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Заняття 1 

Тема. Вивчення технології, асортименту круп і борошна. Оцінка якості 
круп 

Мета заняття: вивчити сировину та технологію окремих видів круп і 
борошна у виробничих умовах; асортимент круп і борошна, які виробляє харчова 
промисловість; набути навичок оцінки якості круп. 

Самостійна підготовка до заняття: вивчити теоретичний матеріал; 
замалювати в зошит для лабораторних робіт загальну схему виробництва круп 
та борошна. 

Питання для самоперевірки 

1.   Які зернові культури використовуються для отримання круп та борошна? 
2.   Класифікація борошна. 
3.   Поняття про помел та вихід борошна. Сутність технології борошна. 
4.   Загальна схема виробництва круп. 
5.   Вплив окремих технологічних операцій на формування якості круп і 
борошна. 
6.   Порівняльна характеристика споживчих властивостей і харчової цінності 
окремих видів крупи. 
7.   Що покладено в основу розподілу круп на види, сорти, номери, марки? 
8.   Асортимент окремих видів крупи. 
9.   Вимоги до якості круп. 
10.     Що відносять до смітних домішок у крупі? 
11.     Як проводиться розрахунок доброякісного зерна у крупі? 
12.     Умови зберігання крупи та борошна. 

Місце проведення заняття: лабораторія кафедри 
Робота 1. Вивчення асортименту круп 
Використовуючи натуральні зразки круп (еталони), стандарти, розсортувати 

запропоновану суміш круп на окремі види. Результати роботи записати в зошит 
для лабораторних робіт (табл. 1). 

 
 Таблиця 1. Асортимент круп 

Вид 
зерна 

Вид 
крупи 

Різновидність 
крупи 

Номер Сорт Марка 
Вміст 

доброякісного 
ядра, %, не менше 

Приклад: 
       

       

       

       

       

І т.д.             
 



Скласти технологічну схему виробництва крупів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Охарактеризувати можливі дефекти крупів 
 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 



Робота 2. Оцінка якості крупи 
У наданому зразку крупи необхідно визначити органолептичні показники, а 

також зараженість амбарними шкідниками, вміст металодомішок, доброякісне 
ядро. 

2.1. Органолептична оцінка якості крупи 

До органолептичних показників крупи відносяться: колір, запах, смак і 
наявність хрусту. 

Колір крупи визначають при денному розсіяному світлі. Частину середнього 
зразка, приблизно 200 г крупи, тонким шаром розсипають на лист чорного 
паперу або чорну дошку, уважно роздивляються і порівнюють колір з еталоном 
або описом цього показника у стандартах. 

Запах визначають із наважки масою приблизно 20 г. Для посилення запаху 
наважку переносять у фарфорову чашку, накривають склом і підігрівають 5 хв. 
на киплячій водяній бані. Згідно з вимогами стандарту крупа повинна мати 
відповідний їй запах, але без сторонніх запахів (плісняви, затхлості та ін.) 

Смак і хруст визначають у наважці масою близько 20 г. Для цього наважку 
розмелюють на млинку. Чайною ложкою необхідно взяти одну-дві наважки 
(кожна близько 1 г) і визначити смак та хруст при розжовуванні розмеленої 
крупи протягом трьох-п’яти секунд. 

В суперечливих випадках запах, смак і наявність або відсутність хрусту 
визначають у звареній із неї каші. 

Результати аналізу крупи занести в лабораторний зошит  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
  

 
 
 
 
 
 



2.2. Визначення номера (крупності), вмісту домішок і розрахунок 

доброякісного ядра крупи 

Ці показники визначаються згідно з діючим стандартом. 
Номери сит та об’єм наважок круп подані в таблиці 2. 
 

Таблиця 2. Наважки та номери сит для дослідження якості крупи 

Вид крупів Наважка, г Номер сита, мм Примітка 

Пшоно  25 1,5; 0,56   
Гречана  50 1,6; 20; 0,8; 1,5   
Рисова  25 1,5   
Вівсяна  50 2,0; 0,63   

Ячна  50 2,0; 1,5; 0,56 Для крупи № 1 наважка 25 г 
Перлова  50 3,5; 3,0; 2,5;  

2,0; 1,5; 0,56 
Для крупи № 3, 4, 5 наважка 25 

г 
Полтавська  50 3,5; 3,0; 2,5;  

2,0; 1,5; 0,63 
Для крупи № 4 наважка 25 г 

Манна  25 № 23; № 28   
Горох 

лущений 
100 2,5; 1,5 і 1,0 

  

  
При визначенні номера необхідно взяти наважку крупи масою 100 г і просіяти 

її через два сита з діаметром отворів, які відповідають виду крупи. При 
просіюванні перлової, пшеничної і кукурудзяної крупи через сита відповідних 
розмірів повинно проходити (або залишитися на ситі) згідно з вимогами 
стандарту не менше 80 % крупи, а для ячної – не менше 75 %. Визначивши номер 
крупи, в сходах сит визначають сторонні домішки. Прохід нижнього сита 
представляє мучіль. 

Для інших круп виділену із середнього зразка наважку зважити, просіяти через 
відповідний набір сит протягом трьох хвилин (для гречаної січки – однієї 
хвилини). Після цього зважити прохід верхнього і нижнього сита, перенести всі 
фракції на аналізну дошку і визначити сторонні домішки.  

До сторонніх домішок в крупі відносять: 
– смітну домішку, яка складається із мінеральної, органічної домішки, а також 

насіння культурних та смітних рослин; 
– пошкоджені зерна крупи; 
– нелущені зерна культури, із якої виготовлена крупа; 
– мучіль; 
– биті ядра (прохід відповідного сита), якщо їх кількість більша допустимої 

стандартом норми. 
Кожну фракцію сторонньої домішки зважити і обчислити у відсотках до 

наважки. 
Після визначення вмісту домішок у крупі розрахувати вміст доброякісного 

ядра (д.я.) за формулою: 

д.я. = 100 % – % домішок (смітні домішки, пошкоджені ядра, 

нелущені зерна, мучіль, биті крупи, що більше допустимої стандартом норми). 



Результати аналізу крупи занести в лабораторний зошит  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
  
 

Робота 3. Визначення водопоглинальної властивості круп 
 

Коефіцієнтом водопоглинальної властивості називається відношення маси 
крупи після варіння у воді до маси сухої крупи. 

Хід виконання 
 Наважку крупи 100 г залити гарячою водою (980С) і витримати протягом 90 

хв. Потім воду злити і визначити масу крупи зважуванням після охолодження до 
200С. 

Коефіцієнт водопоглинальної властивості обчислюється за формулою: 
Кв = М2/М1, 

де М2 - маса крупи після набрякання, г; 
     М1 - маса крупи до набрякання, г. 

Результати оформити у вигляді таблиці 3. 
 

Таблиця 3.Водопоглинальна властивість круп 
Крупа Водопоглинальна властивість круп 

Гречана  
Пшоняна  
Рисова  
Пшеничная  
Перлова  
Ячнєва  

Порівняти водопоглинальну властивість взятих зразків круп. Зробити 
висновок. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
  



Робота 4. Визначення розварюваності круп 
Хід виконання 

Зважити 100 г крупи, промити 2 рази, засипати в киплячу воду і зварити до 
готовності. Зварену кашу зважити. 

Дозування води встановлюється у залежності від виду крупи. 
Гречана крупа - 150 мл Пшенична крупа - 180 мл 
Пшоняна крупа - 180 мл Перлова крупа - 240 мл 
Рисова крупа - 210 мл Ячнєва крупа - 240 мл 

 
Коефіцієнт розварюваності визначається за формулою: 

Кр= М1 /М2 

де М1- маса каші, г; 
     М2 - маса крупи, г. 
 
Таблиця 4. Коефіцієнт розварюваності круп 

Крупа Коефіцієнт розварюваності круп 
Гречана  
Пшоняна  
Рисова  
Пшеничная  
Перлова  
Ячнєва  

Порівняти коефіцієнт розварюваності взятих зразків круп. Зробити 
висновок._______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Таблиця 5. Результати оцінки якості ______________ крупи 

Найменування показників 
Характеристика 

досліджуваного зразка 
Відповідність 

стандарту 
Колір    

 
  

Запах    
 

  

Смак    
 

  

Наявність хрусту при 
розжовуванні 

    

Вміст домішок, %   
 

  

Доброякісне ядро, %   
 

  

  



Зробити висновок про якість (сорт, номер) крупи. _______________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

У відповідності до стандарту заповнити таблиці вимог до м’якої та твердої 
пшениці  

 
Таблиця 6— Вимоги до м’якої пшениці 

 
Показник 

Характеристика і норма для м’якої пшениці за 
класами 

1 2 3 4 5 6 
Типовий склад І — IV типи І — IV типи, дозволено VII тип 
Натура, г/л, не менше 760 755 730 710 710 Не обмежено 
Вологість, %, не більше 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 
Зернова домішка, %, не більше 5,0 5,0 8,0 10,0 15,0 15,0 

Зокрема пророслі зерна 1,0 1,0 3,0 3,0 5,0 
У межах зернової 

домішки 
Смітна домішка, %, не більше 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 
Зокрема: зіпсовані зерна 0,2 0,2 0,5 0,5 1,0 1,0 
фузаріозні зерна 0,3 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 
кукіль 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
мінеральна домішка, 0,3 0,3 0,5 1,0 1,0 1,0 

зокрема галька, шлак, руда 0,15 0,15 0,2 0,3 
У межах мінеральної 

домішки 
шкідлива домішка, 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 
зокрема:             
сажка і ріжки 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 
гірчак повзучий, пажитниця 
п’янка, софора листохвоста, 
термопсис ланцетний (разом) 

0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 

в’язіль різнокольоровий 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
геліотроп опущеноплідний 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
триходесма сива Не дозволено 
Сажкове зерно, %, не більше 5,0 5,0 5,0 8,0 8,0 10,0 
Масова частка:             
білка, у перерахунку на суху 
речовину, %, не менше 

14,0 13,0 12,0 11,0 ’10,0 Не обмежено 

сирої клейковини, %, не менше 30 27 23 18 18 Те саме 
Якість клейковини             
група І І- II І — II І- II І- Іll « 
одиниць приладу ВДК 45–75 45–100 45- 100 20- 100 20–110 » 

Число падання, с, понад 200 200 150 100 
менше 

100 
" 

Примітка. Показники масової частки сирої клейковини та її якості не є обов’язкові для 
визначання класу м’якої пшениці, їх норми надано для закладання у договір про поставку 
в Україні пшениці для переробних підприємств (виробництво борошна). У разі віднесення 

партії пшениці до того чи іншого класу, визначаючи пророслі зерна та число падання, 
перевагу надають числу падання. 

 



Таблиця 7 — Вимоги до твердої пшениці 

 
Показник 

Характеристика і норма для твердої 
пшениці за класами 

1 2 3 4 5 

Типовий склад V і VI типи 
V, VI типи, дозволено VII 

тип 
Зерна пшениці інших типів, %, не більше 10 10 10 10 Не обмежено 
Зокрема білозерної пшениці 2 4 8 10 Не обмежено 
Натура, г/л, не менше 750 750 730 710 Те саме 
Вологість, %, не більше 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 
Скловидність, %, не менше 70 60 50 40 Не обмежено 
Зернова домішка, %, не більше 5,0 5,0 8,0 10,0 15,0 

Зокрема пророслі зерна 1,0 1,0 3,0 3,0 
У межах зернової 

домішки 
Смітна домішка, %, не більше 2,0 2,0 3,0 5,0 5,0 
Зокрема: зіпсовані зерна 0,2 0,2 0,5 1,0 1,0 
фузаріозні зерна 0,3 0,5 0,5 1,0 1,0 
кукіль 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
мінеральна домішка, 0,3 0,3 0,5 0,5 1,0 

зокрема галька, шлак, руда 0,15 0,15 0,2 0,3 
У межах мінеральної 

домішки 
шкідлива домішка, 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 
зокрема: сажка і ріжки 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 
гірчак повзучий, пажитниця п’янка, софора 
листохвоста, термопсис ланцетний (разом) 

0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 

в’язіль різнокольоровий 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
геліотроп опушеноплідний 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
триходесма сива Не дозволено 
Сажкове зерно, %, не більше 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 
Масова частка білка, у перерахунку на суху 
речовину, %, не менше 

15,0 14,0 12,0 11,0 Не обмежено 

Число падання, с, понад 200 200 151 100 Те саме 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Визначення засміченості зерна пшениці. 
 

У результаті проведення роботи студент повинен знати характерні ознаки 
найбільш розповсюджених засмічувачів зерна, класифікацію домішок, порядок 
визначення засміченості і розрахунку та допустиму точність зважування. 

Уміти розрізняти найбільш розповсюджені засмічувачі, окремі фракції 
домішок, виділяти і просівати зерна, розбирати наважки зерна на відповідні 
фракції та розраховувати засміченість партії зерна. 

Усі партії зерна являють собою зернову масу, що складається з зерна 
основної культури та різних домішок. 

Засміченістю називають вміст домішок, що знаходяться в даній партії 
зерна, виражений у відсотках. Цей показник відноситься до обов'язкових і 
визначається під час оцінки якості партії зерна будь-якого призначення. 

За походженням домішки бувають: 
рослинного походження, 
тваринного походження, 
мінерального походження. 
Домішки рослинного походження поділяють на смітну, зернову і 

сажкове зерно. Смітна домішка у всіх випадках є не корисною (інколи навіть 
шкідливою). Зернова домішка має гірші показники якості зерна порівняно з 
цілим. 

До складу смітної домішки належать: 
1. Мінеральні – ґрунт, пісок, пил, частки шлаку, руди 
2. Органічні – частки стебел, листя, стрижні колосків, остюки, квіткові 

та колоскові луски та крупна смітна домішка. 
3. Насіння дикорослих рослин (бур’янів). 
4. Шкідлива домішка: ріжки, тверда сажка, кам’яна сажка, фузаріозне 

зерно, сажкове зерно, дурійка п’янка, гірчак повзучий, софора лисохвоста, 
термопсис ланцетний, в’язіль різноколірний, геліотроп опушеноплідний, 
триходесма сива. 

5. Зіпсоване зерно – це зерно, в якого ендосперм або ядро повністю 
чорне. 

До зернової домішки відносять пошкоджені зерна основної культури, 
засміченість якої визначається в такий спосіб: 50% битих і поїдених незалежно 
від характеру і розміру пошкоджень, але не віднесених до смітної домішки 
(інші 50% відносять до основного зерна); давлені; щуплі – сильно недороз-
винені; пророслі – з корінцем, який вийшов назовні або паростком із 
утраченими корінцем, деформовані з явно зміненим кольором оболонки 
внаслідок проростання; пошкоджені морозом – зморщені (деформовані), 
білуваті (деформовані), сильно потемнілі, зелені; пошкоджені самозігрі-
ванням або сушінням (підсмажені), що запліснявіли зі зміненим кольором 
оболонок і порушеним ендоспермом від кремового до світло-коричневого 
кольору; роздуті при сушінні; зелені; зерна інших культур як цілі, так і пошко-
джені (зазначені в стандартах на окремі культури), не віднесені за характером 
ушкодження до смітної домішки. 



Сажкове зерно – це зерно, у якого борідка або частина поверхні 
забруднена спорами сажки. 

 
Плоди і насіння всіх бур'янистих дикорослих рослин, що засмічують 

зерно, можна розділити на наступні групи: 
1) повсюдні засмічувачі, 
2) важковідділювальні (спеціалізовані) засмічувачі, 
3) шкідливі домішки. 
До повсюдних засмічувачів відноситься пирій повзучий, кукіль, гречка 

березкоподібна, березка польова, полин гіркий. 
До важковідділювальних (спеціалізованих) засмічувачів відноситься 

редька дика, гречка татарська – для гречки; вівсюг – для вівса; стоколос житній 
і волошка синя – для жита; просо рисове, просо великоплідне (курмак), просо 
куряче (сулуф) – для рису; мишій, горошок, березка і гречка березкоподібна – 
для проса. 

До основногозерна відносять цілі й ушкоджені зерна основної культури, 
за характером ушкоджень не віднесені до смітної чи зернової домішки. 

Техніка просіювання 

Наважку висипають на верхнє сито і закривають кришкою. 

Комплект сит поміщають на стіл з рівною, гладенькою поверхнею або скло 
і проводять просіювання без струшування круговими рухами для зернобобових 
культур, кукурудзи і гречки або зворотно-поступальними рухами по 
направленню видовжених отворів. Розмах коливання – 10 см. Тривалість 
просіювання для бобових культур – 1 хв., для решти культур – 3 хв. (кількість 
рухів 110–120 шт./хв.). 

Після просіювання домішки розділяють на фракції згідно стандарту на 
кожну культуру. 

Виявлену металомагнітну та шкідливу домішки під час визначення 
засміченості не враховують. 

Зернову домішку визначають в усій масі наважки зерна. 
Вміст фракцій смітної і зернової домішки обраховують за формулою: 

Х= 
m1·100 

m 

де m1 – маса окремо зважених по фракціям смітних і зернових домішок, г; 
m – маса наважки зерна, г. 

  



Заняття 2 

Тема. Оцінка якості борошна як  
сировини для хлібопечення 

Мета заняття: набути навичок в оцінці якості борошна. 
Самостійна підготовка до заняття: вивчити теоретичний матеріал з теми 

заняття; законспектувати із практикуму сутність методів визначення якості 
борошна (масову долю вологи, кислотність, кількість і якість клейковини, “силу 
борошна”). 

Питання для самоперевірки 

1.   Характеристика асортименту окремих видів борошна. Як впливає вихідна 
сировина на якість борошна?  
2.   Взаємозв’язок між виходом та ґатунком борошна. 
3.   Як залежить харчова цінність борошна та її якість від особливостей 
технології? 
4.   Якими показниками характеризується якість борошна? 
5.   Чим пояснюється підвищена зольність у нижчих ґатунках борошна? 
6.   Якими показниками характеризуються хлібопекарні властивості пшеничного 
борошна? 
7.   У чому особливість хлібопекарних властивостей житнього борошна? 
8.   Що таке газоутримуюча та газоутворююча здатність борошна, і який вплив 
вони мають на його якість? 
9.   Методика визначення газоутримуючої та газоутворюючої здатності борошна. 
10.     Що являє собою клейковина і як визначають її кількість та якість у 
пшеничному борошні? 
11.     Чи нормується вміст клейковини в житньому борошні? Якщо не 
нормується, то пояснити: чому? 
12.     Характерні ознаки “сильного” та “слабкого” борошна. Залежність якості 
хліба від “сили” борошна. 

Місце проведення заняття: аудиторія 
Робота 1. Оцінка якості борошна 
Відбір проб для аналізу якості борошна здійснюється за стандартом. Маса 

середньої проби складає 2,0 кг. Із затареного борошна проба відбирається 
спеціальним шупом, а при безтарній доставці борошна проба відбирається біля 
розвантажувального патрубка борошнопровода. 

1.1. Визначення органолептичних показників 

Смак борошна та хруст визначають розжовуючи наважку близько 1 г. Для 
визначення запаху близько 20 г борошна висипають на чистий папір, нагрівають 
диханням і визначають запах. Для підсилення запаху борошно обливають в 
склянці гарячою водою, температура якої 600С, потім зливають воду і 
визначають запах. Запах полину, плісняви або інший сторонній запах та хруст у 
борошні не допускаються. У сумнівних випадках проводять дегустацію 
випеченого хліба. 

Для визначення кольору борошна зразок візуально звіряють з еталоном даного 
сорту. 

Результати органолептичної оцінки якості борошна записати в таблицю 1. 



1.2. Визначення масової частки вологи в борошні 

Заздалегідь просушують і зважують на технічних вагах металеві або скляні 
бюкси. Для висушування зразків борошна застосовують сушильні шафи СЕШ-
3М. У 2 бюкси відважують по 5 г борошна. Бюкси, встановлені на зняті з них 
кришки, ставлять у гнізда сушильної шафи, нагрітої до 1300С. Зростання 
температури після встановлення бюкс повинно відбутися не більше ніж за 10-15 
хв. Після встановлення температури 1300 зразки висушуються рівно 40 хв. Потім 
їх виймають, закривають кришками, охолоджують в ексикаторі 20-30 хв. і 
зважують з точністю до 0,01 г. 

Масова доля вологи (W ) в % розраховується за формулою: 

 
де:  m1 – маса наважки до висушування, г ; 

m2 – маса наважки після висушування, г. 

Розходження між двома паралельними визначеннями не повинно 
перевищувати 0,2 %. Результат виражають з точністю до 0,1 %. 

 
1.3. Визначення вмісту металодомішок 

1 кг борошна з середньої проби розсипають на гладенькій поверхні рівним 
шаром товщиною до 0,5 см. Смугами підковоподібного магніту двічі проводять 
поздовжні і поперечні борозенки в борошні так, щоб ніжки магніту легко 
торкалися поверхні, на якій знаходиться борошно. Частинки металу збирають. 
Виймання домішок повторюють три рази. Перед кожним вийманням 
металодомішок борошно перемішують і вирівнюють. Металодомішки 
переносять на заздалегідь зважене часове скло, зважуть на аналітичних вагах і 
виражають у мг на 1 кг борошна. 

 
1.4. Визначення титрованої кислотності  

борошна по бовтанці 

У конічну колбу ємкістю 150-200 см3 відважують 5 г борошна, поступово туди 
доливають 50 см3 дистильованої води і збовтують суміш до зникнення грудочок. 
Часточки борошна, що прилипли до скла колби, змивають із промивалки. В 
суміш додають 3 краплі 3 % розчину фенолфталеїну, бовтанку титрують 0,1н 
розчином гідроокису натрію до ясно-рожевого забарвлення, яке не зникає 
протягом 1 хв. 

Кислотність борошна (Х) в градусах кислотності розраховують за формулою: 

 
де: V – кількість О,1н розчину лугу, витраченого на визначення, см3; 

K – поправочний коефіцієнт до титру розчину лугу;  
5 – маса борошна, г;  
1/10 – коефіцієнт перерахунку О,1н розчину лугу на 1н розчин.  

Відхилення між паралельними титруваннями повинно бути не більше 0,2 град. 
Результат виражається з точністю до 0,5 град. 
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Робота 2. Визначення клейковини у пшеничному борошні 
 

2.1. Визначення кількості клейковини 

На технічних вагах відважують 25 г борошна з точністю до 0,01 г, переносять 
у фарфорову чашку, приливають 13 см3 водопровідної води кімнатної 
температури (180С) і замішують тісто спочатку шпателем, потім рукою до 
однорідної консистенції. Після 20 хв. відлежки кульки тіста в закритій чашці, 
відмивають клейковину водою кімнатної температури через сито, уникаючи 
втрати її часточок. Часточки клейковини, що потрапили на сито, приєднуються 
до загальної маси. Відмивання вважається закінченим, якщо промивна вода не 
дає синього забарвлення з краплиною розчину йоду. 

Відмиту клейковину віджимають, доки вона не почне липнути до рук і 
зважують. Після першого зважування клейковину промивають ще 5 хв. під 
струменем води, віджимають і знову зважують. Якщо різниця у зважуванні не 
перевищує 0,1 г, промивання закінчують. 

Вміст клейковини в борошні (Х) в % визначають за формулою: 

    або     

де:  Мк – маса сирої клейковини, г;  
М – маса борошна, г. 

Результат аналізу виражають з точністю до 1 %. 
 

2.2. Визначення якості клейковини 

Із маси відмитої клейковини відважують на технічних вагах 4 г, обминають 
пальцями 3-4 рази, формують кульку і занурюють на 15 хв. у воду при 
температурі 180С. Після відлежки розтягують грудочку клейковини до розриву 
над лінією протягом 10 сек. Відмічають довжину в момент розриву. Коротка 
клейковина розтягується до 10 см включно, середня – від 10 до 20 см; довга – 
більше ніж на 20 см. Про еластичність клейковини судять по її поведінці при 
розтягуванні та поверненні до початкової форми. 

В залежності від розтягування та еластичності клейковину відносять до однієї 
із якісних груп: 

І. “Хороша” – клейковина з високою еластичністю, довга або середня по 
розтягуванню (більше 20 см); 

ІІ. “Задовільна” – клейковина з хорошою еластичністю, коротка, середня або 
довга по розтягуванню (10…20 см); 

ІІІ. “Незадовільна” – клейковина нееластична, крихка, а також дуже тягнеться, 
провисає при розтягуванні, розривається в повітрі. 

Колір клейковини визначається візуально, відразу після відмивання і 
характеризується термінами “світла”, “сіра” і “темна”.  
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Робота 3. Визначення “сили” борошна за розпливчастістю кульки тіста 

 
Під поняттям “сили борошна” розуміють його здатність утворювати тісто, яке 

після замішування, бродіння і розстоювання набуває необхідних фізичних 
властивостей. За цим показником пшеничне борошно поділяється на три групи: 
сильне, середнє і слабке. 

Сильним вважається борошно, здатне при замішуванні тіста нормальної 
консистенції поглинати відносно велику кількість води. Тісто з такого борошна 
досить стійко зберігає свої фізичні властивості (консистенцію, еластичність і 
сухість на дотик) у ході замішування і бродіння. Сильне борошно 
характеризується, як правило, високою газоутримуючою здатністю. Сформовані 
шматки тіста при розстоюванні і випіканні добре зберігають свою форму і не 
розпливаються. 

Слабким вважається борошно, яке при змішуванні тіста нормальної 
консистенції поглинає відносно мало води. При цьому швидко погіршуються 
фізичні властивості тіста. Під кінець бродіння воно стає рідким, 
малоеластичним, липким, мажеться. При розстоюванні і випіканні подові вироби 
швидко і дуже розпливаються. Готові вироби мають понижений об’єм, гливкі. 

Середнє за силою борошно характеризується за властивостями між сильним і 
слабким борошном. 

Таким чином, під “силою борошна” розуміють його водопоглинальну, газо- і 
формоутримуючу властивості. 

Методика визначення. Замісити тісто із 140 г борошна вологістю 14,5 % і 85 
см3 дистильованої води. Температура тіста повинна бути 300С. Потім із тіста 
взяти дві наважки по 100 г кожна, сформувати кульки, покласти в чаші Петрі, 
заміряти діаметр кожної кульки, засікти час, поставити в термостат і 
витримувати там при температурі 300С. Розпливчастість кульки визначати через 
60, 120 і 180 хв., заміряючи діаметр кульок (в мм). Чим сильніше борошно, тим 
меншим буде діаметр кульок, тобто вони менше розпливуться. 

Пшеничне борошно 1 ґатунку за показником розпливчастості 100 г тіста 
розподіляється на такі групи: 

Група якості 
борошна 

Середній діаметр кульки тіста (100 г) після 
3-годинної витримки, мм 

Сильне До 83 
Середнє 83-97 
Слабке Більше за 97 

  
Після виконання всіх робіт з оцінки якості борошна, результати занести у 

таблицю 1. 
 
 
 
 
 
 
 



Таблиця 1. Результати оцінки якості __________ борошна 
 (назва) 

Найменування показників Характеристика 
дослідного зразка 

Відповідність  
вимогам стандарту 

Колір      
Запах      
Смак     
Хруст при розжовуванні     
Масова частка вологи, %     
Кислотність, град.     
Вміст металодомішок, мг на 
1 кг борошна 

    

Масова частка клейковини, 
% 

    

Якість клейковини: 
– розтягування 
– еластичність 
– група 

    

Група “сили борошна”     
  

Зробити висновок про якість і сорти борошна. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

 

Матеріальне забезпечення заняття 
Продукти: борошно різних видів та ґатунків.  
Прилади, обладнання, реактиви: ваги лабораторні загального призначення; 

бюкси металеві або скляні з кришками; шафа сушильна СЕШ-3М; ексикатор; 
магніт підковоподібний вантажо-підйомністю 12 кг; фарфорові чашки; циліндри 
мірні місткістю 25 см3; конічні колби місткістю 150-200 см3; посудина для 
відмивання клейковини; сита; лінійки; фенолфталеїн (3 % розчин); 0,1Н розчин 
їдкого лугу (натрію або калію). 

  



Заняття 3 

Тема. Вивчення технології хліба та хлібобулочних виробів. Оцінка якості 
хліба і хлібобулочних виробів 

Мета заняття: набути навичок в оцінці якості хліба і хлібобулочних 
виробів. 

Самостійна підготовка до заняття: вивчити теоретичний матеріал та 
законспектувати з практикуму в зошит для лабораторних робіт сутність методик 
оцінки якості хліба (вологості, кислотності, пористості). 

Питання для самоперевірки 

1.   Значення хліба в харчуванні. 
2.   Класифікація і асортимент хлібобулочних виробів. 
3.   Вплив сировини на якість хліба. 
4.   Як впливають на якість хліба процеси, що проходять під час бродіння та 
випікання? 
5.   Як можна підвищити харчову цінність хліба із житнього та пшеничного 
борошна? 
6.   Які органолептичні показники визначають при оцінці якості хліба? 
7.   Що таке пористість хліба, як вона визначається? 
8.   Методика визначення кислотності хліба. 
9.   Як визначити вологість хліба, яка її величина для різних видів хлібобулочних 
виробів? 
10.     Що таке черствіння хліба, як запобігти цьому процесу? 
11.     Дефекти хліба і засоби їх запобігання. 
12.     Хвороби хліба і засоби боротьби з ними. 
13.     Умови і термін зберігання хлібобулочних виробів. 

Місце проведення заняття: лабораторія кафедри харчових технологій ДНУ 
ім. О. Гончара 

 
Робота 1. Вивчення технології хліба 
 
Ознайомитися з технологією пшеничного і житнього хліба, вивчити 

апаратурне оформлення технологічного процесу. В зошит для лабораторних 
робіт замалювати технологічну схему виробництва пшеничного і житнього хліба 
(по одному виду). Вказати (поопераційно) типи обладнання, яке використовують 
у виробництві. 

Зробити загальні висновки про організацію виробництва хліба і дати 
пропозиції стосовно підвищення ефективності роботи хлібозаводу в цілому. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Технологічна схема виробництва пшеничного хліба 
 
 
 

  



Технологічна схема виробництва житнього хліба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Робота 2. Оцінка якості хлібобулочних виробів 
Оцінка якості хлібобулочних виробів проводиться по всіх показниках, які 

вказані в стандартах та технічних умовах на відповідні вироби. Велику роль 
відіграють органолептичні показники – зовнішній вигляд виробу, стан м’якуша, 
запах, смак. Не менш важливе значення мають фізико-хімічні показники – 
вологість м’якуша, його кислотність і пористість; для поліпшених і здобних 
виробів – вміст жиру та цукру; для спеціальних виробів – вміст солі. 

Відбір проб для аналізу проводиться згідно з діючим стандартом. 
Середню масу виробу встановлюють як середньоарифметичну величину 

одночасного зважування 10 шт. виробів без упаковки. Відхилення маси окремого 
виробу і середньої маси визначають як різницю між результатами вимірювань і 
встановленою масою, віднесеної до встановленої маси і вираженої у %. 
Відхилення від маси хліба не повинні перевищувати відхилень, які допускаються 
нормативними документами. 



2.1. Органолептична оцінка хліба 

Органолептичну оцінку хліба проводять за стандартом на відповідний вид 
виробу. Зразок уважно оглядають, звертаючи увагу на зовнішній вигляд виробу 
(форму, поверхню, забарвлення скоринки), стан м’якуша (пропеченість, проміс, 
стан пор, еластичність, свіжість). М’якуш хліба доброї якості пружний, добре 
відновлює форму при надавлюванні, не кришиться при нарізанні. 

При органолептичній оцінці встановлюють відповідність смаку даному сорту, 
відсутність хрусту при розжовуванні, відсутність запаху вимогам стандарту. 

Результати органолептичної оцінки хліба записати в зошит для лабораторних 
робіт по формі, вказаній в таблиці 5. 
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2.2.Визначення фізико-хімічних показників хліба 

Визначення вологості м’якуша хліба 

Методика визначення. Лабораторний зразок хліба розрізають впоперек на дві 
рівні частини і від однієї частини відрізають шматок товщиною 3…5 см. М’якуш 
відділяють від скоринки на відстані близько 1 см, видаляючи всі включення 
(родзинки, повидло та ін., окрім маку). Маса виділеної проби не повинна бути 
менше 20 г. Підготовлену пробу швидко подрібнюють, перемішують, зважують 
у підготовлені бюкси з кришками (2 наважки по 5 г кожна, з похибкою не більше 
0,05 г). Наважки у відкритих бюксах з підкладеними під них кришками ставлять 
у сушильну шафу і висушують при температурі 1300С протягом 45 хвилин з 
моменту загрузки. Тривалість зниження і підвищення температури повинна бути 
не більше 20 хвилин. 

Після висушування бюкси виймають із сушильної шафи, відразу закривають 
кришками і охолоджують в ексикаторі не менше 20 хвилин. Після охолодження 
наважки зважують. 

Обробка результатів. Вологість (W ) хліба в % визначають за формулою: 

 
де:  m1 – маса бюкси з наважкою до висушування, г; 

m2 – маса бюкси з наважкою після висушування, г; 
m – маса наважки виробу, г. 

За кінцевий результат приймають середнє арифметичне результатів двох 
визначень. Обчислення проводять з точністю до 0,5 %. 
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Визначення кислотності хліба прискореним методом 

Під градусом кислотності розуміють об’єм в см3 1 моль/дм3 (1н) розчину 
гідроокису натрію або гідроокису калію, необхідних для нейтралізації кислот, 
які містяться в 100 г м’якуша. 

Відбір проб проводять для аналізу згідно з діючим стандартом. 
Методика визначення. Від зразка (куска або цілого виробу) відрізують шматок 

масою близько 70 г, у якого зрізують скоринку і підскоринковий шар товщиною 
близько 1 см, видаляють усі вкючення, швидко подрібнюють м’якуш і 
перемішують його. 25 г подрібненого м’якуша зважують на технічних вагах з 
похибкою до 0,05 г. Наважку переносять у суху пляшку, типу молочної, з добре 
підігнаним корком. Мірну колбу місткістю 250 см3 наповнюють до позначки 
дистильованою водою, підігрітою до 600С. Близько ¼ взятої дистильованої води 
переливають в пляшку з хлібом, який швидко розтирають до однорідної маси. 
До отриманої суміші додають усю дистильовану воду, пляшку закривають 
корком і струшують 3 хв. Потім суміші дають відстоятися протягом 1 хв. і 
відстояний рідинний шар обережно зливають в суху склянку через сито або 
марлю. Із склянки відбирають піпеткою по 50 см3 розчину у 2 конічні колби 
місткістю 100…150 см3 кожна, додають по 2-3 каплі індикатора фенолфталеїну і 
титрують 0,1 моль/дм3 (0,1н) розчином гідроокису натрію або калію до 
отримання слабо-рожевого забарвлення, який не зникає протягом 1 хвилини. 

Обробка результатів. Кислотність виробу (Х) в градусах визначають за 
формулою: 

 
де:  V – об’єм 0,1 моль/дм3 розчину гідроокису натрію або гідроокису калію, 

витраченого на титрування, см3; 
1/10 – приведення 0,1 моль/дм3 розчину до 1 моль/дм3; 
4 – коефіцієнт, що приводить до 100 г наважку, г; 
25 – маса наважки досліджуваного продукту, г; 
250 – об’єм води, який взяли для вилучення кислот, см3; 
50 – об’єм розчину, який взяли для титрування, см3. 
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Кислотність визначають з точністю до 0,5 градусів. 
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Визначення пористості хліба 

Під пористістю розуміють відношення об’єму пор м’якуша до загального 
об’єму хлібного м’якуша, виражений в %. 

Відбір проб для аналізу проводять згідно з діючим стандартом. 
Методика визначення. Із середини лабораторного зразка вирізують шматок 

хліба шириною не менше 7-8 см. З куска м’якуша на відстані не менше 1 см від 
скоринок обертальним рухом роблять виїмки циліндром прибору Журавльової 
(рис. 1), заздалегідь намазавши гострий край його рослинною олією. Заповнений 
м’якушем циліндр кладуть на лоток так, щоб ободок щільно входив у прорізь, 
яка є на лотку. Потім хлібний м’якуш виштовхують із циліндра втулкою 
приблизно на 1 см і зрізають його біля краю циліндра гострим ножем. М’якуш, 
який залишився, виштовхують втулкою до стінки лотка і також відрізують біля 
краю циліндра. 

Для пшеничного хліба роблять 3 циліндричні виїмки, для житнього хліба і 
хліба із суміші житнього і пшеничного борошна – 4 виїмки об’ємом 27 см3 кожна. 

 

 
Рис. 1 Прибор Жулавльової для визначення пористості 

 
Приготовлені виїмки зважують одночасно з похибкою не більше 0,05 г. 
Обробка результатів. Пористість (Х) в % визначають за формулою: 

 
де:  V – загальний об’єм виїмок хліба, см3; 

m – маса наважок, г; 
p – густина безпористої маси м’якуша. 
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Густину безпористої маси (p) приймають для хлібобулочних виробів і хліба: 
– житнього, житньо-пшеничного, пшенично-житнього і пшеничного із 

обійного борошна – 1,21; 
– із суміші житнього обдирного і пшеничного борошна ІІ ґатунку – 1,23; 
– із суміші пшеничного борошна І і ІІ ґатунку – 1,28; 
– житнього сіяного борошна та заварних сортів – 1,27; 
– із суміші житнього сіяного борошна і пшеничного борошна І ґатунку – 1,22; 
– пшеничного ІІ ґатунку – 1,26; 
– пшеничного вищого і І ґатунку – 1,31; 
– пшеничного борошна з високим вмістом висівок – 1,23. 
Обчислення проводять з точністю до 1 %. 

  
Таблиця 5. Результати оцінки якості ______________хліба  

(назва) 

№ 
з/п 

Найменування 
показників 

Характеристика досліджуваного 
зразка 

Відповідність  
стандарту 

  
 
  

    

  
 
  

    

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

  
Зробити висновок про якість хліба. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Описати дефекти і хвороби хліба (табл. 6).  
 

Таблиця 6. Дефекти і хвороби хліба 

№ 
з/п 

Дефекти, хвороби хліба 
Причини, що їх 
спричиняють 

Заходи 
запобігання або 

усунення 

1 2 3 4 

      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



Матеріальне забезпечення заняття 
Продукти: зразки хліба 3-4 найменувань. 
Прилади, обладнання, реактиви: шафа сушильна електрична; ваги лабораторні 

загального призначення; ексикатор; пляшки типу молочних місткістю 500 см3; 
колби мірні місткістю 250 см3; колби конічні і склянки місткістю 100, 150, 
250 см3; піпетки – 50 см3; бюретки; лопатка дерев’яна або паличка з гумовими 
наконечниками; марля і вата медичні; прилад Журавльової; електроплита 
побутова; стаканчики фарфорові місткістю 25 см3; піпетки градуйовані 
місткістю 1 см3 і 10 см3; ніж, тертушка; чашечки металеві з кришками; кислота 
сірчана х.ч. або ч.д.а., розчин масовою долею 60 %; спирт ізоаміловий ч.д.а.; 
фенолфталеїн 1 % спиртовий розчин; 0,1 моль/дм3 (0,1н) розчин гідроокису 
натрію (калію). 

 
Висновок 
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Заняття 4 

Тема. Вивчення технології асортименту, оцінка  
якості макаронних виробів 

Мета заняття: вивчити технологію макаронних виробів; класифікацію, 
асортимент, відмінні ознаки окремих видів макаронних виробів; набути навички 
у визначенні якості макаронних виробів. 

Самостійна підготовка до заняття: вивчити теоретичний матеріал з теми 
заняття; законспектувати в зошит для лабораторних робіт із практикуму суть 
методик визначення міцності, ламкості макарон, кислотності, кількості лому, 
деформованих виробів та крихти.  

Питання для самоперевірки 

1. Основна та допоміжна сировина, яка використовується у макаронному 
виробництві. 

1. Вимоги до якості макаронного борошна. 
2. Загальна схема виробництва макаронних виробів. 
3. Що покладено в основу класифікації макаронних виробів? 
4. Перерахувати асортимент макаронних виробів. 
5. Які показники враховуються при оцінці якості макаронних виробів? Дати їх 

характеристику. 
6. Дати поняття крихти, лому і вміст їх у макаронних виробах. 
7. Дати поняття деформованих макаронних виробів. 
8. Як визначається міцність макаронних виробів? 
9. Як визначається кількість лому, крихти, деформованих виробів? 
10. Умови і термін зберігання макаронних виробів. 

