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Молоко матері є найкращим для харчуванням немовлят, але настає 

період, коли одного молока або молочного прикорму для розвитку дитини 
недостатньо. З п’яти місяців педіатрами рекомендовано в раціон харчування 
дитини вводити прикорм із зернових культур у вигляді каш і борошна з різних 
круп [1]. Круп’яний компонент в раціоні дитини першого року життя вводиться 
як додаткове джерело енергії, а також нових вуглеводів (крохмалю, харчових 
волокон), рослинного білка, деяких вітамінів і мінеральних солей.  

Під час виробництва різноманітного асортименту продуктів, якими 
дозволяють годувати дітей з моменту народження до року і старше, 
забезпечуючи при цьому нормальний розвиток дитини широко використовують 
зернові продукти. Найбільш сучасною формою випуску цих продуктів є 
швидкорозчинні (інстантні) борошно і сухі каші, для приготування яких не 
потрібне варіння. Відповідно до міжнародних рекомендацій їх слід збагачувати 
кальцієм, залізом та основними вітамінами, кількість яких має становити 25-
50% добової потреби дитини [2]. 

Отже, для забезпечення дітей безпечними та якісними продуктами 
дитячого харчування сухими, що ввозяться на митну територію України, 
актуальним є проведення їх ідентифікації та дослідження показників 
споживних властивостей.  

Об’єктом дослідження обрано продукт прикорму на зерно-молочній 
основі, а саме каша молочна гречана суха швидкорозчинна, ТМ «Milupa», 
компанії «Nutricia

®
» (далі по тексту – каша молочна). Предметом дослідження є 

показники споживних властивостей, процедури ідентифікації та експертизи 
каші молочної. Метою дослідження є проведення експертизи каші молочної. 
Дослідження проведено з використанням комплексу методів наукового 
пізнання та стандартних методів дослідження, зокрема мікробіологічних, 
органолептичних та фізико-хімічних.  

Експертиза каші молочної проведена з метою відповіді на питання: 
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- чи відповідає марковання та паковання каші молочної вимогам 
нормативних документів та нормативно-правових актів України? 

- чи відповідає каша молочна за мікробіологічними показники (кількості 
мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів, 
відсутності бактерій групи кишкової палички (коліформи), патогенних 
мікроорганізмів, в тому числі сальмонел) вимогам нормативно-правових актів? 

- чи відповідає каша молочна за органолептичними показники вимогам 
нормативних документів? 

- чи відповідає каша молочна за фізико-хімічними показники (масовими 
частками вологи, жиру та білку) вимогам нормативних документів? 

За результатами ідентифікації та дослідження встановлено: 
- об’єктом дослідження є продукт дитячого харчування сухий на зерно-

молочній основі, розфасований для роздрібної торгівлі – каша молочна гречана 
суха швидкорозчинна, ТМ «Milupa», компанії «Nutricia®», призначена для 
прикорму дітей з чотирьох місяців до одного року; 

- марковання наявне на пачці в яку упаковано кашу молочну відповідає 
вимогам Закону України Про дитяче харчування [3], адже містить всі необхідні 
складові, а також забезпечує споживачу необхідну, доступну, достовірну та 
своєчасну інформацію про продукт згідно вимог ТР [4]; 

- об’єкт дослідження упакований у пачку, всередині якої розміщено 
герметично закритий пакет, маса нетто становить 230 г., отже паковання 
об’єкта дослідження відповідає встановленим вимогам [5; 6]; 

- об’єкт дослідження за мікробіологічними показниками відповідає 
вимогам СанПіН 42-123-4940-88 [7], адже не містить: суттєвої кількість 
бактерій групи мезофільні аеробні і факультативно анаеробні мікроорганізм 
(3000 КУО/г), які б могли завдати шкоду здоров’ю дитини (більше 
50000 КУО/г); бактерій групи кишкової палички (коліформи), та патогенних 
мікроорганізмів (в тому числі сальмонел); 

- за органолептичними показниками (зовнішнім виглядом, кольором, 
смаком і запахом) відповідає вимогам ГОСТ Р 52405-2005 [5]; 

- за фізико-хімічними показниками (масових часток вологи – 3,7 %, 
жиру – 11,5 %, білка – 15,1 %) відповідає вимогам ГОСТ Р 52405-2005 [5]; 

Таким чином, нами успішно реалізовано розроблену програму 
експертизи, адже отримано відповіді на сформульовані питання експертизи. 
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Розробка рецептур нових виноградних вин дозволяє не лише розширити 

їх асортимент, але й сформувати особливі споживні властивості. Однак 
розробці нових рецептур і технологій виготовлення приділяється недостатньо 
уваги, хоча виноградні вина є невід’ємною частиною раціону людини. 

Нами було досліджено споживні властивості вина, яке виготовлено 
виноробами с. Бобовище Мукачівського району Закарпатської області. Вино 
«Закарпатська мрія» не одноразово займало призові місця на щорічному 
фестивалі «Червене вино».  

Досліджуване столове напівсолодке рожеве вино виготовлене методом 
купажування 7 сортів винограду – Делавар білий, Ноа, Золотий Дон, Ркацителі, 
Португізер (Опорто), Зейбель та Ізабелла Банська. Дані сорти винограду – 
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