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Постановка проблеми. Нині повноцінність 
продуктів харчування визначається їхньою енер-
ґетичною цінністю, збалансованістю раціону 
харчування щодо вмісту білків, жирів і вуглево-
дів, а також забезпеченістю макро- і мікроеле-
ментами. 
Одним із найбільш дефіцитних мікроелемен-

тів у продуктах харчування є йод. Тому суттєве 
значення в галузі створення продуктів функціо-
нального призначення має виробництво молоч-
ної сировини з підвищеним умістом йоду та його 
переробка на питне молоко, ферментовані моло-
чні продукти (сичужний сир, сир кисломолоч-
ний, кефір та ін.).  
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
За оцінкою ВООЗ, понад 2 мільярди жителів  
Землі мають недолік йоду в харчуванні, що при-
зводить до розвитку йоддефіцитних захворю-
вань. Глобальне поширення зобу в загальній сві-
товій популяції становить 15,8 % [10]. 
Усі патологічні стани, які розвиваються вна-

слідок йодного дефіциту і яким можна запобігти 

при нормалізації споживання йоду, визначають-
ся як йоддефіцитні захворювання. 
Йоддефіцитні захворювання, за даними ВООЗ, 

є найпоширенішою неінфекційною патологією в 
світі: 1570 млн чоловік (30 % населення світу) 
мають ризик їх розвитку, в тому числі, 500 млн 
людей проживають у регіонах з важким дефіци-
том йоду і високою поширеністю ендемічного 
зобу; 43 мільйони страждають розумовою від-
сталістю, що розвинулася в результаті йодної 
недостатності. За ініціативи ВООЗ, у XX столітті 
проблема дефіциту йоду майже у 40 % населен-
ня Землі визнана ООН глобальною [11]. 
До одного з джерел, що містить органічний 

йод, який може бути ефективно використаний 
для збагачення ним продуктів харчування, від-
носяться морські водорості. Вони містять альгі-
нову кислоту, макро- і мікроелементи, кліткови-
ну, вітаміни й інші біологічно активні речовини, 
які у вигляді сухого концентрату з бурої морсь-
кої водорості виду Laminaria виготовляє і реалі-
зує населенню України Київський ВАТ «Завод 
молочної кислоти» [4]. Добавка може бути вико-
ристана і в якості підгодівлі для сільськогоспо-
дарських тварин. 
У світовій практиці простежується тенденція 

заміни коров'ячого молока на козяче, яке все ча-
стіше використовують у виробництві ферменто-
ваних молочних продуктів (сичужних сирів і си-
ру), продуктів дитячого та дієтичного харчуван-
ня (кефіру) [9]. 
Однією з особливостей козячого молока є те, 

що його жирові кульки мають, порівняно з ана-
логічним показником коров'ячого молока, більш 
дрібнодисперсну структуру. Це сприяє кращому 
його засвоєнню організмом людини, у порівнян-
ні з коров'ячим. До того ж для засвоєння такого 
молока енерґетичні витрати менші, що позитив-
но позначається на здоров'ї споживачів молоч-
них продуктів із козячого молока [5, 6].  

Викладено результати впливу водовмісних підкор-
мок на технологічні властивості козиного молока, 
зокрема, на дисперсність його жирових кульок. 
Встановлено, що жирова компонента проб моло-
ка, отриманих від тварин, до раціону яких додат-
ково вводили добавки «Еламін» та калію йодид, 

мають більш високу дисперсність жирових кульок, 
що впливає на підвищення його засвоюваності ор-
ганізмом людини. Також молоко молоко від кіз, до 
раціону згодовування яких вводили дві вищевказані 
йодовмісні підкормки, є більш технологічним, аніж 
козине молоко, отримане від кіз звичайного раціо-
ну згодовування, так як не потребує проведення 

процесу його гомогенізації. 
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Останнім часом, у зв'язку зі зростаючим інте-
ресом до козиного молока як сировини для мо-
локопереробної промисловості, виникає необ-
хідність у підборі оптимальних режимів його 
переробки. 
Зустрічаються роботи, пов'язані з проведен-

