ПЕРЕДМОВА

Даний лабораторний практикум призначено для студентів, які навчаються
на технологічних факультетах денної та заочної форми навчання і вивчають дисципліну “Харчові технології”.
Посібник поділяється на дві частини: 1 – загальну і 2 – спеціальну. У 1 частині подано опис методів аналізу основних компонентів, які входять до складу
харчових продуктів (волога, зола, білок). При цьому самі методи мають загальне
визнання. У 2 – спеціальній частині подано опис цих же методів, що і в частині
1, але вони використані до конкретних об’єктів: мука, хліб, макаронні виробі та
інші. Склад і властивості продуктів, які аналізують дуже часто вносять специфіку у методи та підготовку до аналізу об’єктів. Крім того у 2 частині перед кожною лабораторною роботою авторами надана коротка характеристика об’єктів.
Такий характер подання матеріалу допомагає студенту як найкраще засвоїти
отримані знання. У кінці практикуму надано список літератури що дасть можливість студентам і фахівцям глибше і ширше вивчити методи аналізу харчових
виробів.
Лабораторні роботи даного навчального посібника описано з урахуванням
стандартів, які діють на території України. Всі роботи перевірено на кафедрі Технології жирів та продуктів бродіння впродовж десяти років і можуть бути легко
відтворено студентами у хімічній лабораторії. Крім студентів даний посібник
може бути корисним і співробітникам, які працюють на підприємствах харчової
промисловості.
Автори висловлюють велику подяку доктору технічних наук, завідувачу
кафедрою технології жирів та продуктів бродіння Гладкому Ф.Ф.; доктору технічних наук, професору Мельнику А.П.; кандидату технічних наук, професору
Чумак О.П. та інженерам Маліку С.Г. і Крамареву С.О., аспірантці Златкіній Г.І.
за допомогу у виданні цього практикуму.
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ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

До виконання робіт допускаються лише ті студенти, яки вивчили і склали
залік з правил техніки безпеки роботи у хімічній лабораторії.
Перед кожною лабораторною роботою викладач проводить інструктаж
про безпечну роботу у лабораторії.
До лабораторної роботи допускаються студенти, які вивчили методику
лабораторної роботи. Студентам забороняється працювати у лабораторії у відсутності викладача або інженера учбового процесу. Забороняється самостійно
без дозволу викладача або інженера учбового процесу вмикати установки. Кожен студент повинен працювати на закріпленому за ним робочому місці.
Робота з хімічними речовинами повинна виконуватися з використанням
засобів індивідуального захисту (захисні окуляри, гумові рукавички, бавовняні
халати).
Роботу з розчинниками, кислотами та лугами треба проводити у витяжній
шафі.
Відпрацьовані речовини необхідно зливати у спеціально підготовлений
посуд.
Після закінчення роботи вимкнути установку, ретельно прибрати своє робоче місце, помити посуд, який використано протягом лабораторної роботи і
здати його інженерам учбового процесу. Вимити руки гарячою водою з милом.
Під час роботи у лабораторії студенту забороняється:
– виливати у раковини органічні речовини, концентровані луги і кислоти;
– пробувати на язик хімічні речовини;
– приймати їжу у приміщенні лабораторії.
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1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1.1
Визначення вмісту вологи в харчових продуктах
Вологістю, або масовою часткою вологи, називають виражене у відсотках
відношення маси вільної і зв'язаної вологи до вихідної маси продукту, якій досліджують.
Вологість є важливим показником якості для більшості харчових продуктів. Вона визначає органолептичні показники продукції, впливає на строки її
зберігання, і використовується при багатьох техніко-економічних розрахунках.
Методи визначення вологості умовно розділяють на прямі та непрямі. У
прямих методах мається на увазі процедура, що забезпечує розподіл досліджуваного матеріалу на вологу і суху речовину. Непрямі методи підрозділяються, у
свою чергу, на методи висушування і фізичні методи.
Методи висушування, як найбільш прості за практичним втіленням, широко використовуються в практичному аналізі. Вони базуються на вимірі зменшення маси вихідного матеріалу при витримці його при підвищеній температурі
або при зниженому тиску (або при сполученні цих двох факторів).
Розрізняють висушування "до постійної маси" і прискорене висушування.
Висушування "до постійної маси" проводять при температурі 100 – 110 °С, поки
втрата маси при наступному витримуванні у сушильній шафі не наблизиться до
відносної похибки визначення. Зазвичай точність 1 – 5 % відн. вважається прийнятною.
Прискорене висушування проводять при більш високій температурі (130 –
160 °С); теплове навантаження регулюється за рахунок часу витримки при заданій температурі. Режим прискореного висушування підбирається індивідуально для кожної групи харчових продуктів.
Фізичні методи визначення вологості базуються на вимірюванні фізичних
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показників матеріалу (оптичних, реологічних, електричних), які певним чином
залежать від його вологості. Фізичні методи не відзначаються великою точністю, вимагають попереднього калібрування, але дозволяють швидко провести
вимірювання, що буває вигідно при проведення орієнтовних і поточних аналізів.
Методи висушування, як і всі непрямі методи визначення вологості, приводять до результатів, що характеризуються деякою умовністю.
Умовність отриманих результатів викликана наступними причинами:
- рівне теплове навантаження в різних продуктах спричиняє різний ступінь вивільнення вільної й зв'язаної вологи;
- випаровування вологи може супроводжуватися втратою інших летучих
компонентів продукту;
- одночасно з висушуванням у продукті можуть протікати процеси окиснення і деструкції.
Обладнання: аналітичні ваги; круглодонна колба; насадка Діна-Старка;
зворотній холодильник; водяний або піщаний огрівник; камінці для кип’ятіння;
ваги технічні; прилад ПВЗ-10Д; сушильна шафа СЕШ-1 або шафа іншої марки;
обладнана закритим обігрівом і пристроєм підтримки заданої температури; ексикатор; бюкси; ваги аналітичні.
Реактиви: органічний розчинник.
Варіант №1. Визначення масової частки вологи методом Діна-Старка
Метод базується на азеотропному відгоні води з органічним розчинником,
що не змішується з водою (бензолом, толуолом, ксилолом й інш.).
Виконання роботи:
Наважку подрібненого насіння вибирають з такого розрахунку, щоб кількість води, яка виділиться, була не менше 1 см3 (наприклад, при вологості насіння 5 – 10 % наважка повинна бути 10 – 20 г). Градуйована частина насадки
повинна дозволити виміряти цю кількість води з необхідною точністю (+ 5 %
при обсязі близько 1 см3 + 1 % при об’ємі 5 см3).
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Обрану наважку насіння, взяту на аналітичних вагах, поміщають у
круглодонну колбу і доливають органічний розчинник (не більше половини обсягу колби) (рис. 1.1).

Рисунок 1.1 – Схема установки
для визначення масової частки вологи методом Діна-Старка:
1 – огрівник; 2 – штатив; 3 – холодильник;
4 – насадка Діна-Старка; 5 – колба

Розчинник повинен бути попередньо обезводнений. Зневоднення можна
проводити шляхом попереднього кип'ятіння розчинника в зібраній установці
(див. рис. 1.1) перед введенням досліджуваного матеріалу.
Під час визначення, нагрівання повинно бути відрегульовано так, щоб кипіння не було занадто інтенсивним (1 – 2 краплі конденсату в секунду). Перего7

нку закінчують, коли обсяг води в градуйованій частині насадки не змінюється
протягом 10 хв. Зазвичай час кипіння займає 40 – 60 хв.
Коли закінчиться відгін, відключають нагрівання та після охолодження
установки заміряють обсяг води, що виділилася. Якщо рідина в насадці мутна,
тоді її поміщають у теплу воду для прискорення розшаровування емульсії.
Вміст вологи W, %, розраховують за формулою:

W

V  100
,
m

(1.1)

де V – об’єм води в насадці, см3; т – наважка продукту, г.
Варіант №2. Визначення масової частки вологи вологоміром ПВЗ-10Д
Цей фізичний метод базується на залежності ємності конденсатора (діелектричної проникності) від вологості середовища.
Прилад ПВЗ – 10Д на оліє-жирових підприємствах призначений для експрес-аналізу вологості насіння соняшника без їхнього попереднього розмелу.
Застосовується у виробничих і лабораторних умовах.
Діапазон виміру вологості насіння соняшника 4 – 28 %, абсолютна похибка при вологості до 10 % складає + 0,5 %, при вологості 10 – 17 % – + 1 %, при
вологості більше 17 % – + 1,5 %.
Виконання роботи:
Ввімкніть вологомір поворотом перемикача в положення "ЖИВЛЕННЯ",
при цьому стрілка приладу по шкалі "W %" повинна бути в межах сектора 1,0 –
1,5. Переведіть перемикач у положення калібрування та ручкою "ВІДЛІК" перевести стрілку відлікового пристрою в положення 100 поділок нормальної
шкали вологоміра. Ручкою "КАЛІБРУВАННЯ" встановіть стрілку приладу на
шкалі "W %" на нуль. Зважте на технічних вагах 60 г насіння соняшника, відокремлюючи велике сміття, і за допомогою спеціальної платформи засипте їх у
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вимірювальний бункер-перетворювач. Переведіть перемикач робіт у положення
"ВИМІР" і ручкою "ВІДЛІК" встановіть нульове положення стрілки на шкалі
вимірювального приладу "W %". Відрахуйте число поділок і за допомогою перекладної таблиці 1.1 визначить вологість насіння. Проміжні значення розрахуйте по пропорції.
Таблиця 1.1 – Переклад показань вологоміра ПВЗ–10Д у відсотки вологості насіння соняшника
Число поділок по
Число поділок по
Вологість, %
Вологість, %
шкалі
шкалі
12
4,0
135
12,9
15
4,7
140
13,2
20
5,3
145
13,5
25
5,9
150
13,8
30
6,4
155
14,1
35
6,8
160
14,3
40
7,3
165
14,6
45
7,7
170
14,9
50
8,2
175
15,2
55
8,6
180
15,5
60
9,0
185
15,8
65
9,3
190
16,1
70
9,6
195
16,4
75
9,9
200
16,8
80
10,1
205
17,1
85
10,4
210
17,5
90
10,7
215
17,8
95
11,0
220
18,2
100
11,2
225
18,7
105
11,5
230
19,1
110
11,7
235
19,5
115
12,0
240
20,0
120
12,2
245
20,5
130
12,7
Варіант №3. Визначення вологості насіння соняшника прискореним
висушуванням. (за ГОСТ 10856 – 64)
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Насіння соняшника 3 – 5 г з точністю до 0,0001 г зважують у скляному
або металевому бюксі, попередньо висушеному "до постійної маси" й охолодженому в ексикаторі.
Бюкс із зваженим насінням поміщають у попередньо розігріту шафу й витримують там протягом 40 хв. при температурі 130 °С.
Після цього дістають бюкси із шафи, закривають кришками і охолоджують в ексикаторі до кімнатної температури. Охолоджені бюкси зважують на
аналітичних вагах.
Вологість насіння W, %, розраховують за формулою:

