
Лекція 6 

 

Тема лекції      Санітарні вимоги до кулінарної обробки харчових продуктів і 

реалізації кулінарної та кондитерської продукції, напоїв  
 

План 

 

1. Фізіологічне, санітарно-гігієнічне та епідеміологічне значення кулінарної обробки харчових 

продуктів.  Санітарно-гігієнічні вимоги до механічної кулінарної обробки овочів, фруктів та яєць. 

2. Санітарно-гігієнічні вимоги до приготування та реалізації салатів і вінегретів, солодких страв, 

напоїв. 

3. Санітарні вимоги до теплової обробки напівфабрикатів: смаження риби, м'яса й овочів. 

4. Санітарні вимоги до реалізації холодцю, паштету, заливних страв, омлетів, кулінарних виробів, 

смажених у фритюрі. 

5. Санітарні вимоги до роздавання та споживання їжі, напоїв. 

6. Санітарно-гігієнічні вимоги до виготовлення та реалізації кремових кондитерських виробів, 

виробів, смажених у фритюрі. 

7. Санітарні вимоги до обслуговування відвідувачів. 

8. Санітарно-гігієнічна оцінка якості готової продукції закладів ресторанного господарства; 

санітарно-бактеріологічне дослідження якості готових страв, виробів, напоїв. 

9. Санітарні вимоги до м'якого морозива в закладах ресторанного господарства. 

10. Санітарно-гігієнічні вимоги до реалізації кулінарної продукції у філіалах закладів, буфетах, 

барах. 
 

 

1. Фізіологічне, санітарно-гігієнічне та епідеміологічне значення кулінарної обробки 

харчових продуктів. 

 

Кулінарна обробка продуктів на підприємствах громадського харчування має важливе 

фізіологічне, санітарно-гігієнічне та епідеміологічне значення. Основною вимогою до кулінарній 

обробці продуктів є максимальне збереження їх харчової та біологічної цінності, найменше 

забруднення і повне знешкодження. 

При приготуванні страв, кулінарних і кондитерських виробів на підприємствах 

громадського харчування необхідно суворо дотримуватися потоковість виробничого процесу. При 

цьому кількість готуються страв і виробів повинно відповідати проектній потужності 

підприємства, а продукція повинна готується відповідними партіями у міру її реалізації.  

Якість кулінарних виробів і страв на підприємствах громадського харчування залежить від 

багатьох факторів: насамперед від якості сировини, умов зберігання, дотримання санітарно-

гігієнічних вимог у процесі технологічної обробки, санітарного стану обладнання, умов реалізації 

їжі тощо. Неправильне зберігання продуктів, погана кулінарна обробка призводить до втрати 

поживних речовин, вітамінів і мікроелементів. 

Мета механічного кулінарного обробляння продуктів - отримання напівфабрикатів, 

придатних для приготування страв та кулінарних виробів. Це обробляння передбачає розмо-

рожування (дефростацію) продуктів, якщо вони були заморожені, видалення різних 

забруднювачів, неїстівних частин, екземплярів (для овочів, фруктів, ягід), миття, вимочування 

(солоних м'яса, риби, грибів та ін.), розподіл продуктів на частини, котрі різняться харчовою 

цінністю, надання їм належної форми, розмірів і т.ін. 

Механічне кулінарне обробляння харчових продуктів може істотно впливати на якість 

готових кулінарних виробів, тому його слід проводити так, аби максимально зберегти харчову 

цінність продуктів, забезпечити доброякісність кулінарних виробів чи готових страв, попередити 

мікробне забруднення напівфабрикатів. . Продукти, які надходять у виробництво, піддають 

механічному кулінарному оброблянню.Механічне обробляння необхідно проводити ізольовано в 

заготівельних цехах, обладнаних окремими ваннами, виробничими столами і дошками. 

 



Санітарно-гігієнічні вимоги до механічної кулінарної обробки овочів, фруктів та яєць. 

 

Санітарний контроль за приготуванням їжі на підприємствах громадського харчування 

починається з моменту отримання продуктів із складу. Звертається увага на якість харчових 

продуктів, неякісні продукти вилучають із вжитку. Продукти, які надходять у виробництво, 

піддають холодній або первинній обробці, яка включає в себе сортування овочів, очистку і миття 

їх, розморожування м'яса, риби, вимочування солоних продуктів тощо. 

