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Тема лекції        Санітарно-гігієнічна оцінка якості харчових продуктів 
 

План 

 

1. Санітарно-гігієнічна оцінка м'ясної сировини, м'ясопродуктів, кулінарних виробів із 

м'яса. 

2. Критерії безпечності м'яса свіжого, охолодженого, замороженого. 

3. Санітарно-епідеміологічна оцінка м'яса тварин, хворих на інфекційні захворювання. 

4. Санітарно-гігієнічні вимоги до ковбасних виробів. 

5. Санітарно-гігієнічні вимоги до м'ясних кулінарних виробів. 

6. Санітарна оцінка м'ясних виробів, що оброблені нетрадиційними технологічними 

засобами. 

7. Санітарно-гігієнічна оцінка риби і рибних продуктів. 

8. Контамінація риби і рибних продуктів сторонніми шкідливими речовинами. 

9. Санітарно-гігієнічна оцінка молока і молочних продуктів. 

10. Гігієнічні вимоги до виробництва кисломолочних продуктів. 

11. Контамінація молока і молочних продуктів мікроорганізмами та сторонніми 

шкідливими речовинами. 

12. Санітарні вимоги до використання яєць у закладах ресторанного господарства. 

13. Санітарно-гігієнічна оцінка плодів, овочів і ягід, їхнє епідеміологічне значення. 

14. Санітарно-гігієнічна оцінка зернових продуктів і круп. 

15. Санітарно-гігієнічна оцінка харчових добавок і смакових товарів. 

16. Гігієнічні принципи використання барвників, ароматизаторів. Санітарна документація, 

що регламентує їх використання 
 

 

 

Санітарно-гігієнічна оцінка м'ясної сировини, м'ясопродуктів, кулінарних виробів 

із м'яса. 

 

Санітарно-

гігієнічна оцінка 

м'ясної 

сировини, 

м'ясопродуктів, 

ковбасних 

виробів, 

кулінарних 

виробів з м'яса 

Законом України «Про м'ясо та м'ясні продукти» визначається, що 

м'ясні 

продукти, м'ясо та кулінарні вироби з нього повинні піддаватися 

ретельному санітарному контролю під час одержання, 

транспортування, зберігання та реалізації, оскільки можуть бути 

причиною виникнення кишкових захворювань, гельмінтозів та 

харчових отруєнь. 
 
 

Таврування 

м’яса 

М'ясо (туші, напівтуші, четвертини) сільськогосподарських і диких 

тварин та птиці всіх видів підлягає обов'язковому тавруванню тавром 

і 

штампами згідно з «Інструкцією по тавруванню м'яса». На м'ясо 

здорових тварин наносять фіолетове тавро. 

На умовно-придатне м'ясо ставлять червоне тавро тієї самої форми, 

що й на м'ясо здорових тварин. Поруч із червоним тавром має бути 

штамп із зазначенням умов знезараження м'яса. 

Санітарно-

гігієнічна оцінка 

При санітарно-гігієнічній оцінці м'яса визначають його свіжість, 

проводять органолептичні і лабораторні дослідження згідно з 



чинними стандартами. При органолептичному дослідженні м'яса 

звертають увагу на зовнішній вигляд, запах і консистенцію м'язової 

тканини на поверхні та розрізі, на стан жиру, сухожилків, кісткового 

мозку і бульйону. 

М’ясо птиці М'ясо птиці належить до продуктів, що швидко псуються, якість його 

залежить від дотримання ветеринарно-санітарних правил під час 

забою і розробки тушок. 

Забруднення м'яса птиці патогенними мікроорганізмами може 

виникнути через вміст кишечнику, якщо він пошкоджується при 

потрошінні тушок. Особливу небезпеку становить вміст кишечнику за 

наявності в ньому сальмонел. У заклади ресторанного господарства 

приймається водоплавна птиця лише в потрошеному вигляді, що 

найбільш повно відповідає гігієнічним вимогам. 

Особливості 

зберігання 

Охолоджене м'ясо птиці зберігають при температурі від 2°С до 4°С 

протягом 72 годин, заморожену птицю - при температурі (-8...12°С) 

протягом 5…10 місяців. 

Вимоги до 

ковбасних 

виробів 

Ковбасні вироби повинні бути свіжими, не містити побічних 

включень, не мати сторонніх присмаків і запахів. 

Свіжі вироби мають суху, міцну, еластичну, без плісняви і слизу 

оболонку, яка щільно прилягає до фаршу (за винятком целофанової 

оболонки). Фарш варених ковбас і м'ясних хлібів на розрізі має бути 

рожево- червоного кольору, напівкопчених — червоного, 

сирокопчених - темно- червоного, ліверних ковбас і паштетів - сірого 

кольору. Важливим є однорідність забарвлення фаршу як біля 

оболонки, так і в центральній частині, без сірих плям і повітряних 

пустот сірого кольору. Сало-шпик в усіх видів ковбас має бути білого 

кольору або з рожевим відтінком. Смак і запах виробів мають бути 

приємними, властивими для кожного виду ковбас, з ароматом спецій, 

без ознак затхлості, кислуватості та інших сторонніх присмаків і 

запахів. 

Дефекти Не допускаються в реалізацію вироби з такими дефектами: батони 

тріснуті, поламані, забруднені жиром, сажою, попелом, з потемнілою 

оболонкою, які мають слиз і плісняву на оболонці, деформовані і 

спотвореної форми, зі злипами і напливами більш допустимих 

розмірів, із сірими плямами на розрізі, з наявністю великих пустот у 

фарші, з пухким фаршем і таким, що розтікається, з жировими і 

бульйонними підтіканнями, з наявністю жовтого сала у вищому сорті, 

у 1 сорті - не більше 10%, у 2 сорті - не більше 15%. 

Зберігання Відповідно до гігієнічних вимог зберігати варені ковбаси, сосиски і 

сардельки потрібно в підвішеному стані, м'ясні хліби, варені ковбаси - 

в 

оболонці діаметром більш ніж 80 мм, розміщеними в один ряд, при 

температурі від +2 до +6 °С. 

У цих умовах строки зберігання становлять, (год): 

ковбас варених і м'ясних хлібів вищого гатунку - 72; 

ковбас варених і м'ясних хлібів 1 і 2-го гатунку, ковбас ліверних 

вищого 

і 1-го гатунку, сальтисонів вищого гатунку, ковбас кров'яних 

копчених 

1-го гатунку - 48; 

ковбасок для дитячого харчування - 36; 

ковбас варених 3-го гатунку, ліверних 2-го гатунку, сальтисонів 1 і 



2-го гатунку, ковбас кров'яних 1 і 2-го гатунку - 24; 

ковбас ліверних і кров'яних 3-го гатунку, сальтисону 3-го гатунку - 

12. 

У закладах ресторанного господарства не дозволяється зберігати 

такі ковбасні вироби за відсутності холоду. 

Напівкопчені ковбаси за температури не вище ніж 20°С можуть 

зберігатися до трьох діб, не вище 12°С у підвішеному стані - до 10, 

упаковані в ящики при температурі до 6°С - 15 діб, а при – 7…9°С - 3 

міс. Вироби, упаковані під вакуумом в полімерну плівку при 

сервірувальному нарізанні з температурою 5…8°С - 10 діб; 12…15°С - 

6 діб, а при порційному нарізанні відповідно 12 і 8 діб. 

Термін зберігання варено-копчених і сирокопчених ковбас значно 

вищий. Варено-копчені ковбаси залежно від температури можна 

зберігати: від 12 до 15°С - 15 діб; від 0 до 4°С - 1 міс; від - 7 до 9°С - 4 

міс.; нарізані шматочки й упаковані під вакуумом при температурі від 

5 до 8°С - 8 діб, а від 15 до 18°С - 6 діб. Для сирокопчених ковбас при 

температурі не вищій ніж 12°С допускається термін зберігання 4 

місяці. 

М'ясні 

напівфабрикати 

Особливу увагу слід приділяти приготуванню виробів із фаршу, 

оскільки в процесі виготовлення рубленої маси створюються 

сприятливі 

умови для розвитку шкідливої мікрофлори. 

У процесі виготовлення виробів з фаршу відбувається подальше 

збільшення кількості мікроорганізмів у результаті обсіменіння їх під 

час 

механічних операцій: перемішування фаршу в змішувальній машині 

та 

формуванні виробів, а також із повітря приміщень. Додаткове 

обсіменіння фаршу можливе при додаванні шпику і спецій. Зі 

спеціями, особливо з перцем, у фарш може потрапляти значна 

кількість спорових бактерій. 