W

(m  m1 )  100
,
m  m2

(1.2)

де m – маса бюкса з насінням до висушування, г; m1 – маса бюкса з насінням
після висушування, г; m2 – маса порожнього бюкса, г.
Розбіжність між двома паралельними визначеннями не повинне перевищувати 0,25 %.
Варіант №4. Визначення вологості насіння соняшника висушуванням
"до постійної маси"
Цей метод застосовується як арбітражний у конфліктних ситуаціях між
споживачем і постачальником продукції, а також при розбіжності показань експрес-методів, при внутрішньому технохімічному обліку.
Наважку насіння соняшника 3 – 5 г з точністю до 0,0001 г зважують у
скляному або металевому бюксі, попередньо висушеному "до постійної маси" і
охолодженому в ексикаторі.
Бюкс зі зваженим насінням поміщають у попередньо розігріту шафу і витримують півтори години при температурі 105 °С. Після цього дістають бюкси
із шафи, закривають кришками й охолоджують в ексикаторі до кімнатної тем10

ператури. Охолоджені бюкси зважують на аналітичних вагах.
Потім відкриті бюкси знову поміщають на 40 хв. у шафу. Охолоджені в
ексикаторі бюкси зважують повторно.
Процедуру витримки в шафі (40 хв. при температурі 105 °С), охолодження
в ексикаторі й зважування повторюють доти, поки різниця між останнім і попереднім зважуванням буде не більше 0,005 г.
Іноді спостерігається навіть деяке збільшення маси бюкса з насінням порівняно з попереднім зважуванням, тоді за остаточний береться результат, що
передує збільшенню маси.
Вологість насіння W, %, розраховують за формулою:

W

(m  m1 )  100
,
m  m2

(1.3)

де m – маса бюкса з насінням до висушування, г; m1 – маса бюкса з насінням
після остаточного висушування,г; m2 – маса пустого бюкса, г.
За отриманими даними вологості насіння соняшника висушуванням "до
постійної маси" роблять статистичну обробку. Приклад статистичної обробки
наведено у додатку 1.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1.2
Визначення вмісту сухих речовин у харчових продуктах
Багато харчових продуктів це розведені водні системи (соки, напої, пасти). У цих випадках для характеристики складу більш правильно говорити не
про вологість, а про вміст сухих речовин.
Для багатьох розчинів з відомим і відносно постійним складом концентрацію розчинених речовин визначають, вимірюючи фізико-хімічні показники
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розчинів – густину, коефіцієнт променезаломлюваності (рефракції), світлопоглинання та інші.
Густиною називають відношення маси речовини до об’єму, який вона
займає. Розмірність густини в системі стандартних вимірювань – кг/м3, однак у
лабораторній практиці часто застосовують похідні розмірності – г/см3 і г/мл.
Густину рідин звичайно вимірюють пікнометрично або за допомогою
денсиметрів (ареометрів).
Коефіцієнт (показник) променезаломлюваності середовища, іноді його ще
називають також коефіцієнтом рефракції, за фізичним змістом є відношенням
швидкостей поширення світла в даному середовищі та у вакуумі. Для його виміру використано закон променезаломлюваності, відповідно до якого

sin  na
 ,
sin  nb

(1.4)

де α, β – відповідно кути падіння й заломлення на границі розділу двох середовищ із коефіцієнтами заломлення na і nb.
У більшості приладів для виміру показника заломлення (рефрактометрах)
використано явище повного внутрішнього відбиття, тобто підібрано такий мінімальний кут падіння променю світла, при якому кут заломлення стає рівним
90 °С.
Показник заломлення залежить від довжини хвилі світла і температури.
Звичайно він вимірюється при 20 °С і відноситься до D - лінії атомного спектру
натрію, що показано у відповідних індексах nd20.
Оптично активні речовини здатні повертати площину поляризованого світла на певний кут, причому кут повороту (обертання) залежить від концентрації:

     С  l ,
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(1.5)

де α – кут обертання площини поляризації; [α] – питоме обертання; С – концентрація розчину цукру, г/100 см3; l – товщина шару розчину.
У приладах для виміру кута обертання площини поляризації (поляриметрах) найчастіше вимірюють концентрацію розчинів цукру. Якщо кут вимірювати в градусах, концентрацію в г/100 см3 розчину, а товщину шару розчину (кювети) у дециметрах, то питоме обертання розчинів цукру дорівнює 0,665.
Лабораторна робота 1.2.1.
Визначення сухих речовин у томатних продуктах
Обладнання: пікнометр; аналітичні ваги; лійка з фільтром; рефрактометр.
Варіант №1. Визначення сухих речовин у томатних продуктах по густині фільтрату
Виконання роботи:
Чистий сухий пікнометр на 5 – 20 см3 із пробкою зважують у склянці на
аналітичних вагах (mо).
Заповнюють пікнометр дистильованою водою точно до мітки за допомогою лійки або піпетки з відтягнутим носиком. Надлишок води забирають фільтрувальним папером, згорнутим в трубочку. Зважують пікнометр із водою в тій
же склянці (m1).
Томатний сік (томат-пюре, томат-пасту) проціджують через удвічі складену марлю й фільтрують через фільтрувальний папір. Отриманим фільтратом
промивають 2 рази пікнометр, заповнюють його точно до мітки й зважують
(m2).
Розраховують густину фільтрату (ρ, г/см3) за формулою:

  В 
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m2  m0
,
m1  m0

(1.6)

де ρВ – густина води при температурі визначення (див. табл. 1.2), г/см3; mо –
маса сухого пікнометра, г; m1 – маса пікнометра з водою, г; m2 – маса пікнометра з фільтратом, г.
Таблиця 1.2 – Густина води при різних температурах
Температура, °С
10
15
20

Густина, г/см3
0,9997
0,9991
0,9982

Температура, °С
25
30

Густина, г/см3
0,9971
0,9957

За визначеною густиною фільтрату знаходять вміст сухих речовин, користуючись даними таблиці 1.3.
Таблиця 1.3 – Вміст сухих речовин в залежності від густини фільтрату
Густина фільтрату, г/см3
1
1,0108
1,0113
1,0118
1,0123
1,0128
1,0133
1,0138
1,0143
1,0148
1,0153
1,0158
1,0163
1,0168
1,0173
1,0178

Відсоток сухих
речовин
2
2,78
2,89
3,02
3,14
3,27
3,40
3,51
3,65
3,77
3,90
4,03
4,15
4,28
4,40
4,53

Густина фільтрату, г/см3
3
1,0220
1,0226
1,0230
1,0235
1,0240
1,0244
1,0249
1,0254
1,0258
1,0263
1,0268
1,0273
1,0278
1,0282
1,0287
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Відсоток сухих
речовин
4
5,57
5,72
5,82
5,94
6,07
6,15
6,29
6,43
6,53
6,65
6,78
6,90
7,03
7,13
7,23

Продовження таблиці 1.3
1
1,0182
1,0188
1,0192
1,0196
1,0201
1,0206
1,0211
1,0215

2
4,63
4,77
4,87
4,97
5,10
5,22
5,35
5,47

3
1,0292
1,0296
1,0302
1,0306
1,0310
1,0315
1,0320
1,0325

4
7,35
7,45
7,60
7,70
7,80
7,93
8,05
8,16

Варіант №2. Визначення масової частки сухих речовин у томатних
продуктах рефрактометричним методом
Виконання роботи:
Масова частка розчинних сухих речовин за рефрактометром вказує на масову частку сахарози у водному розчині, що має такий же показник заломлення,
що і досліджуваний розчин.
Фільтрат томатного соку (пасти) одержують як і у варіанті № 1.
Вимірюють показник заломлення фільтрату відповідно до інструкції по
роботі на рефрактометрі.
Попередньо перевіряють правильність установки шкали по воді, яка двічі
перегнана (бідистиляту). При цьому використовують дані табл.1.4.
Таблиця 1.4 – Залежність показника заломлення води від температури
Температура, °С
10
15
20
30

Показник заломлення
1,3339
1,3337
1,3330
1,3320

Отримане значення приводять до температури 20 °С:

15

nd20  ndt  k  (t  20),

(1.7)

де n20d – показник заломлення фільтрату при температурі 20 °С; ntd – показник
заломлення фільтрату при температурі дослідження; k = 0,0013 (°С)-1 при
15  t  25; t – температура дослідження, °С.
Лабораторна робота 1.2.2.
Визначення сахарози в сиропі
Обладнання: рефрактометр; поляриметр.
Реактиви: зразки цукрового сиропу.
Варіант №1. Рефрактометричне визначення
Виконання роботи:
Перевіривши правильність установки шкали рефрактометру по воді, вимірюють показники заломлення зразків сиропу. За перекладною таблицею 1.5
знаходять концентрацію сахарози.
Таблиця 1.5 – Перекладна таблиця
nd20
1
1,3330
1,3344
1,3359
1,3374
1,3388
1,3403
1,3418
1,3433
1,3448
1,3464
1,3479

Вміст сахарози, %
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

nd20
3
1,3672
1,3689
1,3706
1,3723
1,3740
1,3758
1,3775
1,3793
1,3811
1,3829
1,3847

Вміст сахарози, %
4
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
16

nd20
5
1,4076
1,4096
1,4117
1,4137
1,4158
1,4179
1,4200
1,4221
1,4242
1,4264
1,4285

