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Вступ 

Актуальність роботи. Визначальна роль для здоров'я людини 

відводиться представникам корисної мікрофлори кишечника – молочнокислим 

бактеріям і біфідобактеріям, які входять до складу пробіотиків. Позитивний 

ефект досягається використанням цих мікроорганізмів у складі заквасок при 

отриманні продуктів харчування, в тому числі на основі молока. Одним із 

основних джерел молочнокислих бактерій є кисломолочні продукти, зокрема, 

йогурти. Йогурт –  це продукт, корисний для здоров'я і гарного самопочуття. У 

ньому міститься значна кількість корисних речовин і вітамінів. Йогурт готують 

з молока, шляхом сквашування термофільних стрептококів і болгарської 

палички (Lactobacillusbulgaricus i Streptococcus thermophilus) з можливим 

додатковим використанням інших культур.  

На сьогодні продукти, створені з використанням молочнокислих бактерій 

і біфідобактерій, розглядаються як основа функціонального харчування людини 

і сприяють профілактиці низки захворювань. 

Метою даної роботи було визначити відповідність якісного і кількісного 

складу мікроорганізмів у кисломолочних йогуртах нормативним документам та 

встановити залежність мікробіологічного складу продукту від терміну його 

зберігання, а також вивчити споживчі властивості і органолептичні показники 

йогурту питного (зовнішній вигляд та консистенція, смак і запах, колір).  

Фундаментальними і прикладними дослідженнями вчених різних країн 

світу показана визначальна роль для стану здоров'я людини представників 

корисної мікрофлори кишківника – молочнокислих бактерій і біфідобактерій, 

які входять до складу пробіотиків [1]. На сьогодні продукти створені з 

використанням молочнокислих бактерій і біфідобактерій, розглядаються як 

основа функціонального харчування людини і сприяють профілактиці ряду 

захворювань. Позитивний ефект досягається як шляхом введення живих клітин 

лактобактерій безпосередньо в організм людини (так звані пробіотики), так і 

шляхом використання цих мікроорганізмів у складі заквасок при отриманні 

продуктів харчування, в тому числі на основі молока. 
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Кисломолочними називають продукти, які одержують з молока шляхом 

молочнокислого бродіння, інколи за участю спиртового.  

Кисломолочні напої характеризуються високою фізіологічною цінністю. 

Молочна кислота, етиловий спирт, вуглекислий газ та інші речовини-складники 

сприятливо діють на органи дихання і центральну нервову систему. Вони 

поліпшують окисно-відновні процеси в організмі, сприяють кровоутворенню. В 

складі напоїв є живі молочнокислі бактерії, які здатні приживатися в кишково-

шлунковому тракті і пригнічувати розвиток гнильної мікрофлори. Окремі раси 

молочнокислих бактерій і дріжджі мають властивість синтезувати антибіотики 

(лізин, лактолін, стрептоцин та ін.). У кисломолочних напоях міститься більше 

вітамінів, ніж у питному молоці. Це пов'язано з тим, що певні раси 

молочнокислих бактерій здатні синтезувати вітаміни, насамперед групи В (В1, 

B2 B6, B12), а кисле середовище сприяє кращому збереженню вітаміну С.  

Одним і основних джерел молочнокислих бактерій є кисломолочні 

продукти, зокрема,  йогурти. Йогурт - це продукт, корисний для здоров'я і 

гарного самопочуття. У ньому міститься рекордна кількість корисних речовин і 

вітамінів. Йогурт готують з молока, шляхом сквашування термофільних 

стрептококів і болгарської палички (Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus 

thermophilus) з можливим додатковим використанням інших культур.  

 Йогурт є важливим джерелом макро- і мікроелементів, вітамінів, 

протеїнів та тваринних жирів [5]. Завдяки вмісту живих культур, йогурт 

допомагає при шлунково-кишкових проблемах, таких як непереносимість 

лактози, хронічне нетравлення шлунку, закреп, діарея, рак товстої кишки, 

запалення кишечнику, а також інфекція Helicobacter pylori (остання є причиною 

багатьох захворювань шлунку, в тому числі виразки) [3]. Корисні бактерії, які 

містяться в йогурті, покращують кислотність органів травлення - це допомагає 

запобігти багатьом проблемам задовго до їх появи. Виходячи з цього, корисні 

властивості молочнокислого продукту залежать від видового та кількісного 

складу мікроорганізмів, що містяться у ньому.  
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1. Історичний екскурс 

До сьогодні незрозуміло, де ж уперше з'явився йогурт. Історія цього 

молочного продукту налічує близько 8 тисяч років. Давні книги юдеїв містять 

згадки про їжу з молока, при цьому, за способом приготування вона в точності 

нагадує йогурт. У Стародавній Греції та Римі йогурт був відомий як 

«фракійське молоко». Давні фракійці були відмінними тваринниками. Їх 

величезні стада завжди мали їжу на родючій землі, а значить, і люди не 

голодували. У них завжди було свіже м’ясо і молоко, причому в таких 

кількостях, що часто воно прокисати. І ось люди, експериментуючи, 

спробували кисле молоко змішати зі свіжим. Вийшов у них досить смачний 

напій, який міг зберігатися довше звичайних молочних продуктів, що було 

важливим моментом в ту пору, оскільки холодильні установки тоді не 

випускали. Отриманий продукт придбав небувалу популярність, як у знаті, так і 

в селян. Місцеві знахарі і лікарі приписували йогурту лікувальні властивості, а 

ніжний смак викликав блаженство і радість у будь-якого хворого. Нащадки 

фракійців і зараз вважають, що йогурт це винахід їх нації і цей продукт можна 

знайти тільки в Болгарії. До процесу виготовлення та рецептурою йогурту 

болгари ставляться з певним трепетом, і по сей день, вважається, що справжній 

йогурт тільки той, де присутні лише натуральне молоко і закваска. Всі інші 

замінники, наприклад, сухе молоко, непридатні для кухарів цієї країни [7]. 

Сучасне слово «йогурт» турецького походження. Воно закріпилося за 

продуктом після того, як турки завоювали Фракію, а «фракійське молоко» 

завоювало любов турків. Вони сквашували молоко у бурдюках. Назвали цю 

страву «йогурт» або «егурт». Назва «йогурт» поширилась в балканському 

регіоні, який довгий час знаходився у владі Османської імперії, звідки 

потрапила в інші європейські країни і розійшлася по всьому світу.  

Існує версія, що рецепт йогурту принесли на Балкани предки сучасних 

болгар, які жили у волзьких степах і практикували приготування йогурту. Але 

якщо уважніше вивчити молочні страви у Середній Азії , у кочових народів від 

Монголії до Криму, то можна зрозуміти, що у всіх були свої «йогурти», які 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
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називалися по-різному, але мали дуже схожі рецепти приготування. Спільним у 

них можна вважати спосіб обробки, при якому молоко нагрівається і додається 

спеціальна закваска, відібрана з попередньої «партії» йогурту. Саме закваска і 

робить з молока йогурт. У деяких регіонах закваска для йогурту передавалася з 

покоління в покоління, і вік культури міг обчислюватися століттями. 

