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АНОТАЦІЯ 
 

Анан’єва В.В. Технологія майонезних соусів підвищеної біологічної 

цінності. − Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 05.18.06 «Технологія жирів, ефірних масел 

і парфумерно-косметичних продуктів» (18 – Виробництво та технології). – 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 

Міністерства освіти і науки України, Харків, 2017. 

 

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню та розробці технології 

майонезних соусів підвищеної біологічної цінності. Актуальність теми 

дослідження пов’язана з сучасними тенденціями здорового харчування, 

направленими на споживання продуктів із зниженим вмістом жирів та 

«швидких» вуглеводів а також збагачення повсякденного раціону на біологічно 

цінні нутрієнти. Роль таких нутрієнтів відводиться таким компонентам 

олієжирових продуктів як поліненасичені жирні кислоти ω-3 та ω-6 груп, 

полісахариди некрохмального походження та поліфенольні сполуки, вміст яких 

у раціоні харчування населення України є низьким. Останні роки на 

українському ринку спостерігається тенденція до підвищеного попиту 

споживача на майонезну продукцію із зниженою жирністю та мінімальним 

вмістом або повну відсутність інгредієнтів штучного походження. Розробка та 

наукове обґрунтування технології майонезних соусів підвищеної біологічної 

цінності дозволить вітчизняним підприємствам виробляти жирові продукти 

оздоровчого призначення з подовженим терміном зберігання та одночасно  

вирішити проблему дефіциту у повсякденному раціоні харчування біологічно 

цінних нутрієнтів.  

Актуальність теми та вагомість результатів дисертаційної роботи 

підтверджується тим, що вона виконувалась згідно плану проведення науково-

дослідних робіт Українського науково-дослідного інституту олій та жирів  

(м. Харків) у рамках держбюджетної науково-дослідної роботи НААН України: 

«Наукові засади одержання харчових продуктів і косметики із застосуванням 
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методології комбінаторіки» (ДР № 0116U000094), де здобувач є відповідальним 

виконавцем окремих етапів роботи. 

Практичне значення роботи для олійножирової промисловості полягає у 

розробці рецептури майонезного соусу підвищеної біологічної цінності з 

використанням комплексного загусника некрохмальної природи, комплексного 

підкислювача, а також з додаванням біологічно цінного інгредієнту – порошку 

рослинної сировини (шкірки винограду сорту Чорна перлина); визначенні 

технологічних умов їх використання; розробці відповідних нормативних 

матеріалів. Розроблено та узгоджено проект технічних умов  

ТУ.У. 15.4-02071180.001:2017 на майонезні соуси підвищеної біологічної 

цінності. Проведено апробацію майонезного соусу у промислових умовах  на 

підприємстві ПП «Віктор і К» (м. Кропивницький). Результати дисертаційних 

досліджень впроваджено в навчальний процес кафедри органічного синтезу і 

нанотехнологій НТУ «ХПІ» під час викладання дисциплін «Технологія 

харчових виробництв» та «Сучасні напрямки застосування харчових добавок», 

виконання дипломних робіт дослідницького характеру. 

У дисертаційній роботі вперше одержано нові наукові дані щодо вмісту 

поліфенольних сполук та елементного складу порошків з жому червоної сливи, 

шкірок яблука червоного, шкірок винограду двох сортів, цедри та шкірки 

апельсину, отриманих на сушильно-подрібнюючому обладнанні «ЮВЕТ–005» 

активаційним методом сушіння. Встановлено кількісні залежності вмісту 

поліфенолів у порошках шкірок винограду двох сортів (Чорна перлина та 

Мускат білий) від взаємного впливу температури та часу зберігання. 

Експериментальні дані, що отримані, доцільно використовувати при 

корегуванні термінів зберігання порошків шкірки винограду даних сортів на 

підприємствах, які застосовують цю сировину у виробництві продукції. 