6°С протягом 48 годин; 

м'ясні порційні напівфабрикати (без паніровки) - протягом 36 годин; 

м'ясні паніровані напівфабрикати - протягом 24 годин; 

м'ясний фарш натуральний і заморожений, виготовлений 

м'ясопереробними підприємствами при температурі нижче ніж 0°С - 

протягом 48 годин; 

м'ясний фарш, виготовлений в закладах ресторанного господарства, 

при температурі від 2°С до 6°С - протягом 6 годин. 

М'ясо відварне зберігається при температурі від 2°С до 6°С протягом 

24 годин; м'ясо смажене при тій самій температурі - 48 годин. 

Для пригнічення розвитку мікрофлори та досягнення 

бактеріостатичного 

ефекту щодо розвитку мікроорганізмів напівфабрикати 

рекомендується 

заморожувати. 

 

 

 

Критерії безпечності м'яса свіжого, охолодженого, замороженого. 

  



Критерії безпечності м'яса та м'ясопродуктів полягають у дотриманні вимог щодо 

обмеження допустимих рівнів вмісту в них основних груп потенційно небезпечних для 

здоров'я людини речовин хімічного та біологічного походження. 

Державне нормування показників якості і безпеки м'яса, м'ясної сировини та 

м'ясних продуктів проводиться шляхом встановлення норм цих показників у нормативно-

правових актах, стандартах та інших нормативних документах на продукцію. 

Державний контроль у сфері виробництва, переробки і реалізації м'яса, м'ясної 

сировини та м'ясних продуктів з питань дотримання санітарних норм і правил, 

розроблення технічних умов, технічних регламентів на продукцію, визначення показників 

її безпеки на початку та періодичний нагляд у процесі виробництва продукції, а також за 

використанням обладнання, тари, транспортних засобів, відповідно до законодавства, 

здійснюють установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби. 

М'ясо і м’ясні вироби регламентуються на вміст:антибіотиків, пестицидів, 

нітрозамінів, гормональних препаратів та деяких токсичних елементів. 

Регламентується вміст таких контамінів: 

токсичні елементи: ртуть, свинець, кадмій, миш’як, мідь, цинк; 

мікотоксини: афлотоксин В1; 

антибіотик: тетрациклінової групи; 

гормональні препарати: тестостерон, нітроза міни; 

пестициди: гексахлоран, атразин, ДДт та його метаболіти. 

М'ясо і м'ясопродукти, у яких виявлені антибіотики, у вільну реалізацію не 

допускаються, їх направляють на проварювання з подальшим використанням для 

виробництва варених ковбасних виробів з додаванням такого м'яса і субпродуктів не 

більше В— 10%, а також інших м'ясопродуктів. 

Установлено, що такі технологічні прийоми, як заморожування, коптіння, посол, 

смаження та інші способи обробки при виготовленні м'ясопродуктів, суттєво не 

впливають на зменшення антибіотиків. Проварювання м'яса знижує кількість антибіотиків 

на 50-60%. 

  

Показники доброякісності охолодженого м'яса (органолептичні показники) 

  

Показники Свіже Сумнівної свіжості 

Зовнішній 

вигляд, колір 

На поверхні суха кірочка підсихання 

блідо-рожевого кольору, поверхня на 

свіжому розрізі ледь волога, не липка, 

з характерним для кожного виду 

кольором 

Колір - блідий, поверхня 

покрита слизом, можуть 

бути краплини білої 

плісняви 

Консистенція 

На розрізі - щільна, еластична, 

створена від натискання пальцем 

ямка швидко вирівнюється 

Ямка вирівнюється 

поволі (понад 1 хв), 

м'ясо - дещо рихле, сік -

каламутний 

Запах 
Приємний, характерний для кожного 

виду тварин 

Кислуватий або затхлий 

(проба на шпильку) 

Жир 

Жир ВРХ має білий або жовтуватий 

колір, твердий, без стороннього 

запаху; свинячий жир - білий, блідо-

рожевий, м'який, еластичний 

Жир має сірувато-

матовий відтінок, взявся 

цвіллю 

Кістковий жир 
Заповнює всю порожнину кістки, не 

відділяється від краю трубчастої 

Відстає від краю кістки, 

сірого кольору 



кістки 

Бульйон під 

час варіння 
Прозорий, приємного запаху 

Мутний, неароматний, 

часто має присмак 

затхлого м'яса 

  

 

 

 

Санітарно-епідеміологічна оцінка м'яса тварин, хворих на інфекційні захворювання. 

 

Законом України «Про м'ясо та м'ясні продукти»визначається, що м'ясні 

продукти, м'ясо та кулінарні вироби з нього повинні піддаватися ретельному санітарному 

контролю під час одержання, транспортування, зберігання та реалізації, оскільки вони мо-

жуть бути причиною виникнення кишкових захворювань, гельмінтозів та харчових 

отруєнь. 

Господарства, які є постачальниками м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів, 

повинні пройти атестацію, тобто процедуру оцінки санітарно-епідеміологічного, 

ветеринарно-санітарного стану та їх технічних можливостей з метою забезпечення 

стабільного випуску продукції, яка відповідає встановленим вимогам щодо якості та 

безпеки. 

На якість м'яса істотно впливає процес дозрівання, коли під впливом складних 

біохімічних процесів поліпшуються смакові властивості м'яса ізбільшується його стійкість 

під час зберігання.У їжу використовують лише достигле м'ясо.При правильному 

режиміохолодженняі дозрівання м'яса на його поверхні утворюється шкірка 

підсихання, яка запобігає проникненню мікроорганізмів у глибину м'яса. 
При дослідженні туш звертають увагу на стан зарізу, ступінь знекровлення, 

наявність гіпостазів і змін у лімфатичних вузлах. 

При підозрі, що м'ясо одержане від забою хворих тварин чи забитих у стані агонії, 

проводять бактеріоскопічний аналіз, визначають рН, ставлять реакцію на пероксидазу, а 

для м'яса великої рогатої худоби - формальну пробу (реакція з нейтральним формаліном). 

М'ясо вважається одержаним від здорової тварини за наявності відповідних 

органолептичних показників туші, відсутності патогенних мікробів, рН 5,7-6,2, позитивної 

реакції на пероксидазу та негативної формольної реакції. 

М'ясо хворої, а також перевтомленої тварини недостатньо знекровлене, рН 6,3-6,5, 

реакція на пероксидазу негативна, а фор-мольна проба позитивна (пластівці). 

М'ясо тварини, забитої в стані агонії, погано знекровлене, із синюшним чи бузково-

рожевим забарвленням лімфатичних вузлів, рН 6,6 і вище, реакція на пероксидазу 

негативна, а формоль-на реакція супроводжується утворенням желеподібного згустка. 

 

 

 

Санітарно-гігієнічні вимоги до ковбасних виробів. 

 

 

Для виготовлення ковбасних виробів і напівфабрикатів допускається сировина, 

визнана такою, що придатна до використання на харчові цілі – відповідно до вимог правил 

огляду забійних тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса і м'ясних продуктів, що 

діють. 



У виробництві ковбас і інших виробів з м'яса використовують яловичину, свинину, 

баранину в парному, захололому, охолодженому і замороженому стані, а також у вигляді 

заморожених м'ясних блоків. 

Сировину, що поступає, контролюють за наступними показниками: зовнішній 

вигляд, колір, консистенція, запах з поверхні і на розрізі м'язової тканини (особливо на 

місці її з'єднання з кістками), стан кісткового мозку, суглобів, сухожиль. При підозрінні на 

свіжість сировини беруть пробу варива для визначення якості бульйону і направляють 

проби для лабораторних досліджень. 

Велике значення має температура м'яса. Температура глибоких шарів 

охолодженого м'яса має бути 0-4°С, розмороженого, – не нижче 1°С. Сировина, що має 

підвищену температуру і без відхилень по органолептичних ознаках, має бути узята під 

особливий контроль, швидко направлена на переробку і розміщена в приміщеннях при 

температурі не вище 5°С. 

В разі виявлення забруднень на поверхні сировини її зачищають (без використання 

води). При необхідності використовують і воду, обробляючи тільки ділянки забруднення. 

При виявленні патологічних змін, характерних для інфекційних хвороб тварин 

(набряки, драглисті інфильтрати, жовтушність, недостатнє знекровлення, зміни в 

лімфатичних вузлах та ін.), відбирають проби сировини і направляють в лабораторію на 

дослідження. До отримання результатів досліджень підозрілу сировину зберігають в 

ізольованому приміщенні або на спеціально відведеній ділянці. 

При ветеринарно-санітарному огляді субпродуктів звертають увагу на наявність в 

трахеї, бронхах і легенях вмісту шлунку або передшлунків, в печінці і вимені – абсцесів, в 

слизових оболонках – рештків слизистої оболонки, в шерстних субпродуктах – залишків 

щетини і шерсті. 