Вперше основу йогурту досліджував студент медичного факультету 

Женевського університету Стам Григоров в 1905 році. У 1907 бактерії, що 

роблять з молока йогурт, назвали Lactobacillus bulgaricus (на честь Болгарії) та 

Streptococcus thermophilus. Професор І. Мечников, проводячи паралельні 

дослідження причин довгожительства, визначив, що в Болгарії найбільше число 

людей віком понад 100 років (4 на 1000 чоловік). І причиною виявилася 

особлива мікрофлора кишківника. Молочні бактерії, що входять до складу 

йогурту, зупиняють процеси анаеробного бродіння в кишечнику, які вважається 

однією з причин старіння. 

Виявляється, всі болгарські довгожителі регулярно готували і їли йогурт, 

настільки улюблений у Болгарії. Робили вони це настільки регулярно, що 

бактерії, що містилися в йогурті, були присутні в організмі в неабиякій 

кількості. Бактерії в йогурті зупиняли або зовсім виключали процеси бродіння, 

очищали стінки кишківника і таким чином допомагали організму тримати себе 

у формі. Професор Ілля Мечников прийшов до висновку, що бактерії йогурту  

не замінювали природний процес - самоочищення, але значно допомагали 

йому. 

Історія сучасного йогурту пов'язана з компанією «Danone», завдяки якій 

цей продукт завоював Європу. Грек Ісаак Карасу, натхненний роботами 

Мечникова та на власному досвіді переконався в цілющій силі йогурту, у 1919 

році заснував в Іспанії компанію, яку назвав на честь сина Даніеля. Лікар Ісаак 

Карасу продавав йогурт в аптеках як лікарський засіб. Болгарську паличку для 

виготовлення йогурту він отримував прямо з лабораторії І. Мечникова.  Після 

переміщення компанії в Париж, смачний і корисний йогурт завоював серця і 

шлунки європейців, а під час Другої світової війни і американців. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_bulgaricus
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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Сьогодні класичний йогурт - один з найпопулярніших кисломолочних 

продуктів на міжнародному ринку. 

 

2. Види заквасок 

До складу заквасок, які використовуються для виготовлення 

кисломолочних напоїв входять: 

• молочнокислі стрептококи 

• молочнокислі палички 

• болгарська та ацидофільна палички 

• кефірні грибки 

• дріжджі на лактозу та інші мікроорганізми 

Використовуючи ті чи інші мікроорганізми окремо або їх суміш, можна 

одержувати кисломолочні напої з неоднаковими поживними властивостями 

(різною кислотністю і консистенцією, різним смаком, ароматом та ін.). 

Негативно впливає на смакові, ароматичні та інші властивості напоїв 

забруднення закваски сторонньою мікрофлорою. Вид молока формує споживні 

властивості кисломолочних напоїв. 

Виготовлення кисломолочних напоїв об'єднує такі операції як: 

• приймання молока та іншої сировини 

• сортування за якістю 

• очистку 

• нормалізацію 

• термічну обробку 

• охолодження 

• заквашування 

• сквашування 

• дозрівання  

 Смак  йогурту залежить від співвідношення мікроорганізмів у готовому 

продукті.  У разі переваги термофільних молочнокислих  стрептококів йогурт 

набуває менш кислого смаку, а за умови переваги болгарської палички – більш 
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кислий. Якщо в заквасці співвідношення між термофільними молочнокислими 

стрептококами і болгарською паличкою приблизно однакове, то для отримання 

продукту з менш кислим смаком молоко необхідно сквашувати за температури 

40...42 °С. За температури вище ніж 40...42 °С продукт буде більш кислим на 

смак. 

На  співвідношення різних груп мікроорганізмів  в готовому 

йогурті також впливає  і кількість закваски, що вноситься:  зі 

збільшенням кількості закваски збільшується кількість молочнокислих паличок 

і смак продукту стає більш кислим. 

 

3. Традиційна технологія виробництва йогурту 

Існує два способи виробництва йогурту - це термостатний і 

резервуарний спосіб. 

Резервуарний спосіб. Нормалізовану суміш складають на підставі 

рецептур із незбираного і знежиреного молока, вершків, сухого знежиреного 

або незбираного молока, цукру. Нормалізовану суміш очищають, 

гомогенізують, пастеризують так, як передбачено загальною схемою 

виробництва кисломолочних напоїв. Суміш охолоджують до температури 40 - 

45 °C і направляють у резервуар для кисломолочних продуктів. Вносять 3-5% 

закваски, приготовленої на болгарській паличці і термофільних стрептококах. 

Молоко сквашують при температурі 40 - 45 °C протягом 3 - 4 годин до 

утворення згустку кислотністю 80°Т. Готовий згусток поступово охолоджують 

до температури 20 °C в резервуарі при одночасному перемішуванні. Готовий 

продукт фасують. При виробництві йогуртів з наповнювачами їх вносять в 

охолоджений згусток, перемішують і фасують. 

Термостатний спосіб. Заквашену суміш фасують у дрібну тару. 

Сквашування проводять у термостатній камері при температурі 40 - 45 °C, 

тривалість сквашування 3 - 4 години. Готовий згусток має кислотність 70-80°Т. 

Продукт охолоджують до температури 4-6 °C. При виробництві плодово-

ягідного йогурту наповнювачі вносять у молочну суміш при заквашуванні зразу 
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після внесення закваски, ретельно перемішують і направляють на фасування. 

Щоб уникнути утворення пластівців згустку, тривалість фасування не має 

перевищувати 30 - 40 хвилин [6]. 

Йогурт, виготовлений за традиційною технологією, зберігається при 

температурі 4 - 6 °C протягом 36 годин, в тому числі на підприємстві виробника 

- не більше 18 годин. 

Вдосконалена технологія. В Україні останнім часом особливої 

популярності набули біойогурти: питні та десертні. Ці продукти мають термін 

придатності при температурі зберігання 4 - 6 °C до 14 діб.  