Високий вміст антиоксидантів поліфенольної природи (до 9,0 %) та стійкість до 

зберігання впродовж тривалого часу без значних втрат поліфенольних сполук 

показує доцільність використання порошку шкірки винограду сорту Чорна 

перлина у якості інгредієнту у рецептурі майонезного соусу підвищеної 
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біологічної цінності. Мікробіологічними дослідженнями встановлено, що при 

концентраціях порошку шкірки винограду сорту Чорна перлина у суспензії в 

кількості 5,0 % і більше уповільнюється зростання колонієутворюючих 

одиниць плісняви та дріжджей. Це пояснюється наявністю у порошку шкірки 

винограду флавоноїду кверцетину, продукт окиснення якого,  

3,4-дигідроксибензойна кислота виявляє високу фунгіцидну активність. 

Результати мікробіологічних досліджень обумовлюють мінімальну кількість 

введення порошку шкірки винограду у рецептуру майонезного соусу для 

інгібіювання процесів росту грибкових мікроорганизмів.  

Обґрунтовано вибір складових для жирової основи майонезного соусу 

підвищеної біологічної цінності, що збалансована за співвідношенням ω-6 та 

 ω-3 поліненасичених жирних кислот: 70±2 % рафінованої дезодорованої соєвої 

олії, 15±2 % рафінованої дезодорованої кукурудзяної олії та 15±2 % 

рафінованої дезодорованої кунжутної олії. В результаті експериментальних 

досліджень виявлено, що антиоксиданти купажованої олії і порошку шкірки 

винограду впливають на збільшення періоду індукції окиснення 

триацилгліцеринів олій за рахунок сукупної дії (синергізму) токоферолів 

кукурудзяної олії, сезамолу кунжутної олії та поліфенольних сполук, що 

містяться у порошку шкірки винограду. 

Доцільність використання порошку зі шкірки винограду у складі 

майонезного соусу оцінювали також шляхом визначення структурно-

механічних властивостей зразків його водних суспензій. Експериментально 

встановлено кількісні залежності вологоутримуючої здатності, ефективної 

в’язкості та поверхневого натягу суспензій порошку винограду сорту Чорна 

перлина від температури та концентрації оцтової кислоти. Обґрунтовано  

раціональні температурні параметри і концентрація оцтової кислоти для 

переведення протопектинів у розчинний стан. Обгрунтовано вибір складових 

для комплексного загусника некрохмальної природи – це полісахариди різного 

походження: камідь ксантанова, пектин яблучний та альгінат натрію. Іх 

присутність у рецептурі майонезного соусу підвищеної біологічної цінності 
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обумовить потрібні структурно-реологічні властивості та додатково збагатить 

готовий продукт на харчові розчинні волокна, які є дефіцитними у раціоні 

харчування середньостатистичного українця. Визначено кількісні залежності 

ефективної в’язкості та стійкості емульсії від концентрації складових 

загусника. За результатами проведених досліджень обрано діапазон 

концентрацій складових комплексного загусника при якому в’язкість за 

кімнатної температури знаходиться в інтервалі 8–12 Па∙с а показники стійкості 

емульсії за кімнатної температури у діапазоні 97,0–100,0 %, що відповідає 

показникам ДСТУ 4487 на майонезні соуси. На розроблений комплексний 

загусник на основі складових некрохмальної природи, що може 

використовуватися як загусник для солодких соусів, топінгів та дресінгів 

отримано патент України на корисну модель № 103327 U «Емульсійний 

харчовий продукт функціонального призначення».  

