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ВСТУП
Дисципліна “Технологія консервів для дитячого і дієтичного харчування”
базується на попередніх курсах неорганічної, аналітичної, органічної, фізичної і
колоїдної, біологічної хімії, технічної мікробіології, теоретичних основ
технологій харчових виробництв, технохімічного контролю.
Метою викладання навчальної дисципліни “Технологія галузі. Технологія
консервів для дитячого та дієтичного харчування” є формування у майбутніх
фахівців обсягу базових теоретичних знань та практичних навичок у галузі
технології консервованих продуктів дитячого та дієтичного харчування,
інженерії таких продуктів.
Основними завданнями вивчення дисципліни “ Технологія галузі.
Технологія консервів для дитячого та дієтичного харчування” є отримання
студентами знань щодо особливостей реалізації основних принципів, законів,
процесів, що використовуються у виробництві консервованих продуктів
дитячого та дієтичного харчування .
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
- сучасний стан та перспективи розвитку виробництва консервів для
дитячого та дієтичного харчування в України і в світі;
- правові акти і державні стандарти, що регулюють виробництво
консервованої продукції для дитячого та дієтичного харчування;
- визначення та зміст основних термінів, що використовуються в науці про
дитяче та дієтичне харчування;
- анатомо-морфологічні та фізіологічні особливості людини в залежності
від її віку, стану здоров’я, спадкових або набутих захворювань та інших
факторів, що впливають на індивідуальне життя кожного конкретного
індивідууму;
- добові потреби людини в основних харчових інгредієнтах;
- перелік основних груп консервованих продуктів дитячого та дієтичного
харчування;
- принципові та апаратурно-технологічні схеми виробництва основних груп
консервованих продуктів для дитячого і дієтичного харчування, технологічні
режими та способи їх регулювання;
- сучасну технологію консервованих продуктів дитячого та дієтичного
харчування на різній сировинній основі та різного призначення;
- основні технологічні та санітарно-гігієнічні вимоги, які висуваються до
сировини, апаратурного оформлення, виробництва консервів для дитячого і
дієтичного харчування та персоналу, який бере участь у їх виробництві;
- принципи конструювання складу консервованих продуктів дитячого та
дієтичного харчування, які дозволяють компенсувати нестачу певних
нутрієнтів;
вміти :
- конструювати склад консервованих продуктів дитячого та дієтичного
харчування;
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- проводити розрахунки вмісту тих чи інших функціональних інгредієнтів у
різній сировині та готових продуктах і давати оцінку відповідності вмісту
специфічним вимогам для підтримання здоров’я та розвитку дітей та зниження
ризику виникнення захворювань;
- підбирати режими технологічної та кулінарної обробки харчової
сировини та продуктів харчування, в тому числі тих, які мають біологічну
активність;
мати навички:
-використання нормативно-правових документів, навчально-методичної,
наукової та іншої літератури щодо вивчення відповідної технології,
характеристик технологічних процесів, технологічних режимів та вимог до
якості сировини, напівфабрикатів, консервованої продукції і відходів
виробництва;
-аналізу відомостей щодо протікання технологічних процесів та надання
рекомендації щодо їх удосконалення;
-визначення хімічного складу та інших показників сировини,
напівфабрикатів, товарної продукції і відходів виробництва, проведення
відповідних розрахунків та статистичної обробки отриманих даних,
оформлення та аналізу отриманих результатів;
-застосовування персонального комп’ютера та інформаційних технологій в
практичній діяльності для рішення практичних задач.
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Лабораторна робота 1
АНАЛІЗ ФРУКТОВОЇ ТА ОВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ, ЩО
ВИКОРИСТОВУЮТЬ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КОНСЕРВІВ ДЛЯ
ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
Мета роботи: ознайомитись із класифікацією плодо-овочевої сировини, її
хімічним складом; експериментально дослідити вміст соку у різних видах
плодової і овочевої рослинної сировини.
Завдання на виконання роботи: визначити хімічний склад та
соковитість рослинної сировини ацидометричним і рефрактометричним
методами.
Основні теоретичні положення
Фрукти – це будь-який плід, що складається із м'якоті та насіння, який
утворився із зав'язі квітки. За будовою фрукти поділяються на групи:
1. Насіннячкові – складаються з соковитої м'якоті і насіннєвого гнізда, в
ньому дрібні насіння розташовуються в насіннєвих камерах – яблука, груші,
айва, горобина.
2. Кісточкові – складаються зі шкірочки, соковитої м'якоті, шкаралупи і
ядра (насіння) – сливи, абрикоси, персики, вишня
3. Ягоди – це плоди, насіння яких знаходяться в м'якоті без яких або
оболонок, як у зерняткових і кісточкових плодів.
Ягоди поділяються на справжні, несправжні й складні.
4. Горіхоплідні – мають в якості їстівну частину – ядро (насіння), що
міститься в сухій дерев’яній шкаралупі. Залежно від характеру формування і
будови плоду поділяються на несправжні та справжні.
В окрему групу виділяють субтропічні і тропічні фрукти. До
субтропічних і тропічних плодів відносять: цитрусові (мандарини, апельсини,
лимони, грейпфрути). Гранати; інжир; хурму; фініки; банани; ананаси. Ці
фрукти об’єднані не за будовою, а за природно-кліматичною зоною
вирощування.
Овочі – це певні їстівні частини рослин, переважно трав'янистих, котрі
людина вживає як їжу. Овочі поділяють на дві групи – вегетативні та плодові.
Вегетативні овочі поділяють на такі групи як:
-бульбоплоди – картопля, батат, топінамбур,
-коренеплоди – морква, пастернак, буряк, редис, турнепс, лопух, дайкон
-капустяні – капуста білоголова, червоноголова, цвітна, савойська,
брюсельська, кольрабі, пекінська,
-цибулеві – цибуля, часник, шалот,
-салатно-шпинатні – листовий салат, качанний салат, ромен, шпинат,
щавель
-пряно-смакові – кріп, чабер, естрагон, базилік, майоран, кінза (коріандр),
-десертні – ревінь, спаржа, артишоки.
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Плодові овочі поділяють на:
- гарбузові – огірки, кабачки, патисони, гарбузи, кавуни, дині,
- томатні – помідори (томати), баклажани, перець,
- бобові – горох, квасоля, боби, сочевиця, соя, нут,
- зернові – кукурудза цукрова.
Овочі також класифікуються за періодом розвитку рослин:
- однорічні – помідор, огірок, гарбуз, кабачок, квасоля, горох,
- дворічні рослини – морква, пастернак, буряк, цибуля,
- багаторічні – ревінь, спаржа.
Найважливішим показником смаку плодів, який інформує про
гармонійність смаку є цукро-кислотний індекс – це є відношення суми цукрів
до вмісту органічних кислот у плодах.
З плодів та овочів виготовляють пюре та соки.
Пюре – являє собою протерту масу, без шкірочки, волокон, кісточок,
насіння з розміром часток 50….100 мкм.
Пюре-напівфабрикати бувають свіжо виготовлені, заморожені,
консервовані асептичним способом. Виробляють з сировини одного (рідше
двох) видів. За способом консервування пюре стерилізують, застосовують
асептичне консервування або консервують хімічними засобами.
Стерилізоване пюре використовують як самостійний продукт або продукт
для дитячого харчування.
Пюре, консервоване асептично, використовують як напівфабрикат, для
приготування соків з м’якоттю, фруктових соусів, морозива, або для дитячого
харчування.
Заморожені пюре використовують як напівфабрикат, для приготування
соків з м’якоттю, фруктових соусів, морозива, або для дитячого харчування.
Соки – це рідка фаза плодів, що складається з води і розчинених у ній
речовин. Плоди, ягоди та овочі містять 80 – 90 % соку, який міститься в
клітинних вакуолях, протоплазмі і частково – в міжклітинному просторі. Вміст
соку залежить від виду сировини.
Для визначення соковитості – кількості соку у плодах та овочах
найчастіше використовують ацидометричний метод. Суть його полягає у
тому, що визначивши кількість будь-якої розчинної речовини у сировині та
соку, можна розрахувати соковитість сировини. Найпростіше визначити вміст
органічних кислот.
K
(1.1)
C  1 100 %
K
2
Ацидометричним методом користуються для встановлення соковитості
плодів з досить великою кислотністю. У разі дослідження низькокислотної
сировини застосовують рефрактометр з подальшим використанням формули
(1.1), де К1 і К2 означають вміст розчинних сухих речовин у сировині і
витягнутому соку.
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Прилади, лабораторний посуд і матеріали (на 1 підгрупу студентів):
для визначення хімічного складу плодів та овочів прилади, лабораторний посуд
і матеріали наведені в дод.4-12;
сировина – яблука, груші, виноград, сливи, морква, томати, гарбуз тощо
– по 500 г (всього 2 кг).
Порядок виконання роботи
1. Перед початком виконання лабораторних робіт студенти проходять
інструктаж з техніки безпеки та ознайомлюються з правилами поведінки в
хімічній лабораторії (дод.1).
2. Кожна підгрупа студентів ділиться на чотири окремі бригади, кожна з
яких отримує індивідуальне завдання з дослідження конкретного виду
сировини.
3. Визначають фізико-хімічні показники сировини – вміст сухих
речовин, розчинних сухих речовин, цукрів, органічних кислот, мінеральних
речовин, вітамінів.
4. Кожна бригада визначає соковитість конкретного виду сировини.
5. Визначають рН одержаного соку та цукро-кислотний індекс
6. Визначають частку пошкоджених клітин та ефективність
попереднього оброблення сировини на ступінь руйнування клітин.
7. Роблять загальні висновки.
8. Оформлення протоколу здійснюють за порядком, наведеним у дод. 2.
При оформленні протоколу необхідно використовувати терміни згідно з ДСТ
України 2073–92 Консерви овочеві та фруктові, технологічні процеси. Терміни
та визначення, наведеними в дод. 3.
Методика виконання роботи
1. Методики визначення вмісту сухих речовин, розчинних сухих
речовин, цукрів, органічних кислот, мінеральних речовин, вітамінів та ін.
наведені в дод.4-12.
2. Для визначенні соковитості плодів та овочів дані, одержані при
визначенні органічних кислот соку й м’язги підставляють у формулу 1.1
3. Визначають цукро-кислотний індекс та рН плодового чи овочевого
соку (методика наведена в дод.12).
Опрацювання результатів роботи
Після кожного етапу здійснюють відповідні розрахунки, результати яких
записують у зведену таблицю 1.1.
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Таблиця 1.1
Фізико-хімічні показники сировини
Сировина
Показник
…
Вміст сухих речовин, %
Вміст розчинних сухих речовин, %
Вміст органічних кислот, %
Вміст цукрів, мг/100 г
Цукро-кислотний індекс
Вміст мінеральних речовин, мг
Вміст вітаміну С, мг/100 г
Вміст каротину, мг/100 г
рН соку
……

Значення

Після таблиці подають висновок про хімічний склад досліджуваної
сировини.
Запитання до самоконтролю
1. Як визначити кислотність плодів?
2. На яку з органічних кислот прийнято розраховувати кислотність?
Чому?
3. Чому вміст кислоти в плодах і в соку неоднаковий?
4. На якому принципі ґрунтується метод визначення соковитості
сировини?
5. На чому заснований ацидометричний метод визначення ступеня
пошкодження клітин?
6. Як визначити ступінь пошкодження клітин мало кислої рослинної
сировини?
7. Яким чином визначають вміст сухих речовин, розчинних сухих
речовин, цукрів, мінеральних речовин, вітамінів?
Лабораторна робота 2
АНАЛІЗ СИРОВИНИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ, ЯКА
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КОНСЕРВІВ ДЛЯ
ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
Мета роботи: навчитися визначати ступінь свіжості м’яса та риби за
органолептичними та фізико-хімічними показниками, ознайомитись з впливом
різних умов теплової обробки на органолептичні та фізико-хімічні показники
м’яса та риби.
Завдання на виконання роботи: вивчити особливості методів
визначення якісних показників м’яса та риби, методів їх кулінарної обробки та
вплив на якісні показники; практично оцінити свіжість та якісні показники
м’яса та риби, вплив їх термічної обробки з метою оптимізації.
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Основні теоретичні положення
У процесі тривалого зберігання м’яса навіть при низьких температурах, у
ньому розриваються процеси, які перетікають з участю ферментів м’яса і
ферментів гнилісних мікроорганізмів.
Гнилісний розклад починається з поверхні м’яса під дією аеробів, які
проникають в глибину, особливо біля крупних кровоносних судин, кісток,
суглобів. Гниття відбувається як при доступі так і при відсутності кисню. При
цьому, аеробний і анаеробний процеси проходять одночасно, так як аеробні
мікроорганізми поглинають кисень, що сприяє розвитку анаеробів.
При гнилісному розкладі м’яса розклад білків відбувається по різному.
Легше піддаються дії мікроорганізмів білки, що знаходяться в розчиненому
стані – желатин та білки крові.
Білки під дією ферментів, які виділяються мікробами, піддаються
розкладу на альбумози (пептони – суміш складних поліпептидів, до складу яких
входять і вільні амінокислоти), поліпептиди й амінокислоти. Амінокислоти
піддаються дезамінуванню й декарбоксилюванню, тобто відщепленню
аміногруп NH2 i CO2. Аероби відщеплюють від амінокислот аміак і утворюють
жирні кислоти чи оксикислоти, а анаероби переводять амінокислоти в аміни.
Аміни дають отруйні продукти розкладу – індол, скатол, масляну кислоту, які
надають м’ясу різкого неприємного запаху.
Розклад білкових речовин під дією гнилісних мікроорганізмів і
накопичення в м’ясі продуктів їх розкладу супроводжується накопиченням на
поверхні м’яса слизу, зміною кольору поверхні і внутрішніх шарів, появою
специфічного гнилісного запаху, погіршенням консистенції.
Оскільки, від якісних показників вихідної сировини головним чином
залежить якість готового продукту, важливо знати свіжість м’яса, яку
встановлюють за допомогою комплексних досліджень – органолептичних,
біохімічних і бактеріологічних.
Спосіб вираження показників якості продукції. Для числового вираження
відчуттів користуються бальною системою, коли продукту присвоюються
оцінки “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “погано” й певна кількість балів.
Оцінці “погано” завжди повинен відповідати 0 балів. Існує безліч варіантів
присвоєння балів кожному показнику. Найбільш поширений варіант 5-ти
бальної системи оцінки якості консервів наведено в табл.2.1.
Таблиця 2.1
Система балів для органолептичної оцінки консервованих продуктів
Кількість балів за варіантом
Оцінка
1
Відмінно
5
Добре
4
Задовільно
3
Погано
0
Для оцінювання органолептичних показників мороженої риби
рекомендують шкали, що мають суттєві різницю кожного рівня якості. Робота з
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ними повинна бути доступна дегустаторам не тільки з високою, але і з
середньою сенсорною чутливістю.
При оцінюванні однотипної продукції треба користуватися однотипними
шкалами. Бальні шкали складають, характеризую чи словесно показники якості
мороженої риби.
Основні операції бальних шкал такі:
встановлення номенклатури одиничних показників якості,
встановлення їм градацій і присвоєння балів,
оформлення бальної шкали,
Номенклатура одиничних показників повинна складатися з показників,
які впливають на якість продукції і які неможливо розкласти на більш прості.
Органолептичні показники мороженої риби рекомендується оцінювати як
за комплексними показниками, так і за одиничними.
При цьому, для кожного одиничного показника встановлюють градацію,
яка відповідає кількості балів вибраної шкали. Значення максимального і
мінімального рівня якості одиничних показників встановлюють залежно від
мети органолептичної оцінки. Кожній градації присвоюють відповідний бал
залежно від наявності дефектів і ступеню їх вираженості.
Для чіткого розмежування кожного балу складають опис характерних рис
градацій із застосуванням максимально точної термінології. Бальну шкалу
оформлюють у вигляді таблиці, у якої графи 1 і 2 містять перелік встановлених
комплексних і одиничних показників якості, а графи 3 і 4 містять їх словесну
характеристику і присвоєні їм бали (дод. 14).
Градації якості перераховують в порядку збільшення кількості дефектів і
ступеню їх вираженості. Одиничні показники в бальних шкалах розміщують
відповідно з послідовністю огляду продукції. Заповнені дегустаційні листи
поступають технічним працівникам для їх оброблення.
В дегустаційних листах розраховують середнє арифметичне значення
кожного одиничного показника і результати фіксують в акті (табл. 2.2-2.3).
Висновок про якість продукції пишуть на основі загальної оцінки комплексних
та одиничних показників.
Прилади, лабораторний посуд, матеріали (на 1 підгрупу студентів):
рефрактометр лабораторний – 1; сушильна шафа –1; прилад Чижової – 1,
секундомір – 3; планіметр – 1; іономір лабораторний – 1; ваги технічні – 3;
електроплитка – 3; водяна баня – 3; устаткування для обжарювання – 3;
термометри – 3; склянки хімічні – 6; колби конічні, місткістю 250 см3 – 3; колби
конічні, місткістю 100 см3 – 3; циліндри, місткістю 25 см3 – 3; циліндри,
місткістю 50 см3 – 3; циліндри, місткістю 100 см3 – 3; лійки – 3; сульфат міді
5%; фільтрувальний папір, вата, фольга;
сировина: м’ясо яловиче, свинина, курятина, баранина – по 0,5 кг (всього
2 кг). Рибна сировина – хек, мерлуза, оселедець, мойва – по 0,5 кг (всього 2 кг)
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Порядок виконання роботи
1. Кожна підгрупа ділиться на бригади, кожна з яких отримує
індивідуальне завдання від викладача, яке включає аналіз м’ясної та рибної
сировини.
2. Проводять органолептичну оцінку визначення свіжості м’яса та фізикохімічні дослідження його якісних показників.
3. Проводять органолептичну оцінку визначення свіжості риби.
4. Кожна бригада складає акт по оцінці якості продукції.
5. Вивчають вплив різних умов теплової обробки (бланшування у воді,
обжарювання, обробка в полі НВЧ) на властивості м’яса та риби.
6. Роблять загальні висновки.
Методика виконання роботи
Етап 1. Органолептична оцінка визначення свіжості м’яса
Показники свіжості м’яса забійних тварин та птиці наведені в дод. 15-16.
1. Визначення зовнішнього вигляду і запаху.
Колір м’язової тканини і жиру визначають візуально, оглядаючи поверхню і
свіжий розріз м’язової тканини, її липкість і ослизнення, дотикаючись
пальцями до поверхні. Зволоженість встановлюється шляхом прикладання до
розрізу фільтрувального паперу – якщо м’ясо свіже, то на поверхні не повинно
залишитись плями.
2. Визначення консистенції.
На свіжому розрізі легким надавлюванням пальця утворюють ямку і слідкують
за її вирівнюванням. У свіжому м’ясі ямка вирівнюється швидко (протягом
декількох секунд). Повільне вирівнювання ямки (протягом 1 хвилини)
характерно для м’яса сумнівної свіжості.
3. Визначення запаху.
Встановлюють запах поверхневого шару. Потім ножем роблять розріз і відрізу
визначають запах в глибинних шарах. Крім того, запах при варінні, в момент
появи пари.
4. Визначення стану жиру.
Визначають колір жиру та його запах. Консистенцію жиру визначають
роздавлюючи його пальцями.
5. Визначення стану сухожилля.
На дотик визначають пружність, щільність, стан суглобових поверхонь, а також
прозорість синувальної рідини в суглобових сумках.
6. Визначення стану кісткового мозку.
Визначають положення кісткового мозку в трубчастій кістці. Потім кістковий
мозок вилучають з кістки, визначають його колір, пружність, колір на зламі.
7. Визначення якості бульйону при варінні.
У бульйоні визначають запах, колір, прозорість, смак, стан жиру. Для
визначення прозорості 20 см3бульйону наливають в мірний циліндр (на 25 см3) і
встановлюють його прозорість шляхом візуального спостереження.
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Етап 2. Фізико-хімічні дослідження якісних показників м’яса
1. Визначення рН м’яса
10 г фаршу зважують на технічних вагах й переносять в конічну колбу на
250 мл, приливають 100 мл бідистильованої води (співвідношення 1:10),
настоюють 30 хвилин, періодично перемішуючи. Потім витяжку фільтрують
через паперовий чи ватний фільтр і у фільтраті визначають значення рН на
лабораторному рН-метрі.
2. Визначення водозв’язуючої здатності м’яса
Метод визначення водозв’язуючої здатності м’яса заснований на
визначенні кількості води, що виділяється з м’яса при легкому пресуванні, яка
всмоктується фільтрувальним папером, утворюючи вологу пляму. Розмір
плями залежить від здатності м’яса утримувати воду. Водопоглинання м’яса
виражає вміст зв’язаної води (у %) до маси м’яса або до загального вмісту
вологи у м’ясі.
Перед визначенням беззольні фільтри діаметром 9…11 см попередньо
витримують протягом 3 діб в ексикаторі над насиченим розчином хлориду
кальцію для досягнення масової частки вологи 8…9%. При виконанні аналізу
зразок м’ясного фаршу (0.3 г) зважують на торсійних вагах на кружку з
поліетилену діаметром 15…20 мм і переносять її на підготовлений фільтр так,
щоб наважка виявилась знизу під кружком поліетилену. Фільтр поміщають на
скляну чи плексигласову пластину розмірами 11х11х0.5 см. Зверху зразок
фаршу накривають такою самою пластиною такого ж розміру як і нижня і
встановлюють на неї вантаж масою 1 кг на 10 хв. Після цього знімають
вантаж, вивільняють фільтрувальний папір від нижньої пластини і олівцем на
фільтрі обмальовують контур спресованого м’яса. Контур плями фіксується
при висиханні фільтрувального паперу на повітрі.
За допомогою планіметру визначають площі плям, утворених
спресованим м’ясом і вологою, яка з нього виділилась. При відсутності
планіметра площу плями визначають за середнім діаметром. Розмір вологої
плями вираховується за їх різницею. Експериментально встановлено, що 1 см2
площі вологої плями відповідає 8.4 мг води.
Вміст зв’язаної води в м’ясі знаходять за формулами:
X 

( A  8 . 4 Б ) 100
М

( А  8.4 Б )100
А
Х – масова частка зв’язаної вологи, % до сировини;
Х1 – масова частка зв’язаної вологи, % до загальної вологи;
А – вміст води у зразку, мг;
Б – площа вологої плями, см2;
8.4 – вміст води в 1 см2 вологої плями.
Х1 
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(2.1)
(2.2)

3. Визначення прозорості і запаху бульйону
20 г подрібненого зразка зважують з точністю до 0.2 г, поміщають в
конічну колбу місткістю 100 мл, заливають 60 мл дистильованої води,
ретельно перемішують, закривають “годинниковим” склом і ставлять на 10 хв
на киплячу водяну баню. Запах м’ясного бульйону визначають в момент появи
пари. Прозорість оцінюють візуально в циліндрі діаметром 20 мл. отриманий
бульйон використовують для хімічних досліджень.
4. Визначення продуктів первинного розкладу білків в бульйоні
Метод заснований на взаємодії сульфату міді з первинними продуктами
розкладу білків і утворенням в бульйоні нерозчинного осаду.
20 г подрібненого зразка зважують з точністю до 0.2 г, поміщають в
конічну колбу місткістю 100 мл, заливають 60 мл дистильованої води, ретельно
перемішують, закривають «годинниковим» склом і ставлять на 10 хв на
киплячу водяну баню. Гарячий бульйон фільтрують через шар вати товщиною
не менше 0.5 см у пробірку, яку поміщають у склянку з холодною водою. Якщо
при цьому в бульйоні залишаються пластівці осаду, його додатково фільтрують
через фільтрувальний папір. У пробірку з 2 мл фільтрату додають 3 краплі 5%го розчину сульфату міді і струшують 2-3 рази. Через 5 хвилин відмічають
результати аналізу.
М’ясо вважають свіжим, якщо при додаванні розчину сульфату міді
бульйон залишається прозорими. М’ясо вважають несвіжим, якщо при
додаванні розчину сульфату міді спостерігається утворення желеподібного
осаду, а в бульйоні з розмороженого м’яса з’являються крупні пластівці осаду.
Етап 3. Органолептична оцінка визначення свіжості риби
Показники свіжості риби-сирця та мороженої риби наведені в дод. 17-18.
Етап 4. Фізико-хімічні дослідження якісних показників риби
Визначення водозв’язуючої здатності риби проводять за методикою визначення
вологозв’язуючої здатності м’яса та розраховується за формулами 2.1-2.2
Етап 5. Вивчення впливу різних умов теплової обробки на
властивості м’яса та риби.
Зважують 35-40 г м’яса та риби і проводять їх теплову обробку за
наступними способами:
1.Бланшування у власному соку (додається 4-6% води до маси сировини);
2.Бланшування з додаванням 15-20% води;
3.Обжарювання при температурі 130-1500С.
4.Обробка в полі НВЧ.
При бланшуванні проводять визначення змін маси, об’єму, консистенції і
зовнішнього вигляду сировини та вміст сухих речовин у бульйоні через кожні
10 хв протягом першої години і через кожні 20 хв протягом другої години. При
обжарюванні проводять визначення змін маси, об’єму, консистенції і
зовнішнього вигляду м’яса через кожні 5 хв протягом перших 30 хв процесу
обсмажування та через кожні 10 хв протягом наступних 30 хв. Точна маса
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визначається зважуванням на технічних вагах, а об’єм – шляхом занурення у
вимірювальний прилад попередньо загорнутої у фольгу наважки.
Опрацювання результатів роботи
При оцінюванні якості риби-сирця та мороженої риби результати в балах
заносять в дегустаційні листи і розраховують середнє арифметичне значення
кожного одиничного показника. Результати фіксують в актах (табл. 2.2-2.3).
Висновок про якість продукції пишуть на основі загальної оцінки
комплексних та одиничних показників.
При оцінюванні впливу теплової обробки сировини на її якісні
показники, отримані дані заносять у таблиці 2.4-2.5 та зображають графічно в
координатах: маса (г) – час (хв); об’єм (см3) – час (хв).
Таблиця 2.2
Акт комісії по оцінюванню якості риби-сирця
Комплексні
Оцінка в балах
показники

Одиничні показники

дегустаторами
1

Шкіряно-луско- Прозорість слизу
овий покрив
Запах риби на поверхні
Забарвлення шкіри
Загальна
характеристика
лускового покриву
Зябра

шкіряно-

Колір
Запах

Загальна характеристика зябер
Очі

Положення відносно орбіт
Прозорість рогівки

Загальна характеристика очей
М’язова

Консистенція

тканина
Запах
Загальна характеристика м’язової тканини
Загальна характеристика якості продукції
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2

3

Серед. арифм.
значен

Таблиця 2.3
Акт комісії по оцінюванню якості мороженої риби
Оцінка в балах

Комплексн

Одиничні показники

і показники
Зовнішній
вигляд

дегустаторами Середнє арифм.
1

2

3

значення

Форма блоку
Механічні ушкодження
Рівномірність нанесення глазурі
Цілісність блоків
Укладка риби
Розбирання
Колір поверхні риби

Загальна
вигляду
Запах

характеристика

зовнішнього

Ступінь притаманності
Загальна характеристика запаху.
Консистенція
Щільність
Соковитість
Загальна характеристика консистенції
Загальна характеристика якості продукції
Таблиця 2.4
Зміна властивостей м’яса та риби під час бланшування
Маса
Об’єм
Тривалість
наважки наважки
Сировина обробки,
,
,
хв
г
см3
М'ясо
Риба

Вміст
сухих
речовин у
бульйоні,
%

10
20
30
…
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Зовні
шній Консисвигля тенція
д

Кількість Кількість
зв’язаної зв’язаної
вологи,
вологи,
Х1
Х2

Таблиця 2.5
Зміна властивостей м’яса та риби під час обжарювання
Тривалість
Сировина обробки,
хв
М'ясо

Маса
наважки,
г

Об’єм
наважки,
см3

Зовнішній
вигляд

Консистенція

Кількість
зв’язаної
вологи,
Х1

Кількість
зв’язаної
вологи,
Х2

10
20
30
…

Риба

Після таблиць роблять висновок про вплив різних умов теплової обробки
на органолептичні та фізико-хімічні показники м’яса та риби.
Оформлення протоколу здійснюють за порядком, наведеним у дод. 2.
Запитання до самоконтролю
1.Які процеси розриваються у м’ясі при тривалому зберіганні?
2.Як проводять органолептичну оцінку свіжості м’яса?
3.Які показники визначають при проведенні фізико-хімічних досліджень
м’яса?
4.Яким чином можна визначити водозв’язуючу здатність м’яса та риби?
5. Хто і як здійснює контроль виробництва консервів?
6. Як проводять відбір проб?
7. Яким чином проводять підготовку проб?
Лабораторна робота 3
ВИВЧЕННЯ ВИМОГ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ, ЯКА
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ У КОНСЕРВНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
Мета роботи - вивчення вимог до питної води; визначення якісних
показників води.
Завдання на виконання роботи: вивчити вимоги до якісних показників
води; провести органолептичну оцінку наданих зразків води.
Основні теоретичні положення
Вода – основна частина плодоовочевих напоїв та відновлених соків. При
виробництві цих видів продукції застосовують м’яку воду, яка відповідає
вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної
для споживання людиною". Від якості води залежить якість напоїв – їх смак,
прозорість і колір.
Питна вода представляє собою багатокомпонентну систему, до складу
якої входять гази, мінеральні та органічні речовини, мікроорганізми. З
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розчинених газів у природних джерелах найчастіше присутні кисень, азот,
вуглекислий газ, сірководень. Їх кількісний вміст залежить від природи
джерела, складу водного середовища, температури тощо. У воді міститься
понад 50 елементів, які знаходяться у вигляді іонів, недисоційованих молекул,
колоїдів і зважених часток. У більшості випадків для консервного виробництва
вода повинна мати певні органолептичні показники. Вона повинна бути
прозорою, безбарвною, на мати сторонніх присмаків і запахів, не містити
шкідливих домішок мінерального та органічного походження та патогенних
мікроорганізмів. Також вода повинна містити мінімальну кількість продуктів
розкладу органічних речовин і неорганічних домішок.
Якість води характеризується сумою різних фізичних, хімічних,
мікробіологічних (бактеріологічних) і токсикологічних показників.
Фізичні – прозорість, мутність, кольоровість, запах, смак,
електропровідність.
Органолептичні показники включають нормативи для таких речовин:
- які зустрічаються у природніх водах;
- які додаються до води у процесі її обробки,
- які з’явились у воді у результаті промислового, сільськогосподарського чи
побутового забруднення джерел водопостачання.
Вимоги до органолептичних показників:
Запах (при температурі 20С і 60 С)
– не більше 2;
Смак і присмак (при температурі 20 С)
– не більше 2;
Кольоровість, градуси
– не більше 2;
3
Мутність за стандартною шкалою, мг/дм – не більше 2.
У зв’язку з цим, концентрації хімічних речовин, які впливають на ці
показники, не повинні перевищувати встановлені нормативи. Таким чином,
нормується вміст сухого залишку, хлоридів, сульфатів, поліфосфатів, заліза,
міді, цинку, марганцю.
Хімічні – загальна кількість розчинених речовин або сухий залишок,
окислювальність, лужність, жорсткість, рН, вміст газів, вміст азотистих сполук,
вміст заліза, марганцю, магнію, кальцію, вміст отруйних та радіоактивних
речовин.
Сухий залишок води – маса висушеної й прожареної речовини, яка
залишається після випаровування, зумовлений загальним вмістом мінеральних
солей, повинен бути не більше 500-850 мг/дм3.
Окислювальність води – витрати кисню на окислення домішок води при
її кип’ятінні з КМпО4 – характеризує наявність органічних речовин (гуминів –
продуктів розкладу білку), а також солей закисного заліза, нітритів, сульфідів.
Цей показник не повинен перевищувати 6 мг О2/дм3 чи 1,518 КмпО4/дм3.
Не допускається наявність у воді отруйних речовин – слідів ртуті, барію,
шестивалентного хрому, аміачних сполук, нітритів. Вміст заліза, марганцю й
алюмінію допускається не більше 0,1 мг/дм3.
Жорсткість води складається з карбонатної (тимчасової) і
некарбонатної (постійної) жорсткості.
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Карбонатна жорсткість води зумовлена вмістом у ній
гідрокарбонатних солей – Са(НСО3)2 і Мп(НСО3)2, які розкладаються при
кип’ятінні на карбонати, вуглекислий газ і воду.
Некарбонатна жорсткість зумовлена вмістом хлоридів, сульфатів та
інших солей Са й Мg.
Жорсткість води виражають в міліграм-еквівалентах іонів кальцію чи
магнію в 1 дм3 води. 1 мг екв/дм3 (ммоль/дм3) жорсткості води відповідає
вмісту 20,04 мг Са2+ чи 12,16 мг Мg2+.
За ступенем жорсткості питну воду поділяють на такі групи:
-дуже м'яка – 0-1,5 мг екв/дм3 (ммоль/дм3);
-м'яка – 1,5-3 мг екв/дм3 (ммоль/дм3);
-середньої жорсткості – 3-6 мг екв/дм3 (ммоль/дм3);
-жорстка –6-9 мг екв/дм3 (ммоль/дм3);
-дуже жорстка – більше 9 мг екв/дм3 (ммоль/дм3).
Важливим показником при виготовленні відновлених соків та напоїв є
лужність води, яка зумовлена наявністю у воді іонів ОН-, СО32-, НСО3-,
причому іони ОН- і СО32- характеризують вільну лужність. Фактично показник
лужності води характеризує здатність води зв’язувати кислоту. У випадку
внесення аскорбінової кислоти, вона буде зв’язуватись водою. рН води
характеризує ступінь чистоти і властивості хімічного складу води. Реакція
середовища (рН) для більшості видів консервів повинна бути 6,0...9,0; а для
напоїв – близькою до нейтральної – 6,8...7,3.
Мікробіологічні показники – загальна кількість мікроорганізмів і
бактерій групи кишкових паличок. Вимоги: число м/о в 1 см3 води (колі-титр) –
не більше 100; число бактерій групи кишкових паличок(колі-індекс) в 1 дм3
води – не більше 3.
Токсикологічні показники – характеризують нешкідливість її хімічного
складу і включають нормативи для наступних речовин:
- для речовин, які зустрічаються у природних водах;
- для речовин, які додаються до води як реагенти у процесі її пом’якшення;
- для речовин, які з’являються у результаті промислового, сільськогосподарського чи іншого забруднення джерел водопостачання.
Концентрації цих речовин не повинні перевищувати такі нормативи в
3
мг/дм : алюміній – 0,5; берилій – 0,0002; молібден – 0,25; миш’як – 0,05;
нітрати – 450,0; поліакриламід – 2,0; свинець – 0,03; селен – 0,001; стронцій –
7,0; фтор – 0,7...1,5.
Правила відбору проб. Пробу води із водопроводу відбирають у місці її
найбільших витрат і в момент найбільшої витрати води. Протягом 5 –ти хвилин
воду спускають із крану, бутель 3 рази споліскують водою, після чого
набирають 2-3 л і закривають бутиль пробкою. Проба води з водоймища
відбирається з глибини 75-100 см у бутиль з вантажем.
Прилади, лабораторний посуд і матеріали (на 1 підгрупу студентів):
колби місткістю 250–350 мл – 4, електричні плитки – 4; бюкси –4;
фільтрувальний папір –8; рН – метр лабораторний; метиленовий оранжевий;
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фенолфталеїн; конічні колби місткістю 250 см3 – 4; мірна піпетка місткістю 100
см3 – 4; 0,1 н розчин HCl – 50 см3
Порядок виконання роботи
1. Група ділиться на окремі бригади, кожна з яких проводить дослідження
наданого зразку води.
2. Визначають органолептичні показники води.
3. Визначають фізико-хімічні показники води.
4. Роблять загальні висновки.
Методика виконання роботи
1. Метод визначення запаху води температурою 20С.
У колбу місткістю 250–350 см3 відміряють 100 см3 води температурою 20
С. Закривають притертою пробкою, вміст кілька разів струшують, після чого
відкривають і визначають характер та інтенсивність запаху. При проведенні
випробування повітря приміщення повинно бути свіже, чисте (без запаху).
Також необхідною умовою є відсутність запаху від рук та одягу спостерігача.
Запах води може бути природного походження від ґрунту, рослинності,
живих організмів (наприклад, може бути болотний трав’янистий, мулистий).
Запах води може бути штучного походження – від промислових стічних вод або
оброблення води хімічними реагентами. Наприклад – фенольний, хлорний,
запах нафтопродуктів.
2. Метод визначення запаху води температурою 60С.
У колбу місткістю 250–300 см3 відміряють 100 см3 досліджуваної води.
Горловину закривають годинниковим склом і вміст підігрівають на водяній
бані до температури 50–60 С, кілька разів перемішуючи обертальними рухами.
Зсуваючи скло в сторону, швидко визначають характер та інтенсивність запаху,
оцінюючи за п’ятибальною шкалою згідно з вимогами додатку 19.1.
3. Метод визначення смаку води.
Смак визначають у сирій воді, за виключенням тих випадків, коли вода є
сумнівною у санітарному відношенні. У цьому випадку воду кип’ятять,
охолоджують до кімнатної температури і визначають смак. При цьому
відмічають «смак кип’яченої води». Досліджувану воду набирають у рот
малими порціями, затримуючи 3–5 с. Інтенсивність смаку і присмаку
визначають при температурі 20С за п’ятибальною системою згідно з
вимогами, наведеними у додатку 19.2. Характер смаку чи присмаку води може
бути солоний, кислий, лужний, металічний і т. д.
За температури 20 оС смак не повинен перевищувати 2 балів.
4. Метод визначення прозорості.
Прозорість
визначається
візуально
шляхом
порівнювання
з
дистильованою водою і кількісно в циліндрі Генера. Циліндр Генера має плоске
дно, градуйований по висоті і біля дна оснащеним краном для спуску води.
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Не фільтровану воду добре збовтують і наливають в циліндр, який
ставлять на сторінку зі стандартним шрифтом. Потім через кран спускають
воду до тих пір, поки через стовп води, що залишилась у циліндрі, ясно не
приглянеться шрифт. Стовп води в циліндрі, виражений у сантиметрах і є
мірилом ступеню прозорості, яка повинна бути не менше 30 см. Цей дослід
проводять якомога швидше для запобігання осадження каламуті на дно
циліндра.
5. Метод визначення завислих часток (мутності).
Складчастий фільтр поміщають у бюксу і доводять до постійної маси за
температури 105оС. Ретельно збовтану воду відливають у склянку до мітки 100
см3. Воду фільтрують через фільтр за допомогою лійки Бюхнера, колби Бунзена
і водяного насосу. Фільтр складують в бюксу і висушують до постійної маси за
температури 105оС.
Мутність води в мг/л визначають за формулою:
М= (m1-m2) 10,