Сучасні технології виготовлення йогуртів передбачають застосування 

стабілізаторів структури, заквасок прямого внесення, різноманітного спектру 

наповнювачів. На виробництво йогуртів відбирається сировина вищого 

гатунку, з необхідними органолептичними, фізико-хімічними і 

мікробіологічними показниками. Молоко до переробки зберігають в окремих 

резервуарах за температури не вище 2 - 4 °C. Термін зберігання молока до 

переробки не повинен перевищувати 4 годин. Відібране молоко нормалізують 

по масовій долі жиру і сухих речовин. Сухі компоненти (стабілізатори, цукор) 

попередньо змішують, розчиняють у молоці за температури 30 - 45 °C, суміш 

залишають для набрякання протягом 30 - 60 хвилин (залежно від виду 

стабілізатора) і змішують з основною масою суміші. Далі нормалізовану суміш 

очищають, гомогенізують при тиску 15 - 20 МПа і температурі 65 - 95 °C, 

пастеризують при температурі 90 - 95 °C з витримкою до 15 хвилин. 

Після довготривалої пастеризації залишаються лише термостійкі молочнокислі 

палички і спори деяких бактерій. Значної ролі вони не відіграють, тому що 

процес сквашування відбувається швидко, а із заквасками вносять більше 

молочнокислих бактерій, ніж кількість залишкових термостійких паличок. 

Суміш охолоджують до температури заквашування 35 - 45 °C і 

направляють у резервуар для кисломолочних продуктів. Заквашування 

проводять негайно після охолодження. Кількість закваски прямого внесення 

залежить від її виду і активності. Чисті культури термофільних молочнокислих 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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стрептококів і болгарської палички малоактивні самі по собі (окремо), ніж їхня 

комбінація. Це пояснюється тим, що болгарська паличка в результаті своєї 

життєдіяльності продукує амінокислоти, які активізують життєдіяльність 

термофільного молочнокислого стрептококу [6]. 

 Сквашують протягом 4 - 10 годин до утворення згустку, що має рН від 

4,4 до 4,7. Готовий згусток перемішують і охолоджують до температури 20 - 

25 °C. При виробництві продуктів з фруктами та іншими наповнювачами, їх 

вносять в охолоджений згусток. Після закінчення охолодження і змішування з 

наповнювачами йогурт направляють на розлив. Упакований продукт 

направляють у холодильну камеру для охолодження до температури 6 °C. 

     Стрептококи надають перевагу температурі не вище ніж 40 °С, 

болгарська паличка, навпаки, активізує свій розвиток за температури вище ніж 

40 °С та внесення більшої кількості закваски. Ці особливості враховують при 

виробництві йогурту для того, щоб регулювати вміст стрептококів і паличок у 

заквасках і готовому продукті. Загальна кількість термофільних молочнокислих 

стрептококів і болгарської палички в 1см³ продукту повинна становити 107 - 

108 клітин [3]. 

 

4. Споживні властивості йогуртів  

Користь натурального йогурту. Справжній натуральний йогурт є дійсно 

цінним та корисним продуктом для здоров'я людини. Йогурт, так само як й інші 

молочні продукти, містить багато кальцію, калію, фосфору. У 100 г цього 

продукту міститься 25% добової норми кальцію і 15% норми фосфору, його 

білок легко засвоюється і не викликає алергії. Корисні властивості 

натурального йогурту можна порівняти з аналогічними якостями кефіру. 

Натуральний йогурт корисний: 

• дітям та підліткам (легко засвоюється); 

• літнім людям; 

• для гарного стану кісток та м'язів (містить залізо, кальцій, магній); 

• для здоров'я нашого серця; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D
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• для поліпшення роботи нервової системи (завдяки фосфору, кальцію, 

магнію і вітаміну B5 у своєму складі); 

• для профілактики остеопорозу (кальцій у складі йогурту зміцнює 

кістки); 

• для нормалізації роботи шлунку та кишечника (живі бактерії); 

• при різних кишкових інфекціях; 

• при ентеритах; 

• при колітах; 

• при дисбактеріозі; 

• для підвищення імунітету (містить вітаміни А, В, С і D); 

• при захворюваннях, пов'язаних зі зниженням функцій наднирників та 

щитоподібної залози; 

• для жінок в період годування дитини грудьми та під час гормональних 

порушень (нормалізує гормональний фон). 

Добова норма вживання в їжу натурального йогурту становить 250-400 

мл. Однак, все сказане вище відноситься тільки до натурального йогурту. На 

жаль, те, що часто нам продають в магазинах, йогуртом назвати не можна, і 

такий сурогат не тільки не є корисним, а навпаки - надзвичайно шкідливим 

продуктом.  

Коли ж корисний продукт перетворюється на ворога? Штучний йогурт - 

один з найшкідливіших продуктів. Що стосується натурального йогурту, то у 

нього такі ж протипоказання до застосування, як і у кефіру. Натуральний 

йогурт протипоказаний при: 

• гастритах з підвищеною кислотністю шлункового соку (підвищує 

кислотність); 

• виразках шлунка та дванадцятипалої кишки; 

• метеоризмі (при перетравленні йогурту утворюються гази); 

• діареї (йогурт має послаблюючу дію); 

• різних захворюваннях нирок (може викликати ниркову недостатність). 

• протипоказаний дітям до одного року (подразнює дитячий шлунок). 
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У чому ж полягає шкода такого смачного продукту харчування, як 

йогурт? Ніби все те ж саме - кефір, він і в Африці кефір, проте, саме йогурт 

прийнято вважати найбільш шкідливим кисломолочним продуктом. Чому? Вся 

справа в тому, що тільки йогурт навчилися так майстерно і нахабно 

фальсифікувати, на відміну, наприклад, від його побратима - кефіру. До речі, 

задумайтеся, ви хоч раз по телевізору бачили рекламу звичайного кефіру? А 

скільки разів на день ви бачите рекламу йогурту? Як ви думаєте - чому? От 

чого нам так подобається йогурт. Йогурт такий смачний, солодкий, так 

приємно пахне і ах який рекламно корисний! І часто ми просто не 

замислюємося, що до цього продукту, на догоду високим продажам намішали 

його виробники. На виробництві ніби-то йогурту нажиті мільйонні статки, 

створені цілі йогуртові імперії. А скільки людей, які повірили в чудодійні 

властивості цього, з дозволу сказати, продукту, втратили від його регулярного 

вживання здоров'я, йогуртових магнатів не хвилює. Аби гроші текли струмком! 

Болгарія, в якій йогурт по праву вважається національним продуктом, вже 

багато років рішуче бореться за те, що називатися йогуртом має право тільки 

натуральний продукт.  

Справжній йогурт повинен бути без будь-яких харчових добавок, сухого 

молока, підсолоджувачів, ароматизаторів смаку, барвників, емульгаторів, 

консервантів та інших штучно створених компонентів. Саме такий, тільки 

натуральний йогурт продають у Болгарії. Термін життя бактерій короткий, 

після того як вони загинуть, йогурт перестає бути корисним, тому, щоб 

продовжити термін зберігання йогурту, в нього додають консерванти і 

піддають пастеризації (нагріванню майже до температури кипіння). Згадайте 

шкільний курс біології, які бактерії можуть вижити при такій температурі? 

