
Наведені практичні робити і товарознавства продовольчих товарів, 
розроблені відповідно до навчального плану, освітньо- 
кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми підготовки 
бакалаврів напряму 0517 “Харчові технології та інженерія”. Запропоновані 
питання для самопідготовки та ситуаційні завдання.

Для сгудентів ДМУ хімічного факультету спеціальності “Технологія харчування".

З

ВСТУП

Перехід економіки України до ринкових відносин потребує поліпшення 
якості продукції ресторанного господарства, а відтак цілеспрямованої діяльності 
щодо забезпечення ефективності збереженню якості продовольчих товарів на 
стадії виробництва, розподілу і споживання.

В ід п о в ід н о  до навчального плану для студентів напряму 05І7“Харчові 
технології та інженерія” передбачені практичні роботи, які допоможуть закріпити 
теоретичні знання, набути необхідних навичок визначення якості харчових 
продуктів за органолептичними та фізико-хімічними показниками, навчитися 
узагальнювати отримані дані експертизи, а також розпізнавати дефекти, за 
наявності яких продукти не можуть бути реалізовані.

Для успішного виконання практичних робіт студент повинен знати:
- предмет та завдання товарознавства харчових продуктів;
- сировину, що використовується для виробництва харчових продуктів та 

приготування страв;
- вплив властивостей якості сировини на якість продукції підприємств 

ресторанного господарства;
- основні й технологічні особливості виробництва окремих груп 

продовольчих товарів;
- вимоги до якості та методи оцінки якості продовольчих товарів;
- умови зберігання та транспортування харчових продуктів, чинники, що 

впливають на зміну їх якості під час зберігання, транспортування та реалізації.
У результаті вивчення дисципліни “Товарознавство” студенти повинні 

вміти:
- аналізувати структуру асортименту, визначати вид і сорт продовольчих 

товарів;
- виконувати практичні*завдання, пов’язані із забезпеченням раціональних 

умов зберігання, транспортування продовольчих товарів;
- володіти різноманітними методами і способами об’єктивної оцінки якості 

продуктів харчування; V
- користуватися нормативно-технічною документацією.

По закінченні практичної роботи студент повинен захистити ЇЇ перед 
викладачем, подати зошит із виконаними завданнями, правильно і охайно 
оформленими.



Практична роОогя І 
Стандарти й методи оцінки харчопих продуктів

Мета: ознайомитися і  методами оцінки якості харчових продуктів, 
порядком відбирання проб та стандартами на продовольчі товари.

Матеріально-технічне забезпечення: набір стандартів різних видів і 
категорій; технічні умови; покажчики стандартів; ареометри різних категорій, 
циліндри з рідинами, термометри; хімічні стаканчики з паличками.

І. Завдання та запитання для самопідготовки
1. Охарактеризуйте поняття “стандарт”, “стандартизація”.
2. Які існують категорії стандартів?
3. Охарактеризуйте види стандартів.
4. У чому полягає значення стандартизації?
5. Яких правил слід дотримуватися під час відбору проб для аналізу?
6. Що розуміють під оцінкою якості продуктів?
7. Дайте характеристику методам визначення якості харчових продуктів. ’
8. Назвіть правила проведення дегустації.
9. У чому полягає суть органолептичної оцінки якості продуктів?
10. Охарактеризуйте позитивні якості та недоліки органолептичного методу.
11. Яке значення в практиці товарознавця має органолептична оцінка?
12. У чому полягає суть бальної системи оцінки харчових продуктів?
13. Які основні показники якості враховують у процесі органолептичної 

оцінки різних груп продуктів?
14. Охарактеризуйте позитивні якості та недоліки лабораторних методів.
15.Дайте характеристику показникам якості харчових продуктів, що 

визначаються хімічними методами.
16. Дайте визначання поняттям “титр”, “титрування”, “індикатор”.
17. Наведіть техніку визначення кислотності, що титрується.
18. Опишіть фізичні методи визначення якості.
19. Наведіть правила користування ареометрами для визначення якості 

харчових продуктів.
20. Наведіть правила користування рефрактометрами.
21. Дайте характеристику методам визначення вологи харчових продуктів 

ішхяхом висушування.
Н. Види та категорії стандартів на продовольчі товари 

Запишіть дані про 5—6 стандартів різних видів і категорій за такою 
формою:
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Категорія Сфера
дії

Номер, рік 
затверд
ження

Якою
організа

цією
затвердже

ний

Термін
дії

Основні
розділи

Вид
станда

рту
індекс повна

назва

III. Правила відбору середніх проб
і. Оцінку якості товарів починають з відбору середніх проб. За стандартами 

“Відбір проб і підготовка їх до аналізу” або відповідними розділами стандартів 
“Правила прийому і методи дослідження” вивчіть визначення ступеня 
однорідності зразків у групі оглянутих товарів, суть правил відбору проб, 
інструменти та методику відбору проб.

Занотуйте до робочого зошита основні положення правил відбору проб за 
такою формою:

№
п/п

Показник відбору проби Характеристика

1 Однорідність групи
2 Вилучення
3 Вихідний зразок
4 Середній зразок

(лабораторна проба)

2. Визначте вагу середнього зразка. Запис зробіть за формою

№
п/п

Назва товару Кількість одиниць 
товару

Вага пересічного зразка

IV. Органолептична оцінка якості продовольчих товарів 
Суть органолептичної оцінки полягає в тому, що якість продовольчих 

продуктів установлюється за допомогою органів чуття людини за характером, 
смаком, запахом, прозорістю, консистенцією, зовнішнім виглядом, кольором.

Під час органолептичної оцінки якості застосовують бальну систему 
оцінювання або порівнюють показники продукту, що досліджується, з 
відповідними показниками еталонів або описом їх у стандартах.

1. Визначте зовнішній вигляд продовольчих продуктів, (під зовніщнім 
виглядом розуміють найбільш загальні оцінки). Запис зробіть за такою формою:

№ Назва Характеристика зовнішнього вигляду Висновок
п/п продукту за стандартом досліджуваного

зразка

Занотуйте загальний висновок.
2 Визначте колір, запах, смак та консистенцію продовольчих продуктів. 

Зробіть запис за формою, наведеною в п. 1.



V. Фізичні метоли дослідження мкості продовольчих продуктів 
За допомогою ареометра визначте густину в зразках, які досліджуються. 

Запис зробіть за такою формою:

№
п/п

Назва
зразка

Температура 
зразка, який 

досліджується

Поправка на 
температуру

Відносна
густина,

г/см3

Розрахункова 
відносна густина, 

г/см3

Ситуаційні задачі
1. На базу прибула партія яблук у ящиках масою нетто по 20 кг кожен сорту 

Антонівка звичайна -  150, Ренет Симиренка -  60, Джонатан -  200 ящиків. Скільки 
ящиків необхідно розкрити для складання середніх зразків? Яка маса середніх 
зразків?

2. Під час органолептичної оцінки консистенції голландського сиру 
виявлено великий саморозкіл. До якого ґатунку належить сир, якщо інші його 
показники якісні?

3. Під час оцінки якості борошна пшеничного виявлено сірувато-білий 
колір, затхлий запах. Зробіть висновок про якість борошна.

Практична робота 2 
Асортимент і органолептична оцінка якості борошна та круп

Мета; засвоїти асортимент круп та борошна і навчитись встановлювати їх 
якість.

Матеріально-технічне забезпечення: зразки круп або зернобобових, 
борошна, стандарти на крупу та борошно, дошки, фарфорові чашки, аркуш 
чорного паперу, лінійка, лупа, пінцет, шпатель, ваги технічні.

І. Завдання та запитання для самопідготовки
1. Ознайомтеся зі стандартами на борошно та крупи.
2. Наведіть класифікацію крупи, принципи поділу на товарні сорти, номери 

Й марки. .
3. Які показники якості крупи й борошна?
4. Укажіть асортимент і класифікацію борошна.
5. Які умови зберігання круп та борошна?
6. Від чого залежить харчова цінність крупи? У яких видів крупи вона 

найбільша? Що покладено в основу розподілу крупи на сорти й номери? Які 
крупи виходять як побічний продукт у процесі виготовлення основних видів 
круп?

7. Як за кольором відрізняється ядриця звичайна від ядриці, що швидко 
розварюється?

* В. Чим відрізняється ячна крупа від перлової, перлова і “Артек” від 
полтавської, рис шліфований від полірованого?

9. Навіщо шліфують пшоно?

10. Що таке вихід борошна? У чому полягає відмінність між низьким і 
високим (сортовим) помелом? Які сорти борошна не можна одержати 
односортовим помелом і чому? Як впливає вихід борошна на його колір і чим 
це пояснюється?

11. Яка кількість висівок міститься в пшеничному борошні різних сортів? 
Чим пояснюється темніший колір пшеничного борошна 2-го сорту порівняно з 
1-м?

12. Які основні показники якості пшеничного й житнього борошна?
13. Як визначити кількість клейковини? Чому в пшеничному борошні 1-го 

сорту міститься клейковини більше, ніж у вищому сорті? Що таке «сила» 
борошна? Під дією яких чинників змінюються фізичні властивості клейковини? 
Що таке білково-протеїназний комплекс пшеничного борошна?

II. Вивчення асортименту та якості круп
1. Зразки спеціально підготовлених круп висипте на дошку і визначте види 

круп, зробіть відповідні записи за такою формою:

Рід крупи Вид крупи Номер Марка Ґатунок

2. Дайте органолептичну оцінку крупи, користуючись відповідним 
Стандартом на крупу, проведіть органолептичну оцінку зразка, який досліджується. 
Зробіть запис за таким зразком:

Вид, марка або номер крупи . _______ _

Показник Вимоги
стандарту

Результати 
аналізу зразка

Висновок про 
якість за 
окремим 

показником

Загальний
висновок

-------  -..г

3. Визначте відсоток доброякісного ядра в зразках круп, які досліджуються, 
за такою формулою:

ДЛ. = 1 0 0 -1 %  (домішки бур’яну +зіпсовані крупинки +
+ неш еретовані зерна + бита (дроблена) крупа понад допустиму норму). , 

Результати розрахунків оформІть за таким зразком:

Показник Зразок Вимоги
стандарту

Висновок

Домішки бур’яну, %: 
мінеральні 
ШКІДЛИВІ

Зіпсовані ядра
Нешеретоване зерно
Дроблені ядра ....................... — —



III. Визначення якості борошна
1 .Органолептична оцінка борошна. Користуючись стандартом, вивчіть 

асортимент і проведіть органолептичну оцінку досліджуваного зразка борошна, 
зробіть відповідні записи за такою формою:

Показник Вимоги
стандарту

Результати 
аналізу зразка

Висновок про 
якість за 

окремими 
показниками

Загальний
висновок

2. Визначте зараженість борошна шкідниками хлібних злаків відповідно до 
стандарту.