(3.1)

де m1 і m2 – маса висушених бюкси і фільтра після фільтрування і пустих (до
фільтрування).
Обчислення проводять з точністю до 0,1 мг/л. Мутність питної води
згідно ГОСТ 2874 не повинна перевищувати 1,5 мг/л.
Профільтровану води використовують для визначення вмісту сухого
залишку.
6. Метод визначення сухого залишку.
100 мл води випарюють у попередньо висушеній до постійної маси і
зваженій фарфоровій чашці. Потім чашку з сухим залишком висушують до
постійної маси і при температурі 105оС і зважують.
Вміст сухого залишку Х в мг/л визначають за формулою:

Х 

( m1  m2 )100
V  1000

(3.2)

де m1 – маса чашки із сухим залишком, мг,
m2 – маса пустої чашки, мг,
V – об’єм води, взятої для аналізу, см3.
Обрахування проводять з точністю до 0,1 мг/л. Вміст сухого залишку не
повинен перевищувати 1000 мг/л.
7. Метод визначення рН.
Величину рН вимірюють на рН –метрі. рН питної води згідно вимогам повинен
знаходитись у межах 6,5-8,5.
8. Метод визначення реакції води.
Зміна забарвлення води при додаванні до неї індикаторів характеризує
реакцію води, тобто присутність у ній іонів Н+, ОН-, СО32-, НСО3-, які
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зумовлюють ту чи іншу величину рН. Реакцію води зазвичай визначають по
метиловому оранжевому, який має червоне забарвлення в кислому середовищі і
жовто-оранжеве – у лужній і змінює забарвлення при рН 3,6 (3,1-4,4), а також за
фенолфталеїном, який безбарвний у кислому середовищі і має малинове
забарвлення у лужному і змінює забарвлення при рН 8,3 (8,2-10).
У пробірку з водою додають 3-5 крапель індикатора і, спостерігаючи за
забарвленням, відмічають один із наступних варіантів, наведений в табл.3.1.
Таблиця 3.1
Реакція води на присутні іони
Варіант
1. Вода жовта з метиленовим оранжевим і рожева з
фенолфталеїном
2. Вода жовта з метиленовим оранжевим і безбарвна з
фенолфталеїном
3. Вода оранжева з метиленовим оранжевим і безбарвна з
фенолфталеїном

Наявність
іонів
ОН-, СО32НСО3Н+

9. Метод визначення лужності води.
Метод ґрунтується на утворенні нейтральних солей при титруванні води
соляною кислотою. Іони ОН-, СО32- зв’язуються соляною кислотою в
присутності індикатора фенолфталеїну (при рН=8,3) і зумовлюють лужність
води за фенолфталеїном. Іони НСО32- титруються соляною кислотою в
присутності індикатора метилового оранжевого (при рН=3,6), жовте
забарвлення розчину переходить в оранжеве. Якщо лужність води за
фенолфталеїном дорівнює нулю, то її загальна лужність зумовлена тільки
гідрокарбонат-іонами НСО3-. У більшості природних вод іони НСО3- зв‘язані з
іонами Ca2+, Mg2+. Тому коли лужність води за фенолфталеїном дорівнює нулю,
вважають, що її загальна лужність дорівнює її карбонатній жорсткості.
Виконуючи дослідження, у конічну колбу місткістю 250 см3 відміряють
піпеткою 100 см3 досліджуваної води, додають три краплі фенолфталеїну і
титрують 0,1 н розчином соляної кислоти до знебарвлення рожевого
забарвлення. Потім додають три краплі метилового оранжевого і продовжують
титрування 0,1 н розчином соляної кислоти до переходу жовтого забарвлення в
оранжеве.
Загальну лужність води, мг·екв/дм3, розраховують за формулою
Л заг 

V  N  1000
,
V1

(3.3)

де V – загальний об’єм розчину соляної кислоти, витраченого на титрування
води;
N – нормальність розчину соляної кислоти;
V1 – об’єм води, взятої для аналізу, см3.
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За результатами якісної оцінки води визначають кількість лимонної
кислоти, потрібної для нейтралізації лужності води. (дод. 20).
Опрацювання результатів роботи
Результати проведених досліджень зводять у табл. 3.2.
Таблиця 3.2.
Органолептичні та фізико-хімічні показники води
Відповідність
Показник
Значення
ГОСТ
Колір
Запах при температурі 20 оС
Запах при температурі 60 оС
Смак
Прозорість
Мутність
Сухий залишок
рН
Реакція води
Лужність
Оформлення протоколу здійснюють за порядком, наведеним у дод.2.
Запитання для самоконтролю
1. В якому нормативному документі зазначені вимоги до питної води?
2. Яким чином визначають органолептичні показники води?
3. Яким чином визначають фізичні показники води?
4. Яким чином визначають хімічні показники води?
5. Що таке лужність води?
6. Які показники відносять до мікробіологічних?
7. Які показники відносять до токсикологічних?
Лабораторна робота 4
ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРШИХ І ДРУГИХ
ДІЄТИЧНИХ ОБІДНІХ СТРАВ ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ, СТАРШИХ
1,5 РОКУ
Мета роботи: вивчити асортимент і технологію виробництва перших і
других дієтичних обідніх страв для харчування дітей, старших 1,5 року.
Завдання на виконання роботи: вивчити технологічні інструкції та
зробити розрахунок норм витрат сировини і матеріалів для виготовлення
відповідного зразка консервів, відповідно до завдання викладача виготовити
консерви «Суп овочевий із зеленим горошком», «Суп овочевий з цвітною
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капустою», «Суп овочевий з м’ясом», «Суп овочевий з м’ясом і картоплею»,
«Морква у сметанному соусі», «Морква з яблучним пюре», «Гарбуз з рисом»,
«Буряк з яблучним пюре» «Морква тушкована». Оцінити її якість відповідно до
вимог діючих технічних умов.
Основні теоретичні положення
Консерви для дієтичного харчування призначені забезпечувати
відповідний лікувальний ефект; запобігати загостренню хвороби; сприяти
мобілізації захисних сил організму; добре перетравлюватись і засвоюватись;
мати високі харчову цінність та смакові властивості, приємний аромат,
привабливий зовнішній вигляд; містити необхідну кількість вітамінів і
мікроелементів, мати високу енергетичну цінність.
У розробленні консервів ураховують яка консистенція й хімічні речовини
бажані, а які протипоказані даній категорії споживачів. Тому їх виробляють для
кожної групи споживачів окремо. Існують такі основні лікувальні дієти
№ 1 – захворювання шлунково-кишкового тракту (ШКТ) з підвищеною
секрецією травних соків (виразкова хвороба, гастрит);
№ 2 – захворювання ШКТ зі зниженою секрецією травних соків та руховою
активністю шлунка (виразкова хвороба, гастрит);
№ 5 – захворювання печінки та жовчних шляхів;
№ 6 – порушення обміну сечової кислоти (подагра, сечокислий діатез);
№ 7 – захворювання нирок;
№ 8 – цукровий діабет;
№ 10 – захворювання серцево-судинної системи;
№ 11 – захворювання на туберкульоз.
Під час виготовлення дієтичних консервів велика увага надається їх
хімічному складу, оскільки залежно від дієти мають бути певні вміст і
співвідношення білків, жирів і вуглеводів.
У розробленні рецептур враховують кислотність сировини і матеріалів,
наявність пектинових і дубильних речовин, глікозидів, ефірних олій і т.д. За
потреби обмежують прянощі, сировину з високою кислотністю (томати). У разі
деяких захворювань виключають грубі баластні речовини – сировину
відварюють, протирають, або застосовують сировину з низьким вмістом
клітковини (кабачки). Сировина має бути абсолютно свіжою.
За деяких захворювань необхідно обмежити вживання білків. Оскільки
більшість видів плодоовочевої сировини містять невеликі кількості білків – 0,5–
1 %, то й виготовлена з них продукція також бідна на білки. Якщо ж продукт
потрібно збагатити білками, то для цього використовують капусту (3 % білків),
зелений горошок (5 %), яйця (12–14 %), молоко й сметану (4 %), м’ясо (18–21
%), або білкові пасти чи гідролізати. У м’ясо- та рибо-рослинних обідніх
консервах вміст повноцінних білків складає 6–10 %.
За потреби обмеження жирів використовують натуральні консерви з
використанням моркви, кабачків, баклажанів. У виробництві закусочних
консервів обжарювання заміняють на оброблення парою чи бланшування у
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воді. Для підвищення вмісту жиру вводять вершкове масло (83 % жирів),
сметану (36 %), молоко (5 %), яйця (12–15 %), рослинні олії .
Деякі овочі багаті на складні вуглеводи. Тому за потреби збіднення їжі з
картоплі і круп видаляють частину крохмалю вимочуванням сировини у
холодній воді. Для людей, хворих на цукровий діабет, ожиріння добирають
сировину з низьким вмістом цукрів і крохмалю (кабачки, капуста). У разі
обмеження вживання солі її або виключають з рецептури, або замінюють на
сонасол, який має солоний смак (1,5–2,5 г/добу).
Харчову цінність консервів визначають, користуючись довідниковим
матеріалом, виходячи з рецептури 100 г продукту та хімічного складу
компонентів. Визначивши вміст білків, жирів та вуглеводів, розраховують
енергетичну цінність консервів – кількість енергії, що її отримує людина у
результаті засвоєння їжі ( 1 г білків і вуглеводів – 4,1 ккал, 1 г жиру – 9,3 ккал).
Енергетична цінність розраховується за формулою:
Е = Б·еб + Ж·еж + В·ев

(4.1)

де Б, Ж, В – вміст відповідно білків, жирів, вуглеводів, г;
·еб,·еж,·ев – енергетична цінність 1 г відповідно білків, жирів, вуглеводів, ккал.
Технологія перших і других обідніх страв для харчування дітей, старших
1,5 року, відрізняється своїм складом, консистенцією та харчовою цінністю. Це
пов’язано з необхідністю задовольняти вимоги дитячого організму в основних
поживних речовинах. Але такі консерви не завжди розраховані на щоденне
вживання, а лише як прикорм чи десерти. Головним направленням
вдосконалення технології є скорочення технологічного процесу і зменшення
теплового впливу на продукт. До операцій, які найбільш суттєва впливають на
продукт відносять сортування, калібрування, миття, очищення від неїстівних
частин, бланшування, подрібнення, змішування компонентів, гомогенізація,
деаерація, підігрів, фасування, стерилізація, зберігання. Правильний підбір
режимів для цих операцій забезпечує безпечність продукту, максимально
зберігає його природні властивості, харчову й біологічну цінність.
Сировина повинна бути високоякісною, спеціально відібраною, як у
відношенні фізико-хімічного складу, так і органолептичних властивостей,
фізико-хімічних показників та показників безпеки. Вирощують її в екологічно
чистих зонах з ретельним контролем на вміст отрутохімікатів, радіонуклідів,
солей важких металів. В документах на сировину вказують дату останньої
обробки отрутохімікатами, їх вид і дозу. Для виготовлення консервів для
дитячого харчування використовують майже всі види плодів та овочів, у тому
числі й тропічні. Допускається використання швидкозаморожених
напівфабрикатів, та напівфабрикатів, консервованих асептичним способом.
Більшість видів плодоовочевої сировини готують так само як і при
виробленні інших видів консервів. Плоди та овочі сортують, миють,
інспектують та споліскують під душем. Ці операції виконують аналогічно як і
при виготовленні інших видів консервів, і відрізняються лише ретельністю
виконання.
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М’ясо обвалюють, жилують, (відділяють від кісток, жиру, судинних
сплетінь, хрящів, великих залоз) розрізають на частини 50...100г, бланшують 30
хв. При 100 С (співвідношення 1:1,5) й подрібнюють на вовчку до 5...10 мм.
Печінку жилують, вимочують у холодній воді 2 год, розрізають на
шматки масою 100-200г, бланшують і подрібнюють до розмірів часток 10 мм.
Кістки використовують для виготовлення бульйону. Їх варять 5-6 год,
видаляючи піну і жир, фільтрують і направляють на виготовлення консервів.
Допоміжні матеріали – манну крупу, цукор-пісок, сіль пропускають
через просіювач з магнітним уловлювачем. Рис пропускають через сепаратор,
миють, розварюють до збільшення об’єму вдвічі. Борошно просіюють і
підсушують 10-15 хвилин. Крохмаль – найбільш придатний кукурудзяний
фосфатний модифікований крохмаль марки Б, властивості якого не змінюються
при стерилізації. Вершкове масло розтоплюють при 60С і фільтрують. Олії
соняшникову й кукурудзяну використовують рафінованими й дезодорованими.
Олію, молоко, вершки фільтрують і пастеризують 15-20 хв. При 74 С,
охолоджують до 30 С. Томатну пасту розводять до СР 12%, підігрів. до 60С і
протирають через сита 0,7-0,8 мм.
Прилади, лабораторний посуд і матеріали (на 1 підгрупу студентів):
рефрактометр; рН-метр; циліндри місткістю 100 см3– 4; 0,1 н розчин NaOH –
100 см3, індикатор фенолфлалеїн, 10 % розчин K2CrO4– 5 см3 ; 0,05М розчин
AgNO3 – 50 см3 ; градуювальні піпетки місткістю 10 см3 – 4; градуювальні
піпетки місткістю 20 см3 – 4; мірні колби місткістю 250 см3 – 4; ваги технічні –
2; місткість і сітка для обжарювання овочів – 4; термометри (0 – 200 °С) – 4;
тертушки – 4; склянки хімічні місткістю 100, 200 см3 – по 4; водяна баня – 4;
банки СКО 1-82-500 - 4, кришки – 4; електроплитки – 4; миски, лопатки – 4;
подрібнювач; обробні дошки, ножі – 4; закупорювальна машина – 1; каструлі – 4;
технічні ваги – 2; миски - 4;
сировина: капуста – 12 кг; морква, буряк, картопля – по 1 кг; сіль – 0,1
кг; прянощі в асортименті (всього 20 г);. олія – 100 мл; томатна паста – 100 г .
Порядок виконання роботи
1. Кожна підгрупа ділиться на бригади, кожна з яких отримує
індивідуальне завдання на виготовлення одного з видів консервів.
2. Складають векторну схему виробництва перших та других обідніх
страв, коротко описують технологію їх виготовлення.
3. Розраховують кількість сировини і допоміжних матеріалів для
приготування однієї банки СКО 1-82-250.
4. Готують зразки заданих видів консервів.
5. Розраховують їх харчову й енергетичну цінність.
6. Через два тижні проводять оцінку їх органолептичних та фізикохімічних показників. Результати співставляють з вимогами стандартів
7. Розраховують собівартість отриманих продуктів і порівнюють їх
економічну ефективність.
8. Роблять загальні висновки.
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Методика виконання роботи
1. Користуючись збірниками технологічних інструкцій, вивчають
вимоги, до сировини та готової продукції, складають векторну схему
виробництва перших та других страв для харчування дітей, старших 1,5 року,
коротко описують технологію її виготовлення.
2. За допомогою нормативних даних, наведених в дод. 21, розраховують
кількість сировини і допоміжних матеріалів для приготування однієї банки
СКО 1-82-250 кожного виду консервів. Результати розрахунків зводять у
таблицю (дод. 23).
3. Готують зразки заданого виду консервів за наведеною методикою.
4. Через два тижні проводять оцінку їх органолептичних та фізикохімічних показників (масову частку розчинних сухих речовин за допомогою
рефрактометра; рН – на рН-метрі і загальну кислотність – титрометричним
методом (дод.5, 12), вміст хлоридів – аргентометричним методом (дод.13),
результати заносять до таблиці, наведеної в дод. 24. Результати та
співставляють з вимогами стандартів.
5. Розраховану собівартість отриманих продуктів заносять у таблицю
(дод. 25) і порівнюють їх економічну ефективність.
6. Розраховують їх харчову й енергетичну цінність (за формулою 4.1 ).
Результати заносять у таблицю (дод. 26)
Опрацювання результатів
Після кожного етапу здійснюють відповідні розрахунки, результати яких
записують у таблицю.
Після таблиць роблять висновки про відповідність виготовленої продукції
вимогам нормативно-технічної документації.
Оформлення протоколу здійснюють за порядком, наведеним у дод.2.
Запитання для самоконтролю
1.На які групи поділяються консерви для дитячого харчування?
2.На які групи поділяються консерви для дієтичного харчування?
3.За яким принципом підбирається вихідна сировина для виготовлення
цих консервів?
4.Назвіть основні лікувальні дієти.
5.Яким чином проводять збагачення продуктів на певні інгредієнти?
6.Яким чином проводять збіднення продуктів на певні інгредієнти?
7.Які основні вимоги до технологічного процесу виготовлення консервів
для дитячого харчування?
8.Які вимоги до якості готових консервованих продуктів передбачені
стандартами?
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Лабораторна робота 5
ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕХНОЛОГІЇ ОВОЧЕВИХ
КОНСЕРВІВ ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ПІЄЛОНЕФРИТ
Мета роботи: набути навичок організації виробництва овочевих
консервів для харчування дітей, хворих на пієлонефрит; оцінити економічну
ефективність їх виробництва.
Завдання на виконання роботи: приготувати наступні види консервів:
«Морква з чорносливом»; «Гарбуз з молоком і рисом», «Капуста з рисом і
морквою» «Рагу овочеве у білому соусі», «Гарбуз з молоком і манною
крупою». Розрахувати їх собівартість та оцінити економічну ефективність
виробництва.
Основні теоретичні положення
Овочеві консерви для харчування дітей, хворих на пієлонефрит
представляють собою суміш відповідним чином підготовленої сировини і
матеріалів з додаванням або без вітамінів, настоїв зі зборів лікарських трав,
фасовані в скляні банки, герметично закупорені і стерилізовані. За зовнішнім
виглядом бувають нарізані шматочками в соусах, крупно подрібнені, протерті
чи гомогенізовані. Сировиною для виготовлення цих консервів можуть бути
баклажани, кабачки. Капуста білокачанна, картопля, морква столова, гарбуз
продовольчий, чорнослив, томатна паста, пюреподібні заморожені
напівфабрикати овочеві, крупи (манна, перлова, гречана,пшенична,пшоно, рис)
олія соняшникова чи кукурудзяна цукор, сіль, вітаміни (С, РР, В1, В2, В6, Є).
Серед сушених лікарських рослин використовують наступні: багульник, лист
кропиви, брусниці, бруньки берези, корені петрушки, плоди шипшини та
ялівця, толокнянка, квіти василька синього, трава споришу та звіробою.
Доставка сировини на завод здійснюється у ящиках, ящичних піддонах
чи навалом (гарбуз, коренеплоди, картопля) та приймають партіями, величина
яких обмежується однією транспортною одиницею. Сировину зберігають
згідно діючих інструкцій по зберіганню сировини. Підготовка сировини
здійснюється на збірних лініях, які складаються з машин різних типів і
комплексів обладнання для підготовки окремих видів сировини.
Кабачки готують на комплексі обладнання А9-КЛМ/4-02. При
виробництві крупно подрібнених консервів обчищені кабачки ріжуть на кружки
та подрібнюють на вовчках з діаметром отворів 5-7 мм або подрібнюють на
дробарках на шматочки 3-5 мм. При виробництві консервів у вигляді шматочків
очищені кабачки ріжуть на кубики з розміром граней 6-10 мм. При виробництві
протертих консервів кружки кабачків передають на розварювання й
протирання.
Підготовку картоплі здійснюють на комплексі обладнання А9-КЛМ/1.
Особливістю підготовки є те, що нарізану картоплю за необхідності зберігають
у воді не більше 30 хвилин. Моркву готують на комплексі обладнання
А9-КЛМ/2. Гарбуз рекомендують переробляти на комплексі Капусту
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білокачанну інспектують, очищають від покривного листя, видаляють осердя,
миють і подрібнюють на овочерізальних машинах на смужки шириною 3-5 мм.
При виробництві консервів у вигляді шматочків проводять бланшування та
охолодження, а у випадку виробництва протертих консервів її направляють на
розварювання.
Чорнослив інспектують, миють у проточній воді, замочують на 30 хвилин
у воді при температурі 50 °С, повторно миють, а потім, залежно від виду
консервів або подрібнюють на вовчках, або направляють на розварювання.
Крупи (перлову, гречану, пшоно і рис) пропускають через сепаратор, миють і
передають в котли типу КПП-160 на теплову обробку при температурі 98 °С,
тривалість якої встановлює лабораторія. При виробництві крупно подрібнених
консервів гречану крупу і пшоно бланшують зо збільшення маси в 3 рази, а рис
– в 2 рази після чого крупи (за виключенням гречаної) промивають проточною
водою.
При виробництві протертих і гомогенізованих консервів гречану крупу і
пшоно бланшують 15-20 хвилин до збільшення маси в 3 рази, перлову крупу –
40-50 хвилин до збільшення маси в 3,5 рази, а рис – 15-20 хвилин до
збільшення маси у 2,5 рази. Підготовлену сировину протирають на дискових
дробарках типу К25045 або на колоїдному млині типу К6-ФКМ.
У виробництві консервів для харчування дітей, хворих на пієлонефрит
використовують чотири збори трав:
Збір №1 – листя брусниці, звіробій, ялівець;
Збір №2 – бруньки берези, плоди шипшини, толокнянка;
Збір № 3 – спориш, кропива багульник (березові бруньки чи васильки);
Збір №4 – петрушка (корінь), бруньки берези, кропива.
Лікарські рослини заливають гарячою (98 °С) водою при співвідношення
маси трави і об’єму води 13,5:100 і кип’ятять чи настоюють відповідно до
інструкцій. Отримані настої фільтрують і доводять кип'яченою водою до 100 л,
змішують у співвідношенні 1:1:1 відповідно до збору і передають на варку
соусу.
Для приготування соусу чи заливи всі компоненти змішують відповідно
до рецептури, кип’ятять у котлах 2-3 хвилини і фільтрують. У випадку
використання настоїв лікарських рослин їх використовують у соусах, ' вітаміни
вводять у соус (заливу) вкінці варки, попередньо розчинивши їх у 2-3 л води
при температурі 70 °С. Вітамін Є вводять у консерви разом з олією. Тверді
компоненти змішують з рідкими у змішувачі А9-КЛМ/22-1 у співвідношенні як
60:40, підігрівають до 85 °С і направляють на фасування, яке здійснюють
дозатором типу А9-ШК. Банки закупорюють і передають на стерилізацію, яку
здійснюють за температури 120 °С.
Прилади, лабораторний посуд, матеріали (на 1 підгрупу студентів):;
склянки хімічні місткістю 100 см3, палички скляні – 4; рефрактометр; рН-метр;,
термометр – 4, лійка – 4, мірна колба місткістю 250 см3 – 4, конічна колби
місткістю 100 см3 – 4, фільтрувальний папір, 10 % - ний розчин K2CrO4 – 5 см3,
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0,1 М розчин NaOH – 50 см3, 0,05 М - ний розчин АgNO3 – 50 см3, піпетки
місткістю 20 та 50 см3, конічні колби місткістю 250 см3, фарфорова чашка, 1%вий розчин фенолфталеїну дистильована вода, бюретка для титрування, хімічні
склянки місткістю 50 см3 плитки електричні – 4, каструлі – 4, лопатки – по 4;
ваги технічні – 2; банки типу ІІІ-82-250 – 8 ; кришки – 8; закупорювальна
машинка – 1;
сировина: морква, гарбуз, капуста,картопля, чорнослив, паста томатна –
100 г; цукор – 100 г, сіль – 50 г, лікарські трави в асортименті (всього 200 г).
Порядок виконання роботи
1. Кожна підгрупа ділиться на чотири бригади, кожна з яких отримує
індивідуальне завдання від викладача на виготовлення одного виду консервів
для харчування дітей, хворих на пієлонефрит.
2. Вивчають хімічний склад і харчову цінність овочів, з яких буде
виготовлений майбутній продукт.
3. Вивчають характеристики вітамінів, які будуть внесені до рецептури
продукту.
4. Студенти вивчають характеристику, хімічний склад і лікувальну дію
лікарської сировини, настій якої буде додаватися в консервований продукт.
5. Складають векторну схему отримання заданого виду консервів.
6. Проводять дослідження по екстрагуванню лікарської сировини та
роблять висновки й надають рекомендації по доцільним режимам
екстрагування.
7. Розраховують кількість сировини і матеріалів для приготування однієї
банки типу ІІІ-82-250 та виготовляють заданий вид консервів.
8. У виготовлених зразках визначають органолептичні та фізико-хімічні
показники.
9. Роблять загальні висновки.
Методика виконання роботи
1. Студенти вивчають вимоги стандарту до заданого виду продукту.
2. Після вивчення технологічних інструкцій, роблять короткий опис
технології із зазначенням технологічних режимів. Режими стерилізації даного
виду консервів подають у вигляді таблиці (дод.22).
3. На основі нормативних даних (дод. 27) розраховують кількість
сировини і матеріалів для приготування однієї банки консервів заданого виду у
тарі типу ІІІ-82-250, результати розрахунків оформити у вигляді таблиць (дод.
23).
4. Проводять екстрагування/настоювання лікарських трав при різних
режимах та при різному гідромодулі, будують відповідні графіки. Потім
оцінюють їх якісні показники та змішують їх між собою.
5. Проводять попередню підготовку сировини, подрібнюють, змішують
із заздалегідь приготовленим соусом/заливою, підігрівають, фасують у банки,
закупорюють та стерилізують згідно прийнятих режимів.
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6. Через 2 тижні після виготовлення визначають у виготовлених зразках
консервованих продуктів органолептичні та фізико-хімічні показники
показниками: масову частку розчинних сухих речовин за допомогою
рефрактометра; рН – на рН-метрі і загальну кислотність – титрометричним
методом (дод. 5, 12), вміст хлоридів – аргентометричним методом (дод. 13),
результати заносять до таблиці, наведеної в дод.24.
7. Розраховану собівартість отриманих продуктів занести у таблицю
(дод. 25) і порівняти їх економічну ефективність.
8. Роблять відповідні висновки.
Опрацювання результатів роботи
Після кожного етапу здійснюють відповідні розрахунки, результати яких
записують у таблиці.
Після таблиць, на основі проведених практичних робіт та розрахунків,
порівнюють складність технології, тривалість виготовлення, величину
собівартості отриманих продуктів. Роблять висновки про соціальну,
технологічну і економічну доцільність виробництва названих видів
консервованої продукції.
Оформлення протоколу здійснюють за порядком, наведеним у дод.2.
Запитання до самоконтролю
1. Надати характеристику харчовій цінності овочів, які використовують
для приготування консервів для харчування дітей, хворих на пієлонефрит.
2. Яка відмінність хімічного складу чорносливу дозволяє рекомендувати
його для виробництва спеціалізованих консервів?
3. У чому полягає особливість хімічного складу та лікувальна дія
лікарських рослин, рекомендованих для приготування консервів для
харчування дітей, хворих на пієлонефрит?
4. Яким чином проводять підготовку овочевої сировини?
5. Обґрунтуйте технологічні режими у процесі приготування настою зі
збору лікарських трав.
5. Опишіть вимоги стандартів до консервів для харчування дітей, хворих
на пієлонефрит.
6. Які види браку можливі при виробництві консервів для харчування
дітей, хворих на пієлонефрит?
Лабораторна робота 6
ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРШИХ ОБІДНІХ
СТРАВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
Мета роботи: набути навичок організації виробництва перших та других
обідніх страв для людей, хворих на цукровий діабет.
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Завдання на виконання роботи: визначити оптимальний режим
вимочування картоплі, подрібненої до різних розмірів. Відповідно виготовити
консерви «Суп овочевий літній», «Суп харчо», «Капусняк запорізький», «Юшка
з буряків», «Щі зі свіжої капусти»
Основні теоретичні положення
Асортимент дієтичних консервів дуже різноманітний. До цієї групи
входять закусочні консерви, салати, перші та другі обідні страви. Закусочні
консерви і салат призначені для харчування хворих на шлунково-кишкові,
серцево-судинні захворювання, атеросклероз, цукровий діабет і літніх людей;
гомогенізовані овочеві обідні страви (супи, юшка з буряків, кабачки в
молочному соусі та ін.) – для харчування дорослих і дітей через зонд або
поїльник, а також дітей раннього віку; другі обідні страви (солянка, рагу
овочеве, гарбуз з рисом, буряк з чорносливом та ін.) – для харчування людей,
хворих на гіпертонію, ожиріння. Дієтичні консерви повинні мати високу
харчову цінність, добре перетравлюватись і засвоюватись, забезпечувати
певний лікувальний ефект, сприяти мобілізації захисних сил організму й
запобігати загостренню хвороби.
Виключення або обмеження будь-яких небажаних продуктів
забезпечується заміною їх іншими продуктами, у яких містяться всі незамінні
компоненти харчування. Крім відповідної харчової сировини використовують
також застосування спеціальних методів технологічної обробки. Залежно від
категорії хворих добирають відповідні рецептури дієтичних консервів.
Особлива увага приділяється їх хімічному складу.
Для обмеження кількості вуглеводів у овочевих консервах добирають
відповідну сировину з низьким вмістом цукрів і крохмалю (кабачки, капуста) і
виключають цукор з рецептури заправок чи соусів. Особлива увага
приділяється попередній підготовці овочів у випадку необхідності обмеження
вуглеводів. Так, з метою збіднення їжі вуглеводами з картоплі та круп
видаляють частину крохмалю шляхом вимочування їх у холодній воді.
Перші обідні страви для дієтичного харчування включають таку сировину
як капуста, картопля, морква, буряк, цибуля, зелень, солодкий болгарський
перець та ін..
Особливу увагу при виготовленні дієтичних консервів
приділяють підготовці картоплі, цінність якої, як продукту харчування,
надзвичайно висока. Картопля містить 15-19 % вуглеводів, значна кількість
вітаміну С, вітаміни В1 та В2, багато мінеральних речовин, 1-2 % білку. Варена
картопля має енергетичну цінність – 300 кДж.
Для виготовлення дієтичних консервів вибирають сорти картоплі з
низьким вмістом крохмалю (12-14 %). Переважно це – ранні чи зверх ранні
сорти картоплі української селекції, такі як Водограй чи Слов’янка.
Картоплю миють, інспектують, очищають від шкірочки (паро термічним
чи механічним способом, промивають і ріжуть на шматочки (кубики чи
брусочки 12х12 мм). При механічному способі очищення відходи складають
24-30%, а при паро термічному – 15-24 %. Після нарізання картопля швидко
темніє на повітрі. Це спричинено дією ферментів, які окислюють полі фенольні
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сполуки картоплі. Зокрема, одним з найактивніших ферментів є тирозиназа, яка
сприяє окисленню картоплі до меланінів. Її оптимальна активність
спостерігається при температурі 35-45 °С і рН=7-8. Інактивують тирозиназу
шляхом її прогрівання до температури більше 70 °С. Зміна забарвлення
картоплі може бути зумовлена взаємодією редукуючи цукрі з амінокислотами з
утворенням меланоїдинів. Тому перед переробкою картоплю витримують
протягом кількох днів при температурі 12-20 °С для того, щоб редукуючи
цукри розклались при диханні.
Додатковою сировиною при виготовленні дієтичних перших обідніх
страв є томат-паста, борошно, лимонна кислота, сіль, олія, вершкове масло.
Підготовлені компоненти змішують, підігрівають, фасують у банки,
закупорюють і стерилізують при 120 °С.
Прилади, лабораторний посуд і матеріали (на 1 підгрупу студентів):
циліндри місткістю 100 мл – 4; 0,1 н розчин NaOH – 100 см3, індикатор
фенолфлалеїн, 10 % розчин K2CrO4– 5 см3 ; 0,05М розчин AgNO3 – 50 см3 ;
градуювальні піпетки місткістю 10 см3 – 4; градуювальні піпетки місткістю 20 см3
– 4; мірні колби місткістю 250 см3 – 4; ваги технічні – 2; місткість і сітка для
обжарювання овочів – 4; термометри (0 – 200 °С) – 4; тертушки – 4; склянки
хімічні місткістю 100, 200 см3 – по 4; водяна баня – 4; банки СКО 1-82-500 - 4,
кришки – 4; електроплитки – 4; миски, лопатки – 4; подрібнювач; обробні дошки,
ножі – 4; закупорювальна машина – 1; каструля – 4;
сировина: олія – 100 см3; картопля- по 0,5 кг чотирьох різних сортів,
цибуля, буряк, морква, – по 0,5 кг, сіль – 50 г, цукор – 50 г, томатна паста – 100 г,
прянощі в асортименті (всього 20 г).
Порядок виконання роботи
1. Кожна підгрупа студентів ділиться на бригади, кожна з яких отримує
власне завдання, певний сорт картоплі і організовує дослідження процесу
вимочування картоплі при певному режимі.
2. Визначають початкові органолептичні і фізико-хімічні показники
картоплі.
3. Визначають оптимальний час вимочування картоплі, подрібненої до
різних розмірів.
4. Складають векторну схему виробництва закусочних консервів
(наприклад «Суп овочевий») згідно завдання.
5. Вивчають технологічні режими підготовки всіх овочів та режими
стерилізації консервів.
6. Розраховують кількість сировини і матеріалів для приготування однієї
банки СКО 1-82-500 заданого виду консервів.
7. Виготовляють вказані консерви.
8. Визначають органолептичні та фізико-хімічні показники
виготовлених консервів.
9. Розраховують собівартість отриманих продуктів
10. Роблять відповідні висновки.
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Методика виконання роботи
1. Вивчають вимоги стандартів до свіжої картоплі, призначеної до
промислової переробки. Оцінюють виданий сорт за органолептичними та
фізико-хімічними показниками (дод. 4-12).
2. Овочі миють, чистять і нарізають кубиками розмірами 55, 1010,
1515 і т.д. Для кожного досліду зважують по 50 г овочів, які закладають у
заздалегідь зважену сітку. Сітки з овочами вміщують у воду, нагріту до заданої
температури, яка підтримується автоматично. Кожен дослід проводиться один
раз за одним режимом. Вимочування проводять протягом 30 хв при температурі,
20, 40, 60, 80, 100 °С. Через кожні 10 хвилин визначають кількість вимитого
крохмалю. Картоплю зважують, одержані дані заносять у табл. 6.1.
3. Визначають оптимальні режими вимочування для кожного виду
картоплі, результати заносять до таблиці 6.2.
4. Вивчають чинні технологічні інструкції виробництва перших обідніх
страв. Складають векторну схему виробництва заданого виду консервів,
зазначають режими стерилізації консервів у таблиці, наведеній в дод. 22. На
основі нормативних даних (дод. 28) перераховують рецептуру та норми витрат
сировини на одну банку СКО 1-82-500 і подають розрахункові дані в таблиці,
наведеної в дод. 23 .
5. Із підготовленої відповідним чином сировини згідно з технологічними
інструкціями і проведеними розрахунками виготовляють вказані консерви.
Овочі миють, очищають, нарізають, бланшують, змішують всі компоненти,
підігрівають, фасують, стерилізують за режимами, вказаними у технологічних
інструкціях, закупорюють та ставлять на зберігання.
6. У виготовлених консервах через два тижні визначають органолептичні
та фізико-хімічні показники показниками: масову частку розчинних сухих
речовин за допомогою рефрактометра; рН – на рН-метрі і загальну кислотність
– титрометричним методом (дод. 5, 12), вміст хлоридів – аргентометричним
методом (дод.13), результати заносять до таблиці, наведеної в дод.24.
7. Розраховують собівартість отриманих продуктів, результати заносять в
таблицю (дод. 25).
Опрацювання результатів роботи
Після кожного етапу здійснюють відповідні розрахунки, результати яких
записують у таблиці. Після таблиць подають висновок про найефективніший
режим вимочування картоплі та особливості виготовлення обідніх страв.
Таблиця 6.1
Залежність якісних показників картоплі від розміру та тривалості її
вимочування
Сиро Розмір Темпера Тривавина нарізаних
тура
лість
овочів вимочува вимочува
ння, °С
ння, хв.
…
1
2
…

Органолептичні
Процент
показники
набухання
Колір Смак і Консис
запах -тенція
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Кількість
вимитого
крохмалю,
%

Таблиця 6.2
Технологічні режими вимочування картоплі
Сировина

Розмір
нарізаних
овочів

Темпера
Триватура
лість
вимочування, вимочування,
°С
хв.