Більшість вітамінів також руйнуються. Але термін придатності - 30 днів і 

більше. Ура! Мета досягнута! Тому живим і корисним продуктом такий йогурт 

назвати язик не повертається.  

Згідно Держстандарту, продукт, який піддавався температурній обробці, 

називатися йогуртом не може. Це вже зовсім інший кисломолочний продукт і 



13 
 

повинен носити цілком іншу назву. І він має назву! Продукт, що піддався 

термічній обробці і містить у своєму складі харчові добавки і, відповідно, має 

тривалий термін зберігання, називається «йогуртер». А тепер пригадайте, ви 

хоч один раз бачили продукт з такою назвою в наших магазинах? Отож бо й 

воно. Ви дійсно вірите, що в йогурті зі смаком полуниці є полуниця, а в йогурті 

зі смаком груші - груша? А що тоді? Правильно, вся та ж хімія! І вам ніколи не 

скажуть, що, наприклад, бутіцілат, який міститься у фруктовій есенції в якості 

розчинника, застосовують при виготовленні лаків та фарб! Але, як не дивно, 

йогурти з справжніми шматочками фруктами ще шкідливіші! Мало хто знає, 

що для їх стерилізації застосовують радіоактивне випромінювання! Коментарі, 

думаю, зайві. У йогурті міститься дуже багато цукру, майже в три з половиною 

рази більше, ніж білка, що вже не робить його корисним! Великі дози цукру 

вимивають з кісток кальцій. Але виробники пішли ще далі - для здешевлення 

процесу виробництва йогурту замість цукру застосовують підсолоджувач - 

аспартам. Він в 300  разів солодший за цукор, але ще й значно дешевший за 

нього, хоча його шкода вже давно науково доведена! Знаючи цю інформацію, 

задумайтеся, чи такими насправді потрібними є подібні «йогурти», щоб 

годувати ними дітей? Якщо Ви або Ваша дитина дуже любить йогурт, ніхто не 

заважає вам зробити його самому. Просто візьміть хороший кефір, додайте в 

нього трохи меду і свіжих фруктів, варення для кольору. Все! Корисний і 

поживний (а головне, натуральний) йогурт готовий! І повірте, ті 5 хвилин, які 

Ви витратили на його приготування, варті Вашого здоров'я! Смачного! 

Не всі йогурти однаково корисні. ДСТУ суворо регламентує, що горде 

ім'я «йогурт» може носити тільки продукт, з яким ми буквально тільки що 

познайомилися. Всі інші продукти, що пройшли термічну обробку, а значить, 

зберігаються довше, або містять інші молочнокислі бактерії або меншу їх 

кількість, не можуть бути марковані як «йогурт». А ну, напишіть-но великими 

літерами на упаковці «Продукт йогуртний. Термізований». Хто його купить?! 

Ні, краще ми літерку або пару зайвих припишемо, або пропустимо одну - нехай 

буде «йогуртер», «йогуртовіч», «біогурт», «Фругурт» та інші варіації на тему. 
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Дивишся, покупець і не додасть значення, а вже де-небудь збоку малесенькими 

літерами все ж помітимо, що б не нарікали, що обманюємо - «продукт 

йогуртнтй, термізований». А ще краще, цей напис на чотири баночки 

растягнем, не всі ж купують йогурт упаковками!  

Сподіватися на свідомість виробника і реалізатора в сучасному світі не 

доводиться. Висновок один: вдумливо читати склад продукту (якщо не 

виходить зробити це в магазині, то хоча б вдома, вже зробивши покупку, щоб 

наступного разу знати, «що під кришечкою»), і скептично до цієї інформації 

ставитися, а також приділяти хоч дещицю своєї уваги цінникам. Часто 

продавець не обтяжує себе довгими написами: продукт Erhman «Ермігурт» 

(виробник, до речі, сумлінно, правда вкрай дрібно і з скороченнями, але вказав, 

що це йогуртний термізований продукт), деякі упаковки, правда, неповні, і на 

них можна прочитати тільки «... гурт», а ось на ціннику великими літерами 

написано: «ЙОГУРТ Ермігурт». Може це і «гурт», але ніяк не йогурт!  

Що продовжує йогурту життя.  Далі мова піде тільки про термічно 

необроблені йогурти з вмістом молочнокислих мікроорганізмів КУО не менше, 

ніж 10000000/г продукту (принаймні, так заявляють виробники розглянутих 

продуктів). Так от, якщо проаналізувати склад йогурту і зіставити його з 

терміном придатності продукту, висновок напрошується такий: чим з меншого 

числа інгредієнтів йогурт приготований, тим менший термін його придатності, 

і, отже, тим більш реальним і, мабуть, корисним є продукт.  

Давайте порівняємо. Йогурт «Класичний» (ПрАТ «Тернопільський 

молокозавод») виготовлений з нормалізованого коров'ячого молока, сухого 

знежиреного молока, з використання закваски на основі болгарської палички і 

термофільного стрептокока. Термін зберігання 5 днів (До речі, виготовлений 

згідно з ДСТУ 4343-2004). Йогурт молочний маложирний ароматизований 

«Персик» (ВАТ «Старожилівский молочний комбінат»): нормалізоване молоко 

з використанням цукру, желатиу, пектиу, ароматизатора, ідентичного 

натуральному, барвник, закваска. Термін придатності 5 днів, а додатковим 

інгредієнтам ми зобов'язані тим, що продукт у нас вже ароматизований. Далі 
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більше. Термін зберігання 14 днів - йогурт молочний «Полуниця» (ВАТ «Вімм-

Білль-Данн»). Окрім молока, цукру і закваски, ми маємо фруктовий 

наповнювач (полуниця, цукор, вода, крохмаль, ароматизатор, барвник кармін) 

та стабілізатори (крохмаль і пектин).  

Тепер розглянемо йогурти з терміном зберігання 30 діб. Склад йогурту «7 

Корисних властивостей» (Данон) «розплився» на половину 370 грамової банки. 

Тут вже не один згущувач (Е 1442, пектини і гуарова камідь), барвники - 

кармін, ароматизатор, хоч і ідентичний натуральному, але, все ж таки, не 

натуральний, а ще й регулятори кислотності: цитрати кальцію, лимонна 

кислота, цитрати натрію. «Даніссімо» питний «порадував», крім інших 

інгредієнтів, присутністю камеді ріжкового дерева. «Растішка», який з 

формулою здорового зростання, теж якось не здорово виглядає. Великими 

літерами написано, що продукт розроблений спільно з інститутом харчування 

РАНМ, але з якого віку можна запропонувати його дитині - не вказано. І склад 

продукту написаний настільки дрібним шрифтом, що прочитати його, 

особливо, при слабкому освітленні, неможливо! І, мабуть, недаремно. Для 

дитячого продукту, виявляється, не дозволяються жодні добавки, оскільки вони 

алергізують дитячий організм, створюють навантаження на печінку, 

ускладнюють засвоєння натуральних поживних речовин. Зокрема, присутній в 

йогурті «Растішка» карагенан (Е 407) відноситься до небезпечних добавок, які 

викликають розлади кишечника. На думку фахівців, гаурова, ріжкова або інші 

камеді, цитрати, карагенан, взагалі не повинні бути присутнім в продуктах, які 

вживають діти, а також вагітні та жінки-годувальниці!  