          Обробка овочів пов'язана із значним забрудненням виробничих приміщень, а тому її 

необхідно проводити ізольовано в спеціальних овочевих цехах. Там овочі миють, перебирають і 

просушують. Очистка картоплі в картоплеочисних агрегатах не дає змоги . повністю забрати вічка, 

тому її треба дочищувати вручну. При обробці інших овочів звертається увага на ретельне миття, 

особливо тих овочів, які не будуть оброблятись термічно. При проведенні первинної обробки 

овочів - на збереження вітамінів. По-перше, не слід підготовлені овочі довго зберігати на повітрі 

або у воді в нарізаному вигляді, оскільки вони втратять велику кількість вітаміну С і поживних 

речовин. По-друге, не варто промивати квашену капусту - це призведе до втрат 60-80 % 

аскорбінової кислоти, а також значної частини мінеральних речовин. По-третє, не слід зберігати 

підготовлену моркву на світлі, бо це руйнує провітамін А - каротин. 

 

Обробка овочів. Технологічна схема обробки овочів включає наступні операції: сортування, 

миття, очищення, нарізка. Сортування овочів включає операції з видалення загнили овочів і 

сторонніх домішок. Особливо ретельно слід проводити мийку тих овочів, які вживаються в їжу в 

сирому вигляді (помідори, огірки, зелень і т.д.). Промивають овочі в проточній воді або у великій 

кількості непроточной води. Встановлено, що п'ятихвилинне промивання овочів забезпечує 

необхідний ступінь чистоти. 

Картоплю миють у спеціальних машинах або мийних ваннах, потім очищають в машині і 

вручну дочищают. Очищену картоплю зберігають у воді не більше 2-3 год при температурі 12 С. 

Очищені коренеплоди та інші овочі зберігають покритими вологою тканиною не більше 3 год. 

При надходженні на підприємство громадського харчування сульфітованого картоплі або 

картоплі, обробленого в піні з використанням метилцелюлози, допускається її зберігання в 

холодильній камері відповідно 48 і 72 годину, а без холоду - 24 та 36 годину; перед використанням  

громадського харчування сульфітованого картоплі або картоплі, обробленого в піні з 

використанням метилцелюлози, допускається її зберігання в холодильній камері відповідно 48 і 72 

годину, а без холоду - 24 та 36 годину; перед використанням таку картоплю ретельно промивають 

холодною водою. 

Свіжу капусту зачищають і миють у холодній проточній воді. При виявленні черв'яків в 

капусті качан опускають на 30 хв в 4-5% розчин солоної води. 

Правильна обробка овочів зберігає їх харчову та біологічну цінність. 

Гриби очищають, промивають у проточній воді і відразу ж відправляють на теплову 

обробку. 

Обробка яєць, використовуваних для приготування страв на виробництві, проводиться у 

відведеному місці в спеціальних промаркованих ємкостях (відрах котлах) у такій послідовності.  

- 1 ємність: миття теплим розчином 1-2% кальцинованої соди; 

- 2 ємність: дезінфекція 0,5% розчином хлораміну; 

- 3 ємність: ополіскування холодною водою. 

Після цього чисті яйця викладають на лотки або інший чистий посуд.  

 

 

4.Санітарні вимоги до реалізації холодцю, паштету, заливних страв, омлетів, кулінарних 

виробів, смажених у фритюрі. 

 

При приготуванні холодцю відварені м'ясопродукти та інші компоненти заливають 

процідженим бульйоном і повторно кип'ятять. Холодець в гарячому вигляді розливають в 

попередньо ошпарені форми і залишають для охолодження до 25 ° С на виробничих столах. 

Подальше доохолодження і зберігання при температурі +4 + / -2 ° С відбувається в холодильнику в 



холодному цеху. Реалізація холодцю без наявності холодильного обладнання не допускається. 

Готовність виробів з м'яса і птиці визначають по виділенню безбарвного соку в місці 

проколу і сірому кольору на розрізі продукту, а також по температурі в товщі продукту: для 

натуральних рубаних виробів - не нижче 85 ° С, для виробів з котлетної маси - не нижче 90 ° С. 

Вказану температуру витримують 5 хв. 

При смаженні виробів у фритюрі рекомендується використовувати спеціалізоване 

обладнання, яке не потребує додаткового додавання фритюрних жирів. 

При використанні традиційних технологій виготовлення виробів у фритюрі застосовують 

тільки спеціалізоване технологічне обладнання. При цьому проводять виробничий контроль якості 

фритюрних жирів. 