3. З’ясуйте кількість і якість сиро? клейковини в борошні відповідно до 
стандарту. Ці показники визначають ‘‘силу” пшеничного борошна і вплив на його 
хлібопекарні властивості. Результати запищіть за такою формою:

Колір
клейковини

Вміст
сиро?

клейкови
ни

Розтяжність,
см

Еластичність Група
клейковини

Висновки

Ситуаційні задачі
{.Користуючись стандартом “Крупа, методи дослідження якості”, визначте 

зі скількох місць пакувально? тари беруть виїмки для складання вихідного зразка, 
а також його масу в разі приймання 80, 250 мішків, 160 ящиків крупи (ящик 
містить 30 пакетів по 1 кг).

2,Керуючись стандартом на методи визначення якості борошна, встановіть, 
зі скількох місць беруть виїмки для складання вихідного зразка, а також масу 
вихідного зразка в разі приймання мішків кількістю 5,62,170,140 шт.

З.Зробіть висновок про якість ядриці, у 50 г яко? виявлено 0,05 г невіяних 
зерен, 0,05 г зіпсованих ядер, 0,05 г лузги (плодових оболонок).

Практична робота З
Асортимент і органолептична оцінка якості хлібобулочних 

та макаронних виробів

Мета: засвоїти асортимент хлібобулочних та макаронних виробів і 
навчитись визначати їх якість. ’

Матеріально-технічне забезпечення: зразки хлібобулочних та макаронних 
виробів, стандарти на хлібобулочні та макаронні вироби, дошки, фарфорові 
чашки, лінійка, лупа, пінцет, шпатель, ваги технічні, ніж.

1. Завдання та запитання для самопідготовки
1. Ознайомтеся зі стандартами на хлібобулочні та макаронні вироби,
2. Чому макаронні вироби характеризуються високою поживною цінністю і 

легкою засвоюваністю?
3. Чому у виробництві макаронних виробів використовується борошно з 

високим вмістом клейковини?
4. Які існують сорти, типи, види й різновиди макаронних виробів? Що 

покладено в основу поділу макаронних виробів на сорти? Як відрізняються за 
кольором макаронні вироби яєчних і томатних сортів від сортів без добавок?

5. Яку товщину стгнок повинні мати висушені трубчасті вироби? Як 
впливає довжина і діаметр вермішелі на ЇЇ ціну? Яку товщину й ширину повинна 
мати локшина? Які макаронні вироби можуть випускатися у вигляді “мотків” і 
“бантиків”?

6. За якими показниками встановлюється якість макаронних виробів? Які 
макаронні вироби вважаються ‘ломом? Якого розміру макаронні вироби 
вважаються крихтою? У якому випадку трубчасті, фігурні вироби і локшина 
вважаються деформованими? Що є причиною підвищеного вмісту крихти й лому 
в макаронних виробах?

7. У яких умовах необхідно зберігали макаронні вироби? Яких сторонніх 
запахів можуть набути макаронні вироби у разі порушення режиму зберігання?

8. Як класифікують хлібобулочні вироби? Який асортимент житнього й 
пшеничного хліба простого й поліпшеного? Яка сировина використовується під 
час випічки простого хліба? У чому полягає відмінність рецептури поліпшених 
сортів хліба від простих?

9. Перерахуйте асортимент булочних виробів і дайте їм характеристику.
10. Яке призначення дієтичних хлібних виробів?

II. Вивчення класифікації,«сортименту та якості хлібобулочних виробів
1. Дослідіть класифікацію та асортимент хлібобулочних виробів, керуючись 

“Збірником рецептур на хлібобулочні вироби” та відповідними стандартами, 
зробіть записи за такою формою: ч

Назва хліба чи 
хлібобулочного виробу

Вид і ґатунок 
використаного 

борошна

Характерні ознаки ( маса, 
форма, особливості смаку, 

способи випікання

2. Дослідіть якість хліба за органолептичними показниками згідно з 
вимогами стандартів. Результати досліджень запишіть за такою формою:



№
п/п

Показник Вимоги
стандарту

Результати
визначення

Висновки

1 Зовнішній вигляд:
- поверхня;
- забарвлення;
- скоринка;
- форма

2 Стан м’якушки:
- пропеченість;
- проміс;
- еластичність;
- колір, 

пористість
3 Смак

Запах
Свіжість

Зробіть висновок про якість досліджуваного зразка хліба та хлібобулочного 
виробу. і

Ш. Вивчення класифікації, асортименту та якості макаронних виробів
1. Вивчіть класифікацію і асортимент макаронних виробів за стандартами.
2. Проведіть органолептичну оцінку макаронних виробів за стандартами. 

Відповідно до типу, виду, сорту макаронних виробів визначте якість, зробіть 
відповідні записи за такою формою:

Показник Вимоги 1 Результати 
стандарту аналізу зразка

Висновки

- -  1

З .Визначте міцність макаронів згідно зі стандартами. На основі отриманих 
результатів зробіть висновок щодо відповідності макаронних виробів нормам 
стандарту.

Ситуаційні задачі
ІЛІід час аналізу середнього зразка вермішелі з вищого сорту борошна, 

розфасованої в пачки масою нетто 500 г, виявлено 6 г крихти, вологість 13,2 %. 
Зробіть висновок про якість продукту.

2. Хліб зберігали при температурі 12*43, відносній вологості 70%. Які 
процеси відбувалися під час зберігання хліба?

3.Протягом М год після випікання в магазин надійшла партія 
“Дарницького” хліба. Під час контрольної перевірки виявилось, що маса 10 шт. 
становила 12,440 кг, маса одного виробу ~ 1,250 кг. Зробіть висновок про 
відповідність маси хліба стандарту, ,

й
Практична робота 4 

Господарсько -  ботанічні сорти овочів, помологічні сорти плодів 
та визначення їх якості

Мета: вивчити основні господарсько-ботанічні сорти овочів, помологічні 
сорти плодів, їх хвороби та види пошкодження, а також набути навичок 
визначення якості зразків.

Матеріально-технічне забезпечення: муляжі, натуральні зразки овочів і 
плодів, плакати, каталог, довідник із товарознавства, лінійка, стандарти, ваги 
технічні, виделки, ножі, тарілки.

і .  Завдання та запитання для самопідготовки
1. Ознайомтеся зі стандартами на господарсько-ботанічні сорти овочів та 

помологічні сорти плодів.
1. Яка роль плодів і овочів у харчуванні людини?
2. Які ознаки лежать в основі товарознавчої класифікації овочів?
3. Наведіть класифікацію овочів і дайте стислу характеристику окремих їх

груп.
4. У чому полягають особливості анатомічної будови й хімічного складу 

бульбоплодів, коренеплодів і капустяних овочів?
5. Назвіть найважливіші господарсько-ботанічні сорти картоплі.
6. Які особливості десертних овочів? Як їх використовують?
7. До якої групи належать кабачки й патисони? Як їх використовують?
9. Що покладено в основу класифікації плодів?
10. Наведіть класифікацію плодів І дайте характеристику окремих їх видів. 

На які групи поділяються плоди яблук за термінами дозрівання?
11. У чому полягають особливості анатомічної будови та складу 

насіннячкових плодів?
12. Назвіть найпоширенйш помологічні сорти яблук.
13. Перерахуйте найважливіші чинники, що впливають на збереження 

плодів і овочів.
14. Які оптимальні умови зберігання для яблук, винограду, картоплі, цибулі 

ріпчастої, капусти білокачанної, моркви?
II. Характеристика господарсько-ботанічних сортів овочів, помологічних

сортів плодів
1.Користуючись каталогами, альбомами господарсько-ботанічних сортів 

овочів, дайте стислу характеристику основних сортів овочів та плодів. Складіть 
перелік із 1 5 - 2 0  сортів свіжих овочів та плодів, зробіть відповідні записи за 
такою формою:

Назва господарсько-ботанічного сорту 
овочів (помологічного сорту плодів)

Коротка характеристика



2.Вивчіть хвороби та види пошкодження свіжих плодів та овочів. 
Користуючись зразками та плакатами, охарактеризуйте їх, зробіть відповідні 
записи за такою формою:

Вид
пошкодження або 

хвороби

Характерні
ознаки

Вплив на 
зберігання

Допускається або не 
допускається 
стандартом

III. Дослідження якості свіжих овочів та плодів 
1 .Дайте оцінку якості зразків свіжих овочів. Користуючись стандартами на 

свіжі овочі, охарактеризуйте органолептичні показники досліджуваних зразків, 
установіть кількість стандартної, нестандартної продукції та відходи в загальній 
пробі овочів, зробіть відповідні записи за такою формою:

Показник якості Вимоги
стандарту

Результати 
аналізу зразка

Відхилення від • 
стандарту

' ■
--------—:г...„г ____

Нестандартні овочі, % 
Відходи, % _ _ _ _ _ _
Стандартні овочі, % 
Висновки:_______

2.Застосовуючи стандарти на свіжі яблука, охарактеризуйте органолептичні 
показники зразків, що досліджуються. Установіть якість нестандартної продукції і 
абсолютного браку плодів, що належать до різних товарних гатунків. Результати 
досліджень запишіть за такою формою:

і  ,

І ?

I  °

І

І н

Кількість стандартних плолів Кількість
нестан
дартних
плодів

Абсолютний 
брак понад 

100%

Техніч
ний
брак

ігіг !ґ II ґ III ґ

г і т % г % Г % г % г % г % г %

Ситуаційні задачі
!. У ході оцінки якості яблук її гатунку встановлено, що в них знаходиться 

7% плодів, які відповідають за якістю ІИ ґатунку, із них пошкоджено

плодожеркою 2% і 5% яблук, які відповідають за розміром III ґатунку. До якого 
товарного ґатунку належить дана партія яблук?