Заморожене м'ясо перед використанням у виробництві розморожують. Після 

розморожування м'ясо швидко направляють на переробку (подрібнення, посол, 

дозрівання). Затримка приводить до швидкого накопичення мікроорганізмів в сировині з 

появою ознак псування. 

Допоміжні харчові продукти і матеріали (білкові стабілізатори, посолочні 

інгредієнти, молоко і молочні продукти, прянощі, яйцепродукти, оболонки для ковбасних 

виробів та ін.) можуть бути джерелом забруднення м'яса і готової продукції.  

Кожну партію допоміжних матеріалів контролюють у міру надходження на 

підприємства, в процесі їх зберігання і перед використанням у виробництві. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до ковбасних виробів. Залежно від сировини і способу 

обробки ковбасні вироби розподіляються на варені, напівкопчені, копчені (сирокопчені і 

варено-копчені), ліверні та кров'яні ковбаси, сальтисони і ін. Ковбасні вироби, особливо 

сирокопчені і напівкопчені, характеризуються високою харчовою цінністю. 

Сирокопчені і напівкопчені ковбаси внаслідок незначного вмісту вологи (від 27-до 

30 %) і значної концентрації солі (до 6 %) стійкі при зберіганні. Вся решта видів ковбас, 

особливо ліверні і кров'яні, у зв'язку з високим вмістом вологи (72-75 %), білку, а також 

особливостями структури фаршу є сприятливим живильним середовищем для розвитку 

мікроорганізмів, і тому відносяться до продуктів, які особливо швидко псуються. 

Особливості виготовлення ковбасних виробів – багаторазове подрібнення м'яса, 

використання субпродуктів і умовно придатної сировини, висока вологість та інше – 

обумовлюють необхідність суворого дотримання санітарного режиму під час проведення 

технологічного процесу. Особливу увагу приділяють приготуванню фаршу, основними 

гігієнічними вимогами до якого є висока якість сировини і дотримання санітарних правил 

у процесі технології виготовлення. Велике значення для якості ковбас, і зокрема для 

підвищення їхньої стійкості при зберіганні, має режим теплової обробки (обжарювання і 

варіння). 



Слід зазначити, що навіть при повному дотриманні санітарних правил під час 

приготування ковбас, мікрофлора повністю не знищується. Залишкова мікрофлора за 

неправильних умов зберігання ковбас може розмножитися і спричиняти їх псування. 

Найбільш розповсюдженими процесами мікробного псування ковбасних виробів є: 

кисле бродіння, гниття і цвіль. Кисле бродіння спостерігається переважно у варених і 

ліверних ковбас. 

У процесі розмноження гнильних мікроорганізмів у ковбасних виробах 

відбувається розпад білку з виділенням з неприємним запахом газів (сірководень, аміак). 

При санітарній експертизі гнильні зміни у ковбасних виробах можна виявити 

органолептично. 

При лабораторному дослідженні у ковбасних виробах визначають вміст нітриту, 

вологи і кухонної солі. Згідно нормам у варено-копчених ковбасах допускається не більше 

5 мг% нітриту, у сирокопчених – не більше 3 мг% . 

Замість копчення ковбасних виробів в даний час застосовують коптильну рідину, 

що виключає канцерогенну небезпеку. 

Збереження якості ковбасних виробів забезпечується також при суворому 

дотриманні режимів зберігання і термінів реалізації. Згідно до гігієнічних вимог для 

копчених виробів і копченостей встановлений термін зберігання за температури в межах 

від 2 до 6°С і відносній вологості повітря 75–80 %: ковбасних виробів вищого ґатунку 

якості – 3 доби, ковбасних виробів 1-го і 2-го ґатунку якості – 2 доби. 

Умови зберігання субпродуктів, ковбас ліверних і кров'яних, а також сосисок, 

сардельок і варених ковбас 3-го ґатунку якості повинні відповідати найбільш суворим 

вимогам. На підприємствах ресторанного господарства не дозволяється зберігати такі 

ковбасні вироби за відсутності холоду. За наявності холоду варені ковбаси, сосиски, 

сардельки зберігають при температурі не вище 6оС протягом 3 діб, а ліверні і кров'яні 

ковбаси - не більше 12 год. 

Термін зберігання варено-копчених і сирокопчених ковбас значно триваліший. Так, 

для варено-копчених ковбас термін зберігання при температурі не вище 12оС 

допускається протягом 15 діб, для сирокопчених ковбас при тій же температурі 

допускається термін зберігання 4 місяці, а для напівкопчених ковбас -10 діб. 

Проте при порушенні режиму зберігання ці вироби можуть піддаватися псуванню, 

оскільки в них після теплової обробки зберігається частина термостійких бактерій 

(головним чином спороносних), які за сприятливих умов починають розвиватися. 

Кількість мікробів у фарші не повинна перевищувати 106 у 1 г, а наявність залишкової 

мікрофлори не повинна перевіщувати 102 у 1 г. При зберіганні варено-копчених і 

сирокопчених ковбас в умовах підвищеної вологості на їх поверхні може розвиватися 

цвіль. Якщо цвіль покриває тільки поверхню ковбас, то ковбасу після видалення цвілі 

можна використовувати у харчуванні. Якщо цвіль проникла всередину батона, то ковбаса 

для вживання в їжу непридатна. Не допускаються вживати в їжу ковбасні вироби і 

копченості з ознаками гнильного розпаду. М'ясо і м'ясні вироби регламентуються також за 

вмістом в них антибіотиків, нітрозамінів, пестицидів і деяких токсичних елементів (МБТ). 

 

 

 

Санітарно-гігієнічні вимоги до м'ясних кулінарних виробів. 

 

Санітарно-гігієнічні вимоги до м'ясних кулінарних виробів і страв, які швидко 

заморожені. Кулінарні вироби і страви, які швидко заморожені, виробляють 

м'ясопереробні підприємства і підприємства ресторанного господарства. Це комплексні 

продукти, висока якість яких залежить від стану сировини і швидкості заморожування. 

У процесі приготування ці продукти можуть забруднюватися різними 

мікроорганізмами, характерними для окремих інгредієнтів, або забруднюватися при 



фасуванні внаслідок порушення умов і термінів охолоджування і зберігання. У зв'язку з 

цим важливо дотримуватися санітарних вимог до умов транспортування, упаковки і 

термінів їх реалізації. 

Для страв, що швидко заморожені допускається вміст мікробів в межах 1•105 - 

5•105 одиниць у 1 г. 

Загальні терміни зберігання готових м'ясних страв, які швидко заморожені при 

відносній вологості повітря 95-98 % і -180С для блоків в 1-2 порції - 3 місяці, а для блоків 

в 5,10 і 20 порцій - не більше 6 місяців; за температури -300С терміни зберігання продукції 

продовжуються до 1 року. Під час реалізації ці страви зберігаються при -180С 30 діб, при -

12°С - 10 діб, а при 4-80С - 1 добу. Порції, що знаходяться у формах з фольги, можуть 

розігріватися у цій же тарі. 

Якість натуральних напівфабрикатів досліджується за показниками, що 

передбачені для оцінки якості свіжого м'яса, з урахуванням того, що більшість 

напівфабрикатів розфасована у полімерні плівки. У зв'язку з цим необхідно досліджувати 

їх на протеолітичну і молочнокислу мікрофлору. 

Згідно вимогам до якості і безпеки напівфабрикати і кулінарні вироби досліджують 

на загальну мікробну забрудненість, наявність бактерій групи кишкових паличок (у 

готових виробах), а також на присутність сальмонел, протею і за показниками наявності 

золотистого стафілококу. Санітарно-бактеріологічне дослідження страв, які швидко 

псуються, регламентоване інструкцією з мікробіологічного контролю. 

 

 

Контамінація риби і рибних продуктів сторонніми шкідливими речовинами. 

 

Мікробна забрудненість поверхні риби знаходиться в прямій залежності від 

кількості і якості мікрофлори водойми. У теплих морях значна частина її є мезофільними 

мікроорганізмами, в помірних і холодних регіонах переважають психрофільні 

мікроорганізми. Крім того, є залежність від солоності води, галотолерантная, Галофільні 

або негалофільная мікрофлора. 

Наявність патогенної мікрофлори у воді в більшості випадків є результатом 

скидання неочищених або погано очищених стічних вод. Це явище характерне, 

насамперед, для внутрішніх водних басейнів і прибережних морських вод. У воду можуть 

потрапити кишкові палички, ентерококи, сальмонели і шигели, Clostridium botulinum.  