Щодня до початку і після закінчення смаження перевіряють якість фритюру за 

органолептичними показниками (смаком, запахом, кольором) і ведуть записи з використання 

фритюрних жирів (табл. 12, 13, 14). При наявності різкого, неприємного запаху; гіркого, що 

викликає неприємне відчуття, першіння, присмаку і значного потемніння використання фритюру 

не допускається. 

Після 6-7 год смаження жир зливають з фритюрниці. Фритюрницю ретельно очищають від 

крихт, Пригара жиру і крохмалю. Залишок жиру відстоюють не менше 4:00, відокремлюють від 

осаду і після органолептичної оцінки використовують з новою порцією жиру для подальшої 

смаження. Осад утилізують. 

Повторне використання фритюру для смаження допускається тільки за умови його 

доброякісності за органолептичними показниками і ступеня термічного окислення. 

Фритюр, не придатний для подальшого використання, підлягає здачі на промислову 

переробку. Порядок і періодичність контролю за якістю фритюрних жирів встановлює виробник 

за погодженням з органами та установами держсанепідслужби. 

Відварене м'ясо, птицю і субпродукти для перших і других страв нарізають на порції, 

заливають бульйоном, кип'ятять 5-7 хв і зберігають у цьому ж бульйоні при 75 ° С до відпустки не 

більше 1 год. 

При приготуванні омлету суміш яйця (або яєчного порошку) з іншими компонентами 

виливають на змащене жиром деко або порційну сковороду шаром 2,5-3 см і ставлять в духовку з 

температурою 180-200 ° С на 8-10 хв. Зберігати яєчну масу дозволяється не більше 30 хв. 

Приготування і реалізація холодців і паштетів, заливних з м'яса, птиці, риби, млинчиків і 

пиріжків з м'ясним і ліверним фаршем та інших виробів підвищеного епідеміологічного ризику 

допускаються при наявності санітарно-епідеміологічного висновку органів Держсанепідслужби. 

 

 

5.Санітарні вимоги до роздавання та споживання їжі, напоїв. 

 

Щодня перевіряють якість напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів. При цьому 

вказують час виготовлення продукту, його найменування, результати органолептичної оцінки, 

включаючи оцінку ступеня готовності, час дозволу на роздачу (реалізацію) продукції, П.І.Б. 

виробника продукції, П.І.Б. особи, яка проводила органолептическую оцінку.  

Гарячі страви (супи, соуси, напої) при роздачі повинні мати температуру не нижче 75 ° С, 

другі страви та гарніри - не нижче 65? С, холодні супи, напої - не вище 14 ° С . 

Готові перші та другі страви можуть знаходитися на марміті або гарячій плиті не більше 2-3 год з 

моменту виготовлення. Салати, вінегрети, гастрономічні продукти, інші холодні страви і напої 

виставляють в порціоніровать вигляді в охолоджуваний прилавок-вітрину і реалізують протягом 1 

год. 

При складанні меню двох-триразового харчування для організованих колективів 

однойменні страви та гарніри протягом одного дня не включають. 

Забороняється залишати на наступний день: 

- салати, вінегрети, паштети, холодці, заливні страви, вироби з кремом та інші особливо 

швидкопсувні холодні страви (крім тих видів, терміни придатності на які пролонговані 

Держсанепіднагляду); 

- супи молочні, холодні, солодкі, супи-пюре; 



- м'ясо відварене, порціоніровать для перших страв, млинці з м'ясом і сиром, рубані вироби 

з м'яса, птиці, риби; 

- соуси; омлети; картопляне пюре, відварені макарони; 

- напої власного виробництва. 

У виняткових випадках, з обов'язковою відміткою, залишилася їжу необхідно охолодити і 

зберігати при температурі +4 + / -2 ° С не більше 18 год Перед реалізацією охолоджену їжу 

дегустують, після чого знову піддають тепловій обробці (кип'ятіння , смаження на плиті або в 

духовці) з повторною дегустацією. Термін реалізації їжі після повторної теплової обробки - не 

більше 1 год. Свіжоприготовлену їжу не змішують із залишками від попереднього дня. 

Для роздачі готових страв використовують чисту суху посуд і столові прилади. Повторне 

використання одноразового посуду і приладів забороняється. 

Роздавальний інвентар повинен бути чистим, в достатній кількості для кожного виду готової 

продукції (страви). 