2. У ході оцінки якості картоплі виявлено 50% бульб розміром менше 35 мм 
(округлої форми). Зробіть висновок щодо якості даної партії картоплі. Де можна 
використовувати нестандартну картоплю?

3.Визначте масу капусти, яку потрібно закласти в бурт шириною 2,5 м, 
висотою 1,2, довжиною 15 м. Насипна маса капусти 350 кг/м .

Практична робота 5
Асортимент І якість перероблених овочів і плодів

Мета: навчитися визначати якість і сорт перероблених овочів.
Матеріально-технічне забезпеченій»; стандарт на квашення та соління 

овочів, ножі, виделки, дошки, тарілки, натуральні зразки овочів і плодів.
І. Завдання та запитання для самопідготовки

I. Ознайомтеся зі стандартами на перероблені овочі й плодн.
2  Дайте характеристику видам і асортименту перероблених овочів.
3. Які органолептичні ознаки перероблених овочів? Опишіть методику їх 

визначення.
4. Охарактеризуйте фізико-хімічиі показники перероблених овочів і 

методику їх визначення.
5.Опишіть основні методи консервації плодів і овочів.
6. Яка роль кухонної солі під час квашення?
7. Назвіть товарні сорти квашеної капусти та ролоннх огірків.
8. Які показники враховуються під час оцінки якості квашених овочів?
9. Чим відрізняються квашені овочі від маринованих?
10. Наведіть класифікацію плодоовочевих консервів.
II. Назвіть відмітні особливості приготування і складу овочевих 

натуральних і закусочних консервів.
12. Які особливості виробництва томат-продуктів (томату-торе, томату- 

пасти, томатного соку)?
13 .Які причини виникнення хімічного, бактеріологічного та фізичного 

бомбажу консервів.
14. Чим пояснюється тривале збереження сушених плодів і овочів?
15. Назвіть асортимент сушених плодів і овочів.

II. Органолептична оцінка якості квашеної капусти
Визначте якість капусти за зовнішнім виглядом, консистенцією, кольором, 

смаком і запахом.
У ході дослідження зовнішнього вигляду квашеної капусти насамперед 

з’ясуйте спосіб її розробки (шинкована, рублена та ін.) і визначте рівномірність 
розподілу прянощів і приправ та прозорість розсолу.

Визначаючи консистенцію, зверніть увагу на соковитість, щільність, 
пружність і наявність хрускоту.

Смак і запах дослідіть відразу після відкриття тари.
Результати запишіть за такою формою:



Показник якості Вимоги ст&ндартів Результати досліджень

Зробіть висновок про якість досліджуваного зразка капусти, визначте ЇЇ
сорт.

НІ, Органолептична оцінка якості засолених огірків
У процесі оцінки якості огірків дотримуйтесь такої послідовності. Спочатку 

середню пробу плодів зважте, проаналізуйте за розміром, визначаючи залежно від 
цього показника групу огірків (корнішони, зеленці: дрібні, середні та великі). 
Потім відберіть і підрахуйте кількість огірків, що не підходять за розміром до 
жодної групи (менші або більші) і виразіть у процентах щодо загальної кількості в 
досліджуваній середній пробі. Після цього середню пробу відсортуйте на такі 
можливі фракції:

1) повноцінні огірки (нормальна форма, властива певному ботанічному 
сорту, щільні, не пом'яті і не зморщені, без механічних пошкоджень, цілі).

2) Неповноцінні огірки:
а) із легкою зморшкуватістю, викривленнями, я|сі не спотворюють форму 

плоду;
б) спотворені форми (“гачки”, плоди зі звуженнями та ін.);
в) деформовані, але не розчавлені;
г) із внутрішніми порожнинами.
3)Нестандартні за якістю (пом'яті, розчавлені, зморшкуваті, пожовтілі та

ін.).
Кількість огірків у кожній групі підрахуйте і виразіть у процентах відносно 

загальної кількості їх у середній пробі. Після цього проведіть дегустацію огірків 
так само, як і капусти: за смаком, запахом, консистенцією, м'якоттю, встановіть 
їх сорт. У розсолі визначте смак, запах, наявність каламуті.

Результати органолептичної оцінки якості огірків засолених запишіть за
формою, як у п. 2.

IV. Органолептична оцінка якості томатів засолених
Якість засолених томатів визначте за зовнішнім виглядом, консистенцією, 

кольором, смаком і запахом. Пробу розсортуйте на фракції за ступенем зрілості, 
після зважування кожної фракції розсортуйте за розмірами, невеликим 
поперечним діаметром. Залежно від зовнішніх дефектів томати розподіляють на І 
і II сорти. Обчисліть процентний вміст кожної фракції.

Консистенцію томатів визначте для плодів кожної фракції за ступенем 
зрілості окремо.

Смак і запах, прозорість розсолу дослідіть відразу після відкриття тари.
Результати оцінки якості засолених помідорів запишіть за такою формою, 

якуп. 2,
Ситуаційні задачі

1. Визначте відсоток розсолу, що вільно стікає, у квашеній капусті й 
визначте її сорт за такими даними: маса капусти із розсолом і каструлею дорівнює

4,8 кг; маса порожньої каструлі — 0,8 кг; маса каструлі із розсолом— 1,3 кг; 
відсоток молочної кислоти в розсолі—1,1, солі—1,8.

2. Визначте, скільки потрібно бочок для розфасування капусти з посудини 
місткістю 12 т, якщо об'ємна маса капусти 1015 кг; габарити бочки такі: висота—
110 см, найбільший діаметр — 80 см, діаметр дна — 60 см.

3. До їдальні надійшла партія солоних огірків, у якій масова частка кухонної 
солі становить 5%, титрована кислотність -  1,5%. Визначте, до якого сорту 
належить дана партія продукції.

Практична робота 6 
Асортимент і якість крохмалю та цукру

Мета: навчитися розпізнавати окремі види крохмалю та цукру, оволодіти 
прийомами визначення їх якості.

Матеріально-технічне забезпечення; біологічний мікроскоп, предметні Й 
накривні стекла, скляна паличка, зразки різних видів крохмалю та цукру, ваги 
технічні з гирками, хімічний стакан на 100 мл, пробірки, стандарт на цукор та 
крохмаль.

І. Завдання запитання для самопідготовки
I. Ознайомтеся зі стандартами на крохмаль та цукор.
2 Назвіть види крохмалю, дайте їх характеристику.
3. Як поділяють крохмаль за сортами?
4. Чим відрізняється цукор-рафінад литий, пресований та пресований 

швидкорозчинний?
5. За якими ознаками визначають якість цукру-піску та цукру-рафінаду?
6. Укажіть умови й терміни зберігання крохмалю, цукру.
7. Із яких частин складається крохмальне зерно? Як визначити природу 

крохмалю (його вигляд) за формою і розміром крохмальних зерен?
8. Які вимоги ставляться до якості крохмалю різних сортів? Для яких цілей 

використовується картопляний крохмаль 2-го сорту?
9. Як впливає вміст крапок на колір крохмалю? Чим обумовлена підвищена 

зольність крохмалю картопляного порівняно з кукурудзяним?
10. Які вимоги стандартів до якості цукру-піску та цукру-рафінаду?
II. Що таке редукуючі речовини в цукрі? Чому вони строго нормуються 

стандартами на цукор?
12. Як упаковується, транспортується і зберігається цукор-пісок? Які 

причини обумовлюють виникнення таких дефектів цукру-піску: жовтуватий 
колір, втрата блиску і сипучості, грудкуватість, білий нерозчинний осад у розчині 
цукру?

11. Вивчення видів крохмалю га однорідності його зерен за розміром
1. Підготуйте мікроскоп до роботи, встановивши збільшення в 150 -  300

разів.
2. Нанесіть на попередньо протерті предметні стекла препарувальною . 

голкою сліди зі зразків крохмалю. Скляною паличкою візьміть краплю



дистильованої води, додайте її на предметне скло зі слідами крохмалю і 
прикрийте накривними стеклами.

3. Підготовлені препарати розгляньте під мікроскопом і зробіть рисунок.
4. Порівняйте ваші рисунки із зображеннями в підручнику, розташуйте їх за 

розміром крохмальних зерен і встановіть вид зразка крохмалю.
III. Органолептична оцінка якості цукру-піску

1. Зовнішній вигляд. Зразок цукру-піску висипте на аркуш білого паперу і 
розрівняйте лінійкою, щоб шар був завтовшки не більше 0,5 см. Уважно 
розгляньте його, звернувши увагу, наскільки однорідні кристали цукру-піску, чи 
добре виражені їх ірані, який колір і блиск, чи немає кристалів, що злиплися, і 
сторонніх домішок.

2. Смак. Відважте 5 г цукру-піску і висипте його в склянку. Додайте 50 мл 
дистильованої води і розмішайте до повної розчинності. Візьміть у рот ковток 
цього розчину, потримайте 25 -  ЗО с, установіть його смак, наявність або 
відсутність сторонніх присмаків.

3. Запах. Наповніть цукром-піском 3/4 об'єму скляної банки з притертою 
пробкою, бюксу з кришкою або пробірку з корковою пробкою і залиште 
настоюватися протягом ї год. Потім відкрийте банку (бюксу або пробірку) і 
визначте запах цукру, наявність або відсутність сторонніх запахів.

4  Сипучість. Зразок цукру-піску висипте на аркуш білого паперу у вигляді 
гірки. Простежте, що відбувається з цукром, якщо біля гірки постукувати олівцем. 
Зробіть висновок про сипучість цукру.

5. Вологість. Насипте на суху долоню 12—15 г цукру-піску, стисніть, а 
потім, швидко розтуливши долоню, висипте цукор на папір. Зробіть висновок про 
вологість цукру-піску. Якщо кристали цукру не залишились на долоні, то цукор 
не вологий. Якщо ж залишились — то досліджуваний зразок цукру-піску має 
підвищену вологість і його слід відправити на лабораторний аналіз. Порівняйте 
одержані результати з вимогами стандарту і зробіть висновки про якість 
досліджуваного зразка. Результати роботи запишіть за такою формою:

Хо
п/п

Показник якості Вимоги стандартів Результат дослідження

*

IV. Ситуаційні задачі
1. Дайте висновок про сорт крохмалю за кількістю крапок у п’яти 

визначеннях:
а) картопляного, у першому зразку якого знайдено 75 крапок на 1 дм2, у 

другому -  99, у третьому -  53, у четвертому -  620, у п'ятому -  275; б) куку
рудзяного, у першому зразку якого знайдено 600 крапок на 1 дм 2; у другому -  
ЗІ0,у третьому-490, у четвертому -  510, у п’ятому— 290.