Вміст сахарози, %
6
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

nd20
7
1,4532
1,4555
1,4579
1,4603
1,4627
1,4651
1,4676
1,4700
1,4725
1,4749
1,4774

Вміст сахарози, %
8
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Продовження таблиці 1.5
1
1,3494
1,3510
1,3526
1,3541
1,3557
1,3572
1,3590
1,3605
1,3622
1,3638
1,3655

2
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

3
1,3865
1,3883
1,3902
1,3920
1,3939
1,3958
1,3978
1,3997
1,4016
1,4036
1,4056

4
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

5
1,4307
1,4329
1,4351
1,4373
1,4396
1,4418
1,4441
1,4464
1,4486
1,4509
-

6
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
-

7
1,4799
1,4825
1,4850
1,4876
1,4901
1,4927
1,4954
1,4980
1,5007
1,5033
-

8
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
-

Варіант №2. Поляриметричне визначення
Виконання роботи:
Заповнюють кювету досліджуваним сиропом і обережно закривають кришкою, намагаючись не допустити великих пухирців повітря.
Установлюють кювету в прилад і вимірюють кут поляризації, для чого,
обертаючи маховик, домагаються рівномірного забарвлення поля зору. Вираховують кут поляризації з точністю до десятих часток градуса по синусній шкалі.
Відлік повторюють 2 – 3 рази і для розрахунку концентрації сахарози беруть середнє значення.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1.3
Мінеральні речовини в харчових продуктах.
Визначення вмісту нікелю в саломасі колориметричним методом
Загальну кількість мінеральних елементів у харчових продуктах визначають по кількості золи, тобто залишку після повного спалювання і прожарювання зразка. Органічні речовини при цьому згоряють, продукти згоряння відліта17

ють. Мінеральні елементи утворюють зольний залишок у вигляді простих речовин і термічно стійких з'єднань (оксидів, силікатів, фосфатів та інші).
При визначенні вмісту конкретних елементів, зокрема, важких металів у
більшості методів, що використовуються, також передбачена стадія мінералізації, тобто відділення металу від органічної основи продукту і перехід його у водорозчинне неорганічне з'єднання. Можливі три способи мінералізації: сухе
озолення, "мокре спалювання" і кислотна екстракція.
Використання нікелевих каталізаторів при гідруванні рослинних олій
створює можливість збільшення вмісту нікелю в саломасі. При контролі цього
показника стадію мінералізації звичайно проводять або сухим озоленням (варіант №1) або кислотною екстракцією (варіант №2). Далі отримані мінералізати
аналізують фотометричним методом, вимірюючи оптичну густину розчину забарвленого комплексу нікелю з діметилгліоксимом. Концентрацію нікелю знаходять за графіком.
Метод базується на утворенні розчинного, забарвленого в червонокоричневий колір комплексу при взаємодії нікелю з діметилгліоксимом у присутності окислювачів у лужному середовищі. Як окислювач використано йод або
персульфати. Точність і чутливість методу залежить від концентрації реагуючих
компонентів, величини рН, присутності в аналізованому розчині сторонніх іонів,
температури і їхньої тривалості, розвитку забарвлення розчину.
Обладнання: порцеляновий тигель; конічна колба (250 см3); зворотній
холодильник; хімічна склянка (150 – 200 см3); хімічна лійка; піпетки на 1 см3;
колба мірна (100 см3); електроплита; піщаний огрівник; огрівник водяний; піч
муфельна; фотоелектроколориметр; палички скляні.
Реактиви: царська водка (суміш двох частин концентрованої соляної кислоти й однієї частини концентрованої азотної кислоти); концентрована соляна
кислота; 10 %-вий розчин азотної кислоти; 20 %-вий розчин сегнетової солі (КNа виннокислий); 5 %-вий розчин гідроксиду натрію; 0,01 N розчин йоду або
3 %-вий розчин персульфату амонію; 1 %-вий розчин діметилгліоксиму в 5 %18

ном розчині їдкого натру; нікель сірчанокислий або нікель азотнокислий (розчин містить 0,02 г нікелю в 1 дм3).
Варіант №1. Сухе озолення
Виконання роботи:
У порцеляновий тигель на аналітичних вагах відважують 1 – 2 г фільтрованого саломасу, який потім обвуглюють на електроплиті до припинення виділення диму. Для прискорення аналізу замість обвуглювання можна проводити
спалювання розплавленого саломасу на ґнотику з фільтрувального паперу. Після цього тигель прожарюють у муфелі при температурі 800 – 850 °С впродовж
30 – 35 хв. (залишок у тиглі повинен бути білого або сірого кольору). До охолодженої золи доливають 1 – 2 см3 царської водки і випарюють досуха на електроплиті під витяжкою. Потім додають 1 – 2 краплі концентрованої соляної кислоти і 6 см3 гарячої води для розчинення сухого залишку.
До охолодженого розчину доливають піпеткою 1 см3 20 %-вого розчину
сегнетової солі, 1 см3 5 %-вого розчину їдкого натру, 1 см3 0,01 N розчину йоду
або 1 см3 3 %-вого розчину персульфату амонію, 1 см3 діметилгліоксиму в 5 %вому розчині їдкого натру. Отриманий забарвлений розчин колориметрують,
використовуючи для цього фотоелектроколориметри: ФЕК – М, ФЕК – 56,
ФЕК – 60.
Колориметрування проводять через 10 хв. після зливання розчинів при використанні, як окислювача персульфату амонію або через 5 хв. при роботі з розчином йоду, використовуючи синій світлофільтр (λ = 530 нм).
Одночасно з досліджуваним готують розчин-фон. Для цього беруть 6 см3
дистильованої води і додають до неї всі перераховані вище реактиви в зазначених кількостях.
За отриманою оптичною густиною і калібрувальним графіком знаходять
кількість нікелю в мікрограмах.
Вміст нікелю в саломасі х, мкг/г або мг/кг:
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х

m1
,
m2

(1.8)

де m1 – кількість нікелю в розчині, знайдено за графіком, мкг; m2 – наважка досліджуваного саломасу, г.
За остаточний результат приймають середнє арифметичне 2-х паралельних визначень.
Для будування калібрувального графіку використовують розчин сірчанокислого або азотнокислого нікелю, що містить близько 0,02 г металу в 1 дм3.
Готують серію калібрувальних розчинів, у які входить від 0 до 5 см3 стандартного розчину нікелю і додається вода до сумарного об’єму, рівного 6 см3.
Потім додаються всі інші реактиви в тих же кількостях і у тій же послідовності,
що і при проведенні аналізу саломасу. Через 10 хв. після приготування вимірюють оптичну густину калібрувального розчину і за результатами виміру всієї серії будують калібрувальний графік у координатах "оптична густина" – "кількість
нікелю (мкг)" (див. додаток 2).
Варіант №2. Кислотна екстракція
Виконання роботи:
У конічну колбу на аналітичних вагах відважують 1 – 2 г фільтрованого
саломасу, доливають 10 см3 10 %-вого розчину азотної кислоти, додають кип'ятильні камінчики, приєднують зворотній холодильник і кип'ятять протягом 1
години на піщаному огрівнику (у витяжній шафі). Після охолодження колби, її
слід ще охолодити під струменем води до застигання саломасу на поверхні. Застиглу скоринку саломасу проколюють скляною паличкою в 2 – 3-х місцях і кислий розчин фільтрують у склянку через змочений водою фільтр. Потім у колбу
додають 10 см3 води, приєднують зворотний холодильник, підігрівають на піщаному огрівнику 10 – 15 хв. І потім знову охолоджують до появи скоринки саломасу.
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Водний шар зливають у склянку з кислим екстрактом через той же фільтр.
Вміст склянки випарюють на електроплитці до 2 – 3 см3 розчину. Потім продовжують випарювати на водяному огрівнику до сухого залишку. Потім додають
6 см3 гарячої води для розчинення сухого залишку.
До отриманого розчину доливають піпеткою 1 см3 20 %-вого розчину сегнетової солі, 1 см3 5 %-вого розчину їдкого натру, 1 см3 0,01 N розчину йоду або
1 см3 3 %-вого розчину персульфату амонію, 1 см3 діметилгліоксиму в 5 %-вом
розчині їдкого натру. Отриманий забарвлений розчин колориметрують, використовуючи для цього фотоелектроколориметри: ФЕК – М, ФЕК – 56, ФЕК – 60.
Колориметрування проводять через 10 хв. після зливання розчинів при використанні як окислювача персульфату амонію або через 5 хв. при роботі з розчином
йоду, використовуючи синій світлофільтр ( = 530 нм).
Одночасно з досліджуваним готують розчин-фон. Для цього беруть 6 см3
дистильованої води і додають до неї всі перераховані вище реактиви в зазначених кількостях.
За отриманою оптичною густиною і калібрувальним графіком (див. варіант 1) знаходять вміст нікелю в мікрограмах. Вміст нікелю в саломасі, мкг/г
(мг/кг) розраховують за формулою 1.8.
За остаточний результат приймають середнє арифметичне 2-х паралельних визначень. Розбіжність між ними не повинна перевищувати 1 мг/кг.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1.4
Кислотність харчових продуктів
Кислотність харчових продуктів пояснюється присутністю в них органічних кислот і кислих солей.
Підвищення кислотності супроводжує процеси харчового псування, іноді
це використовують для контролю при зберіганні продукту (борошно, олія).
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Під загальною кислотністю розуміють масову частку в продукті всіх кислот і речовин, що реагують із гідрооксидом натрію або калію. Кислотність виражають в умовних одиницях: градусах або відсотках у перерахунку на кислоту,
що переважає в даному продукті.
Обладнання: піпетка на 5 см3; склянка; магнітна мішалка; конічні колби.
Реактиви: 0,1 N розчин гідроксиду натрію; фенолфталеїн.
Варіант №1. Потенціометричне визначення кислотності яблучного
соку
Метод полягає в потенціометричному титруванні проби розчином гідроксиду натрію.
Виконання роботи:
Беруть аліквоту соку піпеткою 5 см3 у склянку, додають 50 см3 дистильованої води. Склянку поміщають на магнітну мішалку, опускають у розчин електродну систему (скляний – вимірювальний електрод і хлорсрібний – електрод
порівняння). Весь процес титрування ведуть 0,1 N гідроксидом натрію при безперервному перемішуванні. Результати записують у вигляді таблиці. Вимірювання проводять два рази:
– перше титрування є орієнтовним і проводиться шляхом додавання по
0,5 см3 титранту. За отриманими результатами будується крива титрування
(графік залежності рН від об’єму доданого титранту). Виділяємо область приблизного значення точки еквівалентності (точка перегину S-образної кривої);
– при повторному титруванні виділену область титруємо, додаючи по
0,1 см3 титранту. За отриманими результатами знов будуємо криву титрування.
За кривою титрування визначити точку еквівалентності і порівняти її з розрахунковим значенням (див. додаток 3).
Кислотність соку К, град. або %, розраховують за формулою:
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К V  N 