Місце проведення заняття: лабораторія кафедри харчових технологій ДНУ 
ім. О. Гончара 

Робота 1. Вивчити технологію макаронних виробів 
Ознайомитися з окремими технологічними операціями виробництва локшини, 

вермішелі, макаронів або інших виробів, які виготовляє фабрика в день 
проведення заняття. Звернути увагу на апаратурне оформлення і автоматизацію 
технологічних процесів. 

Після ознайомлення з конкретними технологіями, замалювати в зошит для 
лабораторних робіт схему виробництва одного виду виробів і вказати види і типи 
обладнання. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Технологічна схема виробництва макаронних виробів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Робота 2. Вивчити класифікацію і асортимент макаронних виробів 
При виконанні роботи використовувати натуральні зразки макаронних 

виробів, які є в лабораторії і відповідні стандарти, довідкову літературу [5]. 
Вивчити класифікацію і асортимент макаронних виробів і зробити записи в 
зошит за формою таблиці 1. 
  
Таблиця 1. Класифікація і асортимент макаронних виробів 

Тип  Підтип  Вид  Форма  Довжина  Ґатунок  

            

      

      

      

      

      

      

      

      

            

      

      



Робота 3. Оцінка якості макаронних виробів 

3.1. Органолептична оцінка 

Середній зразок макаронних виробів (не менше 500 г) висипати на аналізну 
дошку або на стіл, накритий білим папером. Установити вид і ґатунок виробів. 
Ґатунок макаронних виробів залежить від ґатунку борошна і різних добавок за 
рецептурою. 

Для установлення виду трубчастих виробів і вермішелі виміряти довжину 
трубочок і їх зовнішній вигляд; вид локшини визначити за довжиною та формою 
смужок. У фігурних виробах, крім форми, визначити максимальну товщину якої-
небудь частини виробу на зламі. 

При вимірюванні макаронних виробів використовують лінійку або 
міліметровий папір. Необхідно виміряти не менше 10 виробів і взяти середнє 
значення. 

Органолептично в макаронних виробах визначають наступні показники. 
Зовнішній вигляд макаронних виробів. Він характеризується кольором, станом 

поверхні, виглядом на зламі та формою виробів. 
Колір має бути однотонним з кремовим або жовтуватим відтінком, без слідів 

непромісу і помітних крапок. 
Форма повинна бути правильною, відповідна виду виробів. Допускаються 

невеликі вигини, скривлення в макаронах, перах, довгої вермішелі і локшини. 
Поверхня виробів – гладка; допускається незначна шорсткість. 
Вигляд на зламі – скловидний. 
Смак і запах повинні бути типовими, без присмаку гіркоти, пліснявого запаху 

та інших сторонніх присмаків і запахів. Смак визначають при розжовуванні 
однієї-двох наважок виробів масою 1 г кожна. 

Для більш точного визначення запаху близько 20 г подрібнених виробів 
переносять в склянку, заливають гарячою водою (+600С) на 1-2 хв., потім воду 
зливають і визначають запах. 

Результати органолептичної оцінки макаронних виробів занести в зошит 
(табл. 2). 

Результати органолептичної оцінки 

Таблиця 2– Органолептична оцінка досліджуваного зразку макаронних 

виробів 

Показники Характеристика 
Відповідність 

ГОСТ 31743-2012 

Колір   

Форма   

Злам   

Смак   

Запах   



____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

3.2. Визначення кількості лому деформованих виробів, крихти 

Із середнього зразка виділити лом, деформовані вироби, крихти, розрахувати 
їх вміст у відсотках. Для цього середній зразок із кожної одиниці упаковки 
(коробки, пачки) висипати на стіл, накритий чистим папером. Із трубчастих 
виробів, довгої локшини і вермішелі відібрати лом, деформовані вироби і крихти, 
а у коротко нарізаних виробах та пера – деформовані вироби і крихти. 

Після цього відібрані фракції зважити окремо на технічних вагах з точністю 
до 1 г. Отримані результати виразити у відсотках до загальної маси виробів у 
середньому зразку. 

Розрахунок ведуть за формулою: 

 

де:  Х – відсотковий вміст лому ( ), деформованих виробів ( ) і крихти ( ); 
М – маса лому, деформованих виробів або крихти, г; 
М1 – маса виробів у середньому зразку, г. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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2.3. Визначення кислотності макаронних виробів 
Кислотність виробів визначають по водяній бовтанці і виражають її в градусах 

(кількість мл 1н розчину лугу, яка йде на нейтралізацію кислих з’єднань у 100 г 
продукту). Кількість кислот, доступних титруванню, залежить від ступеня 
подрібнення продукту. Тому дослідний зразок необхідно ретельно подрібнювати 
і завжди однаково, щоб отримати порівняльні результати.  

Методика визначення. Близько 25…30 г макаронних виробів подрібнюють у 
фарфоровій ступці та розмелюють на лабораторному млинку до повного проходу 
скрізь сито діаметром 1 мм. Потім зразок просіюють через шовкове сито № 27. 
Залишок на ситі перемішують і відбирають із нього наважку масою 5 г. Наважку 
переносять у конічну колбу місткістю 150 см3, додають частинами 40 см3 
дистильованої води, ретельно перемішують, додають 5 крапель фенолфталеїну і 
титрують 0,1 моль/дм3 (0,1н) розчином лугу до рожевого забарвлення, яке не 
зникає протягом 1 хв. 

Обробка результатів. Кислотність виробу (Х) в градусах визначають за 
формулою: 

 
де:  а – кількість витраченого на титрування 0,1н лугу, см3; 

к – поправка до титру 0,1н лугу; 
Р – наважка борошна, г. 

Після виконання роботи з оцінки якості макаронних виробів зробити висновок 
про якість та ґатунок досліджуваного зразка виробів. 
 ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

2.4 Визначення масової частки вологи у макаронних виробах 
Масову частку вологи визначають шляхом висушування наважки 

подрібнених виробів в електричній сушильній шафі. Для оперативного контролю 
масової частки вологи макаронних виробів у лабораторіях використовують 
прискорений метод висушування у апараті ВЧ (Чижової). 

Техніка виконання: макаронні вироби масою 50 г подрібнюють до повного 
проходу крізь металеве сито з круглими отворами діаметром 1 мм. З маси, що 
пройшла крізь сито, беруть дві наважки по 5 г з точністю ±0,01 г та поміщають у 
попередньо висушені та зважені бюкси. Бюкси з наважками поміщають у 
сушильну шафу, нагріту до температури 140-145°С, кришки бюксів повинні бути 

,
10Р

100к
X






а



відкриті. При температурі 130°С висушують наважки протягом 40 хвилин. Потім 
бюкси виймають, закривають кришками та охолоджують в ексикаторі 15-20 
хвилин та зважують. 

Масову частку вологи розраховують за формулою: 

� =
��� − ��� ∗ 100

�� − �
 

Де: W – масова частка вологи, %; 
m1 – маса бюксу з наважкою до висушування, г; 
m2 – маса бюксу з наважкою після висушування, г; 
m – маса порожнього бюксу. 

Обробка результатів 
Позначення 1-й зразок 2-й зразок 

m1   
m2   
m   

 
Вологість досліджуваних макаронних виробів 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Таблиця 3. Результати оцінки якості ___________ виробу 
 (назва) 

Найменування 

показників 

Характеристика досліджуваного 

зразка 

Відповідність 

стандарту 

      

      

   

   

   

   

   

   



 Зробити висновок про якість виробу 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Робота 4 Вивчити споживчі властивості макаронних виробів 
Споживчі властивості макаронних виробів – це тривалість варіння, збільшення 

при цьому їх в об’ємі та стан виробів після варіння. 
У каструлю наливають близько 600 см3 води і нагрівають до кипіння. 

Паралельно зважують 25 г макаронних виробів і вимірюють їх об’єм. Для цього 
в мірний циліндр на 250 см3 наливають 150 см3 водопровідної води кімнатної 
температури і опускають туди наважку. Макарони повинні бути повністю у воді. 
Циліндр струшують для видалення з нього бульбашок повітря. По підняттю 
рівня визначають об’єм взятих макаронних виробів (V1). Потім воду зливають, а 
вироби переносять у киплячу воду і варять до готовності. 

Тривалість варіння: 
– для трубчастих виробів діаметром від 5,5 мм – не більше 20 хв., діаметром 

до 5,5 мм – 15 хв.; 
– для вермішелі діаметром від 1,2 до 3 мм, а також локшини та фігурних 

виробів – не більше 15 хв., для вермішелі діаметром до 1,2 мм – не більше 10 хв. 
Після закінчення варіння вироби переносять на сито, дають стекти і знову 

виміряють об’єм (V2) вказаним вище способом. Коефіцієнт збільшення об’єму 
(K ) розраховують за формулою: 

 
Вироби повинні збільшувати не менше, ніж у 2 рази, добре зберігати форму, 

бути м’якими, еластичними, не злипатися, рідина – злегка каламутна. 
 

Форма запису результатів аналізу 
Види виробів ___________________________________ 
Ґатунок ________________________________________ 
Стан виробів після варіння: 
– зовнішній вигляд (форма) ______________________ 
– колір________________________________________ 
– консистенція _________________________________ 
– стан рідини __________________________________ 
– коефіцієнт збільшення об’єму___________________ 
 
 

.
V

V
K

1

2



Зробити висновок про споживчі властивості виробу. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Матеріальне забезпечення заняття 

Продукти: зразки макаронних виробів в асортименті. 
Прилади, обладнання, посуд, реактиви: технічні ваги, шпателі, лабораторний 

млинок, сито з діаметром 1 мм і № 27; конічні колби місткістю 150…200 см3, 
циліндри місткістю 50 см3, 250 см3; титрувальна установка; каструля місткістю 
1,5…2 л.; 0,1 моль/дм3 (0,1н) розчин гідроокису натрію (калію), 1% спиртовий 
розчин фенолфталеїну. 
 
Робота 5 Визначення втрати сухих речовин в процесі варіння макаронних 
виробів 

З втратою сухих речовин при варінні макаронних виробів пов’язано 
зниження їх харчової цінності та помутнінням бульйону. На величину втрат 
сухих речовин у варочній рідині впливають такі фактори: щільність виробів, що 
визначається тиском пресування, якість борошна та ступінь шороховатості 
виробів. 

Чим більша щільність виробів, тим менше втрат сухих речовин при варінні, 
тим краще зберігає форму відварений продукт. Значний вплив на це має якість 
та кількість клейковини у борошні: зі збільшенням розтягування клейковини  та 
зменшенням її кількості зростає частка сухих речовин, які втрачаються при 
варінні. Зі збільшення ступеня шороховатості збільшуються втрати сухих 
речовин під час варіння. 

Кількість сухих речовин, що перейшли у варочну рідину виражається у 
відсотках до маси сухих виробів, узятих для варіння. Для макаронних виробів, 
виготовлених з борошна твердої пшениці, цей показник не повинен 
перевищувати 6%, для виробів з м’якої скловидної пшениці та пшеничного 
хлібопекарського борошна – не більше 9%. 

Існують різні методи визначення сухих речовин у варочному середовищі. 
Загальним для усіх методів є варіння виробів до готовності. Особливостями є 
об’єм випаровуваної рідини та режими висушування. У стандартному методі 
випарюють усю варильну рідину, а залишок висушують до постійної маси при 
температурі 100-105°С. В прискореному методі випарюють тільки частину 
варильної рідини, залишок висушують при температурі 130-135°С протягом 30 
хвилин. 



Техніка виконання: Наважку сухих виробів масою 25-50 г взяту з точністю 
±0,01 г, варять у десятикратній кількості киплячої води до готовності. Потім 
рідину зливають через сито та дають їй повністю стекти протягом трьох хвилин. 
Всю варильну воду переносять у мірний циліндр та виміряють об’єм. У 
попередньо зважену та висушену чашку Петрі відбирають 50 мл варильної 
рідини та випарюють на водяній бані. Після цього чашки з осадом висушують у 
сушильній шафі при температурі 130-135°С протягом 30 хвилин. Охолоджують 
20 хвилин в ексикаторі та зважують і розраховують втрати сухих речовин за 
формулою: 

П =
�m� − m�� ∗ 100V

50m
 

Де: 
m1 – маса пустої чашки, г;  
m2 – маса чашки з сухим залишком, г;  
m – маса сухих виробів, узятих для варіння, г;  
V – загальний об’єм варильної рідини, мл; 
 50 – об’єм рідини узятий для випарювання, мл.  

 
Обробка результатів 

Показник Величина 
m1  
m2  
m  
V  

 
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____ 
Висновок 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 



Заняття 5 

Тема. Вивчення технології та визначення якості крохмалю і 

крохмалопродуктів 

Мета заняття: вивчити сировину для виробництва крохмалю і 
крохмалепродуктів та набути навичок у приготуванні крохмалю із картоплі; 
визначити якість крохмалю; вивчити технологію виробництва патоки. 

Самостійна підготовка до заняття: вивчити теоретичний матеріал, 
замалювати в зошит схему виробництва крохмалю і патоки, вивчити і 
законспектувати методики визначення в крохмалі: вологи, кислотності, числа 
краплин. 

Хід роботи 

Робота 1. Охарактеризувати основні характеристики крохмалю та 
крохмалопродуктів (Таблиця 1) 

 
Таблиця 1 – Фізико-хімічні показники якості сухого крохмалю 

Показник Норма для крохмалю 
 Кукурудзяного сорту Картопляного сорту 

 Вищій 1-го 
Аміло-
пекти-
нового 

«Екстр
а» 

Вищого 1-го 2-го 

Масова частка, %, 
не більше: 

Вологи 
       

Загальної золи        

Золи, 
нерозчинній в 

10% розчині HCl 
       

Протеїну        
SO2        

Кислотність, см3        

Кількість краплин 
на 1 дм3        

домішки інших 
видів крохмалю 

 

 
Патока – це продукт неповного гідролізу крохмалю. За зовнішнім виглядом 

– це безбарвна або рідина жовтого кольору з високою в'язкістю. Патока 
застосовується в кондитерському, хлібопекарському, консервному, лікеро-
горілчаному виробництвах як антикристалізатор. Глюкозна патока 
застосовується як цукриста речовина при виробництві варення, фруктових 
консервів, хлібобулочних виробів, морозива і т. ін. 

 
 



Робота 2. Заповніть відсутні технологічні операції виробництва 
картопляного крохмалю та патоки 

Технологічна схема виробництва картопляного крохмалю 

 
 

Кашка 

Приймання та ідентифікація 
сировини 

 

Доставка картоплі (видалення 
домішок, землі, піску) 

 

Зважування 
 

Подрібнення на теркових 
машинах 

Кашка 
 

Домішки 

 

 

Осадження крохмалю з 
крохмального молока 

 

Осадження крохмалю 
 

Виділення вільного 
крохмалю з кашки 

 

 

Відділення і промивання 
крупного і дрібного жому 

 

 

Кашка 
 

Сирий крохмаль 
 

Приготування 12…14%-ний водній суспензії 
крохмалю 

 

Сушіння: гарячим повітрям, W=20% 
 

 

Реалізація 
 

Клітин-
ний сік 



Технологічна схема виробництва крохмальної патоки 
  

Сирий крохмаль 
 

 
 

Нейтралізація гідролізу 
Ph = 4,5 

t = 95…98°C 

 
 

Змішування 
 

 
 

Знебарвлення 
 

 
 

Концентрування 
(випарювання) 

t = 60°C 

 
 

Фільтрування 
 

Охолодження 
t = 40…45°C 

 
 

Пакування, маркування 
та реалізація 

 

 

Соляна кислота 
 

Содовий розчин 
 

Осад 
 

Діатоміт 
 

Осад 

Активне вугілля 
 

Відпрацьоване 
активне вугілля 
 

Активне вугілля 
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Робота 3. Приготування крохмалю із картоплі 

Бульби картоплі подрібнити на терці. Подрібнену масу зібрати на густому 
ситі і промити холодною водою, збираючи промивні води у посуд великого 
об'єму. На ситі залишаються картопляні вичавки, а в промивних водах – 
крохмальні зерна. Крохмаль залишається на дні збірної ємності. Після 
відстоювання зливають водуб добавляють нову порцію холодної водиб крохмаль 
збовтують і знову дають йому осісти. Таким чином промивають крохмаль 
декілька разів, поки він не стане білим. Залишки води видаляють, розкладаючи 
отриманий крохмаль на фільтрувальному папері, який складений в декілька 
шарів. Після такої обробки одержують сирий крохмаль з вологістю приблизно 
50%. Його зважують і визначають вихід сирого крохмалю у процентах до маси 
бульб, взятих на переробку за формулою: 

 

� =  
� ∗ 100

�
, 

Де: а – маса отриманого крохмалю, кг; 
А – маса взятої картоплі, кг. 

Результати 
 
а = _____________ кг 
А = _____________ кг 
 

� =  
__________ ∗ 100

= ______________% 

 
Висновок: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Робота 4. Отримання патокового сиропу з крохмалю 

Патоковий сироп – вихідний продукт для уварювання в патоку. Щоб його 
отримати, необхідно провести кислотний гідроліз крохмалю, а потім 
нейтралізацію гідролізату. 

Зважують 10 г крохмалю з точністю до 0,1 г у фарфоровій чашечці і 
розмішують його скляною паличною з 30 см3 водопровідної води, відміряної 
мірним циліндром. У конічну колбу на 200 – 250 см3 наливають 50 см3 води і 1 
см3 Н2SO4 (густина 1,84) і ставлять її на киплячу водяну баню. Коли розчин 
нагріється до 80-85оС, вливають крохмальну суміш і безперервно помішують для 
рівномірної клейстеризації крохмалю. Залишок крохмалю в чашці змивають 20 



см3 і також виливають в колбу. Не виймаючи із бані, колбу закривають корком із 
зворотним холодильником. 

Для контролю за оцукрюванням крохмалю наповнюють 10 пробірок на 2/3 
об’єму водою, додають у кожну 1 краплю 3% розчину йоду і в процесі 
проведення гідролізу через кожні 15 хв відбирають проби скляною паличкою, 
послідовно їх вносячи у приготовлені пробірки. Спостерігають за зміною 
кольору. Коли колір в останній пробірці не буде змінюватись від внесення 
сиропу, у гідролізаті проводять нейтралізацію з метою припинення оцукрювання 
і переведення шкідливих мінеральних кислот в нейтральні солі. Нейтралізацію 
проводять СaCO3. 

Реакція нейтралізації сірчаної кислоти проходить за таким рівнянням: 

 
За рівнянням на нейтралізацію 98 г Н2SO4 потрібно 100 г СаСО3, а нами взято 

для оцукрювання 1 см3 1,84 г Н2SO4, отже теоретично для повної нейтралізації 
кислоти необхідно додати: 

 
Практично при роботі з картопляним крохмалем СаСО3 беруть на 28 % більше 

розрахованої кількості: таким чином, на нейтралізацію сиропу необхідно взяти 
2,34 г СаСО3. Для цього наважку СаСО3 розміщують з гідролізатом. Контроль за 
нейтралізацію ведуть по активній кислотності за допомогою рН-метра або 
індикаторного лакмусового паперу. Оптимальне значення рН, до якого повинні 
бути нейтралізовані сиропи, дорівнює 4,5-4,6. 

В зошит запишіть номер пробірки, в якій колір не змінюється. 
Висновок: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Робота 5. Визначення органолептичних показників 

При органолептичній оцінці у крохмалі визначити колір, запах, хруст у 
кулінарній пробі. 

Для визначення кольору частину середньої проби крохмалю розсипати 
рівним шаром на папір і розглянути при розсіяному денному світлі. 

Для визначення запаху 20 г крохмалю перенести у фарфорову чашку або 
склянку і залити теплою водою (50°C), пробу перемішати і витримати 30 с. Потім 
злити воду і визначити запах. 

Для визначення хрусту готують кулінарну пробу. Наважку 3 г розміщують 
з 10 см3 холодної води, вливають у киплячу воду (40 см3 ) і безперервно 
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перемішують. Кип’ятять отриманий клейстер протягом 1 хв., охолоджують і 
визначають на смак. 

 
Таблиця 2 – Характеристика картопляного крохмалю 

Назва 
показника 

Характеристика картопляного крохмалю 
Метод 

випробовування 
«Екстра» вищого 

сорту  
першого 

сорту 
другого 
сорту 

Зовнішній 
вигляд 

Однорідний порошок 

Згідно з ГОСТ 
Р 53876-2010 

Колір Білий з блиском Білий 
Білий з 

сіруватим 
відтінком 

Запах 
Властивий крохмалю, без стороннього 

запаху 
 

Таблиця 3 – Результати органолептичної оцінки досліджуваного 
крохмалю 

Найменування 
показників якості 

Характеристика зразка Відповідність стандарту 

Зовнішній вигляд   
Колір   
Запах    
Хруст   

 
Висновок: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Робота 6. Визначення фізико-хімічних показників 

1) Визначення масової частки вологи 

Заздалегідь просушують і зважують на технічних вагах металеві або 
бюкси. Для висушування зразків крохмалю застосовують сушильні шафи. У 2 
бюкси відважують по 5 г крохмалю. Бюкси, встановлені на зняті з них кришки, 
ставлять у гнізда сушильної шафи, нагрітої до 1300С. Зростання температури 
після встановлення бюкс повинно відбутися не більше ніж за 10-15 хв. Після 
встановлення температури 1300 зразки висушуються рівно 40 хв. Потім їх 
виймають, закривають кришками, охолоджують в ексикаторі 20-30 хв. і 
зважують з точністю до 0,01 г. 



Масова доля вологи (W ) в % розраховується за формулою: 

 
де:  m1 – маса наважки до висушування, г ; 
m2 – маса наважки після висушування, г. 

Розходження між двома паралельними визначеннями не повинно 
перевищувати 0,2 %. Результат виражають з точністю до 0,1 %. 

Таблиця 4 – Обробка результатів 
Показник  1-й зразок  2-й зразок 

m1   
m2   
m   

 

�� =
�_________ − ___________� ∗ 100

= ___________ % 

 

�� =
�__________ − _______________� ∗ 100

= ___________ % 

 

�ср. =
_________ + ___________

2
= ______________ % 

 

Висновок: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
2) Визначення кислотності 

Крохмаль має кислу реакцію, обумовлену наявністю фосфатів. При 
зберіганні у несприятливих умовах кислотність крохмалю збільшується в 
результаті життєдіяльності мікроорганізмів, які утворюють різноманітні 
органічні кислоти. На величину кислотності впливає також сірчиста кислота, яка 
використовується при виробництві кукурудзяного крохмалю та інколи для 
відбілювання картопляного крохмалю. Кислотність виражається в градусах. 
Градус кислотності – це кількість см� 0,1н розчину гідроксиду натрію, необхідна 
для нейтралізації 100 г абсолютно сухого крохмалю. 

Методика визначення 
У конічну колбу поміщають наважку крохмалю 10 г, приливають 50 см3 

дистильованої води, перемішують і додають 5-6 краплин фенолфталеїну. Потім 

,
m

mm100
W

1

21 




суспензію титрують 0,1н розчином лугу до помітного рожевого забарвлення, яке 
не зникає протягом 1хв. 

Кислотність крохмалю розраховують за формулою: 

� =
� ∗ 5 ∗ 100 ∗ �

100 − �
 

де: 
 V – кількість 0,1 н розчину лугу, яка пішла на титрування, см3; 
K – поправка до титру лугу; 
W – вологість крохмалю, %. 

Обробка результатів  
V1 = _________ мл 
V2 = _________ мл 

 

� =
______ ∗ 5 ∗ 100 ∗ 1

100 − _______
= = ______________ 

 
Висновок: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
3) Визначення кількості краплин 

Краплини – це темні включення, які видно неозброєним оком на вирівняній 
поверхні крохмалю. Наявність їх свідчить про забруднення крохмалю у процесі 
виробництва або при перевезені та зберіганні. Вміст краплин є характеристикою 
сорту крохмалю: чим більше краплин, тим нижчий сорт крохмалю. 

Методика визначення 
Наважку крохмалю (50 г) ретельно перемішують і насипають на аркуш 

паперу або скло. На поверхню крохмалю кладуть скляну пластинку, на якій 
нанесені контури прямокутника розміром 5×2 см, тобто площею 0,1 дм2 з 
розподілом на клітинки 1×1 см. Крохмаль злегка причавлюють склом і 
підраховують краплини на всій обкресленій площі. Потім крохмаль 
перемішують і повторюють підрахунок краплин не менше 5 разів. Із отриманих 
результатів розраховують середнє арифметичне і, збільшуючи його в 10 разів, 
отримують кількість краплин на 1 дм2. 
 
 
 
 
 



Таблиця 5 – Обробка результатів 
Кількість краплин (Х): 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

     

Хсер.  

 
Кількість краплин на 1 дм3:  

Хсер. ∗ 10 = ___________ ∗ 10 = ______________ 

 
Висновок: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
4) Визначення домішок інших видів крохмалю 

Крохмальні зерна можуть мати овальну, сферичну або неправильну форму. 
Їх розміри коливаються в значних межах від 2 до 150 мкм. Найбільші крохмальні 
зерна у картоплі, а найдрібніші – у рису і гречки. 

Техніка визначення 
Готують розбавлену суспензію крохмалю на дистильованої воді, завдаючи 

2-3 краплі на предметне скло, накривають покривним склом і розглядають під 
мікроскопом. Форма крохмальних зерен повинна відповідати формі виду 
крохмалю даної партії. 

Чіткішу картину препаратів крохмалю під мікроскопом можна досягти 
фарбуванням їх розчином Люголя. 

Досліджуваний зразок розглядається як нестандартний при наявності в 
ньому зерен інших видів крохмалю. 

Висновок: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Результати визначення якості крохмалю записати у таблицю 6. 
   
 
 
 
 



Таблиця 6. - Результати аналізу якості крохмалю ___________ 
(назва зразка) 

Найменування 

показників якості 
Характеристика зразка 

Відповідність 

стандарту 

      

   

   

   

      

  
Зробити висновок про якість крохмалю. 

У висновку необхідно вказати, якому сорту відповідає даний зразок. Якщо не 
відповідає вимогам стандарту, то вказати, за якими показниками і що робити з 
такою продукцією. 

Висновок: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Матеріальне забезпечення заняття 

Продукти: бульби картоплі, крохмаль картопляний або кукурудзяний. 
Прилади, обладнання, реактиви: сита шовкові; велика ємність (відро та ін.); 

ваги технічні, циферблатні; фільтрувальний папір (великі аркуші); на 1 студента; 
фарфорова чашка; колба конічна на 200-300 мл; набори пробірок із 10 шт.; 
водяна баня; пробірки для конічних колб із зворотним холодильником; 
титрувальна установка; рН-метр; мікроскоп; хімічні стаканчики на 100 мл; мірні 
циліндри на 100 см3; сушильна шафа, предметні і покривні стекла; висушені 
паперові пакети; скляні пластинки з клітинками; лінійки; сірчана кислота; 3 % 
розчин йоду; скляні палички; СаСО3 сухий; лакмусовий папір; ексикатори; 0,1н 
розчин лугу; фенолфталеїн 1% спиртовий розчин. 

 

  



Заняття 6 

Тема. Вивчення технології і визначення якості цукру 

Мета заняття: вивчити сировину і технологію цукру та набути навички у 
визначенні якості цукру-піску і цукру-рафінаду. 

Самостійна підготовка до заняття: вивчити теоретичний матеріал та 
законспектувати методику визначення цукрози. 

Питання для самоперевірки 
1.   Яке значення має цукор у харчуванні людини? 
2.   Дати характеристику сировині, з якої виробляють цукор. 
3.   Технологія виробництва цукру-піску. 
4.   Технологія виробництва цукру-рафінаду. 
5.   Асортимент цукру-рафінаду. 
6.   Відбір середнього зразка для визначення якості і методи контролю якості. 
7.   Вимоги до якості цукру-піску і цукру-рафінаду. 
8.   Умови і способи зберігання цукру. 

Місце проведення заняття: аудиторія кафедри харчових технологій 
Робота 1. Вивчення технології цукру. Ознайомитися з сировиною та вивчити 

технологією виробництва цукру. Навести  технологічну схему виробництва 
цукру   з наданням основних операцій, режимів та обладнання. 

Технологічна схема виробництва цукру 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Робота 2. Органолептична оцінка цукру-піску 
При органолептичній оцінці визначають наступні показники, наведені нижче. 
Зовнішній вигляд. Цукор-пісок складається з окремих однорідних за 

величиною кристалів з яскраво вираженими гранями. Він повинен бути сипучим, 
сухим, не липким. Для визначення зовнішнього вигляду невелику кількість 
цукру-піску насипають на аркуш білого паперу, розрівнюють лінійкою і уважно 
розглядають, звертаючи увагу на однорідність кристалів і їх грані. 

Колір повинен бути білий з блиском. 
Сипучість повинна бути яскраво виражена, не повинно бути грудочок. 
Смак і запах. Цукор-пісок і його розчини повинні бути солодкими, без 

сторонніх присмаків і запахів. 
Чистота розчину. 25 г цукру-піску розчиняють при перемішуванні в 100 см3 

теплої дистильованої води в хімічній склянці з прозорого скла. Цукровий розчин 
повинен бути прозорий, без нерозчинних частинок. 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Робота 3. Визначення фізико-хімічних показників якості цукру-піску 
Визначення ферродомішок 

500 г сухого цукру розсипати на аркуш паперу і розрівняти тонким шаром. 
Ферродомішки вилучають з цукру за допомогою підковоподібного магніту, який 
проводять у різних напрямах над шаром цукру. Вилучені ферродомішки 
зважують на аналітичних вагах. Отриману масу домішок визначають в мг на 1 кг 
цукру. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



Робота 4. Визначення масової частки вологи цукру (ДСТУ 3659-97)  
 
 

Метод заснований на висушуванні наважки до постійної маси, для чого 
використовують заздалегідь висушені бюкси з притертими кришками. 

Техніка визначення – наважки цукру-піску або тонкоподрібненого цукру-
рафінаду масою близько 5 г зважують з погрішністю ±0,0002 г і висушують в 
сушильній шафі при температурі 130 °С. У всіх випадках зважування ведуть з 
погрішністю не більше 0,0002 г. Результати зважування округляють до тисячних 
часток грама. 
 
Масову частку вологи W (у %) розраховують за формулою 

, 
де т – маса зразка, г; 
т1 и т2 – маса наважки з бюксом до і після висушування, г. 
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Робота 5. Визначення масової частки редукуючих речовин (ДСТУ 3924-
2000) 
 

Метод заснований на відновленні двовалентної міді, що міститься в 
надлишку розчину Мюллера, в одновалентну редукуючим цукром 
досліджуємого об'єкту. Маса редукуючих цукрів, що вступили в реакцію, 
фіксується йодометрично. Одновалентна мідь окислюється точно відміряним 
надлишком розчину йоду, а його залишок, що не прореагував, титрують 
розчином тіосульфату натрію у присутності індикатора - розчину крохмалю. 

Приготування реактиву Мюллера: наважку кристалічного сульфату міді 
(CuSo4*5Н2О) масою 35 г, розчиняють в 400 см3 киплячої води. Окремо 
розчиняють в 500 см3 киплячої води 175 г розтертого в ступці кристалічного 
калія і 68 г безводного карбонату натрію. Обидва розчини після охолодження 
змішують в мірній колбі місткістю 1 дм3, доводять дистильованою водою до 
мітки і перемішують. Отриманий розчин збовтують з 3 – 5 г активоваго вугілля і 
розчин, що відстоявся протягом 2 ч, фільтрують. Фільтрат зберігають в темній 
склянці з пробкою.  

Техніка визначення: відважують цукор-пісок масою 20 г, зважують з 
погрішністю не більше 0,0002 г, розчиняють у воді, переносять в мірну колбу 
місткістю 100 см3, доводять водою до мітки, збовтують і фільтрують в суху 
колбу. Піпеткою відбирають 50 см3 фільтрату, що відповідає 10 г цукру, в 



конічну колбу місткістю 250—300 см3, додають циліндром 50 см3води, і 
піпеткою 10 см3 реактиву Мюллера.  

Колбу поміщають на 10 хв в киплячу водяну баню так, щоб розчин, що 
знаходиться в колбі, був на 2—3 см нижче за рівень води в бані. Колбу 
поміщають на підставку, щоб вона не торкалась дна бані. Після кипіння розчин 
повинен мати блакитний або зеленуватий відтінок. 

Інакше аналіз повторюють з меншою кількістю фільтрату, наприклад 
відбирають 20 см3. При цьому результати перераховують на 10 г цукру. Потім 
колбу охолоджують під струменем холодної води до температури 20°С, не 
збовтуючи. Додають циліндром 5 см3 5 н. розчину оцтової кислоти, і точно 
відміряний піпеткою надлишок 1/30 н. розчину йоду.  

Після чого колбу закривають, вміст періодично перемішують обертальним 
рухом протягом 2 хв, додають 5 см3 0,5%-ного розчину крохмалю і надлишок 
йоду титрують 1/30 н. розчином тіосульфату натрію. Об'єм витраченого 
тіосульфату натрію віднімають з об'єму доданого розчину йоду. Таким чином, 
визначають витрату розчину йоду, який вступив в реакцію. Набуте значення 
зменшують на 2,5 см3 (поправка на відновлення 10 г сахарози складає 2,2 см3, 
поправка на 10 мл реактиву Мюллера і контрольний дослід — 0,3 см3). 
Розрахунок ведуть, виходячи з того, що 1 см3 1/30 н. розчину йоду відповідає 1 
міліграму інвертного цукру.  

Масову частку редукуючих речовин X (у %) розраховують по формулі 
 

Х = (( V1 К1 - V2 К2 – 2,5)*0,001*100) / m  
 

де V1— кількість внесеного 1/30 н. розчину йоду, см3;  
К1 — поправочний коефіцієнт 1/30 н. розчину йоду;  
V2 — кількість 1/30 н. розчину тіосульфату натрію, що пішло на титрування 
надлишку йоду, що не вступив в реакцію з редукуючими речовинами, см3;  
К2— поправочний коефіцієнт 1/30 н розчину тіосульфату натрію;  
2,5—поправка на відновлення 10 г сахарози, 10 см3 реактиву Мюллера і 
контрольний дослід, см3;  
m — маса цукру, г 
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Робота 6. Методи якісного та кількісного визначення cахарози 
 
Мета роботи  – опанувати методики  визначення масової частки сахарози 

масовим та обємним поляриметричними методами;  



Теоретичні відомості 
У рослинній сировині вуглеводи становлять 70…80 %  масової частки сухих 

речовин. Основна маса вуглеводів – крохмаль і цукри, які і визначають цінність 
сировини. Вихід готового продукту  і витрати сировини на його одержання 
значною мірою залежить від  початкового вмісту в сировині крохмалю і цукрів  

Контроль технологічного процесу проводиться також за масовою часткою 
сахарози на різних стадіях виробництва:  

– визначають масову частку сахарози в буряках, які надходять у 
виробництво;  

– ступінь вилучення сахарози із стружки в процесі екстрагування і втрати 
сахарози в жомі; 

–  масову частку сахарози у рідких і густих напівпродуктах виробництва, в 
білому цукрі. 

Для якісного і кількісного визначення різних видів вуглеводів розроблено 
багато методів. За принципом дії їх можна розбити на такі основні групи : 

поляриметричні методи, що грунтуються на властивості вуглеводів 
обертати площину поляризацїї поляризованого світла; 

хімічні методи, що грунтуються на здатності моносахаридів і деяких 
складніших полісахаридів, які містять в молекулі вільну альдегідну або кетонну 
групу,  окиснюватись оксидами важких металів; 

колориметричні методи, що грунтуються на здатності моносахаридів у 
кислому середовищі перетворюватися у фурфурол або оксиметилфурфурол, які 
з антроном і резорцином дають забарвлені сполуки; 

ферментативні методи, що грунтуються на специфічності ферменту 
каталізувати тільки певну хімічну реакцію або розривати строго певний хімічний 
звязок. 

Поляриметричний  метод визначення сахарози 
В лабораторіях цукрової, бродильної, хлібопекарської та молочної 

промисловостей найширшого використання набув поляриметричний метод 
визначення сахарози, в основу якого покладена властивість асиметричних атомів 
вуглецю сахарози обертати площину  поляризацїї поляризованого променя. 

Світло – це електромагнітні хвилі, в яких відповідні вектори складових 
магнітного і електричного полів спрямовані перпендикулярно до руху променів. 

Поляризованим називається промінь, у якого всі коливання розташовані в 
одній площині. 

Кут обертання площини поляризації  світла залежить від довжини хвилі 
світла, концентрації сахарози, відрізка шляху, який проходить  промінь світла 
(довжина кювети), а також від температури  розчину. 

=d20  l   c/100,                                         (1.1) 
де: l  – довжина шляху, який проходить промінь в оптично активному 
середовищі (довжина кювети), дм; с – концентрація оптично активної речовини, 
г в 100 см3 розчину; d20 – кут питомого обертання оптично активної речовини. 

Питомим обертанням називають такий кут обертання площини 
поляризації d20 , який отримують під час проходження променем шару 
розчину завдовжки 1 дм при концентрації речовини в ньому 100 г в 100 см3. 



У роботі німецьких дослідників наведені середні значення величин 
питомого обертання основних моносахаридів і полісахаридів, виміряні при 
довжині хвилі 589,3 нм, а саме: 

Речовина                                                 Питоме обертання d20 

Сахароза                                                                          66,53 
D-глюкоза                                                                      53,24 
-D глюкоза                                                                   108,2 
β-D глюкоза                                                                    20,6 
Фруктоза                                                                      – 94,27 
Редукувальний цукор                                                 – 20,6 
Рафіноза                                                                        123,1 
Крохмаль                                                               + 200…+205 
Декстрини                                                             + 198…+160 
У свіжоприготованих розчинах редукувальних цукрів спостерігається 

явище мутаротації (поступової зміни питомого обертання), пов‘язане з 
існуванням різних форм даного моносахариду. Наприклад, глюкоза існує в трьох 
формах, що взаємно перетворюються. 

Поляриметри-цукрометри 
Для кількісного визначення масової частки сахарози в розчині 

використовують спеціальні поляриметри, які мають назву цукрометрів. 
Будова цукрометрів грунтується на здатності ісландського шпату 

(кристалічний карбонат кальцію) перетворювати звичайні промені світла в 
поляризовані. 

Нині використовують напівтіньові цукрометри з кварцовою компенсацією 
– СУ-3 та СУ-4 (рис. 1.1 і 1.2). Похибка цих приладів становить відповідно 0,1 та 
0,05 оS . В них аналізатор поставлений на напівтінь відносно поляризатора і 
закріплений нерухомо. 

 

 
Рис. 1.1. Цукрометр СУ-3: 

1 – патрон з лампочкою; 2 – освітлювальний вузол; 3 – поворотна обойма із 
світлофільтром; 4 – оправа з поляризатором; 5 – траверса; 6 – камера для 
поляриметричної кювети; 7 – гвинт для встановлення шкали прилада на нуль; 8 
– вимірювальна головка; 9 – окуляр шкали з ноніусом; 10 – окуляр аналізатора; 
11 – гільза з аналізатором; 12 – рукоятка кремальєрної передачі; 13 – основа 
приладу; 14 – тумблер. 



 
Рис. 1.2. Універсальний цукрометр СУ-4: 

1 – лупа; 2 – вимірювальна головка; 3 – ноніус; 4 – знімний ключ; 5 – кюветне 
відділення; 6 – траверса; 7 – оправа; 8 – поворотна обойма; 9 – освітлювальний 
вузол; 10 – гвинт; 11 – гвинт заземлення; 12 – вилка рознімання; 13 – запобіжник; 
14 – основа; 15 – кнопка; 16 – ручка резистора; 17 – стояк; 18 – основа. 
 