2. Дайте висновок про якість крохмалю: а) картопляного, результати аналізу 
зразка якого такі: колір білий, зольність 0,35%, кислотність 20°, кількість крапок 
на 1 дм2 -  250; б) кукурудзяного, результати аналізу зразка якого такі: колір білий, 
кислотність 24°, зольність 0,8%, кількість крапок на 1 дм2 -  290.

І І
3»У машин доставили 36 МІШків картопляного крохмалю по 5 0 .кг у 

кожному» 31 СКІЛЬКОХ МІШКІВ відбирався ВИХІДНИЙ зразок і яка його маса? Визначте 
масу відібраної середньої проби крохмалю?

Практична робота 7 
Асортимент І оцінка якості кондитерських виробів

Мета* ознайомитися зі стандартами на кондитерські вироби, набути 
навичок експертизи кондитерських виробів»

Матеріально-технічне забезпечення; натуральні зразки кондитерських 
виробів, каталоги, довідник товарознавця» державні стандарти на кондитерські 
вироби, технічні ваги, лінійка.

І. Завдання та запитання для самопідготовки
1. Ознайомтеся зі стандартами на КОНДИТерСЬКІ вироби.
2. Які речовини входять до складу кондитерських Товарів?
3. Як розподіляють кондитерські вироби Згідно Із ДОТУ?
4. У яких видах кондитерських виробів допускається наявність цукру?
5. Які вимоги ставляться до якості карамелевих виробів?
6. Які терміни та умови зберігання Карамелі?
7» Як класифікуються цукерки?
8» Укажіть дефекти, що виникають Під час зберігання цукерок.
9. Назвіть терміни зберігання цукерок Із дня їх виготовлення.
10. Як класифікуються ірис і драже?
11. Як класифікується Шоколад?
12. Назвіть умови й терміни зберігання шоколаду.
13. Які фруктово-ягідні кондитерські вироби існують?
14. Яка сировина є основною для виготовлення борошняних 

кондитерських виробів?
15. На які види розподіляють борошняні кондитерські вироби залежно від 

сировини й особливостей технологічних операцій?
16. Назвіть дефекти готових борошняних кондитерських виробів, що^не 

допускаються стандартами.
17. Які показники якості оцінюються під час експертизи тортів і тістечок?

II. Вивчення асортименту та визначення якості карамелевих
і цукеркових виробів

1, Установіть вид карамелі за зовнішнім оформленням (відкрита, загорнута); 
за обробкою поверхні (необроблена в герметичній тарі, глянсована, дражована, 
обсипана або глазурована); за приготуванням (без начинки, із начинкою).

2. Після визначення вигляду й консистенції начинки встановіть 
найменування карамелі, якість начинки і кількість штук у 1 кг, визначте якість 
карамелі за органолептичними методами в послідовності, передбаченій такою 
формою:
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3. Установіть вид цукерок (ірису) за зовнішнім оформленням і 
приготуванням.

4. Визначте форму й найменування цукерок (ірису), їх зовнішній вигляд, 
вигляд і консистенцію корпусу, вид глазурі.

5. Визначте якість цукерок (ірису) за органолептичними методами' в 
послідовності, передбаченій такою формою:
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III. Вивчення асортименту і визначення якості борошняних 
кондитерських виробів

1. Ознайомившись із зовнішнім виглядом зразка печива, його кольором, 
малюнком, виглядом на зламі, особливостями смаку, установіть вид і назву 
печива, сорт борошна. •

Виміряйте лінійкою довжину, ширину, товщину та діаметр 5 шт. печива, 
обчисліть середнє арифметичне для кожного параметра. Визначте кількість 
надламаного печива (вагового -  у відсотках до маси нетто середньої проби). 
Результати робота запишіть за такою формою:
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2. Визначте зовнішній вигляд зразка пряників, його колір, вигляд на зламі, 
особливості смаку; установіть вид і найменування пряників, сорт борошна. 
Результати роботи запишіть за формою

3. Визначте зовнішній вигляд зразка вафель, його колір, вигляд на зламі, 
кількість шарів вафель і начинки, вид начинки, особливості смаку вафель і 
начинки; установіть вид і найменування вафель. Результати роботи запишіть за 
такою формою:
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Ситуаційні задачі

1. Скільки треба розкрити ящиків і яку кількість печива відібрати для 
початкового зразка і середньої проби з партії продукту, що содадається з 63 
ящиків масою яетто 12 кг, 35 ящиків із печивом у пачках масою 200 г по 70 пачок 
у кожному?

2. Скільки необхідно розкрити одиниць упаковки і яку за масою скласти 
середню пробу, щоб перевірити якість: а) партії карамелі в ящиках (масою нетто 
по 12 кг) «Арктика» — 26 ящиків, «Сибір»— 16; б) партії цукерок «Південна ніч» 
—- 35 ящиків масою нетто по 12 кг, «Ведмедик клишоногий» — 40 ящиків масою 
нетто по 10 кг, «Корівка»— 100 ящиків масою нетто по 12 кг.

3. Кондитерський магазин “Бджілка” отримав шоколад “Оленка” в плитках 
по 50 г 8 ящиків масою нетто по 3 кг; шоколад “Ванільний” у плитках по 100 г 
6 ящиків масою нетто по 2,5 кг; три фанерні бочонки з какао-порошком масою 
нетто по 5 кг. Скільки одиниць упаковки потрібно відкрити для складання 
середніх проб і якою повинні бути маса середньої проби для шоколаду кожного 
виду і какао-порошку?



Практична робота Я 
Асортимент і оцінка якості алкогольних, слабоалкогольних 

та безалкогольних напоїв

Мета: ознайомитися зі стандартами на алкогольні, слабоалкогольні та 
безалкогольні напої, набути навичок їх експертизи.

Матеріально-технічне забезпечення: натуральні зразки напоїв, каталоги, 
довідник товарознавця, державні стандарти на алкогольні, слабоалкогольні та 
безалкогольні напої.

І. Завдання та запитання для самопідготовки
1. Ознайомтеся зі стандартами на алкогольні та безалкогольні напої.
2. Яке значення мають безалкогольні напої в живленні людини?
3. Як класифікуються алкогольні та безалкогольні напої за характером дії на 

організм людини?
4. Назвіть асортимент горілчаних виробів. У чому полягають особливості 

виробництва окремих видів горілки? і
5. Наведіть класифікацію лікеро-горілчаних виробів.
6. Назвіть відмітні особливості лікерів, наливок, гірких і солодких 

настоянок.
7. Які вимоги ставляться до якості горілки й лікеро-горілчаних виробів?
8. Як класифікуються виноградні вина?
9. Які особливості приготування шампанського?
10. Як класифікуються плодово-ягідні вина?
11. Які вимоги ставляться до якості виноградних і плодово-ягідних вин?
12. Як класифікується пиво?
13. Які вимоги ставляться до якості пива?
14. Які напої належать до безалкогольних?
15. Як класифікують мінеральні води?
16. Як класифікують газовані плодово-ягідні напої?
17. Назвіть асортимент і показники якості бродильних напоїв -  квасу 

хлібного і плодово-ягідного.
18. Чим відрізняються газовані плодово-ягідні напої вищої якості від напоїв 

звичайної якості?

II. Вивчення асортименту і визначення якості алкогольних напоїв
Використовуючи натуральні зразки, каталоги, довідник товарознавця, 

державні стандарти, виконайте такі завдання:
1 Дайте аналіз асортименту основних лікеро-горілчаних виробів і наведіть 

найважливіші дані про них за такою формою:

П

Назьа лікеро- 
горілчаних виробів

Вміст спирту, 
% об.

Вміст цукру, 
г/ІООмл

Особливості рецептури

Настоянки:
Гіркії#
бальзами
Напівсолодкі
Солодкі

Наливки)
Пунші
Аперитиви

Лікерні
МІЦНІ
Десертні

Клеми

ІДайте хараігіерйсгасу основних особливостей хімічного складу й 
виробництва і

Назва вии Вміст
спирту,
%об.

Вміст
иУ*РУ.

г/ІООмл

Кислотність,
іУмл

Особливості
виробиицтва

Столові)
Сухі
Напівсухі

Кремлем))
Міцні

Десерті)
Напівсолодкі
Солодкі
Лікерні

Ароматизовані:
Міцні
Десертні

■ 0

Ігристі:
Брют
Сухе
НапівсуХе
Напівсояодке
Солодке

З.Ознайомтеся з  органолептичними й ф ізико-хімічними показниками 
~ :----- —  пипл  Результати запиш іть за такою  формою :
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ПІ. Вивчення асортименту і визначення якості безалкогольних напоїв 
Використовуючи натуральні зразки, каталоги, довідник товарознавця, 

державні стандарти, виконайте такі завдання:
1. Проведіть органолептичний аналіз якості зразка безалкогольного 

газованого плодово-ягідного напою» Результати запишіть за такою формою:

Показники якості Характеристика
показників

СКИДКИ (КІЛЬчТЬ 
балів)

Оцінка (кіль-ть 
балів)

Висновок:

2.0знайомтеся з асортиментом плодово-ягідних газованих напоїв. 
Результати запишіть за такою формою:

Напої
На

натуральній
сировині

На
синтетичних

есенціях

Тонізуючі Вітамінізовані Для діабетиків

3. Ознайомтеся з асортиментом штучних і натуральних мінеральних вод з 
урахуванням їх складу та значення. Результати запишіть за такою формою:

Натуральні мінеральні води Штучні мінеральні води
Столові Столово-

лікуваль
ні

Ліку
вальні

Содова Сельтерська

СОз,
%

ИаНСОз,
%

СОз,
%

ИаНСОз,
%

СаС12 і 
Щ Сі2, 

%

Ситуаційні задачі
1. Визначте, чи допускається реалізація напою “Крем-сода”, який отриману 

ході дегустації таку оцінку (в балах): прозорість -  8, смак і запах -  34, насиченість

СОг -  28, колір -  3, зовнішнє оформлення— 8? *
2. Визначте різницю енергетичної цінності 0,5 л пива “Дніпро’* і “Оболонь” 

за умов вмісту екстрактивних речовин відповідно 5% і 9% від маси, якщо відомо, 
що 1 г спирту дає 7,08 ккал (29,6 кДж), а 1 г екстракту -  3,8 ккал (15,8 кДж). *

3. Дайте висновок про якість томатного соку, якщо під час визначення 
масової частки сухих речовин рефрактометричним методом було виявлено 
величину цього показника -  3%.