Проведено експериментальні дослідження з обґрунтування вибору 

концентрацій складових комплексного підкислювача, а саме: обрано фруктові – 

яблучну та цитринову кислоти, як провідні складові комплексного 

підкислювача; за результатами скринінгових випробувань обрано постійну 

концентрацію яблучної кислоти в кількості 1,0 %. Проведено варіювання 

концентрацій цитринової (0–2,0 %) та оцтової (0–0,4 %) кислот таких, що 

нададуть продукту ненав’язливого кислого присмаку, характерного для соусів 

на фруктово-овочевій основі, без характерного гострого оцтового смаку, а 

також для забезпечення стабільного рівня рН готового продукту. Визначено 

кількісні залежності смаку майонезної емульсії від концентрації складових 

комплексного підкислювача. Запропонований склад підкислювача з 

мінімальним вмістом оцтової кислоти та максимально можливим вмістом 

цитринової та яблучної кислот дозволить розширити асортимент майонезних 

соусів з додаванням фруктово-овочевої сировини. Наявність органічних 

фруктових кислот у майонезному соусі здатне також підвищити біологічну 

цінність продукції за рахунок участі цих кислот у циклі Кребса (етапі дихання 

клітин). Результати досліджень підтверджено визначенням рН зразків 
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модельної майонезної емульсії у обраному діапазоні концентрацій складових 

комплексного підкислювача – рН зразків знаходиться в інтервалі від 3,0 до 5,0 

одиниць, що відповідає нормам ДСТУ 4487 для майонезних соусів. На 

розроблений комплексний підкислювач для майонезних соусів подано заявку 

на корисну модель u 201701073 (зареєстр. 06.02.2017р.) «Майонезний соус 

підвищеної біологічної цінності». 

Науково обґрунтовано рецептуру майонезного соусу 40 %-вої жирності 

підвищеної біологічної цінності який відповідає вимогам ДСТУ 4487, містить 

комплекс біологічно активних речовин рослинного походження і має 

підвищену стійкість до мікробіологічного та окиснювального псування. 

Виявлено, що додавання розрахункової кількості порошку шкірки винограду 

сорту Чорна перлина у рецептуру майонезного соусу сприяє додатковій 

стабілізації емульсії та дозволяє отримувати продукцію з оптимальними 

показниками в’язкості, навіть при зниженні концентрації комплексного 

загусника до 0,4–0,5 %. Це дозволяє корегувати кількість загусника у рецептурі 

задля надання певних реологічних властивостей майонезам та майонезним 

соусам. Результати проведених мікробіологічних досліджень та визначення 

стійкості до окиснювального псування розробленого майонезного соусу 

свідчать про те, що введення у рецептуру порошку шкірки винограду сорту 

Чорна перлина прогнозовано збільшує терміни зберігання готової продукції у 

1,5 рази та інгібує процеси росту колонієутворюючих одиниць дріжджей та 

плісняви. Проведено визначення біологічної цінності розробленого 

майонезного соусу. Результати досліджень вказують на його значні переваги за 

вмістом біологічно активних речовин та показником жирнокислотного складу 

перед майонезами промислового виробництва. Так, наявність у рецептурі 

майонезного соусу порошку рослинної сировини та комплексного загусника 

некрохмальної природи забезпечує наявність у продукції антиоксидантів 

поліфенольної природи та розчинних харчових волокон. Запропонована 

купажована олійна основа є джерелом таких антиоксидантів як токофероли та 
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сезамол а також поліненасичених жирних кислот таких как лінолева та 

ліноленова у співвідношенні, що рекомендовані для здорового харчування.  

За результатами проведених досліджень готової продукції зроблено 

висновки, що майонезний соус відповідає нормам ДСТУ 4487 за 

органолептичними та фізико-хімічними показниками та може бути 

рекомендований для оздоровчого харчування, а саме для ліквідації дефіциту 

поліненасичених жирних кислот та ряду біологічно активних речовин, зокрема 

поліфенолів, мікро- та макроелементів, природних антиоксидантів, харчових 

волокон після проведення відповідних медико-біологічних досліджень. 

Запропоновано технологію та наведено структурну схему виробництва 

майонезних соусів підвищеної біологічної цінності. У зв’язку із використанням 

у технології виробництва інгредієнтів рослинного походження що містять 

полісахариди (пектинові речовини порошку шкірки винограду та пектин у 

складі комплексного загусника) слід внести певні корективи до ведення 

технологічного процесу виробництва. Зокрема, розрахункова кількість порошку 

шкірки винограду подається у ємність з оцтовою кислотою для початку 

гідролізу протопектинів та антоціанів з витримкою до 2 годин. Внесення суміші 

складових комплексного загусника необхідно робити на стадії емульгування 

після введення купажу олій або разом із введенням останніх порцій купажу. 

