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Лекція 8 

Стандартизація і контроль якості яєць 
1. Будова яйця. 

2. Хімічний склад яєць. 

3. Товарознавча класифікація та санітарні вимоги до якості яєць. 

4. Зберігання яєць. 

5. Зміни якості яєць при зберіганні. 

6. Бактеріальне псування яєць. 

1. Будова яйця 

Пташине яйце складається зі  шкаралупи, білка і жовтка.  Питома вага структурних 

елементів яйця становить таке співвідношення: шкаралупа з підшкаралупними оболонками — 

12 %, білок — 56 % і жовток — 32 %. Зміни структури яйця, абсолютної і відносної ваги 

залежать від пори року, породи, віку, продуктивності та умов утримання і годівлі птиці. 

Шкаралупа. Шкаралупа пташиного яйця являє собою відносно гладку, тверду 

вапняну оболонку, яка міцно пов'язана з підшкаралупними оболонками, а зовні покрита 

надзвичайно тонкою протеїновою плівкою. Надшкаралупна плівка покриває всю поверхню 

яйця, і хоча не має видимих отворів, вона прониклива для газів. В залежності від побудови 

підшкаралупної плівки шкаралупа яйця може бути гладкою, блискучою або матовою, 

схожою на крейду. 

Шкаралупа тільки що знесеного курячого яйця напівпрозора, а по мірі його висихання 

стає матовою. Іноді на шкаралупі утворюються численні білі плями, що обумовлено 

накопиченням протеїну, який активніше інших частин шкаралупи затримує вологу і тому 

краще пропускає світло. Отже, наявність світлих плям на шкаралупі не пов'язано зі змінами 

якості яєць. 

Колір шкаралупи залежить від породи птиці. Яйця від несучих порід курей і 

більшості білі, м'ясних — жовтого кольору, іноді з легким рожевим відтінком. Качині яйця 

частіше білого кольору, але деякі породи качок несуть зеленуваті яйця. Шкаралупа індичих 

яєць буває засіяна коричневими плямами. Товщина шкаралупи знаходиться у межах від 0,311 

до 0,588 мм. Шкаралупа яйця тонша в тупому кінці і товща в гострому. 

Важливим структурним утворенням шкаралупи яєць є пори, через які проходить 

газовий обмін. Пори розміщені на поверхні шкаралупи нерівномірно. Більше їх у тупому 

кінці яйця (150 на 1 см2), де розташована повітряна камера (пуга), і менше на гострому (100 

на 1 см2), в середині кількість пор не перевищує 140. Діаметр пор коливається від 4 до 40 

мкм. 

Товщина шкаралупи яйця не постійна і залежить від видових, а також 

індивідуальних особливостей, спадковості, годівлі, пори року. Але у кожному випадку 

шкаралупа повинна бути достатньо міцною, щоб витримати вагу дорослої птиці і достатньо 

пористою, щоб забезпечити дихання ембріону. Велике значення має міцність шкаралупи при 

товарній оцінці яєць. Встановлено, що міцність яєць залежить від кількості у шкаралупі 

мінеральних речовин, головним чином кальцію і марганцю, а також вмісту вітаміну С у 

кормах у період яйцекладки. 

Внутрішній вміст яйця оточено двошаровою підшкаралупною оболонкою. Внутрішня і 

зовнішня підшкаралупні оболонки щільно пов'язані між собою, за виключенням невеликих 

ділянок у тупого кінця яйця, де між ними утворюється повітряний простір — пуга. Пуга 

виникає у яйці відразу після його знесення і подалі збільшується по мірі зменшення об'єму 

внутрішнього вмісту від випарювання вологи. Тому розмір пуги використовують як один з 

важливих показників при визначенні тривалості зберігання і якості яєць. 

При зберіганні яєць в сухому приміщенні підшкаралупні оболонки висихають, а при 

високій вологості навпаки набухають, порушується газообмін у яйці. Через підшкаралупні 

оболонки відбувається випарювання вологи з яйця (усушка яйця). 