Практична робота 9 
Асортимент і якість чаю, кави, прянощів Л

Мета: ознайомитися зі стандартами на чай, каву, прянощі, приправи, 
набути навичок їх експертизи.

Матеріально-технічне забезпечення: натуральні зразки, каталоги,
довідник товарознавця, державні стандарти на чай, каву, прянощі, приправи, 
хімічні стакани на 200 мл, електроплитка.

І. Завдання та запитання для самопідготовки
1. Ознайомтеся зі стандартами на. чай, каву, прянощі, приправи.
2. Які частини чайної рослини використовуються для виробництва чаю?
3. Назвіть відмітні особливості виробництва чорного й зеленого байхового

чаю. ■
4. Охарактеризуйте асортимент чаю? Які вимоги ставляться до якості чаю?
5. Як проводиться дегустація чаю?
6. Яка сировина використовується для приготування плиткового та 

цегляного чаю?
7. Умови і гарантійні терміни зберігання чаю.
8. Назвіть різновиди та сорти натуральної кави.
9. Як здійснюється переробка зерна кави?
10. Назвіть торгові сорти смаженої кави в зернах і Меленої.
11. Які вимоги ставляться д$ якості смаженої кави в зернах і меленої?
12. Які продукти називають Прянощами?
13. Як класифікуються прянощі?
14. Назвіть умови, за яких повинні зберігатися прянощі.
15. Які показники враховуються в ході оцінки якості прянощів?
16. На які види розподіляється кухонна сіль залежно від способу 

добування?
17. На які сорти й номери розподіляється кухонна сіль?
18. Які вимоги ставляться до кухонної солі?
19. Як слід зберігати кухонну сіль?



II. Вивчення асортименту та визначення якості чаю та кави
Використовуючи натуральні зразки, каталоги, довідник товарознавця, 

державні стандарти, виконайте такі завдання:
. 1.Проведіть органолептичну оцінку зразка чаю і зробіть висновок про його 

тбварний сорт. Результати запищіть за такою формою:

Найменування 
і сорту чаю за 

етикеткою

Зовнішній 
вигляд сухого 

чаю

Аромат і смак Колір
розвареного

листя

Настій

2.Визначте вологість, вміст екстрактивних речовин і проведіть 
органолептичну оцінку зразка кави. Зробіть висновок про відповідність кавй 
якості стандартним вимогам. Результати запишіть за такою формою

Показник якості Стандартні вимоги. Характеристика
показників

Зовнішній вигляд 
Смак і аромат 
Вологість, % 

Екстрактивні речовини, %

З .Ознайомтеся з асортиментом чаю з урахуванням основних 
органолептичних властивостей; Результати запишіть за формою:

Найменування 
і сорт чаю за 
етикеткою

Зовнішній 
вигляд сухого 

чаю

Аромат і смак Настій Колір
розвареного

листя

..
Я.Ознайомтеся з асортиментом кави, її сортами та ДОйОДМШ ХІМІЧними 

показниками. Результати запишіть за такою формок»:

Найменування
кави

Сорт П ш ш ш ж ш ш й і т  %
вологе Ш

______ І....... -..........

е«№*рш«шн
д а д о ц т .  .

& ІДО4ОДІ1І ЖШртШНУ' 1% визначення якості прянощів 
І кухонно? солі 

натуральними зразками, каталогами, довідником 
товарОШВИЯ  ̂ЩИкавИими стандартами, виконайте такі завдання:

1. Визначте якість зразка кухонної солі за органолептичними методами, а 
також за вмістом вологи і її реакцізо. Дайте висновок про відповідність кухонної

Показник якості Стандартні вимоги Характеристика показників
Смак
Запах
Колір .
Волога, %
Реакція розчину солі 
за лакмусом

•

2. Ознайомтеся з асортиментом кухонної солі з урахуванням номера 
помелу, соріу й основних физико-хімічних показників. Дані запишіть за такою 
формою: ‘

Сорт солі № помелу N 30,% , не 
менше

Волога, %, 
не більше

СатаМ&, 
%, не 

більше

Нерозчинні 
речовини, %, 

не більше

3. Ознайомтеся з класифікацією ї асортиментом прянощів. Результати 
запишіть за такою формою:

Група
прянощів

Найменування Речовини, що надають Призначення Поширені
стьсмак аромат

назва % назва %

Ситуаційні задачі
1. До якого сорту належить кухонна сіль, що містить 99,4% КаСІ, 0,4% 

вологи і 0,03% нерозчинних речовин?
2. Чи відповідає вимогам стандарту перець чорний, що містить 14% ШОГН І 

8% золи?

Практична робота 10 
Асортимент і оцінка якості харчових жирів

Мета: ознайомитися зі стандартами на харчові жири, набути навичок 
експертизи харчових жирів,

Матеріально-технічне забезпечення: натуральні зразки, каталоги,
довідник товарознавця, державні стандарти на харчові жири.

І. Завдання та запитання для самопідготовки

К Ознайомтеся зі стандартами на харчові жири.



2. Що таке жири? Яка харчова цінність рослинних олій? Назвіть 
рекомендовані норми їх споживання.

3. Назвіть основні властивості харчових жирів,
4. За яким принципом класифікуються рослинні олії?

' 5. На чому засноване виробництво рослинних олій методами пресування та
екстрагування?

6 .3 якою метою рафінують рослинні олії?
7. Як упаковують рослинні олії? Назвіть оптимальні умови й терміни 

зберігання їх у торгівлі. Які можливі втрати рослинної олії в процесі зберігання і 
реалізації?

8. Яка сировина використовується для виготовлення топлених жирів 
вищого й першого сорту?

9. Охарактеризуйте способи отримання кісткового жиру.
І 0. Чому консистенція топлених тваринних жирів щільна, мазеподібна, а не 

рідка, як рослинних?
11. Який жир найбільш тугоплавкий, а який найбільш легкоплавкий?
12. Які оптимальні умови й терміни зберігання жирів у торгівлі? Які 

можливі втрати в процесі їх зберігання і реалізації?
13. Яку сировину використовують для отримання гідрогенізованих жирів і 

якими властивостями вони відрізняються від вихідної сировини?
14. Дайте визначення маргарину. Із яким харчовим жиром він має схожість і 

за якими властивостями? Назвіть рекомендовані норми споживання маргарину.
15. Дайте характеристику основних видів маргарину.
16. Які види маргарину розподіляються на сорти і за якими ознаками?
17. Для яких видів названих жирів допускається сірий колір або сіруватий 

відтінок і чому?
18 Назвіть умови й терміни зберігання маргарину й кулінарних, 

кондитерських і хлібопекарських жирів. Чому нефасований маргарин зберігається 
краще, ніж розфасований? Які втрати мають місце в процесі зберігання І 
реалізації маргарину та жирів?

П. Вивчення асортименту та визначення якості олії
1. Керуючись стандартами, довідником товарознавця, складіть таблицю 

показників якості найпоширеніших видів олії за такою формою:

ю

з

Показники якості
органолепти

чні
кольорове 
число, мг, 

Йоду не 
більше

фізико-хімічні

кислот нежи- вміст йодне
не рові вологи й число,

число, доміш летких г,
мг, к и ^ , речовин, Іг/ІООг

КОН, не не %, не
більше більше більше

2. Установіть вид, різновид і відповідність якості досліджуваних зразків олії 
вимогам стандарту, провівши органолептичний аналіз і визначивши физико- 
хімічні показники якості. Результати запишіть за такою формою:

Показник Результати визначень
найменування характеристика за 

стандартом
*

Зробіть висновок про відповідність якості олії вимогам стандарту.

ІП. Вивчення асортименту та визначення якості тваринних топлених жирів
1.Керуючись стандартами й довідником товарознавця, дайте характеристику 

асортименту тваринних топлених жирів, заповнивши таблицю за зразком:

Вид
жиру

Товарний
сорт

Жирова
сировина

Колір Смак 
і запах

Консистенція Вміст
вологи,

%

Кислот
не

число,
мг,

КОН

2. Визначте якість досліджуваного зразка жиру за органолептичними 
показниками й кислотним числом, установіть відповідність його вигляду й сорту, 
вказаним у документах або на тарі. Результати запишіть за формою (п. 1, завдання 
2).

IV. Вивчення асортименту та визначення якості маргарину
1. Керуючись стандартом, складіть таблицю показників якості тих видів 

маргарину, які розподіляють на сорти, за такою формою:

&оО

Вміст, % 
жиру вологи солі

2. Складіть таблицю показників якості марочних видів маргарину за такою 
формою:
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Вміст, %
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ер
ат

ур
а 
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я, 
°С Іґ

1

жиру вологи солі

Ситуаційні задачі
1. Скільки потрібно відібрати контрольних зразків і якою буде маса 

середньої проби вершкового маргарину вищого сорту, якщо на базу поступили 
150 ящиків нефасованого маргарину масою нетто по 25 кг і 50 ящиків 
розфасованого в пачки з пергаменту по 200 г, маса нетто кожного ящика 20 кг?

2. Зробіть висновок про сорт маргарину «Ера», якщо в ньому знайдені такі 
показники якості: чистий смак, добре виражений молочний аромат, легкоплавка, 
пластична консистенція, поверхня зрізу матова, ясно-жовтий колір, однорідний по 
всій масі. Інші показники відповідають вимогам державного стандарту.

3. Зі скількох місць партії рослинної олії слід відібрати пробу і якою 
повинна бути маса лабораторного зразка під час оцінки якості партії 
кукурудзяного рафінованого масла, що складається з 25 бочок по 100 л; із 20 
ящиків по 20 півлітрових пляшок?