Процент
набухання

Кількість
вимитого
крохмалю, %

…

Оформлення протоколу здійснюють за порядком, наведеним у дод. 2.
Запитання для самоконтролю
1. Які види овочевих дієтичних консервів виробляють?
2. Які процеси, проходять в картоплі під час її очищення?
3. Які фактори визначають вибір режимів вимочування?
4. Який вплив справляє ступень подрібнення сировини та температура
екстрагента на якість вимоченого продукту?
5. Яким чином контролюють процес вимочування картоплі?
6. Які показники стандартів передбачені для контролювання якості
овочевих дієтичних консервів?
Лабораторна робота 7
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ОСНОВНИМИ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ
ОПЕРАЦІЯМИ ВИГОТОВЛЕННЯ ОВОЧЕВИХ ДІЄТИЧНИХ
КОНСЕРВІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МОРСЬКОЇ КАПУСТИ
Мета роботи: дослідити динаміку поглинання води у процесі
замочування і бланшування морської капусти. Виготовити консерви «Салат
овочевий з морською капустою», «Морська капуста в томатному соусі», Ікра із
морської капусти», «Солянка овочева з морською капустою».
Завдання на виконання роботи: визначити оптимальні умови
набухання морської капусти та вплив на набухлість температури води при
замочуванні. На основі проведених розрахунків виготовити дієтичні консерви
«Салат овочевий з морською капустою», «Морська капуста в томатному соусі»,
Ікра із морської капусти», «Солянка овочева з морською капустою».
Основні теоретичні положення
У виробництві дієтичних консервів часто використовують додаткову
сировину, збагачену харчовими волокнами, розчинним пектином та певними
мінеральними речовинами. Яскравим прикладом такої сировини є морська
капуста – представник бурих морських водоростей. Промислові види бурих
водоростей представлені декількома видами ламінарій, фукусами, ундарією та
ін. Основним об’єктом є ламінарія японська, до складу якої входить 10-27%
сухих речовин, головною часткою яких є полісахариди й азотисті речовини.
Взагалі хімічний склад ламінарій залежить від виду, сезону добування і місця
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вирощування. Вирощування ламінарії (морської капусти) на морських
плантаціях дозволяє отримати сировину високої якості, забезпечуючи збирання
в найбільш сприятливий період. У харчовій промисловості широко
використовують такі бурі водорості як ламінарія японська, ламінарія цукриста
та ундарія. Більша частина полісахаридів ламінарії є недоступною для харчо
травних ферментів людини. Її харчова цінність визначається насамперед
вмістом екстрактивних азотистих речовин, у першу чергу вільних амінокислот.
Білки ламінарії засвоюються лише на 37-67 %.
Полісахариди, що містяться у водоростях є азотовмісними і відрізняються
від полісахаридів наземних рослин. Вони представлені ламінаранами,
фукоїданом, альгіновою кислотою і цукроспиртами. До 35% маси сухих
речовин приходиться на альгінову кислоту, будова якої подібна до будови
пектинових речовин, до 22% - кристалічного спирту маніту, до 30% резервного полісахариду ламінарну, і до 20% полісахариду фукоїдану.
Кількість азотистих сполук – до 19%. Білок містить 16 амінокислот, серед яких
переважають глютамінова й аспарагінова. За складом незамінних амінокислот
ламінарія має низьке значення, так як метіонін і триптофан майже відсутні.
Смакові якості також визначаються наявністю вільних амінокислот, зокрема
глютамінової.
Альгінова кислота, хоч і не засвоюється організмом людини, виконує
важливі функції по виведенню з організму натрію, радіоактивних стронцію і
кадмію, а також по накопиченню калію. Фармакологічна дія морської капусти
полягає в покращанні моторики кишечника із-за високого вмісту клітковини, а
також здатності її покращувати ріст волосся.
Катіонно-аніонних склад бурих водоростей не збалансований. У них
міститься надлишок калію, магнію,сірки, хлору та йоду. Загальна кількість
мінеральних сполук – біля 30-ти. Вітаміни представлені вітамінами групи В,
ліполієвою кислота, вітаміном С і каротином.
Бурі водорості використовують у свіжому чи замороженому вигляді, а
також після висушування чи іншої спеціальної переробки – для харчових
продуктів. Також їх використовують для виготовлення технічних продуктів, як
медичних препаратів, як кормових продуктів та в якості добрива.
Попередня підготовка сушеної морської капусти після інспекції включаєь
в себе процес оброблення їх у холодній (замочування) або в гарячій
(бланшування) воді, які проводять для того, щоб вона увібрала вологу і
набухла. При такій обробці об’єм бобових збільшується (в 1,6–2,6 раз).
Набухання проходить за рахунок всмоктування вологи білками і крохмалем і
залежить від температури води.
Кінетику процесу набухання описує рівняння хімічних реакцій першого
порядку:


 K(  max   τ ),
τ

де мах – ступінь граничного набухання;
 – ступінь набухання до моменту часу ;
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(7.1)

К – константа набухання, залежна від природи продукту і температури.
У результаті інтегрування рівняння набуває вигляду:

K

 max
1
ln
.
τ  max   τ

(7.2)

Визначаючи ступінь набухання через задані проміжки часу, можна
отримати криві, які називаються кінетичними кривими набухання. Вони мають
носять експоненційний характер і в результаті відповідної математичної
обробки в напівлогарифмічних координатах (лінійна шкала – час набухання,
логарифмічна lg (max – ) випрямляються. Тому за аналогією з процесом
теплообміну при регулярному тепловому режимі, стосовно процесу масообміну
під час набухання рівняння випрямлених кривих можна записати так:

lg

 max

 max   τ



τ
,
fn

(7.3)

де  – час досягнення будь-якого ступеня набухання ;
fn – константа інерції набухання – час, необхідний для зменшення в 10 разів
різниці між максимальним
max i  ступенем набухання, або час, необхідний для того, щоб ступінь
набухання досяг 90 % максимального, хв.
Величина fn, що визначається як час проходження кривою одного
логарифмічного циклу, дає можливість порівняти швидкість набухання різних
видів бобових культур між собою, а також швидкість набухання даного виду
сировини при різних температурах.
Прилади, лабораторний посуд і матеріали (на 1 підгрупу студентів):
циліндри місткістю 100 мл – 4; 0,1 н розчин NaOH – 100 см3, індикатор
фенолфлалеїн, 10 % розчин K2CrO4– 5 см3 ; 0,05М розчин AgNO3 – 50 см3 ;
градуювальні піпетки місткістю 10 см3 – 4; градуювальні піпетки місткістю 20 см3
– 4; мірні колби місткістю 250 см3 – 4; ваги технічні – 2; місткість і сітка для
обжарювання овочів – 4; термометри (0 – 200 °С) – 4; тертушки – 4; склянки
хімічні місткістю 100, 200 мл – по 4; водяна баня – 4; банки СКО 1-82-500 - 4,
кришки – 4; електроплитки – 4; миски, лопатки – 4; подрібнювач; обробні дошки,
ножі – 4; закупорювальна машина – 1; мікрокалькулятори
сировина: морська капуста сушена– по 0,1 кг; капуста свіжа – 1 кг,
капуста квашена 700 г, морква – 500 г, пертушка – 100 г, селера (корінь) – 500 г,
цибуля – 300 г, томат паста – 500 г, олія – 200 мл, борошно – 250 г., цукор – 100
г, сіль – 20 г, спеції в асортименті (всього 20 г).
Порядок виконання роботи
1. Кожна підгрупа ділиться на бригади, кожна з яких отримує
індивідуальне завдання.
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2. Досліджують процес набухання морської капусти при заданих
температурах, визначають зміни їх фізичних показників. Результати
зображують графічно.
3. Складають векторну схему виробництва заданого виду консервів,
коротко описують технологію її виготовлення.
4. Вивчають технологічні режими набухання капусти та режими
стерилізації консервів.
5. Розраховують кількість сировини і матеріалів для приготування однієї
банки СКО 1-82-500 заданого виду консервів, користуючись додатком 30.
6. Виготовляють вказані консерви.
7. Роблять загальні висновки.
Методика виконання роботи
1. Порції морської капусти замочують у воді при температурі відповідно
35, 50, 75, 90 °С. Для цього готують наважки по 1г і поміщають їх в
перфоровані стаканчики, занурюють у нагріту до відповідної температури воду.
Через кожні 10 хв стаканчики витягують із води, висушують фільтрувальним
папером і зважують. Дослідження проводять до моменту досягнення капустою
постійної маси. Результати вимірювання заносять у табл. 7.1
Зміну маси капусти, ступінь набухання та інші властивості, %,
розраховують за формулою



G 1  G0
 100,
G0

(7.4)

де G1, G0 – маса наважки набухлої і початкова, г.
Отримані дані заносять у табл. 7.2.
За max приймають максимальне значення ступеня набухання капусти,
досягнуте в досліді.
2. Результати дослідів зображують графічно в координатах: вісь х – час
набухання, хв; вісь у – ступінь набухання, %.
Для розрахунку кінетичних констант інерції набухання визначають
максимально досягнуте в дослідження max. Визначаючи max –  (де  ступінь набухання в кожному вимірюванні), будують графік кривих інерції
набухання в напівлогарифмічній системі координат: вісь х – час набухання –
лінійна шкала, вісь у – lg(max – ) – логарифмічна шкала.
За аналогією з натуральними кривими набухання логарифмічну шкалу
будують таким чином, щоб різниця  зростала згори донизу. Криву будують
методом найменших квадратів за рівнянням у = а+ bx, яке розв‘язують для
знаходження коефіцієнтів а і b за допомогою системи рівнянь:

Y  an  b X ;
 XY  a X  b X

2

,

(7.5)
(7.6)

де х – число замочувань; n – число вимірювань.
За допомогою коефіцієнтів а і b уточнюють координати кожної точки, через
які проводять криву інерції, і тривалість набухання для сушеної капусти.
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За цією кривою графічно визначають величину f0 як час проходження
кривої одного логарифмічного циклу. Значення константи інерції набухання
визначають за формулою
1
fn  
(7.7)
b
3. Вивчивши технологічні інструкції приготування закусочних консервів,
складають векторну схему виробництва заданого виду консервів, коротко описують
технологію виробництва. Технологічні режими стерилізації заданого виду
консервів подають у вигляді таблиці, наведеної в дод. 22.
4. На основі нормативних даних (дод 29.1, 29.2.) перераховують
рецептуру та норми витрат сировини на одну банку СКО 1-82-500 і подають
розрахункові дані в таблиці (дод. 23).
5. Із підготовленої відповідним чином сировини згідно з технологічними
інструкціями і проведеними розрахунками виготовляють заданий вид
консервів.
Сушену морську капусту поміщають у ємність, заливають холодною
водою у масовому співвідношенні 1:4-5 і придавлюють до повного занурення
капусти у воду. Замочування проводять протягом 30 хвилин у проточній воді
при періодичному перемішуванні. Після замочування капусту промивають до
повного видалення пічка та інших домішок. Промиту капусту завантажують у
киплячу воду у співвідношенні 1:5, бланшують 45 хв, і промивають холодною
водою. Після стікання води подрібнюють відповідним чином на вовчку з
діаметром решітки 2-5 мм, або нарізають соломкою шириною 3-5 мм.
У випадку виготовлення салату морську капусту після бланшування та
охолодження змішують із 1,5 % солі, витримують 30-40 хв додають 10-14 %
3%-ного розчину лимонної кислоти, який готують на соці морської капусти,
отриманому після стікання при посолі.
Капусту свіжу очищають від покривного листя і забруднень, промивають.
В очищених і промитих качанів видаляють осердя і споліскують.
Квашену капусту промивають. Цибулю інспектують, очищають,
видаляючи при цьому кореневу мичку, покривне листя і верхню загострену
частину та пошкоджені місця й подрібнюють. Моркву, петрушку і селеру
(корінь) сортують за якістю, видаляючи всі дефектні корені і сторонні
домішки, калібрують за довжиною чи діаметром, миють, очищають, повторно
миють і подрібнюють. Сіль, цукор і борошно просіюють. Олію фільтрують
через шовкове сито і прогрівають.
Всі компоненти змішують, фасують в банки, стерилізують згідно
прийнятих режимів, закупорюють та ставлять на зберігання.
6. У виготовлених консервах визначають органолептичні та фізикохімічні показники показниками: масову частку розчинних сухих речовин за
допомогою рефрактометра; загальну кислотність – титрометричним методом
(дод.5, 6, 12), вміст хлоридів – аргентометричним методом (дод. 13), результати
заносять до таблиці, наведеної в дод.24.
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Опрацювання результатів роботи
Після кожного досліду проводять відповідні розрахунки, результати яких
записують у таблиці.
Таблиця 7.1
Зміна маси наважки сушеної морської капусти
у процесі її бланшування
Температура
оброблення, 0С

0

10

Маса наважки, г, після її обробки тривалістю, хв
20
30
40
50
60
70
80
90 100

110

Таблиця 7.2
Зміни фізичних показників сушеної морської капусти
під час її бланшування
Температура
бланшування
Т, С

Тривалість
бланшування
,хв

Маса,
г

Приріст
маси, г

,%

max -  lg(max - )

Після таблиць, на основі отриманих експериментальних значень констант
інерцій набухання fн роблять висновок про порівняння режимів набухання при
різних температурах
Приклад визначення кінетичної константи набухання і міцності сушеної морської
капусти у процесі замочуванні.
Вихідна наважка морської капусти – 20 г. Зміну маси капусти, ступінь набухання та
інші властивості розраховують і заносять в табл.7.3. За max беруть максимальний ступінь
набухання, досягнутий у досліді.
Таблиця 7.3
Тривалість
набухання , хв.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

Маса, г
20
30,04
32,42
35,76
37,4
38,54
39,3
40,18
40,28
40,8
41
41,4
41,4

Приріст
маси, г
–
10,04
12,42
15,76
17,4
18,54
19,3
20,18
20,28
20,8
21
21,4
21,4

 , %

max – 

lg(max –  )

Ф

–
50,2
62,1
78,8
87
92,7
96,5
100,9
101,4
104
105
107
107

–
56,8
44,9
28,2
20
15,1
10,5
6,1
5,6
3
2
0
0

1,75
1,65
1,45
1,3
1,18
1,0
0,79
0,65
0,48
0,3
–
–

88
69
58
50
49
49
48
48
47
47
46
46

За даними табл. 7.3 будують графіки зміни ступеня набухання  від часу  і зміни
міцності бобів lg (max – ) від  при замочуванні.
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Рис. 7.1 Зміна ступеня набухання φ морської капусти при замочуванні

Рис. 7.2 Зміна міцності морської капусти при замочуванні
2. Математична обробка результатів дослідів.
Для уточнення координат випрямленої кривої (рис.2) розв’язують систему рівнянь і
визначають коефіцієнти a і b. Для цього складають таблицю 7.4. Для знаходження
координати у на 110 хв, одержану пряму продовжують.
Таблиця 7.4
Вихідні дані
х
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
х = 660;

Розрахункові дані
у
ху
х2
1,75
17,5
100
1,65
33
400
1,45
43,5
900
1,3
52
1600
1,18
59
2500
1,0
60
3600
0,79
55,3
4900
0,65
52
6400
0,48
43,2
8100
0,3
30
10000
0,25
27,5
12100
у = 10,8; ху = 473;
х2 = 50600
40

Уточнені координати
У
1,77

0,19

n = 11; у =a  n  bx;
ху = a  x  b  x2
10,8 = a  11  b  660;
a 11 = 10,8 – b  660,
473,0 = a  660  b  50600;
473,0 = 60 · (10,8 – b  660) + b  50600
-175 = 11000  b10,8 = a  11 – 0,0159  660
b =  0,015921,29 = a  11
а = 1,94
Уточнені координати: у'п = 1,94 – 0,0159  11 = 1,77;
у'п = 1,94 – 0,0159  110 = 0,19.
По точках у'п і у'к проводимо пряму і визначаємо fн як час проходження одного lg циклу.
1
1
Розрахункове f n    
 62,9 хв.
b
- 0,0159
На основі отриманих даних роблять висновок про набухання сушеної морської
капусти і впливу на нього тривалості  і температури води при замочуванні.

Оформлення протоколу здійснюють за порядком, наведеним у дод.2
Запитання для самоконтролю
1.У чому полягає харчова цінність морської капусти?
2.Які дієтичні властивості має морська капуста?
3.З якою метою замочують і бланшують морську капусту?
4.Яким чином проводять підготовку морської капусти для виготовлення
салатів?
5. Які рівняння характеризують швидкість набухання?
Лабораторна робота 8
ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ КОНСЕРВІВ,
ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО ГРУПИ ДІЄТИЧНИХ ФРУКТОВИХ КОМПОТІВ
Мета роботи: набути навичок організації виробництва консервів, які
належать до групи фруктових компотів.
Завдання на виконання роботи: навчитися виконувати всі технологічні
розрахунки для виготовлення консервів, які належать до групи фруктових
компотів. Виготовити згідно завдання викладача заданий вид фруктових
консервів.
Основні теоретичні положення
Компоти являють собою плоди або ягоди, обчищені від неїстівних
частин, цілі чи нарізані, покладені в тару і залиті цукровим сиропом з
наступним герметичним закупорюванням і стерилізацією.
До групи компотів належать також консерви, плоди для яких готують
аналогічно, але використовують інші види залив:
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Плоди натуральні – плоди, залиті кип’яченою водою.
Плоди у фруктовому соку – плоди залиті соком однойменних або інших
плодів.
Дієтичні компоти – плоди, залиті розчином полі спиртів – сорбіту і
ксиліту.
Компоти для дитячого харчування відрізняються повним очищенням
сировини та нарізанням її на маленькі шматочки.
У компотах можуть бути плоди одного виду або їх суміш (компоти
асорті). Концентрація цукрового сиропу, чи сиропу з цукрозамінників, яким
заливають плоди, залежить від кислотності плодів і сорту компоту. У сортових
компотах концентрація сиропу 25 – 50 %, у столових – 18 – 40 %, у плодах в
сиропі 12 – 14 %. Компоти готують із свіжих плодів і ягід, у компотах асорті
разом із свіжими використовують швидкозаморожені плоди і стерилізовані
напівфабрикати. Сировиною для виробництва компотів можуть бути майже всі
види культурних та дикорослих плодів та ягід. Непридатними є лише дуже
ніжні ягоди, які легко пошкоджуються при обробці, а також дикорослі плоди з
грубою м’якоттю, терпким та в’язким смаком.
Під час виробництва компотів особливу увагу приділяють бланшуванню.
Цей процес проводять з метою зруйнування окислювальної ферментної системи
для запобігання потемнінню плодової тканини в процесі переробки; видалення
повітря з плодів для зменшення об’єму, більш щільного заповнення тари,
зниження тиску при стерилізації і небезпеки окислення біологічно активних
речовин плодів; підвищення еластичності тканини плодів і проникності шкірки
для проникнення цукру.
Найчастіше проводять бланшування у воді при температурі 80–100 ˚С.
але при цьому відбуваються значні втрати розчинних речовин сировини, які
переходять у бланшувальну рідину. Бланшування парою протягом кількох
хвилин дає змогу скоротити втрати сухих речовин і краще зберегти структуру
плоду. Бланшування у розчинах органічних кислот знижує величину рН, що
прискорює інактивацію ферментів, забезпечує краще збереження кольору
компоту та краще збереження сухих речовин. Бланшування цукровим чи іншим
сиропом застосовують для сортів, які легко розварюються. Цукор сприяє
виділенню води з клітин і цим ущільненню тканини плодів та зниженню втрат
сухих речовин.
Для людей, хворих на цукровий діабет, ожиріння добирають сировину з
низьким вмістом цукрів, виключають цукор, заміняючи його іншими
солодкими на смак речовинами, які не засвоюються і не впливають на вміст
глюкози в крові. Це – фруктоза, поліспирти, сахарин, аспартам, екстракти
рослин.
Поліспирти – ксиліт С5 Н 12О5 (ступінь солодкості щодо цукрози –
41 %) і сорбіт С6 Н12 О6 (48 %). Їх застосовують для виготовлення компотів (5–
10 %) варення, джемів (40-68 %). Сахарин – похідний бензойної кислоти.
Аспартам – дипептид, синтезований з двох амінокислот, солодший за цукрозу
в 180 разів. Нестійкий до температури, тому його додають після підігрівання.
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Серед екстрактів рослин застосовують екстракт стевії (солодший за цукрозу в
25—300 разів) та екстракт з кореню солодки, які мають ще й специфічну
лікувальну дію.
Прилади, лабораторний посуд і матеріали (на 1 підгрупу студентів):
ваги технічні – 1; термометр – 1; фільтрувальний папір; водяна баня – 4; 0,1 н
розчин NaOH – 100 см3, індикатор фенолфлалеїн, градуювальні піпетки місткістю
10 см3 – 4; градуювальні піпетки місткістю 20 см3 – 4; мірні колби місткістю 250
см3 – 8; конічні колби місткістю 100 см3 ; електричні плитки – 4; каструля – 4;
обробні дошки – 4; ножі - 4; банки СКО 1-82-500 - 8, кришки металеві – 8;
миски – 4; закупорювальна машинка - 1; фільтрувальний папір; рефрактометр –
1; рН-метр – 1;
сировина: фрукти та ягоди в асортименті – по 0,5 кг (всього 4 кг),
фруктовий сік різних видів – по 0,5 л (всього 1 л); цукор, ксиліт (сорбіт,
фруктоза) – по 500 г; кориця – 10 г; лимонна кислота – 10 г.
Порядок виконання роботи
1. Підгрупа ділиться на бригади, кожна з яких отримує індивідуальне
завдання від викладача на виготовлення певного виду консервів.
2. Складають принципову схему виробництва заданих видів консервів.
3. Розраховують кількість сировини і матеріалів, потрібних для
приготування однієї банки СКО 1-82-500 заданих видів консервів (дод.31).
4. Виготовляють задані консерви (фрукти натуральні, фрукти у власному
соку, компот з цукром, компот з цукрозамінником).
5. Визначають харчову та енергетичну цінність отриманих консервів.
6. В отриманих зразках визначають органолептичні та фізико-хімічні
показники якості (вміст розчинних сухих речовин, рН, вміст органічних кислот)
і порівнюють їх між собою та з вимогами стандарту.
7. Роблять відповідні висновки
Методика виконання роботи
1. Згідно завдання викладача вивчають технологічні інструкції з
виробництва дієтичних консервів, складають принципову схему виробництва
заданого виду консервів, коротко описують технологію. Технологічні режими
стерилізації консервів зводять у вигляді таблиці (дод.22).
2. На основі технологічних інструкцій розрахувати кількість сировини і
матеріалів, потрібних для приготування однієї банки СКО 1-82-500 заданих
видів консервів. Рецептури та норми витрат сировини і матеріалів на
приготування дієтичних консервів наведені в додатках 30.1, 30.2. Результати
розрахунків оформити у вигляді таблиці (дод. 23).
4. Виробництво компотів. Плоди інспектують, миють. Яблука та груші,
згідно завдання викладача, очищають від шкірочки та насіннєвої камери,
нарізають на частини.
Яблука та груші бланшують в 0,1 % - му розчині лимонної кислоти при
85˚С з наступним охолодженням в холодній воді, тривалість бланшування не
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повинна перевищувати 10 хв. Груші сортів, які легко розварюються,
бланшують в сорбітовому сиропі з концентрацією 5-10 % при температурі 90100 ˚С протягом 6-7 хв без наступного охолодження. Яблука сортів, які легко
розварюються, рекомендовано бланшувати в сорбітовому чи ксилітовому
сиропі з концентрацією 30-35 % при температурі 80-90˚С протягом 4-6 хв.
Абрикоси розрізають на половинки, або ж консервують цілими плодами
без попереднього бланшування. Сливи консервують цілими плодами. Для
попередження розварювання під час стерилізації їх підготовлюють за одним із
наведених способів:
1) бланшують в 0,5-1 % -вому гарячому (90˚С) каустичної соди, протягом
декількох секунд до появи дрібної сіточки на поверхні плодів, з наступним
промиванням в холодній воді;
2) бланшування у воді при температурі 80-85 ˚С протягом 3-5 хв;
3) бланшування в сорбітовому (ксилітовому) сиропі 25% -ої концентрації
при 80-85 С протягом 1-3 хв без наступного охолодження;
4) піддають трикратному бланшуванню в киплячій воді по 20 с,
почергово з охолодженням;
5) наколюють поверхню плодів.
Підготовлені плоди фасують в банки, заливають 70 % сорбітовим чи 70
% ксилітовим сиропом, підігрітим до 80-85˚С, закупорюють та стерилізують.
5. Виробництво плодів у власному соку. Плоди, підготовлені, аналогічно
виробництву компотів, фасують в банки, заливають плодовим соком, підігрітим
до 80-85˚С (сливовий сік підігрівають до 70-75˚С), закупорюють та
стерилізують.
6. Виробництво натуральних фруктів. Фрукти, підготовлені, аналогічно
виробництву компотів, фасують в банки, заливають підготовленою водою,
підігрітою до 80-85˚С закупорюють та стерилізують.
7. Приготування 70 % - го сорбітового (ксилітового) сиропу.
Харчовий сорбіт звільняють від паперової упаковки, зачищають,
розбивають на шматки масою 200-300 г. ксиліт просіюють крізь сито, з
діаметром отворів 2х2 мм. Підготовлені полі спирти, у необхідній кількості,
завантажують в ємність з киплячою водою, та розчиняють при постійному
перемішуванні.
8. У виготовлених дієтичних консервах визначають енергетичну та
харчову цінність. Результати заносять до таблиці (дод.26).
9. Виготовлені консерви перевірити за органолептичними та фізикохімічними показниками – масову частку розчинних сухих речовин за
допомогою рефрактометра; рН на рН-метрі і загальну кислотність
титрометричним методом (дод. 5, 6, 12). Результати занести до таблиці (дод.24).
10. Заповнюють таблицю 8.1.
Опрацювання результатів роботи
Після кожного етапу здійснюють відповідні розрахунки, результати яких
записують у зведену таблицю. Роблять висновки про найефективніший спосіб
теплової обробки плодів при виготовленні дієтичних компотів.
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Таблиця 8.1
Вплив способу бланшування на якість одержаних компотів
Вид
Спосіб
консервів бланшування