 
Рис. 1.3. Оптична схема поляриметра СУ-3 

 
Світловий потік, що йде від електролампи 6 (Рис. 1.3.) крізь світлофільтр 8 

або матове скло 7 і конденсор 9, проходить через напівтіньову поляризаційну 
призму-поляризатор 10, яка перетворює його в поляризований потік світла, 
розділений на дві половини лінією розділу. При цьому поляризатор 
установлений так, що площина поляризації обох половин світлового потока 
складають однакові кути з площиною поляризації аналізатора 16. Тому 
аналізатор пропускає рівні по світлосилі обидві половини потоку, і у полі зору 
зорової труби, яка складається із об'єктива 17 і окуляра 18, встановленої після 
аналізатора, спостерігаються дві равноосвітлені половини поля, розділені 
тонкою лінією. При встановлені кювети з розчином між поляризатором і 
аналізатором, закритими захисними скельцями 11 і 12, порушується рівність 



освітленості половин поля зору. Це відбувається по причині того, що 
досліджуваний розчин обертає площину поляризації поляризованого світла на 
кут, пропорціональний концентрації розчину. Для зрівнювання яскравостей обох 
половин поля зору в поляриметрі застосовується клиновий компенсатор, який 
складається з великого кварцевого клина лівого обертання 13, контрклина 14 і 
малого кварцевого клина правого обертання 15. Переміщенням великого клина 
відносно малого контрклина підбирають необхідну товщину кварцевої 
пластинки для компенсації кута повороту площини поляризації розчину. При 
цьому відбувається зрівнювання освітленості половин поля зору. Одночасно з 
великим клином перемещується шкала 3. За нульовою поділкою ноніуса 2 
фіксують значення на шкалі, яке відповідає стану однакової освітленості 
обидвох половин поля зору. Шкалу і ноніус видно через лупу 1, вони 
освітлюються електролампою крізь відбиваючу призму 5 і світлофільтр 4. 

Для цукрометрів Міжнародною комісією з уніфікації методів досліджень у 
цукровій промисловості  ICUMSA прийнято міжнародну цукрову шкалу. Сто 
градусів Міжнародної цукрової шкали (100о Z) дає водний розчин, у 100 см3 
якого міститься 26 г чистої сахарози, виміряний у кюветі  завдовжки 200 мм при 
температурі 20 оС. Один градус цукрової шкали (1 оZ) відповідає 0,26 г сахарози 
в 100 см3 розчину, або 1% сахарози. 

Така шкала дуже зручна під час аналізу продуктів, бо в разі використання 
нормальної наважки (26 г в 100 см3) і нормальної поляриметричної  кювети (200 
мм) відлік за нею дає змогу зразу визначити вміст сахарози у відсотках. 

Крім основної шкали (рис.3.4) цукрометри одинарної компенсації типу СУ 
мають ноніус, 10 поділок якого відповідає 9 одиницям основної шкали. За 
допомогою ноніуса відлік показів проводиться з точністю до 0,1 поділки шкали. 
За рис.1.4, а відлік потрібно вести до нуля, оскільки нульова поділка ноніуса 
співпадає з нульовою поділкою шкали, а десята поділка ноніуса – з дев’ятою 
поділкою шкали. 

Відлік показників за допомогою ноніуса пояснюється рис. 1.4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.4. Приклад відліку за шкалою цукрометра одинарної компенсації 
 
На рис. 1.4, б показано положення шкали і ноніуса, яке відповідає 

відрахунку  + 11,8 оZ оскільки нульова поділка ноніуса розташована правіше 
нуля шкали на 11 повних поділок, а в правій частині ноніуса з однією із поділок 
шкали співпала тільки восьма поділка ноніуса. 

а 



На рис. 1.3, в показано положення шкали і ноніуса, яке відповідає 
відрахунку – 3,2 оZ. Нульова поділка ноніуса знаходиться зліва від поділки нуль 
на шкалі на три повних його поділки, а в лівій частині ноніуса з одною з поділок 
шкали співпадає тільки друга поділка ноніуса.  

Роботу з поляриметром починають з того, що перевіряють його поле, яке 
повинно мати форму кола, розділеного вертикальною лінією на дві рівні за 
розміром, однаково освітлені частини. Чіткість  коригується за оком того, хто 
працює з приладом, контур поля зору має бути максимально чіткий,  не 
розмитий, чистий. 

Після цього перевіряють нуль приладу. Якщо за однакової освітленості обох 
половинок поля нуль ноніуса не збігається з нулем рухомої шкали, їх суміщають 
за допомогою спеціального ключа. Нульову точку приладу перевіряють кілька 
разів. 

Поляриметричні кювети 
Під час налагодження приладів і в процесі їх щоденної експлуатації 

правильність шкал перевіряють за допомогою контрольних кварцових трубок. 
Під час поляриметричних вимірювань використовують поляриметричні 

кювети завдовжки 200 мм, під час аналізу темних продуктів – 100, під час 
визначення вмісту сахарози в буряковій стружці – 400 мм. Називають їх 
відповідно нормальні, напівнормальні і двонормальні. Внутрішній діаметр 
кювет 9 мм. 

Освітлення розчинів 
У лабораторіях цукрових заводів, крім білого цукру, аналізують нечисті 

цукрові розчини, які містять побічні нецукри, барвні речовини і каламуть. 
Як освітлювач в лабораторіях цукрових заводів використовують в 
основному ацетат свинцю, що є розчином основної солі складу 
2Pb(CH3COO)2  Pb(OH)2, який отримують при розчиненні свинцевого глету 
PbО в розчині оцтовосвинцевої солі Pb(CH3COO)2  3Н2О, взятих в 
еквімолекулярних кількостях [1]. 

Ацетат свинцю освітлює розчин, осаджуючи кислоти: щавелеву кислоту, 
оксикислоти, білки, сапоніни, барвні речовини, пектинові речовини, продукти 
розкладу редукувальних речовин, меланоїдини. 

Як дуже сильний освітлювач (під час аналізів утфелю останьої кристалізації 
та меляси) застосовують основний нітрат свинцю, який утворюється з двох 
розчинів: Герлес І і Герлес ІІ. Компоненти цих розчинів – Pb(NO3)2 і NaOH 
зберігаються окремо. Використовують кожного реагенту по 7-10 см3. Для 
освітлення в розчин меляси додають в 3-4 прийоми рівними частинами: спочатку 
додають 2-3 см3 розчину нітрату свинцю, а після перемішування –  2-3 см3 
розчину ідкого натру. 

Концентрації розчинів Герлес І і Герлес ІІ підбирають так, щоб утворився 
основний ацетат свинцю  

 
                      NO3 

Pb(NO3)2 + NaOH= Pb            + NaNO3 
                                                                            OH 



Масовий та об’ємний методи визначення масової частки сахарози 
 

Масову частку сахарози в розчинах можна визначати масовим та об‘ємним 
методами. При масовому поляриметричному методі визначення сахарози 
беруть нормальну наважку 26 г (одну або дві, рідше половину, чверть наважки 
або довільну наважку), переводять у мірну колбу місткістю 100 см3, у разі 
потреби освітлюють одним із відомих освітлювачів,  термостатують при  t = 20 
оС протягом 20 хв та доводять дистильованою водою до мітки. Якщо 
використали освітлювач, то розчин фільтрують, потім поляризують. Якщо 
аналізують розчин чистої сахарози, то поляризують безпосередньо після 
доведення розчину в колбі до мітки  100 см3, термостатування при  t  = 20 оС і 
ретельного перемішування. 

Масову частку сахарози, %, при нормальній наважці обчислюють за 
формулою 

26
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П
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=П%,                  (1.2) 

де 0,26 – ціна поділки поляриметра, г; П200 – покази шкали поляриметра в 
поляриметричній трубці на 200 мм; 26 – нормальна наважка продукту, 2. 
Масову  частку сахарози, %, при довільній наважці обчислюють за формулою 

н
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%,                          (1.3) 

де 0,26 – ціна поділки поляриметра, г; П200 – покази шкали поляриметра в 
поляриметричній трубці на 200 мм; н – наважка продукту, г. 

Об‘ємний метод ґрунтується на  тому, що в мірну колбу з двома мітками 
(100/110 або 50/55 см3) наливають до першої мітки досліджуваний розчин, потім 
додають освітлювач, доводять обєм розчину в колбі дистильованою водою до 
другої мітки. Вміст колби перемішують, фільтрують через один паперовий 
фільтр, а фільтрат заливають у поляриметричну кювету і визначають за 
допомогою поляриметра величину поляризації . 

Масову частку сахарози, %, в досліджуваному розчині знаходять за 
формулою 
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де 1,1 – коефіцієнт, який враховує розбавлення розчину в колбі 100/110 см3 або 
50/55  см3;  100 –  обєм  нормальної  колби, см3;  d – густина  розчину, г/см3  [2, 
табл. 9]. 

Під час аналізу чистих цукрових розчинів об‘ємним методом освітлення не 
потрібне. У цьому разі використовують колбу з міткою 100/110 см3 і масову 
частку сахарози, %, розраховують за формулою 
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Слід зазначити, що обємний метод менш точний, ніж масовий. Тому в 
контролі цукрового виробництва переважно використовують масовий 
поляриметричний метод. 

 
Робота 7. Визначення якості цукру-рафінаду. 

Визначення органолептичних показників цукру-рафінаду 
Перш за все, визначити вид зразка цукру-рафінаду. 
Потім визначити форму, розмір, масу, колір, смак і запах цукру-рафінаду. 

Отримані дані порівняти з вимогами стандарту і записати  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Визначення терміну розчинення цукру-рафінаду 

Для визначення використовують склянку висотою 165 мм і діаметром 100-110 
мм, яку заповнюють водою з температурою 200С на 20-30 мм нижче країв. У 
склянку опускають дротяне кільце, на яке натягнута сітка. Кільце втримується 
спеціальним пристроєм на відстані від дна склянки на 110-120 мм. На сітку 
пінцетом кладуть шматочок цукру-рафінаду і визначають термін розчинення 
цукру. Отриманий результат ділять на об’єм шматочка цукру, виражений в см3. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Визначення кількості дріб’язку 

Зважують середню пробу цукру-рафінаду в кількості 250-500 г, розсипають її на 
аркуш паперу і відбирають стандартні шматочки цукру. Маленькі шматочки 
(менше 4,8 г), пудру зважують і визначають % дріб’язку по відношенню до 
початкової маси. 

Результати визначення якості цукру-рафінаду записати  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 



 
Зробити висновок про якість цукру-рафінаду. 

Матеріальне забезпечення заняття 
Продукти: зразки цукру-піску і цукру-рафінаду. 
Прилади, обладнання: поляриметр-сахариметр, технічні і аналітичні ваги, 

термометр, паперові фільтри, мірні колби на 100 см3, аркуші білого паперу, 
магніт, склянки хімічні. 

Література: 1, С. 399-408; 2, С. 263-272; 3, С. 14-15; 12, С. 127-159. 

 
ВИСНОВОК ПО РОБОТІ: 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

 
  



Заняття 7 

Тема. Вивчення технології карамельної маси 

Мета заняття: вивчити сировину і технологію виробництва карамельних 
виробів, набути навички з технології приготування карамельної маси в 
лабораторних умовах. 

Самостійна підготовка до заняття: вивчити теоретичний матеріал та 
замалювати загальну технологічну схему виробництва карамельних виробів. 

Питання для самоперевірки 

1.      Вимоги до сировини, яка застосовується при виробництві карамелі? 
2.      Які процеси проходять при уварюванні карамельного сиропу? 
3.      Які начинки використовуються для карамельних виробів, дайте їм 
характеристику. 
4.      Основні технологічні операції виробництва карамелі. 
5.      Які способи застосовують для обробки поверхні відкритої карамелі? 
6.  Класифікація карамельних виробів. 
7. Характеристика льодяникової карамелі. 
8. Характеристика асортименту карамелі з начинками. 
9. За якими показниками визначають якість карамелі? 
10. Які умови і терміни зберігання карамельних виробів? 
11. Можливі дефекти карамелі. 
12. Сутність методик визначення кількості начинки, масової частки вологи і 
редукуючих речовин в карамелі. 

Місце проведення заняття: аудиторія кафедри 
Робота 1. Приготування карамельної маси на інвертному сиропі 
У карамельному виробництві прийнято додавати на 100 масових частин цукру 

50 масових частин патоки (у перерахунку на вміст сухих речовин в ній 79 %). 
Патока, як дефіцитна сировина, може бути частково або повністю замінена 
інвертним сиропом. Карамель, приготовлена на інвертному сиропі, має більшу 
гігроскопічність унаслідок значно більшого вмісту фруктози та кольорових 
продуктів розпаду цукрів. 

Робота виконується у два етапи. 
1 етап. Приготування інвертного сиропу. 

Для приготування інвертного сиропу 80 % розчин цукру піддають гідролізу у 
присутності 0,2 % соляної кислоти 10 % концентрації при температурі 900С 
протягом 20-30 хв. із наступним охолодженням і нейтралізацією. 

У фарфорову чашку (200 см3) переносять 50 г цукру, зваженого на технічних 
вагах, приливають мірним циліндром 12,5 см3 води, розчиняють при нагріванні і 
доводять до кипіння (1090С), а потім охолоджують його до 900С. Потім вливають 
із мікробюретки 0,35 см3 10 % розчину соляної кислоти і при цій температурі 
(900С) проводять гідроліз протягом 20-30 хв., обережно помішуючи сироп 
термометром. Необхідно уважно слідкувати, щоб температура не перевищувала 
900С, щоб уникнути утворення темнозабарвлених продуктів розпаду цукрів. 

Після закінчення гідролізу інвертний сироп швидко охолоджують у водяній 
бані до 650С і приливають із мікробюретки 0,32 см3 10 % розчину соди при 
безперервному помішуванні сиропу, через те, що цукор, особливо фруктоза, 



дуже чутливі до лужного середовища, розпадаються з утворенням 
темнокольорових продуктів. Правильно приготовлений інвертний сироп 
повинен бути чистим, прозорим, жовтого кольору. Вологість (близько 20%) 
визначається рефрактометром. Визначений вміст сухих речовин у процентах 
збільшують на 2%, бо для інвертного сиропу видимий вміст сухих речовин, який 
визначається рефрактометрично, на 2 % нижче дійсного вмісту сухих речовин, 
що визначається пікнометром. 

ІІ етап. Приготування карамельної маси. 

Кількість інвертного сиропу (Х) в г, необхідного для приготування 
карамельної маси, розраховують на 100 г цукру за формулою: 

 
де:  S – кількість цукру, г; 

в – вміст води у карамельному сиропі, % (14-16); 
А – вміст редукуючих цукрів у інвертному сиропі, який визначається 

аналізом, %; 
а – вміст редукуючих цукрів, допустимих у карамельному сиропі, % (14). 

100 г цукру розчиняють при нагріванні в 25 см3 води у металевій чашці. Розчин 
доводять до кипіння при постійному помішуванні металевим шпателем. 
Заздалегідь відважують у фарфорову чашечку інвертний сироп (на 1 г більше 
розрахованого) і гарячим шпателем переносять його у киплячий цукровий сироп. 
Уварювання маси ведуть до 1500С. Потім гарячу карамельну масу виливають на 
мармурову плиту, заздалегідь помащену олією, щоб уникнути прилипання. 

Після закінчення розтікання маси заміряють взаємно перпендикулярні 
діаметри отриманого кола для визначення площі розтікання. Площа розтікання – 
це площа, яку займає 1 г карамельної маси, що вилили на горизонтальну 
площину при 1080С. Цей показник характеризує в’язкість маси і залежить від 
рецептури карамелі. Він визначається діленням площі, яку займає пласт 
карамельної маси, на масу пласту. Так, для карамелі, приготовленої на патоці, 
розтікаємість складає 1,35 см2/г, для карамелі на інвертному сиропі – 1,60 см2/г. 

Запис у лабораторному журналі: 

Кількість карамельної маси – т, г. 
Діаметр пласту (середнє значення двох взаємно перпендикулярних діаметрів), 

см. 
Площа кола – S, см2. 
Розпливчастість – К=S/т, см2/г. 

Зробити висновок про якість карамельної маси. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Робота 2. Вивчення асортименту карамельних виробів. 
Користуючись альбомами, стандартом, натуральними зразками вивчити 

асортимент карамельних виробів і результати записати у таблицю 1 
  

Таблиця 1 Асортимент карамельних виробів 

Група 
карамельних 

виробів 

Назва 
карамельних 

виробів 

Характеристика 
виробу, начинки 

Гарантійний  
термін зберігання, 

місяців 

        

    

    

    

    

    

    

    

        

  
Робота 3. Визначення якості карамелі. 

Користуючись стандартом, визначити вид зразків карамелі і охарактеризувати 
органолептичні показники у такій послідовності: 

– визначити стан обгортки; 
– стан поверхні карамелі; 
– колір і форму виробу; 
– консистенцію начинки; 
– смак і запах. 
 

Визначення кількості начинки  

Карамельні вироби (не менше 5 шт. або 100 г) розгортають, зважують на 
технічних вагах, ланцетом відділяють начинку від оболонки і зважують. 

Кількість начинки (Х ) визначають за формулою: 

 
де:  М – маса начинки, г; 

m – маса наважки, г; 
100 – перерахунок на відсотки. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Визначення вмісту вологи в карамельній масі 

Визначення проводять рефрактометричним методом. 
Методика визначення. Карамельну оболонку ретельно відділяють від начинки 

і зважують 5 г у скляній бюксі з паличкою.  
В бюксу з наважкою додають воду в об’ємі рівному масі наважки (5 см3). 

Потім бюксу з наважкою підігрівають на водяній бані (60-700С) декілька хвилин 
і повністю розчиняють наважку. Після охолодження закривають бюксу кришкою 
і зважують з точністю до 0,01 (маса повинна бути 10 г).  

Якщо маса менше 10 г, то потрібно додати відповідну кількість води. При 
визначенні показника рефрактометра потрібно зробити поправку на 
температуру. При температурі вищій 200С величину поправки необхідно додати, 
а при температурі нижчій 200С – відняти від визначеного вмісту сухих речовин. 

Крім того, необхідно мати на увазі, що до складу карамельної маси входять 
цукри патоки й інвертний цукор, які мають відмінні від цукрози коефіцієнти 
заломлювання і тому показник сухих речовин буде неточний. Сухі речовини 
патоки підвищують показники рефрактометра, тому існують поправки до цих 
показників, які віднімають. Так, при додаванні в карамельну масу 50 % патоки 
поправка 0,85, яку потрібно відняти від визначеного рефрактометричного 
показника. 

Розрахунок сухих речовин (Х) в карамельній масі проводять за формулою: 
  

  
де:  а – показник рефрактометра, %; 

0,85 – поправка до показника рефрактометра; 
m1 – маса розчину наважки після охолодження, г; 
m – маса наважки, г. 

Вологість карамельної маси визначають шляхом віднімання із 100 % вмісту 
сухих речовин (100 %-Х). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Визначення у карамельній масі редукуючих речовин ферриціанідним 

методом 

Ферриціанід (калій залізосинеродистий) в лужному середовищі при взаємодії 
з інвертним цукром відновлюється у ферроціанід (калій залізистосинеродистий). 
Реакція проходить при кип’ятінні. Після кип’ятіння надлишок відтитровують 
стандартним розчином інвертного цукру у присутності індикатора розчину 
метиленового синього, синє забарвлення якого зникає у той момент, коли у 
розчині є надмірна крапля розчину редукуючого цукру. Метиленовий синій при 
цьому переходить у лейкосполучення. 

,
m

m)85,0(
X 1


a



Методика визначення. Величину наважки розраховують за формулою: 

 
де:  М – величина наважки з точністю до 0,001 г; 

Р – передбачуваний вміст редукуючих речовин у виробі, %; 
1,6 – кількість інвертного цукру в 1 см3 стандартного робочого розчину 

інвертного цукру, мг. 

Проводять два досліди: робочий і холостий. 
Робочий дослід. Карамельну масу подрібнюють і беруть наважку з точністю 

до 0,001 г на аналітичних вагах. Наважку переносять у колбу (разом з папером, 
на якому зважували, щоб уникнути втрат) місткістю 100 см3, додають у колбу 10 
см3 дистильованої води і 25 см3 лужного розчину феррицианіду. Колбу 
нагрівають на електричній плиті з азбестовою сіткою, злегка збовтуючи 
протягом 3 хв. до кипіння і кип’ятять 1 хв. Потім вводять 3 краплі метиленового 
синього і, не перериваючи кип’ятіння, титрують із бюретки стандартним 
робочим розчином інвертного цукру до зникнення синього забарвлення. 

Холостий дослід. У результаті холостого досліду встановлюють об’єм 
стандартного розчину інвертного цукру, еквівалентний 25 см3 лужного розчину 
ферриціаніду. Для цього у конічну колбу місткістю 100 см3 відміряють 25 см3 
розчину ферриціа-ніду і додають 10 см3 робочого стандартного розчину 
інвертного цукру. Колбу із сумішшю ставлять на електроплиту, доводять до 
кипіння протягом 3 хв. і кип’ятять 1 хв. Потім у суміш додають 3 краплі розчину 
метиленового синього і, не перериваючи кип’ятіння, титрують стандартним 
робочим розчином інвертного цукру до зникнення забарвлення. 

Розрахунок вмісту редукуючих речовин (Х, %) проводиться за формулою: 

 
де:  V1 – кількість робочого стандартного розчину, яка пішла на титрування 

25 см3 лужного розчину ферриціаніду при холостому досліді, см3; 
V2 – кількість робочого стандартного розчину, яка пішла на титрування в 

робочому досліді; 
m – наважка, г; 
K – поправочний коефіцієнт, величина якого залежить від масової частки 

редукуючих речовин у досліджуваному зразку (для виробів з вмістом 
редукуючих речовин від 20 до 30 % дорівнює 0,95). 

Зробити висновок про якість карамельних виробів. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Матеріальне забезпечення заняття 
Продукти: цукор, рослинна олія, зразки карамельних виробів. 
Прилади, обладнання і реактиви: фарфорові чашки, мірні циліндри, водяні 

бані, мікробюретки, термометри, шпателі, рефрактометр, дошки для виливання 
карамельної маси; 10 % розчин соляної кислоти, 10 % розчин соди; ножі та 
дошки, бюкси скляні, конічні колби на 100 см3; розчин метиленового синього; 
лужний розчин ферриціаніду, приготований таким чином: наважку 
ферриціаніаду 8 г і 20 г NaOH або 28 г КOH розчиняють у невеликій кількості 
води. Обидва розчини зливають у мірну колбу на 100 см3 і доводять водою до 
помітки; стандартний розчин інверсного цукру: цукрози або цукру-рафінаду 
підсушені у ексикаторі протягом 3 днів відважують (7,6 г), розчиняють і 
переносять у мірну колбу на 500 см3, так щоб рідини було 250 см3. Туди вносять 
19-20 см3 концентрованої соляної кислоти, нагрівають на бані при температурі 
800С (в розчині 60-700С), витримують 5 хв., потім охолоджують, вводять 2 краплі 
метилового жовтогарячого і нейтралізують 25 % розчином лугу до появи 
жовтого забарвлення. Далі розчин доводять водою до мітки; робочий 

стандартний розчин готується перед використанням. Для приготування його, 
відмірюють піпеткою 25 см3 стандартного розчину, приготовленого вище, і 
переносять у мірну колбу на 250 см3 і доводять до помітки. 

 

ВИСНОВОК ПО РОБОТІ: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

  



Заняття 8 

Тема. Вивчення технології, асортименту і  
оцінка якості цукерок 

Мета заняття: вивчити основну сировину та технологію виробництва 
цукерок і набути навички технології приготування (в лабораторних умовах) 
найбільш поширених цукеркових мас. Вивчити класифікацію, асортимент 
цукерок, набути навички у оцінці якості цукерок. 

Самостійна підготовка до заняття: вивчити теоретичний матеріал і 
законспектувати методики визначення масової частки глазурі, вологи у 
цукерках. 

Питання для самоперевірки 

1.   Яка сировина використовується для виробництва цукерок і вимоги до її 
якості? 
2.   Характеристика цукеркових мас і технологія їх приготування. 
3.   Основні процеси виробництва цукерок. 
4.   Особливості технології ірису і драже, їх класифікація. 
5.   Способи формування цукеркових мас. 
6.   Види галузі, які використовуються при виробництві цукерок. 
7.   Характеристика показників якості цукерок. 
8.   Умови і терміни зберігання цукерок, можливі дефекти, їх причини і заходи 
запобігання. 

Місце проведення заняття: аудиторія кафедри  
 
Робота 1. Приготування цукрової помадної маси і відливання цукеркових мас. 
Помадна маса – одна із найбільш поширених цукеркових мас. Вона 

виготовляється шляхом уварювання цукрово-патокового сиропу з послідуючою 
кристалізацією цукру в ній при охолодженні шляхом збивання або 
перемішування. 

Приготування маси складається із таких основних стадій: 
– приготування цукрово-патокового (помадного) сиропу; 
– охолодження помадного сиропу; 
– збивання помадної маси. 
У фарфорову чашку (220 см3) вносять 70 г цукру, зваженого на технічних 

вагах, мірним циліндром приливають 17,5 см3 води і нагріваючи, розчиняють 
цукровий пісок. Потім доводять до кипіння, при безперервному перемішуванні. 
У фарфорову чашку заздалегідь відважують 8 г патоки    (для приготування 

світлої патоки потрібно: 175 г цукрового піску, 75 мл води, 1 г лимонної кислоти, 

0,75  г харчової соди. Закип'ятіть воду, додайте в неї цукровий пісок, доведіть 

до кипіння. Як тільки закипить, покладіть лимонну кислоту, накрийте каструлю 

кришкою і залиште на повільному вогні на 45 хвилин. Час від часу помішуйте 

патоку) і гарячим металевим шпателем переносять у киплячий цукровий сироп. 
Цукрово-патоковий сироп уварюють до 114-115 0С, потім швидко охолоджують 
на водяній бані до 50-550С і збивають за допомогою міксера або вручну 
дерев’яним шпателем до отримання білої дрібнокристалевої маси. В кінці 
збивання додають 0,2 г заздалегідь зваженої і добре розтертої лимонної кислоти. 



Отриману помадну масу підігрівають до температури не вище 60-650С і 
відливають цукеркові корпуси. Для цього дерев’яні лотки заповнюють 
підсушеним кукурудзяним крохмалем, у якого вологість не більша 7-9 %. 
Поверхню крохмалю вирівнюють за допомогою лінійки і спеціальним штампом 
формують комірки для заповнення помадною масою. Відлиті помадні корпуси 
витримують до 1,5 годин, після чого їх обчищають від крохмалю. Готові помадні 
корпуси повинні бути білі, без плям, поверхня – суха, не липка, не шорсткувата, 
форма – правильна. Смак і аромат – властивий цукеркам, без сторонніх 
включень. При розжовуванні не допускається відчування окремих кристалів. 

Зробити висновок про якість помадної маси. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Робота 2. Вивчення асортименту цукеркових виробів. 

Дати характеристику запропонованих зразків цукеркових виробів. Результати 
записати у таблицю 1. 
Таблиця 1. Асортимент цукеркових виробів 

Найменування 

виробів 

Цукерки Драже Ірис 

загортка, 

глазур 

вид 

цукеркової 

маси 

накат 

(оболонка)
корпус

за 

рецептурою 

за структурою 

і 

консистенцією

              

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

              

  



Робота 3. Визначення якості цукеркових виробів 

3.1. Органолептична оцінка 

Визначити зовнішній вигляд упаковки, її акуратність і естетичність 
оформлення. Потім зовнішній вигляд виробів, їх форму, стан поверхні, 
консистенцію і структуру, колір, смак і запах. У кондитерській промисловості 
часто органолептичну оцінку проводять по 30-бальній системі (табл. 2 ). 

  
Таблиця 2. Бальна оцінка якості цукерок 

Назва показників 
якості 

Кількість
балів 

Відхилення від норми 
Скидка 
в балах 

Зовнішнє 
оформлення 

5 

Неестетичність оформлення 1,0 
Неакуратна упаковка 0,5 
Нечітке маркування 0,5 
Забрудненість упаковки 0,5 

Зовнішній вигляд 
виробу 

3 

Невідповідність форми 0,5 
Нечіткий малюнок 0,3 
“Зайці на поверхні” 1,0 
Напливи на глазурі 0,5 

Колір виробу 6 
Невідповідність сорту 0,5 
Неоднорідність 0,5 

Структура і 
консистенція 

6 
Груба структура 0,5 
Невідповідність виду 0,5 

Смак і аромат 10 

Відсутність єдиної  
смакової гами 

0,5 

Нудотно-солодкий смак 0,5 
Сторонні присмаки 0,5 
Сторонній запах 0,7 
Сторонні включення 1,0 

Результати дегустації записати у таблицю 3. 
  

Таблиця 3. Результати дегустаційної оцінки цукерок 

Назва 

цукерок 

Кількість отриманих балів 
Сума 

балів 
зовнішнє 

оформлення

зовнішній 

вид виробу 

колір 

виробу 

структура і 

консистенція

смак і 

аромат 

              

       

       

       

       

              



 Зробити висновок про якість цукерок. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Вироби, які отримали бальну оцінку нижче 26, у торгівлю не допускаються. 
 

3.2. Визначення фізико-хімічних показників цукерок 

Визначення маси складових частин 

Зважити запропонований зразок цукерок на технічних вагах і розрахувати 
кількість штук у 1 кг. Потім зважити без обгортки і в кожного виробу відділити 
складові частини (корпус і глазурь, у драже – накат і начинку) і зважити. 
Кількість глазурі (Х, %) розрахувати за формулою: 

 
де:  а – маса виробів, г; 

б – маса корпусів без глазурі, г. 

Результати аналізу порівняти з вимогами стандартів і зробити висновок. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Визначення масової частки вологи у корпусі цукерок 

Визначення проводиться прискореним методом висушування у сушильній 
шафі. Для цього зважують заздалегідь висушену бюксу, переносять в неї 2-3 г 
подрібненої маси з цукерок, додають 18 г прожареного піску, перемішують 
скляною паличкою і зважують на технічних вагах. Бюксу з наважкою висушують 
в сушильній шафі при 1300С протягом 50 хв. Після висушування бюксу 
закривають і ставлять на 30 хв. для охолодження у ексикатор, потім зважують. 
Масову частку вологи (Х, %) розраховують за формулою: 

 
де:  m1 – маса бюкси з наважкою до висушування, г; 

m2 – маса бюкси з наважкою після висушування, г; 
m – маса наважки, г. 

,
100)б(

X
а

a 


,
m

100)mm(
X 21 





____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Визначення масової частки вологи в глазурі цукерок 

Визначення проводиться рефрактометричним методом. Для цього 10 г глазурі 
переносять у фарфорову ступку, додають 4 г промитого і прожареного піску і 
10 см3 дистильованої води. Суміш фільтрують через марлю. При цьому перші 2-
3 краплі відкидають, а наступні наносять на призму рефрактометра. 

Кількість сухих речовин (Х, %) розраховують за формулою: 

 
де:  а – показник рефрактометра з врахуванням поправки на температуру, %. 

Вміст вологи W, %  

Висновок про відповідність фізико-хімічних показників цукерок вимогам 

стандарту. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Матеріальне забезпечення заняття  

Продукти: патока, цукор, крохмаль кукурудзяний, зразки цукеркових виробів 
(ірис, драже цукерки). 

Прилади, обладнання, реактиви: міксер або дерев’яні шпателі для збивання 
помадної маси, фарфорові чашки, лимонна кислота, водяні бані, дерев’яні лотки 
для відливання помадних корпусів, дошки обробні, ножі, сушильна шафа, бюкси, 
пісок промитий і прожарений, рефрактометр, скляні палички (короткі), 
ексикатор. 

  

,2X a

.X100 



Заняття 9 

Тема. Вивчення технології та визначення якості печива, марлемаду та 
карамелі. 

Мета вивчити сировину і технологію печива, мармеладу, карамелі та 
набути навичок у визначенні якості вибраної продукції. 

 
Хід роботи 

АНАЛІЗ ПЕЧИВА  
Печиво відповідно до ГОСТ підрозділяється на цукрове, затяжне, здобне. 

До печива віднесені також крекери (сухе печиво). 
Технологічний процес виробництва печива складається з підготовки 

сировини до виробництва; приготування тіста; формування тесту на тестові 
заготовки, випічки; охолодження; обробки; фасування; пакування та зберігання. 

При виробленні печива використовуються, як правило, одні і ті ж види 
сировини, але рецептурні співвідношення компонентів різні, індивідуальні 
особливості тесту і якість печива. 

Цукрове печиво виробляється з пластичного тіста з високим вмістом цукру 
(12-35%) і жиру (15%). Вироби з такого тіста більш пористі, ніж затяжне печиво, 
розсипчасті і добре набухають. На лицьовій поверхні печива знаходиться 
малюнок, який наноситься на тестові заготовки і, завдяки пластичності тесту не 
зникає після випічки. 

Затяжне печиво виробляється з пружно-пластично-в'язкого тіста, яке в 
процесі підготовки до формування піддається багаторазовій прокатці, що 
забезпечує його шарувату структуру. Вироби мають меншу пористість, ніж 
цукрове печиво, має меншу крихкістю і намокаемості. 

Здобне печиво виробляється більш різноманітної форми зі здобного тіста з 
високим вмістом жиру, цукру і яйцепродуктів. Здобне печиво поділяється на 
пісочно-виймальне, печиво пісочно-відсадне, здобне збивне, печиво горіхове, 
кексові сухарики. Виробляється здобне печиво за різними технологіями. 

 
Фізико-хімічні показники печива  

Показник 

Фізико-хімічні показники печива з пшеничного 
борошна 

цукрового затяжного 
Вищого 

сорту 
1-го сорту 

Вищого 
сорту 

1-го сорту 

Масова доля вологи,%     
цукру (в перерахунку на 

СР), % 
    

жиру (в перерахунку на 
СР), % 

    

Лужність, град, не більше     
Намокаемость, град, не 

менше  
    

 
 



Технологічна схема виробництва здобного печива 
  



1. Органолептична оцінка печива 
До органолептичних показників якості печива відносять форму, розміри, 

стан поверхні, колір, смак та запах.  
Вимоги щодо органолептичних показників якості печива 

(згідно ГОСТ 24901-2014 Печенье. Общие технические условия) 
Назва 

показника 
Характеристика та норми для печива 

цукрового та затяжного Здобного 
Форма Правильна, що відповідає цій назві печива, краї 

печива повинні бути рівними чи фігурними. 
Допускаються: 
а) вироби з одностороннім надривом (слід від 
розломлювання двох виробів, що злиплися 
ребрами під час випікання): 
– не більше 2шт. у пакувальній одиниці; 
– не більше 3% маси нетто вагового печива; 
– не більше 4% маси нетто вагового печива з 
кількістю штук в 1 кг більше 200шт. 
б) виробів з незначною деформацією 
– не більше 4% від маси нетто; 
в) вироби надломлені 
– не більше 1шт. у пакувальній одиниці масою 
до 400 г; 
– не більше 2шт. у пакувальній одиниці масою 
понад 400 г; 
– не більше5% маси нетто у ваговому печиві; 
Печиво, що містить більше 5 % надломленого, 
відноситься до лому. 

Відповідна цій назві печива, без 
вм’ятин, краї печива повинні 
бути рівними чи фігурними, без 
пошкоджень. 
Допускається надломлене 
печиво не більше ніж 3% маси 
нетто на підприємствах і не 
більше 4% в торговельній 
мережі 

Поверхня 
Гладка, з чітким малюнком на лицьовій 
стороні, не підгоріла, без вкраплень крихт. 
Допускаються вироби з невеликими здути 
нами, не чітким малюнком і ледь 
шорсткуватою поверхнею не більше 1 шт. у 
фасованому печиві і не більше 5% маси нетто у 
ваговому. 
Поверхня глазурованого печива повинна бути 
рівною чи злегка хвилястою без слідів 
«посивіння» та оголених місць. Допускаються 
вироби зі слідами від крихт і швів дек та 
транспортного по-лотна, що не деформують 
печива, а також вироби із заглибленнями у 
вигляді раковин, площею, що не перевищує 
20мм2 і з вкрапленнями крихт: 
– не більше 1 шт. у фасованому печиві; 
– не більше 4 % маси нетто у ваговому печиві. 
Заглиблення площею понад 20 мм2 
допускаються в кількості не більше 4% тільки 
у ваговому печиві. 
Для печива, що виготовляють на поточних 
лінях зі стальною суцільною стрічкою, 
допускається без обмеження наявність раковин 
на нижній стороні печива. 

Не підгоріла, без здутин, 
пухирців, що лопнули і 
вкраплень крихт. 
Оздоблення верхньої поверхні 
повинно відповідати рецептурі. 
Поверхня печива, обсипаного 
цукром, повинна бути покрита 
рівним шаром цукру. 
Поверхня печива, 
глазурованого шоколадною, 
жировою чи помадною 
глазур’ю, повинна бути без 
слідів «посивіння», а помадна 
глазур не повинна бути липкою 
або зацукрованою. 
Для горіхового печива без 
оздоблення – шорсткувата з 
характерними тріщинами, 
допускається вкраплення крихт 
горіха.  
Допускається шорсткувата 
поверхня здобного печива, яке 
виготовляють із застосуванням 
пшеничного обойного борошна, 
кукурудзяного борошна та 
пшеничних висівок. 



Колір Властивий печиву цієї назви, різних відтінків, рівномірний. 
Допускається темніше забарвлення частин рельєфного малюнку, що 
виступають, і країв печива, а також нижнього боку печива і темнозабарвлені 
сліди від сітки печі та трафаретів. 
У фасованому печиві загальний тон забарвлення окремих виробів повинен бути 
однаковим у кожній пакувальній одиниці. 

Смак та 
запах 

Властиві печиву цієї назви, без сторонніх запахів та присмаків. 

Вигляд у 
розломі 

Пропечене печиво з рівномірною 
пористістю, без пустот і слідів 
непромішення. 
Начинка в перешарованому печиві не 
повинна виступати за краї. 

Для пісочного печива – рівномірно 
пористий, без порожнин, для решти 
груп допускається нерівномірна 
пористість із наявністю невеликих 
порожнин. Печиво повинне бути 
пропеченим. 
Начинка в перешарованому печиві не 
повинна виступати за краї. 

 
Органолептична оцінка досліджуваного печива 

Назва 
показника 

Характеристика 

Форма печива 
 
 

Поверхня 
 
 

Колір 
 
 

Розмір 
 
 

Вигляд у 
розломі 

 
 

Смак та запах 
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2. Визначення масової частки вологи 
Масова частка вологи в печиво впливає на його збереженість і енергетичну 

цінність. 
ГОСТ передбачає два методи визначення масової частки вологи в печиво, 

висушуванням навісок при температурі 130°С в сушильній шафі протягом 30 хв. 
і на приладах ВЧ або ПИВИ при температурі 160°С. 

Масову частку вологи визначають шляхом висушування наважки 
подрібнених виробів в електричній сушильній шафі. Для оперативного контролю 
масової частки вологи печива у лабораторіях використовують прискорений 
метод висушування у апараті ВЧ (Чижової). 

Техніка виконання: печиво подрібнюють, беруть дві наважки по 3 г з 
точністю ±0,01 г та поміщають у попередньо висушені та зважені бюкси. Бюкси 
з наважками поміщають у сушильну шафу. При температурі 130°С висушують 
наважки протягом 40 хвилин. Потім бюкси виймають, закривають кришками та 
охолоджують в ексикаторі 15-20 хвилин та зважують. 

Масову частку вологи розраховують за формулою: 

� =
��� − ��� ∗ 100

�� − �
 

Де: W – масова частка вологи, %; 
m1 – маса бюксу з наважкою до висушування, г; 
m2 – маса бюксу з наважкою після висушування, г; 
m – маса порожнього бюксу. 

Обробка результатів  
Показник  1-й зразок  2-й зразок 

m1   
m2   
m   
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3. Визначення намокаємості печива 
Якість печива в значній мірі залежить від його здатності поглинати воду. 

При цьому звертають увагу на інтенсивність і швидкість цього процесу. Печиво 
хорошої якості має швидко намокати у воді. 

Метод визначення намокаємості заснований на встановленні збільшення 
маси печива після занурення його в воду при температурі 20°С за встановлений 
час. Відношення маси намокаємого печива до маси сухого, виражене у відсотках, 
характеризує намокаємость виробів. 

Для визначення намокаємості використовують спеціальну трисекційну 
клітку з нержавіючої металевої проволоки діаметром 0,5 мм і розміром отворів 
не більше 2 мм2. Клітка має наступні розміри: 93×80×60 мм. 

Матеріали, реактиви, обладнання. Печиво, водопровідна вода, 
фільтрувальна папір, технічні ваги, клітина з металевої сітки, миска місткістю 
500 см3, термометр, годинник. 