Практична робота 11 
Асортимент і оцінка якості молока коров’ячого 

і кисломолочних продуктів

Мета: ознайомитися зі стандартами на молоко, вершки, кисломолочні 
продукти та вершкове масло, набути навичок експертизи молочних продуктів.

Матеріально-технічне забезпечення: натуральні зразки молочних
продуктів, каталоги, довідник товарознавця, державні стандарти на молоко, 
вершки, вершкове масло Та кисломолочні продукти

І. Завдання та запитання для самопідготовки
1. Ознайомтеся зі стандартами на молочні продукти.
2. Дайте характеристику окремих видів молока різних тварин.
3. Яка харчова цінність молока, вершків і кисломолочних продуктів? Які 

рекомендовані норми їх споживання?
4. Для чого необхідна термічна обробка молока? Які існують режими його 

пастеризації та стерилізації ?
5. У чому полягає специфіка молока топленого? Які його особливості?
6. Які показники якості молока змінюються в разі тривалого зберігання в 

несприятливих умовах?
7. Дайте характеристику молока нормалізованого, підвищеної жирності, 

нежирного Й білкового.
8. За якою ознакою поділяють вершки?

9. Із якої сировини виготовляють кисломолочні продукти і як їх одержують?
10. Назвіть особливості кефіру, кислого молока, сметани й сиру.
11. Чому газоутворення, помітне за пухирцями газу в згустку, властиве для 

кефіру і неприпустиме для кислого молока?
12. Які види тари й матеріалів використовують для упаковки колока, 

вершків і кисломолочних продуктів? Як вони забезпечують збереження 
продуктів?

13. Які* речовини входять до складу масла коров'ячого? Яка його харчова 
цінність? Як його використовують? Назвіть рекомендовані норми споживання 
масла на добу.

14. Дайте характеристику сировини, яка використовується для виготовлення 
вершкового й топленого масла.

і 5. На які види і за якими ознаками поділяють масло коров’яче?
II. Вивчення асортименту і визначення йкоеті молока, вершків 

і кисломолочних продуктів
1. Дайте класифікацію і характеристику асортименту молока, заповнивши 

таблицю за такою формою:

Види молока
за

рекомендацією
для

споживання

за вмістом 
жиру

за термічною 
обробкою

за
біологічною

цінністю

за способом 
пакування

По можливості охарактеризуйте в таблиці весь асортимент молока.
2. Керуючись стандартами, опишіть склад молока коров’ячого і заповніть 

таблицю за зразком

Найменуван
ня молока

Особи-
вості

одержан
ня

Вміст
жиру,

%

Вміст 
сухого 

знежиреного 
молочного 
залишку, %

Кислотність,
ОТ

Ступінь
чистоти

за
еталоном

Вміст
вітамі-
ну с ,
МГ%

3. Визначте якість лабораторних зразків молока. Спочатку охарактеризуйте 
зовнішній вигляд. Розкривши упаковку, зразу ж визначте запах молока, потім 
консистенцію, колір і смак, фізико-хімічні показники. За результатами досліджень 
установіть вид молока і відповідність його якості вимогам державного стандарту.

Показник Характеристика за 
стандартом

Фактичні результати 
визначень



зо
4. Зразки вершків і кисломолочних продуктів проаналізуйте за

органолептичними показниками, зверніть увагу на наявність або відсутність 
дефектів консистенції, запаху, смаку, кольору Й запишіть результати за зразком

Показник Характеристика показника Виявлені дефекти 
та причини їх 
виникнення

за стандартом зразка

Зробіть висновок про якість зразків вершків та кисломолочних продуктів.
III. Вивчення асортименту і визначення якості масла коров’ячого
І. Керуючись стандартами і навчальною літературою, складіть таблицю 

дефектів, які допускаються в маслі коров’ячому вищого сорту, за такою формою:

Дефект Характеристика
дефекту

Причини
виникнення

Скидка (кіль-ть 
балів)

2. Зробіть органолептичний аналіз якості досліджуваного зразка продукту. 
Спочатку огляньте упаковку й маркування, нанесене на тару чи пакувальний 
матеріал, якщо масло фасоване. Потім визначте смак і запах, зовнішній вигляд, 
консистенцію, обробку й колір, а також — вміст вологи. Усі ці дані дозволять 
установити вид масла, якщо він невідомий, або відповідність зразка виду, 
вказаному в документах.

Визначте товарний гатунок досліджуваного зразка, якщо він поділяється на 
гатунки. За результатами органолептичного аналізу складіть таблицю за такою 
формою:

Показник Максимальна
кількість

балів

Характеристика
показників

досліджуваного
зразка

Скидка (кіль- 
ть балів)

Підсумкова 
оцінка, бали

Підрахуйте загальну бальну оцінку Масла і, враховуючи оцінку за смаком і 
запахом, зробіть висновок про гатунок.

Ситуаційні задачі
1. Визначте вигляд і гатунок масла, якщо смак і запах його був слабо- 

виражений, несолоний; консистенція -  трохи крихка; колір -  яскраво-жовтий, 
однорідний по всій масі; упаковка і маркування -  правильні; вміст вологи -  
19,5%.

2. Визначте вид молока коров'ячого пастеризованого і відповідність його 
якості вимогам державного стандарту, якщо воно білого кольору з жовтуватим

Зі
відтінком, однорідної консистенції, має властиві йому смак і запах; вміст в ньому 
жиру -  6%, сухого знежиреного залишку -  8,5%, кислотність -  21°Т, ступінь 
чистоти за еталоном -  І група.

3. У підприємство торгівлі надійшла партія кисломолочних продуктів у 
такій кількості: 20 ящиків по 20 пляшок місткістю 0,5 л талліиського кефіру 1%-ї 
жирності; 10 фляг по 30 кг сметани 30%-ї жирності; 18 діжок по 50 кг сиру 
напівжирного і 3 діжки по 35 кг сирної солодкої маси з родзинками 7%-ї 
жирності. Скільки треба розкрити одиниць упаковки і яку масу середнього зразка 
відібрати з кожного виду товару?

Практична робота 12 
Асортимент сичугових сирів» оцінка їх якості

Мета: ознайомитися зі стандартами на сири, набути навичок їх експертизи.
М атер іал ьн о -тех н ічн е  забезпечення: натуральні зразки, каталоги,

довідник товарознавця, державні стандарти на сичугові сири.
І. З ав д ан н я  т а  зап и тан н я  д л я  сам о п ідго то вки

1. Ознайомтеся зі стандартами на сири.
2. Яка харчова цінність сирів і рекомендована норма споживання?
3. Дайте характеристику сировини, необхідної для виробництва сирів. Як 

поділяються сири за видом сировини?
4. Дайте характеристику основних технологічних операцій виготовлення 

сирів. Назвіть ознаки, за якими можна розподіляти сири.
5. Назвіть сири, відмінні за способом утворення згустку в молоці. Дайте їх

порівняльну характеристику, *
6. Яка мета другого підігрівання згустку і на які групи поділяють тверді 

сичугові сири за цією ознакою? Які сири одержують без другого підігрівання?
7. Які способи пресування застосовують у виробництві сирів? Назвіть сири, 

які виготовляються такими способами, дайте їх порівняльну характеристику.
8. Укажіть умови дозрівання сирів. Охарактеризуйте групу сирів, яку 

виділяють за цією ознакою?
9. На які підгрупи поділяють сири залежно від виду мікроорганізмів, які 

беруть участь у їх дозріванні?
10. Дайте порівняльну характеристику твердих^ м’яких сичугових сирів.
11. Що є сировиною для виробництва плавлених і топлених сирів? За якими 

ознаками їх поділяють на групи? Назвіть сири цих груп.
12. Які способи обробки поверхні сирів застосовуються? У чому полягають 

особливості маркування окремих сирів?
13. Які сири поділяють на товарні гатунки і за яким принципом?
14. Які втрати можливі у сирах у процесі зберігання і реалізації їх на 

торгових підприємствах? За яких умов і протягом яких термінів зберігають 
сири?



II. Вивчення асортименту та визначення якості сиру
1. Керуючись стандартами, довідником товарознавця та іншою навчальною 

літературою, складіть таблицю дефектів смаку і запаху, консистенції, рисунка, 
зовнішнього вигляду сирів за такою формою:

Дефект Скидка (кіль-ть 
балів)

Характер прояву 
в сирах

Причини виникнення

2. Проведіть органолептичний аналіз досліджуваного зразка сиру, визначте 
ґатунок за 100-бальною системою, результати запишіть у таблицю, складену за 
такою формою:

Показник Максимальна
кількість

балів

Характеристика 
показника 

досліджуваного 
зразка сиру

Скидка 
(кіль-ть балів)

Підсумкова 
оцінка, бали

Висновок: ____________ ____________ . .  _________

Ситуаційні задачі

1. Визначте вид і ґатунок твердого сичугового сиру за такими даними: 
форма -  прямокутний брусок із трохи зрізаними вертикальними гранями й 
опуклими бічними поверхнями, верхня й нижня поверхні плоскі; довжина 
прямокутника 49 см, ширина 19 см, висота 14 см; маса бруска 14 кг; кірка рівна, 
без товстого підкіркового шару з парафіном, що злегка обсипався; смак і залах 
солодкуваті, пряні з ледь помітною гіркотою; рисунок складається з вічок 
овальної форми; консистенція пластична; колір слабо-жовтий; вміст жиру -  50%, 
волога -  41%.

2. На підприємство торгівлі надійшла партія сирів такої кількості: 
“Радянський” 50%-ї жирності вищого ґатунку — 5 ящиків по 36 кг, 
“Голландський” круглий 50%-ї жирності 1-го гатунку — 20 ящиків по 30 кг, 
“Кавказький” вищої зрілості 45%-ної жирності— 15 ящиків по 40 кг. Скільки 
треба розкрити одиниць упаковки і якою повинна бути маса середнього зразка 
кожного виду?

3. На холодильнику протягом трьох місяців зберігалися 2000 кг 
“Російського” сиру. У кінці цього періоду в магазині реалізовані 1990 кг. Чи 
перекривається недостача видер природними витратами?