При необхідності транспортування готової продукції її доставляють в термосах або в 

спеціально виділеній, добре вимитої посуді з щільно закриваються кришками. Термін зберігання 

гарячих перших і других страв в термосах не повинен перевищувати 3:00 (включаючи час їх 

транспортування). 

Напівфабрикати, готові страви та інші вироби, що виробляються організаціями харчування 

для реалізації через торговельну мережу, виготовляють з технологічних інструкцій, нормативної 

та технічної документації, погодженої з органами держсанепіднагляду в установленому порядку.  

Продукція, реалізована поза організації харчування через торгову мережу, повинна мати 

санітарно-епідеміологічний висновок. 

Для доставки напівфабрикатів з заготовочних в доготовочні або магазини кулінарії 

використовують чисту оборотну маркіровану тару, відповідну вимогам нормативної та технічної 

документації, з щільно прагненням кришками, а також пакувальні матеріали, дозволені органами 

держсанепіднагляду. 

При реалізації продукції мають бути створені умови для роздільного зберігання та відпуску 

напівфабрикатів і готової продукції. 

Харчові відходи збирають у спеціальну промаркированную тару (відра, бачки з кришками), 

яку поміщають в охолоджувані камери або в інші спеціально виділені для цієї мети приміщення. 

Бачки і відра після видалення відходів промивають миючими та дезінфікуючими засобами, 

обполіскують гарячою водою температурою 40-50 ° С і просушують. Тару для харчових відходів 

миють у спеціально відведеному місці. Для транспортування відходів використовують спеціально 

призначений для цього транспорт. 

 

 

7.Санітарні вимоги до обслуговування відвідувачів. 

 

На будь-якому підприємстві харчування в першу чергу повинні бути забезпечені безпека 

життя, здоров'я і майна споживачiв. У будівлі повинні бути аварійні виходи, сходи, інформаційні 

покажчики і т. д. 

Підприємства харчування повинні бути оснащені системою оповіщення, засобами захисту 

від пожеж, які передбачаються правилами пожежної безпеки. 

На підприємствах харчування повинні беззаперечно дотримуватися: санітарно - епідеміологічні 

норми і правила, стан сантехнічного та виробничого обладнання, видалення відходів, ефективний 

захист від комах і гризунів. Згідно з СанПиН рекомендується відводити під кухню 1/2 або 2/3 

площі ресторану. Для забезпечення безпеки клієнтів величезна увага приділяється чистоті посуду і 

приладів. Необхідну ступінь чистоти і певну дезінфекцію гарантує процес миття у посудомийних 

машинах при високій t. 

 Особливі вимоги щодо безпеки пред'являються персоналу. Перш за все, весь персонал 

повинен пройти підготовку з безпечних методів роботи, знати і дотримуватися правил пожежної 

безпеки, охорони праці та технічної безпеки.  

Всі працівники підприємства повинні підлягати періодичному медичному огляду. При 

вступі на роботу всі працівники зобов'язані пройти медичний огляд, прослухати курс по санітарно 



- гігієнічної підготовки. Ресторани, що піклуються про безпеку своїх клієнтів, які регулярно 

організовують додаткові семінари для працівників кухні. Мета даних семінарів - запобігання 

небезпеки інфекційного зараження, як споживачiв, так і самих працівників. 

Не рідше одного разу на два роки обслуговуючий персонал повинен складати іспит з 

санітарного мінімуму.  

На кожного працівника заводиться особиста медична книжка (яка свідчить про перенесених 

інфекційних захворюваннях) і свідчить про здачу санітарного мінімуму. Найбільш частий спосіб 

розповсюдження харчових інфекцій на підприємствах харчування - це брудні руки персоналу, 

тому слід здійснювати контроль кількості і частоти миття рук персоналу. Використовувати 

звичайне мило недостатньо, необхідне спеціальне дезінфікуючий мило або миючий засіб. Для 

сушіння рук слід використовувати одноразові рушники. Підприємства харчування повинні 

розташовуватися тільки в екологічно сприятливих районах. Естетика інтер'єру повинна 

створювати комфортнi умови обслуговування. 

 

 

8.Санітарно-гігієнічна оцінка якості готової продукції закладів ресторанного господарства; 

санітарно-бактеріологічне дослідження якості готових страв, виробів, напоїв. 