М'ясо риби за хімічним складом близько до м'яса ссавців. Воно містить багато 

білків, жиру і води, але більш рихла консистенція м'яса риб сприяє швидкому поширенню 

мікроорганізмів в її тілі. У нормі м'язова тканина риб, як і м'ясо тварин, не містить 

мікроорганізмів. На поверхні луски, зябрах свіжевиловленої риби виявляється мікрофлора 

пологів Pseudomonas, Achromobacter, Vibrio (V. parahaemolyticus, V. аlginolyticuc) та ін 

Контамінація риби починається дуже швидко після улову, переважно психрофільні 

мікроорганізмами. Тому риба - продукт, ще більш схильний псування, ніж м'ясо тварин. 

 

 

     Санітарно-гігієнічна оцінка молока і молочних продуктів. 

 
Санітарно-гігієнічні вимоги до якості молока. Молоко і молочні продукти відносяться 

до продуктів високої харчової і біологічної цінності. 

Молоко містить необхідні для організму людини харчові і біологічно-активні речовини 

в оптимальному співвідношенні, що дозволяє розглядати його як універсальний продукт, що 

забезпечує нормальне зростання і розвиток організму. У той же час внаслідок багатого 

хімічного складу, високого вмісту води молоко є сприятливим середовищем для розвитку 

мікроорганізмів, які можуть викликати небажані його зміни. На склад і якість молока 

впливають різні чинники: період лактації, вік тварини, умови годівлі, утримання і доїння, 



стан здоров'я тварини, умови транспортування, переробки молока і терміни його 

реалізації. 

Молоко, яке одержали від здорових тварин, це рідина білого або жовтуватого 

кольору. Вади кольору молока виникають . За наявності у ньому крові (пошкоджене 

вим'я), домішок молозива, при згодовуванні тваринам трав з пігментами, розбавленні 

молока водою, захворюванні корів (ящуром, туберкульозом, маститом), а також 

внаслідок розвитку у ньому бактерій, які утворюють пігменти. 

Вади консистенції молока (слизиста, сирна, з ознаками бродіння, водяниста, 

піскувата) зумовлені забрудненням його різною мікрофлорою, домішкою молозива, 

захворюванням ящуром, туберкульозом, а також неправильною годівлею. 

При згодовуванні тваринам деяких кормів молоко може набувати капустяного, 

цибульного, силосного, полинного, часникового, рибного і інших запахів, що псують 

його. При тривалому зберіганні молока на тваринницькій фермі або в парному стані в 

щільно закритій тарі можлива поява гнійових (хлівних) запаху і смаку.  

Згірклий смак виникає у молока під впливом сонячних променів або при 

забрудненні мікрофлорою, яка виробляє фермент ліпазу, яка розкладає молочний жир. 

При розвитку молочно-кислих бактерій швидко наростає кислотність, молоко 

кваситься. Тому на всіх етапах - від отримання до реалізації молока - здійснюються 

заходи, спрямовані на запобігання забрудненню молока і збереження його якості.  

Однією з головних санітарних вимог забезпечення високої якості молока і 

отримання доброякісних молочних продуктів є попередження його бактеріального 

забруднення. На молочній фермі при суворому дотриманні санітарних правил, 

забезпечується мінімальна мікробна забрудненість молока при доїнні і первинній обробці 

(збір, очищення шляхом фільтрації). На підприємства з переробки молока молоко 

доставляють в охолодженому стані спеціалізованим автотранспортом, що також 

перешкоджає розвитку мікрофлори. Доведено, що чим вище ступінь забруднення 

молока сторонньою мікрофлорою,тим більше впливає вона на технологію 

виготовлення кисломолочних продуктів. 

На молокозаводі збереження якості молока забезпечується пастеризацією і 

стерилізацією. При пастеризації гине більшість вегетативних форм мікроорганізмів (до 99,9 %). 

Проте теплостійкі мікроорганізми, головним чином спорові бактерії, зберігають життєздатність. 

Тому пастеризоване молоко зберігається обмежений час за температури від 0 до 8 °С не більше 

36 год.. При стерилізації досягається повний бактерицидний ефект відносно всієї мікрофлори. 

Термін зберігання такого молока збільшується до 10 діб і більш. 

Молоко може мати велику епідеміологічну небезпеку, якщо містить патогенні 

мікроорганізми. Патогенні мікроорганізми можуть потрапити до нього від хворих людей або 

бактеріоносіїв (черевно-тифозна і паратифозна бактерії, дизентерійна паличка, холерний 

вібріон), з посуду і інвентарю, а також від тварин, хворих спільними з людиною інфекціями. 

Основними захворюваннями, що передаються людині через молоко від хворих тварин 

є туберкульоз, бруцельоз, ящур. 

Молоко від тварин, клінічно хворих на туберкульоз (залежно від форми хвороби), для 

харчових цілей не придатнеі підлягає знищенню. За відсутності виражених клінічних 

симптомів туберкульозу молоко може бути використане для вживання за умови попередньої 

пастеризації на молочно-товарній фермі за температури 85 °С протягом 30 хв.  

Молоко від тварин, хворих на бруцельоз, піддається обов'язковому кип'ятінню на місці 

отримання протягом 5 хв., при отриманні його від хворих тварин без клінічних проявів 

хвороби, але що реагують позитивно на алергічні реакції, підлягає пастеризації (протягом 30 

хв за температури 70 °С). В усіх випадках молоко з господарств, де є підозри на бруцельоз, 

піддається повторній пастеризації на молокозаводах. 

Молоко, отримане від корів у карантинних по ящуру господарствах, допускається для 

реалізації всередині господарства тільки після пастеризації протягом 30 хв. за температури 80 

°С або після  кип'ятіння протягом 5 хв. 



Молоко, одержане від корів, хворих на мастит, до реалізації у торгівельній мережі і 

на підприємствах ресторанного господарства не допускається. Підлягають знищенню 

молоко і молочні продукти, що містять стафілококовий ентеротоксин. 

Молоко, що поставляється у торгівельну мережу і на підприємства ресторанного 

господарства, повинно відповідати вимогам діючих стандартів на пастеризоване молоко.  

Пастеризоване молоко повинно бути однорідною рідиною, без осаду, без сторонніх 

присмаків і запахів, білого або злегка жовтуватого кольору. 

За фізико-хімічними показниками різні види пастеризованого молока повинні 

відповідати вимогам що до якості. Бактеріальне забруднення молока оцінюють за 

показниками КМАФАМ, вмістом бактерій  групи кишкових паличокта патогенних 

мікроорганізмів, у т.ч. сальмонели. 

Гранично допустима кількість бактерій в 1 мл пастеризованого молока і категорія 

пастеризованого молока залежно від рівня мікробної забрудненості наведені у таблиці 

7.1.  

На підприємства ресторанного господарства молоко повинно надходити 

охолодженим, зберігають його у холодильній камері за температури 4-80С. Термін 

зберігання не повинен перевищувати 36 год. 

Санітарну оцінку якості вершків проводять за тими ж показниками, що і молока. 

У торгівельну мережу і на підприємства ресторанного господарства вершки  

надходять пастеризованими. Кількість бактерій в 1 мл вершків категорії А не повинно 

перевищувати 100000,  категорії Б - 3 000 000, титр кишкової палички у вершках 

відповідно становить 3 і 0,3 мл. 

Молоко не повинно містити речовин, що інгібірують і нейтралізують мікроорганізми 

(антибіотиків, аміаку, перекису водню і т. ін.). Вміст в молоці важких металів, миш'яку, 

афлатоксину М і залишкових кількостей пестицидів не повинен перевищувати 

максимально допустимого рівня, наведеного МБТ. 

 

 

Таблиця  1 – Мікробіологічні показники якості питного молока 

 

Продукти КМАФАМ, КУО/мл 

Кількість продукту (г/см3), в 

якому не допускаються 

БГКП 

(коліформи) 

Патогенні 

мікроор-

ганізми, у т.ч. 

сальмонели 

Молоко 

пастеризоване 

(для дитячого 

харчування) 

 

 

5∙104 

 

 

1,0 

 

 

50 

Молоко 

пастеризоване 

Група А 

Група Б 

У флягах і 

термоцистернах 

 

 

5∙104 

1∙105 

2∙105 

 

 

1,0 

0,1 

0,1 

 

 

25 

25 

25 

 
                   Гігієнічні вимоги до виробництва кисломолочних продуктів. 

 
Санітарно-гігієнічні вимоги до кисломолочних продуктів. До кисломолочних 



продуктів відносяться: кисле молоко, ацидофільне молоко, сир, вершки, кефір, сметана, 

бринза та т. ін. У нашій країні всі кисломолочні продукти виробляються з 

пастеризованого молока. 