Кольоровість заливи
Перед
Після
закупорюванням
зберігання

Твердість плодів
Перед
Після
закупорюванням зберігання

…
Після таблиць роблять висновки про особливості виготовлення консервів
для дієтичного харчування та їх харчову та енергетичну цінність.
Оформлення протоколу здійснюють за вимогами, поданими у дод. 2.
Запитання для самоконтролю
1. Які особливості виготовлення консервів для дієтичного харчування?
2. Як установлюється склад та регулюється вміст білків, жирів і
вуглеводів у дієтичних консервах?
3. Які замінники цукру та солі застосовуються при виробництві
дієтичних консервів?
4. Які основні види дієтичних компотів?
5. Які зміни відбуваються у консервах при тепловій стерилізації та
зберіганні?
6. Які бувають основні види браку консервованих дієтичних компотів та
причини його утворення?
Лабораторна робота 9
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ОСНОВНИМИ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ
ОПЕРАЦІЯМИ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕСЕРТІВ ТА ВІТАМІНІЗОВАНИХ
ДОБАВОК ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
Мета роботи: набути навичок організації виробництва десертів та
вітамінізованих добавок для дитячого харчування.
Завдання на виконання роботи: навчитися виконувати відповідні
технологічні розрахунки для виготовлення пюре та паст. Виготовити згідно
завдання викладача зразки консервів «Десерт морквяно-гарбузовий з рисом»,
«Десерт морквяно-яблучний з чорноплідною горобиною», а також зразки
вітамінізованих добавок «Морквяний медок», «Гарбузовий медок», «Вишневий
концентрат».
Основні теоретичні положення
Лікувально-профілактичні консерви призначені для харчування дітей, які
схильні до захворювань серцево-судинної системи, шлунково-кишкового
тракту, ослаблених важкими захворюваннями або які живуть в умовах
несприятливого навколишнього середовища. Використання цієї продукції в
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харчуванні підвищує захисні сили організму, зменшує ризик виникнення
захворювань, полегшує адаптацію організму до несприятливих умов
зовнішнього середовища.
Лікувально-профілактичні консерви готують з плодів і овочів з добавками
направленої дії, що мають лікувальні, дієтичні і радіозахисні властивості. Для
виготовлення цих консервів підбирають такі види і сорти плодів і овочів, які
мають високий вміст біологічно активних речовин, які виконують в організмі
регулюючі і захисні функції.
Ґрунтуючись на властивостях сировини розроблено чотири групи
лікувально-профілактичних консервів. Перша група розроблена з врахуванням
нативних біологічно активних речовин, без внесення із-зовні. До неї відносять
десерти та вітамінізовані добавки. Другу групу консервів готують з внесенням
каротину, використовуючи спеціальні вітамінні препарати. Третя група
лікувально-профілактичних консервів включає фруктові та овочеві соки з
м’якоттю з внесеним низькоетерифікованим пектином, який має
комплексоутворювальну здатність і може зв’язувати і виводити з організму
катіони важких металів та радіоізотопів. У четверту групу лікувальнопрофілактичних консервів входять консерви, які містять харчові волокна. Такі
продукти необхідні дітям, які страждають порушенням роботи шлунковокишкового тракту, схильних до захворювань, характерних для сучасного
малорухливого способу життя і харчування рафінованими продуктами.
При виготовленні консервованих продуктів першої групи найчастіше
використовують моркву, гарбуз, які мають високий вміст β-каротину, а також
чорноплідну горобину, яка багата на полі феноли, що мають Р-вітамінну
активність, містять вітамін С, β-каротин, значні кількості мікроелементів.
Рекомендовані сорти: для
моркви столової свіжої – Вітамінна,
Консервна, Лосиноостровська, Незрівнянна, Нантська, Шантене; для гарбуза –
Український багатоплідний, Вітамінний ранній, Мигдальний; для вишні –
Анадольська, Володимирська, Гріот український, Любська, Шпанка.
Прилади, лабораторний посуд і матеріали (на 1 підгрупу студентів):
рефрактометр – 2; потенціометр – 2; технічні ваги – 2; хімічні склянки
місткістю 250 см3 – 8; плитки електричні – 4; банки СКО 1-82-500 – 4; кришки –
4; закупорювальна машина – 1; мірні колби місткістю 250 см3, лійка, 0,1 М
розчин KOH (або NaOH), дистильована вода, фільтрувальний папір; водяна
баня
сировина: морква, гарбуз, яблука, вишня заморожена, чорноплідна
горобина заморожена, інші плоди та овочі в асортименті – по 1 кг (всього 5 кг);
цукор – 2 кг; кислота лимонна –50 г.
Порядок виконання роботи
1. Кожна підгрупа студентів ділиться на чотири бригади, кожна з яких
отримує індивідуальне завдання.
2.Відповідно до завдання складають векторну схему виробництва
заданого виду консервів.
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3. Розраховують кількість сировини і допоміжних матеріалів на
виготовлення однієї банки СКО 1-58-250 (дод.32).
4. Визначають вміст сухих речовин у сировині та виготовлюють зразки
продукції (пюре, пюре з цукром, десерт, вітамінізована добавка).
6. Проводять оцінювання органолептичних та фізико-хімічних
показників.
7. Розраховують харчову цінність та собівартість одержаних продуктів.
8. Роблять відповідні висновки.
Методика виконання роботи
1. Згідно завдання викладача, вивчити чинні технологічні інструкції з
виробництва пюре, десертів та вітамінізованих добавок. Скласти векторні
схеми виробництва заданих видів консервів. Режими стерилізації звести в
таблицю (дод. 22).
2. На основі технологічних інструкцій розрахувати рецептуру та норми
витрат сировини і матеріалів на виготовлення однієї банки СКО 1-58-250.
Рецептури та норми витрат сировини і матеріалів на виготовлення відповідних
консервів наведені в додатках 31.1, 31.2. Результати розрахунків оформити у
вигляді таблиці (дод. 23).
3. Виготовлення пюре. Вимиті та очищені нарізані овочі, підготовлені
плоди та ягоди, розварити за режимами, відповідно до технологічної інструкції.
Розварені фрукти та овочі протирають, при необхідності змішують з цукром та
направляють на фасування, закупорювання та стерилізацію.
4. Виготовлення десертів. При виготовленні консервів з моркви і гарбуза
готують пюре, рис бланшують, в суміш додають 70%-ний цукровий сироп і
лимонну кислоту (0,05%). Аналогічно готують пюре із моркви і яблук.
Підготовлені плоди чорноплідної горобини проварюють у цукровому сиропі.
Всі компоненти змішують, фасують у тару і стерилізують при температурі 110120 °С.
5. Виготовлення вітамінізованих добавок. Всі види плодо-овочевої
сировини готують відповідним чином. Моркву звільняють від сухих сторонніх
домішок (землі, піску та ін.), миють, інспектують, обрізають кінці, проводять
очищення та дочищання й подрібнюють на теркових дробарках на шматочки,
що мають розмір у найбільшому перерізі 3-5 мм. Подрібнення рекомендовано
проводити в атмосфері пари.
Гарбуз миють, інспектують, розрізають на шматки шириною не більше 60
мм, видаляють насіння, плодоніжку і, за необхідності, кору. Гарбузи без
зеленого підкіркового шару допускаються в переробку без очищення, так як
відділення кори у цьому випадку здійснюється у процесі протирання сировини.
Потім шматки гарбуза ріжуть на більш дрібні, розміром 20-30 мм та
направляють на теркові дробарки.
Яблука сортують, миють інспектують та подрібнюють на теркових
дробарках. Чорноплідну горобину миють інспектують звільняють від
плодоніжок, дочищають. Заморожені напівфабрикати розморожують.
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Підготовлені напівфабрикати направляють на розварювання, тривалість
якого складає від5 до 30 хвилин (встановлюється технологом для кожної
сировини дослідним шляхом). Розварену масу подрібнюють на здвоєних
протиральних машинах з діаметром отворів сит 1,2-1,5 мм і 0,7-0,8 мм або на
колоїдному млині. У випадку подрібнення вишні встановлюють додаткову
одноступінчасту машину, обладнану гумовими билами, яка має діаметр отворів
сит 3-5 мм і призначена для відділення кісточки. Рекомендується проводити
фінішування маси за протиральній машині з діаметром отворів сит 0,4 мм. У
протертій масі не допускається наявність насіння, кісточок, волокон і шкірки.
Дозування підготовленого пюре і решти підготовлених відповідним
чином компонентів проводять масовим чи об’ємним способом, після чого
змішують відповідно до рецептури та гомогенізують. Гомогенізовану масу
завантажують у вакуум-апарат, доводять до кипіння і уварюють до масової
частки сухих речовин 45 %. В масу додають розчин аскорбінової кислоти,
перемішують і направляють на фасування.
6. Виготовлені консерви перевірити за органолептичними та фізикохімічними показниками – масову частку розчинних сухих речовин за
допомогою рефрактометра (дод. 5). Результати занести до таблиці (дод. 24).
7. Розраховують харчову й енергетичну цінність отриманих
консервованих продуктів (згідно формули 4.1), а також їх собівартість,
результати заносять до таблиць (дод. 25, 26).
Опрацювання результатів роботи
Після кожного етапу здійснюють відповідні розрахунки, результати яких
записують у таблиці. Після таблиць роблять висновок про особливості
виготовлення плодово-ягідних пюре, соусів, приправ та паст.
Оформлення протоколу здійснюють за порядком, наведеним у дод. 2.
Запитання для самоконтролю
1. Які особливості виготовлення лікувально-профілактичних десертів?
2. Які особливості виготовлення вітамінізованих добавок?
3.З якою метою застосовують теплову обробку плодів при виготовлені пюре?
4.У яких випадках при виготовленні лікувально-профілактичних десертів
використовують пюре-напівфабрикати?
5.Яким чином можна порівняти харчову цінність різних видів десертів?
6.Як розраховують харчову цінність вітамінізованих добавок?
7.Які бувають основні види браку консервів та причини його утворення?
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Лабораторна робота 10
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОСВІТЛЕННЯ ФРУКТОВИХ СОКІВ
ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
Мета роботи: дослідити вплив різних способів освітлення на швидкість
процесу, стійкість колоїдної системи соку, якість осаду, вихід і якість соку з
метою встановлення найефективнішого способу освітлення соку.
Завдання на виконання роботи: освітити сік різними способами,
визначити фізико-хімічні показники освітленого й неосвітленого соку і на
основі отриманих результатів зробити висновок про найефективніший спосіб
освітлення заданого виду соку.
Основні теоретичні положення
Плодові й овочеві соки містять цукри, кислоти, білки, солі, вітаміни,
пектинові дубильні речовини, барвники, а також різні частинки м’якоті, шкірки
й насіння, кількість яких залежить від виду, сорту, структури тканини, ступеня
зрілості сировини, а також техніки отримання соку.
Соки являють собою складну полідисперсну систему, у якій дисперговані
різні за величиною частинки. До неї входять:
груба дисперсна фаза з розміром частинок 100 мкм і більше – частинки
плодової м’якоті, шкірка, насіння тощо видимі неозброєним оком;
тонка дисперсна фаза з розміром частинок від 100 до 0,5 мкм –
подрібнені частинки целюлози, клітин і колоїди, що зазнали процесу коагуляції.
Їх видно під звичайним мікроскопом. Вони перебувають у броунівському русі,
спричиненому ударами молекул дисперсійного середовища;
частинки, розміром від 0,5 до 0,1 мкм. – знаходяться у броунівському
русі і в завислому стані, але їх видно тільки під ультрамікроскопом;
колоїдна система з розміром частинок від 0,1 до 0,001 мкм – білки,
крохмаль, пектинові й дубильні речовини, барвники;
молекули й іони з частинками розміром від 0,001 до 0,0001 мкм – цукри,
кислоти, солі й ін.
Таку полідисперсну систему, можна зруйнувати тільки прикладанням
зовнішньої сили. Стійкість її залежить від дисперсності часток, характеру
дисперсної фази та дисперсійного середовища. Стабільності цьому складному
середовищу надає колоїдна система.
Залежно від вмісту м’якоті плодові соки поділяють на:
освітлені (кришталево прозорі), у яких зруйновано колоїдну систему і
відокремлено всі суспендовані частинки (як показують дослідження для
отримання прозорого соку достатньо зруйнувати 30 % всіх колоїдів);
неосвітлені (опалесцентні), у яких колоїдну систему збережено й
стабілізовано, а видалено тільки суспендовану фазу;
соки з м’якоттю, у яких видалено тільки крупні завислі частинки.
З одних видів плодів та овочів готують тільки освітлені соки
(виноградний), з інших – соки із м’якоттю (томатний, морквяний, абрикосовий,
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персиковий та ін.). З яблук, айви, груш можна отримувати освітлені й
неосвітлені соки. Тому, важливо знати склад і властивості плодів та овочів, а
також умови, за яких колоїди можуть коагулювати або умови їх стабілізації.
Для існування гетерогенної колоїдної системи потрібні такі умови:
високий ступінь дисперсності колоїдних частинок (10-6 – 10-7 см),
оскільки від розміру частинок залежить інтенсивність броунівського руху, який
перешкоджає седиментації;
наявність однойменного електричного заряду у колоїдних частинок, що
відштовхує їх одна від одної; у разі втрати, або зменшення заряду перевагу
отримують сили взаємного притягання, у результаті чого частинки з’єднуються
й під дією сили тяжіння осідають;
наявність на поверхні частинок водної оболонки, що перешкоджає їх
стиканню, з’єднанню, а отже, і седиментації.
Колоїдна система в соках зумовлена переважно білками, пектиновими
речовинами, крохмалем, смолами, клеями і т.д., причому перевагу мають
гідрофільні колоїди, покриті гідратною оболонкою. На поверхні частинок
знаходяться потенціалутворюючі іони, які здебільшого й зумовлюють
електричний заряд. Колоїдна система в соках може бути зруйнована тільки за
сприятливих умов для укрупнення колоїдних частинок, що в свою чергу може
статися у разі втрати електричного заряду і взаємодії з іншими хімічними
речовинами. Гідратна оболонка й однойменний електричний заряд
гідрофільних колоїдів перешкоджають їх агрегації та випаданню в осад.
Зруйнувати колоїдну систему (тобто осадити попередньо укрупнені частинки)
можна:
нейтралізацією електричних зарядів колоїдних частинок додаванням
колоїдів з протилежним за знаком електричним зарядом;
зневодненням і денатуруванням колоїдних частинок під час нагрівання –
перетворенням золя в гель;
структурною зміною колоїдних речовин – взаємодією з хімічними
речовинами чи ферментними препаратами.
У виробництві соків для дитячого харчування дозволені такі методи
освітлення:
фізичні, не пов’язані зі зміною хімічного складу і колоїдних властивостей
рідкої фази продукту – проціджування, центрифугування, відстоювання,
електросепарування;
колоїдно-хімічні, спрямовані на руйнування колоїдної системи – різні
варіанти “обклеювання”, освітлення купажуванням, термічні методи,
оброблення коагулянтами, бентонітовими глинами;
хімічні ґрунтовані на взаємодії природних речовин соку між собою чи з
внесеними хімічними реагентами.
Названі способи руйнування колоїдних систем широко застосовують для
освітлення соків – самоосвітлення, освітлення заморожуванням, освітлення
миттєвим підігріванням й охолодженням, освітлення “обклеюванням” – таніножелатинове освітлення, освітлення глинами, залізосиньородистим калієм
(К4Fe(CN)6), ферментативне освітлення (депектинізація).
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Оптимальну дозу засобу для освітлення даної партії соку визначають на
основі пробного освітлення. Для цього спочатку перевіряють наявність в соку
пектину і крохмалю за якісними реакціями: на пектин – спиртова проба, на
крохмаль – йодна.
У разі перевірки на вміст пектину в пробірку місткістю 10 см3 вносять 5
см3 соку та 5 см3 етилового спирту. Вміст пробірки перемішують і залишають
на 10–15 хв, а потім за утвореним згустком пектину визначають його кількість
та необхідну дозу препарату.
Освітлення обклеюванням ґрунтується на нейтралізації зарядів колоїдів
соку. Для проведення процесу обклеювання соку використовують желатин,
який у розчині має позитивний заряд і нейтралізує негативні заряди пектинових
колоїдів. Позбувшись заряду, пектинові молекули укрупнюються і випадають в
осад. Для більшої ефективності іноді разом з желатином, як допоміжний засіб,
використовують танін, який перетворює гідрофільні колоїди на гідрофобні.
Широко застосовують (особливо для яблучного соку) комбіновані
способи освітлення. Це значно прискорює процес освітлення й дає можливість
отримати кришталево прозорі соки.
Освітлення бентонітовими глинами – це простий і надійний спосіб
видалення білкової каламуті. Вони несуть негативний заряд, здатні до іонного
обміну, мають високу адсорбційність та взаємодіють з поліфенольними
речовинами з утворенням танатних комплексів. Для посилення ефективності їх
часто застосовують у поєднанні з желатином, або ферментами.
Прилади, лабораторний посуд і матеріали( на 1 підгрупу студентів):
фотоелектрокалориметр ФЕК-И – 1; рН-метр – 1; центрифуга лабораторна;
віскозиметри Освальда (капіляри 0,6 – 0,8мм) – 3; ареометри –3; секундоміри –
3; ферментатори (місткістю 1,5 л) – 3; фільтрувальний папір; водяна баня – 4; 0,1
н розчин NaOH – 100 см3, індикатор фенолфлалеїн, градуювальні піпетки
місткістю 10 см3 – 4; градуювальні піпетки місткістю 20 см3 – 4; мірні колби
місткістю 250 см3 – 8; конічні колби місткістю 100 см3 ;циліндри на 100 см3 – 3;
піпетки об’ємом 1 мл – 6; склянки хімічні, місткістю 500 см3 – 6; пробірки – 20;
танін сухий – 1 г; повітряно-сухий бентоніт 20 г; спирт етиловий – 30 см3;
розчин йоду 0,01н – 10 г; желатин сухий – 1 г;
сировина: яблука – 4 кг.
Порядок виконання роботи
1. З яблук отримують сік.
2. Кожна підгрупа ділиться на чотири окремі бригади, кожна з яких
отримує від викладача індивідуальне завдання з освітлення соку такими
способами:
обклеюванням таніном,
обклеюванням желатином,
обклеювання бентонітом,
обклеювання комбінованими способами.
Соки освітлюють згідно з наведеними нижче методиками.
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3. Після виконання роботи роблять висновки щодо найефективнішого
способу освітлення соку.
Методика виконання роботи
1.Приготування розчинів.
1 %-ний розчин таніну готують таким чином: в конічну колбу місткістю
200 см3 наливають 99 см3 дистильованої води, додають 1 г таніну й добре
струшують.
1 %-ний розчин желатину готують таким чином: в колбу місткістю 100
3
см наливають 99 см3 дистильованої води й додають 1 г сухого желатину й при
безперервному помішуванні підігрівають на водяній бані до 30-40 0С до
повного його розчинення. Добрий ефект освітлення досягається при його
витримуванні.
20 % - ний розчин суспензії бентоніту готують таким чином: у хімічну
склянку місткістю 200 см3 поміщають 20 г повітряно-сухого бентоніту,
заливають 40 см3 гарячої води (75–80 0С), перемішують і залишають для
набухання на 24 год. Набухлу масу бентоніту розмішують, поступово
доливаючи гарячу воду до 100 см3. Весь час помішуючи, суспензію нагрівають
на електроплитці до кипіння і кип’ятять 10 хв. Перед застосуванням беруть 5 г
20 %-ної суспензії бентоніту, додають 15 см3 освітлюваного соку, розмішують у
магнітній мішалці до однорідної маси і використовують для проведення
пробного освітлення.
2. Освітлення “обклеюванням” соку таніном
Для пробного обклеювання в штатив встановлюють 10 пробірок і в
кожну наливають по 10 см3 неосвітленого соку. Потім до соку, що міститься у
пробірках додають 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 і т. д. 1 %-ного розчину таніну.
Далі візуально визначають три пробірки, де добре пройшов процес
освітлення. Сік з цих пробірок центрифугують, досліджують за
органолептичними і фізико-хімічними показниками. Знаходять оптимальну
дозу освітлювальних матеріалів, і розраховують кількості препарату, необхідну
для освітлення 1 дм3 соку. Результати досліджень зводять у табл. 10.1.
3. Освітлення “обклеюванням” соку желатином
Для пробного обклеювання в штатив встановлюють 10 пробірок і в кожну
наливають по 10 см3 неосвітленого соку. Потім до соку, що міститься у
пробірках додають 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 і т. д. 1 %-ного розчину желатину.
Далі візуально визначають три пробірки, де добре пройшов процес
освітлення. Сік з цих пробірок центрифугують, досліджують за
органолептичними і фізико-хімічними показниками. Знаходять оптимальну
дозу освітлювальних матеріалів, і розраховують кількості препарату, необхідну
для освітлення 1 дм3 соку. Результати досліджень зводять у табл. 10.1.
4. Освітлення бентонітом
Для досліду беруть 20 пробірок і виставляють їх у два ряди. У перший
ряд з 10 пробірок наливають сік кімнатної температури (по 10 см3 в кожну), а в
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другу – сік, підігрітий до температури 80 °С. У кожну пробірку з соком вносять
по 0,05 см3 5 % - ної суспензії бентоніту, ретельно збовтують і залишають на
1,5–2,0 год при кімнатній температурі. Вміст пробірок перемішують і
залишають на 1,0–1,5 год, після чого спостерігають результати освітлення.
Отримані результати зводять у табл. 10.1.
Як і в попередніх випадках у кожному ряду знаходять пробірки з
найкращим освітленням і визначають для них показники якості. Потім
знаходять оптимальний варіант і проводять розрахунок освітлюючих матеріалів
для освітлення 1 дм3 соку.
5. Освітлення комбінованими способами
Для досліду беруть 20 пробірок і наливають в кожну з них по 10 см3 соку
кімнатної температури. Потім, у пробірки з соком першого ряду вносять по 0,05
см3, а другого ряду – по 0,1 см3 1 %-ного розчину таніну. Добре струшують і
додають 1 %-ний розчин желатину у тому ж порядку, що й у першому ряду.
Знову струшують і залишають в холодному місці (температура 8–12 °С) на 30
хв, після чого спостерігають результати освітлення.
Як і в попередніх випадках, у кожному ряду вишукують пробірки з
найкращим освітленням і визначають для них показники якості. Потім
знаходять оптимальний варіант і розраховують освітлювальні матеріалів для
освітлення 1 дм3 соку. Результати зводять у табл. 10.2.
6. Після процесу освітлення в освітленому і неосвітленому соках
визначають такі показники якості: масову частку осаду центрифугуванням;
в’язкість віскозиметром Оствальда при температурі 20 °С; прозорість – на
ФЕК-56М; (під час визначення сік розводять водою 1:10, виміри проводять
через зелений світлофільтр, λ макс. = 515 мкм. Для освітленого соку цей показник
має перебувати у межах 97–98); кольоровість визначають за оптичною
густиною через синій світлофільтр ( λ макс = 410 мкм) через червоний
світофільтр; масову частку сухих речовин – за рефрактометром. Отримані дані
зводять в таблиці 10.3.
7. Визначення масової частки осаду
Пробірки зважують на аналітичних терезах з точністю до 0,0001 г. У
пробірки ретельно відбирають з середньої проби (150 см3) перемішаного соку
наважку масою 10 г. Кожну пробу зважують на аналітичних терезах і вміщують
на водяну баню при температурі 80…90 ºС на 3 хв., після чого переносять їх в
центрифугу для центрифугування протягом 20 хв. при частоті обертання 8000
с-1. Після зупинки центрифуги пробірки виймають, зливають фугат,
перекидають пробірки на фільтрувальний папір для видалення краплин.
Зважуютьпробірки з осадом з точністю до 0,0001 г.
Масову частку осаду Хо, %, обчислюють за такою формулою:

Х0 

( М1  М0 )  100
,
М2
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(10.1)

де М1 – маса пробірки з осадом, г;
М0 – маса порожньої пробірки, г;
М2 – маса соку, г.
8. За даними табл. 10.3 роблять висновок про найбільш ефективний
спосіб освітлення соку.
Опрацювання результатів роботи
Після кожного етапу здійснюють відповідні розрахунки, результати яких
записують у зведену таблицю.
Таблиця 10.1
Результати обклеювання соків желатином і таніном
Кількість розчину чи суспензії, см3

№
пор.

желатину

таніну

бентоніту

Результат
освітлення

Таблиця 10.2
Результати освітлення соку комбінованим методом
№
пробірки

Кількість препарату
№1

Результат
освітлення

№2

Таблиця 10.3
Показники якості вихідного та освітленого соків
№
пор

Показник якості,
одиниця виміру

1
2

Сухі речовини, %
Титрована
кислотність, г/дм3

3

рН

4
5
6

Кольоровість
Прозорість
Кількість осаду

Вихідний
сік

“Обклеювання”

Освітлений сік
Ферментний препарат із:
желатином
бентонітом
таніном

Отримані дані за всіма способами освітлення соку зводять у табл. 10.4
Таблиця 10.4
Результати освітлення соку різними способами
№
пор.
1
2
3
4

Оптимальні умови освітлення
Температура
Доза засобу,
освітлення, °С
см3

Спосіб освітлення
Обклеювання желатином
Обклеювання таніном
Освітлення бентонітом.
Освітлення комбінованим способом
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Аналізуючи результати досліджень, студенти чотирьох бригад за
визначенням оптимальних умов освітлення соку, роблять висновок про
найефективніший спосіб освітлення заданого виду соку з наведенням
оптимальних параметрів процесу.
Оформлення протоколу здійснюють за порядком, поданим у дод. 2.
Запитання для самоконтролю
1. Як розрізняються соки за ступенем освітлення?
2. Що являє собою натуральний фруктовий сік?
3. Що розуміють під процесом освітлення соку?
4. Які умови необхідні для існування гетерогенної системи в соку?
5. Які існують способи руйнування колоїдної системи соків?
6. Які є способи освітлення соків?
8. Що являє собою техніка освітлювання соків обклеюванням
9. Що таке комбіноване освітлення?
10. Як освітлюють соки за допомогою бентонітових глин?
Лабораторна робота 11
АНАЛІЗ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ
СОКОВМІСНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ДИТЯЧОГО Й ДІЄТИЧНОГО
ХАРЧУВАННЯ (СОКІВ, НЕКТАРІВ, МОРСІВ ТА НАПОЇВ)
Мета роботи: набути навичок організації виробництва соків та
соковмісних продуктів для дитячого та дієтичного харчування.
Завдання на виконання роботи: навчитися виконувати всі технологічні
розрахунки для виготовлення соковмісних продуктів. Виготовити сік з
м’якоттю, нектар, морс, коктейль та соковмісний напій для дитячого чи
дієтичного харчування.
Основні теоретичні положення
Виробництво соків та напоїв – одна з найперспективніших галузей
харчової промисловості як в Україні, так і за кордоном. Соки отримують
практично з усіх видів плодів, ягід та овочів.
Основні терміни та поняття згідно ДСТУ4283.1-2007
1. Сік натуральний – рідкий продукт без добавок призначений для
подальшого промислового переробляння (н/ф).
2. Сік концентрований натуральний – густий продукт, отриманий з соку
натурального фізичним видаленням води, але не сушений.
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3. Сік сухий – продукт, отриманий фізичним видаленням води, яка
містилась в ньому до порошкоподібного стану, здатний до зброджування після
відновлення.
4. Сік – рідкий продукт, отриманий з одного чи декількох видів фруктів
свіжих або охолоджених механічною дією, законсервований фізичним
способом (крім обробляння іонізуючим опромінюванням) здатний до
зброджування.
5. Сік відновлений – продукт, отриманий додаванням до соку
концентрованого натурального і/або пюре підготовленої питної води з
одночасним відновленням (або без) аромату доданням натуральних
ароматизаторів.
6. Сік з м’якоттю – рідкий продукт, отриманий механічним відділенням
рідкої фази фруктів або їх суміші з частиною м’якоті та/чи отриманий
змішуванням густої фази (пюре і/або концентрованих натуральних соків) з
сиропом з цукру, сахарів та/або меду з відновленням аромату чи без.
Мінімальна частка м’якоті становить 10%, а мінімальна частка плодової
частини – 40%.
7. Нектар – рідкий продукт, отриманий змішуванням соку натурального
та/або соку концентрованого та/або пюре натурального з підготовленою водою,
і/або цукром чи сахарами, цукровим сиропом і/або медом, з відновленням
аромату чи без здатний до зброджування, законсервований фізичним способом
(крім обробляння іонізуючим опромінюванням) при частці пюре – не менше
25%.
8. Коктейль - рідкий продукт, отриманий із суміші соків і/або пюре, і/або
концентрованих соків з додаванням або без підготовленої питної води,
молочних добавок, шматочків фруктів і/або овочів, а також харчових добавок
(ароматизаторів, загусників тощо) законсервований фізичним способом (крім
обробляння іонізуючим опромінюванням) при частці пюре – не менше 15%.
9. Морс - рідкий продукт, отриманий зі свіжих і/або заморожених ягід,
фруктового соку чи з концентрованого соку і/або пюре, змішаного з
підготовленою питною водою та цукром (сахарами), чи з цукровим сиропом
або іншими підсолоджувальними речовинами, законсервований фізичним
способом (крім оброблення іонізуючим опромінюванням) при частці пюре – не
менше 18%.
10. Напій соковий – рідкий продукт, отриманий змішуванням соків і/або
пюре і/або концентрованих соків з додаванням питної води, цукром (сахарами),
цукровим сиропом чи підсолоджувачами законсервований фізичним або
хімічним способом, у якому масова частка соку складає не менше 10%.
Допускається додавання харчових добавок.
У разі потреби дотримування заданого вмісту сухих речовин чи заданої
кислотності їх кількість розраховують по матеріальному балансу.
Прилади, лабораторний посуд, матеріали( на 1 підгрупу студентів):
фільтрувальний папір; водяна баня – 4; 0,1 н розчин NaOH – 100 см3, індикатор
фенолфлалеїн, градуювальні піпетки місткістю 10 см3 – 4; градуювальні піпетки
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місткістю 20 см3 – 4; мірні колби місткістю 250 см3 – 8; конічні колби місткістю
100 см3 ; рефрактометр – 2; потенціометр – 2; технічні ваги – 2; хімічні склянки,
місткістю 250 см3 – 8; циліндри місткістю 50 см3 – 4; циліндри місткістю 100
см3 – 4; плитки електричні – 4; водяна баня – 4; рН-метр – 1;
сировина: соки плодові в асортименті чотирьох найменувань – по 2 л
(всього 8 л); цукорозамінники в асортименті – 1 кг; кислота лимонна –10 г.
Порядок виконання роботи
1. Кожна підгрупа студентів ділиться на бригади, кожна з яких отримує
індивідуальне завдання на приготування дієтичного соку з м’якоттю, нектару,
морсу, коктейлю та напою з певного виду сировини, або ж аналогічних
продуктів для дитячого харчування.
2. Визначають вміст сухих речовин та вміст органічних кислот у
сировині.
3. Проводять відповідні розрахунки рецептур та норм витрат.
4. Виготовлюють зразки продукції у кількості 200 г та проводять
оцінювання органолептичних та фізико-хімічних показників.
5. Наводять принципову схему одного з продуктів.
6. Розраховують собівартість одержаних продуктів.
7. Роблять відповідні висновки.
Методика виконання роботи
1. Для виготовлення певного виду соковмісних напоїв, спочатку
розраховують необхідну кількість компонентів (фруктовий сік, цукор чи
цукрозамінник, лимонна кислота) для виробництва 200 г продукту. Для
розрахунків користуються рівнянням балансу сухих речовин:
М1· СР1 + М2 · СР2 +…+ Мі · СРі = Мпр· СРпр.

(11.1)

де М1, М2, Мі – маса 1-го, 2-го, і-го компонентів відповідно, г;
Мпр – маса готового продукту, г;
СР1 , СР2 , СРі – вміст сухих речовин 1-го, 2-го, і-го компонентів відповідно,%
СРпр – вміст сухих речовин в готовому продукті, %.
2. Після цього розраховують рецептури та норми витрат сировини і
матеріалів для виготовлення 1 т соковмісних продуктів, результати заносять до
табл. 11.1.
3. Виготовлені продукти перевірити за органолептичними та фізикохімічними показниками – масову частку розчинних сухих речовин за
допомогою рефрактометра; рН на рН-метрі і загальну кислотність
титрометричним методом (дод.6, 12). Результати занести до таблиці (дод.24).
4. Розраховану собівартість отриманих продуктів занести у таблицю
(дод. 25) і порівняти їх економічну ефективність.
Опрацювання результатів роботи
Після кожного етапу здійснюють відповідні розрахунки, результати яких
записують у зведену таблицю.
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Таблиця 11.1
Рецептура, норми витрат сировини і матеріалів для виготовлення
1000 кг соковмісних напоїв
Найменування
Рецептура,
Втрати і відходи,
Норми витрат,
компонентів
кг
%
кг
Сік з цукром
…
Нектар
…
Коктейль
…
Морс
…
Напій
…
Приклад.
Виготовити соковмісні продукти для дієтичного харчування на основі чорничного
соку – сік із сорбітом, нектар чорничний «Південна ніч», морс «Оксамит», коктейль
«Українські барви», напій «Здоров’я», якщо вміст сухих речовин у вишні 8 %, органічних
кислот 1 %. Якщо вміст сухих речовин у готових соковмісних напоях – 16 %, вміст плодової
частини в нектарі – 32%, морсі – 20 %; коктейлі – 16 %, напої – 11 %.
1. Розраховуємо кількість компонентів для виробництва соку чорничного із сорбітом,
виходячи з балансу сухих речовин: Мв.с.· СРв.с. + Мц·СРц = Мв.с.з ц· СРв.с з ц
Визначаємо вміст сорбіту: 100·8 + Мц·99,85 = (100+ Мц) ·16,
звідки Мц = 9,54 (г)
Перераховуємо кількість цукру на 100 г:
9,54 г сорбіту – на 109,54 г соку із сорбітом
Х г сорбіту – на 100 г соку з сорбітом, звідки Х = 8,7 г.
Визначаємо вміст соку: 100 г – 8,7 г = 91,3 г
Тоді, для виготовлення 200 г соку чорничного з сорбітом, необхідно 17,4 г сорбіту та
182,6 г чорничного соку.
2. Розраховуємо кількість компонентів для виробництва нектару чорничного
«Південна ніч», виходячи з балансу сухих речовин: Мв.с.· СРв.с. + Мц·СРц = Мнект· СРнект
Визначаємо вміст сорбіту: 32·8 + Мц·68 = 100 ·16,
звідки Мц = 19,76 (г)
Перераховуємо кількість сорбіту на 68 г (вміст сорбіту в нектарі ):
19,76 г сорбіту – на 100 г нектару
Х г сорбіту – на 68 г нектару, звідки Х = 13,4 г.
Визначаємо вміст кислоти: 32·1 + Мк·68 = 100 ·0,8
звідки Мк = 0,71 (г)
Перераховуємо кількість кислоти на 68 г (вміст кислоти в нектарі ):
0,71 г кислоти – на 100 г нектару
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Х г кислоти – на 68 г нектару, звідки Х = 0,5 г.
Визначаємо кількість води: 100 – 32 – 13,4 – 0,5 = 54,1 г.
Тоді, для виготовлення 200 г чорничного нектару «Півдевна ніч», необхідно 108,2 г
чорничного соку, 53,6 г сорбіту, 108,2 г води, 1 г кислоти.
3. Розраховуємо кількість компонентів для виробництва морсу чорничного
«Оксамит», виходячи з балансу сухих речовин: Мв.с.· СРв.с. + Мц·СРц = Мнект· СРнект
Визначаємо вміст сорбіту: 20·8 + Мц·80 = 100 ·16,
звідки Мц = 18 (г)
Перераховуємо кількість сорбіту на 80 г (вміст сорбіту в морсі ):
18 г сорбіту – на 100 г морсу
Х г сорбіту – на 80 г морсу, звідки Х = 14,4 г.
Визначаємо вміст кислоти: 20·1 + Мк·80 = 100 ·0,8
звідки Мк = 0,75 (г)
Перераховуємо кількість кислоти на 80 г (вміст кислоти в морсі ):
Х г кислоти – на 80 г морсу, звідки Х = 0,6 г.
0,71 г кислоти – на 100 г морсу
Визначаємо кількість води: 100 – 20 – 14,4 – 0,6 = 65 г.
Тоді, для виготовлення 200 г чорничного морсу «Оксамит», необхідно 40 г
чорничного соку, 28,8 г сорбіту, 130 г води, 1,2 г кислоти.
4. Розраховуємо кількість компонентів для виробництва коктейлю чорничного
«Українські барви», виходячи з балансу сухих речовин: Мв.с.· СРв.с. + Мц·СРц = Мнект· СРнект
Визначаємо вміст сорбіту: 16·8 + Мц·84 = 100 ·16,
звідки Мц = 17,52 (г)
Перераховуємо кількість сорбіту на 84 г (вміст сорбіту в коктейлі ):
17,52 г сорбіту – на 100 г коктейлю
Х г сорбіту – на 84 г коктейлю, звідки Х = 14,7 г.
Визначаємо вміст кислоти: 16·1 + Мк·84 = 100 ·0,8
звідки Мк = 0,76 (г)
Перераховуємо кількість кислоти на 84 г (вміст кислоти в коктейлі ):
0,76 г кислоти – на 100 г коктейлю
Х г кислоти – на 84 г коктейлю, звідки Х = 0,64 г.
Визначаємо кількість води: 100 – 16 – 14,7 – 0,64 = 68,66 г.
Тоді, для виготовлення 200 г чорничного коктейлю «Українські барви», необхідно 32
г чорничного соку, 29,4 г сорбіту, 137,32 г води, 1,28 г кислоти.
5. Розраховуємо кількість компонентів для виробництва напою чорничного
«Здоров’я», виходячи з балансу сухих речовин: Мв.с.· СРв.с. + Мц·СРц = Мнект· СРнект
Визначаємо вміст сорбіту: 11·8 + Мц·89 = 100 ·16,
звідки Мц = 17 (г)
Перераховуємо кількість сорбіту на 89 г (вміст сорбіту в напої ):
17 г сорбіту – на 100 г напою
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Х г сорбіту – на 89 г напою, звідки Х = 15,1 г.
Визначаємо вміст кислоти: 11·1 + Мк·89 = 100 ·0,8
звідки Мк = 0,78 (г)
Перераховуємо кількість кислоти на 89 г (вміст кислоти в напої ):
0,78 г кислоти – на 100 г напою
Х г кислоти – на 89 г напою, звідки Х = 0,7 г.
Визначаємо кількість води: 100 – 11 – 15,1 – 0,7 = 73,2 г.
Тоді, для виготовлення 200 г чорничного напою «Здоров’я», необхідно 22 г
чорничного соку, 30,2 г сорбіту, 146,4 г води, 1,4 г кислоти.