 

Якість готової продукції залежить від якості сировини і напівфабрикатів, які 

використовують для її приготування. Недоброякісні сировину і напівфабрикати для приготування 

страв, закусок, виробів використовувати забороняється. 

Якість сировини, напівфабрикатів і готової продукції визначають на основі характерних для 

них властивостей, тобто показників якості: зовнішнього вигляду, смаку, запаху, консистенції. 

Для визначення якості сировини, напівфабрикатів і готової кулінарної продукції 

використовують два методи: органолептичний і лабораторний. Лабораторний аналіз дає 

найточніші результати про якість продукту чи страви, а смакові та інші показники якості 

визначаються тільки за допомогою органів чуття людини, тобто органолептичним методом. На 

практиці в основному застосовують органолептичний метод. Цей метод певною мірою 

суб'єктивний, оскільки органи чуття у людей розвинуті неоднаково. Тому результати оцінки якості 

залежать від здібностей і тренування органів чуття, спостережливості і стану здоров'я дегустатора, 

а також від дотримання умов і техніки дегустування. Дегустатор не повинен курити, вживати 

алкогольні напої. При дегустуванні спочатку пробують ті продукти, що мають ніжний смак і 

запах, а потім — більш гострі. 

Смак визначають за допомогою смакового апарату, який складається із смакових точок і 

розміщених навколо них нервових волокон. Смакові точки розміщені в основному зверху на язиці 

(на смакових сосочках), а також на слизистій оболонці порожнини рота у вигляді мікроскопічних 

утворень клітин. Смак відчувається тільки тоді, коли смакові речовини знаходяться у розчиненому 

стані (у воді, слині). Тому пробу особливо сухих і жирних продуктів на деякий час затримують у 

роті і розжовують до появи чітко вираженого смаку. 

Розрізняють чотири основних види смаку: солодкий, солоний, кислий, гіркий, а всю 

різноманітність існуючих у природі смаків вважають відтінками цих смакових категорій. 

Швидкість сприйняття смакових відчуттів неоднакова. Найшвидше відчувається солоний, потім 

солодкий, кислий і найповільніше — гіркий смак. Солодкий смак відчувається найдужче 

кінчиками язика, солоний — краями язика, а гіркий — його коренем, тому при визначенні гіркоти 

їжу пережовують повільніше і довше тримають у роті, ніж при визначенні солодкості чи 

солоності. 

Якщо продукти містять різні смакові речовини, то відчувається складний смак: 

кисло-солодкий (вишні), кисло-солоний (квашена капуста), солодко-гіркий (шоколад) та ін.; 

смаки кислий і гіркий, солодкий і солоний сприймаються завжди окремо. Для сприймання смаку 

велике значення має температура їжі. Смакові відчуття сприймаються найкраще тоді, коли її 

температура близька до температури тіла людини. Підвищена або знижена температура продукту 

знижує смакові відчуття. Кислий і солоний смак дужче відчувається в холодній страві, ніж у 

гарячій, а солодкість — однаково як у гарячій, так і в холодній. Смак солі значно слабше 

відчувається у жирному продукті. 



Запах сприймається органом нюху. Розрізняють сім основних груп запахів: 

камфорний, мускусний, квітковий, м'ятний, ефірний, гострий, гнильний. Усі інші запахи 

вважають змішаними; вони складаються з основних запахів. 

Для визначення запаху їжі роблять енергійний короткий і сильний вдих носом, дихання 

затримують на 2-3 с, а потім роблять видих. Орган нюху побудований так, що запахи людина 

відчуває також і під час ковтання їжі. 

Найповніше та найяскравіше відчуття смаку і запаху дає перший ковток, перше куштування 

страви. 

Багаторазове куштування страви призводить до втомлення смакових і нюхових відчуттів і 

відповідно до помилкової оцінки її якості. 

Колір продукту (продукції) залежить від його властивостей відбивати (повністю або 

частково) або пропускати промені світла різної довжини. При відбиванні продуктом денного 

світла повністю він здається білим (цукор, кухонна сіль, хоч їх кристали прозорі). При поглинанні 

усіх променів спектра він здається чорним (маслини, чай). Колір слід визначати при денному 

розсіяному світлі або при штучному освітленні ідентичного спектрального складу.  

За допомогою органів зору визначають не тільки колір, а й прозорість (каламутність), 

блиск, зовнішній вигляд, форму, консистенцію, характер упакування тощо. 

Консистенція — це сума властивостей (м'якість, зернистість, липкість, розрідженість та ін.) 