 

5. Матеріал і методи досліджень 

Будь-яка галузь харчової промисловості не зможе успішно працювати без 

діючої НТД. Тому, щоб виробляти йогурт і молочні продукти високої якості, 

першочерговим завданням є забезпечення молокопереробної галузі 

нормативною документацією, опрацьованою та гармонізованою відповідно до 

вимог комісії Кодекс Аліментаріус та до міжнародних стандартів, а також 
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розроблення проектів технічних регламентів, які базуються на директивах ЄС, 

на весь молокопереробний комплекс України.  

Зберегти на належному рівні споживні властивості питного йогурту 

нетермізованого можна за умови використання відповідної тари, створення 

оптимальних режимів зберігання і транспортування, дотримання встановлених 

термінів зберігання.  

Експериментальна частина роботи виконана в лабораторії мікробіології 

Львівської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини, яка 

акредитована для проведення даних досліджень та на кафедрі ветеринарно-

санітарного інспектування, Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 

Завдання проведеної нами роботи включало вивчення органолептичних 

показників йогуртів питних (зовнішній вигляд та консистенція, смак і запах, 

колір), що визначали згідно з ДСТУ ISO 5538:2004; відповідність марковання 

упаковки йогурту нормативним вимогам; мікробіологічне дослідження йогурту 

(відповідність ДСТУ 4343:2004). 

 

6. Виклад основного матеріалу досліджень з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів  

6.1. Результати перевірки відповідності марковання упаковки 

йогуртів жирних нетермізованих нормативним вимогам 

Вивчення етикетки будь-якої продукції - невід'ємний етап ідентифікації 

об'єкта, і, як правило, проводиться на підготовчому рівні. Існують вимоги до 

упаковки і маркування йогурту жирного без наповнювача, нетермізованого та 

іншої молочної продукції, які зобов'язані дотримувати як виробники, так і 

продавці: 

Марковання йогурту питного повинно відповідати вимогам ДСТУ 3147, 

ГОСТ 14192. 

Марковання повинно містити на державній мові таку інформацію: 

— повну назву продукту (власну назву - за наявності); 



17 
 

— масову частку жиру; 

— назву, повну адресу і номер телефону підприємства-виробника та 

місце виготовлення; 

— товарний знак виробника (за наявності); 

— масу нетто одиниці паковання, г (кг) або об'єм, см3 (дм3); 

— склад продукту у порядку переваги складників; 

— харчову (поживну) цінність (вміст білків, жирів, вуглеводів) та 

енергетичну цінність (калорійність) (у кДж і/або ккал) на 100 г продукту 

(розраховує виробник відповідно до рецептури за формулою, наведеною в 

додатку Б); 

— кінцеву дату споживання «Вжити до» або дату виробництва (число, 

місяць, рік) та строк придатності. Якщо строк придатності зазначено з 

урахуванням години, то дата виготовлення повинна складатися з години, числа, 

місяця року; 

— умови зберігання; 

— номер партії; 

— позначення цього стандарту; 

— штриховий код ЕАМ згідно з ДСТУ 3147 (за необхідності).  

Результати проведеного огляду наведені у таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Інформація зазначена на упакованні йогурту жирного класичного 

«Молокія» (ТМ1), і «Арсен» (ТМ2)  

Показники які 
необхідно 

вказувати згідно 
ДСТУ 4343-2004 

Йогурт без 
наповнювач
а, жирний 
«Молокія» 
зразок № 1 

Йогурт без 
наповнювача

, жирний 
«Молокія» 
зразок № 2 

Йогурт без 
наповнювача

, жирний 
«Арсен» 

зразок № 3 

Йогурт без 
наповнювача

, жирний 
«Арсен» 

зразок № 4 
Назва та адреса 
підприємства-

виробника, його 
товарний знак, 
телефон, адреса 

потужностей 
виробництва 

+ + + + 

Повна назва 
йогурту (торгова 

марка  
та власна марка за 

наявності) 

+ + + + 

Кінцева дата 
споживання 

«Вжити до» або 
дата виробництва 

(число, місяць, рік) 
та строк 

придатності 

+ + + + 

Умови зберігання + + + + 

Маса нетто 
одиниці паковання, 

г (кг) 

+ + + + 

Інформаційні дані 
про харчову та 

енергетичну 
цінність у 100 г. 

продукту  

+ + + + 

Номер партії + + + + 

Штриховий код 
ЕАN згідно з 
ДСТУ 3147 

+ + + + 

Позначення цього 
стандарту 

+ + + + 

Виробники досліджуваної нами продукції використовують у своїй роботі 

сучасні методи виробництва та контролю якості продукції, тому проведений 

нами огляд упаковок йогурту торгових марок «Молокія» і «Арсен» показав 

відповідність паковання та марковання нормативним вимогам.  
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6.2. Характеристика органолептичних показників якості йогуртів без 

наповнювача «Молокія» та «Арсен» 

Органолептичні методи - це методи визначення значень показників 

ідентифікації за допомогою органів чуття людини. Залежно від 

використовуваних органів чуттів і визначуваних показників розрізняють 

наступні підгрупи органолептичних методів: смаковий, нюховий, дотиковий, 

слуховий і візуальний. Якість йогурту оцінюють органолептично або сенсорно 

(від лат. sensus – чуття, відчуття), визначають колір, консистенцію, запах, 

смак і на основі цього встановлюють наявність тих чи інших вад. 

Органолептичну оцінку йогурту проводимо в світлому, добре провітреному 

приміщенні без сторонніх запахів.  

Запах і смак йогурту визначають згідно з вимогами стандарту ДСТУ ISO 

5538:2004. Відбирають 50 см3 йогурту в чисту суху колбу з притертим корком 

ємністю 100 см3, дезодоровану шляхом нагрівання в сушильній шафі при 

температурі (100±5°С) не менше 30 хв., з наступним охолодженням до 

температури навколишнього середовища. Відразу після відкривання колби 

визначають запах йогурту. Потім 20 см3 йогурту наливають у суху чисту 

склянку і оцінюють смак. Для цього беруть ковток йогурту температурою біля 

20°С, намагаючись розподілити його по всій поверхні ротової порожнини і 

тримають йогурт певний час. Після кожної проби йогурту ротову порожнину 

слід прополоскати 2-3 рази дистильованою водою. 

