
ПРАКТИЧНА РОБОТА 

Тема практичного заняття. Визначення якості кулінарної продукції 

органолептичним методом.  Вирішення виробничих ситуацій. 

Мета роботи. Навчитися визначати якість кулінарної продукції органолептичним 

методом 

 

Вирішення виробничих ситуацій. 

 

Ситуація 1. 

Із перелічених етапів кулінарної механічної і кулінарної теплової обробки вибрати 

процеси, які належать до механічної кулінарної обробки харчових продуктів та   теплової 

обробки. Результати занести в таблицю: – дефростація; – видалення забруднень; – варіння; 

– смаження; – миття; – вимочування; – надання продуктам належної форми і розмірів; – 

тушкування; – припускання. 

Ситуація 2. 

Перед вживанням у сирому вигляді овочі (помідори, огірки, зелену цибулю та салат) 

потрібно добре вимити під холодною водою. Обґрунтувати, із якою метою це потрібно 

робити. 

Ситуація 3. 

Заправлені салати і вінегрети зберігали за температури 2...6 °С протягом чотирьох годин. 

Пояснити, чи відповідає санітарним нормам таке зберігання. 

Ситуація 4. 

Отриману партію яєць поділили на дві частини: – частину яєць у відведеному місці у 

спеціально промаркованих відрах промили теплим 1–2%-вим розчином кальцинованої 

соди, 0,5%-вим розчином хлораміну, після чого змили холодною водою і виклали на 

лотки; – другу частину занесли до виробничого цеху для подальшого термінового 

використання. Проаналізувати ситуацію і дійти висновку щодо правильності дій 

працівників у першому і другому випадках. 

Ситуація 5. 

У кафе «Явір» для бенкету приготували 40 порцій паштету з курячої печінки, 40 порцій 

холодцю, 20 порцій заливного язика. У день проведення бенкету замовник підтвердив у 

замовленні лише половину, решта залишилась. Торговельну залу цього вечора було 

закрито для інших відвідувачів. Проаналізувати ситуацію, запропонувати вирішення. 

Ситуація 6. 

Під час проколювання з м’ясних виробів виділяється сік без кольору, розріз продукту має 

сірий колір. Проаналізувати за цими ознаками ступінь готовності цих виробів.  

Ситуація 7. 

На зламі стегнова кістка курчати була червоного кольору. Проаналізувати ступінь 

готовності птиці. 

Ситуація 8. 

У дитячому кафе «Вулик» після зміни залишилося  30 порцій супу-пюре і 10 порцій 

солодкого супу із фруктів. Проаналізувати ситуацію, визначити пропозиції та висновок. 

Ситуація 9. 

Компоти і напої, приготовлені у наплитних котлах та охолоджені в холодному цеху, були 

залишені для реалізації наступного дня. Обґрунтувати правильність приготування і 

реалізації напоїв. 

Зробіть висновки до ситуацій 