Білок. Білок становить основну масу їстивної частини яйця і носить таку назву тому, 
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що після зсідання має білий колір. Білок яйця неоднорідний за структурою і складається з 

чотирьох шарів: зовнішнього рідкого, середнього щільного, внутрішнього рідкого і 

градинкового, які становлять відповідно 23, 57, 17 і 3 % від загального об'єму білка. При 

зберіганні яйця білок поступово рідшає, а градинковий шар послаблюється, що є основною 

ознакою тривалого зберігання і визначення його якості. 

Градинки, або як їх ще називають халази, являють собою спіральні утворення, які 

кріпляться з одного боку до поверхні жовтка, а з другого — переплетеними волокнами до 

білка. Вони утримують жовток у центральному положенні. При розрідженні білка зв'язок 

його з градинками послаблюється і жовток починає легко зміщатися (опускатися в нижчу 

частину яйця), що враховують при визначенні сортності і якості яєць . 

Жовток. Жовток — найбільш важлива у харчовому відношенні частина яйця. В ньому 

міститься основна маса поживних речовин. Він має майже сферичну форму, жовтого або 

оранжевого кольору, розташований у центрі яйця (свіжознесеного) і оточений ніжною 

еластичною плівкою. 

Жовток має шарову структуру, що особливо помітно, коли круто зварене яйце 

розрізати упродовж. Центр жовтка заповнений світлою масою, яка має глечикоподібну 

форму з вузькою шийкою, що виходить до поверхні жовтка. У воронці цієї шийки 

розташований зародковий диск, який у заплідненому яйці являє невелику білу пляму 

розміром 3-5 мм. У незаплідненому яйці зародковий диск менше 2-2,5 мм. 

 

2. Хімічний склад яєць 

Висока харчова цінність яйця обумовлюється багатим його хімічним складом. До 

складу яйця входять білки, жири, вуглеводи, мінеральні речовини і вітаміни. Яйце на 70-75 

% складається з води. Сухі речовини становлять 25—30 %, в тому числі білки — 13-14 %, жири 

— 11-14 %, вуглеводи і мінеральні речовини по 1 %. Яйця водоплавної птиці відрізняються 

підвищеним вмістом жиру. Хімічні речовини цільного яйця нерівномірно розподілені між 

його структурними компонентами. 

Сухі речовини жовтка становлять 50-57 %, білка 13-14 %. В жовтку знаходиться 

увесь жир, жиророзчинні вітаміни та пігменти. В ньому також багато білків і мінеральних 

речовин. Білок яйця містить 86-88 % води, а органічна його частина представлена в 

основному протеїном. 

Калорійність яйця залежить від його хімічного складу і в середньому становить 

(ккал в 100 г): курячого — 162, індичого — 169, гусячого — 190, качиного — 202. 

Калорійність жовтка становить 370-400 ккал, білка 40-50 ккал. 

Враховуючи, що жовток є основним джерелом питомих речовин та енергії в яйці, 

співвідношення між жовтком і білком є важливим фактором, який обумовлює його 

харчову цінність. В дрібних яйцях жовток займає відносно більшу питому вагу, тому їх 

калорійність і харчова цінність, із розрахунку на одиницю ваги, вища. 

За хімічним складом, особливо за вмістом вітамінів і мінеральних речовин, яйце займає 

одне із перших місць серед харчових продуктів тваринного походження. 

3. Товарознавча класифікація та санітарні вимоги до якості яєць 

Товарознавчу оцінку яєць визначають методом зовнішнього огляду та овоскопії і 

сортують згідно з ГОСТом 2783-88. 

Відповідно до товарознавчої класифікації яйця підрозділяються на дієтичні та столові. 

До дієтичних відносяться яйця, тривалість зберігання яких не перевищує 7 діб, не 

враховуючи день знесення при температурі не вище +20 °С і не нижче 0 °С. Яйця, які прийняті 

у торговельну мережу як дієтичні, але тривалість зберігання в процесі реалізації перевищує 7 

діб, переводять до категорії столових. 