За органолептичними показниками йогурт класичний без наповнювача 

повинен відповідати таким вимогам: 

— смак і запах - чистий, кисломолочний, без сторонніх присмаків і 

запахів; 

— консистенція та зовнішній вигляд - однорідна, ніжна, з порушеним або 

непорушеним згустком, у міру щільна, без газоутворення; 

— колір - від білого до світло-жовтого, однорідний за всією масою. 

Результати наших досліджень органолептичних показників представлені 

в таблиці 2. 
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Таблиця 2. 

Оцінка органолептичних показників якості зразків йогуртів  

жирних нетермізованих торгових марок «Молокія» та «Арсен» 

Зразки  
досліджуваних 

проб 
йогурту 

Досліджуваний показник 

Колір Запах і смак Консистенція 

Йогурт без 
наповнювача,  

жирний  
«Молокія» № 1 

Білий 
Чистий, 

кисломолочний без 
сторонніх запахів 

Однорідна, ніжна з 
непорушеним  

згустком  

Йогурт без 
наповнювача,  

жирний  
«Молокія» № 2 

Світло –  
жовтий 

Чистий, 
кисломолочний без 
сторонніх запахів 

Однорідна, ніжна з 
непорушеним  

згустком 

Йогурт без 
наповнювача,  

жирний  
«Арсен» № 3 

Білий 
Чистий, 

кисломолочний без 
сторонніх запахів 

Однорідна,  
ніжна, щільна, без  

газоутворення 

Йогурт без 
наповнювача,  

жирний  
«Арсен» № 4 

Кремовий 
Чистий, 

кисломолочний без 
сторонніх запахів 

Однорідна,  
ніжна, щільна, без  

газоутворення 

З наведених у таблиці 2 даних видно, що досліджувані зразки йогурту без 

наповнювача торгових марок «Молокія» та «Арсен» за органолептичними 

показниками відповідали вимогам ДСТУ 4343:2004. Наші дослідження не 

виявили жодних дефектів запаху, смаку, кольору, консистенції та зовнішнього 

вигляду йогуртів. Усі ці показники знаходились в межах встановлених 

нормативних документів. У протермінованих йогуртах органолептичні 

показники не досліджували.  

Періодичний моніторинг ринку кисломолочних продуктів виявляє 

невідповідність складу фактичної пробіотичної мікрофлори задекларованій. 

Основна причина такого становища - неможливість точної ідентифікації 

застосовуваних штамів пробіотичних культур. Загальноприйнятим вважається, 

що молочнокислий продукт може називатися "біо", якщо він містить 106 -107 

КУО/г (або КУО/см3 ) пробіотичних мікроорганізмів (молочнокислих бактерій 

і біфідобактерій) [8] (табл. 3).  
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Таблиця 3.  

Норми мікробіологічних показників (ДСТУ 4343:2004) 

Назва показника Норма для 
йогурту біфідо-

йогурту 
біойогурту 

Кількість молочнокислих бактерій 
(Lactobacillus bulgaricus і Streptococcus 
thermophilus), КУО в 1 см3, не менше ніж 

107 107 107 

Кількість біфідобактерій 
(Bifidobactericum), КУО в 1 см3, не 
менше ніж 

-  106 -  

Найчастіше в якості бази для виробництва йогуртів використовується 

молочна сировина збагачена штамами пробіотичних мікроорганізмів – 

переважно біфідобактерій (Bifidobacterium longum, B. breve, B. infantis, B. 

bifidum, B. adolescentis, B. animalis) і лактобактерій (Lactobacillus rhamnosus, L. 

acidophilus, L. casei, L. gasseri). Саме пробіотичний мікроорганізм є провідним 

компонентом, що визначає “функціональні” властивості готового продукту.  

6.3. Визначення співвідношення складу мікрофлори у йогуртах 

Смак  йогурту залежить від співвідношення мікроорганізмів у готовому 

продукті. У разі переваги термофільних молочнокислих  стрептококів йогурт 

набуває менш кислого смаку, а за умови переваги болгарської палички – більш 

кислий. Якщо в заквасці співвідношення між термофільними молочнокислими 

стрептококами і болгарською паличкою приблизно однакове, то для отримання 

продукту з менш кислим смаком молоко необхідно сквашувати за температури 

40 - 42 °С. За температури вище ніж 40 - 42 °С продукт буде більш кислим на 

смак [4]. 

На співвідношення різних груп мікроорганізмів в  готовому 

йогурті також впливає кількість закваски, що вноситься - зі 

збільшенням кількості закваски збільшується кількість молочнокислих паличок 

і смак продукту стає більш кислим. 

Наступним етапом наших досліджень було встановлення кількісного та 

якісного співвідношення складу мікроорганізмів у йогуртах з різним терміном 
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придатності та співвідношення між ними (молочнокислі бактерії : умовно-

патогенні). 

Лабораторні дослідження якісного та кількісного складу мікроорганізмів 

проводили в лабораторії мікробіології Львівської регіональної державної 

лабораторії ветеринарної медицини.  

Для проведення дослідження було обрано 4 зразків йогуртів двох 

торгових марок (в подальшому ТМ1 та ТМ2), термін придатності яких 

становить 14 діб. Дослідження проводилися зі свіжими зразками, зразками, у 

яких закінчується термін придатності та протермінованими зразками: 

 зразок №1 – 25 день від дати виготовлення  

 зразок №2 – 13 день від дати виготовлення 

 зразок №3 – 8 день від дати виготовлення 

 зразок №4 – 12 день від дати виготовлення 

Таблиця 4.  

Термін придатності обраних зразків. 

Номер зразку №1 
ТМ1 

№2 
ТМ1 

№3 
ТМ2 

№4 
ТМ2 

Дата 
виготовлення 

15.10.17 27.10.17 02.11.17 28.10.17 

Вжити до 28.10.17 10.11.17 15.11.17 11.11.17 
У зразках досліджували кількість:  

• молочнокислих бактерій. Згідно ГОСТ 1044.11-89 

• БГКП. Згідно ГОСТ 30518-97 

• плісняви та дріжджів. Згідно ДСТУ  ISO 7954:2006 

• сальмонели. Згідно ДСТУ FprEN ISO 6579-1:201 

Дослідження проводились у кілька етапів. 

Етап перший (9.11.18). Приготування розведень (проб).  

Посів 1мл першого (10-1) та другого (10-2) розведення кожного зразка на 

15мл середовища Сабуро з хлорамфеніколом. Інкубація 5 діб при 25оС. Для 

визначення плісняви та дріжджів. Згідно ДСТУ  ISO 7954:2006 
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Посів 1мл другого розведення на середовище Кеслера (перший етап 

визначення БГКП) (використовували пробірки Уленгута). Інкубація 24-48 год. 

