
Практична робота 4 

Тема. Визначення якості кулінарної продукції органолептичним методом. Вирішення 

виробничих ситуацій. 

Мета заняття: набуття навичок санітарно-гігієнічної оцінки якості продукції. 

Матеріально-технічне забезпечення: лотки, оброблювальні дошки, ножі, лопатки, 

натуральні зразки сировини, напівфабрикатів, м'ясних, рибних, молочних продуктів, 

плодів, овочів, ягід. 

 

Хід роботи: 

Завдання 1. Вирішіть ситуаційні завдання 

 

Задача 1. Визначте доброякісність охолодженого м'яса (свіже, сумнівної свіжості) 

за такими показниками:  за зовнішнім виглядом і кольором: м'ясо має блідий колір, 

поверхня покрита слизом, видні краплини білої плісняви;  за консистенцією м'ясо пухке, 

сік мутнуватий, після натискання ямка вирівнюється поволі; запах кислуватий, жир має 

сірувато-матовий відтінок. 

Задача 2. У заклад ресторанного господарства поступила охолоджена риба 

підозрілої свіжості. Тому було проведено лабораторне дослідження – пробу варінням. 100 

г риби без луски і внутрішніх органів залили подвійним об’ємом чистої води і 

прокип’ятили 5 хв. Отримали трохи каламутний бульйон, на поверхні мало жиру, запах 

м'ясу і бульйону неприємний. 

Який висновок слід зробити? Чи можна таку рибу використовувати для 

приготування страв? 

Задача 3.   В кафе  «Весна» після  проведення  санітарного дослідження 

санітарно-епідеміологічною службою виявлено, що  салат «Вінегрет» втратив свої  

харчові властивості.  Визначте які порушення технологічного процесу  були на 

виробництві.  

Задача 4. У гриль-бар завезли великошматкові напівфабрикати свинини з сильним 

кислим запахом, розм’якшеною консистенцією і коричнево-червоним кольором. 

Проаналізувати ситуацію і зробити висновок. 

 
Завдання 2. Дайте відповіді на запитання. 

1. Чи допускається до реалізації пересолений суп чи гарнір? 

2. Чи допускаються до реалізації підгорілі порційні м'ясні вироби? 

3. Чи можна реалізувати борщ український, що має недостатньо насичений (рожевий) 

колір та аромат? 

4. У якій послідовності слід дегустувати такі страви: солянка збірна м'ясна, суп 

картопляний з крупою, риба відварена з соусом майонез, гуляш, люля-кебаб, птиця 

відварена, шашлик із баранини, кисіль із вишень? 

5. Чи допускаються до роботи в гарячому цеху кухарі з гнійним нежитем та ангіною? 

 

Методичні рекомендації 

Органолептичну оцінку якості продукції визначають за такими показниками: 

зовнішній вигляд, консистенція, колір, запах і смак. 

Для деяких груп виробів застосовують додаткові показники: прозорість (чай, желе), 

вигляд на розрізі (м'ясні, фаршировані вироби, тістечка, кекси тощо), забарвлення 

скоринки і стан м’якуша (борошняні кондитерські та булочні вироби). 

Зовнішній вигляд напівфабрикатів, виробів, страв має вирішальне фізіологічне і 

психологічне значення. Продукція повинна мати привабливий вигляд, відповідну форму 

та оформлення згідно з технологічною картою. 



Запах – це відчуття, що виникає під час збудження нюхових рецепторів. Стосовно 

харчових продуктів і кулінарних виробів розрізняють такі поняття, поєднані загальним 

терміном "запах", як аромат – природний привабливий запах, властивий фруктами, 

спеціям, молоку та букет – запах, що формується у процесі технологічної обробки 

продукту під впливом складних хімічних перетворень. Запахи, не властиві продукту, є 

наслідком порушення технології приготування або псування під час зберігання. 

Поняття "консистенція" є характеристикою агрегатного стану, ступеня 

однорідності, механічних властивостей (еластична, пружна, пластична тощо), які 

визначають оглядово 

(рідка, піниста) або за допомогою дотику. Найважливішим показником кулінарних 

виробів, страв, напоїв є смак – відчуття, що виникає під час збудження смакових 

рецепторів. Визначається якісно (солодкий, солоний, кислий, гіркий) і кількісно 

(інтенсивність смаку – малосолоний, середньосолоний, сильносолоний). 

 

Напишіть висновки по роботі 

 