До столових відносяться яйця, термін зберігання яких не перевищує 25 діб, не 

враховуючи дня знесення, при температурі не вище +20 °С, а також яйця, які зберігались у 
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холодильнику не більше 120 діб при температурі від 0 до -2 °С і відносній вологості 85-88 

%. 

На птахофабриках яйця сортують не пізніше як через добу після знесення і відносять до 

категорії дієтичних. Яйця, які приймають у населення і сортують на пунктах заготівельних 

організацій, відносять до категорії столових. 

Дієтичні і столові яйця відповідно діючого стандарту і залежно від маси, 

підрозділяють на три категорії: добірна, перша та друга. До добірної категорії 

відносяться яйця, у яких маса одного яйця дорівнює не менше 65 г, маса 10 яєць — не 

менше 660 г, а маса 330 яєць (одного ящика упаковки) — не менше 23,8 кг; першої категорії 

— 55, 560 і 20,2, другої — 45, 460 і 16,6 відповідно. Крім того, дієтичні і столові яйця 

повинні відповідати встановленим вимогам. 

Таблиця     Вимоги до дієтичних і столових яєць 
Категорія 

яєць 
 

 

Характеристика 

повітряна камера та її 

висота 
жовток білок 

Дієтичні Нерухома, висота не 

більше 4 мм 

Міцний і ледь видимий, але контури 

непомітні. Займає центральне 

положення і не пересувається 

Щільний, світлий, 

прозорий 

Столові Нерухома (допускається 

деяка рухомість),    висота 

не   більше   7   мм; для яєць, 

що зберігається в  холо-

дильниках,  не більше 9 мм 

Міцний, малопомітний, може злегка 

рухатись, допускається деяке 

відхилення від центрального 

положення: в яйцях, що зберігались 

в холодильниках, жовток не 

пересувається 

Щільний, 

(допускається не-

достатня щільність), 

світлий, прозорий 

 

Шкаралупа дієтичних та столових яєць повинна бути чистою, непошкодженою. На 

шкаралупі дієтичних яєць допускається наявність поодиноких крапок і смужок (сліди від 

підлоги або транспорту), але не  більше 1/8 її поверхні. На поверхні не повинно бути плям 

крові або посліду. Таким вимогам повинні відповідати повноцінні курячі харчові яйця, що 

надходять у торговельну мережу. 

При сортуванні дієтичних і столових яєць маркування їх проводять таким чином: 

відбірні — «О», перша — «1», друга — «2». Дієтичні яйця маркують червоною фарбою, а 

столове — синьою, штампом круглої форми діаметром 12 мм або овальної 15x10 мм. 

Дієтичні яйця маркірують штампом, на якому вказано категорію і дату сортування (число 

та місяць), а столові — тільки категорію. 

Крім того, яйця сортують на повноцінні, харчові неповноцінні та брак. Харчові 

повноцінні яйця свійської птиці повинні відповідати вимогам діючих «Правил 

ветеринарно-санітарної експертизи яєць свійської птиці». 

 

Таблиця    Характеристика яєць свійської птиці 

Найменування 
Маса 1 

яйця, г 

Стан повітряної 

камери та її висота 
Колір шкаралупи 

Курячі 55-65 Нерухома, 4-7 мм 
Від білого до світло-жовтого або темно-

коричневого (залежно від породи) 

Цесарині 45-50 Нерухома, 0,8-1,5 мм Від світло-жовтого до темно-коричневого 

Перепелині 8-10 Нерухома, 0,8-1,5 мм 
Від білого до строкатого з коричневими 

пігментними крапками та плямами 

Індичі 70-110 Нерухома, 3-3,5 мм 
Від білого до світло-коричневого з 

пігментними крапками та плямами 

Качині 70-110 Нерухома, 3-3,5 мм Від білого до світло-жовтого 
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Гусячі легких порід 140-190 Нерухома, 3,5 мм 
Від білого до блакитно-зеленого 

Гусячі важких порід 150-220 Нерухома, 4,0 мм 

Крім того, харчові яйця свійської птиці повинні відповідати якості безпеки, 

відповідно діючим нормам. 