ням оптимізації режимів його теплової обробки 
(пастеризації, охолодження, нагрівання, згор-
тання) у виробництві сичужних сирів і сиру [7], 
але питання про необхідність проведення проце-
су гомогенізації нормалізованої суміші козячого 
молока у процесі виробництва кисломолочних 
продуктів або про можливість його виключення 
з технологічного ланцюга виробництва досі за-
лишається не вирішеним. 
Відомо, що гомогенізація досить широко ви-

користовується в молочній промисловості у 
процесі виробництва цілого спектру продуктів, 
для яких розшарування жирової фракції молока 
має негативні наслідки, в тому числі й для пит-
них і кисломолочних видів молочних продуктів. 
Мета гомогенізації – подрібнення жирових 

кульок молока до розмірів, які забезпечують не-
обхідну стабільність жирової фази молока. Для 
досягнення вказаної мети необхідно, щоб серед-
ній діаметр жирових кульок не перевищував  
2 мкм. Ефективність гомогенізації вважається 
задовільною, якщо частка жирових кульок діа-
метром менше 2 мкм перевищує 80–85 % [8].  
Отже, виключення процесу гомогенізації ко-

зиного молока дасть змогу підвищити ефектив-
ність його використання у виробничих умовах 
молокопереробних підприємств країни. Відомо, 
що поживні, в тому числі, мінеральні речовини, 
потрапляють у організм тварин і переходять у 
молоко переважно з кормів і мінеральних доба-
вок [2].У проведених нами дослідах, у раціон 
дійних кіз додатково вводили йодовмісні підко-
рмки, дію яких відстежували за зміною дисперс-
ності жирових кульок у контрольних і дослідних 
пробах молока. 
Слід зазначити, що більшість наукових праць 

присвячено вивченню питань поліпшення сиро-
придатності молока та збільшення удою під 
впливом йодовмісних добавок, зокрема, під 
впливом йодиду калію [3]. При цьому відомості 
про зміну дисперсності жирової фракції козино-
го молока під впливом йодовмісних добавок у 
процесі переробки козячого молока на кисломо-
лочні продукти носять фрагментарний характер. 
Метою досліджень є визначення впливу во-

довмісних підкормок на технологічні властивос-
ті козиного молока, зокрема, на дисперсність 
його жирових кульок. 

Методи проведення досліджень: проведення 
порівняльної характеристики жирові компонен-
ти козячого молока, отриманого від кіз, у раціон 
яких вводилися дві йодовмісні підкормки: «Ела-
мін» і калію йодид, в оптимальних для життєдія-
льності кіз нормах, а також без їх використання.  
Для цього у фермерському господарстві «Ше-

врет», розташованому в Мостиському районі 
Львівської області, був поставлений науково-
практичний дослід, яким передбачалося введен-
ня до основного раціону дослідних груп кіз двох 
йодовмісних добавок. 
Перша група кіз – контрольна № 1. Друга і 

третя групи тварин – дослідні, до основного ра-
ціону згодовування яких додатково вводили ка-
лій йодид із розрахунку 0,9 мг і «Еламін» у кіль-
кості 1,26 г на одну голову на добу, відповідно. 
Методика вимірювання розмірів кульок моло-

чного жиру в пробах молока проводилася за до-
помогою інтерференційного мікроскопа, який, 
на відміну від звичайного, дає змогу з виразною 
контрастністю спостерігати крапельки молочно-
го жиру в молоці і вимірювати їх розміри, суху 
масу й інші показники. 
Досліди супроводжувалися фотографуванням 

жирових кульок у контрольній пробі молока № 1 і 
двох дослідних пробах № 2 та № 3 від кіз, які 
отримували йодовмісні підкормки. Зображення 
молочного жиру представлені у диференціально-
му інтерференційному контрасті за збільшення 
1000. Проводили вимірювання діаметрів не мен-
ше ніж у 1000 жирових кульок і будували за цими 
даними гістограми або полігон розподілу розмірів 
із кроком 0,4–0,5 мкм (рис. 1а – 3а) за методикою, 
розробленою В. С. Васильєвим, 1978 [1]. 
Результати досліджень. Дослідження показа-

ли, що у контрольних пробах молока кіз типово-
го раціону згодовування сума жирових кульок 
діаметром від 2,5 мкм до 5 мкм становить  
54,6 %, а сума жирових кульок діаметром від  
0,5 мкм до 2,0 мкм – 45,4 %.  
У дослідних пробах молока № 2, отриманих 