В основі отримання кисломолочних продуктів лежить молочнокисле і спиртове 

бродіння, зумовлене діяльністю певних видів молочнокислих бактерій і дріжджів. В 

наслідок цього бродіння молоко набуває нових смакових, харчових і біологічних 

властивостей. Кисломолочні продукти відіграють важливу роль в лікувальному 

харчуванні, оскільки засвоюються повніше і швидше за молоко. Так, молоко через 1 

год.  після споживання засвоюється на 32 %, а кефір, кисле молоко і інші кисломолочні 

продукти - на 91 %. Деякі види молочнокислих бактерій підвищують у молоці вміст 

аскорбінової кислоти, вітамінів групи В(В2), пантотенової і нікотинової кислот. 

Окремі види молочнокислих бактерій (ацидофільна паличка, молочнокислі 

стрептококи і т. ін.) здатні утворювати у продуктах антибіотичні речовини типу нізина, 

лактоніну  й інших, що мають бактеріостатичну і бактерицидну дію. 

Найважливіше біологічне значення має молочна кислота, яка накопичується у 

кисломолочних продуктах внаслідок життєдіяльності молочнокислих бактерій. Молочна 

кислота затримує розвиток гнильної мікрофлори і деяких патогенних бактерій. 

Промислове виробництво кисломолочних продуктів здійснюється з пастеризованого 

молока на основі широкого використання чистих культур молочнокислих бактерій і 

молочних дріжджів. 

При недотриманні санітарних умов виготовлення і використанні випадкових 

заквасок можливе забруднення кисломолочних продуктів сторонньою мікрофлорою, у 

тому числі і патогенною. Інфіковані продукти можуть бути причиною виникнення 

кишкових інфекцій або харчових отруєнь. 

Дослідженнями було встановлено, що у більшості кисломолочних продуктів 

збудники кишкових інфекцій, особливо дизентерійної палички, здатні тривалий час 

зберігати життєдіяльність. Так, дизентерійна паличка Зонне виживає у молочних 

продуктах протягом 302 днів, в сирковій масі і м’яких сирках – 21 – 29 днів. 

Є дані про виникнення стафілококових інтоксикацій при вживанні сичужних сирів 

(Голанський, Ярославський, Степовий). 

У зараженій бринзі стафілококи гинуть тільки через 50 днів. 

При порушенні температурного режиму зберігання створюються умови для 

розвитку цвілевих грибків, дріжджів, оцтовокислих бактерій. При цьому якість  

кисломолочних продуктів знижується, вони можуть стати не придатними для вживання. 

Тому важливе санітарне значення мають температура і терміни зберігання цих 

продуктів. Так, кисле молоко і кефір зберігають за температури не вище 60С до 24 год, а 

сметану - до 3 діб. 

Епідеміологічну небезпеку може мати бринза, яка виготовлена з молока тварин 

хворих на бруцельоз, а також бринза, термін дозрівання якої не витриманий. Тому при 

отриманні бринзи перевіряють дату її виготовлення, яка зазначається у сертифікаті, а 

також на бочці. 

Якість сирів залежить від санітарних умов їх зберігання. При порушенні цих умов 

створюються сприятливі умови для розвитку сирних кліщів і мікрофлори. 

Згідно санітарним вимогам сичужні сири на підприємствах ресторанного 

господарства слід зберігати в холодильній камері на чистих дерев'яних полицях, які 

періодично протирають серветками, змоченими у сольовому розчині. Цвіль з головок сиру 

видаляють також серветкою, змоченою слабким розчином солі. Сири зпучені, з глибокими 

тріщинами, з розм'якшеною поверхнею, що розпливлася, уражені цвіллю, з невластивими 

доброякісним сирам запахом і смаком для використання у харчуванні не придатні. 

При санітарній оцінці кисломолочних продуктів звичайно визначають їх 

органолептичні властивості, кислотність, в деяких випадках - бактеріологічні показники. 

Згідно вимог до якості у сметані вищого гатунку кислотність не повинна перевищувати 



65-90°Т, 1-го сорту - 65-110°Т, в сирі 20 %-вої  жирності - 240°Т, у сирній масі - 220°Т. Вміст 

жиру у вершках, сирі і сирних виробах повинно відповідати зазначеному  на упаковці відсотку 

жирності. 

Молочний порошок і відновлене молоко широко використовуються у харчуванні 

населення. Харчові і біологічні властивості сухого молока залежать від способу його 

отримання. 

Згідно вимог до якості вміст вологи в сухому молоці, що знаходиться  у герметичній 

тарі, не більше 4 %, у негерметичній - не більше 7 %. Загальний вміст мікроорганізмів у 

сухому молоці вищого ґатунку якості не повинен перевищувати 5∙104 в 1 г, 1-го ґатунку 

якості - не більше 7∙104 в 1 г. У сухому молоці для дитячого харчування допускається не 

більше 25∙103 мікроорганізмів в 1 г відповідно. Не допускаються бактерій кишкової групи у 0,1 

г, сальмонели - у 25 г, стафілококи - у 1,0 г. Сухе молоко у герметичній тарі можна зберігати 

протягом 8 місяців, у негерметичній — 3 місяці. Сухе молоко є продуктом, найбільш 

звільненим від залишків стійких пестицидів. Для решти кисломолочних продуктів 

бактеріологічні показники не нормуються. 

Промисловість випускає вершкове масло різних найменувань. Мікроорганізми 

потрапляють в нього з сировини (пастеризованих вершків), з устаткування, апаратури, з 

води, повітря. Кількість і видовий склад мікрофлори залежать від якості молока, виду масла, 

способу його виготовлення і санітарних умов виробництва. При використанні недоброякісного 

молока або вершків, порушенні умов технологічного процесу і режимів зберігання можуть 

виникнути різні вади масла. Найбільш поширеною вадою масла є цвіль. Вадами масла 

вважаються також: згірклий, кислий і олеїстий смак; затхлий, гнильний, сирний присмаки. 

Масло може набувати стороннього запаху (нафтопродуктів, рибний, димний, пригорілий) при 

зберіганні вершків або масла поряд з речовинами, що мають запах, який легко 

адсорбується. 

Згідно до санітарно-ветеринарних вимог забороняється реалізація масла 

фальсифікованого з різними домішками (рослинноюолією, сиром), а також з цвіллю у 

внутрішніх шарах. Зовнішня цвіль може бути зачищена. Масло вершкове, у якого зачищений 

поверхневий змінений шар у результаті окислення жиру (цей дефект називається штафом ),  

вважається доброякісним. 

Масло вершкове з різко вираженими вадами в їжу не придатне, його вважають браком. 

Тривале зберігання масла вешкового здійснюють за температури від - 24 до -30°С. За 

таких умов затримуються мікробіологічні і фізико-хімічні процеси, а стійкість масла значно 

підвищується. 

Зберігають масло вершкове у тарі або загорненим в пергамент або підпергамент. У 

холодильній камері (2-6°С) дозволяється зберігати масло до 10 діб. 

 

 

 

 

 

 

 

Контамінація молока і молочних продуктів мікроорганізмами та сторонніми 

шкідливими речовинами. 

 

Мікроорганізми знаходять в грунті, воді, повітрі, на рослинах, шкірі, в шлунково-

кишковому тракті тварин, в харчових продуктах, в тому числі молоці. Тільки-що видоєне 

молоко здорової корови вже містить значну кількість мікробів, що потрапляють у нього 

під час доїння безпосередньо з вимені або із зовнішнього середовища: шкіри тварин, 

повітря, рук доярок тощо. На будь-якому етапі отримання, зберігання, транспортування та 

переробки молока можливе обсіменіння його мікроорганізмами. 



Першим і неминучим джерелом забруднення молока мікроорганізмами є вим’я 

тварин. 

В молочній цистерні та в дійковому каналі вимені навіть здорової корови міститься 

до 1... 2 тисяч мікроорганізмів. Тобто, отримати абсолютно стерильне молоко практично 

неможливо. Молоко, що містить тільки мікрофлору вимені, умовно називають 

асептичним. 

У вим’я мікроби потрапляють із зовнішнього середовища, головним чином через 

шкіру та отвір дійок. Основна частина їх гине під бактерицидною дією тканин вимені — 

мікрококи, ентерококи. У разі недбалого догляду ззовні проникають гнильні бактерії, 

стафілококи, кишкові палички та інші, що утворюють в каналах дійок бактеріальну проб-

ку. Тому перші порції молока рекомендують видоювати в окремий посуд і лише після 

кип’ятіння згодовувати тваринам. 

Шкіра є найбільшим джерелом забруднення молока мікроорганізмами, оскільки 

вона вкрита шерстю, в якій накопичується пил, частки гною з величезною кількістю 

мікробів (1г пилу може містити кілька сотень мільйонів бактерій). 

У разі незадовільного догляду за тваринами шкіра та підстилка можуть стати 

причиною контамінації доїльного устаткування та молока молочнокислими, гнильними 

бактеріями, БГКП, а також патогенними, маслянокислими та гнильними бактеріями, 

дріжджами та плісенню. 