Безпека яєць свійської птиці — відсутність токсичної, канцерогенної, мутагенної, 

алергенної чи іншої несприятливої для організму людини дії харчових яєць при їх 

споживанні у загальноприйнятих кількостях, межі яких встановлюються міністерством 

охорони здоров'я України. 

До категорії харчових неповноцінних відносять яйця масою не менше 45 г з пугою 

висотою понад третину яйця: з пошкодженою шкаралупою, але без ознак течі; зі 

стороннім, але швидко провітрюваним запахом; з плямами у яйці, що не перевищують 1/8 

його поверхні (та коли жовток присох до шкаралупи). Харчові неповноцінні яйця 

направляють для використання у хлібопекарному виробництві. 

 

4. Зберігання яєць 

Для попередження зниження якості яєць в процесі зберігання їх охолоджують до 

температури, близької до замерзання внутрішнього вмісту і зберігають у спеціальних 

приміщеннях (складах). Але у складських умовах при тривалому зберіганні яєць поступово 

знижується їх якість. Тому з метою попередження розвитку небажаних змін і збільшення 

тривалості зберігання яєць розроблені додаткові методики продовження зберігання яєць 

шляхом ізолювання вмісту яйця від дії факторів зовнішнього середовища. Використовуються 

способи нанесення па шкаралупу спеціального покриття з парафіно-каніфольної суміші, 

мінеральних масел, синтетичних речовин та інше. 

Термін зберігання яєць свійської птиці залежить від умов зберігання. 

Зберігання яєць в холодильниках є одним з найбільш розповсюджених методів, який 

широко використовується і в нашій країні. Для зберігання яєць на холодильниках 

використовують спеціально відведені камери, які перед завантаженням ретельно миють і 

дезінфікують, а стіни білять вапном. На зберігання дозволяється закладати яйця високої 

якості, тому що навіть удосконалені методи консервування не зберігають їх якість, якщо 

псування почалось до початку зберігання. 

Забруднені яйця схильні до псування, особливо у теплу пору року. Можливість 

бактеріальної засіяності особливо висока при забрудненні яєць послідом, шкаралупа яких не 

тільки містить багато бактерій, але, зневоджуючись, стає більш проникливою для 

мікроорганізмів. Забруднені яйця як миті, так і немиті, швидко псуються, тому їх довго 

зберігати не рекомендують. На зберігання повинні поступати яйця, розсортовані по видах 

і категоріях, без дефектів. Мити яйця навіть чистою водою забороняється. 

 

Таблиця     Показники якості і безпеки яєць 

Показники безпеки 
Допустимі рівні, мг/кг, не 

більше 
Примітка 

Токсичні елементи:   
свинець 0,3  
кадмій 0,01  

арсен 0,1  

ртуть 0,02  

мідь 3,0  

цинк 50,0  

Пестициди:   

базудін Не допускається  
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ДДТ та його метаболіти 0,1  
Карбофос, метафос, хлорофос Не допускається  

Мікотоксини:   

афлатоксин В1 <0,0005  

Антибіотики, од/г, не більше   

тетрациклінова група Не допускається <0,01  чутливість методу 
стрептоміцин Не допускається <0,5 

Вітаміни в жовтку, мкг/г, не менше  Для інкубаційних яєць 

вітамін А 6,0  

каротиноїди 15,0  

вітамін В2 4,0  

вітаміни в білку, мкг/г:   