M 100

 1000
2 Va

(1.9)

де V – кількість розчину гідрооксиду натрію, витраченого на титрування, см3;
М – молярна маса кислоти на яку ведеться розрахунок, г/моль; N – концентрація
розчину гідроксиду натрію, моль/л; Va – кількість соку, яку взяли на титрування, см3.
Молярна маса яблучної кислоти (С4Н6О5) – 134 г/моль.
Варіант 2. Візуальне титрування
Метод базується на титруванні досліджуваного розчину розчином гідроксиду натрію в присутності індикатора фенолфталеїну.
Виконання роботи:
У конічну колбу відбирають піпеткою 5 см3 фруктового соку, додають
50 см3 дистильованої води, додають 3 краплі розчину фенолфталеїну і титрують
розчином гідроксиду натрію при безперервному перемішуванні до рожевого кольору, що не зникає впродовж 30 секунд.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1.5
Білки в харчових продуктах
Білки – незамінний компонент їжі. Вони виконують в організмі людини
різноманітні біологічні функції; необхідність їх постійного відновлення базується в основі обміну речовин.
Полімерні молекули білків складаються із залишків амінокислот, з'єднаних пептидним зв'язком. Про наявність білка в продукті можна судити за якісними реакціями, які обумовлені характерними частками амінокислот. Кількісне
визначення білків, як правило, також базується на властивостях окремих їх час23

ток і не враховує можливих відхилень будови в іншій частині білкових макромолекул. У цих методах для кожної групи продуктів білкам приписують одну і
ту саму усереднену структуру.
Обладнання: колба К’єльдаля; установка для відгону аміаку; мірний циліндр; бюретка; колба; фотоелектроколориметр; центрифуга; механічний струшувач; колба із пробкою; піпетка; рефрактометр; водяний огрівач; пробірка;
лійка з фільтром; бюретка.
Реактиви: Н2SО4 концентрована (d = 1,84 г/см3) і децинормальна з фіксаналу; NаОН 33 %-вий і децинормальний розчини; розчин індикатору; біуретовий реактив; чотирихлористий вуглець; 4 %-вий розчин хлористого кальцію;
індикатор (фенолфталеїн 1 %-вий спиртовий розчин); формалін 30 – 40 %.
Варіант №1. Метод К’єльдаля (визначення загального азоту). Визначення вмісту білка у борошні
Метод базується на окислюванні органічної речовини до СО 2, Н2О и NH3
при нагріванні з міцною Н2SO4. СО2 і Н2О видаляються, а NH3 залишається в
розчині, так як зв'язується надлишком сірчаної кислоти з утворенням сульфату
амонію:

NH2  R  COOH  H 2SO 4  CO2  SO 2  H 2 O  NH3
NH3  H 2SO 4  (NH 4 ) 2 SO 4

(1.10)
(1.11)

Після закінчення "спалювання" надлишок кислоти нейтралізують лугом, а
NH3 витісняється надлишком лугу:

(NH 4 ) 2 SO 4  2NaOH  Na 2SO 4  2NH4 OH

NH 4 OH  NH3  H 2 O
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(1.12)
(1.13)

Аміак, що виділився при відгоні, вловлюється титрованим розчином сірчаної кислоти. Надлишок незв'язаної кислоти відтитровують лугом (концентрацією 0,1 N).
Наважку підбирають із таким розрахунком, щоб у ній містилося 30 –
70 мг азоту.
Виконання роботи:
Наважку борошна 0,5 – 1,0 г [1) Якщо необхідно, подрібнити досліджуваний продукт; 2)зважити пробірку на технічних вагах і відважити в ній приблизно наважку: - зважити пробірку з наважкою на аналітичних вагах; - пробірку
внести в шийку колби К’єльдаля спочатку горизонтально, а потім повернувши
вертикально, висипати вміст пробірки в колбу; 3) пробірку із залишком зважити на аналітичних вагах і по різниці точно визначити наважку (попереднім
зважуванням знехтувати)] відважену на аналітичних вагах, поміщають у колбу
К’єльдаля, доливають 20 см3 концентрованої сірчаної кислоти (додати, як каталізатор, приблизно 0,1 г СuSO4) і закріплюють колбу в штативі, прикривши її
горло порцеляновою або скляною насадкою. Починають підігрів, не допускаючи сильного спінювання.
У міру припинення виділення білої пари і спінювання нагрівання підсилюють і продовжують його до повного посвітління розчину. Потім колбу охолоджують, теплий розчин зливають у колбу для перегону колбу. Колбу для "спалювання" кілька разів обполіскують дистильованою водою (100 – 150 см3), яку
також зливають у колбу для перегонки (обережно!).
Для рівномірного кипіння додають кілька шматочків камінців для
кип’ятіння.
Готують установку до перегонки (див. рис. 1.2):
– у приймач (1) доливають 50 см3 (точно!) децинормального розчину
Н2SО4 та 2 – 3 краплі індикатору (червоно-фіолетовий);
– до кінця холодильника (3) приєднують трубку (2), кінець якої повинен
бути нижче рівня рідини в приймачі (1);
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– перевіряють надійність всіх з'єднань, щоб уникнути втрат аміаку.

Рисунок 1.2 – Схема установки для перегонки:
1 – приймач; 2 – трубка; 3 – холодильник; 4 – трубка;
5 – лійка; 6 – колба для перегонки

За допомогою лійки (5), яка вставлена в пробку перегінної колби (6), доливають 100 см3 33 %-вого розчину NаОН (для нейтралізації H2SO4 і витіснення
NH3) і починають нагрівати колбу для перегонки (6), поступово доводячи до
кипіння. Під час відгону необхідно стежити за зміною кольору індикатору. Через 15 хв. після початку кипіння нагрівання припиняють, від'єднують трубку (4)
від холодильника (3) і ополіскують її дистильованою водою в приймач (1).
Надлишок сірчаної кислоти в прийомній колбі титрують децинормальним
лугом NаОН до різкого переходу в зелений (через синій) (змішаний індикатор
метилрот і метиловий синій)
Вміст азоту ХN, %, розраховують за формулою:
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XN 

(VK  N K  Vл  N л )  14
,
10  m

(1.14)

де VK – об’єм децинормальної Н2SО4, яка взята для зв'язування аміаку, см3; NK –
точне значення нормальної концентрації Н2SО4 (для фіксанальної кислоти дорівнює 0,1), мг-екв./см3; Vл – об’єм розчину NаОН, який витрачено на титрування
надлишку кислоти, см3; Nл – точне значення концентрації лугу, мг-екв/см3; 14 –
кількість мг азоту в одному мг-екв. аміаку; m – наважка борошна, г.
Вміст білку ХБ ,%, отримують множенням знайденого вмісту азоту на емпіричний коефіцієнт, що враховує середній склад білку в даному продукті (для
борошна його приймають рівним 5,70):

X Б  5,70  Х N ,

(1.15)

Варіант №2. Біуретовий метод (модифікація Дженнингса)
Специфічною реакцією на присутність білка є біуретова реакція, так як її
дають поліпептидні зв'язки. Реакція одержала свою назву від похідного сечовини – біурету, який утворює у лужному розчині мідного купоросу забарвлене
комплексне з'єднання.
Із солями міді і лугами білки дають фіолетове забарвлення. Цю реакцію
дають усі білки і продукти їхнього розпаду, які містять не менше трьох пептидних зв'язків (тобто всі білки, пептони і поліпептиди, починаючи з тетрапептидів).
Інтенсивність забарвлення пропорційна кількості пептидних зв'язків.
Виконання роботи:
Приготування біуретового реактиву: 15 см3 10 N розчину КОН і 25 г сегнетової солі, яку взято з точністю до 0,01 г, розчиняють приблизно в 900 см3 дистильованої води. 30 см3 4 %-вого розчину CuSO4, відміряють циліндром, повільно додають при перемішуванні і доводять об’єм до 1 дм3.
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Побудова калібрувального графіку: для цього беруть зразки борошна з
вмістом білку від 8 до 20 % (вміст білку визначається методом К’єльдаля). Потім методом Дженнінгса визначають оптичну густину білкових витяжок і будують графік у координатах "кількість білка в наважці" – "оптична густина"
(рис. 1.3).