Корм, особливо недоброякісний силос, може стати джерелом первинної 

контамінації молока актиноміцетами, пропіоновокислими, маслянокислими та гнильними 

бактеріями, дріжджами та плісенню. 

Повітря має значення як забруднюючий чинник у разі недотримання умов 

роздавання корму, заміни підстилки, чистки тварин. Через повітря можлива контамінація 

молока мікрококами, сарцинами, дріжджами та плісенню. 

Обслуговуючий персонал. Мікроби можуть попадати з рук і одягу доярок, тому 

перед доїнням вона повинна ретельно помити руки хлорним розчином або хоча б теплою 

водою з милом, одягти чистий білий халат, хустинку. 

Молочний посуд та устаткування, в першу чергу дійниця, можуть бути великим 

джерелом мікробів, якщо їх погано миють. В залишках промивних вод розвиваються 

шкідливі бактерії, мікрококи, спорові та неспорові палички. 

Носіями мікроорганізмів можуть виступати мухи. Доведено, що на тілі мухи, яка 

знаходиться в чистому приміщенні, налічується близько 15 тисяч мікроорганізмів, а в 

забрудненому — більше мільйона. Крім того, не слід забувати, що мухи можуть бути 

збудниками різних інфекційних захворювань — черевного тифу, шлункових хвороб. 

У воді можуть бути бактерії, які спричиняють шлунково-кишкові та інші 

захворювання. Тому вода, яка не відповідає вимогам стандарту, є дуже небезпечним 

чинником контамінації доїльного устаткування, посуду, а потім молока патогенними 

мікроорганізмами. З водою у молоко потрапляють також флуоресцентні мікроорганізми. 

Машинне доїння гарантує одержання більш чистого молока, але за умов охайного 

догляду за доїльним устаткуванням. 

Отже, кількісний та якісний склад мікрофлори молока залежить від умов його 

отримання. У чистому щойно видоєному молоці переважають мікрококи і невелика 

кількість молочнокислих бактерій. У забрудненому молоці значно збільшується кількість 

мікрококів, БГКП, ентерококів, стафілококів, гнильних, маслянокислих та інших згаданих 

вище мікроорганізмів. Але в перші години після видоювання кількість мікробів у молоці 

не тільки не збільшується, а, й навпаки, зменшується. їх знищують природні 

протибактеріальні речовини — лізоцими, антитіла, імунотіла сироватки крові, 

антитоксини, лакте- ніни тощо, які переходять у молоко із крові тварин. Період з моменту 

видоювання молока, протягом якого його антибактеріальні речовини не втрачають своїх 

властивостей, тобто у який кількість мікроорганізмів у молоці не збільшується, називають 



бактерицидною фазою. Зрозуміло, що після видоювання перехід бактерицидних речовин у 

молоко припиняється і тривалість бактерицидної фази буде залежати 

від імунного статусу організму корови, початкового рівня механічного і 

бактеріологічного забруднення молока, а також від температури його зберігання. Ось 

чому зразу ж після видоювання молоко необхідно профільтрувати та охолодити. У разі 

охолодження молока до температури 6...8 °С тривалість бактерицидної фази 

продовжується до однієї доби. У світовій практиці вважається, що щойно видоєне молоко 

необхідно охолоджувати до 2...3 °С, тоді його можна зберігати протягом 2...3 діб. Саме 

протягом бактерицидної фази молоко вважається свіжим. 

Якщо молоко в господарстві зберігається за температури вище ніж 10 °С, то вже 

через 2...З години у ньому починають розмножуватись мікроорганізми і молоко вступає у 

фазу змішаної мікрофлори. Протягом цієї фази в молоці ростуть переважно молочнокислі 

бактерії, однак до підвищення кислотності в ньому розвиваються гнильні бактерії, 

коліформи, стафілококи, ентерококи тощо. У цей час в молоці може накопичуватись 

патогенна мікрофлора, тому фаза змішаної мікрофлори є найнебез- печнішою з 

епідеміологічних позицій. На жаль, саме під час цієї фази молоко потрапляє на переробні 

підприємства або на ринок. Тому воно перед вживанням підлягає обов’язковій тепловій 

обробці. 

3. Епідеміологічне значення молока 

У разі недотримання ветеринарних та санітарних вимог до процесів первинної та 

вторинної обробки, а також переробки і реалізації молока виникає небезпека передачі 

споживачам збудників антропозних та зоонозних захворювань. Джерелами 

хвороботворних бактерій, як було розглянуто вище, можуть виступати персонал, тварини, 

в деяких випадках об’єкти навколишнього середовища, через які в молоко можуть 

потрапляти збудники харчових отруєнь (клостридії, протей, цереус тощо) та зоотропозних 

інфекцій (сибірки, лептоспірозу тощо). 

Аналіз спалахів гострих кишкових захворювань в Україні в останні роки дозволив 

виявити 5 основних причин проникнення збудників в молоко: 

1. неефективна пастеризація; 

2. проникнення води, забрудненої під час аварій та ремонтів водопровідних 

мереж, у танки, резервуари для зберігання пастеризованої продукції, фасувальні автомати; 

3. контамінація заквасок; 

4. забруднення продукції через обладнання і тару у разі порушення правил 

санітарної обробки; 

5. обсіменіння продукції руками персоналу внаслідок порушення правил 

особистої гігієни. 

Серед гострих кишкових захворювань з молочним чинником передач і в Україні 

найчастіше реєструють бактеріальну дизентерію, а серед  молочних продуктів, які 

спричинили це захворювання, сметана посідає 1-ше місце (до 60%), 2-ге — молоко (біля 

18-20%), а потім (відповідно ще рідше) — сир і вироби з нього, кефір, вершкове масло. 

За умови систематичного санітарно-епідеміологічного нагляду за молочними 

підприємствами з’ясувати класичні спалахи захворювань, пов’язаних із присутністю у 

молоці стафілококів, стрептококів, сальмонел та інших збудників неважко. Це 

пояснюється тим, що такі випадки проявляються великою кількістю захворювань 

протягом відносно короткого інкубаційного періоду, а це дає можливість швидко виявити 

продукт, загальний для всіх потерпілих. Після встановлення такого продукту і за 

наявності в санепідемстанціях (СЕС) карт-схем постачання молочним підприємством 

своїх споживачів можна швидко встановити джерела інфекції і локалізувати її вогнище. 

Значно важче або і зовсім неможливо прослідкувати джерела таких захворювань, 

як туберкульоз, лейкоз, епідемічний гепатит, бруцельоз, у зв’язку з їх тривалим та 

різноманітно перебігаючим інкубаційним періодом. 



Для попередження антропозних інфекцій молочного походження необхідно 

виконувати комплекс ветеринарних, технологічних та санітарних заходів, спрямованих на 

недопущення контамінації молока і молочних продуктів патогенними мікроорганізмами, а 

також на їх знищення у молочній продукції. 

Попередження виникнення у людей молочних інфекцій, пов’язаних із 

захворюваннями тварин, займається в першу чергу ветеринарна служба, дії якої, як 

правило, погоджуються з діями санітарної служби. Про всі випадки зоотропозних 

захворювань у господарствах районний ветеринарний лікар повинен сповістити 

територіальну СЕС і молочне підприємство. 

 

 

Санітарні вимоги до використання яєць у закладах ресторанного господарства. 

 

Яйця є цінним харчовим продуктом, оскільки мають високі харчові і біологічні 

властивості. До складу яєць входять близько 26 % білка, 22 % жиру, різні вітаміни A, D, Е, К, 

групи В і інші речовини. Свіжі яйця, одержані від здорової птиці, стерильні. Причини псування 

яєць різні, але найчастіше яйця піддаються псуванню внаслідок мікробної дії. При тривалому 

або неправильному зберіганні яєць поступово знижується активність лізоциму, змінюються 

фізико-хімічні властивості їх вмісту. В процесі зберігання мікроорганізми починають швидше 

проникати крізь пори у шкарлупі яєць.Розмноження мікроорганізмів у яйці викликає гнильне 

розкладання його вмісту. Найчастіше псування яєць наступає під дією цвілевих грибків, 

кишкових паличок, протею і т. ін. 

Іноді у яйцях, одержаних від водоплавної птиці, містяться сальмонели. Інфіковані 

сальмонелами яйця можуть стати причиною харчових токсикоінфекцій. Тому вживання 

безпосередньо в їжу сирих качиних і гусячих яєць обмежене, а у підприємствах ресторанного 

господарства заборонено. Забороняється використовувати качині і гусячі яйця для 

виготовлення кремових кондитерських виробів, морозива, майонезу, меланжу, яєчних 

порошків. Такі яйця використовують у виробництві кондитерських виробів, де вони 

піддаються дії високих температур. 