Техніка визначення. Попередньо визначають масу клітки після занурення її 
в воду. Для цього клітку опускають в посудину з водою, виймають, дають воді 
стекти, витирають із зовнішнього боку фільтрувальним папером і зважують на 
технічних вагах. Печиво для аналізу використовують цілим, а галети і крекер 
попередньо розрізають на 2 частини: прямокутні по діагоналі, круглі по 
діаметру. У кожну секцію закладають по одному цілому печиву або по половині 
галет (крекеру), знову зважують. Потім опускають клітку в посудину з водою 
температурою 20°С і витримують: печиво протягом 2 хв., галети і крекер – 4 хв. 
Клітку виймають з води і тримають протягом 30 с в нахиленому положенні для 
стікання надлишку води, витирають із зовнішнього боку і зважують разом з 
намоклим печивом. 

Намокаємість виробів розраховують у відсотках. За остаточний результат 
приймають середнє арифметичне трьох паралельних визначень, допустимі 
розбіжності між якими не повинно перевищувати по абсолютній величині 5%. 

Намокаємість печива: 
��� − ���

�� − ��

∗ 100 % 

Де: m1 – маса пустої клітки (після занурення у воду та витирання 
зовнішньої сторони), г; 

m2 – маса клітки з сухим печивом, г; 
m3 – маса клітки з намоклим печивом, г. 

Обробка результатів  
Показник  1-й зразок  2-й зразок 

m1   
m2   
m3   
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4. Визначення лужності печива 
Для розпушення печива застосовують хімічні розпушувачі основного 

характеру: карбонат амонію і гідрокарбонат натрію (NaHCO3, питна сода). При 
нагріванні тіста в печі ці речовини розкладаються з утворенням продуктів CO2 і 
NH3, які і розпушують тісто. Утворює в результаті реакції вуглекисла сода надає 
печінкою лужну реакцію: 

2NaHCO3 → NaCO3 + H2O + CO2; 
(NH4)2CO3 → 2NH3 + CO2 + H2O. 

Лужність печива виражається в градусах. Під градусами лужності 
розуміють кількість см3 1 н. розчину сірчаної кислоти, який пішов на 
нейтралізацію лужного речовини в 100 г печива. 

Матеріали, реактиви, обладнання. Печиво, порцеляновий ступка з 
товкачиком, дистильована вода, 0.1 н. розчин H2SO4 або HCl, індикатор 
бромтимоловий синій, конічні колби місткістю 200, 500 см3, мірні колби 
місткістю 100, 250 см3, піпетка на 50 см3, ситечко, вата, фільтрувальна папір, 
титрувальна установка. 

Техніка визначення. Наважку тонко подрібненого печива масою 25 г, 
зважують з точністю 0,01 г, поміщають в конічну колбу місткістю 500 см3, 
доливають 250 см3 дистильованої води, енергійно збовтують, закривають колбу 
пробкою і залишають на 30 хв., збовтуючи через кожні 10 хв. потім вміст колби 
фільтрують через вату, фільтрувальний папір або два шари марлі в суху колбу. 
У конічну колбу місткістю 200 см3 вносять піпеткою 50 см3 фільтрату, додають 
2-3 краплі бромтимолового синього і титрують 0,1 н. розчином сірчаної кислоти 
до появи жовтого забарвлення. 

 
Лужність печива: 

а ∗ 100

5 ∗ 10
 

Де: 5 г – маса печива в 50 см3 фільтрату; 
а – об’єм 0,1 н. розчину H2SO4,, використаного на 50 см3 фільтрату, см3; 
а∗�##

$
 – об’єм 0,1 н. розчину H2SO4,, використаного на 100 г печива, см3. 

 
 



Обробка результатів  
Показник  1-й зразок  2-й зразок 

а   
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5. Рефрактометричний метод визначення вмісту цукру  
(А. І. Баранова) 

Застосовується для внутрішньопродуктивного контролю вмісту цукру, 
заснований на визначенні коефіцієнта заломлення цукру, витягнутого з 
навішування водою. Оскільки вода витягує цукру й інші розчинні у воді сполуки 
(білки, декстрини, солі), показник заломлення водної витяжки буде залежати не 
тільки від кількості цукрів, але і від кількості перейшли в розчин несахарів. Тому 
при визначенні цукру рефрактометричним методом необхідно вносити поправку 
на здатність заломлення водорозчинних несахарів. 

Масову частку загального цукру обчислюють у відсотках до маси печива в 
перерахунку на суху речовину. 

Матеріали, реактиви, обладнання. Печиво, порцеляновий ступка з 
товкачиком, дистильована вода, воронки, пробірки, штатив для пробірок, 
піпетки на 10 см3, водяна баня, термометр, рефрактометр РПЛ-2, фільтрувальний 
папір. 

Техніка визначення. Зважують на технічних вагах 2 г ретельно розтертого 
зразка, переносять його в пробірку, додають 10 см3 дистильованої води, 
закривають пробкою, збовтують до повного змочування навішування і на 5 хв. 
поміщають у водяну баню температурою 60°С. В процесі нагрівання вміст 
пробірки збовтують через кожні 1-1,5 хв. потім пробірку швидко охолоджують 
до кімнатної температури, витяжку фільтрують і визначають показник 
заломлення на прецизійному рефрактометрі РПЛ-2 при температурі 20°С. З 
трьох відліків за шкалою рефрактометра обчислюють середнє значення. Для 
розрахунку масової частки цукру цифровий показник рефрактометра множать на 



розрахунковий коефіцієнт тієї групи печива, до якої належить досліджуваний 
зразок. 

Розрахунковий коефіцієнт (К) для групи, в яку входять такі сорти печива, 
як лимонне, ванільне, вершкове і кольорове, дорівнює 1,731. Для групи печива, 
в яку входять цукрове, «Ленінградське», «Ромашка», пісочне, мозаїка, 
коефіцієнт дорівнює 1,681. 

При проведенні відліків на рефрактометрі при температурі, що 
відрізняється від 20 ° С, вносять поправку на температуру. 

Масова частка загального цукру на сухе печиво 
% ∗ 100

100 − �
 

а - середнє значення показника заломлення 
Температура визначення (°C) 
б – температурний поправка 
Цифровий показник рефрактометра при 20°С (А = а  в) 
Розрахунковий коефіцієнт (К) 
Масова частка загального цукру до маси печива (С = А*К) 
W – масова доля вологи в печиві 

Обробка результатів 
Виміри проводили за температурою 20°С. 
Показник 

заломлення 
1-й вимір 2-й вимір 3-й вимір 

   
а  
К  
С  

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
  



Заняття 10 

Тема. Вивчення технології та визначення якості печива, марлемаду та 
карамелі. 

Мета вивчити сировину і технологію печива, мармеладу, карамелі та 
набути навичок у визначенні якості вибраної продукції. 

 
Хід роботи 

АНАЛІЗ МАРМЕЛАДУ 
Мармелад є продуктом желеподібної консистенції, що готується 

уварюванням фруктово-ягідного пюре або водного розчину агару, агароїду, 
пектину або інших желеутворюючих речовин з цукром. 

Залежно від вживаної сировини і способу отримання мармелад 
розподіляють на фруктово-ягідний і желейний. 

Фруктово-ягідний мармелад. Виготовляють з фруктово-ягідної сировини, 
яка містить пектин, шляхом її уварювання з цукром з додаванням патоки, 
кислоти, ароматичних речовин і барвників або без цих додавань. 

Желювальною основою фруктово-ягідного мармеладу служить пектин, що 
міститься в фруктово-ягідному пюре. Він володіє здатністю у присутності 
достатньої кількості цукру і кислоти утворювати драглі. 

У виробництві фруктово-ягідного мармеладу використовують в основному 
пюре яблучне, сливове, абрикосове; пюре інших видів плодів вводять як смакові 
добавки. 

Залежно від виду фруктово-ягідного пюре і від способу формування 
фруктово-ягідний мармелад ділять на різновиди: формовий, пластовий, різаний 
і пат (у вигляді горошин, коржиків круглої або овальної форми; напівкуль, 
обсипаних цукровим піском або пудрою). 

Желейний мармелад. Одержують уварюванням водного розчину агару, 
агароїду, пектину або інших желеутворювачів з цукром і патокою з додаванням 
кислоти, ароматизаторів, барвників і фруктово-ягідних напівфабрикатів. За 
харчовою цінністю желейний мармелад поступається фруктово-ягідному, але 
характеризується привабливішим зовнішнім виглядом, прозорістю і 
склоподібністю на зламі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Технологічна схема виробництва мармеладу 
 
 
 

  



1. Органолептична оцінка мармеладу 
За органолептичними показниками мармелад повинен відповідати 

вимогам, зазначеним в таблиці. 
Вимоги щодо органолептичних показників якості карамелі 

(згідно ГОСТ 6477-88. Карамель. Общие технические условия) 
Найменування 

показника 
Характеристика 

Смак, запах і 
колір 

Характерні для даного найменування мармеладу, без стороннього 
присмаку і запаху. 
У багатошаровому мармеладі кожен шар повинен мати смак, запах і колір, 
відповідні найменуванню шару 

Консистенція 

Студнеобразна. 
Для желейного мармеладу на основі агароида, желатину, пектину, 
модифікованого крохмалю, суміші пектину з желатином або 
модифікованим крохмалем допускається студнеобразная затяжиста. 

Форма * 

Відповідна даному найменуванню мармеладу. 
Для формового – правильна, з чітким контуром, без деформації. 
Допускаються незначні напливи. 
Для різаного – правильна, з чіткими гранями, без деформації. 
Для пластового – форма упаковки, в яку розливають мармеладную масу. 
Для мармеладу, виготовленого методом формування маси в сипучий 
харчовий продукт, допускається нечіткий контур 

Поверхня 

Для желейного і жувального – глянцована, без обсипання або обсипана 
цукром, або інший обсипанням відповідно до рецептури. 
Для фруктового (овочевого) і желейно-фруктового (желейно-овочевого) – 
з тонкокристалічною скоринкою або обсипана цукром, для желейно-
фруктового (желейно-овочевого) на желатині – глянцована або обсипана 
цукром або інший обсипанням відповідно до рецептури. 
Для мармеладу, виготовленого на поточно-механізованих лініях, 
допускаються сліди від пуансона або від отворів в формах, що 
залишаються після видалення виробів з форм. 
Для глянцована мармеладу допускається тонкокристалічна скоринка. 
Для пластового мармеладу допускається злегка зволожена поверхню. 
Для глазурованого мармеладу – повністю покрита гладким або хвилястим 
шаром глазурі, без патьоків, тріщин, посивіння, допускається незначне 
просвічування з нижньої сторони. 
Для частково глазурованого мармеладу – частково покрита гладким або 
хвилястим шаром глазурі, без патьоків, тріщин, посивіння. 
Для мармеладу, виготовленого методом відливання маси в крохмаль, 
допускаються сліди крохмалю на поверхні. 

* Допускається наявність деформованих виробів для вагового желейного мармеладу не 
більше 4% до маси, для вагового фруктового (овочевого) і желейно-фруктового (желейно-
овочевого) мармеладу і мармеладу, що виготовляється на поточно-механізованих лініях – 
не більше 6% до маси, для фасованого різаного желейного і желейно-фруктового 
(желейно-овочевого) мармеладу – не більше 10% (по рахунку) в партії для інших видів 
фасованого мармеладу – не більше 6% (по рахунку) в партії. 

 
 
 
 
 
 



Органолептична оцінка досліджуваного мармеладу 
Найменування 

показника 
Характеристика 

Смак і запах, колір 
 
 
 

Консистенція  
 
 
 

Поверхня 
 
 
 

Форма 
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2. Визначення масової частки вологи у мармеладі 

Масову частку вологи визначають шляхом висушування наважки 
мармеладу в електричній сушильній шафі. Для оперативного контролю масової 
частки вологи мармеладу у лабораторіях використовують прискорений метод 
висушування у апараті ВЧ. 

Техніка виконання: мармелад подрібнюють, беруть дві наважки по 5 г з 
точністю ±0,01 г та поміщають у попередньо висушені та зважені бюкси. Бюкси 
з наважками поміщають у сушильну шафу. При температурі 130°С висушують 
наважки протягом 40 хвилин. Потім бюкси виймають, закривають кришками та 
охолоджують в ексикаторі 15-20 хвилин та зважують. 

Масову частку вологи розраховують за формулою: 
 

� =
��� − ��� ∗ 100

�� − �
 

 
Де: W – масова частка вологи, %; 
m1 – маса бюксу з наважкою до висушування, г; 
m2 – маса бюксу з наважкою після висушування, г; 
m – маса порожнього бюксу. 
 
 



Обробка результатів  
Показник 1-й зразок 2-й зразок 

m1   
m2   
m   
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3. Визначення кислотності мармеладу 
Метод заснований на нейтралізації кислот, що містяться в навісці, 

гідроксидом натрію в присутності фенолфталеїну до появи рожевого 
забарвлення. 

Кислотність мармеладу визначається у градусах. Під градусом кислотності 
розуміють кількість см3 1 н розчину гідроксиду натрію, необхідного для 
нейтралізації кислот, що містяться у 100 г мармеладу.  

Техніка визначення. Тонко подрібнений мармелад масою 5 г, зважений з 
точністю 0,01 г, поміщають в конічну колбу місткістю 200-300 см3, доливають 
близько 50 см3 дистильованої води, попередньо нагрітій до 60-70°С, і все 
перемішують. Потім охолоджують до кімнатної температури, доливають воду до 
об'єму 100 см3, додають 2-3 краплі фенолфталеїну і, не звертаючи уваги на 
незначний осад, титрують 0,1 н. розчином гідроксиду натрію до блідо-рожевого 
забарвлення, не зникає протягом 1 хв. 

 
Кислотність мармеладу: 

а ∗ 100

5 ∗ 10
 

Де:  
а – об’єм 0,1 н. розчину NaOH,, використаного на 5 г мармеладу, см3. 

Обробка результатів  
Показник  1-й зразок  2-й зразок 

а   
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4. Визначення масової частки редукуючих речовин (цукру до інверсії) 
фериціанідним методом 

Метод ґрунтується на калоремитруванні залишку розчину феррицианіду 
після реакції з редукуючими речовинами. 

Методика визначення 
Приготування лужного розчину феррицианида 

Зважують 8 г K3Fe(CN)6 6 і 20 г NaOH (або 28 г KOH). Кожну наважку 
розчиняють в невеликій кількості дистильованої води окремо, а потім зливають 
в мірну колбу місткістю 1 дм3, доводять до мітки і ретельно перемішують. 
Використовують реактив не раніше ніж через 1 добу, зберігають у склянці з 
темного скла або в темному місці. 

Приготування стандартного розчину глюкози 
Зважують 1,6 г безводної глюкози з точністю 0,0002 г, розчиняють в 

мірній колбі місткістю 1 дм3 і доводять дистильованою водою до мітки. 
Попередньо глюкозу витримують в ексикаторі протягом 3 діб над 
свіжопрокаленого хлоридом кальцію. 

Побудова градуювального графіка 
У шість конічних колб, місткість кожної з яких 250 см3, вносять піпеткою 

по 25 см3 лужного рожчину фериціаніду і по 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5 см3 
стандартного розчину глюкози. З бюретки відповідно приливають 9,0, 8,5, 8,0, 
7,5, 7,0, 6,5 см3 дистильованої води, тим самим доводячи об’єм рідини в кожній 
колбі до 41 см3. 

Вміст кожної колби нагрівають до кипіння і кип’ятять протягом 1 хв. Потім 
його охолоджують і визначають оптичну густину за допомогою ФЕКа зі 
світлофільтром, який має хвилю спектра λ = 440 нм (на ФЕК-56М це світлофільтр 
№4 ‒ синій). Кювету підбирають такого розміру, щоб була забезпечена оптична 
густина в межах 0,3‒0,6 для розчину. Який містить 8,5 см3 глюкози (на ФЕК-56 і 
КФК-2 цьому відповідає кювета 10 мм). 

Оптичну густину визначають у кожному розчині не менше трьох разів і за 
отриманими значеннями обчислюють середнє арифметичне. 



За отриманими даними будують градуювальний графік, відкладаючи на осі 
ординат значення оптичної густини, а на осі абцис ‒ відповідні їм значення маси 
глюкози і у міліграмах. Градуювальний графік використовується для визначення 
редукуючих речовин і загального цукру. 

 
5. Визначення редукуючих речовин 

Наважку подрібненого досліджуваного виробу зважують з похибкою не 
більше 0,001 г з таким розрахунком, щоб в 1 см3 розчину наважки було близько 
0,002 г редукуючих речовин. 

Масу наважки (m) у грамах розраховують за формулою: 

 � =
#,##� ·'

(
 · 100 

де, 0,002 ‒ оптимальна концентрація редукуючих речовин наважки, г/ см3; 
V ‒ об’єм мірної колби, см3; 
Р ‒ допустима масова частка редукуючих речовин у досліджуваному 

виробі, %. 
Методика визначення 

У конічну колбу вносять піпеткою 25 см3 лужного розчину фериціаніду, 
10 см3 досліджуваного розчину і 6 см3 дистильованої води, потім вміст колби 
доводять до кипіння, кип'ятять точно 1 хв, охолоджують і вимірюють оптичну 
густину. 

Якщо значення оптичної густини знаходиться за межами проміжку 0,3-0,6 
, то аналіз повторюють, відповідно змінивши об’єм досліджуваного розчину, 
який додають до розчину фериціаніду.  

За значенням оптичної густини на градуювальному графіку знаходять 
відповідну кількість редукуючих речовин. 

Масову частку редукуючих речовин (Х8) у відсотках обчислюють за 
формулою: 

�) =
�� ∗ � ∗ � ∗ 100

� ∗ �� ∗ 1000
=

�� ∗ � ∗ �

10 ∗ � ∗ ��

 

Де: 
m – маса наважки виробу, взятої для визначення редукуючих речовин г; 
m1 – маса глюкози, отримана за градуювальник графіком, мг; 
V – місткість колби, см3; 
K – поправочний коефіцієнт, який враховує часткове окислення сахарози 

(визначається з таблиці) 
V1 – об’єм досліджуваного розчину, взятого для реакції з фериціанідом  
 

Таблиця – Поправочний коефіцієнт для розрахунку масової частки 
редукуючих речовин у кондитерських виробах 

Масова частка 
рудукуючих речовин 
відносно загального 

об’єму, % 

Поправочний 
коефіцієнт К 

Масова частка 
рудукуючих речовин 
відносно загального 

об’єму, % 

Поправочний 
коефіцієнт К 

5-10 0,91 20-30 0,95 
10-15 0,93 30-40 0,97 
15-20 0,94 40-60 0,98 



Обробка результатів 
Градуювальний графік 

 
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

 
Оптична густина досліджуваного зразка складає __ А. 

Маса наважки: 
  
 

Масова частка редукуючих речовин: 
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Заняття 11 

Тема. Оцінка якості пива 

Мета роботи – проаналізувати якість пива, визначивши його фізико-
хімічні показники (вміст алкоголю, дійсного екстракту, кислотність, 
піностійкість, колірність) і зробити висновок щодо відповідності дослідних 
зразків вимогам нормативних документів. 

 
Теоретична частина 

Пиво, згідно з чинними стандартними технічними умовами, є 
слабоалкогольним, насиченим діоксидом вуглецю, тонізуючим пінистим 
напоєм, що одержується під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами. 
Воно містить значну кількість екстрактивних речовин (3…10 %), обмежену 
кількість спирту (1,5…7%), добре тамує спрагу, має приємну гіркоту і 
своєрідний аромат. 

Воно повинно відповідати вимогам стандарту, що забезпечується 
дотриманням технологічних інструкцій і рецептур, затверджених в 
установленому порядку уповноваженими державними органами. 

За органолептичними та фізико-хімічними показниками пиво, яке 
виробляють за нормативно-технічною документацією, має відповідати нормам, 
вказаним в ДСТУ 3888-99 (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Органолептичні та фізико-хімічні показники якості пива 

Масова частка 
СР у 

початковому 
суслі, % 

Масова 
частка 
спирту, 
%, не 

менше 

Кислотність, 
см3 1 н розчину 

NaOH на 100 
см3 пива 

Колірність, см3 
0,1 н розчину 

йоду на 100 см3 
води 

Масова 
частка 
CO2, 

Стійкість, 
діб, не 
менше % не 

менше 
1 2 3 4 5 6 

Світле пиво високої якості 

8,0 2,0 1,0…2,5 включ. 0,5…1,5 включ. 0,30 10 
10,0 2,8 1,5…2,5 0,5…1,8 0,35 10 

11,0 3,0 1,6…2,8 0,6…2,0 0,37 10 
12,0 3,4 1,9…3,1 0,5…1,0 0,37 10 

13,0 3,5 2,1…3,3 0,5…1,5 0,37 10 
14,0 3,6 2,4…3,5 1,0…2,0 0,37 10 
15,0 3,8 2,5…3,8 1,0…2,5 0,38 10 

16,0 4,3 2,7…4,3 1,0…2,5 0,37 12 
17,0 5,0 3,0…4,5 1,0…2,5 0,37 12 

18,0 5,3 3,0…5,0 1,0…2,0 0,37 12 
20,0 6,0 3,3…5,1 1,0…2,5 0,37 - 

Світле пиво 

8,0 2,0 1,0…2,5 включ. 0,5…1,5 включ. 0,30 7 



10,0 2,7 1,5…2,5 0,5…1,8 0,30 7 
1 2 3 4 5 6 

11,0 2,8 1,6…2,8 0,6…2,0 0,30 7 
12,0 3,4 1,9…3,1 0,5…1,0 0.33 8 
13,0 3,5 2,1…3,3 0,5…1,5 0,33 8 

14,0 3,6 2,4…3,5 1,0…2,0 0,35 9 
15,0 3,8 2,5…3,8 1,0…2,5 0,35 10 

16,0 4,2 2,7…4,3 1,0…2,5 0,35 10 
17,0 4,8 3,0…4,5 1,0…2,5 0,35 10 
18,0 5,0 3,0…5,0 1,0…2,0 0,35 10 

20,0 6,0 3,3…5,1 1,0…2,5 0,35 12 

Темне пиво високої якості 
12,0 3,2 2,0…3,1 включ. 2,5…8,0 включ. 0,37 10 
13,0 3,3 2,1…3,3 2,5…8,0 0,37 10 
14,0 3,7 2,4…3,7 2,5…8,0 0,37 12 

15,0 4,0 2,5…3,5 2,5…8,0 0,38 12 
16,0 4,2 2,5…4,5 2,5…8,0 0,37 10 
17,0 4,5 2,8…4,5 2,5…8,0 0,37 10 
18,0 4,7 3,5…4,7 2,5…8,0 0,37 12 
20,0 5,4 4,0…5,5 8,0 і більше 0,37 17 
21,0 6,0 3,5…5,0 2,5…8,0 включ. 0,38 12 

Темне пиво 

12,0 3,2 2,0…3,1 включ. 2,5…8,0 включ. 0,32 8 
13,0 3,2 2,1…3,3 2,5…8,0 0,32 8 
14,0 3.7 2,4…3,7 2,5…8,0 0,32 8 

15,0 4,0 2,5…3,5 2,5…8,0 0,32 8 
16,0 4,2 2,5…4,5 2,5…8,0 0,33 8 

17,0 4,5 2,8…4,5 2,5…8,0 0,33 8 
18,0 4,5 3,5…4,7 2,5…8,0 0,33 8 
20,0 4,5 4,0…5,5 8,0 і більше 0,35 8 
21,0 6,0 3,5…5,0 2,5…8,0 включ. 0,35 10 

 
Загальні технічні умови стандарту на пиво (ДСТУ 3888-99) передбачають 

виробництво пива трьох типів: світле, напівтемне, темне. Основним сортовим 
показником пива є масова частка сухих речовин у початковому суслі. При його 
значеннях 8 і 9 % випускають пиво світле, при 10 і 10,5 % – світле і напівтемне, 
а при екстрактивності початкового сусла 11, 11,5, 12, 12,5 ... 19,5, 20 % – світле, 
напівтемне, темне. Іншими фізико-хімічними показниками, які тісно пов’язані з 
названим основним показником і рецептурою, є масова частка спирту, масова 
частка діоксиду вуглецю, кислотність, колір, а також стійкість при зберіганні в 
процесі реалізації. 

Пиво за способом оброблення поділяють на фільтроване (пастеризоване та 
непастеризоване) і нефільтроване (освітлене та неосвітлене). 

Найголовнішими показниками якості пива як харчосмакового продукту є 



органолептичні, тобто ті, що визначаються органами почуттів (зору, нюху, 
смаку) в процесі дегустації (від лат. degusto – прозорість, пінистість та стійкість 
піни пробую на смак). Це смак і запах, колір і прозорість, пінистість та стійкість 
піни Основним показником якості пива є смак. Смак пива є чистим, якщо він 
обумовлений хмелем та солодом. Сторонніх присмаків у пиві не повинно бути. 

Занадто підвищені відчуття кислотності або терпкості також неприпустимі 
Кислий смак пива викликаний іонами водню, концентрація яких пов’язана зі 
ступенем дисоціації кислот і кислих солей. Відчуття солодкості пиву надають, в 
основному, незброджені цукри і декстрини. Відчуття гіркоти зумовлене 
наявністю в пиві кислот хмелю, а також кислих солей. 

На смакову чуттєвість впливає температура. Зі зміною температури 
змінюється колоїдна система пива, що відразу впливає на його смак. При 
значному зниженні температури пиво стає несмачним, “порожнім”, тому 
температура пива, яке подається споживачу, повинна знаходитись в межах 
8…12° С. 

Кожен сорт пива має свої характерні смакові особливості. В світлих сортах, 
як правило, переважає хмельова гіркота, що поєднується з гармонійним тонким 
смаком солоду. Таке пиво дає відчуття приємної хмельової гіркоти. Для 
темного пива більш характерним є чітко виражений солодовий смак і аромат, 
воно може бути навіть трохи солодкуватим. 

Органолептичні  та фізико-хімічні показники  пива  конкретних 
оригінальних пива більш характерним є чітко виражений солодовий смак і 
аромат, воно може бути навіть трохи солодкуватим. 

Органолептичні  та фізико-хімічні показники  пива конкретних 
оригінальних 

назв  обумовлені  особливостями їх рецептури і технології, але не повинні 
бути нижче встановлених чинним державним стандартом на пиво. 

Висока вартість і певний дефіцит основної сировини – ячмінного солоду та 
хмелю, досить тривалий час технологічного циклу виробництва (від 7 до 100 діб) 
є збудливими мотивами спрощення технології, повної або часткової заміни 
дефіцитної сировини. При цьому часткова заміна солоду не пророщеним 
зерновим матеріалом (кукурудзою, пшеницею, рисом, пшоном тощо) 
передбачається технологією виробництва і не вважається фальсифікацією. Разом 
з тим повна заміна солоду повинна розглядатися як технологічна фальсифікація, 
тому що одержаний із такої сировини напій не буде мати характерного 
лдолдяопвиовгао со присмаку і запаху. 

Фальсифікації якості пива досягають за рахунок порушення рецептурного 
складу (зменшення цінних рецептурних компонентів, введення добавок, що не 
передбачаються рецептурою). 

Асортиментна фальсифікація пива супроводжується заміною однієї групи 
пива іншою. Наприклад пиво з екстрактивністю початкового сусла 13 % може 



видаватися за пиво з початковою екстрактивністю сусла 18 % і більше. 
Встановити таку фальсифікацію за органолептичними показниками досить 
важко, оскільки технології виробництва цих груп пива дуже схожі, а значить, і 
органолептичні 

показники також схожі. Але таку фальсифікацію легко виявити при 
визначенні густини пива за допомогою звичайного ареометра, або за кількістю  
екстрактивних речовин за допомогою рефрактометра. 

Самим розповсюдженим способом фальсифікації є розведення пива водою 
як у процесі виробництва, так і в процесі транспортування та реалізації. При 
цьому 

встановити  місце  фальсифікації  пива  водою  практично  не  можливо.  
До  того ж розпізнати розбавлення пива водою можуть навіть кваліфіковані 
дегустатори в тому випадку, коли води додають у пиво близько 30%. 

Розведення пива великою кількістю води відбивається на його 
піностійкості, оскільки водопровідна вода значно знижує цей показник. Для 
підвищення ціноутворення та піностійкості пива і в процесі виробництва, і в 
процесі реалізації до нього можуть додавати поверхнево-активні речовини (а 
іноді навіть пральні порошки). 

Технологічна схема приготування пива 

 
  



Хід роботи 

 

1. Органолептичний аналіз якості пива 

Пиво, згідно з чинними стандартними технічними умовами, є 
слабоалкогольним, насиченим діоксидом вуглецю, тонізуючим пінистим 
напоєм, що одержується під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами. 
Воно містить значну кількість екстрактивних речовин (3…10 %), обмежену 
кількість спирту (1,5…7%), добре тамує спрагу, має приємну гіркоту і 
своєрідний аромат. 

Воно повинно відповідати вимогам стандарту, що забезпечується 
дотриманням технологічних інструкцій і рецептур, затверджених в 
установленому порядку уповноваженими державними органами. 

За органолептичними показниками пиво, яке виробляють за нормативно-
технічною документацією, має відповідати нормам, зазначеним у табл. 1.  

 
Таблиця 1 – ДСТУ 3888-99 Пиво. Загальні технічні умови 

Найменування 
показника 

Тип пива 

Фільтроване пиво 
Нефільтроване пиво (освітлене та 

неосвітлене) 

світле темне світле темне 

Прозорість 

Прозора рідина, яка піниться, без 
осаду та сторонніх включень. У 
процесі зберігання допускається 
поява часток білково-дубильних 
сполук.  
Для пшеничного пива допускається 
опалесценція від слабої до сильної 

Непрозора або прозора з 
опалесценцією рідина, що 
піниться, без сторонніх включень. 
У процесі зберігання допускається 
поява часток білково-дубильних 
сполук. Допускається дріжджовий 
осад.  

Аромат 

Чистий, зброджений солодовий 
смак, з ароматом хмелю, без 
сторонніх запахів.  

Зброджений солодовий смак, з 
ароматом хмелю, без сторонніх 
запахів, допускається дріжджовий 
відтінок. 

Смак 

Чистий, 
зброджений, з 
гіркотою хмелю, 
без сторонніх 
присмаків, У 
пшеничному 
пиві присутні 
пряно-ароматні 
тона. 

Повний, 
солодовий, з 
вираженим 
присмаком 
карамельного 
солоду, без 
сторонніх 
присмаків. 

Зброджений, 
солодовий, з 
гіркотою хмелю, 
допускається 
дріжджовий 
присмак. У 
пшеничному 
пиві присутні 
пряно-ароматні 
тона. 

Солодовий з  
вираженним 
присмаком 
карамельного 
солоду, без 
сторонніх 
присмаків. 

 У пиві з екстрактивністю начального сусла 15% та вище присутній 
винний присмак.  

 



Результати дослідження органолептичних показників світлого пива 
«________________________» 

 
Таблиця 2 – Органолептична оцінка досліджуваного пива 

Показник Характеристика 

Прозорість 

 
 
 
 

 
 

Аромат 

 
 
 
 

 
 

Смак 

 
 
 
 

 
 

 
Висновок: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
2. Визначення масової частки спирту у пиві 

 

Матеріали, реактиви та обладнання: термометри ртутні скляні лабораторні, 
колба місткістю 1 дм3, колба конічна місткістю 250 см3, фільтрувальний папір, 
водяна баня, спиртометр. 

Підготовка до аналізу: пиво готують до аналізу оскільки його необхідно 
звільнити від діоксиду вуглецю. Для цього 250…400 см3 пива наливають у колбу 
місткістю 1 дм3 і струшують, закриваючи і відкриваючи долонею до тих пір, поки 
не буде відчуватися тиск зсередини. Потім відбирають 100 см3 пива циліндром, 
переносять у конічну колбу місткістю 250 см3, нагрівають до 40°С і витримують 
при цій температурі 30 хв. після чого пиво охолоджують водою до температури 
20,0±0,5°С. Пиво  непрозоре  попередньо  фільтрують  крізь  паперовий  фільтр  
у колбу. 

Техніка виконання: підготовлений зразок пива наливають у циліндр, 
занурюють спиртометр та оцінюють показники. 



Результат дослідження 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Висновок: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
3. Визначення загальної (титрованої) кислотності у пиві 

 

Метод полягає у титруванні всіх кислот і кислих солей пива розчином 
гідроксиду натрію з індикатором фенолфталеїном. 

За одиницю кислотності X приймають 1 см3 розчину гідроксиду натрію 
концентрацією 1 моль/дм3 (1 н) на 100 см3 пива. 

Прилади, лабораторний посуд та реактиви: термометр ртутний 
лабораторний, мірний циліндр місткістю 50 см3, конічні колби місткістю 100 та 
500 см3, бюретка місткістю 25 см3, пінетки місткістю 10 та 20 см3, крапельниця 
лабораторна, 0,1 н розчин гідроксиду натрію, етиловий спирт, індикатор 
фенолфталеїн (спиртовий розчин масовою концентрацією 10 г/дм3). 

Підготовка до аналізу 
Пиво готують до аналізу оскільки його необхідно звільнити від діоксиду 

вуглецю. Для цього 250…400 см3 пива наливають у колбу місткістю 1 дм3 і 
струшують, закриваючи і відкриваючи долонею до тих пір, поки не буде 
відчуватися тиск зсередини. Потім відбирають 100 см3 пива циліндром, 
переносять у конічну колбу місткістю 250 см3, нагрівають до 40°С і витримують 
при цій температурі 30 хв. після чого пиво охолоджують водою до температури 
20,0±0,5°С. 

Пиво непрозоре попередньо фільтрують крізь паперовий фільтр у колбу, 
причому край фільтра має бути нижче краю воронки, яку закривають покривним 
склом, першу частину фільтрату (приблизно 20 см;). 

Пиво з кольором вище 3,0 од. перед визначенням кислотності розбавляють 
дистильованою водою у співвідношенні 1:3 в мірному циліндрі. 

 



Техніка визначення: відміряють піпеткою 10 см3 підготовленого пива, 
вносять у конічну колбу місткістю 100 см3, додають 40 см3 води і 3-4 краплі 
розчину фенолфталеїну. 

Вміст колби титрують з бюретки 0,1 н розчином гідроксиду натрію до 
появи слабо рожевого забарвлення, яке зберігається впродовж 30 с. Якщо колір 
зникає раніше, роблять дотитровування. 

Кислотність пива: 
� = � ∗ �� ∗ �� 

Де, V – об’єм розчину гідроксиду натрію концентрацією 0,1 моль/дм3 (0,1 
н), який витрачено на титрування, см3; 

К1 – коефіцієнт поправки робочого розчину гідроксиду натрію;  
К2 – коефіцієнт розбавляння (для темного пива К2 =4, для світлого – К2 =1). 
 
Розбіжність між двома паралельними визначеннями не повинна 

перевищувати 0,1 од. в 1 см3 розчину гідроксиду натрію концентрацією 1 
моль/дм3 на 100 см3 пива. 

Розрахунки ведуть до другого десяткового знака. За кінцевий результат 
приймають середнє арифметичне результатів двох паралельних визначень і 
виражають його цілим числом з одним десятковим знаком. 

 
Обробка результатів 

Для досліду було використано світле пиво «Рогань». 
Показник 1-й зразок 2-й зразок 1-й зразок 2-й зразок 

X     
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Висновок: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 



4. Визначення піностійкості пива 

 

Пінистість характеризується висотою шару піни в міліметрах, яка 
утворюється при виливанні пива з відкоркованої пляшки в спеціальний 
циліндричний стакан (висотою 105…110 мм, внутрішнім діаметром 75 мм) з 
висоти 25 мм від верхнього краю стакана. Одночасно визначається і 
піностійкість. 

Пиво має утворювати піну, причому утворена піна має бути стійкою, тобто 
опадати довгий час. З плинністю часу будь-яка піна руйнується, але тривалість її 
існування, тобто стійкість, є важливою характеристикою піни. Під піностійкістю 
розуміють час (в секундах чи хвилинах), що пройшов з моменту утворення піни 
до її повного руйнування (до появи на поверхні «дзеркала»). Найбільш точною 
характеристикою стійкості піни є тривалість існування однієї бульбашки, що 
називається елементарною піною. 

Прилади, лабораторний посуд та реактиви: циліндричні склянки, 
секундомір. 

Техніка визначення: Для визначення піностійкості пива спеціальну 
циліндричну склянку ставлять на площадку лабораторного штатива. На штативі 
встановлюють та закріплюють кільце так, щоб верхня точка його знаходилась на 
відстані 25 мм від верхнього края склянки. 

Пиво яке досліджують охолоджують до температури 10…12°С. Потім 
відкривають пляшку, ставлять її в кільце штативу, щоб горло спиралось на 
кільце, і повільно нахиляють пляшку так, щоб пиво спокійно виливалось в центр 
склянки. Наливати пиво припиняють тоді, коли поверхня піни зрівняється з 
верхнім краєм склянки. 

В мить різкого розмежування шару пива та шару піни вмикають 
секундомір та заміряють лінійкою висоту стовпа піни. Опадання піни та 
утворення на поверхні пива вільних від піни ділянок «дзеркала» вважається 
закінченням досліду. Секундомір вимикають та підраховують час опадання піни 
в хвилинах. 

Згідно з ДСТУ 3888-99 пиво, налите з висоти 25 мм (відстань від краю 
пляшки до верхнього краю посуду) у чистий скляний циліндр висотою 105…110  
мм з зовнішнім діаметром 70…75 мм при температурі 12° С, повинно мати 
компактну піну, виділяти пухирці двооксиду вуглецю і відповідати таким 
показникам: 

• для пива, розлитого у пляшки – висота піни не менше 30 мм, 
піностійкість (або час спадання піни) не менше 4 хв; 

Поганим вважається пиво з висотою піни 15 мм і нижче та часом спадання 
піни 1,5 хв. 

• для бочкового пива – висота піни не менше 20 мм, піностійкість не 
менше 3 хв. 



Поганим вважається пиво з висотою піни 12 мм і нижче та часом спадання 
піни 1 хв. 

 
Обробка результатів 

Пінистість досліджуваного пива склала ______ мм. 
Піностійкість склала ____ хв ____ с. 
Висновок: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
5.1 Визначення колірності пива методом колориметричного 

титрування 

Суть методу колориметричного титрування полягає у візуальному 
зрівнюванні кольору пива з кольором розчину йоду різної концентрації в 100 см3 
води. Цей метод застосовується для визначення колірності пива, квасу, деяких 
солодів. 

Колірність цих продуктів прийнято виражати в см3 0,1 моль/дм3 (0,1 н) 
розчину йоду, який використовується в якості стандартного розчину. 

За одиницю кольору прийнято колір розчину, отриманого додаванням 1 
см3 розчину йоду концентрацією 0,1 моль/дм3 до 100 см3 води. 

Прилади, лабораторний посуд та реактиви: мікробюретки, склянки з 
безбарвного скла ємкістю 150…200 см3, мірний циліндр, 0,1 моль/дм3 (0,1 н) 
розчин йоду, папір фільтрувальний лабораторний. 

Техніка визначення: Пиво звільняють від діоксиду вуглецю, як при 
визначенні спирту, екстракту і кислотності. 

Непрозоре пиво фільтрують крізь паперовий фільтр. 
Пиво з кольором більше 2,0 од. розбавляють водою у співвідношенні 1:3 в 

циліндрі. 
Для визначення колірності пива у два однакових хімічних стакани з 

безбарвного скла на 150…200 см3 відміряють: у один 100 см3 пива, в інший – 
100 см3 дистильованої води. Стакани встановлюють проти джерела освітлення 
(денне світло чи люмінісцентна лампа) на рівні очей спостерігача. Під стакани 
підкладають аркуш білого паперу і в стакан з водою з мікробюретки по 
краплинам додають 0,1 моль/дм3 розчин йоду, при постійному перемішуванні 
скляною мішалкою до тих пір, поки колір води не зрівняється з кольором пива 
при розгляданні як збоку, так і зверху в прохідному денному освітленні. Колір 
пива виражають в см3 0,1 моль/дм3 (0,1 н) розчину йоду на 100 см3 пива. 



Кольоровість пива 
* = � ∗ � 

де: V – об’єм розчину йоду концентрацією 0,1 моль/дм3 (0,1 н), доданий до 
100 см3 води до моменту зрівняння забарвлення пива, см3; 

К – коефіцієнт розбавлення (для темного пива К = 4, для світлого – К = 1) 
Розбіжність між двома  паралельними визначеннями не повинна 

перевищувати 0,1 од. 
Розрахунки ведуть до другого десяткового знака. За кінцевий результат 

приймають середнє арифметичне результатів двох паралельних визначень і 
виражають його цілим числом з одним десятковим знаком. 