Маса білку у наважці, г
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Оптична густина

Рисунок 1.3 – Калібрувальна крива (біуретовий метод)
Техніка визначення: Зважують приблизно 1,5 г борошна з точністю до
0,001 г і переносять у суху конічну колбу на 250 – 300 см3. Зразок повністю
змочують 2 см3 чотирьоххлористого вуглецю для витягу жиру, потім піпеткою
додають 100 см3 біуретового реактиву. Колбу закривають пробкою і поміщають
на 1 годину на механічний струшувач.
Далі витяжку центрифугують впродовж 10 хв. при частоті обертання
4500 об/хв. Прозорий центрифугат заливають у кювету фотоелектроколориметру (5 мм) і вимірюють оптичну густину при довжині хвилі близько 550 нм.
За графіком знаходять кількість білку і розраховують його вміст Х, %, у
зразку за формулою:

28

Х

mБ
,
10  mМ

(1.16)

де mБ – кількість білку, мг; mМ – наважка борошна, г.
Варіант №3. Рефрактометричний метод. Визначення вмісту білка в
молоці
Метод базується на встановленні різниці показників заломлення досліджуваного молока і розчину, який отримано після осадження білків розчином
хлористого кальцію при кип'ятінні.
Виконання роботи:
Відмірюють піпеткою 5 см3 молока в пробірку, додають 5 – 6 крапель
4 %-вого розчину хлористого кальцію. Пробірку закривають пробкою і переносять у киплячий водяний огрівач на 10 хв. Потім вміст пробірки фільтрують через складчастий фільтр. У прозорому фільтраті і у вихідному молоці визначають
показник заломлення на рефрактометрі.
Вміст білка Х, %, розраховують за формулою:

Х

n М  nC
,
0.002045

(1.17)

де nМ – показник заломлення молока; nС – показник заломлення сироватки (фільтрату); 0,002045 – емпіричний коефіцієнт.
Варіант №4. Метод формольного титрування
Для молочного білку характерним показником є кількість вільних аміногруп. Кислотність молока пояснюють тим, що вільних карбоксильних груп у молочному білку більше, ніж амінних. Під впливом альдегідної групи формаліну
аміногрупа втрачає свої основні властивості і кислотно-основний баланс пору29

шується. Кількість карбоксильних груп, що титруються буде еквівалентна кількості зв'язаних формальдегідом амінних груп.
Схематично вплив формаліну можна надати наступним чином:

HOOC  RCH  NH2  O  СН2  HOOC  RCH  N  CH2  H 2 O (1.18)
Якщо вихідна речовина нейтральна (карбоксильна група компенсується
аміногрупою), то метиленамінова кислота, яка утворюється в цій реакції, має
кислі властивості.
Виконання роботи:
Відмірюють піпеткою 10 см3 досліджуваного молока в конічну колбу на
100 см3, додають 10-12 крапель індикатору і титрують децинормальним NаОН
до слабо-рожевого забарвлення, що не зникає при збовтуванні.
Після цього в колбу доливають із бюретки 2 см3 формаліну, який нейтралізували лугом до слабо-рожевого забарвлення по фенолфталеїну.
Вміст колби збовтують, молоко знебарвлюється, записують показання
бюретки (V1) і продовжують титрування до слаборожевого забарвлення (V2).
Вміст білка Х, %, розраховують за формулою:
X  (V2  V1 )  N Щ  19,2

(1.19)

де V2 – об’єм децинормального NаОН, який пішов на титрування молока до
слабо-рожевого забарвлення, см3; V1 – об’єм децинормального NаОН, який пішов на титрування молока до знебарвлення, см3; NЩ – точне значення нормальної концентрації NаОН; 19,2 – емпіричний коефіцієнт.
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1.6
Жири. Методи визначення масової долі
жирів у харчових продуктах
Жири – основна група органічних сполук, які виділені у клас ліпідів. Крім
жирів, до ліпідів відносять жироподібні речовини – воски, стероїди, фосфоліпіди та ін. Ліпіди доволі широко поширені у природі.
Жири є найпоширенішими сполуками класу ліпідів. За хімічною будовою
– це тригліцериди – складні ефіри вищих жирних кислот і трьохатомного спирту
– гліцерину.
Жири тваринного і рослинного походження істотно відрізняються.
Загальною властивістю ліпідів є їхня нерозчинність у воді, і хороша розчинність в органічних розчинниках – бензолі, бензині, петролейному ефірі, сірчаному ефірі, ацетоні, хлороформі, сірковуглеці, метиловому і етиловому спирті
та інш. На цій властивості і засновані майже всі методи кількісного визначення
жиру.
Речовини, які вилучають за допомогою розчинника з наважки продукту,
умовно називають сирий жир. Так як, склад сирого жиру в значній мірі залежить від чистоти розчинника, перед використанням розчинник очищують від
води і спирту, а досліджуваний матеріал обробляють холодною водою для видалення цукрів і потім висушують.
Існують чотири групи методів кількісного визначення сирого жиру.
До першої групи відносять методи, які дозволяють практично повністю
вилучити жир з наважки шляхом багаторазового його екстрагування розчинником у спеціальному апараті. З отриманої витяжки відгоняють розчинник, а залишок висушують і зважують (метод Сокслету).
Друга група методів передбачає вилучення жиру з наважки досліджуваної
речовини шляхом настоювання з розчинником у колбі з притертою пробкою
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протягом певного часу. Розчин фільтрують, розчинник відгоняють, залишок висушують і зважують.
У третій групі методів наважку продукту обробляють через повторну екстракцію розчинником до повного видалення з неї жиру. Знежирений залишок
досліджуваної речовини висушують, зважують і по різниці маси до і після екстракції знаходять вміст жиру в продукті (метод Рушковського).
У четвертій групі методів наважку продукту обробляють розчинником з
високим коефіцієнтом заломлення (бромнафталін і ін.) для витягу з неї жиру.
Суміш фільтрують, фільтрат наносять на призму рефрактометру і визначають
коефіцієнт заломлення розчину жиру в розчиннику. Знаючи коефіцієнт заломлення чистого розчинника, розраховують вміст жиру в продукті (рефрактометричні методи визначення жиру).
Обладнання: апарат Сокслету (екстрактор, прийомна колба та зворотній
холодильник); паперовий патрон; водяний огрівач або електричний; піщаний
огрівач або електрична плита; термостат або вакуум термостат; рефрактометр;
ваги аналітичні; бюретка; порцелянова ступка з товкачиком; лійка з фільтром;
паличка скляна; сушильна шафа; ваги аналітичні; колба із притертою пробкою;
лійка з фільтром; бюкс; бюретка.
Реактиви: діетиловий ефір (або сірчаний ефір); пісок дрібний прожарений; α -монобромнафталін.
Варіант №1. Визначення масової долі сирого жиру методом Сокслету
Вилучають сирий жир з наважки досліджуваної речовини в апараті Сокслета, що забезпечує безперервність екстрагування. При масових визначеннях
жиру кілька приладів з'єднують в одну батарею.
Апарат Сокслету складається із трьох частин: екстрактора, прийомної колби і зворотного холодильника. Всі частини приладу за допомогою шліфа щільно приєднуються один до одного.
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Екстрактор це циліндрична посудина, яка має дві бічні трубки: більш широка служить для відводу пари розчинника в холодильник, більш тонка є сифоном, що відводить ефірну витяжку в колбу.
Виконання роботи:
Наважку добре подрібненої речовини беруть у кількості від 3 до 10 г з похибкою до 0,0002 г у залежності від передбачуваного вмісту жиру в продукті і
поміщають у паперовий патрон, виготовлений із щільного фільтрувального паперу. Діаметр патрона повинен бути трохи меншим внутрішнього діаметру екстрактору, а по висоті він повинен розміщатися трохи нижче верхнього вигину
сифонної трубки. На дно патрона перед внесенням у нього речовини кладуть
невелику кількість сухої знежиреної вати і після його зважування з речовиною
наважку прикривають такою же ватою. Для того щоб не допустити вилучення
водорозчинних речовин водою, які присутні в самому матеріалі, рекомендується
проводити висушування патрона з наважкою у вакуум-ексикаторі при кімнатній
температурі або впродовж 3-х годин при температурі 100 – 105 °С у атмосфері
інертного газу або вакуумі, щоб виключити окислювання жиру.
Суху і чисту прийомну колбу зважують із похибкою до 0,0002 г, наливають у неї діетиловий ефір (від 2/3 до 3/4 її місткості) для того, щоб кількість
ефіру в 1,5 – 2 рази перевищувала робочий об’єм екстрактору. Патрон з наважкою поміщають в екстрактор, збирають весь прилад. Пускають до холодильника
воду і підігрівають воду з ефіром на водяному або електричному піщаному огрівачі або електричній плиті. Кипіння повинне бути рівномірним, так щоб за 1
годину відбувалося 10 – 15 зливань ефіру. Пари киплячого ефіру проходять по
широкій трубці екстрактора у холодильник, конденсуються, і ефір стікає в патрон з наважкою досліджуваного продукту. Екстрактор поступово наповнюється
ефіром, який видаляє жир з наважки. Коли рівень ефіру в екстракторі підніметься вище верхнього коліна сифонної трубки, ефір з розчиненим у ньому жиром
через сифон стече в колбу. Знову нагріваючись у колбі, ефір перетворюється в
пару і піднімається в холодильник, а жир залишається в колбі. Таким чином,
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такою ж самою невеликою кількістю розчинника шляхом багатократної екстракції можна перевести в прийомну колбу весь жир, що містить наважка.
Повнота витягу жиру визначається кількістю зливань ефірної витяжки
протягом однієї години. При 10 – 15 зливаннях за годину повна екстракція жиру
з речовини закінчується через 4 – 5 годин. По закінченні процесу екстрагування
припиняють нагрівання колби, дають їй охолонути, відключають воду і
від’єднують холодильник. Потім нахиливши екстрактор, через сифонну трубку
зливають у приймальну колбу ефір, який залишився в ньому, і відокремлюють
колбу від екстрактору. Якщо витяжка вийшла мутна, її фільтрують у колбу, яку
попередньо висушили і довели до постійної маси. Залишки з колби змивають
невеликими новими порціями ефіру й відфільтровують через той же фільтр, намагаючись ретельно його промити.
Сірчаний ефір відгоняють на водяному огрівнику (t = 60 – 70 °С).
Остаточно видаляють ефір і висушують сирий жир у сушильній шафі, у
термостаті або вакуум-термостаті при температурі 100 – 105 °С у атмосфері інертного газу до одержання постійної маси. Знаючи масу сирого жиру і наважки, з
якої його отримано, обчислюють масову частку сирого жиру в досліджуваному
продукті.
Вміст сирого жиру Х, %, розраховують за формулою:

Х

(m2  m1 )
,
100  m

(1.20)

де m2 – маса колби з жиром, г; m1 – маса порожньої колби, г; m – маса наважки
речовини, г.
Отриманий результат перераховують на суху речовину Х1, %:

Х1 

Х  100
,
(100  В)
34

(1.21)