У зв'язку з високим рівнем захворюваності сальмонельозом забороняється на 

підприємствах ресторанного господарства використовувати курячі яйця для виготовлення 

кондитерських виробів, а також сирі і погано проварені яйця. 

Обмежене використання мають яйця, що поставляються господарствами, в яких 

відмічені інфекційні захворювання. Наприклад, яйця курей, хворих на туберкульоз, 

можна використовувати тільки у кондитерській промисловості. Курячі яйця, зібрані у 

господарствах, де спостерігається чума птиці, проварюють не менше 13 хв. затемператури 

100°С, реалізують їх тільки вареними. Допускається вивіз таких яєць в сирому вигляді, але 

після їх обробки 3 %-вим розчином хлорного вапна протягом 20 хв.; такі яйця 

використовують у хлібопекарській промисловості або для виготовлення меланжу. 

Використання цих яєць на підприємствах ресторанного господарства заборонено. 

При санітарній експертизі яєць враховують чистоту і цілісність шкаралупи. При 

зовнішньому огляді можуть бути виявлені вади – забрудненість, насічка (невелика 

тріщина шкаралупи), «пом'ятий бік» (вапняна шкаралупа пошкоджена, але оболонка під 

шкаралупою ціла). Яйця курячі з зазначеними  вадами, але свіжі підлягають негайній 

реалізації. Яйця, що відносяться до технічного браку (з вадами – красюк, тумак, міражні і 

т. ін.), направляють на технічну утилізацію. 

За якістю яйця розподіляють на харчові повноцінні, харчові неповноцінні і 

технічний брак. До харчових повноцінних відносять свіжі доброякісні яйця (зокрема 

дієтичні – семиденного терміну зберігання) з чистою, цілісною шкаралупою, з пугою 

заввишки не більше 13 мм, щільним білком, який просвічується; прозорим жовтком, що 

займає центральне положення. 

До харчових неповноцінних відносять яйця з вадами - присушка, виливка, мала 



пляма, виявлена при овоскопії, запашисті, та з пугою заввишки понад 13 мм. Яйця з 

вказаними вадами не допускають до продажу, а використовують у хлібобулочному, 

кондитерському і інших виробництвах для приготування виробів, що піддаються обробці 

високою температурою. 

Яйця можуть мати епідеміологічну небезпеку, оскільки на їх поверхні міститься 

різноманітна мікрофлора, зокрема патогенна, різні види сальмонел. Крім того, має місце 

ендогенне інфікування яєць. При захворюваннях птиці на сальмонельоз сальмонели надходять 

з кров'ю в яєчники і потім в яйце при його формуванні. Можливо інфікування яєць при 

проходженні їх яйцеводом. 

За температуривід –1 до –20С і відносної вологості 83–85 % яйця зберігаються без 

ознак псування протягом 4-6 місяців, за температури 2°С – протягом 20 днів, при вищій 

температурі (до 100С) – не більше 5 діб. 

До яєчних продуктів відносяться меланж і яєчний порошок. Ці продукти містять велику 

кількість мікроорганізмів, що потрапили до них у процесі виготовлення. 

У процесі зберігання меланжу за низьких температур мікрофлора частково відмирає. 

Живі мікроорганізми, що залишилися у замороженому меланжі, при відтаванні його можуть 

розмножуватися і викликати псування продукту. Тому розморожувати меланж 

рекомендується безпосередньо перед вживанням. У розмороженому вигляді меланж можна 

зберігати на холоді не більше 2 – 3 год. 

Санітарну оцінку меланжу проводять за наступними показниками: КМАФАМ не 

бідьше 1∙105КУО/г, БГКП не допускаються в 0,1, протей не допускається в 1 г, S. Aureus – в 1 

г, бапктерії роду сальмонела – в 25 г.Меланж, забруднений протеєм, але без зміни 

органолептичних властивостей, використовують для приготування виробів з тіста шляхом 

термічної обробки при високій температурі. Меланж можна використовувати для 

виготовлення кулінарних виробів, якщо БГКП його не нижче 0,1. Меланж, в якому виявлені 

патогенні мікроорганізми, забороняєтьтся використовувати у харчуванні. 

На підприємствах ресторанного господарства використовувати меланж для 

виготовлення омлетів заборонено. Його просіїють, розводять водою для відновлення протягом 

30-40 хвилин після чого одразу піддають кулінарній обробці. 

Яєчний порошок теж може містити мікроорганізми, причому ступінь мікробного 

забруднення порошку залежить від дотримання санітарних правил при його виготовленні. 

У готовому яєчному порошку можуть міститися різні мікроорганізми. Так, сальмонели 

зберігаються у яєчному порошку при кімнатній температурі від 3 до 9 місяців. 

Яєчний порошок повинен відповідати таким мікробіологічним нормативам: БГКП 

не допускаються в 0,1, патогенні мікроорганізми, в т. ч. бактерії роду сальмонели в 25 г. 

 

 

 

Санітарно-гігієнічна оцінка харчових добавок і смакових товарів. 

 

В наш час існує велика кількість синтетичних продуктів, що виготовлені на основі 

синтезу органічних речовин. До них відносяться і харчові добавки які вносяться в 

продукти харчування для самих різноманітних цілей. Наприклад, щоб надати бажаний 

аромат, смак або колір, створити необхідну консистенцію продукту. Харчові добавки 

також використовують для повної або часткової заміни натуральної сировини. Без деяких 

добавок сучасна харчова промисловість не могла б існувати. Наприклад, без лимонної 

кислоти, яка є незамінна при виробництві безалкогольних напоїв. А нітрити калію і 

натрію використовують при виробництві сирокопчених та напівкопчених ковбас. По своїй 

дії харчові добавки діляться на структуроутворюючі, смакоароматичні і ті, що 

використовують при технологічній необхідності. 



По походженню розрізняють природні добавки – такі, як цукор, сіль і вітаміни; 

лабораторні аналоги природних речовин – наприклад, ванілін; синтетичні – сахарин, 

аспартам. 

Що ж являють собою харчові добавки? В Законі України “Про якість та безпеку 

харчових продуктів і продовольчої сировини” сказано, що харчова добавка – це “природна 

чи синтетична речовина, яка спеціально вводиться у харчовий продукт для надання йому 

бажаних властивостей”. 

В нашій країні перелік харчових добавок дозволений для використання при 

виробництві продуктів харчування затверджений 4 січня 1999 року Кабінетом Міністрів 

України. Оскільки весь час з’являються нові добавки, перелік цей систематично 

переглядається і поповнюється. На сьогоднішній день він включає декілька сотень 

речовин. З них приблизно половина – натуральні, решта – синтетичні. В різних країнах 

світу використовують біля 500 харчових добавок. До них відносяться барвники, 

консерванти, регулятори кислотності, антиоксиданти, стабілізатори, емульгатори та інші. 

В Україні існує перелік продуктів, що не підлягають забарвленню, а саме: всі види 

мінеральної води, борошно, крохмаль, хліб і вироби з хліба, макаронні вироби, томатна 

паста, томатний соус, консерви з томатів, риба, молюски, ракоподібні та інші.  

Всі існуючі добавки позначаються літерою “Е” і відповідним числом, які схвалені 

Європейською спільнотою, як безпечні харчові добавки. Їх індекси офіційно визнані в 

нашій країні. 

У відповідності з технологічним призначенням їх можна розділити на три групи: 

 добавки, які забезпечують необхідний зовнішній вигляд і органолептичні 

властивості продукту. По-перше, це барвники (посилюють і відновлюють колір продукту). 

По-друге, добавки, які покращують консистенцію продукту. До них відносяться 

стабілізатори (сприяють загустінню і підвищенню в’язкості продукту); 

 емульгатори (створюють однорідну суміш продуктів, що не змішуються – 

наприклад, води і масла); 

 харчові добавки, які попереджують псування продуктів. Це антимікробні 

засоби – хімічні і біологічні, які підвищують терміни зберігання і захищають продукт від 

бактерій. А також антиоксиданти – перешкоджають хімічне псування продукту. 

Крім цього, є цілий ряд харчових добавок, необхідних в технологічному процесі 

при виробництві продуктів харчування. Це – прискорювачі технологічного процесу, 

розрихлювачі, піноутворювачі, підсолоджувачі тощо. 