Потім одразу ж вводити суміш підкислювачів та порошку винограду для 

недопущення знаходження пектину у лужному середовищу через небезпеку 

омилення складноефірних груп та утворення пектової кислоти, що у свою чергу 

може спровокувати утворення пектатів у готовому продукті у вигляді рихлих 

грудок. Виробництво майонезної продукції з розробленими складовими не 

потребує від виробника додаткових ємностей або іншого обладнання за 

виключенням урахування особливостей проведення технологічного процесу 

описаних вище. 

Ключові слова: майонезний соус підвищеної біологічної цінності, 

купажована олія, комплексні рослинні антиоксиданти, загусники, 

підкислювачи, оцінка властивостей. 
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ANNOTATION 

 

Ananieva V.V. Тechnology of mayonnaise sauces with enhanced biological 

value. – Qualifying scientific work at the manuscript. 

Dissertation for a candidate degree of technical sciences (Ph.D.) by speciality 

05.18.16 – fats, essential oils and parfume-cosmetic products technology. (18 – 

Production and technologies). – National Technical University «Kharkiv Polytechnic 

Institute», Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2017. 

The dissertation is devoted to scientific substantiation and development of 

technology of mayonnaise sauces with enhanced biological value. Relevancy of a 

subject research is bound to the modern trends of a healthy food directed to 

consumption of products with the lower content of fats and «fast» carbohydrates and 

also enrichment of a daily diet on biologically valuable nutrients. The part of such 

nutrients is assigned to such components of oil and fat products as polyunsaturated fat 

acids ω-3 and ω-6 groups, polysaccharides of non starch origin and polyphenolic 

compounds which maintenance in a foodstuffs of the population of Ukraine is low. 

The last years in the Ukrainian market the tendency to the increased demand of the 

consumer for mayonnaise production with the lower fat content and minimum 

contents or the total absence of ingredients of a synthetic origin is observed. 

Development and scientific justification of technology mayonnaise sauces with 

enhanced biological value will allow the domestic enterprises to make fatty products 

of health improvement food with an long storage time and at the same time to solve a 

deficiency problem in a daily food allowance of biologically valuable nutrients. 

Relevancy of a subject and significance of dissertation work is confirmed by 

the fact that it was carried out according to the plan of researches of the Ukrainian 

research institute of oils and fats (city of Kharkiv) within the state budgetary research 

of NAAS of Ukraine: « Scientific bases of receiving foodstuff and cosmetics with 

application of methodology of a combinatorics» (RW № 0116U000094), where the 

applicant is an executive of separate stages of work. 
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Practical value of work for the oil and fat industry consists in development of a 

mayonnaise sauces formulation with enhanced biological value with use of a complex 

thickener of non starch nature, complex acidifier, and also with addition of 

biologically valuable ingredient – powder of vegetable raw materials (a grapes skin 

powder of the Black pearl type) definition of technological conditions of their use; 

development of the corresponding normative materials. The draft of technical 

specifications TU.U. 15.4-02071180.001:2017 on mayonnaise sauces with enhanced 

biological value is developed and agreed. Approbation of mayonnaise sauce in the 

production conditions at the PE «Victor and K» enterprise was carry out (city of 

Kropivnitsky). Results of dissertation researches are introduced in educational 

process of organic synthesis department and nanotechnologies of NTU «КPI» when 

teaching disciplines «Technology of food productions» and «The modern trends of 

use of nutritional supplements» and to execution of research students works. 

