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Харчові добавкиСанітарія та гігієна

У виробництві продуктів однією 
із найвідоміших але і водночас най-
дорожчих прянощів є аромат ванілі. 
Ваніль – це темно-коричневі стручки, 
довжиною 10–20 см, маслянисті на 
дотик. Свіжозібрана ваніль не пах-
не, але після ошпарювання гарячою 
водою або парою на поверхні струч-
ків виділяється легкий наліт біло-
го кольору. Це ванілін, який і має 
славнозвісний запах ванілі. Вміст 
ваніліну навіть у найкращих сортах 
плоду не сягає 3%. Світовий попит на 
ванілін значно перевищує кількість 
натурального ваніліну, який вироб-
ляють із стручків ванілі. Тому вироб-
ники широко застосовують хімічно 
синтезований ванілін. Цей продукт 
ідентичний натуральному за арома-
том та смаком, але в 250-300 разів 

дешевший: 1 г ваніліну заміняє 50 г 
ванільних паличок. 

Хімічно синтезований ванілін для 
виробників продуктів харчування 
пропонує вітчизняна компанія-ви-
робник харчових добавок «Mix Food 
Ingredients». Особливий попит на 
ванілін-порошок. 

На виробництві порошкоподібний 
ванілін вважають найбільш техно-
логічним і зручним у використан-
ні. Зазвичай це дрібно помелений 
кристалічний ванілін, що набуває 
додаткових властивостей: більш рів-
номірно розподіляється в продукті, 
не впливає на консистенцію, добре 
розчиняється у воді навіть невисокої 
температури, а також ефірі та спирті, 
аромат відчутний уже при 10°C. 

До порошкоподібного ванілі-
ну можна додавати інші ароматич-
ні добавки, такі як карамель, миг-
даль, пломбір, шоколад тощо. Таким 
способом можна отримати широкий 
асортимент ароматизаторів з різними 
відтінками ароматів – усе залежить 
від індивідуальних характеристик та 
кількості доданих інгредієнтів.

Під час виробництва цю добавку 
змішують зі звичайним цукром або 

розчиняють в етиловому спирті. 
Після цього розчин змішують 

з великою кількістю цук-
рової пудри, просушують, 

просіюють і додають в кондитерські 
вироби згідно з рецептурою. Кіль-
кість ваніліну визначається стадією 
приготування, на якій його додають, 
температурною обробкою й іншими 
характеристиками, сукупність яких і 
визначає оптимальне дозування. 

Порошкоподібний ванілін вико-
ристовують як ароматизатор для усіх 
типів випічки у виробництві конди-
терських виробів: халви, нуги, помад-
ки, шоколаду тощо. Кристали порош-
коподібного ваніліну уже подрібнені 
і мають інтенсивніший аромат, швид-
ше піддаються термообробці. Цей вид 
ваніліну потрібен для приготування 
кондитерських виробів, в яких недо-
пустима зміна консистенції. 

Компанія  
«Mix Food Ingredients»

Виробники продуктів харчування особливу увагу приділяють 
аромату, оскільки запах є одним із найважливіших 
інструментів підвищення попиту на той чи інший продукт. 
Аромат застосовують для стимуляції імпульсної купівлі 
товарів, для створення певної атмосфери у точках продажів  
і закладах харчування. 

Основа здорового харчування – це, зокрема, рослинні продукти: 
фрукти, овочі, зелень, тому саме на них і спостерігають 
неабиякий попит. Наприклад, овочеві салати по-корейськи 
давно здобули популярність на українському ринку. На сьогодні 
для того, щоб салат по-корейськи протягом усього терміну 
зберігання відповідав мікробіологічним вимогам безпеки за 
показниками МАФАМ, БГКП, E.coli та іншими, виробники змушені 
застосовувати консервант  – сорбінову кислоту.

Ванілін у порошку: зручно і технологічно

Альтернатива хімічним консервантам

Альтернатива хімічним консерван-
там – німецькі харчові добавки «Ан-
тибак АС-РН» і «Конзамат Плюс», які 
належать до групи регуляторів кис-
лотності і захищають плодоовочеву 
продукцію від ферментативного по-
темніння, жировмісні продукти – від 
окислення і прогіркання, уповільню-
ють ферментативне окислення вина, 
пива і безалкогольних напоїв, пригні-
чують розмноження мікроорганізмів 
під час зберігання харчових продук-
тів. Препарати ці містять натуральні 
фруктові кислоти (яблучну, лимонну, 
винну) і їх солі (цитрат, тартрат). 

Ефективність і функціональність 
застосування цієї групи харчових 
добавок досягають на ефекті синер-
гізму  – взаємного посилення влас-
тивостей кількох антиоксидантів при 
спільному використанні. Комплекс-

на дія суміші добавок в кілька разів 
підвищує результати від їх застосу-
вання, гарантує максимальні техно-
логічний і економічний ефекти. 

Застосування «Антибак АС-РН» і 
«Конзамат Плюс» у технологічному 
процесі дає змогу вирішити різно-
манітні технологічні завдання: 

• зберегти свіжість та органолеп-
тичні властивості; 

• пригальмувати ферментативні 
процеси; 

• гарантувати мікробіологічну 
безпеку;

• витримати терміни зберігання 
готової продукції; 

• унеможливити ризики, які вини-
кають при роботі з хімічними консер-
вантами. 