Практична робота 13 
Асортимент і оцінка якості м’яса домашніх забійних тварин

Мета: навчитися визначати категорії вгодованості туш різних видів 
забійних тварин, ознайомитися з їх ознаками, ступенем свіжості'м’яса, 
набути навичок оцінки органолептичних показників.

Матеріально-технічне забезпечення: схеми розбору яловичини, свинини 
та баранини, стандарти розробки туш забійних тварин, синій та червоний 
лакмусовий папірці, фільтрувальний папір, дистильована вода, зразки свіжого 
охолодженого м’яса, несвіжого м’яса, приготовані заздалегідь та пронумеровані.

І. Завдання та запитання для самопідготовки
1. Користуючись навчальною літературою та стандартами, законспектуйте 

матеріал про класифікацію, маркування, дефекти м’яса.
2. Охарактеризуйте види тканин м’яса та його хімічний склад.
3. Назвіть ознаки яловичини за будовою м’язів, їх кольором, консистенцією 

та запахом, а також кольором і консистенцією жиру. За якими ознаками можна 
відрізнити яловичину і телятину від м’яса молодняку?

4. Назвіть ознаки баранини за будовою м’язів, їх кольором, консистенцією і 
запахом, а також кольором і консистенції жиру.

5. Назвіть ознаки свинини за будовою м'язів, їх кольором, консистенцією і 
запахом, а також кольором і консистенцією жиру. Який повинен бути колір 
шпику і консистенція беконної свинини?

6. Назвіть ознаки яловичини І і II категорії вгодованості. Чим вона 
відрізняється від дорослої худоби, молодняку? Як вона клеймується (колір, 
форма, місце розташування клейм і їх загальна кількість)?

7. Назвіть неприпустимі дефекти в напівтушах і четвертинах свинини, 
яловичини,у тушах баранини і козлятини. Дайте їм характеристику.

В. Яка причина потемніння м’язів у ділянці шиї свіжого м’яса і як 
використовується таке м'ясо?

9. За якими ознаками можна відрізнити м’ясо повторно заморожене від 
мороженого?

10. Як відрізнити м'ясо розморожене від охолодженого й відталого?

II. Вивчення стандартно! обробки м’ясних туш
(яловичини» свинини* баранини)

Користуючись стандартом, зарисуйте схеми стандартної розробки 
яловичини, свинини, баранини, вкажіть назви відрубів, сортів.

III, Визначення свіжості м’яса «робою на лакмус
У м’язових тканинах м’яса у результаті забою глікоген під дією ферментів 

перетворюється на молочну кислоту. Одночасно фосфорвмісні речовини 
переходять в ортофосфатну кислоту, що викликає почервоніння лакмусового 
паперу. У разі неправильного зберігання м’яса під дією ферментів та бактерій



відбувається розпад білків та виділення аміаку, що і дає лужну реакцію -  
посиніння лакмусового паперу.

1.Визначте свіжість першого (свіжого) зразка м’яса. Розріжте м’ясо та 
всередину нього вставте червоний і синій лакмусовий папірці, попередньо 
зволожені в дистильованій воді; затисніть папірці в розрізі, потримайте їх 
протягом 10 хв, потім вийміть і покладіть на білий фільтрувальний папір поряд із 
червоним та синім папірцями, змоченими дистильованою водою. Спостерігайте 
за зміною кольору. Зробіть висновок про свіжість м’яса.

2.Таким способом перевірте другий(несвіжий) зразок м’яса. Зробіть 
висновок.

3.Результати роботи запишіть за такою формою:

Найменування
м’яса

Показник свіжості, отриманий 
пробою на лакмус

Висновки про якість 
м’яса

. . .  . .  .

IV. Органолептичне визначення свіжості зразка м’яса
1. Для визначення свіжості зразка охолодженого м’яса визначте наявність чи 

відсутність кірочки підсихання, її стан (суха чи липка), колір та інтенсивність 
забарвлення.

Гострим ножем надріжте зразок м’яса, прикладіть фільтрувальний папір до 
розрізу та встановіть, прилипає він чи зволожується, чи залишається на ньому 
кров.

Надавіть великим пальцем на розріз та прослідкуйте, наскільки швидко 
вирівнюється утворена ямка. Повільне вирівнювання ямки (більше 1 хв) 
характерне для не дуже свіжого м’яса.

Визначте запах поверхні м’яса, а потім зробіть глибокий надріз до кістки та
визначте запах у ньому.

Охарактеризуйте забарвлення зовнішнього і внутрішнього жиру та його 
консистенцію. Візьміть невелику кількість внутрішнього жиру, роздавіть його 
пальцями та визначте, кришиться він чи мажеться. Після розтирання жиру
пальцями визначте його запах.

2. Результати досліджень запишіть за таким зразком:

Показники якості зразка м’яса

Висновок
про

свіжість

м’язової тканини жиру
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3. Порівняйте отримані дані з показниками стандарту. Зробіть висновок про 
свіжість зразка м’яса.

Ситуаційні задачі
І.Під час огляду досліджуваної туші яловичини було виявлено, що вона 

покрита обвітреною кірочкою підсихання темного кольору, поверхня має злегка 
затхлий запах, м’ясний сік дещо мутнуватий, ямка під час надавлювання првільно 
вирівнюється, бульйон мутний. Дайте висновок про якість м’яса.

2.3робіть Висновок про якість м’яса, якщо поверхня туші волога, 
зеленуватого кольору, а на розрізі -  темного, під час надавлювання пальцем ямка 
не заповнюється, жир сірий із кислим запахом, бульйон мутний.

З.У магазин надійшла партія яловичини зі слідами видалення пошкоджень 
на 30% площі поверхні. Чи допустиме приймання такого виду м’яса.

Практична робота 14 
Асортимент і оцінка якості ковбасних виробів і напівфабрикатів

Мета: вивчити асортимент варених ковбасних виробів, засвоїти прийом
оцінки їх якості.

Матеріально-технічне забезпечення: натуральні зразки , продуктів,
стандарт на варені ковбаси, ніж, дошка, лінійка, годинникові скельця, рушник, 
пергамент, крапельниця із розчином Люголя.

І. Завдання та запитання для самопідготовки
1.Користуючись рекомендованою літературою і стандартами, 

законспектуйте матеріал про асортимент ковбасних віфобів та напівфабрикатів, 
характерні ознаки варених, напівкопчених та копчених ковбас, показники якості 
ковбасних виробів, умови їх зберігання та транспортування.

2. Назвіть ознаки ковбасного фаршу різних сортів.
3. Що покладено в основу поділу варених і копчених ковбасних виробів на

сорти?
4. Для чого роблять в'язку ковбас? У якій оболонці і в яких випадках варені 

ковбаси можуть випускатися без поперечного зв'язування батона?
5. Назвіть варені ковбаси вищого, 1,2 і 3-го сортів; сосиски й сардельки 

вищого й 1-го сортів; фаршировані, кров’яні, ліверні ковбаси, сальтисони.
6. Назвіть сорти напівкопчеиях, вареяо-копчеиих, сирокопчених і сиро- 

в'ялених ковбас. Укажіть, які з них готуються у вигляді батонів прямих, а які -  у 
вигляді кілець? І

7. Які ковбаси не мають вираженого рисунка на розрізі? У фарш яких 
ковбас додають шпик або грудинку?

8. Чим відрізняються варено-копчені ковбаси від напівкопчених? Як 
відрізнити сирокопчені ковбаси від варено-копчених?

9. Як класифікують мясокрпчеяості?



10. Які окороки й рулети виробляють сирокопченими, варено-копченими, 
копчено-запеченими, вареними? Які окороки й рулети довше зберігаються і 
чому?

11. За якими ознаками відрізняється грудинка від корейки, бекон від 
грудинки?

II. Вивчення асортименту ковбасних виробів
Користуючись альбомом, вивчіть асортимент ковбасних виробів. 

Характеристику 5*6 найменувань ковбас різних груп запишіть за таким зразком:

Склад фаршу
свинина шпик
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і сорт 
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III. Вивчення дефектів варених ковбасних виробів
1. Користуючись стандартами і підручником з товарознавства, назвіть 

дефекти варених ковбасних виробів, за наявності яких вони не допускаються до 
реалізації.

2. Заповніть таблицю за таким зразком:

Найменування
ковбасного

виробу

Найменування
дефекту

Характеристика Причина
виникнення

IV. Органолептична оцінка якості варених ковбас
1.Зробіть рисунок зрізу батона ковбаси в натуральну величину. Покладіть 

аркуш пергаменту на зріз, обведіть олівцем шматочки шпику і край зрізу, після 
чого зафарбуйте частину, зайняту м'ясним фаршем, і матимете зображення зрізу.

2.На основі матеріалу завдання 1 цієї роботи визначте форму, спосіб 
зв'язування, оболонку й розміри батона вареної ковбаси.

3.Гострим ножем розріжте батон упоперек. Визначте колір фаршу, 
наявність або відсутність у ньому сухожиль, форму і рівномірність розташування 
шпику, а також його розмір.

4.Визначте спочатку запах свіжого зрізу фаршу, а потім -  запах жиру, 
витягнувши його із форми і розтерши між пальцями,

З.Визначте смак, звернувши увагу на ступінь засоленості й наявність 
сторонніх присмаків.

6. Результати роботи запишіть у формі такої таблиці:

Номер партії ковбаси Показник якості Результат дослідження

7. Одержані дані порівняйте з даними стандарту і зробіть висновок про 
якість досліджуваного зразка.

V. Визначення наявності крохмалю 
чи пшеничного борошна у варених ковбасах

Крохмальний клейстер на холоді під дією слабкого розчину йоду 
зафарбовується в синій колір. Щоб визначити наявність крохмалю в ковбасі, 
необхідно нанести розчин Люголя (1 г йоду та 2 г йодистого калію в 300 мл 
дистильованої води) на зріз фаршу.

Примітка. У разі дослідження напівкопчених чи копчених ковбас розчин Люголя 
додають у фільтрат, оскільки фарш цих ковбас темнозабарвлений. 4 .

1 Зробіть свіжий зріз на зразку вареної ковбаси. Нанесіть 2-3 краплі розчину 
Люголя та спостерігайте за зміною забарвлення фаршу.