In dissertation work were obtained new scientific data on the polyphenolic 

compounds content and elemental composition of powders of pulp of red plum, skins 

of red apple, skins of grapes two types, zest and orange peel, that received on 

equipment for drying and crushing «YUVET-005» by activation drying. Established 

quantitative dependences of the polyphenols in grapes skin powder content of two 

varieties from mutual influence of temperature and storage time. Experimental data 

that obtained should be used when correcting storage time of grapes skin powder of 

these types in enterprises that use these raw materials in the production. High content 

of antioxidants of the polyphenolic nature (to 9,0%) and resistance to storage for a 

long time without considerable losses of polyphenolic compounds shows expediency 

of use of grape skin powder the type Black pearl as ingredient in a formulation of 

mayonnaise sauce with enhanced biological value. By microbiological researches it is 

established that at concentration of grape skin powder the type Black pearl in 

suspension in number of 5,0 % and is more slowed down growth the colony of units 

of a mold and yeast. It is explained by existence that in grape skin powder is present a 

flavonoid Quercetin which oxidation product is 3,4-dihydroxybenzoic acid shows 

high fungicide activity. Results of microbiological researches cause the minimum 
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quantity of grape skin powder which needs to be entered into a formulation of 

mayonnaise sauce for inhibition processes of growth of fungal microorganisms.  

The choice of components for a fat basis of mayonnaise sauce with enhanced 

biological value which balanced on a ratio ω-6 and ω-3 polyunsaturated fatty acids 

was substantiate: 70±2% of the refined deodorized soy oil, 15±2% of the refined 

deodorized corn oil and 15±2% of the refined deodorized sesame oil. As a result of 

experimental researches it is revealed that antioxidants of the blended oil and grape 

skin powder are influence increase in the period of induction of oxidation of 

triacylglycerols of oils due to the cumulative action (synergysm) of toсoferol of corn 

oil, a sesamol of sesame oil and polyphenolic compounds which are contained in 

grape skin powder.  

Expediency of use of grape skin powder as a part of mayonnaise sauce was 

estimated also by definition of structural mechanical characteristics of its aqueous 

slurries samples. Established quantitative dependences of moisture retaining ability, 

effective viscosity and surface tension of suspensions of grapes skin powder Black 

Рearl on the temperature and the concentration of acetic acid. Substantiated rational 

parameters of temperature and concentration of acetic acid for transferring  from 

protopectin to soluble form. The choice of components for a complex thickener of 

non-starch nature was justified ‒ it is polysaccharides of various origin: xanthan gum, 

apple pectin and sodium alginate. Their presence in a formulation of mayonnaise 

sauce with enhanced biological value will bring to necessary structural rheological 

properties and will enrich a finished product on food soluble fibers which are scarce 

in a foodstuffs of an average Ukrainian person. The quantitative dependence of the 

effective viscosity and stability of the emulsion from the thickener components 

concentration was defined. By results of the conducted researches the range of 

concentration of a complex thickener components at which viscosity at the room 

temperature is in an interval of 8–12 Pa·s with and indicators of emulsion stability at 

the room temperature in the range of 97,0–100,0% that corresponds to NSSU 4487 

indicators on mayonnaise sauces is indicated. From developed complex thickener 

based of components non-starch nature that can be used as a thickener for sweet 
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sauces, toppings sauces was received a patent Ukraine for utility model № UA 

103327U «The emulsion of the food product for functional purposes». 

Experimental researches on justification of the choice of concentration of 

components of a complex acidifier were conducted, namely: malic and citric acids as 

the leading components of a complex acidifier were choose; by results of screening 

tests constant concentration of malic acid in number of 1,0% was chosen. Was carried 

out variations of concentration citric (0–2,0%) and acetic (0–0,4%) acids such which 

will give to a product of the unostentatious sour smack characteristic of sauces on a 

fruit and vegetable basis, without characteristic poignant acetic taste, and also for 

ensuring stable level рН a finished product. The quantitative dependences on the taste 

of a mayonnaise emulsion on concentration of components of a complex acidifier are 

defined. The offered composition of a acidifier with the minimum maintenance of an 

acetic acid and the greatest possible content of citric and malic acids will allow to 

expand the range of mayonnaise sauces with addition of fruit and vegetable raw 

materials. Availability of organic fruit acids in mayonnaise sauce is also capable to 

enhance the biological value of production through participation of these acids in 