Висновок: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
5.2 Визначення кольору пива колориметричним методом 

 
Колірність пива визначають фотоелектроколориметричним методом за 

допомогою відповідного рівняння калібровочниої кривої. 
Сутність методу полягає у вимірюванні оптичної густини досліджуваного 

пива на ФЕК-56М у кюветі з товщиною шару розчину 10 мм при довжині хвилі 
540 нм та наступному перерахунку за рівнянням: 

� =
+

� ∗ ,
 

Де, К – колірність пива,  
D – оптична густина пива,  
а – коефіцієнт перерахунку оптисної густини 0,1 н розчину йоду,  
l – товщина шару пива у кюветі, см. 
 
Для вказаного перерахунку слід існуючу одиницю колірності виразити у 

одиницях оптичної густини. Коефіцієнт перерахунку а для 1 см3 0,1н розчину 
йоду на 100 см3 об’єму у шарі товщиною 10 мм та при довжині хвилі, що 
дорівнює 0,075. 

Матеріали, реактиви, обладнання: пиво, дистильована вода, воронка, 
фільтрувальний папір, хімічний стакан, кювета на 1 см, фотоелектроколориметр. 

Техніка визначення. Перед фотометруванням необхідно ретельно 
відфільтрувати пиво. Профільтроване пиво поміщують у промиту кювету на 1 см 
та фотометрують на ФЕК-56М зі світлофільтром №6 при довжині хвилі 540 нм. 
Підставляючи значення оптичної густини у розрахункове рівняння, отримаємо 
показник колірності пива. 



Обробка результатів 
Для досліду було використано пиво 

«__________________________________». 
Показник Значення  

D  
а  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Для досліду було використано пиво «__________________________________». 

Показник Значення  
D  
а  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Висновок: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
  



Заняття 12 

Тема. Оцінка якості вина 

Мета роботи – проаналізувати якість вина, визначивши його фізико-
хімічні показники, зробити висновок щодо відповідності дослідних зразків 
вимогам нормативних документів. 

 
Теоретична частина 

Вино виноградне – напій, що отримується спиртовим бродінням 
виноградного соку. В залежності від тривалості контакту сусла з твердими 
частинами виноградного грона в виноробстві розрізняють два способи 
переробки винограду – по білому і за червоним способом. При переробці за білим 
способом тривалість контакту не більше 4-6 год, а за червоним способом - від 6-
10 год до 5-7 діб і більше. По кожному способу переробляють білий і червоний 
виноград. 

За білим способом переробляють виноград при приготуванні шампанських 
і коньячних виноматеріалів, виноматеріалів для білих натуральних вин. Їх 
технологія передбачає досить швидке вилучення сусла і запобігання від впливу 
кисню повітря. Виноматеріали, приготовлені за білим способом, повинні бути 
легкі, мати свіжу кислинку в смаку і легкий сортовий аромат. 

За червоним способом переробляють виноград при приготуванні 
виноматеріалів для більшості типів спеціальних вин, а також червоних 
натуральних вин. За червоним способом отримують вина ігристі, тихі, 
натуральні (сухі, напівсухі, напівсолодкі) і спеціальні (міцні, десертні і лікерні), 
червоні, білі і рожеві. Виноматеріали, приготовлені за червоним способом, 
повинні мати максимальну кількість ароматичних і екстрактивних речовин, що 
витягають із твердих частин виноградного ягоди (шкірки, насіння, гребенів). 

Натуральні вина отримують в результаті повного або часткового 
зброджування сусла або мезги без додавання етилового спирту. При повному 
зброджуванні цукру отримують сухі вина.  



Технологічна схема виробництва червоного вина 
 

  



Хід роботи 
1. Органолептичний аналіз якості вина 

За органолептичними показниками вино повинно відповідати вимогам, 
зазначеним у табл. 1. 

Таблиця 1 – Вимоги щодо органолептичних показників якості вина 
(згідно ДСТУ 4806:2007 Вина загальні технічні умови) 

Назва показника Характеристика 

Прозорість Прозорі з блиском, без осаду і сторонніх включень 
Колір: 
білих: 
столових 
столових спеціального типу 
кріплених 
рожевих 
червоних 

 
 
від світло-солом'яного, зеленуватого до світло-золотистого 
від золотистого до янтарного 
від золотистого до янтарного 
від світло-рожевого до темно-рожевого різних відтінків 
від червоного до темно-червоного різних відтінків 

Смак і аромат(букет) 
Повинен відповідати групі і типу вина, залежить від сортів 
винограду, з яких виготовляють вино 

Примітка. Колекційні вина можуть мати осад на стінках і дні пляшок. Для вин, 
закупорених корковими пробками, допускаються одиничні пилоподібні включення 
коркової крихти. 

 

 
Таблиця 2 – Органолептична оцінка ________________________ вина 

Назва 
показника 

Характеристика 

Прозорість 
 
 
 

 
 

Колір 
 
 
 

 
 

Смак 
 
 
 

 
 

Аромат 
 
 
 

 
 

Висновок: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



2. Визначення кислотності 

Вино має кислу реакцію через наявність у ньому органічних кислот: 
яблучної, винної, бурштинової, молочної, лимонної. Для відчуття відтінку 
кислотність має значення співвідношення кислот. Різко кислий смак вина 
пов'язаний з переважанням в ньому винної кислоти. М'який, приємний смак 
свіжості мають вина, в яких міститься відносно багато яблучної та лимонної 
кислот. 

Титрована кислотність – основний показник для характеристики смакових 
якостей вина. Під титруємою кислотністю вина розуміють зміст в ньому вільних 
кислот і їх кислих солей, виражене в грамах на 1 дм3 вина (в перерахунку на 
винну кислоту). 

Титрована кислотність в виноградних винах становить 3-8 г / дм3. 
Матеріали, реактиви, обладнання. Вино, фенолфталеїн, 0,1 н. розчин 

NaOH, дистильована вода, мірна колба місткістю 200 см3, піпетка Мора об'ємом 
10 і 20 см3, конічна колба місткістю 200-300 см3, мірний циліндр місткістю 100 
см3, тітровальний установка. 

Техніка визначення: 10 см3 світлозабарвленого вина або 20 см3 розведеного 
темнозабарвленого вина (для отримання розведеного вина беруть 20 см3 
темнозабарвленого вина і доводять до мітки дистильованої водою в мірній колбі 
місткістю 200 см3) переносять в конічну колбу місткістю 200-300 см3, додають 
100 см3 дистильованої води, 1 см3 фенолфталеїну і нагрівають до кипіння. 
Гарячий розчин титрують 0,1 н. розчином NaOH до появи рожевого забарвлення, 
не зникає протягом 30 с. 

Кислотність (для червоних вин) 
Кількість винної кислоти в 1 дм3 вина (г): 

К =
А ∗ 0,0075 ∗ 1000

2
 

lе, А – об’єм 0,1 н. розчину NaOH, використаного для нейтралізації, см3; 
0,0075 г – кількість винної кислоти, відповідної 1 см3 0,1 н. розчину NaOH; 
А*0,0075 – кількість винної кислоти, відповідної 2 см3 вина 

Обробка результатів 
Показник  1-й зразок  2-й зразок 

А     
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 



Висновок: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
3. Визначення відносної густини вина 

Густина – важливий фізичний показник для характеристики вина. Зазвичай 
користуються відносною густиною, що показує відношення густини даної 

речовини до густини дистильованої води, взятої за температури 4С, та є 
безрозмірною величиною. 

У виробничих умовах та лабораторній практиці часто використовується 
метод визначення густини за допомогою ареометра. 

Густина виноградних вин (за температури 20С) повинна знаходитись у 
наступних межах: натуральні вина 1,003 – 1,01; спеціальні вина 1,02 – 1,11. 

Матеріали, реактиви та обладнання: вино, циліндр мірний місткістю 
100  мл, термометр, набір ареометрів. 

Техніка визначення: у сухий, чисто вимитий циліндр обережно, без 
вспінювання, наливають досліджуване вино та погружають у нього ретельно 
витертий ареометр, не торкаючись ним стінок циліндра. Відлік показників шкали 
проводять по нижньому рівню меніска, після того як зупиниться ареометр, при 
цьому око спостерігача повинно бути на одному рівні з поверхнею рідини. 

Результати дослідження: __________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Висновок: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
4. Визначення в'язкості 

В'язкість характеризує внутрішнє тертя, що виникає при відносному 
переміщенні сусідніх шарів рідини і залежить від зчеплення між її молекулами. 
Величину динамічної в'язкості виражають в Паскаль ∙ секундах (Па∙с). 

В'язкість вина впливає на такі показники, як піноутворююча здатність і 
стійкість піни ігристих вин. 

Матеріали, реактиви, обладнання. Вино, дистильована вода, віскозиметр 
Оствальда, водяна баня, термометр, секундомір. 



Техніка визначення. Наливають піпеткою в широку трубку віскозиметра 
стільки дистильованої води, щоб було заповнене кульове здуття. Після цього 
затягують рідина в тонку трубку (за допомогою приєднаної до неї гумової трубки 
з затискачем) до мітки в верхньому капілярі. Віскозиметр поміщають у водяну 
баню, розігріту до температури 20 °С, при закритому затиску. Після 
встановлення температури відкривають затиск і, як тільки рідина пройде верхню 
мітку, включають секундомір, зупиняють його, коли рідина дійде до другої 
(нижньої) мітки. Час відзначають з точністю до ±2 с. Для розрахунків беруть 
середнє арифметичне значення не менше трьох близько сходяться результатів. 

Аналогічним чином вимірюють час витікання досліджуваного вина. 
Розрахунок ведуть за формулою: 

ŋ = ŋ# ∗
1 ∗ 2

1# ∗ 2#

 

Де, ŋ, ŋ0 – в’язкість досліджуваного вина та води, Па∙с; 
τ, τ0 – час закінчення досліджуваного вина та води, с; 
d, d0 – густина досліджуваного вина та води, кг/м3. 
 
Точність результатів обмежують трьома десятковими знаками. В'язкість 

вина зазвичай становить (1,5-2)∙10-3 Па∙с. 
Обробка результатів 

Показник  Значення  
ŋ0   
τ   
τ0   
d   
d0   

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Висновок: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 



5. Визначення екстракту 

Екстрактом називають суму нелетких сполук органічного та мінерального 
походження, що містяться у вині. 

Загальний екстракт – загальний вміст вуглеводів, нелетких кислот, 
фенольних, азотистих та мінеральних речовин, а також нелетких багатоатомних 
спиртів. 

Приведений екстракт – загальний екстракт за виключенням редукуючих 
цукрів. 

Залишковий екстракт – приведений екстракт за виключенням титрованих 
кислот. 

Визначення екстракту дозволяє судити о смакових перевагах вина. 
Визначити вміст екстракту вина з достатньою точністю можна 

розрахунковим шляхом, знаючи його густину та вміст сухих речовин у вині по 
формулі: 

3 = 1.3�5 ∗ 6 + 7� 
де S – вміст сухих речовин у вині, % (визначають по рефрактометру); r – 

перерахунковий коефіцієнт, який залежить від S; N – різниця між густиною вина 
та одиницею, помноженою на 100. 

7 = �2 − 1� ∗ 100, 
де d – густина вина. 
Матеріали, реактиви та обладнання: вино, рефрактометр, скляна паличка. 
Техніка визначення: декілька крапель вина за допомогою скляної палички 

поміщають на призму рефрактометра та визначають масову частку сухих 
речовин. 

Результати дослідження: _________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Висновок: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 



6. Визначення етанолу 

Етанол – ведучий компонент вина, який характеризує його тип та смакові 
особливості. 

Вміст етанолу у вині розраховують на основі даних щодо густини вина та 
вмісту сухих речовин за формулою: 

� = 0.36665�6 − 7� 
Результати визначення: розраховуємо вміст етанолу: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Висновок: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
  



Заняття 13 

Тема. Вивчення технології виробництва хлібопекарських дріжджів 

 
Хід роботи 

Технологія виробництва хлібопекарських дріжджів 

Стадії технологічного процесу. Технологічний процес отримання дріжджів 
складається з таких етапів: приготування живильного середовища, вирощування 
маткових і товарних дріжджів, виділення товарних дріжджів з дріжджової 
суспензії, формування і упаковка пресованих дріжджів, сушка та упаковка 
продукції. 

 
Технологічна схема виробництва хлібопекарських дріжджів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Характеристика комплексів устаткування 
Лінія починається з комплексу обладнання для обробки сировини, 

складається з апаратів для виготовлення поживних середовищ, сепараторів для 
меляси та пароконтактних установок для стерилізації. Провідний комплекс 
представлений дріжджевирощувальними апаратами. Також є апарати для 
виділення дріжджів (сепаратори, фільтр-преси та барабанні вакуум-фільтри), 
сушильні установки та машини для формування та упакування дріжджів.  

 

 
 

Зі збірника 1 меляса насосом 2 направляється у розсиропник 3, в якому 
вона розбавляється гарячою водою (90°С), витримується 30 хвилин та подається 
на сепаратор 5, де очищується від механічних домішок. Освітлене сусло 
нагрівають до 120°С у теплообміннику 4, витримують 30 секунд, охолоджують 
до 80°С та направляють у приточний збірник 6, звідки воно потрапляє у 
дріжджевирощувальні апарати 8, 9, 10, 11. Освітлення та стерилізація 
відбуваються у безперервному режимі.  

Мінеральні солі (диамонійфосфат, сульфат магнія та інші) розчиняють у 
бачку 7 та направляють в апарати для розмноження дріжджів. Вирощування 
хлібопекарських дріжджів складається з  отримання маточних дріжджів та 
товарних. Маточні дріжджі чистої культури готують у кількості необхідній для 
забезпечення засіву у товарний апарат 21, та зберігають у вигляді дріжджового 
молока при температурі 2°С. Маточні та товарні дріжджі виділяють із 
дріжджової суспензії, промивають холодною водою та згущують у сепараторах 
12, 14, 16. Дріжджове молоко після сепарації збирається у збірник 17, звідки 
направляється у збірники 18 та 22 – маткового та товарного молока . Для 
промивання використовують спеціальні промивні баки 13  та 15. Кислотну 
обробку маткових дріжджів перед засівом проводять в збірнику 19, куди з 
дозатора 20 потрапляє сірчана кислота. 

Рис. Машинно-аппаратурная схема линии 
производства



Остаточне виділення товарних дріжджів із дріжджового молока 
відбувається у вакуум-фільтрі 24, попередньо обробленому розчином повареної 
солі зі збірника 23, Пластини дріжджів потрапляють у сушилку  26 через шнек 
25. Пресовані дріжджі формуються у брикети та упаковуються. 

 

1) Визначення кислотності дріжджів 

Методами фізико-хімічного аналізу визначається кислотність дріжджів, 
підвищення якої свідчить про зараженість дріжджів кислоутворюючими 
бактеріями. Кислотність виражається у міліграмах оцтової кислоти на 100 г 
дріжджів. Згідно з ГОСТ 171-69 кислотність дріжджів у день виробництва на 
заводі не повинна перевищувати 120, а після 12 діб зберігання або 
транспортування при температурі від 0°С до 4°С – 360 мг оцтової кислоти на 100 
г дріжджів. 

Техніка виконання: зважити 10 г дріжджів на технічних вагах, розтерти у 
фарфоровій чашці з 50 мл дистильованої води, додати 3-5 крапель 1%-го розчину 
фенолфталеїну і титрувати 0,1 Н розчином NaOH до появи рожевого 
забарвлення, яке не зникає протягом декількох секунд.  

Кислотність дріжджів розраховується за формулою (мг на 100 г):  

К =  
6а ∗ 100

10
 

Де: 
а – кількість NaOH, що було використано на титрування, мл; 
6 – кількість оцтової кислоти, що відповідає 1 мл 0,1 Н розчину лугу, мг. 

Обробка результатів 
а1 а2 аср 
   

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Висновок: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 



2) Визначення підйомної сили дріжджів 

З усіх фізико-хімічних показників якості пресованих дріжджів найбільше 
технологічне значення в хлібопекарському виробництві має визначення їх сили 
сходження. Чим швидше дріжджі піднімають тісто, тим вища їх якість. Сила 
сходження дріжджів виражається у хвилинах. Швидкість сходження тіста, 
замішаного за певною рецептурою, визначають кількістю хвилин, за яку воно 
піднімається у формі на 70 мм. За стандартом сила свіжих пресованих дріжджів 
повинна бути не більше 70 хв, сушених дріжджів першого сорту – 90 хв. Дуже 
хороші дріжджі піднімають тісто за 45-55 хвилин.  

Метод полягає у визначенні часу спливання у воді кульки тіста, замішаного 
в певних умовах. Спливання відбувається тим швидше, чим скоріше 
збільшується об’єм кульки у результаті накопичення вуглекислого газу 
дріжджами. Об’ємна маса свіже замішаного тіста біля 1,4 г/см3. У процесі 
бродіння вона зменшується, і коли стане меншою за 1, то кулька спливає. Хороші 
дріжджі піднімають кульку на 14-20 хв. Якщо кулька спливає після 24 хв, то 
дріжджі вважаються незадовільної якості. 

Техніка визначення: 6,25 г дріжджів розмішати  з водою скляною 
паличкою у ступці. Одержану суспензію перенести у мірну колбу  на 100 мл і 
водою довести до позначки. Після енергійного струшування колби піпеткою 
перенести 5 мл дріжджової суспензії у фарфорову ступку, додати 7 г пшеничного 
борошна 2 гатунку. З цієї сировини замісити тісто, вимішувати протягом 1 хв, 
перенести його на долоню і сформувати кульку, опустити її у склянку з водою 
32°С. Склянку помістити у термостат з температурою 32°С. Різниця (в хв) між 
часом опускання кульки у воду і часом її спливання характеризує силу 
сходження дріжджів. 

Обробка результатів 
Швидкість сходження тіста становить ____ хвилин ____ секунд. 
Висновок: ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
3) Визначення осмочутливості пресованих дріжджів 

Під осмочутливістю розуміють здатність дріжджів не знижувати 
ферментативну активність в середовищі з підвищеним осмотичним тиском. 

Метод визначення осмочутливості полягає в порівнювальній оцінці сили 
сходження дріжджів в тісті без солі і в тісті з підвищеним вмістом солі. 

Різниця (в хв) в силі сходження дріжджів в залежності від осмотичного 
тиску середовища характеризує осмочутливість, яку розглядають як непрямий 



показник стійкості дріжджів. Дріжджі з осмочутливістю в межах 10-15 хв. стійкі 
при зберіганні і можуть бути використані для сушіння. 

Техніка виконання: зважити дві наважки дріжджів по 0,31 г кожна з 
точністю до 0,01 г. До першої наважки додати 4,8 мл3 водопровідної води 35°С 
і 7 г борошна. Замісити тісто, сформувати його у вигляді кульки і опустити його 
у склянку з водою з температурою 35°С. До другої наважки дріжджів додати 4,8 
мл3 3,35%-го розчину хлориду натрію температурою 35°С і 7 г борошна. З тіста 
сформувати кульку і опустити у склянку з водою. Записати час опускання кульок 
у воду. Відмітити час спливання кульок. 

Швидкість спливання кожної кульки в хвилинах помножити на коефіцієнт 
3,5. Різниця між отриманими значеннями сили сходження для тіста без солі й для 
тіста з підвищеним вмістом солі характеризує ступінь осмочутливості дріжджів. 

Приблизні норми величин осмочутливості пресованих дріжджів (в хв..) 
складають:  

добра – 1-10 хв, задовільна – 10-20 хв, погана – більше 20. 
 

Обробка результатів 
 

Показники Результат 
Швидкість спливання кульки тіста без солі   
Швидкість спливання кульки без солі, 
помножена на коефіцієнт 3,5 

  

Швидкість спливання кульки тіста з сіллю   
Швидкість спливання кульки тіста з сіллю, 
помножена на коефіцієнт 3,5 

  

Осмочутливість ё  
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Висновок: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
  



Заняття 14 

Тема. Аналіз кави  

Мета вивчити сировину і технологію виробництва кави та набути навичок 
у визначенні якості вибраної продукції. 

 
Хід роботи 

 
Технологічна схема виробництва розчинної кави 

 
 

  



1. Органолептична оцінка кави 

Експертиза органолептичних показників якості кави проходить в 
наступній послідовності: визначення зовнішнього вигляду, кольору сухої кави, 
аромату і смаку настою, для кави в зернах – визначення масової частки ламаних 
зерен і уламків зерна. 

Зовнішній вигляд і колір визначають візуально при яскравому розсіяному 
денному світлі або люмінесцентному освітленні в частині об'єднаної проби 
продукту масою не менше 100,0 г, вміщеній на аркуш білого паперу рівним 
шаром. 

Аромат визначають як в сухому продукті, так і в напої. Смак визначають 
тільки в напої. 

Приготування напою з розчинної кави: навіску масою 2,5 г поміщають в 
фарфоровий або скляний стакан місткістю 250 см3 і розчиняють при помішуванні 
в 150 см3 гарячої кип'яченої води температурою 96-98°С. 

Для приготування напою з натуральної меленої кави навіску масою 7,0 г 
поміщають в фарфорову чашку місткістю 250 см3 і заливають 100 см3  гарячою 
киплячою водою. Аромат визначають відразу ж, злегка помішуючи вміст чашки, 
щоб домогтися осідання частинок кави на дно чашки. Дають напою настоятися 
протягом 5 хв для осідання більшості великих часток. Частинки, які прилипли до 
стінок чашки, видаляють. Напій охолоджують до температури не більше 55°С, 
після чого визначають його смак. 

Чашки та склянки повинні бути чистими, сухими, без тріщин і подряпин і 
не мати стороннього запаху. 

За органолептичними показниками натуральна кава повинен відповідати 
вимогам, наведеним в табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Вимоги щодо органолептичних показників якості кави (згідно 

ГОСТ Р 52088-2003. Кофе натуральный жареный. Общие технические условия) 
Найменування 

показника 
Характеристика натуральної смаженої кави сорту 

Преміум Вищого Першого Другого 
Кава в зернах  

Зовнішній 
вигляд 

Рівномірно 
обсмажені зерна, 

в основному зі 
світлою 

борозною 
посередині 

Переважно 
рівномірно обсмажені 
зерна. Допускається 
наявність зерен, що 

відрізняються за 
кольором  

Недостатньо 
рівномірно 

обсмажені зерна 
– 

з включенням оболонки кавових зерен: 

Допускається наявність ламаних зерен і уламків зерна (в цей показник не 
входять порожнисті зерна – зерна без внутрішньої частини),%, не більше: 

1,5 5,0 8,0 – 
Колір Світло обсмажені – світло-коричневого кольору, з сухою поверхнею 



Середньо обсмажені – від коричневого до темно-коричневого кольору, з 
матовою або блискучою поверхнею; 

Темно обсмажені – темно-коричневого або переходить в чорно-коричневий 
кольори, з маслянистою поверхнею або зі слідами маслянистості; 

Надзвичайно обсмажені – чорного кольору, на межі обвуглювання, з 
блискучою маслянистої поверхнею. 

Мелена кава 

Зовнішній 
вигляд 

Порошок від світло-до темно-коричневого або переходить в чорно-
коричневий кольори (в залежності від ступеня обсмажування) з включенням 

оболонки кавових зерен 

Колір однорідний по інтенсивності 
допускається неоднорідність кольору 

по інтенсивності 

Кава в зернах та мелена кава 

Аромат 
Аромат яскраво 

виражений.. 
Аромат 

виражений.. 

Аромат від 
слабковираженого до 

вираженого. 

Аромат 
слабовиражений. 

Смак 

Смак приємний, 
насичений 

Смак приємний 
Смак злегка 

жорсткуватий 

смак від гіркого 
до гірко-

в'яжучого, 
досить жорсткий 

з різними відтінками (кислуватий, гіркуватий, від гіркого 
до гірко-в'яжучого і ін.). 

 

Не допускаються сторонні запах і присмак 

 
Таблиця 2 – Органолептична оцінка досліджуваної кави 

Назва 
показника 

Характеристика 

Кава в зернах 

Зовнішній 
вигляд 

 
 
 

 
 

Колір  

 
 
 

 
 

Аромат 

 
 
 

 
 

Смак 

 
 
 

 
 

Запах  

 
 
 
 

 
 



Мелена кава 

Зовнішній 
вигляд 

 
 
 
 

 
 

Колір  

 
 
 
 

 
 

Аромат 

 
 
 
 

 
 

Смак 

 
 
 
 

 
 

Запах  

 
 
 
 

 
 

 
Висновок: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
2. Визначення масової частки сторонніх металевих домішок 

Суть методу полягає у виділенні металомагнітних домішок за допомогою 
магніту і металевих немагнітних домішок шляхом механічного розбору. 

Техніка виконання: Об'єднану пробу кави масою близько 100 г переносять 
на аркуш білого паперу або скло і розрівнюють шаром товщиною 1 см. 

Металеві домішки витягають підковоподібним магнітом, на полюси якого 
надягають щільно прилягають ковпачки з цигаркового паперу для полегшення 
знімання домішок магніту. 

Повільно проводять магнітом паралельні борозенки в поздовжньому і 
поперечному напрямках так, щоб вся поверхня досліджуваної проби була 
пройдена магнітом. Притягнуті магнітом металеві домішки обережно знімають і 
переносять на попередньо зважене годинникове скло. 



Витяг металомагнітних домішок з досліджуваного зразка повторюють 
кілька разів. Перед кожним витяганням домішок зразок змішують і розрівнюють 
тонким шаром, як зазначено вище. Випробування закінчують, коли до магніту 
перестануть притягатися частки металомагнітних домішок. 

Після вилучення металомагнітних домішок пробу ретельно переглядають 
під лупою для виявлення частинок металу, що не притягується магнітом. 
Металеві немагнітні домішки витягають пінцетом і приєднують до домішок, 
витягнутих магнітом. 

Зібрані на годинне скло металеві домішки зважують з похибкою не більше 
± 0,0001 г. 

Масову частку металевих домішок (M) в процентах визначають за 
формулою: 

9 =
��� + ��� ∗ 100

�
 

Де, m – маса навіски кави, г; 
m1 – маса металомагнітних домішок, г; 
m2 – маса металічних немагнітних домішок, г. 

 
Для визначення величини часток в найбільшому лінійному через вимір 

металеві домішки переносять на спеціальну вимірну сітку з осередками 
величиною 0,3 на 0,3 мм і розглядають під лупою. 

Масова частка металевих домішок (частинок не більше 0,3 мм в 
найбільшому лінійному вимірі) в натуральному розчинній каві повинна бути не 
більше 0,0003%. 

Результати дослідження:  
Маса навіски кави – _______ г.    _______ г. 
Маса металомагнітних домішок та маса металічних немагнітних домішок 

складає _____ г.      _____ г. 
Масова частка металевих домішок (M) складає ____ %.  ____ %. 
 
Висновок: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 



3. Визначення масової частки вологи зразків кави 

Масову частку вологи визначають шляхом висушування наважки кави в 
електричній сушильній шафі.  

Техніка виконання: чистий пустий бюкс сушать разом з кришкою протягом 
30 хвилин у сушильній шафі при температурі 130°С, охолоджують в ексикаторі 
та зважують. 

З аналітичної проби досліджуваного зразку кави у висушені бюкси 
поміщають наважку масою по 5 г з точністю ±0,01 г. Відкриті бюкси з наважками 
поміщають у сушильну шафу, попередньо прогріту до 140-145°С. Температуру 
шафи при установці бюксів доводять до 130°С протягом 10 хвилин і цей момент 
вважають початком сушки. 

Тривалість сушіння при температурі 130°С складає 45 хвилин. Після 
висушування бюксу виймають з шафи, закривають кришкою та охолоджують в 
ексикаторі, потім зважують з точністю ±0,01 г. 

Масову частку вологи розраховують за формулою: 

� =
��� − ��� ∗ 100

�� − �
 

Де: W – масова частка вологи, %; 
m1 – маса бюксу з наважкою до висушування, г; 
m2 – маса бюксу з наважкою після висушування, г; 
m – маса порожнього бюксу. 
 
Результати дослідження: 
Вологість досліджуваного зразку розчинної кави. 

Позначення   
m1     
m2     
m     
W     

Wср   
 
Висновок: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 



4. Визначення масової частки екстрактивних речовин 

Визначення масової частки екстрактивних речовин у каві проводять 
шляхом висушування. Метод заснований на виділенні екстрактивних речовин з 
наважки кави при кип’ятінні її з водою. Масу виділених екстрактивних речовин 
після випарювання води визначають зважуванням. Паперовий фільтр поміщають 
у чистий сухий металевий бюкс, який висушують за температури 120..125°C 
протягом 25..35 хвилин, охолоджують в ексикаторі та зважують. 

Результат зважування виражають у грамах з точністю до другого знаку 
після коми. Обраний режим висушування фільтру дозволяє досягнути постійної 
маси сухого фільтру та бюксу. 

Техніка виконання: наважку кави масою 2,0–2,5 г, переносят кількісно у 
хімічну склянку місткістю 150-200 мл, додають 50-70 мл киплячої дистильованої 
води, кип’ятять протягом 5 хвилин та охолоджують. Після кип’ятіння вміст 
склянки фільтрують через підготовлений фільтр. Частинки кави, що залишилися 
на стінках склянки, переносять на фільтр за допомогою додаткової порції 40..50 
мл дистильованої води.   

Фільтр з осадом поміщають у металевий бюкс та висушують у сушильній 
шафі за температури 120..125°C протягом 1,5..2,5 год до постійної маси. 
Висушений фільтр з осадом охолоджують в ексикаторі та зважують.  

Вміст екстрактивних речовин у каві виражають їх масовою часткою у 
зразку, розрахунок проводять за формулою: 

�� = 100 −
�� − ���

�
∗ 100 

де m – маса сухої речовини наважки кави, г; m1 – маса висушеного 
нерозчинного у воді осаду, г; X1 – вміст екстрактивних речовин. 

Результати дослідження: 
Позначення Величина Величина Величина Величина 

m     
m1     
X1     

 
Висновок: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 



5. Визначення повної розчинності напою кави у гарячій та холодній 

воді 

Техніка виконання: наважку кави масою 2,5 г поміщають у склянку та 
розчиняють при перемішуванні у 150 мл гарячої води 96..98°C. Аналогічно 
проводять розчинення наважки у холодній воді за температури 18..20°C. 
Тривалість розчинення фіксують за допомогою секундоміру. 

Розчинність вважають неповною, якщо через 0,5 хв розчинення у гарячій 
воді (або 3 хв у холодній воді) на дні склянки залишаються нерозчинні частинки 
або при припиненні перемішування випадає осад. 

Результати дослідження: час розчинення наважки розчинної кави у гарячій 
воды – ______ секунд; час розчинення наважки кави у холодній воді – _____ 
секунд. 

Висновок: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

6. Визначення рН напою розчинної кави 

Техніка визначення: наважку кави масою 2,5 г поміщають у склянку та 
наливають 150 мл дистильованої води, перемішують, відбирають 50 мл розчину 
у склянку, погружають електроди. 

Електроди не повинні дотикатися стінок та дна склянки. Результат 
вимірювання записують після того, як покази пристрою матимуть постійне 
значення. 

Результати дослідження: рН напою досліджуваного зразку розчинної кави 
становить ________. 

Висновок: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

7. Визначення наявності алкалоїду кофеїну в зразках кави 

Для виявлення алкалоїдів в кави використовують так звані осадові реакції 
(реакції осадження), що дозволяють встановити наявність кофеїну навіть при 
незначному його утриманні. Засновані вони на те, що алкалоїди (зокрема кофеїн) 
при взаємодії з деякими речовинами утворюють нерозчинні в воді забарвлені 
сполуки. 



Якісною реакцією на кофеїн служить утворення сполук темно-коричневого 
забарвлення під дією концентрованої соляної кислоти на аміачний розчин 
аналізованого зразка. 

Отримання кофеїну і якісна реакція на нього. Кофеїн можна отримати з 
листя чаю або мелених зерен кави. Для цього в фарфоровий або металевий тигель 
насипають 2,0-3,0 г (приблизно одна чайна ложка) подрібненого в ступці сухої 
меленої кави і приблизно 2,0 г оксиду магнію, накривають її лійкою з заткнутим 
ватним тампоном і нагрівають на азбестового сітці 10 хв. Нагрівання повинен 
бути помірним. Спочатку на внутрішній частині воронки конденсуються 
крапельки води, а потім в присутності оксиду магнію буде возгонятися кофеїн, 
білі тонкі кристали якого осідають на холодних стінках воронки. 

Можна зверху на тигель поставити порцелянову чашку або інший подібний 
посудину і налити в нього холодної води. У присутності оксиду магнію кофеїн 
буде возгонятися, тобто перетворюватися в пару, минаючи стадію рідини. 
Потрапляючи на холодну поверхню, кофеїн знову повернеться в твердий стан і 
осяде на дні чашки у вигляді безбарвних кристалів. 

Нагрівання припиняють, і після повного охолодження порцелянової чашки 
кристали кофеїну зчищають зі стінок воронки (або дна фарфорового чашки) і 
розчиняють в 1 мл води. 

Для перевірки наявності кофеїну можна використовувати два способи. 
Перший спосіб: одну краплю отриманого розчину наносять на предметне скло, 
додають одну краплю 30% -ного водного розчину пероксиду водню і одну 
краплю 10%-ної соляної кислоти. Суміш обережно випарюють насухо на 
газовому пальнику. Скло охолоджують і додають 1 краплю концентрованого 
розчину аміаку, а потім скло знову нагрівають до повного випаровування води. 
Пурпурно-червоний колір плями вказує на наявність кофеїну. 

Другий спосіб: кілька кристалів отриманого кофеїну покласти на 
предметне скло і капнути одну-дві краплі концентрованої азотної кислоти. 
Нагріти предметне скло на газовому пальнику до тих пір, поки суміш на ній не 
стане сухою. Кофеїн при цьому окислиться і перетвориться в помітну, 
оранжевого кольору, амалінову кислоту. Далі скло охолоджують і додають одну 
краплю концентрованого розчину аміаку, а потім скло знову нагрівають до 
повного випаровування води. Пурпурно-червоний колір плями вказує на 
наявність кофеїну. 

Висновок: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
  



Заняття 15 

Тема. Аналіз харчових жирів та олій 

 
Загальні відомості. Ліпіди широко поширені в природі, будучи важливим 

компонентом клітини. Велике фізіологічне значення грають прості ліпіди — 
ацилгліцерини (гліцериди). Вони є складними ефірами гліцерину і 
високомолекулярних карбонових  (жирних) кислот і є харчовими жирами і 
оліями. Маючи високу енергетичну цінність, вони значною мірою заповнюють 
енергетичні витрати організму. Крім того, природні жири містять різні 
фізіологічно активні речовини: жиророзчинні вітаміни, фосфоліпіди, стерини і 
пігменти. До їх складу входять поліненасичені жирні кислоти, що виконують 
життєво важливі функції і входять до складу мембранних структур клітин. 

Природні жири виділяють з тварин і рослинних тканин. При усьому своєму 
різноманітті жири відрізняються головним чином природою жирних кислот, що 
входять до їх складу, і їх положенням. 

Тваринні жири мають тверду консистенцію і високу температуру 
плавлення, оскільки вони містять в основному насичені жирні кислоти, у тому 
числі пальмітинову і стеаринову, температура плавлення яких близько 60 °С. До 
жирів тваринного походження відносяться жири з леткими кислотами - 
молочний жир (олія вершкова і топлена) і жири без летких кислот - яловичий, 
баранячий і свинячий. 

Основну долю рослинних олій складають рідкі олії, в яких переважають 
моно- (олеїнова) і поліненасичені (лінолева, ліноленова) жирні кислоти. Залежно 
від міри ненасиченості жирних кислот, що містяться в олії, розрізняють 
висихаючі, напіввисихаючі і невисихаючі олії. 

Тверді рослинні олії з високим вмістом насичених жирних кислот 
отримують з плодів і насіння тропічних культур (какао-олія, кокосова, пальмова, 
пальмоядрова). 

Разом з природними жирами і оліями маслодобувна і 
жироперерабатывающая галузі харчової промисловості роблять широкий 
асортимент жирових сумішей, вироблених на основі жирів, що гідруються, 
жирів, фракціонованих кристалізацією, переетерифікованих жирів. 

Застосування різних способів обробки жирів дозволяє змінювати їх склад 
і властивості: консистенцію, температуру плавлення і застигання, твердість, 
крихкість і інші властивості, що дозволяє диференційовано використати їх в 
галузях харчової промисловості для забезпечення випуску високоякісної 
продукції. Так, в кондитерському виробництві, окрім какао-олії, 
використовуються спеціальні жири для виробництва печива, вафельних і 
прохолодних начинок, шоколадних виробі і цукерок. У громадському харчуванні 
знаходять застосування кулінарні жири, які представляють суміш рослинних і 
тваринних жирів в різних співвідношеннях, у виробництві харчоконцентратів 



використовується легкоплавкий гідрожир з підвищеною твердістю, 
порошкоподібний жир; у хлібопеченні - безмолочні рідкі маргарини. 

У виробництві і в харчуванні населення широко використовуються різні 
види маргаринів. Маргарин - високодисперсна жироводна система, до складу 
якої входять природні рафіновані жири і олії, жири, що гідруються, молоко, сіль, 
цукор, емульгатори і інші компоненти. 

Різноманіття асортименту жирів і різні вимоги, що пред'являються до їх 
якості залежно від призначення, викликають необхідність для жирів 
спеціального призначення разом із звичайними показниками якості жирів 
визначати додаткові показники. 

Показники якості жирів і олій регламентуються державними і галузевими 
стандартами і технічними умовами. Наприклад, якість соняшникової олії 
регламентується ГОСТ 1128, соєвого — ГОСТ 7825, бавовняного — ГОСТ1128, 
кукурудзяного, — ГОСТ 8808 і так далі. Оцінка якості маргарину здійснюється 
відповідно до ГОСГ 52178-03. Якісні показники харчового саломаса 
встановлюють відповідно до діючого ОСТУ 18-262. Олія коров'яча оцінюють по 
ГОСТ 52253-04, жири тварини топлені — по ГОСТ 2592. 

Основними органолептичними показниками олій і жирів є: смак, запах, 
колір і прозорість. Для твердих жирів (кокосового, коров'ячого, топленого, 
какао-олії) прозорість визначають в розплавленому стані при 40 °С. Для твердих 
жирів і жирових сумішей, використовуваних при виробництві печива, 
прохолодних начинок для вафель і цукерок, важлива роль належить 
консистенції, яка має бути однорідною і задовольняти вимогам цього 
виробництва. Какао-олія, наприклад, при 16-18 °З повинно мати тверду, ламку 
консистенцію, кондитерський жир для печива — мазеподібну, а жир для начинок 
— пластичну.  

 
Таблиця 1 – Органолептичні та фізико-хімічні показники олії соняшникової 

рафінованої дезодорованої 
Назва 

показника 
Характеристика 
показників олії 

Метод 
випробовування 

Прозорість   

Смак та запах   

Колірне число, мг йоду, не більше ніж   

Кислотне число, мг КОН/г. не більше ніж 
— свіжовиробленої олії 
— наприкінці терміну зберігання 

  

Пероксидне число. 1/2О ммоль/кг. не 
більше ніж 
— під час випуску з підприємства 
— наприкінці терміну зберігання 

  



Масова частка фосфоровмісних речовин. % 

— у перерахунку на стеароолеолецитин 

— у перерахунку на Р;Ос 

  

Масова частка нежирових домішок. %   

Масова частка вологи та летких речовин. 

%. не більше ніж 
  

Віск та воскоподібні речовини   

Мило (якісна проба)   

Температура спалаху олії екстракційної. 