Оформлення протоколу здійснюють за порядком, наведеним у дод. 2.
Запитання для самоконтролю
1. З якою метою купажують плодові та овочеві соки?
2. Якими методами можна визначити співвідношення компонентів для
купажування?
3. Для чого проводять підсолоджування та підкислення соків?
4. Від чого залежить якість отриманих напоїв?
5. Які показники нормують у воді для виготовленні напоїв та відновлених
соків?
6. Які показники нормуються у воді відповідно до чинних стандартів?
Лабораторна робота 12
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ОСНОВНИМИ ПРОЦЕСАМИ
ВИГОТОВЛЕННЯ М’ЯСО-РОСЛИННИХ КОНСЕРВІВ У ДЛЯ
ДИТЯЧОГО І ДІЄТИЧОГО ХАРЧУВАННЯ
Мета роботи: ознайомитись з основними операціями виготовлення
м’ясних паштетів; навчитись розробляти нові рецептури паштетів на основі
традиційних; виготовити зразки традиційних та нових видів паштетів І
порівняти їх за органолептичними та фізико-хімічними показниками;
розрахувати норми витрат сировини для виготовленої продукції та економічну
ефективність від заміни основної сировини.
Завдання на виконання роботи: вивчити послідовність технологічних
операцій у процесі виготовленні консервів “Паштет м’ясний”; розрахувати
рецептурний склад та норми витрат сировини на виготовлення 300 г паштетів
за класичною і новою рецептурами; виготовити зразки консервів відповідно до
виданого завдання.
Основні теоретичні положення
Паштети є найпоширенішими м’ясними консервами. Залежно від
рецептури виробляють паштети “Печінковий”, “Львівський”, “Московський”,
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“Дієтичний” і т.д. Основна сировина для більшості паштетів – дешеві
субпродукти великої рогатої худоби, свинини та птиці.
Харчова цінність цього виду м’ясних консервів залежить від їх складу та
технології отримання. Органолептичні показники якості готової продукції
залежать від рецептури, тобто від складових частин виготовлюваного продукту
і можуть істотно відрізнятися. Для оцінки якості консервів проводять
органолептичні, хіміко-технологічні та бактеріальні дослідження.
Рецептура паштетних консервів найчастіше буває складною (понад три
інгредієнти з додаванням прянощів). Так, м’ясо-рослинні паштети складаються
з багатьох компонентів: м’ясо, овочі, бобові, соус, прянощі. Рецептурний склад
консервів зумовлює їх органолептичні (колір, запах, смак і т.д.) і технохімічні
показники продукту (розмір, форма, співвідношення інгредієнтів, консистенція,
хімічний склад).
Перелічені показники покладено в основу державних стандартів або
технічних умов на готову продукцію. Як правило, що складніша рецептура, то
більше показників передбачено в стандартах або в технічних умовах на
консерви. На всі види м’ясних консервів існують затверджені норми витрат
сировини і допоміжних матеріалів. Такі норми встановлюють, виходячи з
рецептури, даних показників стандартів чи технічних умов на консерви, а
також з норм відходів і втрат. На них опираються, коли планують постачання
м’ясоконсервних цехів сировиною і матеріалами, розраховують собівартість
продукції. Для розрахунку норм сировини необхідно знати рецептуру
консервів, тобто відсоткове співвідношення компонентів, встановлену масу
продукту в обліковій чи фізичній банці. Також слід знати втрати і відходи
сировини і матеріалів за кожною технологічною операцією.
Паштети виготовляють з мажучою консистенцію та структурні – з
шматочками м’ясної сировини, печінки, шпику, грибів.
Основа паштету складається з м’ясної частини (печінка, субпродукти (як
заміна основної сировини); жиру (структура паштету); бульйону (повернення
частини втрачених екстрактивних речовин). Додатковими компонентами
можуть бути білки рослинного походження, борошно, крупи, цибуля, сухе
молоко, яйця, цукор, спеції, прянощі.
Печінка – крупна харчотравна залоза складної будови, червонокоричневого забарвлення, щільної консистенції. Відрізняється великим вмістом
лінолевої й арахідонової кислоти, містить 17–19 % білків (переважно
повноцінних), вітаміну А (3,5-3,8 мг на 100 г).
Мозок за хімічним складом містить 9,5–10 % білків, вітаміни групи В, РР,
пантотенову кислоту.
Завдяки високому вмісту солей заліза й фосфору мозок та печінка мають
лікувальне значення.
Серед додаткових компонентів важливими є вуглеводи рослинного
походження, оскільки вони відіграють роль емульгатора, стабілізатора;
гарантують консистенцію і стабільність якості. У сучасних нових рецептурах
прийнято замінювати м’ясну сировину на 20–50 % з урахуванням:
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 допустимого ступеня гідратації компонентів для отримання нормальної
структури паштету;
 зміни смакових і ароматичних властивостей готового продукту, які
залежать від виду замінника;
 компенсації м’ясного смаку за рахунок збільшення кількості спецій на
20-50 %.
Для збагачення паштетів вітамінами додають біологічно активні добавки
або препарати вітамінів.
Технологічний процес повинен здійснюватись відповідно до
технологічних інструкцій з дотриманням санітарних правил.
Оглянуті й перевірені туші чи напівтуші направляють на розділення,
обвалювання і жилування. Заморожені блоки розморожують.
Для виробництва паштетів печінку жилують – видаляють покривну
плівку, жовчні судини та інші включення, ріжуть на шматки 250-500 г,
ретельно промивають у холодній проточній воді і за потреби бланшують 20–25
хв у киплячій воді. Після бланшування, протягом якого печінка, у розрізі
набуває рожево-сірого забарвлення, її промивають у холодній воді,
дожиловують і охолоджують. Далі печінку подрібнюють на вовчку на з
діаметром отворів решіток 2-3 мм і передають на кутерування.
Мозок також жилують – очищають від плівки, нервів, судинних пучків і
крововиливів – бланшують протягом 8–10 хв. Про закінчення бланшування
судять за набуттям мозком щільної консистенції. Після стікання води мозок
подрібнюють на кутері, додаючи в нього топлений свиний чи кістковий жир,
або вершкове масло.
Шпик чи жирну свинину подрібнюють на вовчку на шматки масою 50-70
г, бланшують уводі 2-3 хв для видалення легкоплавких жирів, потім
обжарюють у котлах чи парових плитах до золотистого кольору не допускаюси
пережарювання і передають на кутерування. Вихід обжареного продукту – 90 %
до маси сирого подрібненого.
Жир-сирець бланшують уводі 2-3 хв для видалення легкоплавких жирів,
подрібнюють на вовчку на з діаметром отворів решіток 2-3 мм і передають на
кутерування.
Цибулю чистять, видаляють зігнивші і дефектні цибулини, подрібнюють
на вовчку через решітку з діаметром отворів 3-5 мм, овочерізці, кутері чи
вручну. Сушену цибулю інспектують, замочують у кількості 25% норми
свіжого і замочують у трикратній кількості води протягом однієї години.
Подрібнену цибулю пасерують у жирі (20% до маси подрібненої цибулі)
протягом 15-20 хвилин до набуття золотистого забарвлення, не допускаючи
сильного піджарювання. Вихід обжареної цибулі – 60% до маси свіжої чи
сушеної замоченої цибулі і жиру.
Паштетну масу готують на кутері, куди загружають сировину у слідуючій
послідовності: підготовлену печінку кутерують до появи бульбашок, потім
додають бланшовану м’ясну сировину, потім – овочеве пюре, гарячий бульйон
чи воду (80% від загальної кількості) і кутерують 10-15 хвилин. Потім, не
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зупиняючи кутера, додають пасеровану цибулю, та жирну сировину, спеції,
прянощі і продовжують процес до отримання однорідної паштетної маси.
Після отримання паштетної маси, її рекомендують додатково пропустити
через машину тонкого подрібнення (колоїдний млин, емульситатор). Загальна
тривалість приготування паштетної маси – до 30 хв. Подрібнена маса має бути
однорідною, без крупинок і мати мажучу консистенцію.
Отриману паштетну масу передають на фасування. Наповнення банок
проводять автоматичними дозаторами або вручну. Підготовку банок
здійснюють відповідно до діючої інструкції. Наповнені банки піддають
вибірково контрольному зважуванню. Банки закупорюють на закатувальних
машинах, миють, загружають в автоклавні корзини і направляють на
стерилізацію. Час від закупорювання банок до початку стерилізації не повинен
перевищувати 30 хвилин.
Після закінчення процесу стерилізації і охолодження банки
вивантажують з автоклавних корзин і передають на сортування, миття,
упакування і маркування.
Консерви зберігають при температурі від 0 до 20 ºС і відносній вологості
повітря не більше 75%. Строк зберігання – не більше двох років з дня
виготовлення.
Прилади, лабораторний посуд, матеріали (на 1 підгрупу студентів):
водяна баня – 4; 0,1 н розчин NaOH – 100 см3, індикатор фенолфлалеїн, 10 %
розчин K2CrO4– 5 см3; 0,05М розчин AgNO3 – 50 см3 ; градуювальні піпетки
місткістю 10 см3 – 4; градуювальні піпетки місткістю 20 см3 – 4; мірні колби
місткістю 250 см3 – 8; конічні колби місткістю 100 см3 ; електроплитки – 4;
сковорідки – 4; пристрої для бланшування – 4; м‘ясорубка механічна – 1;
м‘ясорубка електрична – 1; обробні дошки – 4; ножі – 4; тара для фасування – 4;
сировина: м‘ясо в асортименті (яловичина, свинина, баранина, курятина)
– по 0,5 кг (всього 2 кг); субпродукти (печінка, мозок, нирки, тощо) – 1 кг; сіль
– 30 г, цукор – 10 г, прянощі в асортименті (всього 20 г), овочі в асортименті
(всього 500 г), біологічно активна добавка «Каротинка» – 20 г.
Порядок виконання робіт
1. Кожна підгрупа ділиться на чотири бригади, кожна з яких отримує
індивідуальне завдання.
2. Складають векторну схему виготовлення консервів “Паштет м’ясний”.
3. Розраховують кількість сировини і матеріалів на виготовлення 300 г
паштетів за класичною і новою рецептурами.
4. Виготовляють зразки м’ясних консервів відповідно до завдання
викладача.
5. Розраховують собівартість одержаних консервів.
6. Проводять дегустацію виготовлених паштетів, порівнюють їх за
органолептичними та фізико-хімічними показниками і собівартістю.
7. Роблять загальні висновки.
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Методика виконання роботи
1. Після вивчення технологічних інструкцій, роблять короткий опис
технології виготовлення консервів “Паштет м’ясний” із зазначенням
технологічних режимів. Складають принципову технологічну схему його
виробництва.
2. На основі нормативних даних (дод. 32) розраховують рецептурний склад
та норми витрат сировини і матеріалів на виготовлення 300 г паштетів за
класичною і новою рецептурами, розрахунки подають у вигляді таблиць (дод. 23).
3. Виготовляють зразки м’ясних консервів відповідно до завдання
викладача.
Заморожені блоки сировини розморожують відповідно до чинної
інструкції. Жиловану м’ясну сировину ріжуть на шматки масою 100 – 200 г і
бланшують 20–30 хв при співвідношенні сировини і води 1:2. М’ясо виймають і
подрібнюють на вовчку з діаметром отворів сит 2–3 мм і передають на кутер.
Печінку бланшують 20–30 хв при співвідношенні печінки і води 1:2 до
сірого кольору.
Жир-сирець чи шпик бланшують у воді 3–5 хв для видалення
легкоплавких жирів і подрібнюють на вовчку з діаметром отворів 3–5мм.
Цибулю чистять, миють, подрібнюють до розміру 5 мм, пасерують у
свиному жирі 15–20 хв до золотистого забарвлення. Вихід обжареної цибулі 60 %.
Овочі миють, очищають від шкірки та неїстівних частин, ріжуть на
шматочки, бланшують у воді 20 хв та подають на кутер.
Спеції інспектують, за потреби просіюють.
Підготовлену подрібнену сировину вносять у кутер у такій послідовності:
бланшована м’ясна сировина та печінка, овочеве пюре, пасерована цибуля,
жирна сировина, сіль, цукор, спеції, біологічно активна добавка «Каротинка».
Гарячий бульйон підливають протягом всього процесу. Кутерують до
отримання однорідної тонкої маси. Отриманий паштет передають на
фасування, закупорювання і стерилізацію.
4. Проводять дегустацію виготовлених паштетів, порівнюють їх за
органолептичними показниками і собівартістю, отримані дані зводять у таблиці
(дод. 24, 25).
Опрацювання результатів роботи
Після кожного етапу здійснюють відповідні розрахунки, результати яких
записують у таблиці.
Після таблиць роблять загальні висновки про органолептичні показники
виготовленої продукції та економічну ефективність від заміни основної
сировини.
Оформлення протоколу здійснюють за порядком, поданим у дод. 2.
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Запитання для самоконтролю
1. У чому полягає харчова цінність м’ясних консервів?
2. Які основні інгредієнти використовують для виготовлення м’ясних
паштетів?
3. Чим відрізняється технологія м’ясних паштетів від фаршевих
консервів?
4. Які зміни відбуваються під час попереднього оброблення м’ясної
сировини?
5. Які зміни відбуваються у м’ясних консервах у процесі теплової
стерилізації та зберігання?
6. Які основні види браку м’ясних консервів? Які причини і методи
попередження?
Лабораторна робота 13
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ОСНОВНИМИ ПРОЦЕСАМИ
ВИГОТОВЛЕННЯ РИБНИХ ТА РИБО-РОСЛИННИХ КОНСЕРВІВ ДЛЯ
ДИТЯЧОГО І ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ
Мета роботи: ознайомитись з основними операціями виготовлення
рибних та рибо-овочевих консервів для дитячого і дієтичного харчування
Завдання на виконання роботи: виготовити зразки консервів для
дитячого харчування : «Суфле рибне», «Сніданок дитячий», «Золота рибка»,
«Коник-стрибунець», «Геркулес», а також зразки консервів для дієтичного
харчування: «Хек бланшований у білому соусі дієтичний», «Хек бланшований у
рожевому соусі дієтичний», «Тріска бланшована у білому соусі дієтична»,
«Тріска бланшована у рожевому соусі дієтична», «Фрикадельки рибні в соусі
дієтичні». Порівняти їх за органолептичними та фізико-хімічними показниками
з вимогами стандартів; розрахувати харчову й енергетичну цінність, вартість
рецептури.
Основні теоретичні положення
Харчова цінність консервів для дитячого і дієтичного харчування
залежить від їх складу та технології отримання. Органолептичні показники
якості готової продукції залежать від рецептури, тобто від складових частин
виготовлюваного продукту і можуть істотно відрізнятися. Для оцінки якості
консервів проводять органолептичні, хіміко-технологічні та бактеріальні
дослідження.
Основною сировиною при виготовленні консервів для дитячого
харчування є такі види риб, як: тріска, судак, окунь морський льодяна риба,
макрурус, хек сріблястий морожені, вищого жартунку, строк зберігання яких не
перевищує 3 місяці. Крім рибної сировини широко використовують такі крупи
– рисова, перлова, гречана, ячнева, кукурудзяна, пластівці вівсяні «Геркулес»
чи толокно вівсяне. Сировиною також є яйця курячі, молоко сухе цільне 25 %
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жирності, масло вершкове та олія соняшникова. Серед овочів використовують
моркву та цибулю або їх морожені напівфабрикати. Додатковою сировиною є
цукор, сіль, борошно пшеничне, крохмаль кукурудзяний чи картопляний,
кислота лимонна.
Сировиною при виготовленні консервів для дієтичного харчування є
риба-сирець, риба охолоджена чи заморожена нежирних порід згідно чинної
документації паста чи пюре томатне, олія соняшникова, сіль, цукор, олія
соняшникова, цибуля свіжа, борошно пшеничне, крупа рисова, молоко сухе
цільне, кислота лимонна, перець духмяний, коріандр. Рецептура консервів
найчастіше буває складною (понад три інгредієнти з додаванням прянощів) і
зумовлює їх органолептичні (колір, запах, смак і т.д.) і технохімічні показники
продукту (розмір, форма, співвідношення інгредієнтів, консистенція, хімічний
склад).
Перелічені показники покладено в основу державних стандартів або
технічних умов на готову продукцію. Як правило, що складніша рецептура, то
більше показників передбачено в стандартах або в технічних умовах на
консерви. На всі види консервів існують затверджені норми витрат сировини і
допоміжних матеріалів. Такі норми встановлюють, виходячи з рецептури,
даних показників стандартів чи технічних умов на консерви, а також з норм
відходів і втрат. На них опираються, коли планують постачання цехів
сировиною і матеріалами, розраховують собівартість продукції. Для розрахунку
норм сировини необхідно знати рецептуру консервів, тобто відсоткове
співвідношення компонентів, встановлену масу продукту в обліковій чи
фізичній банці. Також слід знати втрати і відходи сировини і матеріалів за
кожною технологічною операцією.
Суфле виготовляють з мажучою консистенцію, а інші консерви з твердою
структурою – з шматочками подрібненої сировини. Рецептура цих консервів
складається з рибної сировини; жирових компонентів; бульйону (повернення
частини втрачених екстрактивних речовин). Додатковими компонентами
можуть бути білки, борошно, крупи, морква, цибуля, сухе молоко, яйця,
крохмаль, цукор, сіль. Серед додаткових компонентів важливими є вуглеводи
рослинного походження, оскільки вони відіграють роль емульгатора,
стабілізатора; гарантують консистенцію і стабільність якості. Для збагачення
вітамінами додають біологічно активні добавки або препарати вітамінів.
Крупи часто використовуються як джерело харчових волокон. Особливо
це стосується вівсяної крупи і вівсяних пластівців. Вівсяні пластівці містять
також білки, великі кількості калію, кальцію, магнію, фосфору, вітаміни групи
В і РР, що забезпечує їм високу харчову цінність. Використання крохмалю
спричинене необхідністю отримувати продукти з певною в’язкістю та
здатністю утримувати вологу. Для дитячого організму особливо цінним є
фосфатний крохмаль, який містить великі кількості фосфору.
Технологічний процес повинен здійснюватись відповідно до
технологічних інструкцій з дотриманням санітарних правил. У випадку
гомогенізованих консервів рибу подрібнюють, змішують з іншими
компонентами та передають на емульситатор. У випадку крупно подрібнених
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консервів всі інгредієнти пропускають через вовчок, а потім змішують
відповідно до рецептури. При виготовленні фрикадельок готують фарш,
формують фрикадельки масою 10-15 г, піддають їх термічній обробці (НВЧ або
бланшуванню), фасують і заливають соусом. При виготовленні консервів
шматочками шматочки риби бланшують у спеціальних формах, відділяють від
бульйону, який використовують для приготування соусів. Спеції і прянощі
можна безпосередньо вкладати у банки, а можна використовувати при
приготуванні соусів.
Прилади, лабораторний посуд, матеріали (на 1 підгрупу студентів):
водяна баня – 4; 0,1 н розчин NaOH – 100 см3, індикатор фенолфталеїн, 10 %
розчин K2CrO4– 5 см3; 0,05М розчин AgNO3 – 50 см3 ; градуювальні піпетки
місткістю 10 см3 – 4; градуювальні піпетки місткістю 20 см3 – 4; мірні колби
місткістю 250 см3 – 8; конічні колби місткістю 100 см3 ; електроплитки – 4;
сковорідки – 4; пристрої для бланшування – 4; м‘ясорубка механічна – 1;
м‘ясорубка електрична – 1; обробні дошки – 4; ножі – 4; тара для фасування – 4;
сировина: риба морожена в асортименті (тріска, судак, окунь морський
льодяна риба, макрурус, хек) – по 0,5 кг (всього 2 кг); олія- 0,25 л, морква,
цибуля – по 0, 5 кг, цукор – 250 г, сіль – 50 г, прянощі в асортименті
(всього 20 г).
Порядок виконання робіт
1. Кожна підгрупа ділиться на чотири бригади, кожна з яких отримує
індивідуальне завдання.
2. Складають векторну схему виготовлення консервів для дитячого
харчування і одну схему виробництва рибо-овочевих консервів для дієтичного
харчування.
3. Розраховують кількість сировини і матеріалів на виготовлення 300 г
продукту рецептурами.
4. Виготовляють зразки консервів відповідно до завдання викладача.
5. Розраховують собівартість одержаних консервів.
6. Проводять дегустацію виготовлених консервів, порівнюють їх за
органолептичними та фізико-хімічними показниками і собівартістю.
7. Роблять загальні висновки.
Методика виконання роботи
1. Після вивчення технологічних інструкцій, роблять короткий опис
технології виготовлення згідно завдання консервів із зазначенням
технологічних режимів. Складають принципову технологічну схему його
виробництва.
2. На основі нормативних даних (дод. 33) розраховують рецептурний склад
та норми витрат сировини і матеріалів на виготовлення 300 г консервів,
розрахунки подають у вигляді таблиць (дод. 23).
3. Виготовляють зразки консервів відповідно до завдання викладача.
Рибу розморожують, миють, філетують та направляють на подрібнення.
Подрібнення на шматочки проводять на спеціальних різальних машинах; для
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більш тонкого подрібнення використовують куттери або вовчки (залежно від
виду продукту). Цибулю чистять, видаляють загнилі і дефектні цибулини,
подрібнюють на вовчку через решітку з діаметром отворів 3-5 мм, овочерізці,
кутері чи вручну. Подрібнену цибулю пасерують у жирі (20% до маси
подрібненої цибулі) протягом 15-20 хвилин до набуття світлого золотистого
забарвлення, не допускаючи піджарювання. Вихід обжареної цибулі – 60% до
маси свіжої чи сушеної замоченої цибулі і жиру. Моркву звільняють від сухих
сторонніх домішок (землі, піску та ін.), миють, інспектують, обрізають кінці,
проводять очищення та дочищання й подрібнюють на теркових дробарках на
шматочки, що мають розмір у найбільшому перерізі 3-5 мм. Подрібнення
рекомендовано проводити в атмосфері пари. Підготовлені напівфабрикати
направляють на розварювання, тривалість якого складає від 5 до 30 хвилин
(встановлюється технологом для кожної сировини дослідним шляхом).
Розварену масу подрібнюють на здвоєних протиральних машинах з діаметром
отворів сит 1,2-1,5 мм і 0,7-0,8 мм або на колоїдному млині. Спеції
інспектують, за потреби просіюють.
Суфле готують на кутері, куди завантажують сировину у такій
послідовності: спочатку сировину з твердою структурою, потім додають
бланшовану м’ясну сировину, потім – овочеве пюре, гарячий бульйон чи воду
(80% від загальної кількості) і кутерують 10-15 хвилин. Потім, не зупиняючи
кутера, додають пасеровану цибулю, та жири, спеції і продовжують процес до
отримання однорідної маси. Її рекомендують додатково пропустити через
машину тонкого подрібнення (колоїдний млин, емульситатор). Загальна
тривалість приготування – до 30 хв. Подрібнена маса має бути однорідною, без
крупинок і мати мажучу консистенцію. Гомогенізовану масу завантажують у
вакуум-апарат, підігрівають та деаерують. За необхідності в масу додають
розчин вітамінів, перемішують і направляють на фасування.
Інші види консервів готують таким чином: подрібнену рибу та інші
інгредієнти направляють в мішалку на змішування, а потім на підігрівання та
фасування. У випадку виготовлення фрикадельок у соусах згідно рецептури
готують фарш, формують фрикадельки масою 15…20 г проводять їх термічну
обробку (найчастіше – варіння в підсоленій воді), а потім передають на
фасування та заливку соусом.
Червоний соус складається з томатної маси, цукру, кухонної солі і
прянощів Соус може включати пасеровану цибулю, сухе молоко та борошно.
Цукор та сіль просіюють, борошно підсушують до золотистого кольору,
томатну пасту й обжарену цибулю пропускають через протиральну машину,
зелень подрібнюють на кутері. Уварюють соус у двостінних котлах. При цьому
спочатку завантажують томатну масу, розводять водою чи бульйоном,
прогрівають, додають цукор, сіль й уварюють 10-15 хв, додаючи вкінці прянощі
до вмісту сухих речовин готового соусу – 15-20%. Білий соус готують
аналогічно, але без додавання томатної пасти.
Наповнення банок проводять автоматичними дозаторами або вручну.
Банки закупорюють, миють, завантажують в автоклавні корзини і направляють
на стерилізацію. Час від закупорювання банок до початку стерилізації не
68

повинен перевищувати 20 хвилин. Готові консерви зберігають при температурі
від 0 до 20 ºС і відносній вологості повітря не більше 75%. Строк зберігання –
не більше одного року з дня виготовлення.
4. Проводять дегустацію виготовлених паштетів, порівнюють їх за
органолептичними показниками і собівартістю, отримані дані зводять у таблиці
(дод. 24, 25).
Опрацювання результатів роботи
Після кожного етапу здійснюють відповідні розрахунки, результати яких
записують у таблиці.
Після таблиць роблять загальні висновки про органолептичні показники
виготовленої продукції та економічну ефективність від заміни основної
сировини.
Оформлення протоколу здійснюють за порядком, поданим у дод. 2.
Запитання для самоконтролю.
1. У чому полягає харчова цінність рибних та рибо-овочевих консервів?
2. Які основні інгредієнти використовують для виготовлення рибних
консервів для дитячого і дієтичного харчування?
3. Чим відрізняється технологія рибних суфле від фаршевих консервів?
5. Які зміни відбуваються у рибних та рибо-овочевих консервах у процесі
теплової стерилізації та зберігання?
6. Які основні види браку рибних консервів? Які причини і методи
попередження?
Лабораторна робота 14
ОЦІНКА ЯКОСТІ КОНСЕРВОВАНИХ ПРОДУКТІВ З
ВИКОРИСТАННЯМ ТВАРИННОЇ СИРОВИНИ
ЧАСТИНА 1
Мета роботи: ознайомлення з методами і шкалами для визначення
оцінки якості м’ясних та рибних консервів, засвоїти правила проведення
дегустацій та методи статистичної обробки результатів досліджень.
Завдання на виконання роботи: вибирати методи органолептичної
оцінки для визначення якості різних груп м’ясних та рибних консервів,
здійснювати органолептичну оцінку якості продуктів за шкалами для
органолептичних показників якості.
Основні теоретичні положення
Технологічний та бактеріологічний контроль консервів
За якість продукції, що відпускається на м’ясоконсервних заводах,
відповідають працівники відділів виробничо-ветеринарного контролю (ВВВК).
69

До складу ВВВК входять спеціалісти ветеринарної служби, хіміки,
бактеріологи. Вони здійснюють ветеринарно-санітарну експертизу, хімічний і
бактеріологічний контроль сировини, допоміжних матеріалів та готової
продукції, перевіряють технологічні режими виробництва. Контроль
здійснюється у відповідності з діючими санітарними правилами і
технологічними інструкціями.
Відбір проб
Проби для досліджень відбирають після перевірки стану тари і
встановлення однорідної партії. Однорідною називають партію консервів
одного виду і сорту, в тарі одного виду та розміру, однієї дати виробітку,
виготовлену одним заводом.
Від кожної однорідної партії консервів, фасованих в тару місткістю до 1
л, відбирають дві одиниці упаковки для органолептичної оцінки і дві – для
хімічних досліджень. Від консервів, фасованих у тару місткістю від 1 до 3 л,
відбирають дві одиниці упаковки, більше 3 л – одну одиницю, хімічні та
органолептичні дослідження в якій проводять після взяття проби на
бактеріологічний аналіз.
Оцінка органолептичних показників консервів
Результати органолептичної оцінки здебільшого бувають кінцевими і
вирішальними при визначенні якості продукції, особливо нових видів виробів.
Дані органолептичного аналізу дозволяють оцінити вплив на якість продукту
зміни рецептури, технологічного процесу, виду упаковки та умов зберігання.
Розрізняють дегустації робочі, виробничі, експертні, конкурсні, наукові.
Мета робочих та виробничих дегустацій – це віднесення досліджуваного
продукту до того чи іншого сорту або категорії якості. При цьому перед
дегустаторами стоїть завдання – дати оцінку якості продукту за умовною
бальною шкалою, а перед організатором досліджень – знайти усереднену
бальну оцінку якості продукту, оцінити її точність та вирішити. До якого сорту
слід його віднести.
Метою наукових та конкурсних
(іноді експертних) дегустацій є
порівняння двох чи більше видів продуктів та виявлення найкращого.
Статистична обробка результатів дегустаційних досліджень.
На практиці використовують умовні бальні шкали, які поділяють на
метричні та рангові.
Метричні бальні шкали – шкали, над оцінками яких можна проводити
різні арифметичні дії, як над звичайними числами, а потім зробити висновок
про те, на скільки чи у скільки раз одна оцінка вища чи нижча від іншої. Ці
шкали мають як правило, невелике число градацій якості – від 5-ти до 10-ти.
Найчастіше використовують 5-ти бальні шкали, за якими: 1 бал –
нестандартний, непридатний до вживання продукт, 2 бали – продукт
незадовільної якості, 3 бали – продукт задовільної якості, 4 бали – продукт
доброї якості, 5 балів – продукт відмінної якості.
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Рангові шкали (чи шкали порядку) дозволяють тільки упорядкувати
сукупність досліджуваних об’єктів. Число в ранговій шкалі відповідає не рівню
якості, а номеру, який займає об’єкт в упорядкованому ряду.
При статистичній обробці результатів органолептичної оцінки за метричною
шкалою спочатку вносять результати кожного дегустатора в таблицю 1.
При органолептичній оцінці якості продукту в залежності від поставленої
задачі визначають: загальну якість, характерну для даного продукту, і часткову
якість, яка стосується однієї чи декількох властивостей продукту. Тому
органолептична оцінка може бути диференційною (за окремими показниками
якості) і комплексною, що враховує значення всіх показників продукту.
Органолептичні показники якості поділяють на групи: зовнішній вигляд,
запах, форма, прозорість, консистенція, аромат, соковитість, ніжність і т.д.
При визначенні загальної або часткової якості продукту користуються в
основному наступними методами оцінки (шкалами) – переважаючою і баловою.
Система переважаючої оцінки в основному застосовується для споживчої
характеристики продукту, яка має на меті виявлення “подобається” чи “не
подобається” продукт, яке враження він викликає – приємне чи неприємне.
Така оцінка не дає повного уявлення про органолептичні якості продукту. Цей
метод оцінки побудований повністю на логічному висновку.
Метод балової оцінки, коли результат виражається балом, полягає у
використанні як логічного, так і математичного аналізу. Він частіше
застосовується при оцінці якості м’яса та м’ясопродуктів.
Методи органолептичної оцінки якості м’ясопродуктів
У процесі органолептичної оцінки якості м’ясних консервів
використовують такі методи:
- метод “одного зразка” – оцінюється продукт методом порівняння
зразка продукту з “еталоном”, який зберігається в пам’яті дегустатора (тобто
дегустатор знає, яким повинен бути цей продукт). Методом “одного зразка”
можна оцінювати послідовно кілька зразків.
- метод порівняння - порівняння двох, трьох і більше зразків для
загального визначення і виявлення якісної різниці:
порівняння двох зразків (парне порівняння) – визначення якісної різниці
між двома зразками продукту (А, В), один з яких вибирається як контроль;
порівняння трьох зразків (трикутне порівняння) – для точнішого
визначення якісної різниці між двома зразками, поданими у вигляді трьох проб,
з яких дві однакові, а третя – відрізняється за якістю від двох попередніх.
Найраціональнішими при оцінці м’яса і м’ясних консервів вважають 5- та
9- бальні шкали.
Принцип побудови уніфікованої 9-бальної шкали для оцінки якості
м’ясних продуктів. 9-бальна шкала є модифікацією 5-бальної шкали, в якій 0,5
бала відповідає одному балу (дод. 14).
Принцип розробки уніфікованої бальної шкали як основні показники
якості м’ясопродуктів було взято: зовнішній вигляд; вигляд і колір на розрізі;
аромат; смак; консистенція (ніжність і твердість); соковитість, зовнішній
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вигляд; вигляд і колір на розрізі; аромат; смак; консистенція (ніжність і
твердість); соковитість.
1. Кожен показник шкали має 9 ступенів якості:
 для відмінної якості – 9 (5);
 для дуже доброї якості – 8 (4,5);
 для доброї якості – 7 (4);
 для якості вищої за середню – 6 (3,5);
 для середньої якості – 5 (3);
 для прийнятної (але не бажаної) – 4; 3 (2,5; 2);
 для неприйнятної – 2; 1 (1,5; 1).
2. Кожному ступеню якості відповідає числове значення, виражене балом.
3. Позитивні якісні показники від продукту середнього за якістю до продукту
найвищої якості розміщені вище за характеристику середнього продукту.
4. Шкала складена так, що черговість визначення окремих показників якості
відповідає звичайній послідовності органолептичного сприйняття. Передусім
оцінюють якісні показники за допомогою органів зору (зовнішній вигляд,
колір), потім запах, аромат, і нарешті, якісні показники, що оцінюють на смак.
При оцінці якісних показників у балах застосовують тільки цілі числа.
Використання дробових чисел не допускається.
Методичні вказівки щодо використання 9-бальної шкали
1. Оцінку продукту за 9-бальною шкалою можна проводити різними
методами: одного зразку, порівняння двох зразків, багатократного порівняння
(трьох і чотирьох зразків).
2. Дегустатор оцінює продукт послідовно за окремими якісними
показниками відповідно до описаних характеристик і номерів зразків та
заносить у відповідну шкалу графи дегустаційного листа.
3. Загальна оцінка якості відображає загальне враження від продукту, але
нк є середнім арифметичним окремих показників.
4. Кількість дегустаторів для оцінки за 9-бальною шкалою повинно бути
не менше шести.
5.Обробку дегустаційних листів проводять шляхом обчислення
середньоарифметичного і стандартного відхилення.
Середньоарифметичне значення бальної оцінки якості продукції:

Х 

Х 1  Х 2  ...  Х п
,
п

(14.1.)

де Х1,Х2,Хп – кількість балів, присвоєних продукту першим, другим та п-м
дегустатором;
п – кількість дегустаторів.
Середньоквадратичне відхилення S, яке характеризує ступінь випадкового
варіювання бальних оцінок одного і того ж продукту у різних дегустаторів:
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Величина випадкової погрішності середньої бальної оцінки:

Х 

1,6 S
n

,

(14.2)

(14.3)

Довірчий інтервал Х±∆Х.
Для порівняння якості двох видів продуктів розраховують значення
величини t:
t

( Х1  Х2 ) п  1
2

S1  S 2 2 2

,

(14.4)

Значення порівнюють з критичним (табличним) значенням (дод. 34):
Якщо t > tкр, різниця в якості продуктів повинна бути визнана статистично
значущою і навпаки.
Примітка: Стандартне відхилення є показником однозначності органолептичної
оцінки дегустатора. Якщо проби однорідні і оцінки однозначні, то відхилення за 9-бальною
шкалою, як правило, не перевищує +1 і підрахунок стандартного відхилення в такому
випадку не обоав’язковий.

Умови проведення органолептичного аналізу
Точність органолептичних визначень залежить від цілого ряду факторів.
Насамперед,
для
забезпечення
об’єктивнішої
роботи
дегустаторів
органолептичний аналіз м’ясопродуктів повинен проводитись у спеціальній
лабораторії, обладнаній столами з боковими невисокими перегородками (60
см). У лабораторії необхідно:

дотримуватись тиші (не повинно чути телефонів та гучної вентиляції);

підтримувати потрібну інтенсивність загального освітлення та освітлення
робочих місць;

підтримувати відповідну температуру (18-200С) і відносну вологість
повітря (70-75%);

запобігати впливу зайвих запахів.
Оцінку якості продуктів можна проводити при відкритій та закритій
дегустації.
При відкритій дегустації дегустатору дають дані по пробах (контрольні
або дослідні зразки, вироблені за звичайною або іменною технологією), і
рекомендують оцінити дані показника або загальну якість продукту.
Закрита дегустація проводиться без інформації про продукт, і
дегустатору пропонують зразки кодовані номерами (1 , 2, 3 і т.п.) або індексами
(а, б, в та ін.).
Підготовку і нумерацію зразків треба проводити в сусідньому з
лабораторією приміщенні безпосередньо перед подачею на аналіз.
Для забезпечення однозначності оцінок дегустаторів слід подавати для
аналізу абсолютно однакові зразки, при цьому подавання зразків повинно
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відповідати послідовному наростанню інтенсивності показників (спочатку
подають менш ароматні зразки, а потім – більш ароматні).
З метою запобігання “втомленості” органів відчуття кількість поданих
для оцінки зразків (залежно від виду продукту і кількості визначених
показників) на одному засіданні повинно бути обмежено (6-10 зразків).
Для нейтралізації смакового відчуття рекомендується полоскати ротову
порожнину кип’яченою водою (1-2 ковтки) або пожувати і проковтнути
шматочок черствого хліба в проміжках між аналізом проб.Не рекомендується
проводити оцінку продукту в разі великої зайнятості або втомленості
дегустатора, тому що це знижує точність органолептичність оцінок.
Посуд, яким користуються під час підготовки проб та їх оцінки, не
повинен мати запаху, його не слід піддавати фізичній або хімічній дії
оцінюваних проб. Рекомендується використовувати посуд однорідний за
формою та нейтральний за кольором.
Органолептична оцінка консервів за 30-бальною системою
При оцінці органолептичних показників консервів користуються 30бальною системою (табл.14.1.). Сума балової оцінки органолептичних
показників консервів повинна бути не нижча 27 балів.
Таблиця 14.1
Органолептична оцінка консервів за 30-бальною системою
Показники
Вища оцінка, бали
Граничні оцінки, бали
Запах та смак
15
10-15
Консистенція
9
9-7
Зовнішній вигляд
6
6-5
Прилади, лабораторний посуд і матеріали( на 1 підгрупу студентів):
дегустаційний посуд – тарілки, виделки, ножі, циліндри місткістю 50см3 – 4,
склянки хімічні місткістю 250 см3 – 8, електричні плитки – 4, водяна баня,
колби мірні місткістю 250 см3 – 4, піпетки мірні на 10 см3 – 4, 0,1 н розчин
AgNO3 – 200 см3, розчин біхромату калію, ваги, 0,1н розчин NaOH – 100 см3,
фенолфталеїн,
сировина: м’ясні консерви в асортименті – паштети, фаршеві, шинкові,
м’ясо тушковане.
Порядок виконання роботи
1. Використовуючи шкалу для органолептичної оцінки якості продуктів,
скласти дегустаційний лист серед запропонованих консервів, враховуючи бали
кожного дегустатора. Дані дегустаційної оцінки заносять в табл. 14.2, 14.3.
2. Виконати статистичні розрахунки, заповнити таблицю 14.4. Отримане
значення t порівняти з критичним (дод.34).
3. Зробити висновки.
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Методика виконання роботи
Органолептичні дослідження консервованих продуктів проводять з вище
перерахованими вимогами. В консервах має бути властивий їм зовнішній
вигляд, колір і консистенція, запах, смак.
Вимоги до органолептичних показників м’ясних консервів
М’ясні продукти не повинні бути розварені і розпадатися.
Ковбасний фарш має бути пружним, соковитим, при розрізанні на
шматки не розпадатись, не мати помітних частинок сполучної тканини, без
пустот і вільного бульйону.
Паштет має бути мажучої консистенції, не повинен містити крупинок,
великої кількості жиру, що виділився.
Обжарене м’ясо, мозок, печінка не повинні бути жорсткими,
пережареними.
Желюючий сік чи залива в консервах мають утворювати желе при
температурі 15-180С.
Оглядають продукт холодним чи розігрітим в залежності від того, в
якому вигляді він споживається в їжу. Оцінюють стан всіх органолептичних
показників, а також кількість шматків, ступінь жилавості м’яса. Для огляду
вміст банки поміщають у тарілку. Для визначення прозорості і кольору рідку
частину консервів зливають в хімічний стакан діаметром 6-8 см і розглядають
бульойон в прохідному світлі.
Шинкові пастеризовані консерви мають складатися з м’язової тканини
рожевого кольору різної інтенсивності. Після вилучення з банки шинкові
продукти мають зберігати форму. Желе – світло-жовтого кольору. Смак –
специфічний, властивий. Запах – шинки зі слабким ароматом копчення (для
“Шинки делікатесної” та “Шинки рубленої”).
Органолептичні показники якості бульйонних кубиків оцінюють при
атестації продуктів у відповідності з даними табл.14.2.
Сума органолептичної оцінки якості бульйонних кубиків не повинна бути
нижча 28 балів.
Таблиця 14.2
Органолептичні показники якості бульйонних кубиків
Показники
Вища оцінка, бали
Границі оцінки, бали
Смак і запах
12
12
Колір кубика
7
7-6
Консистенція
7
7
Зовнішній вигляд
4
4-3
Дефекти м’ясних консервів
При порушенні технологічних режимів виробництва в консервах можуть
виникати різні дефекти: консистенція м’яса м’яка, розпадається на волокна;
м’яка консистенція фаршу; фарш сухий з виділеним бульйоном, виплавленим
жиром; пористий фарш; сірі ділянки солених м’ясних продуктів; крупинки в
паштеті; каша в’язка, не розсипається; макарони злипаються, розварені.
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Опрацювання результатів роботи
Обробку дегустаційних листів проводять шляхом обчислення середнього
арифметичного і стандартного відхилення за поданими формулами.
На основі одержаних даних складають дегустаційний лист для даного
виду консервів.
Таблиця 14.3
Дегустаційний лист
Дата _______________
Вид продукту _______________________
№
п/п

Показники

1
2
3
4
5
6
7

Зовнішній вигляд
Вид і колір на розрізі
Аромат
Смак
Консистенція (ніжність)
Соковитість
Загальна оцінка

Оцінка в балах
Дегустатор 1

Дегустатор 2

Дегустатор 3

Дегустатор 4

Дегустатор 5

Дегустатор 6

Таблиця 14.4
Результати органолептичного аналізу якості рибних консервів
Показники
Зразки продукту
№1
№2
№3
Зовнішній вигляд:
Укладка
Цілісність шматків
Колір мяса на розломі
Колір томатного соусу
Однорідність томатного соусу
Запах
Ступінь притаманності запаху
Ступінь проявлення запаху добавок
Смак
Ступінь притаманності смаку
Ступінь проявлення смаку добавок
Консистенція твердої частини
Пружність
Соковитість
Консистенція рідкої частини
Загальна оцінка
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Таблиця 14.5
Результати випробувань продуктів
№ зразка
Середня
Середнє
Дегустатор
бальна квадратичне Випадкова Величина
t
А Б В Г Д оцінка відхилення погрішність,
Х
S
∆Х
1
2
3
Оформлення протоколу здійснюють за порядком, наведеним у дод. 2.
Запитання до самоконтролю.
1. Як проводять відбір проб?
2. Які є методи органолептичної оцінки якості м’ясопродуктів?
3. Який принцип побудови 9-бальної шкали для оцінки якості м’ясних
продуктів?
4. Які умови проведення органолептичного аналізу?
5. Які органолептичні показники визначають для різних видів консервів?
6. Як визначається середньоарифметичне та стандартне відхилення
показників якості м’ясних консервів?
Лабораторна робота 14
ОЦІНКА ЯКОСТІ КОНСЕРВОВАНИХ ПРОДУКТІВ З
ВИКОРИСТАННЯМ ТВАРИННОЇ СИРОВИНИ
ЧАСТИНА 2
Мета роботи: ознайомлення з методами визначення харчової цінності
консервів, амінокислотного та інтегрального скору.
Завдання на виконання роботи: опрацювати рецептури рибних та рибо
овочевих консервів, обрахувати харчову й енергетичну цінність,
амінокислотний та інтегральний скор.
Основні теоретичні положення
Термін “харчова цінність” відображає всю повноту корисних показників
якості харчових продуктів. Харчова цінність показує вміст і співвідношення
основних хімічних складових – білків, жирів, вуглеводів, вітамінів і
мінеральних речовин у продукті. Харчова цінність включає в себе поняття
біологічної та енергетичної цінності продукту.
Біологічна цінність харчового продукту характеризує корисність білку
продукту і ступінь збалансованості цього білка за амінокислотним складом.
Загальну кількість білків підраховують таким чином, помноживши вміст
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загального азоту на коефіцієнт 5,7 (продукти рослинного походження) або на
коефіцієнт 6,38 (продукти тваринного походження).
Згідно методики ФАО/ВОЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я)
біологічну цінність харчового продукту визначають за амінокислотним скором
(АКС). АКС – це відношення кількості незамінної а. к. в досліджуваному білку
до її вмісту в “ідеальному білку”, виражається у %. “Ідеальний білок” – це
білок, який повністю задовольняє потреби організму. ФАО/ВОЗ розроблена
шкала, яка показує вміст незамінних а. к. в 100 г “ідеального” білку (табл..14.6).
АКС розраховують за фомулою:

АКС 

АК дослідного _ білку
АК ідеального _ білку

 100 ,%

(14.5)

де: АКдослідного _ білку – це вміст певної а.к. в 100 г білка даного продукту, г;
АКідеального _ білку – це вміст відповідної а.к. в 100 г ідеального білка, г.
Оцінка біологічної цінності білку за цим способом є орієнтовним
показником, тому що в цих розрахунках не враховується здатність амінокислот
до перетравлення їх в шлунково-кишковому тракті. Здатність білків залежить
від багатьох факторів і може бути визначним біохімічним (метод in vitro) або
хімічним методами.
Термін “енергетична цінність” показує кількість енергії можна отримати
при повному біологічному окисленні 100 г харчового продукту.
Енергію, яка надходить в організм людини із харчових продуктів,
прийнято виражати в кілокалоріях (ккал) або в системі СІ у кілоджоулях (кДж);
1ккал = 4,184кДж. Встановлено, що при окисленні 1 г жиру організм людини
отримує 9 ккал (37,7 кДж); 1 г білку – 4 ккал (16,7кДж); 1 г вуглеводів – 3,75
ккал (15,7 кДж).
Енергетична цінність харчового продукту підраховується за формулою
4.1.
Загалом, харчова цінність продукту (або сировини) визначається
інтегральним скором. Інтергральний скор – це відношення вмісту найбільш
важливих речовин в продукті до норм, визначених формулою збалансованого
харчування, виражається в %.
Коли ми знаємо інтегральний скор харчового продукту, то можливо
встановити переваги та недоліки цього продукту відносно збалансованого
харчування. Це важливо знати при розробці нових і аналізі існуючих харчових
продуктів, особливо для того, щоб їх рекомендувати для дієто-профілактичного
або лікувального харчування.
За методикою А.А.Покровського розрахунок інтегрального скору
проводять на (300 ккал) 1255 кДж, що в середньому становить 10 % добової
потреби енергетичних затрат. Енергетичні потреби людини залежать від
багатьох факторів (віку, фізичного навантаження, кліматичних умов роботи або
проживання).
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Інтегральний скор розраховують за формулою:
Х
IС  1  100 ,%
(14.6)
Х2
Х 1 - кількість речовини (б. ж, в, віт., мін. елементи) в дослідному
продукті, кількість якого відповідає 300 ккал.
Х 2 - кількість речовини (б. ж, в, віт., мін. елементи) в 300 ккал згідно
добової норми.
Тоді:
Б

б
- ІС білку І н  Б  1 0 0 , %
д

Ж

ж
– ІС жирів І н  Ж

 1 0 0 ,%
д

В

в
– ІС вуглеводів І н  В  1 0 0 , %
д

В іт

в іт
- інтегральний скор вітамінів І н  В і т  1 0 0 , %
д

М

м
– інтегральний скор мінеральних речовин І н  М

 1 0 0 ,%
д

Для визначення біологічної цінності білків харчового продукту
користуються методом, який базується на порівнянні амінокислотного складу
досліджуваного білка зі складом ідеального білка. За ідеальні білки приймають
ті, що повністю задовольняють потреби організму. Міжнародною організацією
по харчуванню і сільському господарству при ООН – ФАО/ВОЗ. На
розроблений склад амінокислот (г) в 100г “ідеального” білку – таблиця
ФАО/ВОЗ. ам. Таким чином – порівнюють процентний вміст кожної
амінокислоти в білку досліджуваного продукту з вмістом амінокислот в такій
же кількості “ідеального” білку.
Прилади, лабораторний посуд, матеріали (на 1 підгрупу студентів):
мікрокалькулятор – 12.
Порядок виконання робіт
1. Кожна підгрупа ділиться на чотири бригади, кожна з яких отримує
індивідуальне завдання.
2. Розрахувати харчову й енергетичну цінність нового продукту, його
амінокислотний скор та інтегральний скор
3. Роблять загальні висновки.
Методика виконання роботи
Згідно варіанту (дод.35) виписують вихідні дані та проводять розрахунки,
приклади наведені нижче.
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Приклад 1. Розрахувати харчову й енергетичну цінність молочної суміші для дитячого
харчування.
З довідника по хімічному складу (або шляхом розрахунків) знаходимо скільки Б, Ж,
В. міститься в 100 г суміші.
Білки - 7,00 %, Жири - 2.0 %, Вуглеводи - 56,0 %. Тоді:
ЕЦ = 47,0 + 92,0 + 3,7556,0 = 28 + 18 + 210 = 256 ккал
Приклад 2. Визначити біологічну цінність молочної суміші для дитячого харчування.
Розрахунок зручно оформлювати у вигляді таблиці.
Табл. 14.6
Визначення амінокислотного скору молочної суміші
Вміст а.к.
Вміст
Вміст амінокислот
Назва
в 100 г
амінокислот
в 100 г білку
Амінокислотний
амінокислоти
“ідеального”
в 100 г
молочної суміші,
скор,
білку за шкалою
молочної
г
%
ФАО/ВОЗ, г
суміші, г
Лізин
5,5
0,265
2,5
45,5
Лейцин
7,0
0,813
7,6
108,6
Ізолейцин
4,0
0,530
5,0
125,0
Метионін
3,5
0,400
3,77
107,7
(+ цистин)
Фенілаланін
6,0
0,880
8,3
138,3
(+ тирозин)
Треонін
4,0
0,318
3,0
75,0
Валін
5,0
0,51
4,8
96,0
Триптофан
1,0
0,120
1,13
113
У першу колонку записуємо назву незамінних амінокислот. В другу - вміст
незамінних амінокислот у ідеальному білку, згідно шкали ФАО/ВОЗ. В третю колонку із
довідників (“Химический состав пищевых продуктов”, Скурихин, Легкая и пищ пром-сть,
М., 1984.) хімічного складу виписуємо вміст незамінних амінокислот в 100 г продукту, в
даному випадку пшеничного борошна 1 сорту. В четвертій колонці необхідно привести дані
щодо вмісту незамінної амінокислоти в 100 г білка даного продукту. Для цього з довідника
необхідно взнати скільки білку міститься в 100 г продукту, і зробити перерахунок за
пропорцією:
відомо, що вміст білка в 100 г молочної суміші становить 10,6 %, тобто
в 10,6 г білку суміші міститься 0,265 г лізину,
а в 100 г білку суміші ----------------- Х г лізину
Х= 2,5 г, аналогічно розраховуємо дані по іншим амінокислотам для четвертої
колонки. У пяту колонку записуємо дані по амінокислотному скору по кожній амінокислоті,
тобто ділимо значення четвертої колонки на значення другої і множимо на 100 %.
Лімітуючою біологічну цінність амінокислотою вважається та скор, якої найменший.
Розрахунок показав, що серед лімітуючих амінокислот пшеничного борошна 1 сорту – лізин,
треонін, валін. Головною лімітуючою амінокислотою є лізин, амінокислотний скор якого
дорівнює 45,4%. Це значить, що білок цього продукту засвоюється на 45,5 %.
Приклад 3. Розрахувати інтегральний скор для молочної суміші для дитячого
харчування.
Знаходимо, яка кількість суміші відповідає 300 ккал.
100 г  256 ккал
Х г  300 ккал
Х = 117 г
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Знаходимо скільки поживних речовин міститься в 117 г суміші Складемо пропорцію:
в 100 г суміші  білків 7,0 г
в 117 г суміші  білків Х г
Х = 8,2 г і т.д. Складаємо таблицю
Таблиця 14.7
Приклад розрахунку інтегрального скору харчового продукту
Складова
Середня
Кількість поживних
Вміст
Вміст
продукту
добова
речовин, що
поживних
поживних
ІС,
потреба
припадає на 300 ккал речовин в 100
речовин в
%
поживних
(10 % добової
г дослідного
117 г
речовин
потреби енергії)
продукту, г
(3000 ккал)
(3000 ккал)
продукту, г
1
2
3
4
5
6
Білки, г
95
9,5
7,00
8,2
86,3
Жири, г
100
10,0
2,0
2,3
23,0
Вуглеводи, г
400
40,0
56,0
65,0
163,7
в тому числі
64
6,4
4,0
4,7
73,0
моноі
дицукри, г
Мін. речовини, мг:
Са
800
80
Р
1200
120
Мg
400
40
Fe
14
1,4
Вітаміни:
В1, мг
1,7
0,17
В2, мг
2,0
0,2
РР, мг
19,0
1,9
В6, мг
2,0
0,2
В12, мкг
3,00
0,3
В9, мкг
200,0
20,0
С, мг
70,0
7,0
А, мкг
1000,0
100,0
Е, мг
10,0
1,0
Д, мкг
2,5
0,25
Приклад . Розрахунок харчової цінності молочної суміші (дані в табл.14.8).

Білків
Б
Бд
10,6
85
12,5

Таблиця 14.8
Розрахунок харчової цінності молочної суміші
Вміст хімічних речовин, г
Жирів
Вуглеводів
Вітамінів
Мінеральних речовин
Ж
Жд
В
Вд
Віт
Вітд
М
Мд
1,2
102
69
382,5 0,0025
0,182
0,37
21
Інтегральний скор, %
1,17
18
1,3
1,7

Опрацювання результатів роботи
Після кожного етапу здійснюють відповідні розрахунки, результати яких
записують у таблиці. Після таблиць роблять загальні висновки.
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Оформлення протоколу здійснюють за порядком, наведеним у дод. 2.
Запитання до самоконтролю
1. Що входить у поняття «біологічна цінність» продукту?
2. Назвіть повноцінні продукти харчування?
3. Чи є рослинні білки повноцінними? Чому?
4. Які амінокислоти вважаються незамінними для дитячого організму?
5. Яким чином можна порівняти між собою біологічну цінність двох
різних продуктів?
6. Що входить в поняття «інтегральний скор»?
7. Чим інтегральний скор відрізняється від амінокислотного скору?
8. Якими на Вашу думку повинні бути повноцінні продукти харчування?
9. Чи існує «ідеальний продукт»? Відповідь обґрунтувати.
10. Яким чином проводять розрахунки інтегрального скору?
Лабораторна робота 15
ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНОХІМІЧНОГО КОНТРОЛЮ ПРИ
ВИРОБНИЦТВІ КОНСЕРВІВ ДЛЯ ДИТЯЧОГО І ДІЄТИЧНОГО
ХАРЧУВАННЯ
Мета роботи: ознайомлення з методами техно-хімічного та
мікробіологічного контролю на виробництві.
Завдання на виконання роботи: вивчити порядок проведення хімікотехнологічного контролю підготовки окремих видів сировини; розробити схему
проведення хіміко-технологічного контролю заданих видів консервів для
дитячого і дієтичного харчування.
Основні теоретичні положення
Виробництво
високоякісної
продукції
потребує
обов’язкового
використання на підприємствах відповідних приладів вимірювальної техніки
для виробництва і контролю якості продукції. Важливою умовою забезпечення
раціонального ведення технологічних процесів і високої якості продукції
являється організація технохімічного контролю виробництва. В його завдання
входить запобігання випуску продукції, яка не відповідає нормативним
документам, а також запобігання порушень технологічного процесу і санітарногігієнічного стану обладнання.
На першій стадії ТХК ( вхідний контроль) відбувається перевірка якості
сировини. Вся сировина повинна відповідати вимогам стандартів,
ветеринарним вимогам, якщо це продукція тваринного походження. Вхідному
контролю також підлягає і допоміжна сировина, тара.
Контроль повинен охоплювати всі існуючі на виробництві виробничі
процеси. Основними точками цехового (активного)контролю в залежності від
вид виду продукції являється: попередня обробка сировини окремі технологічні
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операції. Одночасно підлягає контролю приймання і підготовка тари,
фасування продукту, упаковка, кінцеві операції.
Технохімічний та мікробіологічний контроль виробництва здійснюється в
заводських лабораторіях, які повинні бути обладнані відповідною технікою для
проведення досліджень. Тут здійснюють санітарну експертизу, хімічний і
бактеріологічний контроль сировини, допоміжних матеріалів та готової
продукції, перевіряють технологічні режими виробництва. Контроль
здійснюється у відповідності з діючими санітарними правилами і
технологічними інструкціями.
Для вірної оцінки якості сировини і готової продукції всі лабораторії
повинні користуватись уніфікованими стандартними методами дослідження.
Розроблені методи дослідження всіх видів харчових продуктів, які включають
використання фізичних, фізико-хімічних, хімічних методів аналізу,
органолептичну оцінку, мікробіологічний контроль.
Застосування єдиної методики контролю якості і вірна робота всіх
контрольно-вимірювальних приладів, які застосовуються в технологічному
процесі і в лабораторії, являються важливими факторами, які забезпечують
високу якість і достовірність отриманих випробувань.
Для організації безперервного якісного контролю продукції на
виробництві розробляється схеми технохімконтролю. Схема включає контроль
сировини, технологічних процесів та готової продукції. При складанні схем до
уваги береться вид продукції, особливості технологічного процесу та
періодичність контролю окремих параметрів та показників, вимоги
нормативних документів на продукцію. Застосування затверджених керівником
схем забезпечує постійний контроль, дає змогу запобігти порушення
нормативних документів та технологічних інструкцій.
Завданням мікробіологічного контролю є можливо швидке виявлення і
виявлення шляхів проникнення мікроорганізмів - шкідників у виробництво,
вогнищ і ступеня розмноження їх на окремих етапах технологічного процесу;
запобігання розвитку сторонньої мікрофлори шляхом використання різних
профілактичних заходів; активне знищення її шляхом дезінфекції з метою
отримання високоякісної готової продукції.
Мікробіологічний контроль повинен проводитися заводськими
лабораторіями систематично. Він здійснюється на всіх етапах технологічного
процесу, починаючи з сировини і закінчуючи готовим продуктом, на підставі
державних стандартів (ГОСТ), технічних умов (ТУ), інструкцій, правил,
методичних вказівок та іншої нормативної документації, розробленої для
кожної галузі харчової промисловості. Для окремих харчових виробництв є свої
схеми мікробіологічного контролю, в яких визначено об'єкти контролю, точки
відбору проб, періодичність контролю, вказуються, який мікробіологічний
показник необхідно визначити, наводяться норми допустимої загальної
бактеріального обсіменіння.
Мікробіологічний контроль буде дієвим і сприятиме значному
поліпшенню роботи підприємства, тільки якщо він поєднується з санітарно гігієнічним контролем, призначення якого - виявлення патогенних
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мікроорганізмів. Вони виявляються з утримання кишкової палички. Санітарно гігієнічний контроль включає перевірку чистоти води, повітря виробничих
приміщень, харчових продуктів, санітарного стану технологічного обладнання,
інвентарю, тари, гігієнічного стану обслуговуючого персоналу (чистоти рук,
одягу і т. п.). Він здійснюється як мікробіологічної лабораторією підприємства,
так і санітарно-епідеміологічними станціями за методиками, затвердженими
Міністерством охорони здоров'я.
У
харчових
виробництвах,
заснованих
на
життєдіяльності
мікроорганізмів, необхідний систематичний мікробіологічний контроль за
чистотою виробничої культури, умовами її зберігання, розведення і т. д.
Сторонні мікроорганізми у виробничій культурі виявляють шляхом
мікроскопіювання і посівів на різні поживні середовища. Мікробіологічний
контроль виробничої культури, крім перевірки біологічної чистоти, включає
також визначення її фізіологічного стану, біохімічної активності, наявності
виробничо - цінних властивостей, швидкості розмноження і т.п. У тих харчових
виробництвах, де застосовуються ферментні препарати, також обов'язковий
мікробіологічний контроль їх активності та біологічної чистоти.
Для оцінки якості сировини, напівфабрикатів, допоміжних матеріалів,
готової продукції в нашій країні в основному використовуються два показники
- МАФАМ КУО - кількість мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів колоній утворюючих одиниць і кількість бактерій
кишкової групи (переважно кишкової палички). У консервному виробництві
використовуються додаткові мікробіологічні показники, наприклад, кількість
анаеробних, термофільних, спороутворюючих та інших мікроорганізмів,
характерних для кожного виду досліджуваного об'єкта. Для їх обліку є
спеціальні методичні прийоми, описані у відповідній нормативній
документації.
Порядок виконання роботи
1. Кожен студент отримує індивідуальне завдання, яке складається з
аналізу технологічного процесу виготовлення одного виду консервів для
дитячого харчування і одного виду консервів для дієтичного харчування.
Завдання обирають з додатків 21, 27, 28, 29.
2. Складають векторні схеми їх виготовлення.
5. Аналізують способи техно-хімічного контролю на кожній стадії
виробництва даного виду консервів. Складають таблицю аналогічну дод.37
7. Роблять загальні висновки.
Методика виконання роботи
Опрацьовують літературні дані, вивчають інструкцію. Приклад технохімічного контролю наведений в дод. 38.
Опрацювання результатів роботи
Після складання таблиць роблять загальні висновки по техно-хімічному
контролю даного виду консервів.
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Оформлення протоколу здійснюють за порядком, наведеним у дод. 2.
Запитання до самоконтролю
1. Що таке вхідний контроль на виробництві?
2. Який орган проводить технохімічний та мікробіологічний контроль
виробництва?
3. Який порядок проведення хіміко-технологічного контролю?
4. Як проводять мікробіологічний контроль на виробництві?
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ДОДАТКИ
1. Загальні правила техніки безпеки в хімічній лабораторії та дії
студентів у нестандартних ситуаціях.
1.1. До роботи в лабораторії допускаються студенти, що пройшли
інструктаж з техніки безпеки з обов'язковим відповідним записом у
спеціальному журналі.
1.2. Всі дослідження, реакції та пов'язані з ними операції потрібно
виконувати акуратно, точно дотримуючись
методичних вказівок або
додаткових вказівок викладача.
1.3. Лабораторний робочий стіл тримати в порядку і чистоті.
Лабораторний стіл не можна захаращувати посудом і приладами. На столі
повинно бути тільки те, що необхідно для виконання роботи.
1.4 У лабораторії необхідно працювати в білому халаті, волосся
повинно бути прибране.
1.5 Хімічний посуд у більшості випадків тонкостінний та тендітний.
При недбалому поводженні його можна розбити та поранитися. Посуд і скляні
прилади необхідно тримати в руках обережно, не стискаючи сильно пальцями.
Хімічний посуд не можна різко ставити на стіл, особливо, якщо останній
покритий керамікою.
1.6 При необхідності визначення запахів, потрібно рухом долоні
направити струмінь газу від отвору реакційної посудини до себе і обережно
вдихнути.
1.7 Категорично забороняється пробувати що-небудь на смак.
Забороняється набирати ротом за допомогою піпетки або трубки які-небудь
розчини або рідини. Для цього необхідно користуватися грушею.
1.8. Щоб уникнути випадкових отруєнь забороняється користуватися
для питва хімічним посудом. Приймати їжу в лабораторії суворо заборонено.
1.9. Всі роботі з отруйними, шкідливими для здоров'я та речовинами, що
погано пахнуть, обов'язково проводити під тягою.
1.10. При розведенні концентрованих кислот і лугів невеликими
порціями доливати кислоту (або концентрований розчин лугу) у воду, а не
навпаки.
1.11. Зважувати твердий луг потрібно обов'язково в скляному або
порцеляновому посуді.
1.13. Не можна брати гарячий посуд незахищеними руками.
1.14. Якщо на посудині з реактивом немає етикетки або напису, то
користуватися цим реактивом заборонено.
1.15. При потраплянні концентрованого розчину кислоти на шкіру промити місце опіку струменем води протягом декількох хвилин. Після цього
обробити опалене місце 3%-м розчином питної соди.
1.16. При опіку концентрованими розчинами лугів - промити опалене
місце струменем води протягом декількох хвилин. Після цього обробити
пошкоджене місце 1%-м розчином оцтової або борної кислоти та знову водою.
87

1.17. При термічному опіку - остудити уражене місце, для чого
помістити його під струмінь холодної води. Після охолодження - змазати маззю
від опіків.
1.18. При потраплянні розчину будь-якого реактиву в око - негайно
промити його великою кількістю води, після чого відразу ж звернутися до
лікаря.
1.19. З усіма виникаючими питаннями відразу ж звертатися до
викладача або лаборанта.
1.20. Після роботи в лабораторії потрібно ретельно вимити руки, так як
значна частина речовин, з якими доводиться стикатися в лабораторії
небезпечна.
1.21 Розлитий водяний розчин кислоти або лугу засипати сухим піском,
совком перемістити адсорбент від країв розливу до середини, зібрати в
поліетиленовий мішечок і щільно зав'язати. Місце розливу обробити
нейтралізуючим розчином, а потім промити водою.
1.22. При розливі легкозаймистих рідин або органічних речовин об'ємом
до 0,05 л погасити відкритий вогонь і провітрити приміщення.
Якщо розлито більше 0,1 л, студентам вийти з лабораторії. Викладачу
та/або лаборантам погасити відкритий вогонь і відключити систему газо- та
електропостачання приміщення. Розлиту рідину засипати сухим піском,
вологий адсорбент зібрати дерев'яним совком у тару, що закривається, і
провітрити приміщення до повного зникнення запаху.
1.23. При розливанні легкозаймистої рідини і її займанні негайно
повідомити в найближчу пожежну частину та приступитися до гасіння вогнища
загоряння первинними засобами пожежогасіння, попередньо відключивши
систему електропостачання приміщення.
1.24. У випадку, якщо розбився лабораторний посуд або прилади зі скла,
не збирати їхні осколки незахищеними руками. Для цієї мети використати
щітку або совок.
1.25. При одержанні травми - надати першу допомогу потерпілому і
повідомити адміністрації установи, при необхідності відправити потерпілого в
найближчу лікувальну установу.

2. Оформлення протоколу
Протокол лабораторної роботи слід оформляти за таким порядком
розділів:
1. Назва роботи (наводиться повністю).
2. Мета роботи і основні теоретичні положення.
3. Методика і техніка виконання роботи.
4. Експериментальна частина (включає в себе результати досліджень,
таблиці, графіки).
5. Висновки.

88

3. Алфавітний покажчик термінів (згідно з ДСТ України 2073–92 Консерви
овочеві та фруктові, технологічні процеси. Терміни та визначення)
Бланшування
Відмочування
Витягання соку
Вимочування
Висушування
Відстоювання
Гомогенізація
Деаерація
Декантування
Десульфітація
Дефростація
Дочищання
Дроблення
Ексгаустування
Екстрагування
Електроплазмоліз
Закупорювання
Заморожування
Замочування
Засолювання

Змішування
Інспекція
Калібрування
Квашення
Концентрування
Купажування
Магнітне очищення
Миття
Мочіння
Обжарювання
Обробка мікрохвильовою
енергією
Оклеювання
Освітлення
Остигання
Охолодження
Очищення
Пасерування
Пастеризація
Підготовка сировини

Подрібнення
Просіювання
Протирання
Проціджування
Різання
Розварювання
Розморожування
Самоосвітлення
Соління
Сортування
Стерилізація
Сульфітація
Уварювання
Ультрафільтрація
Фасування
Ферментація
Фільтрування
Фінішування
Центрифугування

4. Визначення загального вмісту сухих речовин.
4.1. Визначення вмісту вологи висушуванням в сушильній шафі при
температурі 103 ± 2 °С (арбітражний метод)
Прилади, лабораторний посуд, реактиви: сушильна шафа, технічні ваги,
аналітичні терези, термометр з межею вимірювання 150…200 °С, ексикатор із
сухим хлористим кальцієм, бюкси металеві діаметром і заввишки 50…55 мм,
скляні палички, хлористий кальцій безводний, прожарений пісок; зразки
фруктових соків – 15 г (на одного студента).
Кількісний вміст сухих речовин в харчових продуктах визначають
шляхом дослідження однієї наважки цього продукту. Спочатку визначають
масу наважки продукту, а потім шляхом висушування наважки до постійної
маси визначають вміст сухих речовин; за арифметичною різницею маси сирої
та сухої наважки - вміст вологи в продукті.
При дослідженні рідких продуктів у чисту і суху бюксу зважують на
технічних вагах 12…15 г піску і поміщають її у сушильну шафу. Бюксу з
піском і скляною паличкою висушують при температурі 105 °С до сталої маси,
охолоджують і зважують на аналітичних терезах з точністю до ±0,001 г. Потім
у бюксу вносять 5 г середньої проби досліджуваного продукту, закривають
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кришкою і зважують на аналітичних вагах. Після чого ретельно перемішують
наважку з піском скляною паличкою. Відкриту бюксу з продуктом поміщають в
сушильну шафу і висушують при температурі 105 °С, періодично перемішуючи
масу. Перед зважуванням бюкси з закритими кришками охолоджують в
ексикаторі над хлористим кальцієм протягом 15…20 хв.
Висушування проводять до постійної маси. Кожне повторне зважування
проводять після висушування на протязі 1 години при температурі 103 ± 2 °С.
Результати двох останніх зважувань не повинні відрізнятись більш ніж на 0,1%
маси наважки. Вміст сухих речовин у відсотках обчислюють за формулою:
Масова частка сухих речовин, %, визначається за формулою :
( М2  М )  100
СР 
(д.4.1.1.)
М1  М
де М1 і М2 — маса бюкси з піском, паличкою і наважкою відповідно до і після
висушування, г;
М — маса бюкси з піском і паличкою, г.
При дослідженні твердих продуктів, наважку продукту подрібнюють і
висушують у сухій і чистій бюксі без піску.
Розбіжності між трьома паралельними визначеннями не повинні
перевищувати 0,5%.
4.2. Визначення вмісту сухих речовин прискореним методом за
допомогою вологоміра Чижової
Прилади, лабораторний посуд, реактиви: прилад чижової, секундомір,
технічні ваги, ексикатор, термометри з межею вимірювання 200…250 °С,
ножиці, фарфорова ступка, папір ротаторний; зразки варення – 15 г (на одного
студента).
Прилад складається з двох металевих плит, шарнірно з'єднаних між
собою. В робочому положенні між плитами встановлюється зазор 2-3 мм.
Плити нагріваються електронагрівачем, розташованим із зовнішньої сторони
.Температура гріючих плит контролюється електроконтактним термометром.
Коливання температури плит не перевищує ± 1 °С.
Підготовка паперових пакетів. Паперові пакети роблять з аркуша
ротаторного паперу розміром 20×14 см. Для цього його складають навпіл, а
відкриті з трьох боків краї пакета загинають на 1,5 см. Розмір готових пакетів
— 8×11 см. У кожний пакет додатково поміщають вкладку — аркуш
фільтрувального паперу розміром 11×25 см, складений учетверо.
Прилад вмикають в електричну мережу за 20…25 хв до початку
висушування і нагрівають до температури 150…152 °с. Паперові пакети з
вкладками висушують у вологомірі протягом 3 хв при температурі
висушування продукту. Потім охолоджують в ексикаторі 2…3 хв і зважують на
технічних вагах з точністю до ±0,01 г. Після цього з аналізованої проби
продукту відбирають наважку масою 5 г і швидко розподіляють тонким
рівномірним шаром по всій внутрішній поверхні пакета на вкладці, а потім
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зважують. Одночасно проводять висушування двох пакетів. Після висушування
до сталої маси пакети витримують в ексикаторі протягом 5 хв і зважують з
похибкою до ±0,01 г.
Масова частка сухих речовин, %, визначається за формулою :
( М2  М )  100
СР 
(д.4.1.2.)
М1  М
де М1 і М2 — маса пакета з наважкою відповідно до і після висушування, г;
М — маса порожнього пакета, г.
Розбіжності між трьома паралельними визначеннями не повинні
перевищувати 0,5%.
5. Рефрактометричний метод визначення вмісту сухих речовин
Прилади, лабораторний посуд, реактиви: лабораторний рефрактометр
УРЛ, технічні ваги, фарфорові чашки з пестиками, скляні палички, марля,
дистильована вода, кварцовий пісок; зразки фруктових соків – 5 см3 (на одного
студента).
Рефрактометричний аналіз ґрунтується на визначенні показників
заломлення речовин, за якими судять про характер речовин, їхню чистоту або
вміст в розчинах. Рефрактометр харчовий лабораторний складається з двох
призм - освітлювальної і вимірювальної, що вміщені в пустотілу камеру.
Верхня освітлювальна призма, з'єднана з шарніром, відкидається на бік і
дозволяє помістити декілька краплин дослідної рідини на поверхні
вимірювальної призми. Через камери призм під час вимірювання пропускають
воду для встановлення точного значення температури, яка фіксується
термометром. Нормальною вважається температура 20°С. Концентрацію сухих
речовин можна визначити при температурі від 15 до ЗО °С, вводячи
температурну поправку в таблиці.
Перед визначенням перевіряють правильність показів рефрактометра за
дистильованою водою. Для цього піднімають верхню кришку камери і наносять
на нижню призму скляною паличкою 2…3 краплі дистильованої води. Потім
закривають верхню кришку камери і, пересуваючи окуляр вгору, доводять
візирну лінію (три пунктирних штрихи) до межі темного і світлого полів. У разі
правильного установлення приладу на нуль лінія поділу світла і тіні при
температурі 20 °с повинна відповідати нульовій поділці шкали відсотків сухих
речовин і значенню коефіцієнта заломлення, що дорівнює 1,333. Якщо є
відхилення межі світлотіні при суміщенні з нею візирної лінії, нульову точку
приладу встановлюють спеціальним торцевим ключем.
Після перевірки приладу на суху поверхню вимірювальної призми
скляною паличкою наносять 1…2 краплі аналізованої рідини, не дотикаючись
до неї, закривають верхню кришку камери. Результат визначають на шкалі
показань відсотків сухих речовин за положенням лінії поділу. Якщо
досліджуваний продукт являє собою масу, що включає в себе тверді частинки,
91

то кладуть невелику кількість цього продукту у складену вдвоє марлю.
Повільним натискуванням на марлю вичавлюють з неї сік. Перші дві краплі
відкидають, а третю і четверту наносять на грань призми і проводять
вимірювання.
Під час дослідження темнозабарвлених продуктів або таких, у яких важко
відокремити тверду фазу, беруть наважку масою 5…10 г і змішують її в
фарфоровій чашці приблизно з 4 г кварцового піску і дистильованою водою в
об'ємі, що дорівнює масі взятої наважки. Суміш швидко і ретельно розтирають
фарфоровим пестиком і невелику кількість цієї суміші проціджують через
подвійний шар марлі. Перші дві краплі відкидають, а потім знімають показання
рефрактометра. У розрахунку сухих речовин враховують розведення в 2 рази.
6. Визначення вмісту органічних кислот
Прилади, лабораторний посуд, реактиви: піпетки місткістю 20 та 50 см3,
конічні колби місткістю 250 см3, мірні колби місткістю 250 см3, лійка, бюретка
для титрування, технічні ваги, хімічна склянка, 1%-вий розчин фенолфталеїну,
0,1 М розчин KOH (або NaOH) – 50 см3 , дистильована вода, фільтрувальний
папір; зразки продуктів – по 75 г кожного (на одного студента).
6.1. Визначення кислотності плодів та овочів. Відповідну сировину
подрібнюють. Наважку плодової м'язги 100 г переносять у мірну колбу
місткістю 500 мл і заливають приблизно на ¾ гарячою (85–90 С)
дистильованою водою. Колбу вміщують на водяну баню, нагріту приблизно до
такої самої температури і витримують 1 год. Потім колбу охолоджують
проточною холодною водою і доливають дистильованою водою до позначки.
Вміст колби виливають у склянку, перемішують, фільтрують. Фільтрат
використовують для титрування.
Для визначення кислотності передбачено два способи титрування –
візуальний і потенціометричний (для забарвленої сировини).
У разі візуального титрування відбирають такий об’єм фільтрату, щоб на
титрування пішло не менше 6 см3 титранту ( як правило, 10–25 см3 0,1 н
NaOH). Для цього піпеткою відбирають 10 мл рідини, добавляють три краплі
розчину фенолфталеїну і титрують 0,1 н лугом до отримання рожевого
забарвлення, яке не зникає протягом 30 с. Занотовують об’єм лугу, який пішов
на титрування.
У разі потенціометричного титрування фільтрат титрують тим самим
розчином лугу (безперервно його перемішуючи за допомогою магнітної
мішалки) спочатку швидко – до рН 7, а далі таким чином: одночасно
приливають по чотири краплі титранту, занотовують затрачену кількість лугу і
значення рН. Титрування закінчують додаванням не менше чотирьох крапель
розчину гідроксиду натрію після досягнення рН 8,1. Кількість розчину
титранту, що точно відповідає рН 8,1, знаходять інтерполяцією даних
титрування.
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Відносна похибка методу, що характеризує збіжність результатів,
дорівнює 3 %.
Примітка. Титрування проводять у трьох повторностях і визначають середнє
арифметичне значення кількості титранту.

Вміст органічних кислот, %, розраховують за формулою:

K 

Vc CMV0
,
mV1

(д.6.1.1)

де:Vс – кількість 0,1 лугу, що пішов на титрування;
С – молярна концентрація титрованого лугу, моль/дм3;
М – молярна маса г/моль, що дорівнює для кислоти: яблучної – 0,067;
лимонної – 0,064; оцтової – 0,060; молочну — 0,0090; винну — 0,0075;
V0 – об’єм, до якого доведена наважка, см3;
m – маса наважки, г;
V1 – об’єм фільтрату, взятого на титрування.
6.2. Визначення кислотності соку.
При визначенні титрованої кислотності рідких продуктів (соку, розсолу і
т.п.) відбирають 25 см3 рідини в мірну колбу місткістю 250 см3 і доливають
дистильованою водою до позначки. Ретельно перемішують вміст колби і
відбирають 50 см3 в конічну колбу для титрування, додають 3…5 крапель 1%вого спиртового розчину фенолфталеїну. Потім титрують 0,1 М розчином
їдкого калію або натрію до появи рожевого забарвлення
Вміст органічних кислот, %, розраховують за формулою д.6.1.1.
Примітка. Якщо кратність розведення під час визначення кислотності сировини і
соку була однакова, то нема потреби обчислювати процентний вміст кислоти. Замість К у
формулу (1) можна підставити кількість лугу, см3, витраченого на титрування.
Розраховуючи вміст сухих речовин у сировині, треба показання рефрактометра
помножити на кратність розведення.