де В – масова частка вологи в висушеної і подрібненої речовині, %.
Отримані результати заносять до лабораторного журналу:
Маса колби з жиром після висушування, г
Маса порожньої колби, г
Маса сирого жиру в наважці, г
Масова частка жиру в продукті, %
Масова частка вологи в продукті, %
Масова частка сухих речовин у продукті, %
Масова частка жиру в перерахунку на суху речовину, %
Варіант №2. Рефрактометричний метод
Метод базується на витягу жиру з продукту розчинником з коефіцієнтом
заломлення значно більшим, ніж у жиру. В результаті екстракт матиме показник
заломлення більш низький, ніж чистий розчинник. Зменшення величини заломлення пропорційно вмісту жиру.
Виконання роботи:
Наважку концентрату близько 2 г зважують на аналітичних вагах і поміщають у ступку. Додають туди 2 – 2,5 г піску і 5 см3 α-монобромнафталіну з
бюретки. Вміст ступки ретельно розтирають протягом 5 хвилин, потім фільтрують через складчастий фільтр. Вимірюють коефіцієнт заломлення фільтрату,
наносячи його краплю на призму рефрактометра скляною паличкою. Вимірюють коефіцієнт заломлення чистого розчинника і розраховують вміст жиру Х, %,
в концентраті за формулою:

10 4  К  (n0  n1 )  m0
Х
,
m

(1.22)

де K – емпіричний коефіцієнт; для жиру, який використовують у харчових концентратах, зазвичай дорівнює 0,0368; n0 – коефіцієнт заломлення розчинника;
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n1 – коефіцієнт заломлення екстракту; m0 – маса розчинника ( m    V ,  

m
),
V

г; m – наважка концентрату, г.
Варіант №3. Метод настоювання
Виконання роботи:
Наважку подрібненого концентрату (2 – 5 г), зважену на аналітичних вагах, поміщають у колбу, доливають із бюретки 50 см3 сірчаного ефіру (під тягою!). Закривають колбу притертою пробкою і витримують не менш 24 годин.
Потім відфільтровують розчинник від знежиреного залишку і відбирають
у суху зважену бюксу аліквоту фільтрату (10 см3). Розчинник відгоняють на водяному огрівнику, а бюксу витримують 1 годину при 100 °С, потім охолоджують і зважують. Можна проводити настоювання, поміщаючи наважку концентрату у патрон з фільтрувального паперу.
Вміст жиру у концентраті Х, %, розраховують за формулою:

Х

(m0  m1 )  V0  100
,
mK  V1

(1.23)

де m0 – маса порожньої бюкси, г; m1 – маса бюкси з жиром після сушіння, г; V0 –
об’єм розчинника для екстракції (50 см3); mK – наважка концентрату, г; V1 –
об’єм аліквоти фільтрату, см3;

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1.7
Вуглеводи в харчових продуктах
Цукор використовується як засіб консервування деяких харчових продуктів, а його вміст впливає не тільки на їхні смакові властивості і живильну цін36

ність, але і на стійкість під час перевезення і зберігання. При цьому має значення не тільки загальна кількість цукрів, але і їх співвідношення (наприклад, кількість редукуючих цукрів у карамельних виробах, у варенні та інш.). Тому, при
оцінці якості харчових продуктів, визначенню кількості і якості цукрів надається
велике значення.
Із цукрів, які зустрічаються в харчових продуктах і мають значення при
визначенні якості цих продуктів, слід відмітити глюкозу, фруктозу, цукрозу, лактозу (молочний цукор), мальтозу (солодовий цукор). Всі ці цукри відносно лужних розчинів окису міді можна підрозділити на дві групи: редукуючі (відновлюють окиси міді в лужних розчинах) і нередукуючі (не відновлюють окиси міді).
З перерахованих вище цукрів до редукуючих відносять глюкозу, фруктозу, лактозу, мальтозу, а до нередукуючих - тільки цукрозу.
Обладнання: мірні колби об’ємом 100 і 200 см3; бюретки об’ємом 25 і
50 см3; піпетки на 10 см3; скляні бюкси з кришками; хімічна склянка об’ємом
100 см3; конічні колби на 100 – 150 см3; ексикатор і нагрівальний прилад.
Реактиви: Фелінгова рідина, яка складається з розчину №1 (69,28 г свіжеперекристалізованої сірчанокислої міді розчиняють в 1000 см3 дистильованої
води) і розчину №2 (346 г сегнетової солі розчиняють в 400 – 450 см3 води, додають 100 г їдкого натрію, розчиненого в 200 – 300 см3 води; після перемішування і охолодження доводять до мітки в мірній колбі на 1000 см3); 1 %-вий розчин метиленового синього (1 г метиленового синього розчиняють в 100 см3 дистильованої води і відфільтровують).
Варіант №1. Визначення вмісту цукрів у харчових продуктах. Визначення цукрів за допомогою титрованих розчинів фелінгової рідини
У титрований розчин фелінгової рідини вносять наважку досліджуваної
речовини, що містить трохи менше цукрів, ніж титр фелінгової рідини (див. нижче). Надлишок фелінгової рідини відтитровують стандартним розчином інвер37

тного цукру до повного виділення цегляно-червоного осаду Cu2O і зникнення
синього забарвлення рідини. Знаючи титр фелінгової рідини за інвертним цукром і кількість витраченого стандартного розчину інвертного цукру, можна обчислити кількість цукру в наважці. На схемі представлено визначення цукрів за
цим методом:

Титрований розчин

Наважка досліджуваної

фелінговой рідини,

речовини, яка містить

який відповідає ві-

цукрів менше, ніж

домій кількості ін-

=

об’єм титрованого роз-

вертного цукру (на-

чину(вміст цукру неві-

приклад, 60 мг)

домо, Х)

Стандартний розчин
інвертного цукру з
+

вмістом відомої кількості інвертного цукру (наприклад, 30 мг)

Виходить, Х  60  30  30мг .
Цей метод може застосовуватися в тих випадках, коли досліджуваний
продукт не містить сторонніх речовин, що заважають визначенню цукрів. Зокрема, він широко використовується при визначенні редукуючих цукрів у карамельній масі, льодяниковій карамелі з фруктовою начинкою, цукровій помаді і у
деяких інших кондитерських виробах.
Готування стандартного розчину цукрози (інвертного цукру):
1) приготувати розчин цукрози (2 г цукрози розчинити в 50 см3 води, перенести в мірну колбу на 100 см3, туди ж долити 5 см3 соляної кислоти з питомою вагою 1,19);
2) перемішати вміст колби і опустити в неї термометр, градуйований до
100 ºС;
3) підготовлену в такий спосіб колбу занурити у водяний огрівач, який нагріто до 70 ºС;
4) коли температура розчину в колбі підніметься до 67 ºС, розчин залишити на водяному огрівачі ще на 5 хв., постійно збовтуючи;
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5) потім суміш швидко охолоджують до 20 ºС під струменем водопровідної води. При проведенні інверсії не можна допустити перегрівання розчину,
тому що при високій температурі в кислому середовищі фруктоза може зруйнуватися; і з цієї причини варто швидко провести охолодження розчину після закінчення інверсії;
6) коли вміст колби охолоне, зробити нейтралізацію 10 % -вим і 0,5 % вим розчинами їдкого лугу по метилоранжу. Попередньо визначають кількість
цих розчинів, яка необхідна для нейтралізації 5 см3 концентрованої соляної кислоти. А потім, спочатку нейтралізувати 10 %-вим розчином лугу, а наприкінці
нейтралізації – 0,5 %-вим розчином. Нейтралізацію проводять або за лакмусовим папером, який поміщено в розчин, або ж за універсальним індикатором
(можна користуватися і метилоранжем);
7) долити розчин до мітки дистильованою водою.
Визначення титру фелінгової рідини:
Перед визначенням встановлюють титр фелінгової рідини за допомогою
приготованого стандартного розчину інвертного цукру.
У конічну колбу об’ємом 100 – 150 см3 вносять по 10 см3 розчинів №1 і
№2, додають 10 см3 води, нагрівають до кипіння і кип'ятять рівно 1 хвилину. Не
перериваючи кип'ятіння, вносять 3 – 5 крапель розчину метиленового синього і
титрують приготованим стандартним розчином інвертного цукру з бюретки з
відтягнутим кінцем до повного зникнення синього забарвлення рідини. Після
закінчення титрування відмічають кількість витраченого стандартного розчину
інвертного цукру. Перше титрування є орієнтовним, тому проводять повторне
титрування. Для цього по 10 см3 розчинів №1 і №2 вносять у конічну колбу. Після перемішування суміш нагрівають до кипіння, додавши 5 крапель розчину
метиленового синього, доливають із бюретки цукрового розчину на 0,8 – 1,0 см3
менше, ніж було витрачено при першому орієнтовному титруванні. Після цього
суміш кип'ятять ще 2 хв. Не припиняючи кип'ятіння, титрують стандартним розчином інвертного цукру з бюретки. Титрування варто вести протягом однієї
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хвилини після двохвилинного кип'ятіння, причому при титруванні доливають по
2 – 3 краплі стандартного розчину, даючи суміші після кожного доливання реагувати 2-3 сек., титрування продовжують доти, поки не зникне синє забарвлення і суміш не прийме червоне або жовтогаряче забарвлення.
Титрування повторюють не менш 3 разів до одержання співпадаючих результатів.
Титр фелінгової рідини за інвертним цукром Т, розраховують за формулою:

T

V1  g  1.0526  1000
,
V2

(1.24)

де V1 – кількість стандартного розчину інвертного цукру, який використано на
титрування 20 або 10 см3 розчину Фелінга, см3; g – наважка цукрози, г; 1,0526 –
коефіцієнт перерахування цукрози на інвертний цукор, якщо вміст цукрів визначають безпосередньо в перерахуванні на цукрозу, цей коефіцієнт із формули
варто виключити; 1000 – перерахування грамів цукрози в міліграми; V2 – об’єм
мірної колби, у якій приготовлено стандартний розчин інвертного цукру, см3.
Виконання роботи:
1) подрібнюють досліджувану пробу і після ретельного перемішування
зважити на аналітичних вагах наважку з точністю до 0,001 г;
2) величина наважки залежить від передбачуваного вмісту редукуючих
цукрів у продукті;
Передбачуваний вміст редукуючих цукрів, %