харчового продукту, які визначаються очима, шкірою рук, м'язами рота. 

У міру приготування кожної партії страв, кулінарних виробів (перед видаванням їх для 

реалізації) проводиться бракераж — щоденний контроль якості готової продукції, який здійснює 

бракеражна комісія в присутності кухаря, що готував страву. До складу бракеражної комісії 

входять: директор, інженер-технолог, завідуючий виробництвом, висококваліфікований кухар, 

який має право особистого бракеражу їжі, або кухар-бригадир, санітарний працівник. 

Якість страв визначають органолептичним методом, тобто за зовнішнім виглядом, 

консистенцією, смаком і запахом. Крім того перевіряють вихід продукції. Для цього зважують 

порції виробів, які беруть з роздавальної лінії для відпускання відвідувачам. Відхилення в масі не 

допускаються. 

Перед проведенням бракеражу бракеражна комісія має ознайомитися з меню і 

калькуляцією на вироби. При порушенні технології приготування їжі або недоважуванні комісія 

має право зняти страви з реалізації і направити їх на доготування чи перероблення, а якщо 

потрібно — на обстеження у санітарно-бактеріологічну лабораторію. 

Результати бракеражу записують у бракеражний журнал, де страву оцінюють І за 

п'ятибальною шкалою. Сторінки журналу мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені 

печаткою. Він зберігається у завідуючого виробництвом або у санітарного працівника. 

Під час органолептичної оцінки страв кожному з показників — зовнішній вигляд, смак, 

запах і консистенція — дають оцінку 5, 4, 3, 2. Загальну оцінку страви виводять як середнє 

арифметичне до десятих дробів одиниці. 

Оцінку 5 одержують такі страви і кулінарні вироби, які за зовнішнім виглядом, смаком, 

запахом, кольором і консистенцією відповідають установленим для них показникам і вимогам. 

На 4 оцінюють страви і кулінарні вироби з відмінними смаковими показниками, але які 

мають відхилення у формі нарізування, недостатньо рум'яну кірочку, тріщини на поверхні, 

неповний набір сировини та інші незначні відхилення. 

Оцінку 3 мають страви, які можна реалізовувати без перероблення, якщо смакові якості їх 

не відповідають усім установленим для них вимогам (наприклад, юшка молочна з легким 

присмаком горілого молока). 

Оцінку 2 одержують страви і кулінарні вироби з невластивим для них смаком і запахом, 

пересолені, дуже кислі, гіркі, гострі, які не мають потрібної форми, підгорілі, з ознаками псування 

тощо. В цьому випадку страву з реалізації знімають і направляють на перероблення. Якщо 

переробити страву не можна, складають акт, на основі якого з кухаря, який готував страву і 

допустив брак, вираховують вартість сировини. Кухарів, які систематично готують страви низької 

якості, позбавляють преміальної доплати. 

Якість готової продукції визначається за допомогою гігієнічної експертизи 



  Гігієнічна експертиза — це оцінка експертами відповідності сировини, продукції і 

упакування визначеним гігієнічним вимогам. 

На підставі санітарно-гігієнічної експертизи видається висновок — документ, який 

встановлює критерії безпеки та шкідливість небезпечних факторів харчового продукту (групи 

продуктів), продовольчої сировини, супутніх матеріалів. 

Найважливішим завданням гігієнічної експертизи харчових продуктів є визначення 

властивостей, які характеризують їх якість, харчову цінність та їх нешкідливість для здоров'я 

людини. 

Гігієнічна експертиза харчових продуктів здійснюється згідно з правами та обов'язками, 

покладеними на органи та установи СЕС МОЗ України. 

Вимоги безпеки до здоров'я та життя населення є обов'язковими у державних стандартах та 

інших нормативних документах. 

Нагляд за дотриманням вимог санітарних норм у нормативній документації, стандартах, 

відповідністю продукції вимогам безпеки до життя та здоров'я населення здійснюють органи, 

установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби шляхом проведення 

випробувань. 

