
Тема 2.2. Зерноборошняні товари 

 

Практичні заняття 2, 3 

 

Тема. Вивчення асортименту круп, борошна та макаронних виробів. Відбір проб 

середнього зразка та оцінка якості 

 

Мета заняття: навчитись визначати види і сорти круп, борошна та макаронних 

виробів. 

Наочне, документальне і технічне забезпечення заняття: 

1. Натуральні зразки круп, борошна та макаронних виробів. 

2. Чинні нормативні документи. 

3. Комп’ютери. 

4. Каталоги асортименту зерноборошняних товарів. 

 

Завдання 1. Вивчення асортименту круп. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Вивчити асортимент круп за натуральними зразками, їх 

маркування, упаковку. 

2. Користуючись чинними стандартами на крупи, за завданням викладача визначити 

види наданих натуральних зразків круп. 

3. Під час вивчення асортименту круп звернути увагу на їх розподіл за сортами, 

номерами, типами та марками. 

4. Результати оформити у вигляді таблиці.  

Дати відповіді на запитання 

1. Які фактори впливають на рівень якості круп? 

2. Які крупи поділяються за номерами? 

3. Чим крупи відрізняються від зерна? 

4. Як розмір крупинок впливає на харчову цінність круп? 

5. Назвіть види домішок у крупах. 

 

Завдання 2. Вивчення асортименту борошна. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. За допомогою чинних стандартів ознайомитися з торговельною класифікацією 

асортименту борошна та звернути увагу на ознаки класифікації борошна за видами, 

типами і сортами. 

2. Вивчити асортимент борошна за натуральними зразками. Визначити його відмінні 

особливості. 

3. Результати оформити у вигляді таблиці.  

Дати відповіді на запитання 

1. Як отримують борошно? 

2. Які чинники впливають на формування асортименту борошна? 

3. За якими ознаками визначають сорт борошна? 

4. Чим пшеничне борошно відрізняється від житнього? 

 

 

 



Завдання 3. Вивчення асортименту макаронних виробів. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Користуючись стандартами, за завданням викладача, визначити види натуральних 

зразків макаронних виробів та їх відмінні особливості. 

2. Результати оформити у вигляді таблиці.   

Дати відповіді на запитання 

1. За якою класифікаційною ознакою поділяють макаронні вироби на групи та класи? 

2. За якими показниками визначають тип макаронних виробів? 

3. Які ознаки макаронних виробів характеризують їх вид? 

4. З якого борошна виготовляють макаронні вироби? 

5. На які види поділяють ниткоподібні макаронні вироби залежно від діаметра? 

 

Завдання 4. Вирішення ситуаційних завдань та розв’язування задач. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Під час виконання завдання скористатися чинними стандартами на зерноборошняні 

вироби. 

2. Звернути увагу на класифікацію зерноборошняних товарів: за видами, типами і 

сортами. 

3. Результати оформити у довільній формі. 

Задача 1. На базу було поставлено партію пшона шліфованого кількістю 420 мішків. 

Визначити кількість мішків, що необхідно взяти для середнього зразка пшона. 

Ситуація 2. Визначити товарний сорт гречаної крупи-ядриці, якщо в середній пробі 

під час перевірки виявлено (%):доброякісного ядра – 98,50, в тому числі колоті ядра – 

4,10, не обрушених плодів гречки – 0,30, смітних домішок – 0,42, зіпсованих ядер – 

0,25. Пояснити послідовність ваших дій. 

Відповідь обґрунтувати. 

Ситуація 3. Визначити, якому товарному сорту за якістю відповідає крупа рис 

шліфований, що має такі показники якості (%): вміст подрібнених ядер – 5,0, 

пожовклих – 1,0, клейкових (з борошнистим ядром) – 1,5, смітних домішок – 0,15, 

мінеральних – 0,05. Яким документом необхідно скористатися для обґрунтування 

відповіді? 

Ситуація 4. Визначити сорт і вид двох зразків борошна, якщо вони мають такі 

показники: колір – жовтувато-білий, запах і смак відповідної якості, зольність на суху 

речовину – 1,24%, прохід крізь сито № 38 – 67%, клейковина відповідної якості; колір 

– білий із сіруватим відтінком, запах і смак відповідної якості, зольність – 1,4%, прохід 

крізь сито № 38 – 65%. 

Пояснити послідовність дій та назвати документ, яким необхідно скористатись. 

 Задача 5. На базу надійшла партія макаронних виробів в асортименті: макарони 

особливі з борошна вищого сорту – 100 ящиків (масою по 20 кг); макарони особливі з 

борошна 1-го сорту – 50 ящиків (масою по 20 кг); ріжки для начинки з борошна 

вищого сорту – 20 ящиків (масою по 30 кг); алфавіт з борошна 1-го сорту – 10 ящиків 

(масою по 18 кг). 

Визначити масу середньої проби, яку необхідно відібрати для оцінювання якості 

макаронних виробів. 