°С. не нижче ніж 
  

Ступінь прозорості, фем. не більше ніж   

Анізидинове число   

 
Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники маргаринів 

Найменування показника 

Норма для марок маргаринів 
твердих м'яких рідких 

МТ 
МТК 

МТС ММ МЖК МЖП 

Масова доля жиру, %, не менше  
Масова доля вологи, %, не більше  

Температура плавлення жиру, виділеного 
з маргарину, °С 

    

Кислотність маргарину, °С, не більше  
Масова доля трансізомерів олеїнової 
кислоти в жирі, виділеному з продукту, в 
перерахунку на метилэлаидат, %, не 
більше 

   

 
Таблиця 3 — Вимоги до якості хімічного складу масла коров'ячого 

Найменування
показника 

Норма 

Для 
топле-
ного 

масла 

для вершкового масла 
Для масляної пасти 
солодко- і кисло-

вершковою 

солодко- і кисло-
вершкового 
класичного 

сладко-и кисло-
вершкового 

зниженій жирності 
підсир- 

ного 
несоленого солоногонесоленогосолоного несоленого солоного 

Масова доля 

жиру, %: 
        

Масова доля 

вологи, %: 
        



Таблиця 4 — Вимоги до вмісту добавок масла коров'ячого 
Найменування добавки Масова доля % (міліграм/кг) 

Кухарська сіль  

Харчовий барвник каротин  
Ароматизатори  

Вітаміни: вітамін А  
вітамін Д  
вітамін Е  

Антиокисник бутилгидрокситолуол  
Консерванти: 
сорбінова кислота і її солі натрію, калію і 
кальцію (у перерахунку на кислоту) 

 

бензойна кислота і її солі натрію, калію і 
кальцію (у перерахунку на кислоту) 

 

Стабілізатори консистенції  

Емульгатори  

 

Вивчити технологію олії 

Технологічна схема виготовлення олії 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



На практиці добування олії іх насіння найчастіше здійснюють поєднанням 
пресового і екстраційного способів. У цьому випадку форпресова макуха перед 
поданням на екстрацію підлягає обробці з метою надання їй структури крупки, 
гранул або пелюсток, яка забезпечує максимальне добування олії розчинником. 
Екстракцію олії проводять методом занурювання. При цьому матеріал, що 
екстрагується, занурюється в розчинник, що рухається противотоком, у 
результаті чого олія швидко видобувається із сировини. При екстракції 
ступінчастим зрошенням безперервно перемішується тільки розчинник, а 
матеріал, що екстрагується, залишається у спокої в одній і тій же ємності (камері) 
або на стрічці, яка рухається. 

Після ознайомлення з технологією переробки олійного насіння результати 
спостережень оформити у вигляді технологічної схеми. 

 

Вивчити способи очищення олії 

Очищення олії від супутніх речовин називається рафінацією. В залежності 
від виду, призначення, сорту застосовують різноманітні методи рафінації олії. 

 
Таблиця 5 – Способи очищення олії на підприємстві 

Вид 
сирої 
олії 

Спосіб 
очищення 

Мета 
очищення 

Коротка х-ка способу 
очищення 

Вид олії 
по способу 
очищення 

С
он

яш
ни

ко
ва

 

Л
уж

на
 р

аф
ін

ац
ія

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

С
он

яш
ни

ко
ва

 

Г
ід

ра
та

ці
я 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Соняшникова 

Відбілювання 

          

 
 

Соняшникова 

Дезодорація 

          

 
 

Соняшникова 

Виморожування 

          

 
 

 

 
 



Вивчення асортименту олії 

Асортимент олії формується в залежності від виду олійної сировини, 
способу рафінації. Використовуючи стандарти на олію, записати в журнал для 
лабораторних робіт асортимент олії. 

 
Таблиця 6 – Асортимент олії 

Назва олії 

Вид олії в 
залежності від 

способу 
рафінації 

Ґатунок 

Показники якості 

Масова 
частка 

вологи, % 

Кислотне 
число, мг 

КОН 

Кольорове 
число, мг 

йоду 

Відстій по 
масі, % 

Олія 
соняшник

-кова 

 Нерафiнована 
холодного 
пресування 

першого 
вiджиму 

Вищий 0,10 1,0 10 0,01 

Перши
й 

0,15 1,5 15 0,03 

Олія 
соняшни-

кова 
Нерафiнована 
невиморожена 

Вищий 0,20 1,5 15 0,05 

Перши
й 

0,20 4,0 25 0,10 

Другий 0,30 6,0 35 0,20 
Олія 

соняшни-
кова 

нерафiнована 
виморожена 

Вищий 0,15 1,5 15 
Відсутніст

ь Перши
й 

0,15 4,0 25 

Олія 
соняшни-

кова 

гiдратована 
невиморожена 

Перши
й 

0,15 4,0 20 Відсутніст
ь 

Другий 0,30 6,0 30 

Олія 
соняшни-

кова 

гiдратована 
виморожена 

Вищий 0,10 1,5 15 
Відсутніст

ь Перши
й 

0,10 4,0 20 

Олія 
соняшни-

кова 

рафiнована 
невиморожена 

- 

0,10 

Свіжовир. 
0,25 

Напр. терм. 
зберіг. 0,60 

12 

Відсутніст
ь 

Олія 
соняшни-

кова 

рафiнована 
виморожена 

- 
Відсутніст

ь 

Олія 
соняшни-

кова 

рафiнована 
дезодорована 
невиморожена 

- 

0,10 

Свіжовир. 
0,25 

Напр. терм. 
зберіг. 0,60 

10 

Відсутніст
ь 

Олія 
соняшни-

кова 

рафiнована 
дезодорована 
виморожена 

- 
Відсутніст

ь 

 

 

 



Оцінка якості олії 

1. За органолептичними показниками 

Органолептично в олії визначають запах, смак, прозорість і колір. 
Запах олії визначають при температурі 20°С методом нанесення продукту 

тонким шаром на скляну пластину або розтиранням її на долоні рук. Для 
посилення запаху можна нагріти олію на водяній бані до 50°С. 

Смак олії визначають у тих же умовах, що і запах. За характером запаху і 
смаку можна встановити природу олії (соняшникова, кукурудзяна, кокосова, та 
ін.), а також присутність в них деяких летких речовин (ефірних масел або 
розчинників). 

Колір олії визначають, наливши її в хімічний стаканчик (діаметром 50 мм.) 
шаром не менше 50 мм. Розглянути олію в прохідному і відображеному світлі на 
білому фоні. Встановити колір і відтінок олії.  

Прозорість визначають у зразку олії, який залишився після визначення 
інших показників, при температурі 20°С. Олію розглядають на білому фоні в 
прохідному і відображеному світлі. Вона вважається прозорою, якщо в ній немає 
каламуті або виважених частин. 
____________________________________________________________________
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2. Визначення кольорового числа 

Кольорове число характеризує інтенсивність забарвлення олії і глибину її 
очищення при рафінації. Нерафінована олія темніша рафінованої, її кольорове 
число вище. 

Метод визначення кольорового числа заснований на порівнянні 
інтенсивності забарвлення досліджуваної олії із забарвленням стандартних 
розчинів (еталонів) йоду. 

Методика визначення. У пробірку із кольорового скла з внутрішнім 
діаметром 10 мм налити профільтровану олію і порівняти інтенсивність її 
забарвлення із забарвленням стандартних розчинів йоду. 

Випробування проводити в прохідному і відображеному денному світлі або 
при світлі матової електричної лампочки. 

Кольорове число випробуваної олії приймають рівним числу еталона, який 
має однакове забарвлення з олією. Кольорове число виражається кількістю 
міліграмів вільного йоду, що міститься в 100 см3 стандартного його розчину, 



який має при однаковій з олією товщині шару 1 см таку ж інтенсивність 
забарвлення, як і досліджувана олія. 

 
Таблиця 7 – Показники кольорових чисел 

№ Пробірки  
Кількість стандартного 

розчину йоду, см3 

Кількість дистильованої 
води, см3 

Кольорове 
число 

1 10 - 100 
2 9 1 90 
3 8 2 80 

4 7 3 70 
5 6 4 60 

6 5 5 50 
7 4,5 5,5 45 
8 4 6 40 

9 3,5 6,5 35 
10 3 7 30 

11 2,5 7,5 25 
12 2 8 20 
13 1,5 8,5 15 
14 1,2 8,8 12 
15 1,0 9 10 

16 0,5 9,5 5 
17 0,1 9,9 1 
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3. Визначення кількості відстою 

Під відстоєм розуміють осади різної хімічної природи, які випадають із олії 
при певній температурі. До таких речовин в олії відносяться фосфатиди, віск, 
стероли, стерини, комплексні сполуки цих речовин. Найбільшу кількість таких 
речовин має нерафінована олія. 

Кількість відстою в олії визначають методом зважування нежирових 
речовин, які не розчиняються в петролейному ефірі чи бензині, або ж визначають 
відстій обʼємним методом. 



Методика визначення. 150 см3 олії після ретельного перемішування 
підігрівають у колбі на водяній бані при температурі 50°С, потім її охолоджують 
до 20°С і наливають у скляний циліндр на 100 см3. Циліндр з олією залишають в 
спокої на 24 год. при температурі 15…20°С. після цього визначають обʼєм осаду 
в см3, виражаючи його як відсоток обʼємного відстою. Розходження між 
паралельними визначеннями не повинно перевищувати 0,5%. 

Одержані дані порівняти з вимогами стандарту по даному показнику, 
визначивши якість олії. 
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4. Визначення кислотного числа 

У складі жирів (в тому числі і олії) знаходяться вільні жирні кислоти, які 
утворилися внаслідок гідролізу нейтральної молекули жиру (тригліцериду) в 
присутності води. 

У свіжій, тільки що виділеній олії вміст вільних жирних кислот становить 
долі відсотків. Але якщо сировина, з якої одержали олію, зберігалася у 
несприятливих умовах (олійне насіння з підвищеною вологістю і при відносно 
високій температурі в ній), ще до використання у виробництві можуть 
відбуватися гідролітичні процеси. А тому, навіть свіжовиготовлена олія може 
характеризуватися підвищеним кислотним числом. Цей показник зростає і при 
порушенні правил зберігання готового продукту. 

Кислотне число – обʼєктивний показник якості олії, і він нормується 
стандратом. Якщо він перевищує норми стандарту, то це свідчить про те, що олія 
неякісна. 

Методика визначення. В конічну колбу місткістю 150…200 см3 зважують 
2…3 г олії, приливають 25 см3 нейтральної суміші (етилового ефіру і етилового 
спиру), додають 5-6крапель фенолфталеїну і збовтують. 

Якщо при цьому олія не розчиниться, то її трохи нагрівають на водяній бані 
і потім охолоджують до 15…20°С.  

Одержаний розчин при постійному збовтуванні титрують 0,1н розчином 
КОН (або NaOH) до появи рожевого забарвлення, яке не зникає протягом 1 
хвилини. 

Якщо кислотність олії перебільшує 6 мг КОН, то беруть наважку олії 1…2 г 
і розчиняють її в 40 см3 нейтральної суміші. 



Кислотне число (К.Ч) в мг вираховують згідно формулою: 

К. Ч. =
5,611 × � × �

�
 

де:  V – кількість 0,1н розчину КОН (NaOH), використаного на титрування, см3; 
K – поправка до титру 0,1н розчину КОН (NaOH); 
m – наважка дослідної олії, г; 
5,611 – титр 0,1н розчину КОН (цей множник постійний і не залежить від 

види використаного лугу). 
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Таблиця 8 – Результати оцінки якості олії 

Найменування показників 
Характеристика досліджуваного 

зразка 
Запах   
Смак   
Колір   
Прозорість   
Кольорове число, мг йоду  
Відстій по об'єму, %  
Кислотне число, мг КОН  

 
5. Визначення масової долі вологи 

Суть методів визначення масової долі вологи в різних жирах і маслах 
зводиться або до висушування визначеного для кожного виду масел навішування 
до постійної маси при температурі 100 - 105°С, або нагріву масла при певних 
температурних режимах до моменту припинення випару вологи, про який судять 
по відсутності запітніння годинного скла, що закриває у момент нагріву 
скляночку з пробою. Перший з вищеназваних методів застосовують для 
визначення масової долі вологи в маслах, в яких зміст її низький, наприклад, в 
усіх рослинних оліях, саломасах. Другий метод в основному використовують для 
аналізу коровʼячого масла і маргарину.  

 



Гранично допустима норма масової долі вологи (у %) деяких жирів і масел 
складає: 

Вид олії Норма масової долі вологи, % 
Олія соняшникова, соєве, кукурудзяне, :  

 рафіноване 0,1 

 нерафіноване 0,2 

 кондитерський жир 0,3 

Масло коров'яче :  

 вершкове несолоне 16,0 

 солоне, вологотское 
любительське 

20,0 

 селянське 25,0 

 бутербродне 35,0 

 топлене 1,0 

Маргарин:  

 молочний 17,0 

 безмолочний 16,5 

 

Методика визначення. У попередньо висушену склянку зважують близько 5 
г дослідної проби із записом результату до четвертого знака після коми і 
висушують ії за температури від 100°С до 105°С до постійної маси (для олій, що 
висихають, — за температури не вище ніж 100°С). 

Перше зважування проводять після висушування проби протягом 10—20 хв 
залежно від очікуваної вологості. Потім охолоджують пробу в ексикаторі до 
кімнатної температури. Наступні 
зважування — після 7—15 хв висушування. Постійна маса буде досягнута, якщо 
зменшення маси за двох послідовних зважувань не перевищує 0,0005 г. 

Масову частку вологи та летких речовин (Х), у відсотках, обчислюють за 
формулою:  

Х =
�� − ��

�
× 100% 

 де  m — маса дослідної проби, г;  
m1 — маса склянки з пробою до висушування, г;  
m2 — маса склянки з пробою після висушування, г.  

 
За остаточний результат випробування приймають середнє арифметичне 

результатів двох паралельних визначань. 
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Вивчення технології виробництва маргарину 

 
Використовуючи навчальну літературу, технологічні інструкції, 

нормативно-технічну документацію, навести технологічну схему виробництва 
маргарину. 

 
Технологічна схема виробництва маргарину 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



За нормативними документами, натуральними зразками, ознайомитися з 
асортиментом маргарину і зробити запис в таблицю. 

 
Таблиця 9 – Класифікація і асортимент маргарину 

Назва 
маргарину 

Група маргарину в 
залежності від 

рецептури 

Вміст, % 

жиру вологи солі какао цукру 

Слов'янський Бутербродний 72 7,4 0,7 - 1,5 
Вершковий  Столовий 70 9,4 0,3 - 0,3 

Кондитерський 
Для домашньої 

кулінарії 
62,5 5,8 - - 0,2 

Для 
використання в 
хлібопекарській 
промисловості 

Для промислового 
перероблення 

54 12,6 1,8 - 0,7 

 

1. Оцінка якості маргарину 
При органолептичній оцінці маргарину визначають зовнішній вигляд, колір, 

консистенцію, якість посолу, смак і запах. 
Зовнішній вигляд. При огляді зовнішнього вигляду відмічають 

неушкодженість упаковки і тари, правильність і чіткість маркіровки. 
Колір. Колір маргарину має бути білий, ясно-жовтий або жовтий залежно від 

міри підфарбовування, властивий кольору вершкового масла. Забарвлення має 
бути однорідним по усій масі. Неоднорідність за кольором, наявність слабких 
сіруватих відтінків знижують якість маргарину по цьому показнику. 

Консистенція. Консистенцію маргарину визначають при 18-20°З, 
натискаючи шпателем на досліджуваний зразок, і розглядають поверхню зрізу 
маргарину. 

Консистенція столових маргаринів вищого сорту, а також марочних має бути 
щільна, однорідна, пластична. Поверхня зрізу - блискуча або слабо блискуча, 
суха на вигляд. Для столових маргаринів 1-го сорту можлива матова поверхня 
зрізу. Не допускається консистенція борошниста або сирниста, а також з 
наявністю вологи на поверхні. 

Якість посолу. При оцінці якості посолу маргарину відмічають рівномірність 
розподілу солі і наявність кристалів, що не розчинилися. 

Смак і запах. Смак і запах маргарину визначають при 20°С. Для більшості 
маргаринів, що містять молочну фазу, характерний чистий молочний смак, добре 
виражений кисломолочний аромат. Не допускаються сторонні присмаки і 
запахи, наприклад, рибний, згірклий, гнильний, пліснявілий. 
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2. Визначення показника заломлення 

Показник заломлення є фізичною характеристикою жиру, що відбиває 
значною мірою його природу, чистоту, жирнокислотний склад. Чисельні його 
значення для одних і тих же видів жирів і масел трохи коливаються . 

Вимір показника заломлення (<=
�#), проводять на рефрактометрі ІРФ-22. 

Може бути використаний також інший рефрактометр з межею вимірів в інтервалі 
показника заломлення досліджуваного масла і що забезпечує точність відповідно 
до вимог стандартів. Призми рефрактометра темперують водою з температурою: 
для рідких масел 20°С, твердих - 40°С.  

Відлік здійснюється 2-3 рази і береться середнє значення показника 
заломлення.  

Поверхню призм після проведення виміру очищають ватою, спочатку 
змоченою ефіром, потім сухою.  

 
Таблиця 10 – Величини показника заломлення деяких харчових жирів і 

масел 

Олія Показник заломлення 
Соняшникова  1,4736-1,4762 
Гірчична 1,4730-1,4769 
Бавовняна 1,4722-1,4768 
Соєва 1,4722-1,4754 
Оливкова 1,4605-1,4787 
Кокосова  1,4480-1,4500 
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3. Визначення йодного числа  

Техніка визначення. На заздалегідь зважене з погрішністю 0,0002 г 
годинне скло наносять декілька крапель (3-5) досліджуваного жиру і зважують. 
Опускають скло з жиром в хімічну склянку і додають стократну (за об'ємом) 
кількість 96% -ного етанолу. Бажано, щоб маса жиру знаходилася в межах 0,2-
0,3 г, тоді кількість спирту, що додається, складе 20-30 см3. Суміш підігрівають 
для кращого розчинення на водяній лазні при температурі 45-50°С, закривши при 
цьому склянку годинним склом або чашкою Петрі і перемішуючи вміст 
круговими рухами до отримання однорідного розчину (зникнення жирових 
кульок). Далі відміряють з бюретки 20 см3 спиртового розчину йоду (25 г 
кристалічного йоду в 1 л 96% -ного етанолу) і підливають циліндром 200 см3 
дистильованої води. При внесенні води суміш безперервно перемішують 
скляною паличкою, потім, закривши склянку, залишають в спокої на 5 мін, після 
чого оттитровывают надлишок йоду 0,1 н, що не зв'язався з неграничними 
кислотами. розчином Nа2S2О3 у присутності 1%-ного розчину крохмалю. 
Паралельно проводять контрольний дослід (без жиру) при збереженні усіх умов 
основного досвіду.  

Йодне число (у г на 100 г жиру або в %) розраховується по формулі: 
Й.ч.=((a-b)×K×100×0,01269)/M 
де а – кількість 0,1 н. розчину Nа2S2О3, витрачене на титрування 

контрольного досліду, см3;  
b – кількість 0,1 н. розчину Nа2S2О3, витрачене на титрування основного 

досвіду, см3;  
К – поправочний коефіцієнт до 0,1 н. розчину Nа2S203;  
0,01269 – кількість йоду, що відповідає 1 см3 0,1 н. Nа2S203 г;  
М – маса наважки жиру, г. 
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4. Визначення масової долі повареної солі в маргарині  

У харчовій промисловості поварена сіль використовується як консервант, що 
чинить згубну дію на мікрофлору продукту. У процесі посолу маслу і маргарину 
надають помірно солоного смаку і підвищують стійкість в зберіганні цих 
продуктів.  

Аргентометрический метод визначення масової долі повареної солі широко 
застосовують в різних галузях харчової промисловості. Модифікації методу в 
основному відрізняються концентрацією розчину нітрату срібла і технікою 
підготовки витягу з досліджуваного обʼєкту. Як індикатор використовують 
хромат калію. В процесі титрування одночасно відбуваються три реакції: 

AgNOз+NaCl=NaNOз+AgCl; 
2AgNOз +К2 СrO4=АgСrO4+2КNОз; 

Аg2Сr4+2NаСl=2АgСl+Nа2СгO4 

Цегляно-червоний осад АgCrO4, що утворюється в результаті другої реакції, 
більш розчинний, ніж білий осад АgCr, тому на початку титрування він швидко 
зникає, розчиняючись при взаємодії з NaСl. Як тільки усі іони хлору виявляться 
повʼязаними з іонами срібла, остання реакція припиняється і незникаюче 
цегляно-червоне фарбування розчину показує кінець титрування. Витяг для 
титрування має бути охолоджений, оскільки при підвищенні температури 
розчинність осаду AgCrO4 зростає. Реакція середовища має бути нейтральною, 
в кислому середовищі осідань AgCrO4 розчиняється, а в лужній утворюється  
важкорозчинний осад AgOH,  який випадає раніше AgCrO4.  

Методика визначення. Наважку маргарину масою 5 г узяту з погрішністю 
±0,01 г, поміщують в конічну колбу місткістю 100 см3 і змішують з 50 см3 
дистильованої води, відміряною піпеткою. Колбу накривають годинним склом і 
витримують на киплячій водяній лазні протягом 7 хв або нагрівають на 
електроплитці до 90°С. Потім енергійно збовтують, охолоджують при кімнатній 
температурі протягом 20 хв і фільтрують через вологий фільтр. Відбирають 10 
см3 фільтрату, додають 3 краплі хромату калію і титрують розчином 0,05 н. 
AgNOз до слабо-цегляного фарбування, не зникаючого при збовтуванні. 

Масову долю поваренної солі в маргарині X (в %) розраховують за 
формулою:  

� =
100� ∙ 0.0029�� × �

�
 

де  V – кількість розчину AgNOз, витраченого на титрування витягу, см3,  
0,0029 - титр 0,005 н розчину ANOз, г/см3,  
V1 – загальний обʼєм витягу, см3;  
К – поправочний коефіцієнт до 0,05 н розчину AgNOз,  
m – маса наважки маргарину, г 
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5. Емульгування жирів 

Емульгування називають розподіл однієї нерозчинної рідини в іншій у 
вигляді краплин. Цей процес зазвичай відбувається в ході перемішування двох 
рідин. Щоб емульсія не розшаровувалася, використовують спеціальні речовини 
– емульгатори, або стабілізатори. Емульгатор розподіляється по поверхні 
краплинок диспергованої рідини у вигляді тонкої плівки й перешкоджає їх 
злиттю. Стійкість одержання емульсії значною мірою залежить від природи 
емульгатора.  

Основними емульгаторами в шлунково-кишковому тракті є солі жовчих 
кислот, білки, фосфатиди, мила, гідрокарбонати лужних металів. Емульгування 
жирів сприяє кращому їх розщепленню та всмоктуванню в кишечнику. 

У чотири пробірки наливають по 5 мл дистильованої води. До другої 
пробірки додають на кінчику ножа лецитин, до третьої – 1 мл жовчі, до четвертої 
– 1 мл розчину натрій гідрокарбонату. Потім до всії пробірок додають по 0,2 мл 
олії. Пробірки енергійно струшують і залишають на 5 хв. У першій пробірці 
емульсія швидко розшаровується на воду і олію. У інших завдяки жовчі, 
лецитину й соді утворюються стійкі емульсії. 

Вміст пробірок фільтрують через паперові фільтри в другі пробірки. У 
першій пробірці через фільтр проходить прозорий розчин, а олія залишається на 
фільтрі, у інших фільтрується мутна рідина (емульсія). Отже, стабілізатори 
сприяють емульгуванню  жирів і значно полегшують їх проходження через 
мембрани.  
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Висновок  
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Заняття 16 

Тема. Технологія питного молока і вершків 

Мета заняття: вивчити вимоги, які пред’являють до якості молока, що 
надходить на промислову переробку, технологію товарної обробки і сепарування 
молока. Зробити аналіз якості молока. 

Самостійна підготовка до заняття: вивчити теоретичний матеріал з теми 
заняття; записати у зошит для лабораторних робіт вимоги, які пред’являють до 
якості молока, що заготовляється в господарствах (ДСТУ 2661:2010) і сутність 
методів визначення: жиру; густини; кислотності; ступеню чистоти по еталону; 
ефективності пастеризації по фосфатазі; бактеріальне обсіменіння за 
редуктазною пробою [лабораторний практикум]. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвати середній хімічний склад збірного молока. 
2. Вимоги, які пред’являються до якості молока, що заготовляють, сортування 

молока. 
3. Яке молоко не підлягає прийманню на молокопереробних підприємствах? 
4. Чому не допускається до приймання молозиво, стародійне молоко і молоко 

з антибіотиками? 
5. Способи виявлення фальсифікації молока. 
6. Що таке базисна жирність і яка її величина для східного регіону України? 
7. Як проводиться перерахунок маси молока фактичної жирності на базисну? 
8. Які технологічні операції включає товарна обробка молока? 
9. Назвати режими пастеризації молока. 
10. Що таке гомогенізація молока і з якою метою вона застосовується для 

обробки молока? Режим гомогенізації. 
11. Для яких видів молока застосовується стерилізація? Режими стерилізації 

молока. 
12. Як визначити ефективність гомогенізації, пастеризації і стерилізації 

молока і від чого вона залежить? 
13. В чому переваги і недоліки процесів стерилізації і пастеризації молока? 
14. Як впливають властивості молока на ефективність сепарування? 
15. Як визначити витрати жиру при сепаруванні? 
16. Якими показниками визначають ефективність сепарування? 
17. Що таке нормалізація молока? 
18. Якими методами розраховується потреба в сировині при нормалізації 

молока? 
19. Сутність методів визначення жиру, кислотності, густини, механічної 

забрудненості, ступеню пастеризації, бактеріальне обсіменіння за редуктазною 
пробою. 

Місце проведення заняття: аудиторія 
 



Робота 1. Визначення якості збірного молока 
1.1.Органолептична оцінка молока 

В отриманій середній пробі збірного молока (300...500 см3), яке доставлено на 
підприємство для переробки або в торгову мережу без попередньої теплової 
обробки, визначити органолептичні показники: консистенцію, колір, смак, запах. 

При визначенні консистенції молока звернути увагу на однорідність його і 
відсутність осаду на дні тари. 

Колір молока визначити при розсіяному світлі, звернувши увагу на відсутність 
сторонніх відтінків. 

Смак визначити тільки в доброякісному молоці. Не дозволяється куштувати 
молоко від хворих тварин або яке має стороннє забарвлення, згустки крові. 

Для оцінки смаку прокип’ятити 50 см3 молока і охолодити його до 200С. Потім 
взяти ложку молока, ополоснути ним ротову порожнину до кінця язика і 
відзначити наявність сторонніх присмаків. Ковтати молоко не рекомендується. 

Запах молока визначити одночасно зі смаком. 
Результати аналізу записати в таблицю 1: 
 

Таблиця 1 – Органолептичні показники молока питного 

Найменування 

показників 
Характеристика проби молока 

Відповідність 

стандарту  

ДСТУ 2661:2010. 

Консистенція    

 
  

Колір    

 
  

Смак    

 
  

Запах    

 
  

 
1.2.Визначення фізико-хімічних і бактеріологічних показників молока 

Визначення густини молока 

Густина (об’ємна маса) – маса молока при температурі 200С в одиниці об’єму 
(г/см3). Густина молока – один із показників, який характеризує його 
натуральність. Густина натурального нерозведеного молока знаходиться в межах 
1,027-1,032 г/см3 або, як прийнято її виражати, в межах 27-32 градуси 
лактоденсиметра. При розбавленні молока водою густина молока зменшується 
приблизно на 0,003 (на кожні 10 % прибавленої води). 

Методика визначення. Пробу молока кількістю 250 см3 ретельно перемішують 
і обережно, щоб уникнути утворення піни, приливають по стінці в сухий циліндр, 



який тримають у нахиленому положенні. 
Сухий, чистий лактоденсиметр повільно занурюють в молоко і залишають у 

вільноплаваючому стані, щоб він не торкався стінок циліндра. 
Відлік показань температури і густини проводять через 1 хвилину після 

встановлення аерометра в нерухомості стані. Відлік густини проводять по 
верхньому краю меніска. Якщо молоко під час визначення мало температуру 
вище або нижче 200С, результати відліку повинні бути приведені до 200С по 
таблиці, наведеній в стандарті (ДСТУ 2661:2010). 

Розрахунок: густина молока по ареометру при даній температурі __________; 
густина молока, приведена до 200С ___________. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Визначення ступеня чистоти молока 

Для встановлення ступеня чистоти молоко фільтрують через фільтр і 
порівнюють його з еталоном. Наявність на фільтрі механічних домішок свідчить 
про недодержання санітарних умов у господарствах, неякісне миття тари. 
Забруднене молоко допускається до приймання на перероблюючих 
підприємствах, але знижується його ґатунок. 

Методика визначення. 50 см3 молока підігрівають до 35-400С Після 
фільтрування молока фільтр трішки підсушують на повітрі і порівнюють із 
стандартним еталоном. 

Залежно від кількості механічних домішок на фільтрі молоко поділяють на три 
групи за еталоном: 

І група – на фільтрі відсутні часточки механічних домішок; 
ІІ група – на фільтрі є окремі часточки механічних домішок; 
ІІІ група – на фільтрі є помітний осадок дрібних і більших часточок 

механічних домішок (часточки піску, соломи, волосся та ін.). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 



Визначення титрованої кислотності 

Титрована кислотність молока виражають в градусах Тернера. Під градусом 
Тернера розуміють кількість мілілітрів 0,1н розчину гідроокису натрію (калію), 
яка необхідна для нейтралізації 100 см3 молока. 

Методика визначення. У конічну колбу місткістю 150-200 см3 відміряють 
піпеткою 10 см3 молока, додають 20 см3 дистильованої води і три краплі 
фенолфталеїну. Суміш перемішують і титрують 0,1Н розчином гідроокису 
натрію (калію) до появи рожевого забарвлення, який не зникає протягом 1 
хвилини. 

Розрахунок: 

 
де:  Х – кислотність молока в градусах Тернера; 

А – кількість гідроокису, витрачена на титрування, см3; 
K – коефіцієнт нормальності гідроокису натрію (калію); 
10 – коефіцієнт для перерахунку на 100 см3 молока. 

 ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Визначення масової частки жиру в молоці 

(кислотний метод) 

Жир у молоці знаходиться у вигляді жирових кульок, що містяться у білковій 
оболонці, яка перешкоджає їх злиттю. При визначенні кількості жиру цю 
оболонку зруйновують, діючи концентрованою сірчаною кислотою. Додавання 
ізоамілового спирту в суміш сприяє виділенню жиру в суцільний шар, об’єм 
якого виміряють у спеціальному приладі – жиромірові. 

Методика визначення. У чистий сухий молочний жиромір відміряють 
автоматичною піпеткою 10 см3 сірчаної кислоти (густиною 1,81...1,82 г/см3) і 
обережно, щоб рідини не змішалися, добавляють піпеткою 10,77 см3 молока. Не 
дозволяється видувати молоко із піпетки, щоб уникнути розбризкування суміші 
із жироміра. Потім в жиромір додають 1 см3 ізоамілового спирту. 

Змішування концентрованої сірчаної кислоти і молока супроводжується 
сильним нагріванням рідини, тому жиромір при заповненні повинен знаходитися 
у штативі. Якщо при заповненні горловина змочилася сірчаною кислотою, 
необхідно для нейтралізації кислоти пробку обробити крейдою і після цього 
закрити жиромір. 

,10KAX 



Заповнений і закритий молочною пробкою жиромір струшують до повного 
розчинення білкових речовин і ставлять у водяну баню пробкою вниз на 5 хвилин 
при температурі 65±20С (при такій температурі жир знаходиться у 
розплавленому стані і легко виділяється в суцільний шар). 

Після підігрівання жиромір виймають із водяної бані і вставляють у патрон 
центрифуги вузькою частиною до центру. Розташовують жироміри в центрифузі 
симетрично, один проти другого; при непарній кількості жиромірів добавляють 
ще один жиромір, заповнений водою. Центрифугують жироміри 5 хвилин, після 
чого їх ставлять у водяну баню, температура води в якій 650С і витримують 5 
хвилин. Після цього проводять відлік жиру. Для цього беруть жиромір у ліву 
руку (пробкою вниз) так, щоб межа жиру знаходилася на рівні очей. Відлік 
проводять по нижньому меніску стовпчика жиру (кожне мале ділення шкали 
відповідає 0,1% жиру).  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Визначення бактеріального обсіменіння молока 

Методика визначення. У стерильну пробірку відміряти 10 см3 молока, нагріти 
на водяній бані до 38...400С. У нагріте молоко влити 1 см3 метиленової сині, яку 
готують перед постановкою проби шляхом розведення в 10 разів робочого 
розчину сині (1 см3 робочого розчину розчинити в 9 см3 дистильованої води). 

Вміст пробірки перемішати, знову поставити у водяну баню при температурі 
38...400С (для контролю поставити таку ж пробірку з молоком, але без 
метиленової сині). Змінення кольору відмітити через 8 хвилин, 1 годину і 3 
години. Користуючись даними, що наведені в таблиці 2, визначити кількість 
бактерій у молоці та його клас. 
  
  



Таблиця 2. Бактеорологічні показники молока 

Тривалість обезбарвлення 

метиленової сині 

Кількість бактерій 

в 1 см3 молока 
Клас 

Якість  

молока 

Більше 3 годин Менше 500 тис. І Хороша 

Від 1 до 3 годин 
Від 500 тис.  

до 5 млн. 
ІІ Задовільна 

Від 8 хвилин  
до 1 години 

Від 4 до 20 млн. ІІІ Погана 

Менше 8 хвилин 20 млн. і вище ІV Дуже погана 

Результати аналізу молока за фізико-хімічними та бактеріологічними 
показниками записати в таблицю 3. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Робота 2. Обчислення сухого залишку за густиною і масовою часткою жиру 
Масову частку сухого залишку в молоці визначають шляхом розрахунку за 

формулою: 

 
де:  4,9 – постійний коефіцієнт; 

m – масова частка жиру в молоці; 
Д – густина молока в градусах лактоденсиметра при 200С. 

Сухий знежирений молочний залишок (А) дорівнює сухому залишку молока 
(С) мінус вміст масової частки жиру (m): 

 
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Робота 3. Визначення натуральності молока 
Натуральним вважається молоко, від якого не відокремлена яка-небудь 

частина і до якого не додавали сторонні речовини. 
Навмисна зміна натуральності молока (додавання води, нейтралізуючих 

речовин, знежирення молока, збирання вершків) вважається фальсифікацією 
молока. Харчова цінність такого молока знижується, воно непридатне для 
переробки (для отримання сичугових сирів, цільномолочних продуктів, 
молочних консервів та ін.). 

При надходженні молока на приймальні пункти, молокопереробні 
підприємства підозрілого на фальсифікацію або при здачі молока низької якості, 
яке не відповідає вимогам стандарту ДСТУ 2661:2010, якість молока 
перевіряють у стійлових пробах, відібраних при контрольному доїнні. 

Якщо якість молока, яке раніше надходило на приймальні пункти або 
підприємства протягом трьох-чотирьох днів, значно відрізняється від 
показників, отриманих при контрольному доїнні, то молоко фальсифіковане. 

На лабораторному занятті в молоці визначають наявність крохмалю, соди і 
води. 

Визначення присутності крохмалю в молоці 

У пробірку до 2-3 см3 молока додають 1-2 краплі 0,5% розчину йоду і 
струшують. Посиніння молока вказує на присутність у ньому крохмалю. 
Молоко, яке не містить крохмалю, в присутності йоду не синів. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Визначення присутності соди в молоці 

У пробірку наливають 2 см3 молока, додають стільки ж ро-золової кислоти. 
Молоко, яке не містить соди, приймає рожево-червоний колір. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 



Визначення кількості води, доданої до молока 

Додавання в молоко води знижує його густину і зменшує кількість жиру. 
Кількість доданої до молока води розраховують за формулою: 

 
де:  В – кількість доданої води, %; 

29 – середня густина нормалізованого молока в градусах лактоденсиметра; 
а – густина досліджуваного молока в градусах лактоденсиметра. 

На основі виконаних аналізів (роботи 1-3) зробити висновок про відповідність 
молока вимогам стандарту (ДСТУ 2661:2010) за органолептичними, фізико-
хімічними, бактеріологічними показниками і встановити ґатунок молока (табл. 3). 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Таблиця 3. Результати оцінки якості молока 

Найменування показників 
Характеристика проби 

молока 

Відповідність 

стандарту 

Густина, г/см3   

 
  

Ступінь чистоти за еталоном, 
група 

    

Кислотність, Т0   

 
  

Масова частка жиру, %   

 
  

Сухий знежирений молочний 
залишок, % 

    

Бактеріальне обсіменіння за 
редуктазною пробою, клас 

    

Натуральність молока   
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Зробити висновок про ґатунок молока і відповідність фактичної 

жирності молока базисній для ________________________ області. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

 

Матеріальне забезпечення заняття 

Продукти: зразки збірного молока згідно з нормами. 
Прилади, обладнання, реактиви: лактоденсиметр; мірний циліндр 250 см3; 

прилад для титрування; центрифуга молочна; прилад для визначення чистоти 
молока в комплексі зі спеціальними фільтрами; жироміри для молока; 
автоматичні піпетки на 1 і 10 см3; піпетки 10, 77 см3, 20 см3, 10 см3; термометри 
лабораторні 0...1000С; стерильні пробірки; стакани скляні; ложки чайні; рушник; 
водяна баня звичайна; водяна баня для жиромірів і штатив; електроплитки; 
кислота сірчана густиною 1,80-1,82 г/см3; ізоаміловий спирт; 0,1н розчин їдкого 
лугу (натрію або калію); 1 % розчин фенолфталеїну; робочий розчин 
метиленової сині.  

 

 

 

Робота 4. Вивчити технологію нормалізації молока і вершків 
Нормалізація – це зниження або підвищення вмісту жиру при виробництві 

питного молока або вершків. 
Для нормалізації молока з високим вмістом жиру його змішують з молоком 

низької жирності. Кількість молока з низьким вмістом жиру (знежиреного), яка 
необхідна для нормалізації більш жирного молока, визначають за формулою: 

 
де: Kз– кількість знежиреного молока для нормалізації більш жирного молока, 

кг; 
Kм – кількість молока, яка підлягає нормалізації, кг; 
Жм, Жз – масова частка жиру, відповідно жирного і знежиреного молока. 
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В тому випадку, якщо молоко нормалізують вершками, кількість їх 
визначають за формулою: 

 
де:  Kв – кількість вершків, необхідних для нормалізації молока, кг; 

Kм – кількість молока, яка підлягає нормалізації, кг; 
Жм, Жв – масова частка жиру, відповідно молока і вершків. 

Під час розрахунку кількості компонентів нормалізованого молока або 
вершків користуються також графічними методами – трикутником або 
квадратом. 

При розрахунку по трикутнику в його вершинах записують вміст жиру в 
молоці, що підлягає нормалізації. На зовнішніх сторонах трикутника вказують 
різницю між більшим і меншим вмістом жиру (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Трикутник для розрахунку нормалізації молока (вершків) 

  

Приклад: Необхідно нормалізувати молоко жирністю 3,8 % знежиреним 
молоком і довести жирність суміші до 3,2 %. Визначити масу (в кг) компонентів 
для отримання 500 кг нормалізованого молока. Вміст жиру в знежиреному 
молоці 0,05 %. 

Щоб отримати молоко жирністю 3,2 %, необхідно взяти 0,6 (3,8-3,2) частини 
молока знежиреного і 3,15 (3,2-0,05) молока жирністю 3,8 %. Сума компонентів 
складає 3,75 (0,6+3,15), в процентах це становить: 

  
Отже, для нормалізації суміші молока необхідно знежиреного молока 16 % або 

80 кг, а молока з вмістом жиру 3,8 % – 84 % або 420 кг.  
При розрахунку кількості компонентів по квадрату в лівих кутах 

проставляється жирність компонентів, а в центрі – необхідну жирність вершків 
(молока), у правих кутах – різниці, отримані відніманням по діагоналі меншої 
величини від більшої (рис. 2). Ці різниці представляють собою частини 
компонентів, проти яких стоїть різниця. 
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Рис. 2. Квадрат для визначення компонентів для нормалізації вершків 

(молока) 

Приклад: Необхідно визначити, скільки (кг) вершків жирністю 30 % 
необхідно, щоб одержати 100 кг вершків, які містять 20 % жиру. Нормалізацію 
вершків провести молоком, яке містить жиру 3,5 %. 

Із даних рисунка бачимо, що для отримання вершків в 20 % жирності 
необхідно взяти 16,5 частин вершків 30 % жирності і 10 частин молока. В 
процентах це складає: 

  
Вершків 30 % жирності буде потрібно 62,3 % або 62,3 кг, молока – 37,7 % або 

37,7 кг. 
Якщо для приготування суміші використовують знежирене молоко, то у 

нижньому куті чотирикутника проставляють його жирність. 
На занятті кожний студент повинен виконати по 2 задачі з технології 

нормалізації молока (вершків) згідно з виданими викладачем варіантами. 
 

