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Використання полiфенольних сполук бузини чорної
при виробництвi соковмiсних напоїв
Харчова цiннiсть дикорослої рослинної сировини, визначається вмiстом поживних речовин: вiтамiнiв, мiнеральних речовин та iнших важливих компонентiв, якi вiдiграють важливу роль в харчуваннi людини, регулюють обмiннi процеси i впливають на функцiї окремих органiв.
Бузина чорна (Sambucus nigra) — гiллястий кущ. З лiкувальною
метою використовують квiти, кору та плоди бузини чорної. Плоди збирають у перiод повного дозрiвання. Огляд лiтературних джерел показує,
що плоди бузини чорної мiстять вуглеводи, органiчнi кислоти (винна,
оцтова, лимонна, валерiанова), вiтамiни (аскорбiнова кислота, ретинол,
каротин, токоферол), дубильнi речовини, карбоновi кислоти i амiнокислоти (тирозин), а також розчинний пектин; солi калiю; глiкозиди,
антоцiани, флавоноїди (рутин) та ефiрну олiю. Весь комплекс речовин,
що входить до складу плодiв бузини чорної, має загально змiцнювальну,
заспокiйливу, потогiнну, вiдхаркувальну, дiуретичну дiю тощо [1–2].
Для дослiдження використовували сiк зi свiжих стиглих ягiд чорної
бузини, який готували в лабораторних умовах шляхом вiджиму м’язги,
фiльтрацiї, пастеризацiї для продовження умов зберiгання. Вмiст сухих речовин становив 23,2 %; рН — 4,34; кислотность 3,2 од. кислотностi у перерахунку на яблучну; концентрований освiтлений яблучний сiк з вмiстом сухих речовин 69,26 %; титрованою кислотнiстю —
3,5 од. кислотностi в перерахунку на яблучну кислоту; мутнiстю —
0,3 NTU; цукровий сироп, в якому визначили сухi речовини — 65,633 %,
щiльнiсть −1,31468 г/см3 , кольоровiсть — 8,62 од. ICUMSA i каламутнiсть — 3,13 AU, зольнiсть — 0,011 %; за ароматизатор використовували настiй квiтiв бузини чорної та настiй цедри апельсину. Настої
готували в лабораторних умовах. Екстракцiю проводили протягом 10
днiв для обох настоїв. Вмiст спирту становив 40 % об.
У процесi роботи були приготовленi зразки купажiв напою з рiзною кiлькiстю iнгредiєнтiв. За результатами дегустацiї зразкiв напою
з’ясували, що оптимальне дозування соку чорної бузини становить 3–
5 см3 на 100 см3 напою. Таке дозування дозволяє отримати напiй
з оптимальними органолептичними характеристиками (яскравий колiр
вiд рожево-лососевого до насиченого червоного, приємний смак i аромат). Було пiдiбрано оптимальне дозування настою квiтiв бузини: 0,08–
0,1 см3 на 100 см3 напою.
Завдяки наявностi бiологiчно активних речовин, в тому числi вiтамiнiв, рослини визначають функцiональну спрямованiсть напою i надають
важливi технологiчнi властивостi. Технологiя переробки дикорослої ро-

слинної сировини з метою розробки унiкальної рецептури безалкогольного напою на сьогоднiшнiй день актуальна i являє певне значення в
оптимiзацiї харчування населення.
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