Нормативна документація (ТУ) на 
готову продукцію з додаванням цих 

комплексних добавок погоджена з МОЗ 
України. Використання у виробництві 
салатів по-корейськи комбінації наших 
препаратів дає змогу без хімічних кон-
сервантів утримувати мікробіологічну 
стабільність салатів протягом терміну 
зберігання готової продукції. 

Беззаперечною перевагою вико-
ристання цих добавок для виробни-
ка є виготовлення чистої продукції 
без хімічних консервантів. Натомість 
споживачі, які змінюють свої уподо-
бання швидше, ніж вітчизняні ви-
робники, таким чином задають тон і 
визначають тенденції розвитку віт-
чизняної харчової промисловості. 

Наша компанія допоможе виріши-
ти технологічні питання, використо-
вуючи досвід європейських колег і 
новітні розробки індустрії натураль-
них харчових добавок. Змінюючи 
своє ставлення до споживання, ми 
здатні змінити світ – це усвідомлений 
девіз сьогодення. 

Юлія ЗАНОЗ,  
технолог компанії «ІФТ»

Назва показника Вимоги НД Фактичне  
значення

Метод  
контролювання

Відмітка про 
відповідність

КМАФАнМ, КУО/см3 
не більше 1,0х104 5,9х103 ГОСТ 10444.15 Відповід.

БГКП (коліформи), в 0,1 г Не допускаються Не виявлені ГОСТ 30518 Відповід.

Е. соli, в 1,0 г Не допускаються Не виявлені Сан-
ПіН42-123-4940-88 Відповід.

S.aureus, в 1,0 г Не допускаються Не виявлені ГОСТ 30347 Відповід.

Патогенні м/о, в т.ч.  
бактерії р.Salmonella, в 25 г Не допускаються Не виявлені Інстр. 1135 Відповід.

Плісняві грибки, КУО в 1 г, 
не більше Не нормуються <10 ГОСТ 10444.12 –

Дріжджі, КУО/г,  не більше Не нормуються Не виявлені ГОСТ 10444.12 –

Останніми роками виробники харчових 
підприємств дедалі частіше оновлюють, 
реконструюють приміщення і при цьому 
особливу увагу приділяють стелям, стінам  
і підлогам. Використання якісного покриття 
гарантує дотримання правил санітарії та 
гігієни, адже лише за таких умов можна 
виготовити якісну й безпечну продукцію. 

Виробництво починається 
з …чистої підлоги

Виняткову увагу приділяють і місцям контакту про-
дукту з персоналом, а також чистоті обладнання, інс-
трументу, робочих поверхонь тощо. Професійні засоби 
для миття й дезінфекції для різних сегментів харчового 
виробництва пропонує компанія «Б2Ф Україна». 

У харчовій промисловості для знежирення і дезін-
фекції всіх видів поверхонь (підлог, стін, столів, робочих 
місць, витяжок, забрудненого жиром обладнання тoщо) 
доцільно використовувати «Deterquat DDM». Продукт 
застосовують у вигляді робочих розчинів концентрацією 
від 2 до 5%. 

Мийний знежирювальний засіб «САМ 4260» – рідкий 
сильнолужний препарат, який вирізняється значною пі-
ноутворювальною здатністю. Його використовують для 
зняття значних жирових забруднень на поверхнях об-
ладнання, підлозі, стінах, для промивання каналізаційних 
стоків. Робоча концентрація – від 0,3 до 3% залежно від 
ступеня забрудненості. 

Рідкий сильнолужний засіб «СIP 1273» вирізняється 
дуже сильною очисною дією, з легким піноутворенням. 
Призначений для очищення від органічних забруднень 
у харчовій промисловості в СІР-мийках (при переробці 
м’яса, риби, молока, при виробництві сиру, напоїв). Робо-
ча концентрація – від 1 до 4%.

«PUREXOL LIQUID» – лужний хлорований мийно-
дез інфекційний засіб, який застосовують для очищення 
та дезінфекції цистерн, трубопроводів, машин для роз-
ливу в пляшки, бочок і загального обладнання. Хлор 
в «PUREXOL LIQUID» – стабільний, а відтак не роз’їдає 
алюміній або нержавіючу сталь, не впливає на гуму та 
пластмаси. Робоча концентрація – 0,25–2%. 

Окрім того, в асортименті компанії є засоби для очи-
щення не лише обладнання, стін, підлог, а й робочого 
персоналу, наприклад, крем-мило для дезінфекції рук 
працівників будь-якого підприємства. Цей нейтральний 
бактерицидний крем не пошкоджує епідерміс, робить 
шкіру рук м’якою навіть при частому використанні. Засіб 
постачають у каністрах і він готовий до використання. 

Мирослава МАЛЕВСЬКА

Результати мікробіологічних досліджень салату по-корейськи з додаванням 
комплексних харчових добавок «Антибак АС-РН» (10 г на 1 кг салату) 
 і «Конзамат Плюс» (20 г на 1 кг салату), запакованого в РГС,  
термін зберігання 45 днів