1. Скільки вершків жирністю 50% необхідно взяти для виробництва 400 кг 
сметани жирністю 20%? Для нормалізації вершків використовується молоко, 
яке містить жиру 3,5%. Задачу розв'язати методом квадрату. 
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2. Визначити кількість компонентів для одержання  400 л молока жирністю 
3,2%, якщо знежирене молоко з вмістом жиру 0,8% нормалізувати вершками 
з вмістом жиру 10%. Задачу розв'язати методом трикутника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Визначити масу компонентів  (в кг) для виробництва 600 кг нормалізованого 

молока, якщо нормалізувати молоко жирністю 3,9% знежиреним молоком 
жирністю  0,05%  і  довести  жирність суміші до 3,2%. Задачу  розв'язувати  
методом трикутника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. Визначити масу компонентів  (в кг) для одержання  250 кг вершків жирністю 
15%, якщо вершки жирністю 50%  нормалізувати незбираним молоком 
жирністю 3,6%. Задачу розв'язувати методом квадрату Необхідно 
нормалізувати молоко жирністю  3,9% знежиреним молоком  і довести 
жирність суміші  до 3,2%. Визначити масу компонентів (в кг) для отримання  
300 кг нормалізованого молока. Вміст жиру у знежиреному молоці становить 
0,05%. Задачу розв'язувати методом трикутника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Визначити масу компонентів (в кг) для одержання 240 кг вершків жирністю 

15%, якщо вершки жирністю 30% нормалізувати незбираним молоком 
жирністю 3,4%. Задачу розв'язувати методом квадрату. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Визначити масу компонентів  (в кг) для одержання  250 кг вершків жирністю 
15%, якщо вершки жирністю 50%  нормалізувати незбираним молоком 
жирністю 3,6%. Задачу розв'язати методом квадрату. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Визначити кількість компонентів (в кг) для виробництва 200 кг сметани 

жирністю 20%, якщо нормалізувати вершки 40% молоком з вмістом жиру 
3,4%. Задачу розв'язати методом квадрату. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Визначити кількість компонентів   (в кг) для виробництва 180 кг сметани 
жирністю 15%, якщо нормалізувати вершки 30% молоком з вмістом жиру 3,9%. 
Задачу розв'язувати методом квадрату. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Визначити масу компонентів  (в кг) для виробництва 300 кг нормалізованого 

молока, якщо нормалізувати молоко жирністю 4,2% знежиреним молоком 
жирністю  0,05%  і  довести  жирність суміші  до  3,2%. Задачу  розв'язувати  
методом трикутника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Визначити масу компонентів (в кг) для одержання 180 кг вершків жирністю 
10%, якщо вершки жирністю 20% нормалізувати незбираним молоком 
жирністю 3,6%. Задачу розв'язувати методом квадрату. 
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Заняття 17 

 

Тема. Вивчення технології кисломолочних продуктів, оцінка їх якості 

 

Мета заняття: вивчити особливості технології окремих видів рідких 
дієтичних кисломолочних продуктів, кислого сиру і сметани, організацію 
технологічного контролю виробництва продукції; набути навичок контролю 
якості кисломолочних продуктів. 

Самостійна підготовка до заняття: вивчити теоретичний матеріал з теми 
заняття; законспектувати в зошит для лабораторних робіт методи визначення в 
дієтичних кисломолочних продуктах, сметані і сирі: кислотності, масової частки 
жиру, масової частки вологи. 

 
Питання для самоперевірки 

1.   Дієтичні і лікувальні властивості кисломолочних продуктів. 
2.   Біохімічні і мікробіологічні основи виробництва кисломолочних продуктів. 
3.   Схема молочнокислого і спиртового бродіння при виготовленні 
кисломолочних продуктів. 
4.   Способи виробництва дієтичних кисломолочних продуктів. Переваги і 
недоліки окремих способів. 
5.   Яка роль гомогенізації у виробництві кисломолочних продуктів 
резервуарним способом? 
6.   Оцінка якості дієтичних кисломолочних продуктів. 
7.   Які вимоги пред’являються до сировини, яка використовується для 
виготовлення кислого сиру? 
8.   Як проводять розрахунок жирності молока, яке використовується у 
виробництві кислого сиру? 
9.   Суть роздільного способу жирного і напівжирного кислого сиру. 
10.     Які способи обезвожування використовуються у виробництві нежирного 
сиру? 
11.     Суть технології виробництва виробів із кислого сиру. 
12.     Дефекти кислого сиру технологічного характеру. 
13.     Технохімічний контроль якості кислого сиру. 
14.     Сировина і технологічна схема виробництва сметани. 
15.     Фактори, які впливають на консистенцію сметани. 
16.     Технологічний і технохімічний контроль якості сметани. 

Місце проведення заняття: лабораторія кафедри харчових технологій 

 

 

 

 



Робота 1. Вивчити технологію виготовлення рідких дієтичних кисломолочних 
продуктів:  

У журналі для лабораторних робіт замалювати загальну схему виробництва 
кисломолочних продуктів резервуарним і термостатним способом, вказати 
переваги і недоліки цих способів. Відмітити нове в технології і асортименті 
дієтичних кисломолочних продуктів. Ознайомитися з організацією 
технологічного контролю якості сировини, технологічних операцій і готової 
продукції на підприємстві. Вивчити порядок реалізації, супроводжувальні 
документи партій виробленої продукції. Описати норми витрати сировини на 
виробництво одного із видів продукції. 

 
 Технологія виробництва кефіру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Технологія виробництва сметани термостатним та резервуарним 

способами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Робота 2. Вивчити технологію виробництва кислого сиру 
Ознайомитися з технологією виробництва кислого сиру. Показати вплив 

окремих технологічних операцій на формування споживчих властивостей сиру 
при виготовленні його кислотним і кислотно-сичуговим способом. 

Результати спостережень занести у таблицю 1 
  

Таблиця 1 - Технологія кислого сиру 

 

 

Спосіб 

отримання  

сиру 

Найменування 

технологічних 

операцій 

Мета операції 

Які споживчі 

властивості сиру 

формує 

        

    

    

    

    

    

    

    

        



Робота 4. Визначення якості дієтичних кисломолочних продуктів 
На занятті кожний студент проводить оцінку якості одного із видів дієтичних 

кисломолочних продуктів – кефіру або кисляку. 
При органолептичній оцінці продукту визначають стан тари і якість упаковки, 

маркірування, а також якість вмісту пляшки. 
Відмічають наявність відстою жиру або сироватки, потім визначають характер 

згустку, за яким судять про готовність продукту і дотримування технології 
виробництва. Продукти, вироблені термостатним способом, повинні мати 
щільний, непорушений згусток. Згусток продуктів, вироблених резервуарним 
способом, має сметаноподібну консистенцію. У кефірі допускається 
газоутворення у вигляді окремих вічок. 

При визначенні кольору продукт наливають у склянку із безбарвного скла і 
розглядають при розсіяному світлі. 

Смак і запах визначають після ретельного перемішування продукту. При 
цьому звертають увагу на специфічність смаку і відсутність сторонніх присмаків 
і запахів. 

 
Таблиця 2 – Оцінка якості рідких кисломолочних продуктів 

Показники Характер досліджуваного зразка 
Відповідність 

стандарту 

Стан тари 
(упаковки) 

 
 
 
 

 

Дані маркування і 
її якість 

 
 
 
 

 

Консистенція і 
зовнішній вигляд 

 
 
 
 

 

Колір 

 
 
 
 

 

Смак і запах 

 
 
 
 

 



2.Органолептична оцінка якості сметани 

 
Оцінюючи якість сметани, розглядається поверхня. Вона повинна бути 

чистою, без ознак плісняви. Сметана, забруднена і запліснявіла, в реалізацію не 
допускається. 

 

Таблиця 3 – Оцінка якості сметани 

Показники Характер досліджуваного зразка 
Відповідність 

стандарту 

Зовнішній вигляд 
і консистенція 

 
 
 
 
 

 

Колір 

 
 
 
 
 

 

Смак і запах 

 
 
 
 
 

 

 
3. Органолептична оцінка якості сиру кисломолочного 

 
Оцінка якості сиру визначається аналогічно іншим кисломолочним 

продуктам. Перевіряється стан тари (упаковки), маркування продукту, 
органолептичні показники (зовнішній вигляд, консистенція, колір, смак і запах). 
Поверхня сиру повинна бути чистою, без ознак ослизнення, плісняви, сторонніх 
включень.  

Консистенція сиру визначається за зовнішнім виглядом проби, розтиранням 
її шпателем і при пробуванні. Сир, у якого консистенція тверда, гумова, вапняна, 
реалізації не підлягає. 

 
 
 
 
 



Таблиця 4 – Оцінка якості сиру кисломолочного 

Показники Характер досліджуваного зразка 
Відповідність 

стандарту 

Стан тари 
(упаковки) 

 
 
 
 
 

 

Дані маркування і 
її якість 

 
 
 
 
 

 

Консистенція і 
зовнішній вигляд 

 
 
 
 
 

 

Колір 

 
 
 
 
 

 

Смак і запах 

 
 
 
 
 

 

 

 

Робота 4. Визначення кислотності кисломолочних продуктів 

 
Методика визначення. У колбу або стакан місткістю 100-150 мл відміряють 

піпеткою 10 мл досліджуваного кисломолочного продукту (крім сиру). Залишки 
продукту на стінках піпетки змивають 20 мл дистильованої води, у посуд 
додають 3 краплі 1%-го розчину фенолфталеїну і титрують 0,1М розчином 
основи до появи блідо-рожевого кольору, що не зникає протягом 1 хв. Кількість 
основи, витраченої на титрування, множать на 10 для перерахунку на 100 мл 
продукту. 

 



____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Робота 5.  Визначення кислотності сиру і продуктів густої консистенції. 

Методика визначення. У фарфорову ступку відважують 5 г сиру чи іншого 
кисломолочного продукту, додають 50 мл води за температури 30-40°С і 
розтирають товкачиком до утворення гомогенної маси. Потім додають 3 краплі 
1%-го розчину фенолфталеїну і титрують 0,1М розчином основи, перемішують і 
розтирають вміст товкачиком до появи блідо-рожевого кольору, що не зникає 
протягом 2 хв. 

Кількість основи, витраченої на титрування, множать 20 (приводять масу 
сиру до 100 г). Отримана величина с показником кислотності сиру. 

Розбіжність між паралельними визначеннями не повинна перевищувати 4°Т. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Робота 6.  Контроль пастеризації кисломолочного продукту. 

Для контролю за режимом пастеризації, а також з метою визначення факту 
додавання сирого молока використовують пробу на пероксидазу з йодисто-
калієвим крохмалем. Суть методу полягає у розщепленні перекису водню 
ферментом пероксидазою з виділенням атомарного кисню. Цей кисень, 
окислюючи йодистий калій, вивільняє йод, який утворює з крохмалем сполуку 
синього кольору.  

Методика визначення. У пробірку вміщують 2-3 мл продукту, додають 3-5 
мл води, 5 крапель 1%-го розчину пероксиду водню і 5 крапель 1%-го розчину 
йодисто-калієвого крохмалю. Поява синього кольору вказує на те, що 
кисломолочні продукти отримано із не пастеризованого молока (вершків).  

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 



Робота 7. Визначення фальсифікації сметани і вершків. Визначення 

домішки сиру або кислого молока. 

 

Сметану фальсифікують додавання дрібно розтертого сиру, кислого молока, 
кефіру, а також крохмалю. 

Методика визначення. У стакан з гарячою водою вносять столову ложку 
сметани. У разі наявності фальсифікації жир спливає на поверхню, а казеїн сиру 
або кислого молока та інших домішок осідає на дно. Сметана не повинна мати 
осаду. 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Робота 8. Визначення фальсифікації сметани і вершків. Визначення 

домішки крохмалю. 

 

Методика визначення. У пробірку вміщують 5 мл сметани, додають 2-3 
краплі люголівського розчину. Вміст пробірки струшують. Поява синього 
кольору вказує на наявність крохмалю в продукті. 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Робота 9. Визначення ступеню зрілості сиру  за М. І. Шиловичем 

Метод ґрунтується на змінюванні буферності розчинної частини сиру в 
процесі дозрівання. Із збільшенням кількості розчинених продуктів розпаду 
білків підвищуються буферні властивості розчиненої частини сиру, які найбільш 
чітко виявляються при титруванні лугами. 



З середньої проби сиру зважити 5 г продукту, перенести в фарфорову ступку, 
додати порціями 45 см3 дистильованої води, підігрітої до  40-45оС, і розтерти до 
стану тонкої емульсії. Дати суміші декілька хвилин постояти, а потім 
профільтрувати через паперовий фільтр. З отриманої водної витяжки взяти  
піпеткою по 10 см3 розчину і помістити у дві колби. 

В одну колбу прилити 3 краплі 1%-го розчину фенолфталеїну і титрувати 0,1 
Н розчином лугу до блідо-рожевого забарвлення, яке не зникає під час 
збовтування протягом 1 хв. В другу колбу додати 10-15 крапель 0,1%-го розчину 
тимолфталеїну і титрувати до синього забарвлення  ( спочатку з'являється слабо 
помітне блакитне забарвлення, а потім синє).  У другому випадку на титрування 
витрачається більше лугу, ніж у першому. 

Розрахунок міри зрілості ведеться за формулою: 
                                                       Сз =  ( V - V1 ) · 100 

де Сз - міра зрілості сиру, градус зрілості; 
     V   - кількість лугу, що використано на титрування фільтрату з 

тимолфталеїном, мл; 
     V1  - кількість лугу, що використано на титрування фільтрату з 

фенолфталеїном, мл. 
У залежності від міри зрілості сир може бути зрілий і молодий. 
Сир голландський зрілий  (вік 2-2,5 місяці)  має зрілість 80…120о, молодий 

(1,5-2 місяці) – 40…75о. 
Сир латвійський зрілий у віці 2-3 місяці має зрілість 100…140о. 
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Робота 10. Розв’язування задач 

 

1. Визначити жирність молока при виробництві  твердих і м'яких сичугових 
сирів. * 

Назва сирів 

                                                Варіанти 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                  Вміст білка в молоці, % 
3,41 2,94 3,21 3,14 3,08 2,84 2,95 3,00 3,32 3,25 3,12 3,00 

Радянський             

Російський             
Дніпровсь 
кий 

            

* Примітка. Вміст масової частки жиру в молоці (Жнм)  визначається за 
формулою: 
                                                   Кж  · Жср  · Бм 

                                    Жнм = ---------------------            
                                                         100 

де Кж -  орієнтовний коефіцієнт нормалізації молока  (для  сирів 50%-вої 
жирності  Кж=2,16; 45%-вої жирності  Кж=2,02; 40%-вої жирності   
Кж=1,9); 

     Жср - нормативний вміст жиру у сухій речовині сиру (для сирів 60%-вої 
жирності Жср= 61%;  50%-вої жирності Жср=51%;  45%-вої жирності   Жср= 
46%). 

 
2. Визначити норму витрат нормалізованого молока на виробництво 1 т 

зрілого сиру. * 
Варіант Назва сиру Варіант Назва сиру 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Голландський брусковий 
Алтайський 
Швейцарський 
Буковинський 
Пошехонський 
Радянський 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

Закусочний 
Чеддер 
Ярославський 
Адигейський 
Пікантний 
Бринза 

 Примітка. Норма витрат нормалізованого молока  (Рнм)  визначається  за 
формулою: 

 
                        1000 ( Жср  ( 100 - Вс ) К 0,01 ( 1 + 0,01 От ) - Жсир ) 

             Рнм = ----------------------------------------------------------------------, 

                                         Жнм ( 1 -0,01 Пж ) - Жср 

 

де    Жср  - нормативний вміст жиру у сухій речовині, %; 
        Вс   - нормативний вміст вологи у сирі за стандартом, %; 



        От   - норма відходу сирної маси від виробленого сиру   (0,5%); 
       Жсир  - нормативний вміст жиру у сироватці   (0,5%); 
       Жнм   - жирність нормалізованого молока (3,8%); 
       Пж       - гранично допустимі втрати жиру (4%); 
        К   -  поправочний коефіцієнт  (для твердих сирів К =1,036;   
                 для   безкоркових  К=1,025;  для м'яких  К =1,0). 
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Матеріальне забезпечення заняття 

Продукти: кефір або кисляк в асортименті; сметана натуральна і 2-3 зразки 
фальсифікованої сметани; кислий сир в асортименті за встановленими нормами, 
твердий сир. 

Прилади, обладнання, посуд, реактиви: установка для титрування; ексикатор; 
водяна баня звичайна; водяна баня; електроплитка; автоматичні піпетки на 1 і 10 
см3; набір піпеток звичайних на 2, 10, 20 і 10,77 см3; термометри лабораторні 
0...1000С; колби конічні 100...150 см3; стакани хімічні на 100...150 см3; 
заздалегідь висушені; столовий посуд; стакани; чайні ложки; реактиви; кислота 
сірчана густиною 1,80-1,82 г/см3; ізоаміловий спирт; 0,1н розчин їдкого натрію; 
1 % розчин фенолфталеїну. 



ВИСНОВОК ПО РОБОТІ: 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________ 
 
  



Заняття 18 

Тема. Вивчення технології та оцінка якості  м'яса і м'ясних продуктів  

 

Мета: набути навичок у визначенні хімічного складу м’яса та субпродуктів, 
встановити хімічний склад зразків м’яса з різним вмістом м’язової та 
з’єднувальної тканин та окремих видів субпродуктів. 
 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте морфологічний склад тканин забійних тварин та птиці. 
2. Назвіть складові частини хімічного складу м’язової, жирової, 

з’єднувальної тканин великої та дрібної рогатої худоби, свиней, птиці. 
3. Порівняйте хімічний склад м’якушевих та слизових субпродуктів. 
4. Охарактеризуйте білковий склад м’яса. 
5. Охарактеризуйте склад жирів м’яса. 
6. Назвіть вуглеводи, які містяться в м’ясі та субпродуктах. 
7. Які біологічно активні компоненти містяться в м’ясі та субпродуктах? 
8. Порівняйте харчову та біологічну цінність м’яса різних тварин – 

яловичину, свинину та птиці. 
9. Охарактеризуйте харчову та біологічну цінність субпродуктів різних 

категорій. 
Місце проведення заняття: лабораторія кафедри. 
 

Самостійна підготовка до заняття 

1. Вивчити теоретичний матеріал  
2. Користуючись підручниками та довідниками, заповнити таблицю 1. 
 

Таблиця 1. Хімічний склад м’яса та субпродуктів 

№ 
з/п 

Вид м’яса чи 

субпродуктів 
Вміст в 100 г 

вологи, г білка, г жиру, г золи, г 

1 Яловичина         

2 Свинина         
3 Баранина         

4 Конина         
5 Печінка         

6 Серце         
7 Легені         

8 Шпик         
9 Кури         

10 Гуси         
11 Кролі         



Хід роботи 

Сутність методу полягає у послідовному визначенні в одній наважці 
продукту вмісту вологи та жиру, мінеральних речовин. 
Підготовка проби. Зразок м’яса чи субпродуктів двічі подрібнюють на 
м’ясорубці (решітка з отворами діаметром не більше 5...6 мм), а потім ретельно 
перемішують і відбирають наважки в кількості, необхідній для проведення 
досліджень. 

1. Визначення вмісту вологи у зразках м’яса і субпродуктів. 
Методика визначення. У бюксу поміщають пісок в кількості, приблизно в 

2-3 рази, що перевищує наважку продукту, скляну паличку і висушують в 
сушильній шафі при температурі (150±2)°C протягом 40 хв. Потім бюксу 
закривають кришкою, охолоджують в ексикаторі до кімнатної температури і 
зважують. Потім в бюксу з піском вносять наважку продукту від 2 до 3 г, 
зважують повторно, ретельно перемішують з піском скляною паличкою і 
висушують в сушильній шафі відкритій бюкс при температурі (150±2)°З 
протягом 1 год. Потім бюкс закривають кришкою, охолоджують в ексикаторі до 
кімнатної температури і зважують. 

Масову долю вологи (Х) у відсотках розраховують по формулі: 

Х =
��� − ��� × 100

�� − �#

 

 
де: X1 – вміст вологи, %; 
 m1 – маса бюкси з наважкою до висушування, г; 
 m2 – маса бюкси з наважкою після висушування, г; 
 m0 – маса бюкси, г. 

 
____________________________________________________________________
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2. Визначення активної кислотності м’яса. 
Активну кислотність, або концентрацію іонів водню можна визначити за 

допомогою рН-метрів заглибленням двох електродів у розчин з фіксацією 
значення рН на шкалі пристрою. Величину рН м’яса визначають у водній 
витяжці, приготовленій у співвідношенні 1:10. 



Підготовка проби. Для одержання однорідної проби кожен зразок окремо 
пропускають через м’ясорубку з діаметром отворів решітки 2 мм, фарш ретельно 
перемішують. 5 г одержаного фарша зважують на лабораторних вагах з точністю 
до 0,01 г, переносять в конічну колбу ємністю 100 см3, заливають 
50 см3 дистильованої води, ретельно перемішують, закривають склом і ставлять 
на 30 хв., періодично перемішуючи. Потім фільтрують через паперовий або 
ватний фільтр. 
Проведення досліду. РН-метр прогрівають протягом 30 хв., прилад 
налагоджують за допомогою стандартних буферних розчинів з різним рН. 

Після перевірки приладу за буферним розчином у посудину для електродів 
наливають досліджуваний розчин, занурюють електроди і визначають рН 
розчину за нижньою шкалою приладу (грубе вимірювання), потім – за верхньою 
шкалою (точне вимірювання). 

Перед кожним виміром рН розчину електроди промивають дистильованою 
водою, а залишок води на поверхні електроду висушують фільтрувальним 
папером. Після закінчення вимірювання електроди занурюють у дистильовану 
воду або в 0,1 м розчин соляної кислоти. 
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2. Зміни м’язової та з’єднувальної тканин під дією температури. 
Метод базується на зміні маси та лінійних розмірів тканин м’яса під 

впливом дії високих температур. Колагенові волокна, які входять до складу 
з’єднувальної тканини, при тепловій обробці різко скорочуються за довжиною 
та збільшуються в діаметрі, маса з’єднувальної тканини збільшується. При теп-
ловій обробці м’язової тканини відбувається скорочення і деформація м’язів і 
виділення з них рідини. При цьому вага м’язової тканини зменшується на 20-
40 %. 
Підготовка проби. Для проведення дослідів із частин туші, які містять в 
основному м’язову тканину (наприклад, вирізка) та з’єднувальну тканину 
(наприклад, гомілка), повздовж волокон вирізають брусочки м’якоті розміром 
10×1×1 см. Виміряти їх довжину та зважити. До одного кінця брусочка м’яса 
приєднують затискач, до іншого прив’язують нитку. Нитку закріплюють на 
штативі таким чином, щоб брусочки м’яса були повністю занурені в склянку з 
водою і затискач доторкався до дна склянки. 



Проведення досліду. Поступово нагріваючи воду у склянці з брусочками м’яса, 
слідкують за температурою води. Фіксують температуру, при якій починається 
деформація волокон, в цей момент затискач відривається від дна склянки, а 
також температуру максимального скорочення тканин. Після закипання води 
брусочки м’яса виймають, знімають затискачі та обсушують фільтрувальним 
папером. Вимірюють лінійні розміри та вагу досліджуваних зразків. 
Результати дослідів оформляють у вигляді таблиці 45. 
 

Таблиця 2. Результати досліджень м’яса 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниці 

вимірювання 
М’язова 

тканина 
З’єднувальна 

тканина 

1 
Довжина зразків до 
теплової обробки 

см     

2 
Температура почат-
ку скорочення 

оС     

3 
Температура макси-
мального скорочен-
ня 

оС     

4 
Довжина зразків 
після теплової 
обробки 

см     

5 Скорочення %     

6 
Вага зразків до теп-
лової обробки 

г     

7 
Вага зразків після 
теплової обробки 

г     

8 Зміна ваги %     

 
Зробити висновок. 
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3. Реакція з сірчанокислою міддю в бульйоні 

 
Методика визначення. 20 г фаршу поміщають в конічну колбу місткістю 150-

200 мл і заливають 60 мл дистильованої води. Вміст колби ретельно 
перемішують. Колбу, закривають годинним склом і ставлять на киплячу водяну 
лазню на 10 хв. Отриманий гарячий бульйон потім фільтрують через щільний 
шар вати завтовшки не менше 0,5 см в пробірку, поміщену в склянку з холодною 
водою. Якщо після фільтрації в бульйоні залишаються пластівці білку, то його 
додатково фільтрують через фільтрувальний папір. 

У пробірку наливають 2 мл бульйону і додають три краплі 5%-го водного 
розчину сірчанокислої міді. Пробірку струшують 2-3 рази і ставлять в штатив. 
Через 5 мін відмічають результат реакції. 
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4. Визначення кислотного числа 

 
Метод заснований на розчиненні жиру сумішшю діетилового ефіру 

етилового спирту 96° і титруванні вільних жирних кислот розчину гідрату окису 
калію. 

Методика визначення. Приготування нейтральної суміші спирту 96° з 
етиловим ефіром. Для нейтралізації суміші спирту з ефіром до неї додають 
декілька крапель 1%-ного розчину фенолфталеїну і титрують 0,1н. водним 
розчином гідрату окису калію до появи малинового фарбування. 

Наважку масою 1 г зважують з погрішністю не більше 0,001 г додають 20 мл 
нейтральної суміші етилового ефіру і етилового спирту, що містить п'ять крапель 
1%-ного спиртового розчину фенолфталеїну. Вміст колби ретельно збовтують, 
титрують 0,1 н. водним розчином гідрату окису калію до появи малинового 
забарвлення, не зникаючого протягом 1 хв. У разі помутніння рідини в колбу 
додають 10 мл нейтральної суміші, вміст збовтують і колбу злегка нагрівають на 
водяній бані до просвітлення, потім охолоджують до температури 20°С і 
продовжують титрування. 



Кислотне число жиру (Х1) виражають в міліграмах гідрату окису калію, 
витраченого на нейтралізацію вільних жирних кислот, що містяться в 1 г жиру, і 
обчислюють за формулою: 

� =
@ × � × 5,61

�
 

де:  
ν – кількість 0,1 н. розчину гідрата окисі калію, що потрачено на титрування, 

мл; 
K – поправка до титру 0,1 н. розчину гідрату окисі калію; 
5,61 – кількість гідрату окисі калію, що міститься в 1 мл 0,1 н. розчину, мг; 
m – маса жиру, г.  
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5. Визначення перекисного числа 

 

Метод заснований на обробці наважки сумішшю оцтової кислоти і 
хлороформу розчином йодистого калію і титруванні вільного йоду розчином 
сірчановатисто-кислого натрію. 

Методика визначення. Наважку, масою 0,5 г, зважують в конічній колбі з 
погрішністю не більше 0,001 г і розчиняють в 10 мл суміші крижаної оцтової 
кислоти і хлороформу (1:1). До розчину додають 1 мл свіжоприготованого 
насиченого розчину йодистого калію і витримують в темному місці протягом 5 
хв. Потім в розчин додають 30 мл дистильованої води. Йод відтитровують 0,002 
н, що виділився розчином сірчановатистокислого натрію у присутності 
індикатора – крохмалю, до зникнення синього забарвлення. 

Паралельно за тих же умов проводять контрольний дослід, в якому беруть ті 
ж кількості реактивів, але без жиру. Якщо результат контрольного досліду 
перевищує 0,05 мл розчину 0,01 н. сірчановатистокислого натрію, то слід 
приготувати свіжі реактиви.  



Перекисное число жиру (Х2) у відсотках обчислюють за формулою: 

�� =
� × �@ − @�� × 0,0002538 × 100

�
 

де: 
K – поправка до титру 0,002 н. розчину сірчановатисто-кислого натрію; 
ν – кількість 0,002 н. розчину сірчановатисто-кислого натрію, що затрачено 

на титрування досліджуваного розчину, мл; 
ν1 – кількість 0,002 н. розчину сірчановатисто-кислого натрію, що затрачено 

на титрування контрольного розчину, мл; 
0,0002538 – кількість йоду, що відповідають  мл 0,002 н. розчину 

сірчановатисто-кислого натрію; 
m – маса жиру, г. 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
ВИСНОВОК ПО РОБОТІ: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
  



Заняття 19 

 

Тема. Вивчення асортименту та оцінка якості ковбасних виробів 

Мета: ознайомитися з традиційним асортиментом та новими рецептурами 
ковбасних виробів; набути навичок у визначенні диференційованої та 
комплексної оцінки якості ковбасних виробів за результатами математичного 
аналізу дегустації. 
 

Питання для самоперевірки 

1. За якими чинниками класифікують ковбасні вироби? 
2. Дайте характеристику основних груп ковбасних виробів. 
3. Охарактеризуйте асортимент варених, копчених ковбас. 
4. Які органолептичні показники характеризують якість ковбасних виробів? 
5. Які відмінності ковбас різних груп за результатами органолептичної оцінки? 
6. Методика дегустаційної оцінки якості ковбас. 
7. Назвіть хімічний склад варених та копчених ковбас. 
8. Перелічіть дефекти ковбасних виробів. 
Місце проведення заняття: лабораторія кафедри. 

Хід роботи 
1. Вивчення асортименту ковбасних виробів. 
За стандартами, альбомами вивчити асортимент ковбасних виробів, заповнити 
таблицю 1 
 

Таблиця 1. Асортимент ковбасних виробів 

Група виробів 
Найменування 

виробів 
Гатунок 

Вихід, 

% 

Вміст, % 

волога сіль 
нітрит 

натрію 
крохмаль 

Варені               
Напівкопчені               
Варенокопчені               
Сирокопчені               
Сиров’ялені               
М’ясні хліби               
Ліверні               
Кров’яні               
Паштети               
Зельці               
Драглі               

 

 



2. Визначення органолептичних показників ковбасних виробів за 

результатами дегустації. 
За стандартами, ТУ вивчити методику визначення органолептичних 

показників та їх значення для представлених зразків ковбасних виробів. 
Ознайомитися з методиками дегустаційної оцінки – 5-ти, 9-ти та 30-ти 

бальною, проаналізувати їх та заповнити дегустаційні листи. Під час дегустації 
студентам не рекомендується обмінюватися думками. За результатами дегустації 
студенти повинні оформити дегустаційні листи у вигляді таблиць 2,3, ко-
ристуючись шкалою бальної оцінки (табл. 4). 

 
Таблиця 2.  Дегустаційний лист 1 

Продукт 

Оцінка за 5-ти бальною системою 
Інші 

зауваження 
товарний 

вигляд 
колір аромат консистенція смак 

загальна 

оцінка 

                
        
        
        

Зробити висновок за п’ятибальною системою оцінки. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Таблиця 3. Дегустаційний лист 2 

Продукт 

Оцінка за 9-ти бальною системою 

зовнішній 

вигляд 

вид та 

колір на 

розрізі 
запахсмакконсистенціясоковитість

загальна 

оцінка 

                
        
        
                

Зробити висновок за дев’ятибальною системою оцінки. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 



Таблиця 4. Шкала для 9-бальної оцінки 

Оцінка

Зовні

шній 

вигляд 

Вид та 

колір на 

розрізі 
Запах Смак 

Консисте

нція 
Соковитість 

Загальна 

оцінка 

9 
Дуже 

гарний 
Дуже 

гарний 

Дуже 
аро-

матний 

Дуже 
добрий 

Дуже 
ніжна 

Дуже 
соковита 

Відмінно 

8 Гарний Гарний 
Аромат-

ний 
Добри

й 
Ніжна Соковита 

Дуже 
добре 

7 Добрий Добрий 
Достатнь
о аромат-

ний 

Достан
ьо 

добрий 

Достатньо 
ніжна 

Достатньосок
о-вита 

Добре 

6 
Недос-
татньо 
добрий 

Недос-
татньо 
добрий 

Недостат
ньо 

аромат-
ний 

Недос-
таньо 

добрий 

Недос-
таньо 
ніжна 

Недостаньо 
соковита 

Вище 
серед-
нього 

5 

Серед-
ній 

(задові-
льний) 

Середній 
(задовільн

ий) 

Середній 
(задовіль-

ний) 

Середн
ій 

(задові
ль-

ний) 

Середній 
(задовіль-

ний) 

Середній 
(задовільний) 

Середня 

4 
Трохи 
небажа

ний 

Нерівно-
мірний, 
злегка 

знебарвлен
ий 

Невира-
жений 

Трохи 
безвку
сний 

Трохи 
жорсткий, 
крихлий 

Трохи 
суховата 

Нижче 
серед-
нього 

3 
Небаж
аний 

Знебарвле
-ний 

Трохи 
неприєм

ний 

Непри
ємний 
безвку
сний 

Жорстку-
ватий, 
крихка 

Сухувата 
Погане, 
прий-
нятне 

2 
Погани

й 
Поганий 

Непри-
ємний 

Поган
ий 

Жорсткий Суха 
Погане 

неприйня
тне 

1 
Дуже 

погани
й 

Дуже 
поганий 

Дуже 
поганий 

Дуже 
погани

й 

Дуже 
жорстка, 

дуже 
хрихка 

Дуже суха 
Дуже 

погане 

  

 



3. Ефективності теплової обробки ковбасних виробів. 
Контроль ефективності теплової обробки ковбасних виробів здійснюється 

при проведенні реакції на фосфатазу, яка заснована на здатності фосфатази 
(ферменту м’яса) гідролізувати складні ефіри фосфорної кислоти. В якості 
субстрату використовується натрієва сіль феніл фосфату, при розщепленні якої 
виділяється фенол, який змінює забарвлення реакційної суміші. За кількістю 
виділеного фенолу роблять висновок про ступінь теплової обробки. 

Підготовка проби. Від партії ковбасних виробів, готовність яких 
необхідно визначити, відбирають проби. Варені ковбаси звільняють від 
оболонки та шпику і двічі подрібнюють на м’ясорубці з діаметром отворів 
решітки 2 мм і ретельно перемішують. 

Проведення дослідів. Від кожної проби беруть дві наважки по 1 г, зважують 
на аналітичних вагах і переносять в пробірки ємністю 25 cм3. В кожну пробірку 
наливають по 10 cм3 цитратного буфера з рН 6,5, ретельно перемішують скляною 
паличкою і настоюють 20 хв. при кімнатній температурі, періодично 
перемішуючи. Потім в пробірки зі зразками додають 5 cм3 0,2 % розчину 
динатрійфенілфосфату і розміщують їх в термостаті при температурі 40 ºС на 1 
год. Після цього додають 5 cм3 20 % розчину трихлороцтової кислоти, 
витримують 10 хв. і фільтрують через фільтрувальний папір. 

У контрольні пробірки наливають по 10 cм3 цитратного буфера, потім 
додають 5 см3 20 % розчину трихлороцтової кислоти, 5 см3 0,2 % розчину 
динатрійфенілфосфату, перемішують, витримують 10 хв. і фільтрують через 
фільтрувальний папір. 

Для проведення кольорової реакції з контрольних дослідних пробірок 
відбирають по 2,5 см3 безбілкового фільтрату, вносять його в пробірки ємністю 
10 см3, потім додають 5 см3 0,5 н розчину гідрату окису натрію, перемішують і 
витримують 10 хв. Потім додають 1,5 см3 реактиву Фоліна, перемішують і 
через 30 хв. вимірюють інтенсивність забарвлення на ФЕК. 

Вимірявши густину контрольного та дослідного розчинів, за 
калібрувальним графіком визначають вміст фенолу. 
Обробка результатів. Вміст фенолу на 100 г продукту розраховують за 
формулою: 

 

 
де: Х – вміст фенолу, мг; 
С1 – кількість фенолу в дослідній пробірці, мкг; 
С2 – кількість фенолу в контрольній пробірці, мкг; 
m – маса наважки, г; 
20 – розведення; 



2,5 – об’єм фільтрату для реакції, см3; 
1000 – коефіцієнт перерахунку в мг. 
Якщо вміст фенолу в межах 4...6 мг – ковбаса в стадії повної готовності. 

Якщо вміст фенолу більше 6 мг, то ковбаса недоварена, якщо менше 2 мг – 
переварена. 

Одержані результати порівнюють з нормативними і роблять висновок. 
Побудова калібрувального графіка. 2 г фенолу зважують на аналітичних 

вагах і розчиняють водою в колбі ємністю 1000 см3. Потім з колби відбирають 5 
см3 розчину і переносять в мірну колбу ємністю 500 см3. В колбу додають 300 
дм3дистильованої води і 25 г кристалічної трихлороцтової кислоти. Після роз-
чинення вміст колби доводять до мітки. Одержаний розчин є стандартним, він 
містить 20 мкг в 1 см3 фенолу. 

У 6 пробірок ємністю по 10 см3 вносять наступну кількість стандартного 
розчину: 0; 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 см3, що відповідає 0; 5; 10; 20; 30; 40 мкг фенолу. 
Додають в кожну пробірку 5 % розчин трихлороцтової кислоти до об’єму 2,5 
см3(відповідно 2,5; 2,25; 2,0; 1,5; 1,0; 0,5 дм3). 

Вміст пробірок ретельно перемішують. В кожну пробірку додають 5 см3 0,5 
н розчину гідрату окису натрію, перемішують, витримують 10 хв. і доливають 
1,5 см3 реактиву Фоліна, розведеного дистильованою водою у відношенні 1:2, 
перемішують. Через 30 хв. вимірюють інтенсивність забарвлення на ФЕК з 
червоним світлофільтром у кюветі з товщиною поглинаючого світла шаром 1 см. 

За одержаними середніми даними з трьох стандартних розчинів будують 
калібрувальний графік, який повинен проходити через початок координат. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

4. Визначення вологості ковбас. 
Підготовка проби. З ковбаси знімають оболонку, двічі подрібнюють на 

м’ясорубці з діаметром отворів 3...4 мм. Після подрібнення пробу ретельно 
перемішують. 

Проведення досліду. Наважку 3-5 г поміщають у попередньо висушену 
бюксу з піском (5...10 г), перемішують скляною паличкою, зважують з точністю 
до 0,0002 г і поміщають у сушильну шафу з температурою 150оС на 1 год. 

Після висушування бюкси зачиняють кришками та охолоджують в 
ексикаторі, потім зважують. 



Масову долю вологи (Х) у відсотках розраховують по формулі: 

Х =
��� − ��� × 100

�� − �#

 

 
де: X1 – вміст вологи, %; 
 m1 – маса бюкси з наважкою до висушування, г; 
 m2 – маса бюкси з наважкою після висушування, г; 
 m0 – маса бюкси, г. 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

5. Визначення вмісту солі 
Визначення вмісту солі проводять аргентометричним методом. Метод 

базується на осадженні іонів хлору іонами срібла в нейтральному середовищі в 
присутності індикатора – хромату калія. При взаємодії іонів хлору з іонами 
срібла утворюється білий осад хлористого срібла. Коли осадження іонів хлору 
закінчиться, надлишок азотнокислого срібла вступає у взаємодію з індикатором, 
утворюючи хромовокисле срібло оранжево-червоного кольору. 

Підготовка проби. З ковбаси знімають оболонку, двічі подрібнюють на 
м’ясорубці з діаметром отворів 3...4 мм. Післяподрібнення пробу ретельно 
перемішують. Наважку ковбаси 3 г подрібнюють, додають 100 
см3 дистильованої води, ретельно перемішують і залишають на 15 хв. 

Проведення дослідження. Беруть 10 см3 водної витяжки ковбаси, 
фільтрують, додають кілька крапель розчину хромокислого калію та титрують 
розчином азотнокислого срібла до появи червоного забарвлення. 
Обробка результатів. Вміст хлористого натрію визначають за формулою: 

, 
де: V – кількість розчину азотнокислого срібла, яка пішла на титрування, 

см3; 
V1 – кількість водної витяжки, взятої на титрування, см3; 
А – наважка подрібненої ковбаси, г; 
0,00292 – титр розчину азотнокислого срібла. 

Результати дослідів порівняйте з вимогами стандартів. Зробіть висновок. 



____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

5. Якісне визначення крохмалю. 
Якісне визначення крохмалю роблять за реакцією з розчином йоду. На 

поверхню ковбаси наносять краплю розчину Люголя. За наявністю крохмалю в 
ковбасі з’явиться синє чи чорно-синє забарвлення. Результати дослідів 
порівняйте з вимогами стандартів.  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
ВИСНОВОК ПО РОБОТІ: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



Заняття 20 

Тема. Вивчення технології соління і маринування  риби та оцінка її якості 

 
Мета: вивчення сировини, способів розробки риби, ознайомлення з 

технологією виробництва рибних консервів та засвоєння технології соління і 
маринування риби. Набути навичок визначення якості соленої риби. 