вітамін В2 2,0  

Мікробіологічні показники:   
БГКП (колі-форми), маса продукту 

(г), у якому не допускається 

0,1 Яйце куряче дієтичне 

0,1-0,01 Яйце куряче столове 

Патогенні мікроорганізми, у 

т. ч. сальмонели 

5x25 Яйце куряче дієтичне 

Радіонукліди Бк/кг:   

цезій-137 6  
стронцій-90 2  

 

Яйця, які поступають у холодильник для зберігання, необхідно перед розміщенням 

їх у камерах охолодити до температури 2-3 °С. У камері зберігання ящики з яйцями 

встановлюють штабелями по 10 штук у кожному. Картонні коробки, щоб попередити 

деформацію, розміщують поверх ящиків або на окремих стелажах. Для покращення 

циркуляції повітря нижній ряд ящиків розміщують на дерев'яних ґратах висотою до 10 

см. Між ящиками кладуть рейки товщиною 5 см, а між штабелями і біля стін 

залишають проходи шириною 30-40 см. Штабель не повинен доходити до стелі на 50 см. 

Зберігають яйця при температурі від 0 до -2 °С, яка є оптимальною, і відносній 

вологості повітря 85-88 %. Для забезпечення рівномірного температурно-вологісного 

режиму камери повинні бути обладнані вентиляцією. При порушення режиму зберігання, 

на шкаралупі яйця відбувається конденсація вологи, яка змиває підшкаралупну плівку, 

що сприяє швидкому псуванню яєць. 

Камери для зберігання яєць повинні бути обладнані термометрами і гігрометрами, 

показники яких знімають два рази на добу. Один раз у два місяці проводять контрольну 

перевірку якості зберігання яєць овоскопією. Для чого відбирають 3-4 % ящиків від 

кожної партії і проводять дослідження, за результатами яких вирішують доцільність 

подальшого зберігання яєць або їх реалізації. 

Перед відвантаженням яєць з холодильника у теплу пору року їх поступово 

підігрівають до температури 2-3 °С, щоб попередити від запотівання та впливу на якість 

яєць різких перепадів температури. 

В холодильниках яйця можна зберігати і у камерах з вуглекислим газом або 

озоном, що значно усуває недоліки повітряного охолодження. Яйця, що зберігаються у 

холодильнику, з дотриманням температурно-вологісного режиму на протязі восьми 

місяців, за якістю не відрізняються від свіжих. 

Зберігання яєць у розчині вапна використовують, коли немає холодильних 

ємкостей. Цей метод заснований на ізоляції яєць від повітря і мікроорганізмів шляхом 

занурення їх у вапняну воду. 

Для вапнування яєць використовують негашене вапно із розрахунку 500 г на 100 л 
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води. Після гасіння його відстоюють і використовують прозору надсадову рідину. 

Зберігання яєць у розчині вапна не повинно перевищувати чотирьох місяців. Після 

закінчення зберігання яйця просушують, сортирують і пакують. Тару маркірують з 

позначкою «вапновані» (скорочено В). 

Шкаралупа яєць, які зберігались у розчині вапна, має ліловий відтінок і слабкий 

наліт вапна. При варінні такі яйця лопаються. Тому, щоб попередити розтріскування 

шкаралупи, необхідно проколоти тупий кінець яйця голкою. Яйця при такому методі 

консервування мають специфічний присмак, тому їх використовують в основному у 

хлібопекарному виробництві. 

В сучасних умовах зберігання яєць у розчині вапна практично не використовують. 

Консервування яєць обробкою мінеральними маслами. Перспективним 

методом збільшення часу зберігання яєць та зменшення втрат їх ваги з збереженням 

харчових якостей є обробка мінеральним маслом, яке створює на поверхні яйця тонку, 

швидко висихаючу плівку, що надійно закриває пори і в той же час не змінює 

товарного виду і смакових якостей. Покриття яєць мінеральним маслом проводиться на 

спеціальній машині. Яйця поміщають у касети і занурюють у масло, нагріте до 100 °С 

на 8-10 сек. 