Наважка, г

2

4,00

4

2,00

6

1,30

8

1,00

10

0,80
40

12

0,66

14

0,57

16

0,50

18

0,44

20

0,40

3) наважку брати у конічну колбу, куди долити піпетками по 10 см3 реактивів Фелінгу №1 і №2 та 10 см3 води;
4) нагрівати суміш при збовтуванні до кипіння, після цього кип'ятити ще 1
хвилину і, не припиняючи кипіння, додати 5 крапель розчину метиленового синього і відразу відтитрувати суміш із бюретки стандартним розчином інвертного
цукру до зникнення синього забарвлення.
Вміст у досліджуваному продукті редукуючих речовин Х, %, розраховують за формулою:

X

T  (V1  V2 )  100
,
g

(1.25)

де Т – кількість інвертного цукру, який відповідає 1 см3 стандартного розчину
(титр фелінговой рідини за інвертним цукром), мг; V1 – кількість стандартного
розчину інвертного цукру, який використано на титрування 20 см3 розчину Фелінга, см3; V2 – кількість стандартного розчину інвертного цукру, який використано на дотитрування, см3; g – наважка виробу, г.
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1.8
Органолептичні методи визначення якості
Органолептичні методи – методи визначення значення показників якості
за допомогою органів відчуття.
Переваги цих методів: доступність і швидкість визначення значень показників якості, а також відсутність дорогоцінного обладнання при вимірюванні.
Більшість людей має достатні сенсорні (чутливі) можливості для проведення
органолептичної оцінки зовнішнього вигляду, смаку та консистенції.
В органолептичній оцінці приймають участь всі п’ять органів чуття людини. В залежності від органів чуття, що використовуються і показників якості, які
визначають, органолептичні методи поділяють на п’ять підгруп: візуальний; на
дотик; нюховий; смаковий; аудіометод.
Візуальний метод – метод засновано на сприйнятті зовнішнього виду і/або
кольору об’єкту за допомогою зору. Зовнішній вид є комплексним показником,
який включає форму, колір (забарвлення), стан поверхні, цілісність і визначається візуально. За допомогою зору людина отримує найбільшу інформацію (70
– 80 %). Вимоги проведення оцінок за допомогою зору істотно впливає на результати. При оцінці кольору велике значення має помірне освітлення досліджуваного продукту (150 – 200 люкс). Дуже яскраве світло визиває підвищену
втому очей. При недостатньому освітленні, у сутінках, спостерігають зміну чутливості очей до променів різної довжини. У сутінках найбільш яскравим здається зелений колір, зелено-блакитні кольори – світлішають, а темно-фіолетові –
темнішають. Втома очей залежить і від відстані між ними і товаром. Оптимальна відстань складає 25 – 30 см. При визначенні фактичний показник найчастіше
співставляють з базовим. Базовими можуть служити еталони, які мають колір
властивий даному продукту або сорту продукту. Наприклад, таке порівняння
проводиться при визначенні сорту борошна за кольором.
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Метод на дотик – метод, який засновано на сприйнятті консистенції або
стану поверхні за допомогою тактильних відчуттів. Консистенція продуктів визначається дотиком, легким натисненням пальцями (наприклад хліб, м'ясо і
т.д.), а харчових продуктів – ще розжовуванням (мармелад, пастила, карамель,
баранки). До характеристики консистенції використовують такі поняття як ніжність, соковитість, жорсткість, волокнистість, твердість. В залежності від структури продуктів розрізнюють консистенцію рідку, тверду, кристалічну, аморфну,
желеподібну, піноподібну, пористу, волокнисту.
Нюховий метод – метод, який засновано на сприйнятті запаху за допомогою рецепторів нюху. Його застосовують при оцінці запаху всіх харчових продуктів, а також окремих груп непродовольчих товарів (наприклад, парфумернокосметичних, миючих засобів). Комплекс пахучих речовин запаху складається з
великої кількості компонентів які належать до різних класів речовин (ефірні
олії, альдегіди, спирти, естери та інш.). Враховуючи складність комплексу ароматоутворюючих речовин і неможливість надати визначену характеристику запаху харчових продуктів, при органолептичній оцінці вдаються до приблизного
визначення – “запах відповідний продукту”.
Смаковий метод – загальний і обов’язковий метод оцінки харчових продуктів. Метод засновано на сприйнятті смаку за допомогою смакових рецепторів, які диферинціровані до сприйняття основних видів смаку: солодкого, соленого, гіркого, кислого. Рецептори які знаходяться на кінчику язику найбільш
чутливі до солодкого смаку, у края передньої частини язику – до соленого, у
края задньої частини язику – до кислого, у основи – до гіркого. Всі речовини,
які обумовлюють смак харчових продуктів, розчинні у воді і тільки у розчинному вигляді вони можуть впливати на хімічні аналізатори смакового апарату.
Найкраще сприйняття смакових речовин відбувається при температурі розчину,
яка близька до температури тіла людини. При оцінці якості харчових продуктів
смаковий метод дуже часто застосовується разом з нюховим.
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Аудіометод (акустичний) метод – має значення для оцінки окремих груп
непродовольчих товарів. Метод засновано не сприйнятті звуків органом слуху.
Лабораторна робота 1.8.1.
Визначення здібностей органів нюху
Для перевірки органів нюху використовують набір розчинів запахів, які
приведені в табл. 1.6.
Таблиця 1.6 – Речовини для перевірки на нюхальну здатність

Речовини
Тимол
Оцет
М’ятна олія
Етанол
Коптильна рідина

Концентрація
0,1 г/дм3
1,0 %
0,1 г/дм3
5,0 %
0,001 %

Речовини
Укріпна олія
Витяжка часнику
Витяжка цибулі

Концентрація
0,00001 %

Згідно табл. 1.6 студент отримує 9 пробірок з розчинами об’ємом 10 см3
(в двох з них розміщено один і той же розчин). Він нюхає кожний розчин і визначає запах. Нюхати їх рекомендовано правою ніздрею, так як через анатомічну будову носу її прохідність краща, ніж лівої. При правильному розпізнаванні
5 – 6 проб з загальної кількості визнається, що людина має здібність розпізнавати запахи.
Для оцінки рівнів розпізнавання чутливості нюху (порогу чутливості) у 24
пробірки наливають по 10 см3 розчинів з концентрацією відповідно табл. 1.7. В
8 пробірок наливають по 10 см3дистилірованої води. Порядок пробірок пропонує викладач. Студенти нюхають по черзі кожен розчин і визначають концентрацію його запаху (проба з дистильованою водою запаху не має).
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Таблиця 1.7 – Концентрація розчинів пахучих речовин для визначення чутливості порогу за запахом

Речовина
Тимол, г/дм3

Оцет, %

М’ятна олія, г/дм3

Етанол, %

Концентрація
4:104
8:104
15:104
0,25
0,15
0,1
5:104
8:104
14:104
0,04
0,08
0,2

№ проби
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Коптильна рідина

Укріпна олія

Витяжка часнику

Витяжка луку

Поріг чутливості
Слабкий
Середній
Сильний
Слабкий
Середній
Сильний
Слабкий
Середній
Сильний
Слабкий
Середній
Сильний
Слабкий
Середній
Сильний
Слабкий
Середній
Сильний
Слабкий
Середній
Сильний
Слабкий
Середній
Сильний

Результати випробувань заносять до робочого журналу.
Лабораторна робота 1.8.2.
Визначення смакової чутливості
Для визначення смакової чутливості використовується набір розчинів, які
приведені і таблиці 1.8
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Таблиця 1.8 – Концентрація розчинів для перевірки смакової чутливості

Смак розчину
Солений
Кислий
Солодкий
Гіркий

Хімічні речовини
Хлорид натрію
Лимонна кислота
Цукроза
Гідрохлорид хініну

Концентрація
0,25
0,02
1,0
0,0015

Порядок подавання розчинів студентам задає викладач. Для випробування
беруть 9 стаканів, наливають до них 30 см3розчинів, про цьому в двох стаканах
поміщено один і той же розчин і в Порядок подавання розчинів студентам задає
викладач, одному – дистильована вода.
В процедурі виміру порогів розпізнавання смаку суттєвим є процедура
ополіскування роту водою після випробування розчину. Встановлено, що залишковий слід смаку без ополіскування ротової порожнини приводить до зниження оцінки інтенсивності досліджуваного розчину і як результат – поріг чутливості зростає. До того ж між пробами треба робити паузу 1-2 хвилини і бажано
дослідження проводити до обіду.
При неправильному розпізнаванні 3 проб з загальної кількості поданих
розчинів визнається, що людина не має здібність розпізнавати смаки.
Для визначення рівня (1 – 4) розпізнавання чутливості до 16 стаканів наливають по 30 см3 розчинів чотирьох речовин з концентрацією відповідно таблиці 1.9. Крім того у чотири стакани наливають по 30 см3 дистильованої води.
Порядок подавання розчинів студентам задає викладач.
Після кожного випробування студент спльовує розчин і ополіскує рот
слабкою заваркою чаю кімнатної температури або водою. Якщо студент не вірно упізнав деякі розчини, йому пропонується повторити випробування цих розчинів.
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Таблиця 1.9 – Концентрація смакових розчинів для оцінки рівнів розпізнавання смакової чутливості студентів

Речовина
Сіль
Лимонна кислота
Цукроза
Гідрохлорид
хініну

Концентрація розчину смакової речовини % в залежності від
рівня розпізнавання смакової чутливості
4
3
2
1
відмінний
гарний
задовільний
поганий
0,05
0,1
0,13
0,15
0,02
0,04
0,05
0,09
0,2
0,0003