7. Визначення загального вмісту крохмалю
Прилади, лабораторний посуд, реактиви: водяна баня; лійка скляна;
піпетки об‘ємом 5 та 50 см3; мірна колба місткістю 100 см3; поляриметричні
трубки завдовжки 200 мм; шовкове сито № 52; фарфорова чашка місткістю 100150 см3; фільтрувальний папір; розчин фосфорно-вольфрамової кислоти
концентрацією 4 %; розчин соляної кислоти концентрацією 1,124 % (0,31 н);
розчин соляної кислоти концентрацією 25 %.
7.1. Визначення загального вмісту крохмалю методом Еверса
Картоплю перетирають на терці. З добре перемішаної середньої проби
кашки відважують 10 г, зважують на технічних вагах, потім промивають водою
на паперовому (висушеному і зваженому) фільтрі на лійці до повного
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видалення клітинного соку. Промиту кашку обережно без втрат разом з
фільтром поміщають в мірну колбу місткістю 100 см3, додають 50 см3 1,124 %
соляної кислоти. Далі визначають загальний вміст крохмалю за методом
Еверса.
Наважку картоплі (5 г) після подрібнення поміщають в колбу місткістю
100 см3, додають 50 см3 соляної кислоти (концентрація 1,124 %). Колбу
ставлять на киплячу водяну баню на 15 хв при частому збовтуванні вмісту.
Потім колбу виймають, наливають дистильовану воду до об’єму 90 см3 і
охолоджують до температури 20 C. Для освітлення рідини додають 0,5 – 2,0
см3 4 % розчину фосфорно-вольфрамової кислоти. Вміст доводять до мітки,
перемішують і фільтрують через складчастий фільтр, відкидаючи перші порції
фільтрату. Фільтрат поляризують в трубці завдовжки 200 мм.
Знайдений кут поляризації за показаннями цукрометра множать на
коефіцієнт Еверса для картопляного крохмалю 1,78 і отримують вміст
крохмалю у відсотках.
Визначення вмісту зв’язаного крохмалю. Беруть 20 г кашки із середньої
проби, взятої з-під тертки, і на шовковому ситі № 52 ретельно вимивають
вільний крохмаль під струменем води доти, доки з-під сита піде абсолютно
прозора вода. Промиту кашку поміщають в колбу місткістю 100 см3 і проводять
ті самі дії, що і для визначення, загального вмісту крохмалю. За знайденим
кутом обертання знаходять вміст крохмалю множенням показника за
цукрометром на відомий коефіцієнт 1,78 і діленням добутку на 2, тому що
наважка кашки збільшена вдвоє (20 г). Результат виражає вміст зв’язаного
крохмалю в кашці у відсотках до загальної маси.
Коефіцієнт подрібнення виражають у частках одиниці або у відсотках і
визначають за формулою
( K  К2 )  100
Z 1
,
(д.7.1)
K1
де, К1 – загальна кількість крохмалю в кашці, %;
К2 – кількість зв’язаного крохмалю в кашці, %.
7.2.Визначення масової частки крохмалю за питомою масою бульб
Для визначення вмісту крохмалю вказаним методом використовують
скляний градуйований посуд на 2…3 л. В посуд наливають воду до певної
фіксованої поділки, потім туди занурюють n кг бульб. Рівень піднімається за
рахунок витісненої води бульбами, що дорівнює їх об’єму в мілілітрах, а об’єм
води в мілілітрах відповідає такій самій масі в грамах.
Питому масу бульб визначають за формулою:
Мб
Мп 
,
(д. 7.2)
Мв
де , Мб – маса бульб, зважених на повітрі, г;
Мв – маса води, витісненої бульбами г.
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Наприклад, якщо маса бульб на повітрі 1000 г, маса води, витісненої бульбами 916 г,
то питома маса бульб становитиме 1000:916=1,0917. цій питомій масі картоплі відповідають
показники вмісту сухих речовин 22,190% і крохмалю 16,438% (табл. д.7.2.1)

Таблиця 7.2.1
Масова частка сухих речовин та крохмалю за питомою масою бульб
Маса
Питом
5000 г
а маса
картоплі
під
водою
290
1,0616
295
1,0627
300
1,0638
305
1,0650
310
1,0661
315
1,0672
320
1,0684
325
1,0695
330
1,0707
335
1,0718
340
1,0730
345
1,0741
350
1,0753
355
1,0764
360
1,0776
365
1,0787
370
1,0799
375
1,0811
380
1,0822
385
1,0834
390
1,0846
395
1,0858
400
1,0870
405
1,0881
410
1,0898
415
1,0905
420
1,0917
425
1,0929
430
1,0941
435
1,0953
440
1,0965
445
1,0977
450
1,0989
455
1,1001
460
1,01013

Масова
Масова
Маса
частка
частка
5000 г
сухих крохмалю, картоплі
речовин,
%
під
%
водою
15,748
9,996
465
15,984
10,242
670
16,219
10,467
475
16,476
10,724
480
16,711
10,959
485
16,947
11,195
490
17,204
11,452
495
17,439
11,687
500
17,696
11,944
505
17,931
12,179
510
18,188
12,463
515
18,423
12,671
520
18,680
12,928
525
18,916
13,164
530
19,172
13,420
535
19,408
13,656
540
19,655
13,913
545
19,921
14,169
550
20,157
14,405
555
20,414
14,662
560
20,670
14,918
565
20,927
15,175
570
21,184
15,432
575
21,419
15,667
580
21,676
15,924
585
21,933
16,181
590
22,190
16,438
595
22,447
16,695
600
22,703
16,951
605
22,960
17,280
610
23,217
17,465
615
23,474
17,722
620
23,731
17,979
625
23,987
18,235
630
24,244
18,492
635
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Питом
а маса

1,1025
1,1038
1,1050
1,1062
1,1074
1,1086
1,1099
1,1110
1,1123
1,1136
1,1148
1,1161
1,1173
1,1186
1,1198
1,1211
1,1224
1,1236
1,1249
1,1261
1,1274
1,1286
1,1299
1,1312
1,1325
1,1338
1,1351
1,1364
1,1377
1,1390
1,1403
1,1416
1,1429
1,1442
1,1455

Масова
Масова
частка
частка
сухих крохмалю,
речовин,
%
%
24,501
18,749
24,779
19,027
25,036
19,284
25,293
19,541
25,549
19,797
25,806
20,054
26,085
20,338
26,341
20,589
26,598
20,846
26,876
21,124
27,133
21,381
27,411
21,659
27,668
21,916
27,946
22,194
28,208
22,451
28,481
22,729
28,760
23,008
29,016
23,264
29,295
23,543
29,551
23,799
29,850
24,078
30,086
24,334
30,365
24,613
30,643
24,891
30,921
25,169
31,199
25,447
31,477
25,725
31,756
26,004
32,034
26,282
32,312
26,560
32,590
26,838
32,868
27,116
33,147
27,395
33,425
27,673
33,763
27,951

8. Визначення вмісту вітаміну С
Прилади, лабораторний посуд, реактиви: мікробюретка, піпетки об‘ємом
5 та 10 см3; конічна колба місткістю 100 см3; фарфорова чашка місткістю 100150 см3; фільтрувальний папір; розчин 2,6-дихлорфеноліндофенолу; розчин
соляної кислоти концентрацією 2 %.
Для визначення вітаміну С 1г продукту старанно розтирають у
фарфоровій ступці зі скляним піском. до розтертої маси додають 9 см3 2,0%
розчину НСl. через 10 хв вміст перемішують і фільтрують.
Для кількісного визначення вітаміну С відбирають 3 см3 фільтрату у
конічну колбу і титрують розчином 2,6-дихлорфеноліндофенолу до появи
рожевого забарвлення, яке зберігається протягом 30 с.
Масову частку вітаміну С, мг/100г, обчислюють за такою формулою;
V 0,088V0
С
 100,
(д.8.1)
mV1
де, V– кількість розчину 2,6-дихлорфеноліндофенолу, витраченого для
титрування, см3;
0,088 – кількість аскорбінової кислоти, що відповідає 1 см3 розчину 2,6дихлорфеноліндофенолу
V0 – загальний об’єм екстракту, см3;
m – маса наважки, г;
V1 – об’єм фільтрату, взятого на титрування, см3.
9. Визначення вмісту β-каротину
Прилади, лабораторний посуд, реактиви: піпетки об‘ємом 5, 10, 20, 50
3
см ; конічна колба місткістю 100 см3; мірні колби місткістю 25, 50, 100 см3,
фарфорова чашка місткістю 100-150 см3; фільтрувальний папір; ацетон – 50
см3; гексан (петролейний ефір, бензин) - 100 см3, безводний сірчанокислий
натрій – 10 мг, ділильна воронка, кварцовий пісок – 50 г, КФК або
спектрофотометр, 360 мг біхромату калію (на один дослід).
Приготування екстракту. Беруть наважку продукту 1-3 г (для сухих
продуктів 0,1-0,5г). розтирають в ступці з рівною кількістю кварцового піску та
5-7 см3 ацетону. Ацетонову витяжку, не торкаючись осаду, фільтрують в
роздільну воронку через скляний фільтр. Екстракцію проводять до
знебарвлення останньої порції ацетону. ацетоновий фільтрат струшують в
роздільній воронці з 15 см3 другого екстрагента, в якості якого використовують
петролейний ефір, гексан, бензин. Каротин переходить з нижнього шару
ацетонового у верхній шар іншого екстрагента. Якщо після струшування шари
повністю не розділяються, додають декілька крапель води. Після розділення
шарів, нижній водо-ацетоновий відкидають, а верхній – промивають водою (2-3
рази по 10 см3). Отриманий екстракт переносять у мірну колбу (залежно від
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інтенсивності забарвлення на 25, 50, 100 см3), доводять до мітки другим
екстрагентом (петролейний ефір, гексан, бензин) та визначають оптичну
густину на КФК або на спектрофотометрі при довжині хвилі 450 нм в кюветі
довжиною 10 мм проти чистого розчинника.
Якщо екстракт злегка опалесцюючий, необхідно додати кілька мг
безводного сірчанокислого натрію, колбу закривають і залишають до тих пір,
доки екстракт не стане прозорим.
За градуювальним графіком знаходять масову концентрацію каротину
(мкг/см3). Якщо оптична густина досліджуваного розчину перевищує 0,45
роблять відповідне розведення.
Побудова калібрувального графіка. 360 мг біхромату калію розчиняють у
в мірній колбі на 1000 см3, об’єм доводять до мітки водою. 1 см3 такого розчину
відповідає 2,08 мг β-каротина. Готують серію стандартних забарвлених
розчинів. В ряд пробірок наливають 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 см3 та
доводять об’єм колби водою до мітки. Отримані розчини за забарвленням
відповідають масовій концентрації 0.21, 0.42, 0.62, 0.83, 1.04, 1.25, 1.45, 1.66,
1.87 мкг каротину в 1 см3.
Вимірюють оптичну густину розчинів в кюветі з довжиною 10 мм проти
води при λ=450 нм. За одержаними даними будують графік залежності
оптичної густини від концентрації каротину у розчині.
Масову частку каротину в мг/100 г розраховують за формулою:
СV
 
(д.9.1)
m10
де С – масова концентрація каротину за градуювальним графіком, мкг/см3;
V – об’єм елюату каротину, см3;
m – маса наважки, г;
10. Визначення масової частки дубильних і барвних речовин
Прилади, лабораторний посуд, реактиви: піпетки об‘ємом 5, 10, 20, 50
см ; конічна колба місткістю 200, 300 см3; мірні колби місткістю 250, 200, 100
см3, фільтрувальний папір; водяна баню, 0,1 н розчин перманганату калію – 20
см3, сірчана кислота конц. – 20 см3, активоване вугілля – 5 г, розчин
індигокарміну – 20 см3 (на один дослід).
3

Для виявлення дубильних речовин (якісна реакція) використовують
властивість; давати з солями заліза чорно-синє або чорно зелене забарвлення.
Застосовують 3...5%--ний розчин хлорного заліза, до 5...10 см3 якого в
пробірку додають по краплях сік плодів. За появою та інтенсивністю забарвлення: можна приблизно судити про наявність і кількість дубильних речовин.
Метод кількісного визначення дубильних і барвних речовин заснований
на здатності їх до окислення в кислому середовищі перманганатом калію. Але
цим реактивом окислюються і деякі інші речовини, тому спочатку окислюють
всі речовини, які реагують з перманганатом калію, після чого дубильні і барвні
речовини відділяють, користуючись їх властивістю адсорбуватися тваринним
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або активованим деревним вугіллям, і знову проводять окислення. За різницею
кількості перманганату калію, яке пішло на окислення в перший і другий раз,
розраховують вміст дубильних і барвних речовин.
Готування первинної витяжки. В хімічну склянку із подрібненої середньої проби беруть наважку 25 г з точністю до 0,01 г і без втрат переносять у
мірну колбу місткістю на 200 чи 250 см3. Рештки речовин на стінках склянки,
лійки, палички змивають струменем води з промивалки. Вміст повинен займати
1/2...2/3 об'єму колби. В колбу занурюють термометр і ставлять її на водяну
баню, вміст нагрівають до 80 °С і витримують у таких умовах 10...15 хв. Потім
нагріту колбу знімають з бані, виймають термометр, обмиваючи його
дистильованою водою. Колбу охолоджують до кімнатної температури (під
водопровідним краном). Дистильованою водою доводить рівень вмісту в колбі
до мітки, збовтують і лишають на 5 хв., щоб осіли нерозчинні частки, які
сильно забивають пори фільтра (це уповільнює фільтрування). Фільтрують в
суху колбу або склянку місткістю 200...300 см3.
Окислення первинної витяжки. Окислення всіх речовин, які до нього
здатні (в тому числі дубильних, і барвних), проводять титруванням розчином
перманганату калію. Титрують в порцеляновій чашці або великій хімічній
склянці місткістю до 2 л, в яку додають 20 см3 первинної витяжки, 20 см3
індигокарміну як індикатора, 10 см3 розчину сірчаної кислоти (1:4) і 950 см3
води (можна водопровідної). При постійному коловому помішуванні вмісту
чашки або склянки скляною паличкою, додають з бюретки по краплях 0,1 н
розчин перманганату калію. Забарвлення від синього переходить через
зеленувате до жовтого. Титрування вважають закінченим, коли краплі
перманганату калію, що добавляють у розчин, лишають не жовте, а червоне
забарвлення, а загальний відтінок рідин залишається без змін.
Готування вторинної витяжки адсорбуванням дубильних і барвник
речовин. З первинної витяжки відбирають піпеткою 10 см3, переносять к мірну
колбу місткістю 100 см3, додають біля 5 г активованого вугілля і ставлять у
гарячу водяну баню на 10...15 хв. Після цього колбу знімають, охолоджують
водопровідною водою, доводять до мітки дистильованою водою і фільтрують
через складчастий фільтр в суху колбу.
Окислення вторинної витяжки. В порцелянову чашку беруть 50 см3
фільтрату вторинної витяжки, 20 см3 розчину індигокарміну, 10 см3 сірчаної
кислоти (1:4) і 920 см3 водопровідної води. Титрують, як і перший раз, 0,1н
розчином перманганату калію до появи жовтого забарвлення. При цьому
титруванні перманганат витрачається на окислення речовин, крім дубильник і
барвних (адсорбованих вугіллям).
Розрахунки масової частки дубильних і барвних речовин. Результати
першого і другого титрування порівнянні, оскільки вони відносяться до 20 см3
первинної витяжки (в другий раз взяті 40 см3 первинної витяжки, розведені до
100 см3, а з ник взято на титрування 50 см3, тобто половина). Розрахунок ведуть
за формулою:
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М1  М 2 

К 0,004157 О1 100
,
(д.10.1)
Н О2
де: X - масова частка дубильних і барииих речовин, %;
М1 - кількість 0,1н розчину перманганату калію, що пішов на перше
титрування, мл;
Мг - кількість 0,1н розчину перманганату, що пішов на друге титрування,
мл;
К - поправка до титру 0,1н розчину перманганату;
О1 - об'єм водної витяжки, мл;
Н - наважка, г;
О2 - об'єм водної витяжки, взятої на титрування (20 мл);
0,004157 - коефіцієнт перерахунків мілілітрів 0,1н розчину перманганату
калію на грами дубильних і барвних речовин (1 мл 0,1н розчину перманганату
окислює 0,004157 і дубильних і барвних речовин).
Х 

11. Визначення відновлених цукрів по йодометричному методу Шорле
Прилади, лабораторний посуд, реактиви: дистильована вода, 15% -ний
розчин ZпSO4, 4% -ний розчин NаOH, 20% -ний розчин НС1, 10% -ний розчин
naoh, індикатор метиленовий червоний, 6,925% -ний розчин cuso4, лужний
розчин сегнетової солі, KJ, 25% -ний розчин сірчаної кислоти, 0,1 н. розчин
Nа2S2O3, 1% -ний розчин розчинного крохмалю, мірні колби місткістю 100, 200,
250 см3, конічні колби місткістю 200-300 см3, воронки, циліндри місткістю 10
см3, бюретки, водяна баня, термометри, титрувальна установка, порцеляновий
чашечка місткістю 20 см3, фільтрувальний папір.
Проведення аналізу: у конічну колбу місткістю 50 см3 вносять піпеткою 3
см3 фільтрату а, додають піпеткою або бюреткою точно 1 см3 6,925% -го
розчину сульфату міді (ІІ) і 1 см3 лужного розчину сегнетової солі, протягом 2
хв доводять суміш до кипіння, кип'ятять рівно 2 хв, швидко охолоджують до
кімнатної температури, додають 1 см3 30% -ного йодиду калію, 1см3 25% -ної
сірчаної кислоти і відразу ж титрують 0,1 н. Розчином тіосульфату натрію до
світло-жовтого забарвлення. Потім додають 3-4 краплі 1% -го розчину
розчинної крохмалю (індикатор) і продовжують титрування до зникнення
синього забарвлення.
Проведення холостого або контрольного досвіду: аналогічно проводять
контрольний досвід, в якому замість 3 см3 досліджуваного розчину беруть ту ж
кількість дистильованої води.
Різниця між величинами, отриманими в контрольному досліді і при
визначенні цукру в досліджуваному розчині, помножена на поправку до титру
тіосульфату натрію, показує кількість відновленої міді, виражене в см3 точно
0,1 н. Розчину тіосульфату натрію. Для перерахунку кількості 0,1 н. Розчину
тіосульфату натрію, що відповідає кількості відновленої міді, на цукор (мг
сахарози)
користуються
такими
коефіцієнтами,
встановленими
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експериментальним шляхом: глюкоза - 3,3; фруктоза - 3,7; сахароза - 3,4;
мальтоза - 5,4.
Найбільш точні показники виходять у тому випадку, якщо різниця
результатів титрування 0,1 н. Розчином тіосульфату натрію в контрольному і
основному дослідах знаходиться в межах 0,7-1,2 см3. При використанні
витяжок з більш високим вмістом цукру для визначення беруть 1 см3 витяжки і
додають 2 см3 дистильованої води.
12. Визначення активної кислотності плодово-ягідних соків за
допомогою рН-метра
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 (на одного
студента).
Для визначення рН використовують рН-метри або універсальні
іонометри. 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. Вимірювання рН повторюють три рази, кожного разу виймаючи електроди
з розчину і під час вимірювання знову занурюючи їх в розчин. Величину рН
знаходять як середнє арифметичне трьох повторних вимірювань для кожного
зразка соку.
13. Визначення вмісту хлоридів у харчових продуктах аргенометричним
методом
Прилади, лабораторний посуд, реактиви: ваги технічні, термометр, лійка
– 2, мірна колба місткістю 250 см3 – 1, конічна колби місткістю 100 см3 – 4,
фільтрувальний папір, 10 % - ний розчин K2CrO4 – 5 см3, 0,1 М розчин NaOH –
50 см3, 0,05 М - ний розчин АgNO3 – 50 см3, фарфорова чашка, фенолфталеїн,
дистильована вода, продукт (рибні консерви, маринади, салати, ікра і т.д.) – 20
г.
Для визначення вмісту хлоридів у харчових продуктах аргенометричним
методом беруть наважку продукту масою 20 г і переносять через воронку в
мірну колбу місткістю 250 см3 за допомогою 100 см3 гарячої дистильованої
води (80 ºС). Добре перемішують і витримують 15 хв. на водяній бані при
температурі 80 °С (для коагулювання білків). Потім колбу охолоджують до
кімнатної температури і доводять дистильованою водою до позначки,
фільтрують через складчастий паперовий фільтр; 10 см3 фільтрату поміщають у
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конічну колбу і нейтралізують розчином лугу за фенолфталеїном. До
нейтралізованого фільтрату добавляють 1 см3 10%-го розчину K2CrO4 і
титрують розчином азотнокислого срібла до появи цегляно-червоного кольору.
Масову частку хлоридів, %, обчислюють за такою формулою;
V 0,0029V0
K
,
(д.13.1)
mV1
де:
V– кількість розчину 0,05 М АgNO3, витраченого для титрування, см3;
0,0029 – титр розчину азотнокислого срібла в перерахунку на хлористий
натрій;
V0 – об’єм, до якого доведена наважка, см3;
m – маса наважки, г;
V1 – об’єм фільтрату, взятого на титрування, см3.

14. Поживні показники якості продукту
Оцінка в балах
9
5бальна бальна

Зовнішній
вигляд

Вид і колір
на розрізі

Аромат

Смак

Консистенція
(ніжність,
твердість)

Соковитість

Загальна
оцінка
якості
Відмінно

9

5

Дуже
гарний

Дуже
гарний

Дуже
гарний

Дуже
смачний

Дуже
ніжній

Дуже
соковитий

8

4,5

Гарний

Гарний

Ароматний

Смачний

Ніжний

Соковитий Дуже добре

7

4

Добрий

Добрий

6

3,5

Не досить
добрий

Не досить
добрий

Достатньо
ароматний
Недосить
ароматний

Достатньо Достатньо Достатньо
смачний
ніжний
соковитий
Недосить Недостатньо Недосить
смачний
ніжний
соковитий

5

3

Середній

Середній

Середній

4

2,5

3

2

2

1,5

1

1

Середній

Середній

Середній

(задовільний) (задовільний) (задовільний) (задовільний) (задовільний) (задовільний)

Добре
Вище
середнього
Середньо

Трохи
Трохи
Трохи
Трохи
Нерівномірно
небажаний
жорсткий, сухуватий,
Нижче
Невиражений
несмачний
знебарвлений
(прийнятний)
(прийнятрихлий
середнього
вологий
(прийнятний)
(прийнятний)
ний)
(прийнятний) (прийнятний)
Трохи
Небажаний
Неприємний, Жорсткий, Сухуватий,
Трохи
Погано
неприємний
рихлий
(прийнят- знебарвлений
вологий
несмачний
прийнятний
(прийнят(прийнятний)
(прийнятний) (прийнятний) (прийнятний)
ний)
ний)
Жорсткий
Поганий
Поганий Неприємний
Сухий
Погано
Поганий
рихлий
(неприйнят- (неприйнят- (неприй(неприйнят- (неприйнятн
(неприємний) (неприйний)
нятний)
ний)
ний)
ий)
нятний)
Дуже
Дуже погано
Дуже
Дуже
Дуже
Дуже
жорсткий, Дуже сухий
(зовсім
поганий
поганий
поганий
поганий
дуже рихлий (неприйнятнеприйнятни
(неприйнят- (неприйнят- (неприй(неприй(неприйнятн
ний)
й)
ний)
ний)
нятний)
нятний)
ий)
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15. Показники свіжості м’яса забійних тварин
№
п/п
1

Показник

Характеристика м’яса
сумнівної свіжості

свіжого
Зовнішній
вигляд та
колір
поверхні

2

М’язи на
розрізі

3

Консистенція

4

Запах

5

Стан жиру

6

Стан
сухожилок

7

Прозорість та
запах
бульйону

Має шкірочку підсихання
блідо-рожевого або блідочервоного кольору, у
розморожених тушок –
червоного кольору; жир
м’який, частково
забарвлений в яскравочервоний колір
Злегка вологі, не
залишають вологої плями
на фільтрувальному
папері; колір властивий
даному виду м’яса: для
яловичини – від світлочервоного; для свинини від світло-рожевого до
червоного; для баранини –
до червоно-вишневого
На розрізі м’ясо щільне,
пружне; ямка, що
утворюється при
надавлюванні, швидко
вирівнюється

Специфічний, властивий
кожному виду свіжого
м’яса
Яловичий жир має білий,
жовтуватий або жовтий
колір, консистенція
тверда, при роздавлюванні
кришиться; свинячий має
білий або блідо-рожевий
колір, м’який, еластичний;
баранячий має білий
колір, консистенція
щільна; жир не повинен
мати запаху прогоркання
або засалювання
Пружні, щільні, поверхня
суставів гладка, блискуча,
у розмороженого м’яса
м’які, рихлі, забарвлені у
яскраво-червоний колір
Прозорий, ароматний
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несвіжого

Місцями зволожена,
злегка липка поверхня,
що потемніла

Сильно підсохша,
вкрита слизом сірокоричневого кольору
або пліснявою

Вологі, залишають
вологу пляму на
фільтрувальному
папері, злегка липкі,
темно-червоного
кольору; з поверхні
розрізу розмороженого
м’яса зтікає злегка
мутний м’ясний сік

Вологі, залишають
вологу пляму на
фільтрувальному
папері, липкі,
червоно-коричневого
кольору; з поверхні
розрізу
розмороженого м’яса
зтікає мутний
м’ясний сік
На розрізі м’ясо
дрябле; ямка, що
утворюється при
надавлюванні, не
вирівнюється; жир –
м’який, у
розмороженого м’яса
рихлий

На розрізі мсо менш
щільне та менш
пружне; ямка, що
утворюється при
надавлюванні,
вирівнюється повільно
(протягом 1хв); жир
м’який, у
розмороженому м’ясі
злегка розрихлений
Злегка кислуватий або
з відтінком затхлості

Кислий, або затхлий,
або слабогнилисний

Має сірувато-матовий
відтінок, злегка липне
до пальців, може мати
легкий запах
засалювання

Має сірувато-матовий
відтінок, при
роздавлюванні
мажеться; свинячий
жир може бути
вкритий невеликою
кількістю плісняви;
запах прогірклий

Менш щільні, матовобілого кольору,
суставні поверхні
злегка вкриті слизом

Розм’якшені,
сіруватого кольору,
суставні поверхні
вкриті слизом

Прозорий або мутний, з
запахом, не
притаманним свіжому
бульйону

Мутний, з великою
кількістю пластівців,
з різьким неприємним
запахом

16. Показники свіжості м’яса птиці
№
п/
п
1

Показник
свіжих
Зовнішній
вигляд та
колір:
Дзьоба
Слизистої
оболонки
ротової
порожнини
Очного
яблука

Характеристика тушок птиці
сумнівної свіжості

Глянцевий
Блискуча, блідорожевого кольору,
незначно зволожена

Без глянцю
Без блиску, рожевосірого кольору, легке
ослизнення, сліди
плісені
Невипукле, роговиця
без блиску

Випукле, роговиця
блискуча

Поверхні
тушки

Суха, білувато-жовтого
кольору, з рожевим
відтінком

Підшкірної
внутрішньої
жирової
тканини
Серозної
оболонки
черевної
порожнини
М’язи на
розрізі

Блідо-жовтого або
жовтого кольору

3

Консистенція

М’язи щільні, пружні,
ямка, що утворюється
при надавлюванні
пальцем, швидко
вирівнюється

4

Запах

Специфічний,
властивий свіжому
м’ясу

5

Прозорість та
запах
бульйону

Прозорий, ароматний

2

Місцями волога,
липка під крилами, в
пахах та складках
шкіри, білуватожовтого кольору з
сірим відтінком
Блідо-жовтого або
жовтого кольору

несвіжих

Без глянцю
Без блиску, сірого
кольору, вкрита
слизом та плісенню
Таке, що
провалилось,
роговиця без блиску
Вкрита слизом
білувато-жовтого
кольору з сірим
відтінком, місцями
темні та зеленуваті
плями
Жовтувато-білого
кольору з сірим
відтінком

Волога, блискуча

Без блиску, липка,
Вкрита слизом,
можливі сліди плісені плісенню

Злегка вологі, блідорожевого кольору,
червоні у качок та гусей

Вологі, злегка липкі, Вологі, липкі, більш
більш темного
темного кольору з
кольору, ніж у свіжих коричневим
відтінком
М’язи менш щільні та М’язи дряблі, ямка
пружні, ніж у свіжих, від надавлювання
ямка від
пальцем не
надавлювання
вирівнюється
пальцем
вирівнюється
повільно та не
повністю
Затхлий в грудинноГнилісний,
брушинній
найбільш
порожнині
виражений в
грудиннобрюшинній
порожнині
Прозорий або
Мутний, з великою
мутнуватий, з легким кількістю
неприємним запахом пластівців, з різким
неприємним
запахом
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17. Бальна шкала для оцінки показників якості риби-сирця
Органи і
тканини

Бали
Показники

Словесна характеристика якості

1

2

3
Прозорий, забарвлення поверхні риби і рисунків
на ній проглядається чітко
Прозорий, але забарвлення поверхні риби
проглядається з деякими перешкодами, рисунок
проглядається без труднощів
Злегка мутнуватий, забарвлення поверхні риби
проглядається під слизом із труднощами рисунок
проглядається добре
Мутнуватий, забарвлення поверхні риби і
рисунок під слизом
проглядаються
з
труднощами
Мутний, через слиз проглядаються тільки яскраві
ділянки рисунка на поверхні.

Прозорість
слизу

Шкірянолусковий
покрив

4
5
4
3
2
1

Характерний запах моря без стороннього запаху
Притаманний запаху наваги без стороннього
запаху
Слабо виражений, притаманний запаху наваги із
слабими домішками триметиламіна
Властивий запах наваги відсутній, яскраво
виражений запах триметиламіна
Властивий запах наваги відсутній, переважає
запах сірководню

5
4

Спинка6 чорний фон з темно-сірим сітчастим
рисунком. Черевце біле без рисунка. Бокова
поверхня болотно-сірого кольору, чіткі плями.
Бокова лінія не позначена.
Спинка темно-сірого кольору без рисунка.
Черевце біле. Бокова поверхня болотно-сірого
кольору, чіткі плями. Бокова лінія не позначена.
Спинка болотно-сірого кольору Черевце біле.
Забарвлення Бокова поверхня світло-сірого кольору, з’явився
новий рисунок у вигляді світлих смуг, які
шкіри
позначають септи, а рисунок притаманний щойно
виловленій рибі не проглядається. Бокова лінія
чітко позначена.
Спинка сіра, бліда. Черевце біле з жовтуватими
смугами. Бокова поверхня світло-сіра.
Вся поверхня риби світло-сіра, на черевці
білувата з жовтуватим нальотом.

5

Запах риби
на поверхні
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3
2
1

4
3

2
1

1

Зябра

Очі

М’язова
тканина

Продовження
2
3
4
Блідо-рожеві
5
Блідо-рожеві з сіруватим відтінком
4
Блідо-рожеві з сіруватим відтінком, краї
3
Колір
зяберних пелюсток сірі
Сірі, основа зябер – коричнева
2
Коричнево-сірі
1
Характерний запах моря без стороннього запаху
5
Нагадує запах водоростей
4
Затхлий, нагадує запах баговиння
3
Запах
Запах сирості
2
Гнилісний слабий
1
Випуклі по всьому периметру
5
Верхня, ближча до голови частина ока випукла,
4
Положення
нижня частина на рівні орбіти.
відносно
На рівні орбіти по всьому периметру
3
орбіт
Трохи нижче рівня орбіти по всьому периметру
2
Значно нижче рівня орбіти по всьому периметру
1
Прозора
5
Прозора з ледве помітним помутнінням в центрі
4
ока
Прозорість
Прозора з помітним помутнінням в центрі ока
3
рогівки
Помутнівши по всій поверхні ока
2
Мутна по всій поверхні
1
При
натисненні
пальцем
утворюється
5
заглиблення, яке вирівнюється відразу після
зняття механічної дії
При натисненні пальцем заглиблення не
4
утворюється
При
натисненні
пальцем
утворюється
3
заглиблення, яке вирівнюється протягом 30 с
Консистенція
після зняття механічної дії.
При
натисненні
пальцем
утворюється
2
заглиблення, яке вирівнюється протягом 30 с
після зняття механічної дії не повністю.
При
натисненні
пальцем
утворюється
1
заглиблення, яке не вирівнюється після зняття
механічної дії.
Запах, притаманний м’ясу наваги виражений
5
помірно
Виражений яскраво
4
Виражений слабо
3
Запах
Ледве помітний, слабі домішки запаху три
2
метиламіну
Не виявлено, добре розрізняється запах три
1
метиламіну.
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18. Бальна шкала для оцінки показників якості мороженої риби
Органи і
тканини

Показники

Словесна характеристика якості

Правильна
Правильна з малопомітними відхиленнями по товщині блоку
Незначні відхилення від правильної форми
Помітні відхилення від правильної форми
Значні відхилення від правильної форми
Механічні
Відсутні. При легкому постукуванню глазур не відстає від риби
ушкодження Незначні. При легкому постукуванню відстає незначна кількість
глазурі
Значні. При легкому постукуванню відстає значна кількість глазурі
Рівномірність Рівномірна. Товщина шару глазурі однакова на всіх гранях блоку.
нанесення
Незначне відхилення від рівномірного. Товщина шару глазурі місцями
глазурі
відрізняється від загальної товщі покриття.
Значне відхилення від рівномірного. Товщина шару глазурі
неоднакова по всій поверхні
Цілісність
Цілі
блоків
З незначними порушеннями цілісності
Із значними порушеннями цілісності
Укладка
Щільна без пустот
риби
Щільна з окремими одиничними пустотами
Щільна з окремими незначними пустотами
Нещільна, але окремі екземпляри риб відділяються важко
Нещільна, окремі екземпляри риб легко відділяються від блока
Розбирання* Правильне, розріз рівний, нутрощі, ікра і молоки видалені повністю
Малопомітні відхилення від правильного
Невеликі відхилення від правильного
Помітні відхилення від правильного
Значні відхилення від правильного
Колір
Природній: спинка сіра, черевце білувато-сріблясте
поверхні
Природній з деякими відхиленнями: спинка сіра, черевце сірориби
сріблясте
Спинка сіра, черевце - сірувате
Вся поверхня тускла, сірувата, черевце брудно-сірувате.
Вся поверхня тускла сіруватого кольору.
Ступінь
Запах властивий свіжій рибі, інтенсивний без ознак пороку
притаман- Помірної інтенсивності
ності
Виражений слабо, присутній слабий запах, подібний три метиламіну.
Ледве відчувається. Переважає запах подібний до три метиламіну.
Відсутній. Інтенсивний запах, подібний триметиламіну.
Щільність Щільна: при натисненні на розріз потрібно докласти помітних зусиль
для розвитку деформації, сліди від якої щезають повільно, але
повністю.
Ущільнена. При натисненні на розріз зусилля, що спричинює
деформацію незначне, заглиблення, яке утворюється вирівнюється
дуже повільно і не повністю.
Ущільнена, злегка розшаровується
Ущільнена. Розшаровується
Кришиться
Соковитість Дуже соковита
Соковита
Сухувата
Суха
Дуже суха

Консистенція

Запах

Зовнішній вигляд

Форма блоку
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Бали

5
4
3
2
1
5
3
1
5
3
1
5
3
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1

19. Органолептична оцінка якості води
19.1. Оцінка інтенсивності запаху
Інтенсивність
запаху
Немає
Дуже слабка
Слабка
Помітна
Чітка
Дуже чітка

Характер прояву запаху
Запах не відчувається
Запах не відчувається споживачем але виявляється
під час лабораторного досліджування
Споживач відчуває запах, якщо звернути на це
увагу
Запах легко помічається і викликає негативне
ставлення до води
Запах звертає на себе увагу і змушує відмовитись
від пиття
Запах настільки сильний, що робить воду
непридатною для споживання

Оцінка інтенсивності
запаху, бали
0
1
2
3
4
5

19.2. Оцінка інтенсивності смаку і присмаку
Інтенсивність
смаку і присмаку

Немає
Дуже слабка
Слабка
Помітна
Чітка
Дуже чітка

Оцінка інтенсивності

Характер прояву смаку і присмаку

смаку і присмаку, бали

Смак і присмак не відчуваються
Смак і присмак не відчуваються споживачем але
виявляється під час лабораторного досліджування
Споживач відчуває смак і присмак, якщо звернути
на це увагу
Смак і присмак легко помічаються і це викликає
негативне ставлення до води
Смак і присмак звертають на себе увагу і
змушують відмовитись від пиття
Смак і присмак настільки сильні, що це робить
воду непридатною для споживання

0
1
2
3
4
5

20. Витрати органічних кислот на нейтралізацію лужності в 1000 л(г)
Лужність води,
Лимонна
мг·екв/л
100%-на товарна
1
70
70,35
2
140
140,70
3
210
211,05
4
280
281,41
5
350
351,76
6
420
422,11
7
490
492,46
8
560
562,81
9
630
633,17
10
700
703,52
11
770
773,87
12
840
844,22
13
910
914,57
14
980
984,92
15
1050
1055,28

Виннокам’яна
100%-на
товарна
75
75,76
150
151,51
225
227,27
300
303,03
375
378,79
450
454,54
525
530,30
600
606,06
675
681,82
750
757,57
825
833,33
900
909,09
975
984,85
1050
1060,61
1125
1136,36
107

Молочна
100%-на
70%-на
90
128,57
180
257,14
270
385,71
360
514,28
450
628,86
540
771,43
630
900,00
720
1028,57
810
1157,14
900
1285,71
990
1414,28
1030
1542,86
1170
1671,43
1260
1800,00
1350
1928,57

40%-на
225
450
675
900
1125
1350
1575
1800
2025
2250
2475
2700
2925
3150,
3375

21. Рецептури та норми витрат сировини і матеріалів
на виготовлення перших і других дієтичних обідніх страв для харчування
дітей, старших 1,5 року, кг на 1 т готового продукту
Вихід
Відходи
Втрати Втрати
м’яса
Норми
Втрати при
при
Найменування
при
при
після
витрат
Рецептура, змішуванні,
інспекції,
консервів, сировини
подріб- тепловій
обвалю- сировини і
кг
підігріванні
митті,
і матеріалів
ненні, обробці,
вання і матеріалів,
%
очищенні
%
%
жилування
кг
%
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Суп овочевий з
зеленим горошком
Картопля
230
1
3
28
332,7
Морква
108
1
3
2
17
138,3
Цибуля ріпчаста
43
1
2
29
17
75,2
Зелений горошок
свіжий
196
1
3
4
121,6
або заморожений
196
1
2
202
Зелень петрушки
5
1
2
25
6,9
Масло вершкове
37
1
1
37,8
Олія
11
1
1
11,3
Крупа манна
20
1
2
20,6
Сіль
10
1
1
10,2
Вода
340
1
Суп овочевий з
цвітною капустою
Картопля
Морква
Цибуля ріпчаста
Зелений горошок
свіжий
або заморожений
Капуста цвітна
Зелень петрушки і
кропу
Масло вершкове
Олія
Крупа манна
Сіль
Вода
Морква з
яблучним пюре
Морква
Пюре яблучне
Сироп 20%
у т.ч. цукор

160
105
43

1
1
1

3
3
2

130
130
139

1
1
1

5
37
11
20
10
340

1
1
1
1
1
1

2

400
400
200
40

2
2

2
1

2
29
3

3

2

108

2

28
17
17

231,4
131,4
75,2

4
2
49

141
134
283

25
1
1
2
1

6,9
37,8
11,3
20,6
10,2

17

614,5
412,3

1

43,3

Продовження
1
Суп овочевий з
м’ясом
М'ясо яловиче або
М'ясо яловиче на
кістці
Картопля
Морква
Цибуля ріпчаста
Зелений горошок
свіжий
або заморожений
Капуста білокачанна
Зелень петрушки
Масло вершкове
Олія
Сіль
Бульйон
Суп овочевий з
м’ясом і картоплею
М'ясо яловиче або
М'ясо яловиче на
кістці
Картопля
Морква
Цибуля ріпчаста
Зелений горошок
свіжий
або заморожений
Зелень петрушки
Масло вершкове
Олія
Сіль
Бульйон
Морква у
сметанному соусі
Морква
Сметана
Масло вершкове
Борошно пшеничне
Цукор
Сіль
Вода

2

3

4

5

6

100

1

2

38

3

100
160
100
43

1
1
1
1

2
3
3
2

38

3
28
17
17

70
70
124
5
37
11
10
340

1
1
1
1
1
1
1
1

130

2
29
3

71,5

239,7
231,4
128
75,2

222,8

1

2

38

3

130
230
108
43

1
1
1
1

2
3
3
2

38

3
28
17
17

86
86
5
37
11
10
340

1
1
1
1
1
1
1

580
60
50
12
50
4
244

1
1
1
1
1
1
1

71,5

311,6
332,7
138,3
75,2

3

4
2
25
1
1
1
1

93,3
88,6
6,9
37,8
11,9
10,2
346,9

2

17
1
1

742,5
61,2
51
13,8
51
4,1

2

12
1
1

109

171,4

76
72,2
170
6,9
37,8
11,3
10,2
347

2

3

8

4
2
22,5
25
1
1
1

3
2

2
29

7

22. Режими стерилізації для консервів_______________.
Консерви

Режим стерилізації,
хв

Температура
стерилізації, °С

Тиск в
автоклаві, МПа

…

23. Рецептури та норми витрат сировини і матеріалів на
виготовлення консервів ___________________________
Консерви

На 1000 кг готової продукції
На 1 банку СКО 1-82-500
Рецептура, Втрати і
Норма Рецептура, Втрати і відходи,
Норма
кг
відходи, % витрат, кг
кг
% (практичні)
витрат,кг

…

24. Органолептична і фізико-хімічна оцінка консервів____________
Вид
консервів
…

Дослідний
зразок

Показник якості

Норми
згідно з ТУ

Примітка
(відповідність ТУ)

Зовнішній вигляд та
консистенція
Смак і запах
Колір
Масова частка овочів, % *
Вміст сухих речовин, % *
Вміст органічних кислот, % *
Вміст хлоридів,% *

25. Показники собівартості консервів_______________

Сума

Норми витрат,
кг/1000 кг продукту

Ціна за 1 кг,
грн

Сировина
-

Вартість сировини,
грн

-



Вартість сировини визначають як добуток ціни на норму витрат відповідного виду
продукту сировини.