Обробку яєць маслом особливо доцільно проводити при зберіганні продукції в 

неохолоджених, тимчасових приміщеннях. 

 

5. Зміни якості яєць при зберіганні 

Вміст тільки що знесеного здоровою птицею яйця вільний від мікроорганізмів. 

Мікроби попадають на шкаралупу, як правило, з навколишнього середовища. Але не 

дивлячись на наявність мікроорганізмів на поверхні яйця, засіянність мікрофлорою 

жовтка становить не більше 10 %, а білка — 3 % свіжих яєць. 

Кількість засіяних бактеріями яєць збільшується у теплу пору року, що залежить 

від температури та інших умов, які сприяють розвитку мікроорганізмів на поверхні яйця. 

Встановлено, що засіяння жовтка мікроорганізмами відмічається значно частіше, ніж 

білка, тому що бактерії можуть попадати у жовток до знесення яйця, що відбувається у 

хворої птиці. 

Пори шкаралупи яйця служать каналами, по яких можуть проникати у білок та 

жовток бактерії і грибки. Можливість проникнення мікроорганізмів у вміст яйця значно 

збільшується при його забрудненні, що сприяє збільшенню мікробів на поверхні 

шкаралупи. Мийка яєць тільки сприяє їх бактеріальному засіянню. Якщо яйця миють 

холодною водою, то вміст яйця стискається, а мікроорганізми разом з водою через 

шкаралупу проникають у білок. Брудні, миті та відтанені яйця псуються швидше і в 

значно більшій кількості, ніж чисті, необроблені. 

При охолодженні тільки що знесеного яйця бактерії, які знаходяться на поверхні 

шкаралупи, проникають у яйце через пори шкаралупи разом з повітрям, що 

накопичується в повітряній камері. Це особливо часто відбувається при наявності цвілі 

на поверхні зволоженої шкаралупи. 

В природних умовах існує багато факторів, які зменшують засіяність мікрофлорою 

внутрішнього вмісту яйця. Фізична будова і хімічний склад яйця утворюють ефективний 

захист проти проникнення мікробів у яйце, особливо, шкаралупа з над і 

підшкаралупними оболонками. 

У звичайних умовах пори яйця непроникливі для мікробів, тому що вони заповнені 

органічною сировиною (муцином), яка в сухому стані перешкоджає проникненню 

бактерій і грибків в середину яйця. При змиванні цієї речовини пори відкриваються і 

мікрофлора проникає у вміст яйця. 

Підшкаралупні оболонки, утворені з переплетених волокон, відіграють роль 
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біологічних фільтрів мікроорганізмів, які проникають через пори, про що свідчить 

значно менша кількість мікробів у білку в порівнянні з поверхнею підшкаралупних 

оболонок. 

Білок є третім бар'єром для мікрофлори. Мікроорганізми, які проникли через 

шкаралупу і підшкаралупні оболонки, в більшості знешкоджуються у білку і не досягнуть 

багатого питомими речовинами жовтка, що пояснюється бактерицидними властивостями 

білка, основою яких є лізоцим. Вміст у білку лізоциму затримує розмноження в ньому 

бактерій. Бактерії, які проходять через шкаралупу і підшкаралупні оболонки і попадають 

у білок, швидко гинуть. Антибактеріальні особливості яєчного білка залежать від 

неможливості деяких бактерій використовувати їстивний протеїн. Але при порушенні 

умов зберігання яєць бактерії, що проникли через  шкаралупу, швидко розмножуються, 

особливо при змішуванні білка з жовтком, і прискорюють псування яєць. 

Консервування яєць попереджує їх мікробну засіяність і сповільнює фізико-хімічне 

руйнування на довгий період. Це досягається встановленням контролю над 

навколишніми умовами, в яких зберігається яйце, або обробкою його таким чином, щоб 

воно менше піддавалось впливу негативних факторів навколишнього середовища. 