Відповідними державними органами України забезпечується постійний контроль за 

безпечністю продуктів харчування. Встановлено, що харчові добавки повинні 

використовуватись при виробництві харчових продуктів в мінімально необхідних для 

досягнення технологічного ефекту кількостях. При цьому не повинні перевищувати 

встановлені максимально допустимі рівні. Продукти вітчизняного виробництва перш ніж 

попасти до споживача, магазинів, проходять гігієнічну експертизу. Виготовлення, 

застосування і реалізація харчових добавок на території України дозволяється тільки на 

основі позитивного висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи. Застосування 

харчових добавок дозволяється лише в тих випадках, коли вони при довгому зберіганні не 

стають небезпечними для життя і здоров’я людини. 

При проведенні робіт по сертифікації харчових продуктів і державному нагляду за 

дотриманням стандартів норм і правил обов’язково контролюють наявність необхідних 

документів на всі харчові добавки, які використовують при виробництві продуктів 

харчування. Обов’язковим є їх входження в дозволений перелік  добавок, що 

застосовуються в Україні. 

На етикетках харчові добавки позначаються просто буквою «Е». Це 

загальноприйнята позначка, скорочена від слова Europa. Нею позначають харчові добавки, 

які використовуються у харчовій промисловості, щоби продукт довше зберігався, краще 

виглядав, мав відповідний колір тощо. Добавки нумеруються залежно від того, яку 



функцію виконують. Наприклад, Е від 100 до 200 – барвники, від 200 до 300 – 

консерванти, від 300 до 400 – антиокислювачі, далі нумеруються згущувачі, емульгатори, 

піногасники, підсилювачі смаку й аромату. Але така класифікація умовна, оскільки ті самі 

речовини можуть бути, скажімо, і консервантами, і антиокислювачами водночас (сульфіт 

натрію Е221). 

Є харчові добавки природного походження. Наприклад, Е330 – лимонна кислота, а 

Е160а – каротин, Е101 – вітамін В2 (рибофлавін) міститься у томатах, з морських 

водоростей виділяють Е400 – альгінат натрію тощо. 

Добавки також бувають натуральними, наближеними до натуральних або 

синтетичними (штучними). Натуральні ароматизатори отримують із фруктів, квітів, листя. 

Їх сушать, дистилюють, чавлять, концентрують. Але їхні «недоліки» – недовговічність, 

вони розкладаються за температури, вищої 50 градусів, висока собівартість – примусили 

виробників масово використовувати штучні добавки. Найвідомішою штучною 

ароматичною добавкою, яку використовують у кондитерській галузі, є етилванілін 

(замінник ванілі й ваніліну). 

Поняття безпечності речовини, використовуваної в якості харчової добавки, 

уточнює спосіб його вживання. Вирішальне значення має добова кількість речовини, яка 

потрапляє в організм, тривалість його споживання, режим харчування, шляхи 

потрапляння речовини в організм. 

Крім того, слід враховувати, що дорослі люди, діти, люди літнього віку, вагітні 

мають різний рівень чуттєвості та захисних сил, тому проблема використання харчових 

добавок набуває ще більшого гігієнічного значення. Не менш важливим фактором є також 

можлива взаємодія харчових добавок з шкідливими хімічними речовинами, котрі 

потрапляють в організм людини з навколишнього середовища. Таким чином, харчові 

добавки можуть бути використані в харчовій промисловості тільки після  вивчення усіх 

властивостей і встановлення повної безпеки використання кожної окремої добавки. 

Контроль та нагляд за якістю харчових продуктів здійснюється спеціально 

уповноваженими органами виконавчої влади у галузі Охорони здоров’я, ветеринарної 

медицини; органами стандартизації, метрології, сертифікації, карантину рослин. В основу 

визначення показників безпеки покладено вимоги щодо дотримання ГДК вмісту в 

продуктах і сировині потенційно небезпечних для здоров’я речовин хімічного і 

біологічного походження. 

Важливе значення для безпеки споживачів харчових продуктів займає санітарна 

оцінка харчових продуктів. В першу чергу санітарна оцінка має виявити якість товарів та 

безпечність для вживання. 

На якість продовольчих товарів впливають фактори сфери виробництва: 

 умови вирощування рослинницької продукції, якість сировини, 

напівфабрикатів, матеріалів, технології, обладнання, праці виробників; 

 фактори сфери розподілу: якість зберігання, транспортування, реалізації; 

 фактори сфери споживання: якість короткотермінового зберігання, 

споживання і засвоєння. 

Прийнятий Закон «Про безпечність і якість харчових продуктів» установив 

необхідність одержання від постачальників харчових продуктів, харчових добавок, 

ароматизаторів і матеріалів для виробництва (переробки) харчових продуктів декларації 

виробника (замість сертифіката відповідності або інших документів, які є на сьогоднішній 

день посвідченням якості харчової продукції). 

 

 

 

 

 

 



Гігієнічні принципи використання барвників, ароматизаторів. Санітарна 

документація, що регламентує їх використання. 

 

Гігієнічні 

принципи 

використання 

барвників, 

ароматизаторів та 

санітарна 

документація, що 

регламентує їх 

використання 

Для забарвлення харчових продуктів застосовуються барвники в 

кількості, мінімально необхідній для досягнення звичного або 

природного інтенсивного кольору. Використання синтетичних та 

натуральних барвників регламентується технічними умовами та 

технологічними інструкціями. 

Для синтетичних барвників обов'язково встановлюються 

максимально допустимі рівні. 
 

Заборонено 

додавати барвники 

До багатьох продуктів не дозволяється додавати барвники. До них 

належать усі види мінеральних вод, молоко, сколотини, вершки, 

сухе 

молоко, олії, яйця, яєчні продукти, крохмаль, хліб і хлібопродукти, 

макаронні вироби, цукор, томат-пасти та консерви із томатів, 

фруктовий сік і нектар, варення, джеми, желе вищого сорту, риба, 

молюски, птиця, дичина, какао, кава, чай, цикорій, сіль, спеції, вина, 

мед, солод, сири, а також продукти дитячого харчування. 

Не є харчовими 

барвниками 

Харчовими барвниками не вважаються продукти, приправи та їхні 

компоненти, які додаються до продуктів завдяки їх ароматичним, 

смаковим і поживним властивостям, а також завдяки їх 

забарвлюючому ефекту (наприклад, перець, куркума, шафран). Крім 

того, до харчових барвників не належать барвники, які 

використовують для підфарбовування шкаралупи яєць, для 

таврування м'яса, а також ті, які наносяться на неїстівні зовнішні 

частини харчових продуктів (наприклад, покриття сиру та ковбас). 

Ароматизатори Ароматизатори - це хімічно чисті речовини з ароматичними 

властивостями. їх одержують шляхом вилучення з натуральної 

сировини або шляхом синтезу. Характерною особливістю 

ароматизаторів є те, що вони використовуються в малих 

технологічно ефективних дозах, застосування їх обмежується 

органолептичними властивостями. 

Для надання харчовому продукту специфічного аромату як 

ароматизатори використовуються натуральні екстракти та настої, 

соки, 

сиропи, ароматичні харчові есенції. 

 Ароматичні есенції виготовляються за різною рецептурою. За 

концентрацією компонентів вони бувають одно-, дво- і 

чотирикратні. При використанні ароматичних есенцій особливу 

увагу звертають на властивості і чистоту інгредієнтів, які входять до 

їх складу. 

Заборонено Не дозволяється ароматизація синтетичними ароматичними 

речовинами молока, хліба, фруктових соків і сиропів, какао, чаю, 

прянощів, а також продуктів дитячого харчування. 

Закон України Барвники та ароматизатори, які можуть використовуватись у 

харчових 

продуктах, що виробляються й використовуються в Україні, 

підлягають реєстрації центральним органом виконавчої влади у 

сфері охорони здоров'я за зверненням виробника або постачальника, 

а також за рекомендацією Національної комісії України з Кодексу 



Аліментаріус на підставі затверджених Головним державним 

санітарним лікарем України гігієнічних нормативів стосовно рівня 

включень таких ароматизаторів і барвників і у певних видах 

харчових продуктів та висновку державної санітарно- 

епідеміологічної експертизи. 

Санітарно-гігієнічні вимоги щодо використання, контролю за 

вмістом у 

харчових продуктах, встановлення допустимих рівнів 

ароматизаторів і 

барвників визначаються технічними умовами та технологічними 

інструкціями. 

Гігієнічна характеристика, нормативи вмісту харчових добавок (у 

тому 

числі ароматизаторів і барвників) у продуктах харчування та 

методичні 

рекомендації щодо контролю за їх використанням наведені в 

«Медико- 

биологических требованиях и санитарных нормах качества 

продовольственного сырья и пищевых продуктов» № 5061-89 від 

01.08.89 р.; Методичних рекомендаціях «Періодичність контролю 

продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками 

безпеки», затверджених наказом МОЗ України від 02.07. 2004 р. № 

329 Законі України «Про безпечність та якість харчових продуктів» 

від 6 вересня 2005 року №2809-ІУ. 

 

 


