
ПРАКТИЧНА РОБОТА  

Тема: Визначення якості кондитерських виробів органолептичним методом 

Мета: систематизувати  і узагальнити теоретичні знання з навчальних дисциплін «Гігієна і 

санітарія», навчитися розпізнавати види, характеризувати асортимент, визначати якість 

кондитерських виробів, що реалізуються у закладах ресторанного господарства органолептичним 

методом. 

Хід роботи: 

 

Завдання 1. Вирішіть ситуаційні завдання 

 

Ситуація 1.  

Ви працюєте барменом у ресторані «Сеті» м. Дніпро.  Вам доручили взяти участь у прийманні та 

перевірці якості кондитерських товарів органолептичним методом.  Охарактеризуйте цей метод. 

Назвіть основні показники якості, які можна визначити за допомогою органолептичного методу.   

Ситуація 2.  

Кремові вироби зберігалися в кондитерському цеху понад шість годин. Обґрунтуйте відповідність 

зберігання санітарним правилам і нормам. 

Ситуація 3.  

Бригадир не допустив до роботи кондитера, що мав гнійний нежить. Обґрунтуйте правильність дій 

бригадира. 

Ситуація 4 

В кондитерському цеху виготовляють тістечка та торти з різними видами кремів. Визначте терміни 

зберігання тістечок та тортів. 

Ситуація 5 

У період із 30 квітня до 30 вересня включно для оздоблення тортів і тістечок дозволяється 

використовувати лише креми із вмістом цукру у водній фазі не нижче ніж 60%. Дайте відповідь, 

чому вимога використання цукру у водній фазі не нижче за 60% припадає на цей період. 

Ситуація 6. В кондитерському цеху «Новомосковський» при приготуванні тістечок і тортів 

залишився після зміни крем. Бригадир другої зміни використав крем для оздоблення тістечок. 

Визначте, чи правомірні його дії? 

Завдання 2. Дайте відповіді на запитання. 

1. Яким чином проводять періодичну обробку обладнання, інвентарю і тари, кондитерських 

цехів, що виробляють кондитерські вироби з кремом? 

2. Як зберігають сировину та харчові добавки в закладах ресторанного господарства, в чому 

різниця? 

3. Яким чином обробляють яйця в кондитерських цехах закладів ресторанного 

господарства? 

4. Як зберігають креми в кондитерських цехах закладів ресторанного господарства? 

5. Як готують вироби для реалізації в ЗРГ? 

 

Методичні рекомендації 

При виконанні роботи, слід звернути увагу на те, що органолептичний метод ґрунтується на 

використанні інформації, яку отримують в результаті аналізу відчуттів, сприйнятих органами чуття 

— зору, слуху, нюху, дотику і смаку. При цьому органи чуття людини виконують роль приймачів і 

перетворювачів певної інформації. Основні показники якості, які можна визначити за допомогою 

органолептичного методу – це зовнішній вигляд, смак, запах, форма, консистенція, вид у розрізі, 

поверхня, стан начинки. 

 

 



Витяг із документу: «Санітарні правила для підприємств громадського харчування, 

включаючи кондитерські цехи і підприємства, що виробляють м'яке морозиво» (СанПін 42-

123-5777-91),  від 19.03.91  зі змінами від 23.01.2006 

 

1.Згідно санітарних правил  кремові вироби можуть зберігатися у кондитерському цеху не більш 

трьох годин з моменту виготовлення. 

2. Не допускаються до роботи в кондитерському цеху робітники з нагноєнням шкіри, гнійним 

нежитем та ангіною. 

3. Для підприємств (цехів), що виробляють кондитерські вироби з кремом   в період з 30 квітня по 

30 вересня включно для виготовлення тортів та тістечок дозволяється використовувати тільки ті 

креми, в яких вміст цукру у водній фазі не нижче 60%. Ця вимога припадає на цей період тому, що 

в літній період тепло являється хорошим середовищем для розвитку мікроорганізмів. 

 

Напишіть висновки по роботі 