Випробування проводяться у наступних цілях: 

визначення змін органолептичних властивостей харчових продуктів, їх характеру й 

ступеня, а також цих змін; 

виявлення відхилень в хімічному складі продуктів та визначення їх причин; 

встановлення можливостей передавання через інфіковані продукти збудників харчових 

отруєнь та інфекційних захворювань; 

виявлення пестицидів, важких металів, харчових добавок, шкідливих домішок та інших 

чужорідних речовин в кількості, що перевищує гігієнічні нормативи і природний вміст у продукті; 

виявлення ступеня бактеріального забруднення продуктів і характеру їх мікрофлори; 

встановлення умов виробництва і санітарного режиму підприємств, транспортування, 

збереження і реалізації харчових продуктів, порушення яких призводить до змін їх 

органолептичних властивостей, до бактеріального чи хімічного забруднення. 

В результаті проведення гігієнічної експертизи вирішуються питання можливості і 

безпечності використання даної партії харчових продуктів для споживання населення або 

необхідності у додатковій технологічній тепловій обробці, сортуванні чи підсортуванні, 

визначення умов та шляхів реалізації. 

Основним завданням санітарно-гігієнічної експертизи є встановлення факту дотримання 

(недотримання) санітарних норм та правил шляхом здійснення державного санітарно-

епідеміологічного нагляду за: 

- дотриманням санітарних норм і правил при виготовленні, зберіганні, транспортуванні, 

реалізації продуктів харчування, особливо швидкопсувних; 

- використанням нових матеріалів для виробів, тари, упакування, обладнання, які 

контактують з харчовими продуктами; 

- вмістом залишкових кількостей пестицидів, солей важких металів, антибіотиків, 

шкідливих домішок; 

- якістю харчових продуктів при виробництві, дотриманням рецептури, вмісту основних 

речовин, які встановлюються нормативною документацією. 

Спеціальні санітарно-епідеміологічні перевірки проводяться у таких випадках: 

 виникнення або підозри можливості виникнення харчових отруєнь або гострих 

кишкових інфекцій; 

 підозри бактеріального, хімічного або механічного забруднення харчових продуктів, 

внаслідок чого вони стають небезпечними для здоров'я населення; 

 порушення технології виробництва харчових продуктів, рецептур, норм 

застосування пестицидів, харчових добавок тощо; 

 порушення санітарних вимог під час виробництва, транспортування, зберігання, 

реалізації. 

Державна система контролю якості і безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів 

включає ще й інші організації. 



Крім органів і установ санітарно-епідеміологічної служби, експертиза 

сільськогосподарської сировини і харчових продуктів здійснюється державно-ветеринарною 

службою, галузевими організаціями з контролю якості товарів, спеціалістами управління із 

стандартизації, метрології і сертифікації. 

У випадках виявлення при перевірках харчових продуктів з простроченими термінами 

реалізації, ознаками псування і забруднення, наявністю сторонніх або шкідливих домішок, при 

виявленні продукції, що має відхилення від положень нормативної документації, спеціалісти 

Управління у справах захисту прав споживачів можуть перевести що продукцію у нестандартну 

або намітити шляхи її реалізації. При виявленні спеціалістами недоліків, які мають санітарно-

епідеміологічне значення, рішення про придатність до споживання продуктів харчування 

передається для формулювання висновку закладу, що здійснює державний нагляд і проводить 

санітарно-гігієнічну експертизу. 

 

 

9. Санітарні вимоги до м'якого морозива в закладах ресторанного господарства. 

 

Вироблення і реалізація м’якого морозива в закладах ресторанного господарства 

здійснюється відповідно до ОСТ 28 2-27 за наявності: 

– приміщення для зберігання й обробки сировини з холодильною камерою; 

– приміщення для відновлення молочної суміші та приготування гарнірів з холодильним 

обладнанням; 

– мийної інвентарю та посуду. 

Сухі суміші, концентрати молочні стабілізуючі (КМС) і сировина для гарнірів за якістю 

повинні відповідати вимогам чинноїнормативно-технічної документації, надходити у справній 

упаковці та супроводжуватися документами, що засвідчують їх якість і строк реалізації.  

Сухі суміші зберігають у холодильних шафах. У розкритій тарі сухі суміші зберігають не 

більше 20 діб, КМС – у щільно зав’язаному поліетиленовому вкладиші – не більше 30 діб. 

Для виготовлення м’якого морозива використовують відновлені суміші, приготовлені із 

сухих сумішей або КМС. Для відновлення суміші використовують свіжокип’ячену питну воду. 

Компоненти беруть у чітко визначених співвідношеннях, передбачених нормативно-технічною 

документацією. 