 
Самостійна підготовка до заняття 

1. Вивчити теоретичний матеріал  
2. Користуючись підручниками та довідниками, заповнити таблицю 1. 
 
Таблиця 1. Хімічний склад різних видів риби 

 
 

 

№ 

з/п 
Вид риби 

Вміст, % 

волога білки жири 
Мінеральні 

речовини 

1 Тріска         

2 Хек         

3 Мінтай         

4 Салака         

5 Оселедець         

6 Мойва         

7 Ставрида         

8 
Скумбрія 

атлантична 

        

9 Тунець звичайний         

10 Сазан каспійський         

11 Кілька балтійська         

12 Сом     

13 Судак     

14 Щука     

15 Товстолобик білий     



Робота 1. Вивчення технології виробництва соленої риби 

 
Хід виконання 

 
1. Вивчити технологію виробництва соленої риби. 
2. Навести технологічну схему виробництва соленої риби з наданням 

основних операцій, режимів та обладнання. 
 

Принципова технологічна схема сухого теплого і охолодженого соління 
оселедця або приготування риби пряного посолу (на вибір) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Принципова технологічна схема приготування маринованого оселедця  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Робота 2. Приготування соленої (маринованої ) риби 

 

Технологія приготування маринованої (соленої) риби складається з 
розморожування та миття риби, її розробки, соління з наступним заливанням 
маринадом (розсолом). 

Хід виконання 

 

Розморожування риби проводиться на повітрі при температурі не вище + 200 

С. Промивається риба холодною водою. 
Салака солиться в цілому вигляді. У оселедця, ставриди, скумбрії 

відрізається голова, плавники, хвіст, видаляються всі нутрощі і риба солиться 
розсолом та залишається на 24 години. Посолена риба виймається з розсолу та 
нарізується на шматочки. 

Для розсолу на 1 л води потрібно 200 г солі і 100 г цукру. 
На вагах відважити по 300 г філе посоленої риби і покласти  в 0,5 л вимиті 

банки, потім залити 200 г соусом-маринадом, накрити поліетиленовою кришкою, 
поставити в холодильник при температурі        2-60 С.  

Зберігаються презерви при цій же температурі.  
Для маринаду на 200 см3 води потрібно 20  г солі, 0,1 г перцю чорного,   

0,04 г лаврового листя,  0,2 г гвоздики. 
Рибу залити різними видами соусів-маринадів. 
Гірчичний маринад - на 200 см3 маринаду додається 20 г гірчиці. 
Маринад з кропом - на 200 см3 маринаду додається 20 г кропу. 
Яблучний соус - на 100 см3 маринаду додається 100 см3 яблучно 
                           го соку. 
Винний соус - на 100 см3 маринаду додається 100 см3 сухого ви 
                        на. 
Майонезний соус - на 100 см3 маринаду додається 100 г 
                                майонезу. 
Часникова заливка із спеціями - на 200 см3 маринаду додається  
                               50 г розтертого часнику. 
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 



Робота 3. Оцінка якості соленої (маринованої ) риби 

 
Определение длины (высоты) и массы 

Длину (высоту) и массу рыбы и нерыбных объектов и продукции из них 
определяют после предварительной подготовки в соответствии со следующими 
требованиями: 

- Продукция перед началом определения органолептических показателей 
должна быть освобождена от упаковочных материалов. 

- Охлажденная продукция должна быть освобождена ото льда, а соленая, 
пряная, маринованная продукция - от тузлука, заливки, крупнодробленых 
пряностей и нерастворившейся пищевой поваренной соли (при наличии). 

- Потребительскую тару с продукцией вскрывают непосредственно перед 
определением органолептических показателей. 

- Продукция должна быть выдержана до достижения в толще продукта 
температуры окружающего воздуха, если для проведения определения не 
требуется другой температуры. 

 
При определении длины рыбу или продукцию из нее помещают на плоскую 

поверхность и измеряют линейкой: 
- неразделанную - по прямой линии от вершины рыла (при закрытом рте) до 

основания средних лучей хвостового плавника; 
- обезглавленную - по прямой линии на уровне позвоночника от края 

головного среза до основания средних лучей хвостового плавника; 
- тушку - по прямой линии на уровне позвоночника от головного среза до 

среза хвостового плавника; 
- кусок - по прямой линии на уровне позвоночника между краями срезов; 
- пласт с костью - по прямой линии от края головного среза на уровне 

позвоночника до края среза хвостовой части; 
- пласт без кости и филе - по прямой линии со стороны кожного покрова на 

уровне боковой линии от края головного среза до края среза прихвостовой части. 
Толщину боковника измеряют штангенциркулем в наиболее тонкой его 

части с отступлением от края на 1,5 см в сторону увеличения толщины. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 



Определение консистенции 

Консистенцию соленой, пряной, маринованной, подкопченной, копченой, 
вяленой, провесной (подвяленной), сушено-вяленой, пресно-сушеной и сушеной 
продукции из рыбы и нерыбных объектов определяют при: 

- сжатии пальцами наиболее мясистой части или сгибании продукции; 
- надавливании пальцами вдоль спины рыбы массой 100 г и менее; 
- надавливании на края поперечного разреза продукции в наиболее мясистой 

ее части; 
- разжевывании с одновременным определением вкуса. 
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Определение запаха и вкуса 

Запах соленой, пряной, маринованной, вяленой, подвяленной, сушеной, 
сушено-вяленой, копченой и подкопченной продукции определяют на 
поверхности или на поперечном разрезе или делая проколы шпилькой наиболее 
мясистых частей между спинным плавником и приголовком, а также вблизи 
анального отверстия со стороны брюшка по направлению к позвоночнику, во 
внутренности через анальное отверстие и в места наружных повреждений.  

Запах определяют на поверхности вынутой шпильки. После каждой пробы 
шпильку оскабливают или заменяют новой. 

Вкус продукции, предназначенной к употреблению без кулинарной 
обработки, определяют одновременно с определением запаха. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 
 



Визначення вмісту солі 
Визначення вмісту солі проводять аргентометричним методом. Метод 

базується на осадженні іонів хлору іонами срібла в нейтральному середовищі в 
присутності індикатора – хромату калія. При взаємодії іонів хлору з іонами 
срібла утворюється білий осад хлористого срібла. Коли осадження іонів хлору 
закінчиться, надлишок азотнокислого срібла вступає у взаємодію з індикатором, 
утворюючи хромовокисле срібло оранжево-червоного кольору. 

Підготовка проби. Рибу двічі подрібнюють на м’ясорубці з діаметром 
отворів 3...4 мм. Після подрібнення пробу ретельно перемішують. Наважку риби 
3 г подрібнюють, додають 100 см3 дистильованої води, ретельно перемішують і 
залишають на 15 хв. 

Проведення дослідження. Беруть 10 см3 водної витяжки риби, фільтрують, 
додають кілька крапель розчину хромокислого калію та титрують розчином 
азотнокислого срібла до появи червоного забарвлення. 
Обробка результатів. Вміст хлористого натрію визначають за формулою: 

, 
де: V – кількість розчину азотнокислого срібла, яка пішла на титрування, 

см3; 
V1 – кількість водної витяжки, взятої на титрування, см3; 
А – наважка подрібненої риби, г; 
0,00292 – титр розчину азотнокислого срібла. 

Результати дослідів порівняйте з вимогами стандартів. Зробіть висновок. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

По органолептическим и физическим показателям соленая рыба должна 
соответствовать требованиям, указанным в таблице 1. 



Таблица 1 
Наименование 
показателя 

Характеристика и норма 

Внешний вид Поверхность чистая, по цвету свойственная данному виду рыбы. 
Могут быть: 
- сбитость чешуи у рыб с плотно сидящей чешуей - частичная; у рыб со слабо 
сидящей чешуей - не нормируется; 
- потускневшая поверхность; 
- небольшое пожелтение на поверхности кожи, брюшной полости и разрезах, 
не проникшее в мясо у крепкосоленой рыбы; 
- пожелтение мяса на разрезах у разделанных скумбрии и ставриды, не 
проникшее в мясо; 
- подкожное пожелтение, не связанное с окислением жира у австралийского 
лосося, кабан-рыбы, луфаря, масляной рыбы, нигриты, пеламиды, сабли-
рыбы, сайры, сериолеллы, сериолы, атлантической, дальневосточной и 
курильской скумбрии, снэка, океанической ставриды, угрей; 
- подкожное окрашивание от золотистого до ярко-желтого у кефали 
океанической; 
- наличие темных пятен (пигментации) у красноглазки, красного 
австралийского окуня, кубинского карася и других рыб, имеющих яркую 
прижизненную окраску; 
- покраснение поверхности у ставриды; 
- незначительные кровоподтеки; 
- наличие икры или молок у анального отверстия у неразделанного 
тихоокеанского хека; 
- выпадение части кишочки через анальное отверстие без повреждения 
брюшка у кабан-рыбы 

Наружные 
повреждения 

Рыба целая, без наружных повреждений. У неразделанной рыбы брюшко 
целое, плотное. 
Могут быть: 
- проколы, порезы и срывы кожи не более чем у 20% рыб (по счету) в одной 
упаковочной единице; 
- ослабевшее брюшко; 
- нарушение целостности брюшных стенок, но без выпадения внутренностей 
у рыб (по счету) в одной упаковочной единице, %, не более: 
30 - у бычка, 
20 - у остальной рыбы; 
- переломы позвоночной кости у зубатки и палтуса, разделанных на пласт, с 
незначительным разрывом ткани мяса 

Консистенция - 
малосоленой и 
слабосоленой 
рыбы 
 
- остальной 
рыбы 

Нежная, сочная. 
Может быть ослабевшая.  
 
 
Сочная, плотная. Может быть жестковатая или ослабевшая. Допускается 
расслоение мяса у клыкача, луфаря, мраморной нототении, скумбрии, 
тихоокеанского хека и тресковых рыб 



Вкус и запах Свойственные данному виду соленой продукции без посторонних привкуса 
и запаха.  
Могут быть:  
- слабовыраженный илистый запах;  
- йодистый запах и кисловатый привкус, свойственные океаническим рыбам;  
- слабый запах окислившегося жира на поверхности;  
- слабый запах окислившегося жира в брюшной полости у скумбрии и 
ставриды 

Наличие 
посторонних 
примесей (в 
потребительской 
таре) 

Не допускается 

 

По химическим показателям соленая рыба должна соответствовать нормам, 
указанным в таблице 21. 

Таблица 2 
Наименование показателя Норма,% 

Массовая доля поваренной соли для рыбы:  
 

- малосоленой От 4,0 до 6,0 включ. 
- слабосоленой Св. 6,0 " 9,0 " 
- среднесоленой " 9,0 " 13,0 " 
- крепкосоленой " 13,0 

Массовая доля жира в мясе курильской скумбрии, не менее 12,0 

Массовая доля бензойнокислого натрия для малосоленой рыбы, не 
более 

0,1 

 
  



Заняття 21 

Тема. Вивчення технології майонезів та яєчних продуктів 

 
Мета: вивчення сировини та класифікації майонезів, ознайомлення та 

засвоєння технології виробництва майонезів. Набути навичок визначення якості 
майонезів. Ознайомлення з технологією виробництва яєчних продуктів. 

 
1. Технологія виробництва майонезу 

 
Майонези  являють собою дрібно дисперсну емульсію типа "масло у воді", 

що виготовляється з рафінованих дезодорованих олій з додаванням 
емульгаторів-стабілізаторів, смакових добавок і прянощів, які дозволені 
органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду. 

Майонези – це однорідний сметаноподібний продукт з поодинокими 
пухирцями повітря та з наявністю частинок прянощів, спецій, гірчиці, білого або 
кремувато-жовтуватого, однорідного за всією масою, кольору. 

У залежності від калорійності майонези розподіляються на  високо-, 
середньо-, та низькокалорійні з вмістом масової частки жиру (%) : більше 55, в 
межах 40-55, менше 40 відповідно. 

 
Самостійна підготовка до заняття 

1. Вивчити теоретичний матеріал  
2. Користуючись підручниками та довідниками, заповнити таблицю 1. 
 
Таблиця 1. Хімічний склад різних видів майонезів (не менше 5-ти) 

 
 
 

 
 
 
 

№ 
з/п 

Майонез 

Вміст, % 

волога жири білки вуглеводи 
Мінеральні 

речовини 

1           

2           
3           

4           
5           



Робота 1. Вивчення технології виробництва майонезів 

 
Хід виконання 

 
1. Вивчити технологію виробництва майонезів. 
2. Навести технологічну схему виробництва майонезів з наданням основних 

операцій, режимів та обладнання. 
 

Принципова технологічна схема виробництва майонезу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Робота 2.1. Приготування висококалорійних майонезів  

Хід виконання 

Дерев’яною ложкою розтерти 19,2 г сирих жовтків, 2 г солі,    4 г цукру і 5 
г гірчиці. Тонкою цівочкою при постійному помішуванні в один бік вливати 150 
г олії (порціями). Коли маса добре перемішається і суміш перетвориться в густу 
однорідну масу, влити 30 г 3%-го оцту або 10 г 9%-го. 

 



Робота 2.2. Приготування низькокалорійних майонезів 

Низькокалорійні майонези виробляються з додаванням соусу білого 
основного.  

Хід виконання 

Приготування білого соусу: 10 г борошна прогріти на сухій сковорідці без 
зміни кольору при постійному помішуванні і ретельному розтиранні грудок. 
Охолодити, додати 100 г холодної води і  10 г 9%-го оцту або 30 г 3%-го, 
розмішати, довести до кипіння і охолодити. 

Приготування майонезу: Дерев’яною кописткою розтерти   9,6 г сирих 
жовтків, 2 г солі, 4 г цукру і 5 г гірчиці. Поступово тонкою цівочкою при 
постійному помішуванні в один бік вливати 75 г олії. Коли суміш перетвориться 
в густу однорідну масу, додати проціджений, охолоджений білий соус. 

 
 
Робота 3. Оцінка якості майонезів 

3.1. Органолептична оцінка майонезів 

До органолептичних показників якості майонезів відносять зовнішній 
вигляд, колір, смак та запах.  

Вимоги щодо органолептичних показників майонезів 
(згідно ДСТУ 4487:2005. МАЙОНЕЗИ. Загальні технічні умови) 

Назва 
показни

ка 

Характеристика груп майонезів 
Столові Бутербродні Десертні 

Висок
о- 

калорі
йні 

Середн
ьо- 

калорій
ні 

Низько
- 

калорі
йні 

Висок
о- 

калорі
йні 

Середн
ьо- 

калорій
ні 

Низько
- 

калорі
йні 

Висок
о- 

калорі
йні 

Середн
ьо- 

калорій
ні 

Низько
- 

калорі
йні 

Зовніш
ній 
вигляд 

Однорідний, 
сметаноподібний, 
густий продукт з 
поодинокими 
бульбашками повітря 

Однорідний, 
кремоподібний, густий 
продукт з 
поодинокими 
бульбашками повітря 

Однорідний, 
сметаноподібний або 
кремоподібний густий 
продукт з 
поодинокими 
бульбашками повітря 

Дозволено наявність часток спецій, смакових добавок, прянощів, 
вкраплень від гірчиці у майонезі конкретної назви 

Смак та 
запах 

Притаманний майонезу конкретної назви 

Колір Майонез конкретної назви — від білого до кремувато-жовтого, або 
обумовлений кольором введених добавок. Однорідний за всією масою 

 
 



Органолептична оцінка досліджуваних майонезів 

Назва 
показника 

Характеристика 
Майонез 
жирний 

домашній 

Майонез 
жирний 

покупний 

Майонез не 
жирний 

домашній 

Майонез не 
жирний 

покупний 

Зовнішній 
вигляд 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Колір 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Смак та 
запах 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 



3.2. Оцінка фізико-хімічних показників майонезів 
Назва 
показника 

Характеристика груп майонезів 
Столові Бутербродні Десертні 

Високо- 
калорій

ні 

Середнь
о- 

калорійн
і 

Низько- 
калорій

ні 

Високо- 
калорій

ні 

Середнь
о- 

калорійн
і 

Низько- 
калорій

ні 

Високо- 
калорій

ні 

Середнь
о- 

калорійн
і 

Низько- 
калорій

ні 

Масова 
частка 
жиру, % 

Понад 
55 

Понад 
40 до 55 
включ. 

Від 30 
до 40 

включ. 

Понад 
55 

Понад 
40 до 55 
включ. 

Від 30 
до 40 

включ. 

Понад 
55 

Понад 
40 до 55 
включ. 

Від 30 
до 40 

включ. 

Масова 
частка 
вологи, % 

Відповідно до ТО майонезу конкретної назви 

Кислотність 
у 
перерахунку 
на оцтову 
або 
цитринову 
кислоту, % 

Відповідно до ТО майонезу конкретної назви 

Стійкість 
емульсії, % 
незруйнован
ої емульсії, 
не менше 

98 98 97 98 98 98 98 98 97 

Масова 
частка 
консерванту
, мг/кг, не 
більше: — 
сорбінова 
кислота або 
сорбат 
натрію чи 
калію (у 
перерахунку 
на 
сорбінову 
кислоту) 

 
 
 

1000* 
 
 

згідно з додатком Б 
 

* Для майонезів, які виробляють з використовуванням консервантів. 
 ** Буде замінено на ДСТУ 4560 
Метод контролювання Згідно з ГОСТ 30004.2 

 
 
 
 



3.2.1 Визначення кислотності 
Реактивы  

Фенолфталеин по нормативно-технической документации, спиртовой 
раствор с массовой долей индикатора 1 %;  

Вода дистиллированная  
Калия гидроокись, х.ч. или ч.д.а., раствор концентрации с (КОН) = = 0,1 

моль/дм3 (0,1 н.) или натрия гидроокись, х.ч. или ч.д.а., раствор концентрации с 
(NaOH) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н.);.  

Проведение определения  

В колбу наливают 50 см3 дистиллированной воды и взвешивают 1,9—2,1 г 
майонеза, записывая результат в граммах до второго десятичного знака. 
Перемешивают содержимое круговыми движениями до полного растворения 
майонеза и титруют раствором гидроокиси калия или натрия в присутствии 
индикатора фенолфталеина до появления слабо-розовой окраски, не исчезающей 
1 мин.  

Обработка результатов  

Кислотность майонеза в пересчете на уксусную или лимонную кислоту (T5), 
%, вычисляют по формуле  

Х$ = 100 ∙
V ∙ K ∙ N

m
 

где V— объем раствора гидроокиси калия или натрия, израсходованный на 
титрование, см3;  

К — поправка к титру раствора гидроокиси калия или гидроокиси натрия;  
N — коэффициент пересчета, равный: 0,0060 — для пересчета на уксусную 

кислоту; 0,0064 — для пересчета на лимонную кислоту;  
m — масса майонеза, г.  
 
За окончательный результат определения принимают 

среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений, 
допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 0,05 %.  

Вычисления проводят до третьего десятичного знака с последующим 
округлением результата до второго десятичного знака. 

Майонез жирний 
домашній 

Майонез жирний 
покупний 

Майонез не 
жирний домашній 

Майонез не 
жирний покупний 

 
 
 
 
 

   

 



____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
3.2.2 Визначення масової частки вологи (прискорений метод) 

Подготовка к определению  

Для контроля температуры электроплитки устанавливают термометр, конец 
которого погружен в стакан с растительным рафинированным маслом, имеющим 
температуру (140+10) °С.  

Проведение определения  

В чистый стакан взвешивают 2,9—3,1 г майонеза, записывая результат в 
граммах до второго десятичного знака.  

Стакан ставят на предварительно нагретую электроплитку. Содержимое 
непрерывно помешивают стеклянной палочкой, не допуская разбрызгивания и 
пригорания майонеза. Об удалении влаги судят по отсутствию запотевания 
стенок стакана после прекращения потрескивания и по изменению цвета 
майонеза до светло-коричневого. Затем дополнительно стакан высушивают в 
сушильном шкафу 30 мин при температуре (103+3) °С.  

Стакан с содержимым охлаждают на столе в течение 10 мин и взвешивают.  
Обработка результатов  

Массовую долю влаги (X) вычисляют по формуле 

� =
��� − ��� ∗ 100

�� − �
− �$ 

где m — масса майонеза, г;  
m1 — масса стаканчика с майонезом до высушивания, г;  
m2 — масса стаканчика с майонезом после высушивания, г;  
X5 — кислотность майонеза в пересчете на уксусную или лимонную 

кислоту, %, вычисленная по 3.2.2. 
За окончательный результат определения принимают 

среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений, 
допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 0,5 %.  



Вычисления проводят до второго десятичного знака с последующим 
округлением результата до первого десятичного знака 

Майонез жирний 
домашній 

Майонез жирний 
покупний 

Майонез не 
жирний домашній 

Майонез не 
жирний покупний 

 
 

   

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

3.2.2 Визначення масової частки жиру (прискорений метод) 
Подготовка к определению  

Из фильтровальной бумаги вырезают фильтр по размеру воронки и 
взвешивают, записывая результат до второго десятичного знака.  

Проведение определения  

Из навески майонеза, оставшейся после определения массовой доли влаги 
по 3.2.2, экстрагируют жир. Для этого в стакан по стенкам приливают 50 см3 
эфира, содержимое стакана хорошо перемешивают и оставляют в покое до 
полного отстаивания.  

Отстоявшийся прозрачный раствор осторожно сливают через воронку с 
фильтром в колбу, оставляя небольшое количество эфира над остатком.  

Остаток промывают три-четыре раза, каждый раз вливая эфирный слой 
через фильтр после отстаивания. Для каждой промывки берут около 30 см3 
эфира. При наличии следов жира на фильтре последний промывают до полного 
обезжиривания. Затем фильтр переносят в стакан с обезжиренным остатком и 
сушат в сушильном шкафу при температуре (103±3) °С в течение 30 мин, 
охлаждают на столе 10 мин и взвешивают, записывая результат до второго 
десятичного знака.  

Обработка результатов  

Массовую долю жира (Х2), %, вычисляют по формуле  
Х2 = 100 - (Х+ Х3 + Х5), 

где X — массовая доля влаги, %;  
Х3 — массовая доля сухого обезжиренного остатка, %;  
Х5 — кислотность майонеза, %.  



Массовую долю сухого обезжиренного остатка (Х3), %, вычисляют по 
формуле  

Х� =
�� − �� − ��

�
∙ 100 

где m — масса майонеза, г; 
m1 — масса стакана с осадком и фильтром со следами сухого обезжиренного 

остатка, г;  
m2 — масса пустого стакана, г;  
m3 — масса фильтра, г.  
За окончательный результат определения принимают 

среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений, 
допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 0,5 %.  

Вычисления производят до второго десятичного знака с последующим 
округлением результата до первого десятичного знака. 

 
Майонез жирний 

домашній 
Майонез жирний 

покупний 
Майонез не 

жирний домашній 
Майонез не 

жирний покупний 
 
 
 
 
 

   

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



2. Технологія виробництва яєчних продуктів 
 
Самостійна підготовка до заняття 

1. Вивчити теоретичний матеріал  
2. Користуючись підручниками та довідниками, заповнити таблицю 2. 
 
Таблиця 2 – Загальний хімічний склад яєць 

Вид яєць 
Вміст харчових речовин у 100 г їстівної частини яєць, % 
волога білок жири вуглеводи зола 

Курячі  
ціле       
білок       
жовток       
Гусячі  
ціле       
білок       
жовток       
Качині  
ціле       
білок       
жовток       
Індичі  
ціле       
білок       
жовток       
Цесарчині  
ціле       
білок       
жовток       
Перепелячі       

 
Робота 4. Вивчення технології виробництва яєчних продуктів 

 
Хід виконання 

 
3. Вивчити технологію виробництва майонезів. 
4. Навести технологічну схему виробництва меланжу та яєчного порошку з 

наданням основних операцій, режимів та обладнання. 
 
 



Принципова технологічна схема виробництва меланжу та яєчного порошку 
 
 
  



Заняття 22 

 

Тема. Оцінка якості фруктового пюре та соку 

 

Мета роботи – проаналізувати якість фруктового пюре та соку, 
визначивши їх фізико-хімічні показники, зробити висновок щодо відповідності 
дослідних зразків вимогам нормативних документів. 

 
Хід роботи 

 
АНАЛІЗ ФРУКТОВОГО ПЮРЕ 

Технологічна схема виробництва фруктового пюре 



1. Органолептичний аналіз якості фруктового пюре 

 

За органолептичними показниками фруктові консерви (пюре) повинні 
відповідати вимогам, наведеним у табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Органолептичні показники консервів (згідно ДСТУ 4084-
2001. Консерви фруктові пюреподібні для дитячого харчування) 

Назва 
показника 

Характеристика 
консервів 

фруктові пюре натуральні, з цукром, медом, фруктові пюре з доданням 
соків, круп, молока, вершків 

Зовнішній 
вигляд 

та 
консистенція 

Однорідна пюреподібна маса, яка розтікається по горизонтальній 
поверхні, у гомогенізованих консервах тонкоподрібнена, 
крупноподрібнених 
консервах — тонкоподрібнена маса з рівномірно розподіленими 
зернами рису. 
Після транспортування консервів, які містять вершки, допускають 
наявність окремих склеєних грудочок жиру 
Допускають: 

 наявність поодиноких вкраплень темного кольору; 
 наявність поодиноких волосків рослинного походження для 

консервів із суниці (полуниці) та малини або з їх доданням; 
 наявність затверділих крупиць м’якоті для консервів з айви і 

груш; 
 незначне відшарування рідини під час зберігання консервів 

Колір 

Однорідний за всією масою, властивий фруктам, з яких виготовлено 
консерви, після термічного обробляння. 
Для консервів, які містять молочні та круп’яні компоненти — 
світліший. 
Допускають незначне потемніння поверхневого шару чи бічної 
поверхні вмісту банок 

Смак та 
запах 

Смак солодко-кислий або кисло-солодкий. Смак та запах добре 
виражені, властиві використаним видам фруктів, для суміші фруктів з 
молочними компонентами, з приємним молочним присмаком після 
термічного обробляння. 
Не допускають сторонніх присмаку та запаху 

 
 
 
 
 
 



Для досліду використовували ______________________________________ 
(для _________________ харчування).  

 
Таблиця 2 – Органолептична оцінка досліджуваного пюре 

Назва 
показника 

Характеристика 

Зовнішній 
вигляд 

та консистенція 

 
 
 

 
 

Колір 
 
 
 

 
 

Смак 
 
 
 

 
 

Запах 
 
 
 

 
 

 
Висновок: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
2. Визначення масової частки загальної сірчистої кислоти 

прискореним методом 

 
Метод заснований на окисленні сірчистої кислоти йодом. Перед 

визначенням розчин об'єкта дослідження обробляють послідовно спочатку 
розчином гідроксиду калію або натрію, а потім сірчаною кислотою для 
перетворення зв’язаної сірчистої кислоти у вільну. 

Матеріали, реактиви, обладнання. Вода дистильована, 1 н. розчин КОН 
або NaOH, H2SO4 (розведення 1:3), 1% -ний розчин крохмалю (індикатор), 0,01 
н. розчин йоду, ваги технічні, стакан хімічний, колба конічна з притертою 
пробкою місткістю 200-250 см3, магнітна мішалка, піпетка місткістю 50, 25 см3, 
циліндр місткістю 10 см3. 

Техніка визначення. В хімічний стакан вносять наважку подрібненого 
досліджуваного продукту масою 5 г, зваженого з точністю до ± 0,01 г. Наважку 



кількісно переносять в конічну колбу місткістю 200-250 см3 з притертою 
пробкою, змиваючи зі стінок склянки залишки продукту 50 см3 дистильованої 
води. Колбу струшують або перемішують на магнітній мішалці протягом 5 хв, 
доливають 25 см3 1 н. розчину гідроксиду калію або натрію, закривають 
пробкою, збовтують і залишають на 15 хв. Потім в колбу вносять 10 см3 сірчаної 
кислоти (розведення 1:3), 1 см3 1% -го розчину крохмалю і титрують при 
перемішуванні 0,01 н. розчином йоду до появи незникаючого протягом декількох 
секунд синього забарвлення. 

Контрольний досвід проводять в тих же умовах, але без навіски. 
Масова частка загальної сірчистої кислоти в 100 г продукту (%): 

� =
�� − �#� ∗ 0,32

10 ∗ �
 

де, V – об’єм 0,01 н. розчину йоду, витраченого на титрування 
досліджуваного розчину, см3; 

V0 – об’єм 0,01 н. розчину йоду, витраченого на титрування контрольного 
розчину, см3; 

0,32 – кількість SO2 відповідно 1 см3 0,01 н. розчину йоду; 
m – маса продукту, г. 
Допустиме розходження між паралельними визначеннями не повинні 

перевищувати 6%. 
Результати дослідження: _________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Висновок: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
3. Визначення масової частки сухих речовин 

 

В основі методу лежить залежність показника заломлення розчину від його 
концентрації. Для визначення використовують рефрактометр РЛ, РПЛ- 3, УРЛ 
або інші, які мають шкалу вмісту сухих речовин. 

Матеріали, реактиви, обладнання: пісок очищений, марля, скляна паличка, 
рефрактометр. 



Техніка виконання: під час аналізу рідкого продукту на центральну 
частину поверхні нижньої призми рефрактометра скляною паличкою наносять 
краплю досліджуваної рідини. 

Якщо досліджуваний розчин – це маса, яка включає тверді частинки, то 
невелику кількість цього продукту кладуть у складений вдвоє шматок марлі та 
віджимають 2-3 краплі рідини, відкидають її, а наступну краплю наносять на 
призму рефрактометра. Опускають верхню частину призми та щільно 
прижимають її до нижньої. Знаходять границю між світлою та темною 
частинами точок зору. Цю границю встановлюють так, щоб вона співпала з 
пунктирною лінією, після чого на шкалі відмічають масову частку сухих 
речовин. При знятті показників встановлюють температуру, при якій 
проводилось дослідження. Якщо дослід проводився за температури, відмінної 

від 20С, вносять відповідну температурну поправку, яку беруть у таблиці, 
прикладеній до приладу.  

При дослідженні темно-забарвлених продуктів або таких, у яких важко 
відділити рідку фазу для нанесення її на призму рефрактометра, наважку 
середньої проби продукту масою 5-10 г, зважену на технічних вагах з точністю 
до ±0,1г, змішують з дистильованою водою, кількість якої чисельно дорівнює 
масі взятої наважки (мл), додають 4 г очищеного піску та розтирають суміш 
пестиком. Частину отриманої маси віджимають через два шари марлі, перші 2-3 
краплі відкидають, а наступні наносять на призму рефрактометра та знімають 
показники по шкалі сухих речовин. Розходження між паралельними вимірами не 
повинно перевищувати 0,2% 

Результати дослідження: 
Показання 
рефрактометра (b) 

  

Температура, за якої 
проводилося 
дослідження 

  

Коефіцієнт, який 
компенсує ступінь 
розведення 

  

Масова частка сухих 
речовин (C=2b) 

  

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 



Висновок: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

4. Визначення загальної кислотності фруктового пюре 

 

Під загальною кислотність розуміють вміст у продукті усіх кислот та 
речовин, які реагують з гідроксидом натрію або калію. Кислотність виражають в 
умовних одиницях: у градусах або процентах у перерахунку на домінуючу 
кислоту у продукті.  

Визначення загальної кислотності візуальним методом. Метод заснований 
на титрування досліджуваного розчину продукту розчином гідроксиду натрію у 
присутності індикатору фенолфталеїну. 

Матеріали, реактиви, обладнання: вода дистильована гаряча та холодна, 
0,1 н розчин гідроксиду натрію, 1-% спиртовий розчин фенолфталеїну, ваги 
технічні, склянка хімічна, ступка фарфорова, воронка, колба мірна місткістю 250 
мл, фільтр складчастий, колба конічна місткістю 100-150 мл, піпетки місткістю 
25 и 50 мл, титрувальна установка.  

Техніка визначення: У склянці або ступці зважують наважку середньої 
проби продукту масою 25 г з точністю до ±0,1г та кількісно переносять, 
змиваючи гарячою дистильованою водою, через воронку у мірну колбу 
місткістю 250 мл. Колбу доливають гарячою дистильованою водою 

температурою 80С до ¾ об’єму, струшують та залишають на 30 хв, періодично 
струшують. Колбу охолоджують до кімнатної температури під струєю води, 
доливають дистильованою водою до мітки та перемішують. Рідину фільтрують 
через сухий складчастий фільтр. Фільтрат використовують для визначення 
загальної кислотності. В конічну колбу відбирають від 25 до 50 мл фільтрату. 
Кількість фільтрату підбирають так, щоб на титрування пішло від 10 до 20 мл 0,1 
н розчину натрій гідроксиду.  У колбу з фільтратом додають 3 краплі розчину 
фенолфталеїну та титрують 0,1 н розчином гідроксиду натрію безперервно 
перемішуючи до отримання рожевого забарвлення, яке не зникає протягом 30 с.  

 
 
 
 
 



Результати дослідження: 
Об’єм розчину натрій 
гідроксиду витрачений на 
титрування (a) 

  

Маса наважки (m)   
Коефіцієнт перерахунку на 
кислоту, на яку виконується 
розрахунок (M) 

  

Місткість мірної колби, у якій 
міститься наважка (V0) 

  

Об’єм фільтрату, взятий для 
титрування (V) 

  

Загальна кислотність (X)   
У перерахунку на яблучну 
кислоту (Х1) 

  

Кислотність розраховують за формулою: 

Х =
�# ∗ � ∗ D ∗ 100

� ∗ �
 

де с – концентрація натрій гідроксиду. 

Х =
250 ∗ 2,6 ∗ 0,1 ∗ 100

25 ∗ 25
= 10,4. 

Кислотність у перерахунку на яблучну кислоту (г на 100 г продукту): 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Висновок: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 



5. Визначення драглеутворюючої властивості плодового пюре 

 

Драглеутворюючу властивість визначають шляхом уварювання пюре з 
цукром. Наважка пюре залежить від масової частки сухих речовин у ньому.  

Матеріали, реактиви та обладнання: цукор-пісок, вода дистильована, 
кастрюля мідна або алюмінієва місткістю 500 мл, 50%-вий розчин лимонної 
кислоти, ваги технічні, плита електрична, форми металічні діаметром 20-30 мм. 

Техніка визначення: у зваженій кастрюлі з мішалкою зважують 100 г пюре 
з точністю до ±1 г, яке містить 10% сухих речовин та 100 г цукру. Вміст кастрюлі 
ретельно перемішують, доводять до кипіння та кип’ятять 15 хвилин постійно 
помішуючи. 

В кінці варки на поверхні суміші з’явиться тонкоскладчаста плівка, маса 
повинна добре відставати від стінок кастрюлі. По закінченню варки кастрюлю та 
мішалку зважують  на технічних вагах з точністю до  ±1 г для перевірки виходу 
звареної маси, який повинен складати 165 г. Якщо вихід більше, то масу слід 
поварити деякий час, якщо менше, то дослід необхідно повторити. 

Кислотність звареної маси повинна бути близька до 0,8 % у перерахунку 
на лимонну кислоту. Якщо використовується пюре з недостатньою кислотністю, 
то визначають яку кількість 50%-го розчину лимонної кислоти потрібно ввести 
у варену гарячу масу, щоб отримати задану кислотність. 

Отриману гарячу масу швидко розливають у вигляді кругляшків діаметром 

20-30 мм у форми, які витримують 20 хв при 20С. Драглеутворюючу властивість 
пюре визначають за наступними органолептичними показниками: пружності, 
відлипанню, легкості вибірки з форми та здатності зберігати форму. 

Результати дослідження: 
Розраховуємо кількість пюре та води для отримання суміші пюре масою 

100 г з вмістом сухих речовин 10%. Вміст сухих речовин у досліджуваному 
зразку 16,8%, тому необхідно взяти: 

100 г пюре – 16,8 г сух.реч. 
Х г пюре – 10 г сух.реч. 

Х = 59,5 г (пюре), тоді води необхідно взяти 100 – 59,5 = 40,5 г. 
Кислотність пюре становить 0,7 у перерахунку на яблучну кислоту, тому 

для отримання звареної маси з кислотністю 0,8  необхідно додати 0,7 мл розчину 
50%-вої лимонної кислоти. 

 
 
 
 
 
 



Показники драглеутворюючої здатності пюре: 
Показник Характеристика 

Пружність драглів  
 

Відділення від стінок форми  
 

Легкість вибирання драглів з 
форми 

 
 

Здатність зберігати форму  
 

Характеристика драглів  
 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Висновок: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
  



АНАЛІЗ СОКУ 

Технологічна схема виробництва соку з м’якоттю  
 
  



1. Органолептичний аналіз якості соку 

 
Соки виготовляють відповідно до вимог цього стандарту згідно з 

рецептурами та технологічними інструкціями, затвердженими в установленому 
порядку, з дотриманням санітарних норм та правил. 

За органолептичними показниками соки повинні відповідати вимогам, 
зазначеним у табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Органолептичні показники соків (згідно ДСТУ 7159:2010. 

Консерви соки відновлені) 

Назва 
показника 

Характеристика соків 
Освітлених Неосвітлених З м’якоттю 

Зовнішній 
вигляд 

та 
консистенція 

Прозора 
рідина. 
Дозволено 
незначну 
опалесценцію. 
Не дозволено у 
виноградному 
соку і в соках, 
купажованих з 
виноградним, 
наявність 
кристалів 
винного 
каменю 
 

Природно-мутна рідина 
(прозорість необов'язкова). 
Дозволено: 
– незначний осад на дні тари; 
– наявність частинок м’якоті 
для соків з цитрусових плодів 
і купажованих з цитрусовими 
соками (за винятком цедри і 
альбедо); 
– наявність маслянистого 
кільця на поверхні 
обліпихового соку і в 
купажованих з обліпиховим 
соком 

Однорідна 
рідина з 
тонко 
подрібненою 
м'якоттю 
плодів. 
Дозволено 
під час 
зберігання 
часткове 
відшарування 
рідини та 
незначний 
осад на дні 
тари 

Колір 

Однорідний за усією масою, властивий кольору однойменних 
натуральних соків та/або натуральних пюре чи їх суміші, з 
яких були виготовлені відновлені соки, після термічного 
оброблення. 
Дозволено більш темні відтінки в соках зі світлозабарвлених 
фруктів і незначне знебарвлення соків із темнозабарвлених 
фруктів 

Смак та 
запах 

Добре виражені, притаманні певному виду відновленого соку. 
Дозволено для соків із цитрусових плодів натуральну, 
природну гіркоту та легкий присмак ефірних олій. Сторонні 
присмаки і запахи не дозволено. 

 
Для досліду було використано сік _________________________________. 



 
Таблиця 2 – Органолептична оцінка досліджуваного соку 

Назва 
показника 

Характеристика 

Зовнішній 
вигляд 
та 
консистенція 

 
 
 

 

Колір 
 
 
 

 
 

Смак 
 
 
 

 
 

Запах 
 
 
 

 
 

Висновок: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

2. Визначення активної кислотності плодово-ягідних соків за 

допомогою рН-метра 

Для визначення рН використовують рН-метри або універсальні іонометри 
з вимірювальним скляним електродом і хлорсрібним електродом порівняння. 
Прилади, лабораторний посуд, реактиви: рН-метр; хімічні склянки місткістю 
50 см3; скляна лійка; мірні колби місткістю 250 см3 ; фіксанали для приготування 
буферних розчинів; дистильована вода; фільтрувальний папір; вата; зразки 
плодово-ягідних соків – по 150 см3 кожного соку).  

Техніка визначення. Перед проведенням вимірювань електроди ретельно 
промивають дистильованою водою і налаштовують прилад за буферними 
розчинами, приготовленими із фіксаналів. Для перевірки точності приладу 
рекомендується застосовувати буферний розчин з рН, близьким до рН 
досліджуваного розчину.  

Для проведення вимірювань активної кислотності з підготовленого зразка 
в склянку місткістю 50 см3 відбирають таку кількість продукту, яка б 



забезпечувала занурення електродів. Величину рН відраховують за шкалою, 
коли шкала приладу зупиниться. Відлік результатів проводять з точністю до 0,1. 
Визначення рН послідовно повторюють три рази, виймаючи електроди з розчину 
і, у часі вимірювання, знову занурюючи їх в розчин.  

Величину рН розраховують як середнє арифметичне трьох повторних 
вимірювань для кожного зразка соку. 

Результати дослідження: рН досліджуваного зразку соку становить _____. 
Висновок: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 