Біологічне і товарне поняття «свіже» яйце не одне і теж. Свіжим можна назвати 

тільки що знесене яйце. Але яйце як продукт харчування вважають свіжим, якщо при 

просвічуванні нема явних змін у середині нього, а повітряна камера залишається 

невеликою. При правильному збиранні і зберіганні яйця можуть зберігати свою товарну 

свіжість на протязі трьох-чотирьох тижнів після знесення. 

Втрата маси є однією з ознак старіння яйця, що пов'язано головним чином, з 

випарюванням вологи і, в першу чергу, з білка. Це може також залежати від виділень 

вуглекислого газу, аміаку, а можливо азоту і сірководню. Більшість цих газів являються 

продуктами розпаду органічних складових частин яйця. 

Випарювання води з яйця — тривалий процес, який починається з моменту 

відкладання яйця і не припиняється до того часу, поки яйце повністю не буде зневоднене. 

Втрата маси прискорюється при підвищенні навколишньої температури і сповільнюється 

при високій вологості повітря, а також збільшується внаслідок випарювання вологи при 

підвищенні проникливості шкаралупи. Відразу після знесення яйця в ньому, внаслідок 

стиснення внутрішнього вмісту, утворюється повітряна камера, яка по мірі випарювання 

води поступово збільшується. 

Втрати маси яйця і збільшення повітряної камери прийнято називати «усушкою». 

Таким чином, розмір повітряної камери, який визначають просвічуванням, має певне 

значення для оцінки стану яйця. При постійній температурі і вологості навколишнього 

середовища висота й об'єм повітряної камери залежить від тривалості зберігання. На 

початку зберігання висота пуги швидко збільшується, при подальшому зберіганні менше, 

а у старих яєць ще менше. По мірі втрати ваги яйцем знижується його питома вага, 

оскільки об'єм його залишається постійним. 

В наслідок старіння яйця в його шкаралупі можуть виникати зміни, такі як 

плямистість або «мармуровість», що можна виявити тільки фізичними методами. Іноді 

ці зміни видно неозброєним оком, а частіше вони виявляються при просвічуванні. Зміни 

на поверхні шкаралупи виникають в основному в наслідок нерівномірного розподілення 

вологи у шкаралупі лежалих яєць, але можуть спостерігатись у першу добу після знесення 

яйця. Свіжі яйця мають слабкий запах вапна, по мірі старіння вони можуть придбати 

затхлий запах. При хімічному розпаді вмісту яйця та дії мікроорганізмів в яйці можуть 

виникати і інші запахи. Саме яйце активно сприймає сторонні запахи з навколишнього 

середовища, особливо, якщо яйця зберігати близько дезінфікуючих та інших сильно 

пахучих речовин. 

«Старіння» яйця впливає також і на внутрішній його склад, змінюється як 
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абсолютна, так і відносна кількість складових частин яйця, їх колір, а іноді і будова. 

Найбільшим показником «старіння» яйця є втрати білком гетерогенності. У 

свіжознесеного яйця щільний шар білка — білковий мішок, який підіймається у вигляді 

овалу навколо жовтка і має желатиноподібну консистенцію. З часом висота білкового 

мішка зменшується, він стає менш щільним і розтікається по поверхні, іноді білок зовсім 

невиразний і рідкий. Одночасно збільшується жовток, а при сильному псуванні яйця 

жовточка оболонка може розірватися, і жовток змішується з білком. При «старінні» 

яєць змінюється також їх колір — жовток темніє, білок стає більш жовтим. Смак яйця 

змінюється незначно, відмічається характерний лежалий присмак, спочатку у жовтку, а 

потім у білку. Хімічні зміни, які виникають під дією мікроорганізмів, важко 

класифікувати, оскільки кожний з мікроорганізмів може проявляти свою специфічну 

дію. 

У зіпсованих яйцях находять суміш кінцевих і побічних продуктів розпаду 

амінокислот, поліпептидів, жирних кислот, кетонів, альдегідів, а також аміаку, 

сірководню та ін. 