Для відновлення сухої суміші в посуд наливають відмірену кількість води (температура не 

вища ніж 25 °С), засипають суху суміш, витримують 2-3 хв для набрякання, перемішують 

протягом 15…20 хв. до повного розчинення порошку. При розчиненні КМС у посуд висипають 

концентрат, частинами додають відмірену кількість води, постійно перемішуючи до повного 

розчинення порошку. 

Відновлені суміші проціджують через сито з отворами розміром 1,0…1,5 мм, заливають у 

фризер і фризерують протягом 10 хв. 

Відновлювати суху суміш або КМС слід у міру реалізації м’якого морозива. Відновлену 

суміш зберігають (у разі потреби) у холодильній шафі не більше 18 год з моменту виготовлення. 

Реалізація м’якого морозива дозволяєється тільки в місцях його виготовлення. 

Виготовлення морозива здійснюється безпосередньо перед відпуском. 

М’яке морозиво відпускають у креманках, фужерах, вазочках або стаканчиках (вафельних, 

паперових, з комбінованих матеріалів, дозволених Міністерством охорони здоров’я України). 

Одноразовий посуд зберігають у заводській тарі, повторне його використання забороняється. 

Гарніри відпускаються за допомогою дозаторів. 

У разі тимчасової відсутності попиту (не більше 2 год) зберігати м’яке морозиво можна в 

циліндрах фризера, поставивши перемикач режимів у положення «стоп» і кожні 15…20 хв. 

переключаючи його на 2…3 хв. в положення «автомат». 

Обробка фризера здійснюється відповідно до інструкції з його експлуатації. 

Інвентар, посуд миються згідно з правилами для закладів ресторанного господарства. 

 

 

 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82


 

 

10.Санітарно-гігієнічні вимоги до реалізації кулінарної продукції у філіалах закладів, буфетах, 

барах. 

 

 

До початку роздавання якість їжі повинно бути перевірено кухарем, що готував страву, а 

також бракеражной комісією з відповідним записом у спеціальному бракеражному журналі, який 

повинен бути на підприємстві. 

Для роздачі їжі застосовуються спеціальні роздавальні лінії і прилавки, які повинні 

забезпечити збереження якість готової їжі. 

При роздачі гарячі страви (супи, соуси, напої) повинні мати температуру не нижче 75 ° С, 

другі страви та гарніри - не нижче 65 ° С, холодні супи, напої - не вище 14 ° С . 

Готові перші та другі страви можуть знаходитися на марміті або на гарячій плиті не більше 

2-3 ч. Салати, вінегрети, гастрономічні продукти, інші холодні страви і напої повинні 

виставлятися в порціоніровать вигляді в охолоджуваний прилавок- вітрину в міру реалізації. 

У виняткових випадках вимушеного зберігання їжі, її необхідно охолодити і зберігати при 

температурі 2 ... 6 ° С не більше 18 годин. Перед реалізацією охолоджена їжа перевіряється і 

дегустується завідувачем (заступником) виробництвом, після чого обов'язково піддається знову 

тепловій обробці (кип'ятіння, смаження на плиті або в духовці). Термін реалізації їжі після цієї 

теплової обробки не повинен перевищувати 1 години. Забороняється змішування їжі з залишками 

від попереднього дня або з їжею, приготованою в той же день, але в більш ранні терміни. 

Забороняється залишати на наступний день: 

- салати, вінегрети, паштети, холодці, заливні страви та інші особливо швидкопсувні 

холодні страви; 

- супи молочні, холодні, солодкі, супи-пюре; 

- м'ясо відварене порціоніровать для перших страв, млинці з м'ясом і сиром, рубані вироби з 

м'яса, птиці, риби; 

- соуси; 

- омлети; 

- картопляне пюре, відварені макаронні вироби; 

- компоти і напої власного виробництва. 

Контроль за якістю напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів здійснюється відповідно до 

форми діючої на кожному конкретному підприємстві. 

Реалізація соусних страв у буфетах допускається з дозволу територіальної санепідстанції для 

кожного конкретного підприємства. 

У роздавальні пункти, буфети їжа доставляється в термосах і в спеціально виділеній, добре 

вимитої і ошпареної окропом посуді з щільно закриваються кришками. Термін зберігання перших 

і других страв в термосах не повинен перевищувати 3 ч. 

В магазинах (відділах) кулінарії повинні бути забезпечені умови для роздільного зберігання та 

відпуску напівфабрикатів і готової продукції. 

До роздачі готові страви можуть зберігатися на плиті не більше 2-3 ч. 

 

 

 