Результати досліджень запишіть за таким зразком:

Найменування і 
сорт ковбаси

Забарвлення зрізу зразка ковбаси Висновок про 
наявність крохмалюдо нанесення 

розчину Люголя
після нанесення 
розчину Люголя

VI. Ситуаційні задачі
1. Назвіть види та торгові сорти варених ковбас зі стандартними 

показниками якості, які мають шматочки шпику не більше 6 мм, а вологість -  
58,9%, а також ті, які мають шматочки шпику у вигляді*кубиків зі стороною 
12 мм, а вологість- 50,7%.

2. До магазину надійшла партія ковбаси масою 344 кг, середня маса батона 
0,35 кг. Яку кількість зразків за стандартом необхідно відібрати для зовнішнього 
огляду, органолептичного та лабораторного досліджень?

3. Під час оцінки якості варених ковбас було виявлено, що колір фаршу на 
розрізі сірий. У чому полягає причина цього? Що треба робити в такому випадку?

Практична робота 15 
Асортимент і оцінка якості яєць

Мета: вивчити види й категорії яєць, набути навичок визначення 
показників якості яєць.

Матеріально-технічне забезпечення: стандарти на яйця курині, ваги, 
овоскоп, зразки яєць, прозора лінійка, криві ножиці, чашки Петрі.



І. Завдання та запитання для самопідготовки
1.Користуючись рекомендованою літературою і стандартами, 

законспектуйте матеріал про асортимент яєць та яєчних продуктів, дефекти яєць, 
маркування і транспортування яєць, методи органолептичної оцінки яєць.

2.Як класифікують яйця?
3.Які яйця поступають у роздрібну торгову мережу?
4Дому качині й гусячі яйця не допускаються до реалізації в торговій 

мережі? Як їх відрізнити від курячих?
5.Як здійснюють маркування яєць?

* б.Які яйця краще зберігаються -  запліднені чи незапліднені й чому?
7.Як слід зберігати яйця в холодильнику та складському приміщенні 

магазину?
8.Як називаються і розцінюються в торговій мережі яйця менші за 40 г?

II. Визначення свіжості яєць за допомогою овоскопа
Даний спосіб базується на властивості свіжих яєць рівномірно 

просвічуватися на світлі. Несвіжі яйця просвічуються нерівномірно; пошкоджені 
місця на загальному світлому фоні проявляються у вигляді темних плям, а 
зіпсовані яйця не пропускають світло. За допомогою овоскопа встановлюють стан 
білка, жовтка, розміри повітряної камери, а також виявляють дефекти яєць: 
“виливок”, “пляму”, “підсушку” та ін.

Дослід краще проводити в темній кімнаті.
1. Покладіть яйце в овоскоп і, перевертаючи його , визначте стан білка, 

жовтка, прозорість.
2. Зробіть висновок про якість досліджуваного зразка яєць.

III. Визначення стану та розміру повітряної камери
1. Визначте рухомість повітряної камери яйця* повертаючи його. Запишіть, 

у якому положенні знаходиться повітряна камера -  у рухомому чи нерухомому.
2. Визначте розмір повітряної камери. Прикріпіть лінійку до овоскопа та 

покладіть яйце тупим кінцем до лінійки. Установіть діаметр та висоту повітряної 
камери.

3. Зробіть так з усіма зразками яєць. Результати залишіть.
IV. Визначення свіжості яєць виливанням

1. Виріжте ножицями зі шкаралупи яйця поздовжній отвір розміром 
15 ~ 20 мм і вміст яйця обережно вилийте в чашку Петрі.

2. Прослідкуйте за формою жовтка. У свіжого яйця він має вигляд випуклої 
півкулі, а в яйця, яке зберігалося тривалий час,жовток приплюснутої форми.

3. Визначте колір жовтка та білка, наявність чи відсутність плям на них, 
характер цих плям та ін.

4. Визначте запах виливка.
5.Зробіть висновок про свіжість яєчної маси (виливка),
6.Результати запишіть за такою формою:

Вид та 
характер 
куриних 

яєць

Дані дослідження
Стан Колір Дефекти

ЯЄЦЬ
Висновок

про
свіжість

яєць

білка жовтка повітряної
камери*»
розміри

жовтка білка

V. Ситуаційні задачі
1. Визначте якість зразка курячих яєць, який має такі показники якості: 

шкаралупа чиста, ціла, міцна; повітряна камера нерухома, висотою 6 мм, жовток 
міцний, мало примітний, Його індекс — 0, 35, білок вільний, просвічується. Вага 
10 яєць-450 г.

2. У магазин із птахофабрики надійшло 26 ящиків яєць. Скільки треба 
відкрити ящиків і відібрати яєць для перевірки їх якості?

3. Умови зберігання яєць були порушені. Зберігали їх при температурі 20 °С 
і відносній вологості 70%. Як змінилися показники якості яєць? Які процеси 
відбувалися в цьому випадку.

Практична робота 16 
Найважливіші види промислової риби. 
Асортимент і оцінка якості солоної риби, 

рибних консервів і пресервів

Мета: вивчити найважливіші родини промислової риби. Ознайомитись із 
асортиментом солоної риби, рибних консервів і пресервів та засвоїти прийоми 
оцінки їх якості.

Матеріально-технічне забезпечення: натуральні зразки продуктів,
консервний ніж, тарілки, виделки, ваги, довідник із товарознавства, стандарт на 
солону рибу, тарілки, виделки, ножі, лінійки, серветки.

І. Завдання та запитання для самопідготовки
1 .Користуючись рекомендованою літературою і стандартами, 

законспектуйте матеріал про різноманітні родини риби, анатомічну й 
морфологічну будову риби, маркування рибних консервів та пресервів, умови й 
строки їх зберігання.

2. Які види риби направляють для реалізації в живому вигляді? Які вимоги 
ставляться до води для перевезення живої риби? Які зміни спостерігаються в 
живої риби в разі транспортування?

3. Якими способами охолоджують рибу? Які антисептики можуть 
використовуватися для подовження терміну зберігання риби? За якими 
показниками перевіряють якість охолодженої риби?

4. Якими способами заморожують рибу і як від цього змінюється її якість? 
Яка морожена риба укладається в тару тільки в глазурованому вигляді? Який 
порядок упакування глазурованої риби?



5. Які способи посолу риби застосовуються? У чому полягають їх 
особливості і вплив на якість товару? Які родини й види риби після посолу 
придатні до використання без теплової обробки? Що являє собою дозрівання 
солоної риби?

< 6. Як класифікуються солоні рибні товари? Як розподіляються солоні
оселедці за торговою класифікацією?

7. У випадку яких видів обробки якість солоної риби поліпшується, а в разі 
яких погіршується? Як змінюється хімічний склад риби під час посолу?

8. Як впливають на збереження солоних рибних товарів різні види тари Й 
упаковки?

II. Вивчення асортименту, способів обробки риби
1. Укажіть асортимент солоної риби. Користуючись стандартами, запишіть 

у вигляді таблиці асортимент солоної риби й рибної продукції.__________ ______
Найменування продукції Асортимент Товарний сорт

2. Визначте стандарти, охарактеризуйте способи обробки солоної риби. Дані 
запишіть за таким зразком:

Спосіб обробки Характеристика

III. Органолептична оцінка якості зразка солоної риби
1. Установіть назву зразка риби. Визначте за стандартом, яким чином -  

зважуванням чи вимірюванням -  визначається розмір даного зразка риби.
2. З’ясуйте розмір риби (довжину чи масу). Якщо він визначається масою, 

то зважте зразок, а якщо довжиною, то покладіть зразок на обробну дошку і 
лінійкою по прямій виміряйте відстань від початку голови до середніх променів 
хвостового плавця. Якщо риба без голови, то її вимірюють від початку зрізу.

3. Кількість солі визначте умовно, зважаючи на сорт, до якого належить
риба.

4. Одержані дані запишіть у такій формі:

Найменування
риботовару

Категорія, 
Ка стандарту

Розмір
риби

Сорт Солоність

1У.Вивчеиня асортименту рибних консервів та пресервів і їх якості 
і. Застосовуючи стандарт, запишіть характеристику 5 - 6  найменувань 

рибних консервів та пресервів за таким зразком:

Назва
консервів

Група Вид
теплової
обробки

Маса нетто
за сировиною за

призначенням

2. Розшифруйте літографічні позначення на натуральних зразках. 
Результати запишіть у такій формі:

Маркування Розшифрування Вид консервів Маса нетто.

V. Органолептична оцінка якості рибних консервів та пресервів
Розшифруйте маркування, установіть масу нетто і оцініть якість зразка 

рибних консервів та пресервів.
1. Опишіть зовнішній вигляд банки запропонованого вам зразка рибних 

консервів.
2. Зверніть увагу на наявність корозії та деформації. Зробіть висновок про 

ступінь стандартності консервів за зовнішнім виглядом банки і про можливість 
реалізації їх у торговельній мережі.

3. Вимийте в теплій воді банку, насухо витріть і зважте* її, визначте 
герметичність.

4. Відкрийте банку до повного відокремлення кришки від корпусу, накрийте 
банку тарілкою, переверніть її і обережно викладіть вміст на тарілку.

5. Порожню банку Й кришку промийте теплою водою, насухо витріть і 
зважте.

6. За різницею між масою банки із вмістом до розкриття та масою порожньої 
визначте масу нетто вмісту.

7. Ретельно огляньте внутрішню поверхню .банки й кришки. Визначте 
наявність синювато-фіолетових плям із рожевим відтінком і корозії на внутрішній 
поверхні банки. Зробіть висновок про можливість вживання консервів чи про 
необхідність передачі їх органам саннагляду.

8. У які пресерви із обробленої риби додається оцтова кислота та в якій 
кількості?

9. Результати дослідження запишіть у такій фермі;

Показник якості Вимоги стандарту Результати дослідження

VI. Ситуаційні задач!*
1. Під час оцінки якості езлоної чорноморської скумбрії виявили м’яку 

консистенцію і слабкий запах на поверхні жиру, що окиснився. Зробіть висновок, 
щодо якості солоної скумбрії,

2. У процесі визначення якості середньосолоних атлантичних оселедців 
виявили невеликі механічні пошкодження, пожовклу щільну консистенцію м’яса. 
Зробіть висновок щодо якості цих середньосолоних атлантичних оселедців.
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