при 37оС. Згідно ГОСТ 30518-97 

Посів 1мл шостого(10-6), сьомого (10-7) та восьмого (10-8)  розведень на 

обезжирене молоко (визначення наявності молочнокислих бактерій)  по 2 проби 

(паралельно). Інкубація 72 год. при 37оС. Згідно ГОСТ 1044.11-89 

Поставили на інкубацію 24 год. при 37оС перше розведення. 

Етап другий (10.11.18). Перевірка БГКП на середовищі Кеслера, та 

пересів позитивних проб (бульбашка газу в пробірці Уленгута) на середовище 

Ендо для підтвердження. Оскільки проби були негативні, посів робили на пів 

чашки. Інкубація 24 год. при 37оС.  

Посів першого розведення на середовище Раппопорта-Віссіальдіса – 

інкубаця 24 год. при 41,5оС та на СЦ - інкубація 24 год. при 37оС. Для перевірки 

на сальмонелу. Згідно ДСТУ EprEN ISO 6579-1:2016. 

Етап третій (12.11.18). Перевірка БГКП 37оС на середовищі Ендо (табл.5). 

Таблиця 5.  

Результати досліджень кількості БГКП у зразках, КУО/см3 

№1 №2 №3 №4 
1  - - - 

Пересів проб на сальмонелу з середовищ Р.В. та СЦ на середовища  DAS 

та XLD. Інкубація 24 год. при 370С. 

Етап четвертий (13.11.18). Перевірка проб на дріжджі та плісняву (для 

першого і другого розведення) (табл. 6). 

Таблиця 6.  

Кількість плісняви та дріжджів у зразках. 

Розведення №1 №2 №3 №4 

10-1 - 3,0*10 - 5*10 

10-2 - 3,0*100 - - 

Перевірка проб на молочнокислі бактерії. Обезжирене молоко згорнулося 

у всіх пробірках. Згідно ГОСТ10444.11-89 робимо обрахунок молочнокислих 
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бактерій: 110*1000000=110000000=1,1*108  , тобто в 1см3 міститься 1,1*108  

КУО молочнокислих бактерій. (рис. 1) 

Рис.1 

 

Перевірка сальмонели на DAS та XLD. Колоній сальмонели не виявлено. 

Як видно з таблиці 6, у в зразках ТМ2  №3 і №4 було виявлено плісняву 

та дріжджі у кількостях недопустимих ДСТУ 4343:2004. Кількість плісняви та 

дріжджів у інших зразках знаходиться у допустимій кількості згідно ДСТУ 

4343:2004. 

Кількісний підрахунок бактерій виражали у вигляді об'єктивної кількості 

підрахованих колоній, помноженої на кількість розведень (наприклад, 1,3*104 

КУО/см3).  

У свіжому йогурті обох торгівельних марок молочнокислі бактерії 

присутні в достатній кількості - 1,1*108 КУО/см3, згідно ДСТУ4343:2004. При 

цьому, слід зауважити наявність у свіжому йогурті ТМ2 плісняви та дріжджів у 

кількості 5,0*10 КУО в 1см3 , що є крайньою межею згідно ДСТУ4343:2004. 

Наявність бактерій групи кишкової палички та сальмонели застосованими 

методами виявлено не було. З отриманого результату можна зробити 

проміжний висновок про високу якість відібраних зразків свіжої продукції 

(табл.7). 
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Таблиця 7.  

Результати  у свіжих зразках, КУО/см3 

Назва показника ТМ 1 

№ 2 (15.11) 

ТМ 2 

№4 (11.11) 

Регламентовано 

ДСТУ 4343:2004 

БГКП 0 0 Не дозволено 

Пліснява та 

дріжджі 

0 5,0*10 не більше ніж 50 

Молочнокислі 

бактерії 

1,1*108 1,1*108 не менше ніж 

107 

Сальмонела 0 0 не дозволено 
У продукції, в якої закінчувався термін придатності (ТМ1 – 13 доба після 

виготовлення, ТМ2 – 15 доба після виготовлення), порівняно зі свіжою, було 

встановлено вищий рівень плісняви та дріжджів. А саме, у ТМ1 - 3,0×10 

КУО/см3 проти 0, а ТМ2 - >2,5×104 КУО/см3 проти 5,0×10 КУО/см3. Не 

дивлячись на зростання концентрації плісняви та дріжджів у зразку ТМ1, 

отримані результати досліджень вказують на відповідність якості продукції 

нормативним документам. Проте, кількість плісняви та дріжджів у зразку ТМ2 

перевищує допустимі значення, що може вказувати на нижчу якість продукції, 

та не дотримання технологій. При цьому, бактерій групи кишкової палички та 

сальмонели, як і у свіжому продукті, виявлено не було (табл. 8). 

Таблиця 8. 

Результати у зразках, в яких закінчувався термін придатності, 

КУО/см3 

Назва показника ТМ 1  
№2 (10.11) 

ТМ 2 
№4 (8.11) 

Регламентовано 
ДСТУ 4343:2004 

БГКП 0 0 Не дозволено 
Пліснява та 
дріжджі 

3,0*10 >2,5*104 не більше ніж 50 

Молочнокислі 
бактерії 

1,1*108 1,1*108 не менше ніж 
107 

Сальмонела 0 0 не дозволено 
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Таблиця 9. 

Результати у протермінованих зразках, КУО/см3 

Назва показника ТМ 1 
№1 (28.10) 

ТМ 2 
№4 (18.10) 

Регламентовано 
ДСТУ 4343:2004 

БГКП 0 0 Не дозволено 
Пліснява та 
дріжджі 

0 >3,0*104 не більше ніж 50 

Молочнокислі 
бактерії 

1,1*108 1,1*108 не менше ніж 
107 

Сальмонела 0 0 не дозволено 
Рівень молочнокислих бактерій на 25 – 35 день з дати виготовлення не 

змінився, залишаючись в межах 1,1×108 КУО/см3, незалежно від виробника. У 

йогурті ТМ2 рівень плісняви та дріжджів зріс на 20 % до концентрації >3,0×104 

КУО/см3. Такий рівень «супутньої» мікрофлори у кисломолочній продукції не 

відповідає регламентованим значенням. Як і у попередніх дослідженнях, 

наявність бактерій групи кишкової палички та сальмонели застосованими 

методами виявлено не було, не дивлячись на закінчення терміну придатності 

продукту (табл. 9). 

Висновки 

1. З представленого в супермаркеті асортименту йогурту питного кла-

сичного торгових марок “Молокія” і “Арсен” для перевірки відповідності 

упаковки і маркування вимогам ДСТУ 4343:2004 проводили випадковий відбір 

одиниць продукції. Оскільки виробники використовують у своїй роботі сучасні 

методи виробництва та контролю якості продукції то проведений нами огляд 

упаковок йогурту класичного без наповнювача торгових марок “Молокія” і 

“Арсен” показав відповідність пакування нормативним вимогам. 