Krebs's cycle (a stage of respiration of cages). Results of researches were confirmed 

with definition рН samples of a model mayonnaise emulsion in the chosen range of 

concentration of components of a complex acidifier – рН samples is in the range 

from 3,0 to 5,0 units and in accordance with standards of NSSU 4487 for mayonnaise 

sauces. The application for the useful model u 201701073 is submitted for the 

developed complex acidifier for mayonnaise sauces ( 06.02.2017 year) «Mayonnaise 

sauce with enhanced biological value».  

Scientifically grounded the formulation of mayonnaise sauce 40% fat content 

with enhanced biological value which accordance with standards of NSSU 4487, 

contains a complex of the biologically active substances of a plant raw materials and 

has the increased resistance to microbiological and oxidative spoilage. Detected that 

the addition of the calculated amount of grapes skin powder Black Pearl in to 

formulation mayonnaise contributes to additional stabilize emulsions and allows 

getting a product with optimal viscosity index, even at lower concentrations complex 
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thickener to 0,4–0,5%. This allows to adjust the amount of thickener in recipes to 

provide certain rheological properties of mayonnaise and mayonnaise sauce. Results 

of the conducted microbiological researches and definition of resistance to oxidative 

spoilage of the developed mayonnaise sauce demonstrate that introducing of grape 

skin powder the type Black pearl is increases storage time of finished products 

forecast by 1,5 times and the slowe down growth the colony of units of a mold and 

yeast. Determination of biological value of the developed mayonnaise sauce was 

carried out. Results of researches indicate its considerable advantages on content of 

the biologically active substances and an index of fatty acids composition before 

mayonnaise of the industrial production. So, presence in a formulation of mayonnaise 

sauce the powder of vegetable raw materials and a non starch nature complex 

thickener provides existence in production of antioxidants of the polyphenolic nature 

and soluble food fibers. The offered blended oil basis is a source of such antioxidants 

as tocopherols and sesamol and also polyunsaturated fat acids such as linoleic and 

linolenic in the ratio, recommended for a healthy nutrition.  

By results of the conducted researches of finished products conclusions are 

drawn that mayonnaise sauce accordance with standards of NSSU 4487 on 

organoleptic and physical and chemical indexes and can be recommended for a 

healthy nutrition for elimination of deficiency of polyunsaturated fatty acids and a 

number of the biologically active substances, in particular polyphenols, micro and 

macroelements, natural antioxidants, food fibers after carrying out the corresponding 

medicobiological researches. The technology and the structural diagram of the 

production of mayonnaise sauces with enhanced biological value was proposed. Due 

to use in the production technology of the ingredients of a plant raw materials 

containing polysaccharides (pectic substances of grape skin powder and pectin as a 

part of a complex thickener) it is necessary to introduce particular changes in course 

of a technology process. In particular, the calculated amount of grape skin powder  is 

added to capacity with an acetic acid to start hydrolysis of protopectins and 

anthocyanins with duration till two o'clock. Input of blend components of a complex 

thickener needs to be done at an emulsification stage after аddition of a blend oil or at 
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the same time at аddition of the last portions of a blend oil. Then at once to input mix 

of acidifiers and grape skin powder to prevent finding pectin in an alkaline condition 

because of danger of a ester groups saponification and formation рectic acid, it in turn 

can provoke peсtats formation in a finished product in the form of friable lumps. 

Production of mayonnaise with developed by components does not demand from the 

manufacturer adding capacities or other equipment, except for the accounting 

carrying out features of technological process which are described above. 

Key words: mayonnaise sauce of the enhanced biological value, blended oil, 

complex herbal antioxidants, thickeners, acidifiers, evaluation of properties. 
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