26. Харчова та енергетична цінність консервів
Вид консервів
Енергетична цінність
Харчова цінність
…
Білки Жири Вуглеводи
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27. Рецептури та норми витрат сировини і матеріалів
на виготовлення 1000 кг овочевих консервів для харчування дітей,
хворих на пієлонефрит. 1
Найменування
консервів, сировини і
матеріалів
Гарбуз з молоком і
рисом
Гарбуз
Рис
Молоко
Цукор
Настій трав
Вітаміни
Капуста з рисом і
морквою
Капуста
Рис
Морква
Олія рослинна
Сіль
Цукор
Томат-пюре 12%
Вода
Настій трав
Вітаміни
Морква з чорносливом
Морква
Чорнослив
Цукор
Вода
Настій трав
Вітаміни
Рагу овочеве в білому
соусі
Картопля
Морква
Капуста
Олія рослинна
Сіль
Цукор
Борошно
Вода
Настій трав
Вітаміни
Гарбуз з молоком і
манною крупою
Гарбуз
Манна крупа
Молоко
Цукор
Настій трав
Вітаміни

Рецепту- Втрати при Втрати
ра,
змішуванні,
при
кг .
підігріванні подрібн
%
енні, %

600
50
240
80
30
0,05

2
2
2
2

9,3

300
150
150
30
5
15
30
220
100
0,3

2
2
2
2
2
2
2

3

600
300
30
20
50
0,3

2
2
2

2
2

220
200
200
30
5
15
20
210
100
0,3

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3

630
20
240
80
30
0,3

3
3
3
3

9,3

Вихід
після
набух
ання,
%

Втрат
и при
тепл.
оброб
ці, %

200

Відходи
при
поперед
обробці
%

Норми
витрат
сировини і
матеріалів,
кг

8
2

733,7
26
248,3
82,5

1
1

2
200

2

2

22,5
2
17
1
1
1

415,5
62,5
192,8
30,9
5,2
15,5
30,9

17
5
1

768,1
109,6
30,9

28
17
22,5
1
1
1

321,4
258,6
277
30,9
5,2
15,5
23,2

8
2

778,4
21
241,2
83,3

1

2

2
2

12

1
1

111

28. Рецептури та норми витрат сировини і матеріалів
на виготовлення 1000 кг консервованих перших обідніх страв для
харчування людей, хворих на цукровий діабет
Найменування консервів,
сировини і матеріалів
1
Суп овочевий літній
Картопля вимочена
Морква вимочена
Цибуля
Капуста
Ріпа
Білі корені
Зелень петрушки або селери
Масло вершкове
Сіль
Перець чорний
Глютамінат натрію
Відвар з овочів
Суп харчо
М'ясо
Картопля вимочена
Цибуля ріпчаста
Рис
Жир
Часник
Томат-пюре 12%
Зелень
Сіль
Лимонна кислота
Перець чорний
Перець пушистий
Лавровий лист
Бульйон кістковий
Капусняк запорізький
Свинина обрізна
або підсвинки
Капуста квашена
Картопля вимочена
Петрушка
Морква вимочена
Цибуля
Жир свинячий топлений
Сало шпик
Сіль
Борошно пшеничне
Рис оброблений
Перець чорний мелений
Лавровий лист

Норми витрат
сировини і матеріалів,
кг

2

Вихід після
теплової обробки,
%
3

200
80
50
137
30
30
20
34
16
0,2
2
399,8

-

243
97
63
179
40
40
27
34,7
16,3
0,204
2,04
421

200
-

63
48,6
52
61
11
61
13,4
15,3
1,63
0,82
0,82
0,204
483

332,5
332,5
80
90
80
71
88
-

399,4
433,1
478
285
13
78
79
58,1
16,5
14,7
10,4
28,6
0,71
0,204

Рецептура, кг на
1 т. консервів

200
45
40
100
60
8
60
10
15
1,6
0,8
0,8
0,2
458,6
2
266
266
303
203
9
48
46
57
16,2
14,4
9,0
27,5
0,7
0,2
112

5

1
Юшка з буряка
Буряк
Картопля вимочена
Лавровий лист
Сіль
Заправка, у т.ч.
Цибуля
Морква вимочена
Томат-паста 30%
Жир
Борошно пшеничне
Кислота лимонна
Перець чорний
Щі зі свіжої капусти
Капуста
Картопля вимочена
Ефірні масла
або зелень
сіль
Заправка, у т.ч. числі
Цибуля
Морква вимочена
Білі коріння
Томат-паста 30%
Пюре з солодкого червоного
перцю
Жир
Борошно пшеничне
Перець чорний

2

3

4

526
106
0,5
20
347,5
62,0
119,0
105,0
50,0
10,0
1,0
0,5

70
70
88
-

699
149
0,51
20,4
108
198
107,2
51,0
11,6
1,1
0,51

501,5
200

-

654
311

0,02
4
21
273,5
60
60
10
50
18
50
25
0,5

82,7
70
70
70
80
-

0,0204
5,4
21,4
104
104
19
51
18,4
51
29
0,51

Примітки.
Дозволено для забезпечення повноти смаку додавати 0,5-1 % сорбіту або
фруктози зверх рецептури.
Втрати і відходи дозволено уточнювати безпосередньо на виробництві.
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29.1. Рецептури та норми витрат сировини і матеріалів
на виготовлення овочевих консервів із морською капустою,
кг на 1 т готового продукту
Найменування
консервів, сировини і
матеріалів

Рецептура,
кг

1
Морська капуста в
томатному соусі
Морська капуста
Морква
Петрушка (зелень)
Білий корінь
Цибуля ріпчаста
Томат-паста 30%
Борошно пшеничне
Олія соняшникова
Цукор
Сіль
Вода
Лавровий лист
Перець духмяний
Кріпне масло

300
101
10
42
101
157
16
52
18,7
6
196
0,16
0,2
0,026

Солянка овочева з
морською капустою
Морська капуста
Морква
Петрушка (зелень)
Білий корінь
Цибуля ріпчаста
Томат-паста 30%
Борошно пшеничне
Капуста білокачанна
Огірки солені
Олія соняшникова
Цукор
Сіль
Лавровий лист
Перець духмяний
Кріпне масло

300
48
10
18
67
88
12
269,62
120
52
10
5
0,16
0,2
0,02

60
-

900
8
50
15
3
24

-

Морква тушкована
Морква
Борошно
Маргарин
Цукор
Сіль
Вода

2

Витрати
Норми витрат
Набухання, Втрати і
сировини до
сировини і
%
відходи, %
набухання, кг
матеріалів, кг
3
60
-
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4

5

6

500
-

17,8
17
30
14,5
17
1
11
1
1
1
1
1
1

73
121,7
14,3
55,6
121,7
158,5
18
52,5
18,8
6,1
0,16
0,2
0,026

500
-

17,8
17
30
24,5
1
1
11
22,5
9
1
1
1
1
1
1

73
57,8
14,3
23,8
80,7
88,8
13,5
347,9
131,8
52,5
10,1
5,1
0,16
0,2
0,02

17
11
1
1
1
-

1084,3
9
50,5
15,1
3
-

-

1
Ікра з морської капусти
Морська капуста
Морква
Петрушка (зелень)
Білі корені
Цибуля ріпчаста
Томат-паста 30%
Борошно пшеничне
Олія соняшникова
Цукор
Сіль
Вода
Лавровий лист
Перець духмяний
Кріпне масло
Гарбуз з рисом
Гарбуз
Рис
Цукор
Сіль
Молоко сухе
знежирене
Вода
Буряк з яблучним
пюре
Буряк
Яблучне пюре
Сіль
Лимонна кислота

2

3

4

5

Продовження
6

300
85
10
38
70
212
21
52
21,7
6
184
0,16
0,2
0,026

60
-

500
-

17,8
17
30
24,5
17
1
11
1
1
1
1
1
1

73
102,4
14,3
50,3
84,3
214,1
23,6
52,5
21,9
6,1
0,16
0,2
0,026

505
150
40
5

75
-

200
-

27
4
1
1

691,8
78,1
40,4
5

50
250

-

-

4
-

52,1
-

644
350
3
3

-

-

24
3
1
1

847,4
360,8
3,05
3,05

29.2. Рецептура та норми витрат сировини і матеріалів
на виготовлення консервів «Салат овочевий з морською капустою»,
кг на 1 т готового продукту
Найменування
консервів,
сировини і
матеріалів
Морська капуста
Капуста білокачанна
Томати червоні
Перець солодкий
свіжий
Морква
Цибуля ріпчаста
Олія соняшникова
Сіль
Перець духмяний
Лавровий лист
Лимонна кислота

Втрати і відходи, %
Витрати
НабуНорми витрат
Рецептура, сировини
при
зберіганні,
при
сировини і
хання,
кг
до набумитті,
інспекції,
висоматеріалів, кг
%
хання, %
очищені
люванні
300
191
181

60
-

500
-

17,8
22,5
7

2
15
30,5

74,5
289,9
280

100
40
108
70,6
6
0,2
0,2
3

-

-

26,5
17
17
1
1
1
1
1

5,4
2
9,8
-

143,8
49,2
144,1
71,3
6,1
0,2
0,2
3,05
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30.1 Рецептури та норми витрат сировини і матеріалів
на виготовлення фруктів натуральних, кг на 1 т готового продукту
Найменування продукту

Рецептура, кг
плодів

Яблука натуральні
( половинками або
четвертинками, із шкірочкою
чи без шкірочки)

Втрати і відходи
сировини, %

заливи

600

400

Груші натуральні
(половинками або
четвертинками із шкірочкою
чи без шкірочки)
Сливи натуральні
(цілими плодами)

700

300

Вишні натуральні
(цілими плодами)

700

300

Норми витрат
сировини, кг

18,0 (із шкірочкою)
35,0 (без шкірочки)
18,0 (із шкірочкою)
35,0 (без шкірочки)

789,1
995,0
789,1
995,0

18,0 (із шкірочкою)
36,0 (без шкірочки)
18,0 (із шкірочкою)

813,5
1042,2
813,0

10,0

720,4

10,0

766,7

30.2 Рецептура та норми витрат сировини і матеріалів
на виготовлення компотів із ксилітом і сорбітом, кг на 1 т готового продукту
Найменування компоту
Яблучний(половинками або
четвертинками, із
шкірочкою
чи без шкірочки)
із сорбітом
із ксилітом

Концент
Норми витрат, кг
рація Втрати і відходи
сиропу,
сировини, %
сировини сорбіту ксиліту
плодів сиропу
%
Рецептура,
кг

647
647

353
353

Грушевий (половинками
або четвертинками із
шкірочкою чи без шкірочки)
із сорбітом
із ксилітом
Сливовий (цілими плодами)
із сорбітом
із ксилітом
Вишневий
із сорбітом
із ксилітом

18,0 (із шкірочкою)
35,0 (без шкірочки)
28,0 18,0 (із шкірочкою)
25,0 35,0 (без шкірочки

789,1
995,0
789,1
995,0

107,0
107,0
–

–
97,0
97,0

18,0 (із шкірочкою) 813,5
25,0 36,0 (без шкірочки) 1042,2
18,0 (із шкірочкою) 813,0
22,0

90,7
90,7
–

–
–
80,3

670
670

336
336

26,0
22,0

10,0
10,0

720,4
720,4

93,5
–

–
79,6

690
690

310
310

30,0
27,0

10,0
10,0

766,7
766,7

101,6
–

–
92,2

Примітки.
1. Втрати і відходи ксиліту складають 1,0 %, втрати і відходи сорбіту складають 1,5 %.
2.В якості заливи може використовуватись підготовлена вода або сік.
3.Втрати і відходи при використанні соку складають 1,5 %.
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31.1 Рецептури та норми витрат сировини і матеріалів
на виготовлення плодово-ягідних пюре та десертів для дієтичного
харчування, кг на 1 т готового продукту
Найменування консервів,
сировини і матеріалів
Пюре з яблучне із сорбітом
(ксилітом)
Яблучне пюре
70%-вий сорбітний сироп
Пюре сливове із сорбітом
(ксилітом)
Сливове пюре
70%-вий сорбітний сироп
Пюре з яблучно-чорничне із
сорбітом (ксилітом)
Яблучне пюре
Чорничне пюре
70%-вий сорбітний сироп
Пюре з яблучно-чорносмородинове із сорбітом (ксилітом)
Яблучне пюре
Чорносмородинове пюре
70%-вий сорбітний сироп
Обуолене з яблук із сорбітом
(ксилітом)
яблука свіжі
ксиліт
кориця
Десерт морквяно-гарбузовий
з рисом
Морквяне пюре
Гарбузове пюре
Рис
Цукровий сироп 70%
Лимонна кислота
Десерт морквяно-яблучний з
чорноплідною горобиною
Морквяне пюре
Яблучне пюре
Чорноплідна горобина
Цукровий сироп 70%
Лимонна кислота

Рецептура, кг

Втрати і відходи
сировини і
матеріалів, %

Норми витрат, кг

840
160

16,0
3,0

1000,0
126,9

840
160

18,0
3,0

1024,4
126,9

610
200
190

16,0
24,0
3,0

726,2
263,2
150,7

615
200
185

16,0
24,0
3,0

732,2
263,2
146,0

807
193
0,3

30,0
3,0
2,0

–
–
–

400
300
150
145
5

23
29
3
1,5
1

520
400
80
115
5,1

450
300
100
145
5

23
12
22
1,5
1
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550
368
138
82
5,1

31.2. Рецептури та норми витрат сировини і матеріалів
на виготовлення вітамінізованих збагачуючих добавок для дитячого
харчування, кг на 1 т готового продукту

Найменування
консервів, сировини
і матеріалів
«Морквяний
медок»
Морква
Цукор
Лимонна кислота
Аскорбінова
кислота
«Гарбузовий
медок»
Гарбуз або
пюре з гарбуза
Цукор
Лимонна кислота
Аскорбінова
кислота
Вишневий
концентрат
Вишня або
пюре з вишні
цукор

Втрати і відходи
Втрати і
При змішуванні,
Поступає
відходи Норми
При
Рецепгомогенізації,
на уварюпротиранні сировини і витрат
тура, кг
деаерації,
вання, кг
і фінішу- матеріалів, , кг
підігріванні і
%
ванні, %
фасуванні, %
630
365
2,5

847
365

3
3
3

2,5
600
600
395
2,5
2,5

4

17

3
916
916
395
2,5
2,5

3
3
3
3

2,6
9,3

8

3
700
700
300
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1131,7
944,3
407,2
2,6
2,6

21
3
3

1095,9
376,3
2,6

886,1
721,7
309,3

32. Рецептури 100 кг паштетів для дитячого й дієтичного харчування
на основі м’ясної сировини
Сировина

Печінка
бланшована
М’ясна
сировина
бланшована*
Жир-сирець
Субпродукти
Цибуля
обжарена
(у тому числі
жир)
Овочеве
пюре**
Біологічно
активна
добавка
«Каротинка»
Сіль
Цукор
Перець:
чорний
духмяний
гіркий
Мускатний
горіх
Вода/
бульйон
Всього

Класичний
Варіант 1
Норми
Норми
Рецептура,
Рецептура,
витрат,
витрат,
кг
кг
кг
кг

Варіант 2
Варіант 3
Норми
Норми
Рецептура,
Рецептура,
витрат,
витрат,
кг
кг
кг
кг

4,0

8,0

5,0

10,0

7,0

14,0

9,0

18,0

50,0

96,0

35,0

68,0

20,0

39,0

7,8

16,0

20,0
–

30,0
–

25,0
–

35,0
–

25,0
–

35,0
–

25,0
–

35,0
–

2,7

6,5

4,0

9,0

5,0

12,5

6,0

15,0

1,1

1,5

1,6

2,0

2,0

2,5

2,4

3,0

–

–

9,4

10,0

27,0

28,0

44,6

46,0

–

–

1,0

1,2

1,0

1,2

1,0

1,2

1,2
-

1,22
-

1,2
0,1

1,22
0,11

1,2
0,2

1,22
0,22

1,2
0,3

1,22
0,33

0,1

0,11

0,1

0,11

0,1

0,11

0,1

0,11

0,1
–

0,11
–

0,1
–

0,11
–

0,1
0,05

0,11
0,055

0,1
0,1

0,11
0,11

–

–

–

–

0,1

0,11

0,1

0,11

20,8

22,0

17,5

18,5

11,25

12,5

2,3

3,0

100

–

100

–

100

–

100

–

Примітка.
*М’ясною сировиною може бути свинина, яловичина, баранина.
** Овочеве пюре може бути виготовлене із моркви, гарбуза, капусти, буряка тощо.
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33.1. Рецептури та норми витрат сировини і матеріалів на виготовлення
1000 кг рибних та рибо-овочевих консервів для дитячого й дієтичного
харчування
Суфле рибне

Сніданок дитячий

Золота рибка

Геркулес

Сировина

Рецептура, Норми Рецептура, Норми Рецептура, Норми Рецептура, Норми
кг
кг
кг
кг
витрат, кг
витрат, кг
витрат, кг
витрат, кг
Риба подрібнена
30
55
45
87
55
102
55
105
20
10
Рис
30
15
Гречка
30
15
Кукурудзяна
30
15
Геркулес
5
9
6
10
Морква
5
8
5
8
5
8
3
5
Цибуля
2
2,1
2
2,1
1
1,1
2
2,1
Молоко сухе
Масло вершкове
2
2,1
2
2,1
1
1,1
2
2,1
9
9,1
8
8,1
5
5,1
5
5,1
Олія
5
5,1
Крохмаль
1
1,1
1
1,1
Борошно
1
1,1
1
1,1
1
1,1
1
1,1
Сіль
1
1,1
1
1,1
1
1,1
1
1,1
Цукор
20
20
–
–
–
–
–
–
Вода/бульйон
100
–
100
100
–
100
–
–
Всього

Примітки.
1. Втрати і відходи обчислюють згідно відомчих норм.
2.Допускається заміна рису на перлову чи ячневу крупу, пластівців «Геркулес» на толокно.
3. У рецептурах наведена кількість підготовленої сировини : крупи – бланшовані, цибуля і
морква пасеровані або бланшовані.

33.2. Рецептури та норми витрат сировини і матеріалів на виготовлення
1000 кг рибних та рибо-овочевих консервів для дієтичного харчування
Хек у біл. соусі

Хек у черв соусі

Тріска у біл соусі Тріска у черв соусі

Сировина

Рецептура, Норми Рецептура, Норми Рецептура, Норми Рецептура, Норми
кг
кг
кг
кг
витрат, кг
витрат, кг
витрат, кг
витрат, кг
Риба бланшована
60
115
60
115
60
115
60
115
5
8
5
8
5
8
5
8
Цибуля
1
1,1
2
2,1
1
1,1
2
2,1
Молоко сухе
5
5,1
5
5,1
Паста томатна
2
2,1
2
2,1
2
2,1
2
2,1
Борошно
5
5,1
5
5,1
5
5,1
5
5,1
Олія
1
1,1
1
1,1
1
1,1
1
1,1
Сіль
2
2,1
2
2,1
2
2,1
2
2,1
Цукор
Перець духмяний 0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Коріандр
40
40
40
40
40
40
40
40
Вода/бульйон
100
100
100
100
Всього

Примітки.
1. Втрати і відходи обчислюють згідно відомчих норм.
2.У рецептурах наведена кількість підготовленої сировини : риба – бланшована, цибуля –
пасерована, решта – соус.
3.У випадку виготовлення фрикадельок, до рецептури входить додатково 30 % бланшованого
рису та 5 % борошна.
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34. Критичні значення
п
tкр

3
1,53

4
1,44

5
1,40

6
1,37

7
1,36

8
1,35

9
1,34

10
1,33

11
1,33

12
1,32

35.1.Рецептури 100 кг паштету «Морський десерт»
Найменування
Рецептура, кг/1000 кг готового продукту
сировини
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
Карп
65
50
35 60
55
30 62
Мінтай
75
15 50
70
10 55
72
морський
Окунь
65
25 30
60
20 35
62
морський
Молоко сухе
5
5
5
5
5
5
5
незбиране
Молоко сухе
5
5
5
5
5
знежирене
Білок соєвий
2
2
2
ізольований
Вода
5
5
8
5
5
5
5
5
8
5
5
5
3
3
6
Цибуля
10
10
10 15
5
10
10 15
5
бланшована
Морква
10
15
15
бланшована
Олія
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Сіль
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ВСЬОГО
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

16
52
10
5
8
10
13
2
100

35.2.Рецептури 100 кг фаршу «Морський їжак»
Найменування
сировини
Карп
Мінтай морський
Окунь морський
Молоко сухе незбиране
Молоко сухе знежирене
Білок соєвий
Вода
Цибуля бланшована
Морква бланшована
Олія
Сіль
ВСЬОГО

№1
70
4
5
10
10
1
100

Рецептура, кг/1000 кг готового продукту
№2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10
73
75
70
73
75
80
70
73
75
2
1
4
2
1
4
2
1
5
5
4
4
4
3
3
3
10
5
6
4
7
3
8
10
10
5
4
6
3
7
2
9
8
10
9
8
10
9
8
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100 100 100 100 100 100 100 100 100
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35.3. Рецептури 100 кг фаршу «Морська зірка»
Найменування
Рецептура, кг/1000 кг готового продукту
сировини
№12 №12 №13 №14 №15 №16 №17 №18 №19 №20
Карп
78
80
82
80
Мінтай морський
78
80
82
Окунь морський
78
80
82
Молоко сухе незбир
2
3
3
Молоко
сухе
2
3
3
знежир
Білок соєвий
2
3
3
Вода
3
3
3
Цибуля бланшована
8
4
8
4
4
2
5
1
8
Морква бланшована
8
4
3
4
2
3
5
2
Олія
8
8
8
8
9
8
10
6
8
9
Сіль
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ВСЬОГО
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

36. Амінокислотний склад інгредієнтів, мг/100 г сировини
№

Амінокислоти
Вміст білку

1
2
3
4
5
6
7

Валін
Ізолейцин
Лейцин
Метіонін + цистін*
Треонін
Триптофан
Фенілаланін +тірозин

8

Лізін

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Аланін
Аргінін
Аспарагінова к-та
Гістідін
Гліцин
Глютамінова к-та
Пролін
Серін
Тірозін
Цистін

Ізолят
соєвий

СухСухКарп
молоко
молоко
незбиране знежирене
90
30
45
16
НЕЗАМІННІ АМІНОКИСЛОТИ

Мінтай
17

18

4400
1207
1759
1100
4300
1327
1934
800
7200
2445
3564
1800
1200 +
554
808
500
1100*
3300
1159
1689
900
1100
350
435
180
4600
1224
1789
800
+3300*
5500
1550
2259
1900
ЗАМІННІ АМІНОКИСЛОТИ

900
1100
1300

1100
1100
1600

600

500

900
200

900
170

700

700

1800

1700

1100
800
1000
760
900
1180
800
900
920
500

900
1100
980
600
900
1200
700
800
830
600

1100
1100
850
950
900
1170
700
1700
900
500

3800
6700
10200
2300
3700
16800
4500
4600
3300
1100

829
666
2138
520
528
5464
2976
1591
1425
216
122

1208
971
3116
758
770
7965
4338
2319
2077
314

Окунь

37. Техно-хімічний контроль основних технологічних операцій
№
п/п
1
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Назва технологічної операції

2
Вхідний контроль сировини,
напівфабрикатів, матеріалів,
тари
Зберігання
сировини
на
сировинному майданчику

Показник, який контролюється

3
1.Відповідно до ГОСТ 24297-80

1. Якість сировини
2.Термін зберігання
3.Концентрація активного хлору в дезінф.розчині
Зберігання
сировини,
1.Температура повітря
швидкозаморожених
2.Відносна вологість повітря
напівфабрикатів і матеріалів і
3.Кількість сировини
охолоджуваних приміщеннях
4.Термін зберігання
Зберігання вітамінів на складі
1.Температура навколишнього повітря
2.Відносна вологість навколишнього повітря
Підготовка сировини
Дефростація
зеленого
1.Температура води
горошку
2. Час
Сортування
та
інспекція
1. Якість сортування
сировини
2. Якість інспекції
Миття
і
споліскування
1. Тиск води
сировини
2. Розхід води
3. Ступінь промивання сировини
Очищення сировини
1. Якість очищення
2. Тиск пари (при паро термічному очищенні)
Видалення кісточок
Якість очистки плодів від кісточок
Подрібнення
овочевої
і
Якість подрібнення
плодової сировини
Нарізання овочів
Розмір шматочків
Пасерування цибулі
1.Температура олії
2.Час пасерування
3.Відношення олії і цибулі
Підготовка м’яса
1.Якість підготовленого м’яса
2.термін зберігання
3.Маса шматочків м’яса
Бланшування м’яса
1.Температура води
2. Час бланшування
3. Відношення маси м’яса і об’єму води
Приготування бульйону
1.Масова частка сухих речовин
2. Якість фільтрації
Підготовка м’яса курей
1.Якість патраних курей
2.Якість миття
3.Температура води
Варіння м’яса курей
1.Температура води
2.Час
3.Якість вареного м’яса курей
Підготовка печінки
1. Якість підготовленої печінки
2.Час вимочування
3.Маса шматків печінки
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Продовження
1
19

2
Бланшування печінки

20

Бланшування і охолодження
сировини

21

Розварювання сировини

22

Протирання сировини

23

Підігрів і протирання пюренапівфабрикатів плодових і
ягідних
Підігрів і фільтрація соківнапівфабрикатів,
молока,
вершків
Просіювання і пропуск через
магнітний сепаратор солі,
цукру, борошна, і крупи
Бланшування і промивання
рису, пшона, перлової і
гречаної крупи
Підсушування борошна

24
25
26
27
28

Приготування
розчину

29

Розтоплення і фільтрування
масла коров’ячого
Фільтрування олії
Підготовка
і
змішування
настоїв лікарських трав

30
31

цукрового

32

Дозування компонентів

33
34

Дозування вітамінів
Приготування заправи, заливи
і соусу

35
36

Змішування компонентів
Гомогенізація продукту

37

Деаерація продукту

3
1.Температура води
2.Час
1. Масова частка кухонної солі
2. Масова частка лимонної кислоти
3. Час бланшування
4. Температура води (розчину)
1.Температура
2. Час розварювання
3. Ступінь розварювання плодів, овочів і м’яса
1. Якість протирання
2. Ступінь видалення волосків шипшини
1.Наявність сторонніх домішок
2. Температура
1.Наявність сторонніх домішок
2. Температура
1.Наявність сторонніх домішок
2. Наявність металевих домішок
1.Температура
2.Час
3.Збільшення маси
1.Температура
2.Час підсушування
1. Температура
2.Час кип’ятіння
3. Масова частка СР
4. Наявність сторонніх домішок
1. Наявність сторонніх домішок
2.Температура
Наявність сторонніх домішок
1.Температура
2. Час настоювання (кип’ятіння)
3. Відношення маси трав і води
4. Відношення об’ємів настоїв трав
Маса завантаженої сировини, напівфабрикатів,
матеріалів
Маса завантажених вітамінів
1. Температура
2. Час кип’ятіння
3. Якість протирання
4. Якість фільтрування
5.Час зберігання
6.Масова частка кухонної солі
Масова частка СР
Тиск в гомогенізаторі
Остаточний тиск
124

Продовження
1
38

2
Уварювання продукту

3

39
40

Підігрів
продукту
перед
фасуванням
Фасування і закупорювання

41

Стерилізація консервів

42
43

Охолодження
Фасування
швидкозаморожених
напівфабрикатів

44

Заморожування

45

Зберігання
блоків
холодильних камерах

в

1.Температура
2.Масова частка сухих речовин
Температура продукту
1.Температура води
2. Час обробки кришок
3. Час зберігання оброблених кришок
4.Температура продукту
5. Маса нетто продукту
6. Якість закупорювання металевої тари
7. Якість закупорювання металевої тари
8. Якість закупорювання пляшок
1.Час від закупорювання банок з консервами до
початку стерилізації
2.Температура
3.Тиск
4. Час
Температура продукту
1.Температура продукту
2. Маса нетто продукту
3. Лінійні розміри блоків
4. Маса блоків
1.Температура в камері
2.Температура в центрі блоку
3.Швидкість повітря
4.Час від виробника до початку заморожування
1.Температура повітря
2. Відносна вологість повітря
3. Час зберігання
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38. Приклад схеми технохімічного і мікробіологічного контролю
виробництва соку вишневого
№
по
р
1

Контрольована
операція

4

Вхідний
контроль
Зберігання
сировини
Сортування
за якістю
Інспекція

5

Миття

6
7

Дроблення
Пресування

8
9
10
11
12

Проціджування
Центрифугування
Деаерація
Підігрівання
Підготовка тари

13

Фасування

14
15
16

Закупорювання
Пастеризація
Зберігання

2
3

Показник

Метод

Якість сировини

Органолептичний
хімічний
Якість
сировини Те саме
режими зберігання
Якість сортування
Те саме
відсоток відходів
Якість сировини
Те саме
відсоток відходів
Якість миття
Органолептичний
заміна води
технічний
мікрообсіменіння
мікробіологічний
Якість дроблення
Органолептичний
Якість пресування
Органолептичний
технічний
Якість проціджування Органолептичний
Якість очищення
Органолептичний
технічний
Якість деаерації
Технічний
Режим підігрівання
Технічний
Якість
Візуальний
технічний
мікробіологічний
Маса нетто
Технічний
мікрообсіменіння
мікробіологічний
Якість герметизації
Технічний
Режим пастеризації
Технічний
Режим зберігання
Технічний
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Контроль
Періодичність
Кожна партія
Один раз за зміну
Безперервно
один раз за зміну
Безперервно
один раз за зміну
Один-два рази за годину
один раз за зміну
один раз за зміну
Один раз за годину
Один раз за годину
один раз за зміну
Один раз за годину
Один раз за годину
Один раз за годину
Безперервно
Безперервно
чотири рази за зміну
один раз за зміну
Безперервно
Чотири рази за зміну
Безперервно
Безперервно
Один раз за зміну

Зміст
Вступ……………………………………………………………………………..
Лабораторна робота 1. Аналіз фруктової та овочевої сировини, що
використовують для виготовлення консервів для дитячого харчування. …
Лабораторна робота 2. Аналіз сировини тваринного походження, яка
використовується для виробництва консервів для дитячого харчування
Лабораторна робота 3. Вивчення вимог та визначення якості води, яка
використовується у консервному виробництві ……………………………….
Лабораторна робота 4. . Вивчення особливостей технології перших і
других дієтичних обідніх страв для харчування дітей, старших 1,5 року ..
Лабораторна робота 5. Ознайомлення з основними технологічними
операціями виготовлення овочевих консервів для харчування дітей,
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операціями виготовлення овочевих дієтичних консервів з використанням
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Лабораторна робота 8 Вивчення технології та виготовлення консервів, які
належать до групи фруктових дієтичних компотів …………………………
Лабораторна робота 9. Ознайомлення з основними технологічними
операціями виготовлення десертів та вітамінізованих добавок для
дитячого харчування …….…………………………………………………….
Лабораторна робота 10. Дослідження процесів освітлення соків у
виробництві фруктових соків для дитячого харчування …………………….
Лабораторна робота 11. . Аналіз якісних показників та харчової цінності
соковмісних продуктів для дитячого й дієтичного харчування (соків,
нектарів, морсів та напоїв)…………………………………………..………..
Лабораторна робота 12. Ознайомлення з основними процесами
виготовлення м’ясо-рослинних консервів у для дитячого і дієтичного
харчування ………………………………………………………………….…..
Лабораторна робота 13. . Ознайомлення з основними процесами
виготовлення рибних та рибо-рослинних консервів для дитячого і
дієтичного харчування ………….……………………………………………..
Лабораторна робота 14. Оцінка якості консервованих продуктів з
використанням тваринної сировини ……………………………….…………
Лабораторна робота 15. Вивчення організації техно-хімічного контролю
при
виробництві
консервів
для
дитячого
і
дієтичного
харчування………………………………………………………………………
Рекомендована література……..…………………………………………….…
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3
5
8
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22
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60
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Навчальне видання

ТЕХНОЛОГІЯ КОНСЕРВІВ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ТА
ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ
для студентів спеціальності 7.05170107, 8.05170107
«Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»
денної та заочної форм навчання

Укладачі: Бандуренко Галина Михайлівна
Левківська Тетяна Миколаївна

128