2. Досліджувані зразки йогуртів жирних класичних торгових марок 

“Молокія” і “Арсен” за органолептичними показниками відповідали вимогам 

ДСТУ 4343:2004 Наші дослідження не виявили жодних дефектів запаху, смаку, 

ко-льору, консистенції та зовнішнього вигляду йогуртів. Усі ці показники знахо-

дились в межах встановлених нормативних документів. 

3. Висновок про наявність корисної мікрофлори робили з урахуванням 
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назви продукту, тобто відповідності його мінімальним вимогам про наявність 

корисних мікроорганізмів. В обох досліджуваних торгівельних марках 

молочнокислі бактерії були активні і після закінчення терміну придатності 

йогуртів і знаходились в достатній кількості згідно ГОСТ 1044.11-89. Проте, 

навіть у свіжому йогурті ТМ2 було виявлено плісняву та дріжджі на крайній 

межі, а саме 50*10 КУО/см3, що допускається ДСТУ 4343:2004.  

Отримане таке співвідношення між молочнокислими бактеріями та 

умовно-патогенними мікроорганізмами (пліснява/дріжджі): 

Кількість молочнокислих бактерій: кількість плісняви/дріжджів, КУО/см3 

у свіжих зразках:  

ТМ1 1,1*108 :0  

ТМ2 1,1*108 :5,0*10  

У зразку ТМ1 таке співвідношення свідчить про високу якість продукції. 

Кількість плісняви/дріжджів у зразку ТМ2 знаходиться на крайній межі, що 

допускається ДСТУ 4343:2004 не зважаючи на те, що кількість молочнокислих 

бактерій значно більша і відповідає вимогам, якість цієї продукції нижча. 

У зразках наприкінці терміну придатності: 

ТМ1 1,1*108 :3,0*10  

ТМ2 1,1*108 : >2,5*104 

У зразку ТМ1 кількість плісняви/дріжджів знаходиться в допустимих 

межах. Дане співвідношення вважається позитивним, враховуючи, що термін 

придатності закінчується (13 доба з дати виготовлення). У зразку ТМ2 кількість 

плісняви/дріжджів не перевищує кількість молочнокислих бактерій, проте, 

значно перевищує допустимі межі, що регламентовані ДСТУ 4343:2004. Дане 

співвідношення негативне. Кількість молочнокислих бактерій нівелюється. 

Йогурт з такими показниками буде більш шкідливим, аніж корисним, 

незважаючи на те, що кількість молочнокислих бактерій знаходиться в 

надлишку. 

у протермінованих зразках: 

ТМ 11,1*108 :0 

          ТМ 2 1,1*108 : >3,0*104 
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У протермінованому зразку (25 доба з дати виготовлення) ТМ1 не було 

виявлено плісняви/дріжджів. Проте, у зразку ТМ1 наприкінці терміну 

придатності було виявлено 3,0 *10 КУО в 1см3. Далі цей зразок не 

досліджувався, тому невідомо як змінювалась кількість умовно патогенної 

мікрофлори. У даному протермінованому зразку ТМ1 співвідношення таке, як і у 

свіжому продукті. Це вказує на дотримання виробником стандартів та високу 

якість продукції. 

У зразку ТМ2, термін придатності якого завершився (35 доба з дати 

виготовлення) кількість плісняви/дріжджів більша, ніж у зразку наприкінці 

терміну придатності та значно перевищує регламентовані значення. Такий 

йогурт не придатний для споживання. 

 В усіх зразках не було виявлено БГКП та сальмонели не зважаючи на 

свіжість продукції, що свідчить про дотримання стандартів. 

Перспективою подальших досліджень є визначення чи впливає вид тари 

(пластикові пляшки ТМ2 та картонна упаковка ТМ1) на розвиток «супутньої» 

мікрофлори; дослідженні мікрофлори інших кисломолочних продуктів. 
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АНОТАЦІЯ 

Актуальність роботи. Визначальна роль для здоров'я людини 

відводиться представникам корисної мікрофлори кишечника – молочнокислим 

бактеріям і біфідобактеріям, які входять до складу пробіотиків. Позитивний 

ефект досягається використанням цих мікроорганізмів у складі заквасок при 

отриманні продуктів харчування, в тому числі на основі молока. Одним із 

основних джерел молочнокислих бактерій є кисломолочні продукти, зокрема, 

йогурти. Йогурт –  це продукт, корисний для здоров'я і гарного самопочуття. У 

ньому міститься значна кількість корисних речовин і вітамінів. Йогурт готують 

з молока, шляхом сквашування термофільних стрептококів і болгарської 

палички (Lactobacillusbulgaricus i Streptococcus thermophilus) з можливим 

додатковим використанням інших культур.  

На сьогодні продукти, створені з використанням молочнокислих бактерій 

і біфідобактерій, розглядаються як основа функціонального харчування людини 

і сприяють профілактиці низки захворювань. 

Метою даної роботи було визначити відповідність якісного і кількісного 

складу мікроорганізмів у кисломолочних йогуртах нормативним документам та 

встановити залежність мікробіологічного складу продукту від терміну його 

зберігання, а також вивчити споживчі властивості і органолептичні показники 

йогурту питного (зовнішній вигляд та консистенція, смак і запах, колір).  

Матеріали і методи досліджень. Лабораторні дослідження якісного та 

кількісного складу мікроорганізмів проводили в лабораторії мікробіології 

Львівської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини, яка 

акредитована для проведення даних досліджень; вивчення органолептичних 

показників якості досліджуваних йогуртів проводили на кафедрі ветеринарно-

санітарного інспектування Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 

Для проведення досліджень було відібрано 6 зразків йогуртів торгової 

марки “Молокія” і “Арсен” термін придатності яких становить 14 діб. 
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Дослідження проводилися зі свіжими зразками, зразками, у яких закінчується 

термін придатності та протермінованими зразками.  

Як показали отримані результати досліджень у всіх зразках, незалежно 

від терміну зберігання та походження, кількість молочнокислих бактерій 

відповідала нормам ДСТУ 4343:2004.  Проте, у зразках однієї з обраних 

торгових марок було виявлено плісняву та дріжджі, що у свіжих зразках була 

на верхній межі норми, а у інших зразках значно перевищувала регламентовані 

норми. Усі зразки досліджуваних йогуртів за органолептичними показниками 

повністю відповідали встановленим вимогам. 

Ключові слова: йогурт, мікрофлора йогуртів, молочнокислі бактерії, 

БГКП, пліснява та дріжджі, органолептичні показники, маркування, пакування, 

методи контролювання. 
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