від кіз, до основного раціону згодовування яких 
додатково вводили йодид калію, сума жирових 
кульок діаметром від 2,5 мкм до 5 мкм становить 
84,7 %; сума жирових кульок діаметром від  
0,5 мкм до 2,0 мкм – 15,3 %. 
У дослідних пробах молока № 3, отриманих 

від кіз, до основного раціону згодовування яких 
додатково вводили «Еламін», сума жирових 
кульок діаметром від 2,5 мкм до 5 мкм становить  
78,5 %, а сума жирових кульок діаметром від  
0,5 мкм до 2,0 мкм – 21,5 % (див. табл.).  
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Розмір жирових кульок проб молока, отриманих від контрольної та дослідних груп кіз 
Кількість і розміри жирових кульок у пробах молока та їхнє співвідношення, % Діаметр жи-

рових кульок, 
мкм контрольна група №1 

дослідна група № 2  
(молоко від кіз,  

які отримували йодид калію) 

дослідна група № 3 
(молоко від кіз, які 

отримували «Еламін»)
1 2 3 4 

0,5 48±0,76 (4,8 %) 175±0,882 (17,5%) 71±0,715 (7,1%) 
1 130±0,65 (13,0 %) 249±0,83 (24,9 %) 241±0,70 (24,1%) 

1,5 161±0,84 (16,1 %) 240±0,58 (24,0 %) 290±0,56 (29,0 %) 
2 207±0,96 (20,7 %) 183±0,82 (18,3 %) 183±0,73 (18,3 %) 

2,5 189±0,94 (18,9 %) 98±0,76 (9,8 %) 107±0,80 (10,7 %) 
3 141±0,83 (14,1 %) 41±0,715 (4,1%) 69±0,80 (6,9 %) 

3,5 93±0,7 (9,3 %) 12±0,83 (1,2 %) 27±0,66 (2,7 %) 
4 21±0,70 (2,1%) 2±0,42 (0,2 %) 12±0,60 (1,2 %) 

4,5 8±0,68 (0,8 %)  - 
5 2±0,73 (0,2%)  - 

 
На рис. № 1 та рис. 1а представлено зобра-

ження крапель молочного жиру контрольної 
проби молока, отриманого від кіз типового раці-
ону згодовування.  
На рис. № 2 та рис. 2а представлено зобра-

ження крапель молочного жиру в дослідних 

пробах молока № 2, отриманих від кіз, яким до-
датково до раціону згодовували йодид калію. 
На рисунках №3 та 3а представлено зобра-

ження жирових кульок у дослідних пробах мо-
лока № 3, отриманих від кіз, яким додатково до 
раціону вводили « Еламін». 

 

 

Рис. 1. Жирові кульки у контрольній пробі молока № 1 
 (без підгодівлі водовмісними підкормками) 
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Рис. 1а. Дисперсія молочного жиру проб молока № 1 від кіз типового раціону згодовування 

 

Рис. 2. Жирові кульки молочного жиру в дослідних пробах молока №2 від кіз,  
яким додатково згодовували KJ 
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Рис. 2а. Розподіл розмірів жирових кульок у дослідній пробі молока №2 (KJ) 
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Рис. 3. Розподіл крапель молочного жиру у пробах молока  № 3 від кіз,  
до раціону яких входив «Еламін» 
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Рис № 3а. Розподіл розмірів жирових кульок у дослідній пробі молока № 3 

Висновки:  
1. Введення в раціон дійних кіз йодовмісних 

підкормок вирішує проблему усунення йододе-
фіциту в раціонах харчування населення країни. 

2. Жирова компонента проб молока, отрима-
них від тварин, до раціону яких додатково вво-
дили вищевказані добавки «Еламін» та калію 
йодид, мають більшу дисперсність жирових 
кульок порівняно з аналогічним показником жи-

рової компоненти контрольної проби молока №1 
(типового раціону згодовування), що підвищує 
його засвоюваність організмом людини. 

3. Молоко від кіз, до раціону згодовування 
яких вводили дві вищевказані йодовмісні під-
кормки, більш технологічне, ніж козине молоко, 
отримане від кіз звичайного раціону згодовуван-
ня, поскільки не потребує проведення процесу 
його гомогенізації.  
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