0,4
0,0005

0,6
0,0007

0,8
0,00095

Результати випробування смакової чутливості і рівнів її розпізнавання заносять до робочого журналу.
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1 Значення показника вологості.
2 Умови прискореного методу висушування.
3 Умови висушування до постійної маси.
4 Який метод висушування є арбітражним.
5 Недоліки прискореного методу висушування.
6 На чому базується висушування методом Діна-Старка?
7 Значення показника густини.
8 Якими методами визначають густину?
9 Значення показника заломлення.
10 Принцип дії приладу для виміру кута обертання площини поляризації.
11 Дати значення золи.
12 Відомі методи озолення.
13 В чому різниця між сухим озоленням і озоленням кислотною екстракцією?
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14 Чим пояснюється кислотність харчових продуктів?
15 Як знайти крапку еквівалентності за кривою титрування?
16 Принцип метода визначення азоту за К’єльдалєм.
17 Хімізм метода визначення азоту за К’єльдалєм.
18 Як перерахувати азот на білкову речовину.
19 Специфічна реакція на присутність білка
20 Методи визначення білка у молоці.
21 Дати значення жиру.
22 За якими методами визначають жир у харчових продуктах?
23 На чому базується метод кількісного визначення жиру у продукті?
24 З чого складається апарат Сокслету і принцип його дії.
25 На чому базується визначення цукрів за допомогою титрованих розчинів
фелінгової рідини?
26 Cклад фелінгової рідини № 1 і № 2?
27 Які методи визначення органолептичних показників ви знаєте?
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2 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2.1
Якість борошна
Відбір середньої проби (ГОСТ 27668 – 88)
Якість борошна визначають у кожній партії на основі середнього зразка.
При надходженні борошна на хлібозаводи в автоцистернах борошно відбирають
кілька разів при розвантаженні через патрубок. Маса середнього зразка повинна
бути не менше 2 кг. Лабораторний аналіз борошна проводять відповідно до наступної схеми:
Середня проба
Частина проби
для зберігання

Частина проби
для аналізу

Наважка для
визначення
вологості

Наважка для
Органолептичні
визначення
показники
зараженості
(запах, колір,
шкідниками й
смак, хрускіт)
металомагнітними
домішками

Борошно виробником (борошномельне підприємство) і споживачем (хлібозавод) може оцінюватися за різними показниками якості.
Вимоги до якості різних сортів пшеничного борошна регламентовані
ГОСТ 26574 – 85, житнього борошна ГОСТ 7045 – 90, для житньо-пшеничного
та пшенично-житнього борошна ГОСТ 12183 – 66 (див. додаток 4) Для всіх сортів пшеничного і житнього борошна запах повинен відповідати нормальному
борошну без запаху цвілі, затхлості та інших сторонніх запахів. Смак борошна
хорошої якості злегка солодкуватий без кислуватого, гіркуватого або іншого
присмаку. При розжовуванні борошна не повинен відчуватися хрускіт. Не допускається вміст мінеральних домішок, зараженість або сліди зараженості шкідниками хлібних запасів. На 1 кг борошна не допускається більше 3 мг метало49

магнітних домішок, при цьому розмір окремих часточок не повинен перевищувати 0,3 мм, а маса крупинок руди або шлаків не повинна перевищувати 0,4 мг.
Вологість хлібопекарського борошна не повинна бути більше 15 %.
Для пшеничного борошна визначається кількість і якість клейковини. Якість клейковини характеризується кольором, розтяжністю, еластичністю, здатністю чинити опір деформаційному навантаженню (прилад ІДК-1).
Хлібопекарські властивості борошна визначаються наступними показниками: здатністю формувати тісто з певними структурно - механічними властивостями (сила борошна); водопоглинаюча здатність; газоутворююча здатність; автолітична активність, здатність борошна темніти в процесі виробництва.
Найважливішим способом оцінки хлібопекарських властивостей борошна
є спосіб пробної випічки.
Органолептичні показники (запах, смак, колір)
Визначення запаху, смаку (ГОСТ 9404 – 60)
Виконання роботи:
Близько 20 г борошна висипають на чистий папір, зігрівають подихом і
досліджують запах. Потім для посилення запаху переносять пробу борошна в
склянку та обливають водою, яка нагріта до 60 °С, після чого воду зливають і
визначають запах. Смак і хрускіт визначають розжовуванням однієї-двох наважок борошна масою 1 г. У сумнівних випадках перевіряють запах, смак і наявність хрускоту дегустацією випеченого хліба.
Визначення кольору (ГОСТ 9404 – 60)
Виконання роботи:
Колір борошна визначається при денному або досить яскравому штучному освітленні.
На суху дощечку або скло поміщають поруч по 3 – 5 г випробуваного борошна і борошна встановленого зразка. Обидві порції борошна розрівнюють до
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товщини шару приблизно 5 мм, стежачи за тим, щоб їх не змішати, але щоб
обидва види борошна стикалися. Потім борошно накривають склом і вручну
запресовують. Знявши скло, зрізують його ребром сторони одержаного шару
борошна так, щоб залишилася плитка у вигляді прямокутника, і визначають колір сухої проби. Потім пластинку з борошном у нахиленому положенні обережно занурюють у посудину з водою. Коли припиниться виділення пухирців повітря, пробу виймають, дають воді стекти і після обсихання борошна протягом 2 –
3 хв. визначають колір за мокрою пробою. Можливо також пресування плиточок за допомогою приладу Пекара.
Фізико-хімічні показники якості
Визначення зольності (ГОСТ 27494 – 87)
Метод озолення борошна без застосування прискорювачів
Обладнання: аналітичні ваги; порцеляновий тигель; піч муфельна; ексикатор.
Виконання роботи:
У два тиглі беруть наважку борошна (1,5 – 2 г). Зважені тиглі з наважками
поміщають у дверцята муфельної печі (або на дверцята, якщо вони перекидаються, які нагріті до температури 400 – 420 ºС (вишнево-червоне розжарювання), і обвуглюють наважку, не допускаючи запалення продуктів сухої перегонки. Після припинення виділення продуктів сухої перегонки, тиглі засовують у
муфельну піч і закривають дверцята, потім муфельну піч нагрівають до 600 –
620 ºС (яскраво-червоне розжарювання).
Озолення ведуть до повного зникнення чорних часток, поки колір золи не
стане білим або злегка сіруватим.
Після охолодження у ексикаторі, тиглі зважують, потім вдруге прожарюють не менш 20 хв. Озолення вважають закінченим, якщо маса тиглів з золою
після повторного зважування змінилася не більше ніж на 0,0002 г, якщо маса
тиглів з золою зменшилася більш ніж на 0,0002 г, прожарювання повторюють.
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У випадку збільшення маси тиглів з золою після повторного прожарювання беруть найменше значення маси.
Зольність Х, %, кожної наважки борошна в перерахуванні на суху речовину розраховують за формулою:

Х

М 3  100  100
,
М н  (100  W )

(2.1)

де М3 – маса золи, г; Мн – маса наважки, г; W – вологість борошна, %.
Визначення вологості (ГОСТ 9404 – 60)
Обладнання: аналітичні ваги; сушильна шафа; ексикатор; бюкси.
Виконання роботи:
Вологість борошна визначається висушуванням у сушильній шафі.
У висушених металевих бюксах з кришками зважують дві наважки борошна по 5 г з точністю до 0,0001. Бюкси ставлять на свої кришки в нагріту шафу
до 130 °С. Висушування проводять протягом 40 хвилин від моменту встановлення температури 130 °С. Після сушіння бюкси виймають, накривають кришками, охолоджують в ексикаторі протягом не більше 2 годин і зважують.
Вологість борошна Х, %, дорівнює:

Х 

(а  в )  100
,
а

(2.2)

де а – наважка борошна до висушування,г; в – наважка борошна після висушування,г.
Розбіжність між двома паралельними визначеннями не повинна перевищувати 0,2 %.
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Визначення кислотності борошна (ГОСТ 27493 – 87)
Розрізняють титруєму кислотність (загальну) і активну (рН). Титруєма
кислотність характеризує загальну кількість вільних кислот і кислих солей. Під
о

Н кислотності розуміють кількість 1 N розчину гідроксиду натрію, який потріб-

но для нейтралізації кислот і кислих солей, що містяться в 100 г борошна.
Активна кислотність борошна дорівнює 5,9 – 6,2 ºН.
Обладнання: аналітичні ваги; конічні колби (100 – 150 см3).
Реактиви: 1 % р-н фенолфталеїну; 0,1 N розчин NаОН.
Виконання роботи:
Кислотність борошна (яка титруєма) визначають за борошняною суспензією ("бовтанці"). У суху конічну колбу (100 – 150 см3) переносять 5 г досліджуваного борошна, який зважено з точністю 0,01 г, доливають 50 см3 води і негайно збовтують до зникнення грудочок. Додають 5 крапель 1 % р-ну фенолфталеїну і титрують 0,1 N розчином NаОН до ясного рожевого забарвлення, який не
зникає 1 хв.
Кислотність борошна Х,°Н:

Х

V  100  K
,
G  10

(2.3)

де V – кількість 0,1 N розчину NаОН, яка іде на титрування, см3; К – поправковий коефіцієнт до титру 0,1 N NаОН; G – наважка борошна, г; 10 –
перерахування 0,1 N на 1 N розчин лугу.
Результат виводиться як середнє арифметичне двох титрувань. Різниця
між ними не повинна перевищувати 0,2 оН.
За літературним даними, нормальною кислотністю борошна за борошняною суспензією (оН) можна вважати:
для житнього сіяного 4

пшеничного вищого ґатунку 3

- обдирного 5

- першого сорту 3,5
53

- обойного 5,5

- другого сорту 4,5
- обойного 5

Визначення вмісту сирої клейковини (ГОСТ 9404 – 60)
Обладнання: аналітичні ваги; порцелянова чашка.
Реактиви: індикатор – розчин йоду.
Виконання роботи:
У порцеляновій чашці зважують 25 г борошна (з точністю 0,1 г), додають
13 см3 недистильованої води (Т = 18 ± 2 °С) і лопаткою замішують тісто до його
однорідності. Формують кульки, кладуть у чашку, накривають склом для запобігання обвітрювання і залишають при (18 ± 2)°С на 20 хвилин. Потім опускають тісто в тазик з водою (Т = 18 ± 2 °С), розминаючи пальцями, відмивають
крохмаль і оболонки. Промивну воду міняють 3 – 4 рази, поки вода не перестане бути мутною. Індикатором присутності крохмалю є розчин йоду (синій колір). Відсутність синього кольору свідчить про повноту виділення крохмалю.
Відмиту клейковину добре віджимають від води руками, які час від часу
витирають рушником. Коли клейковина почне прилипати до рук, її зважують з
точністю до 0,01 г. Потім вдруге промивають 5 хв. під струменем води, віджимають і знову зважують.
Вміст сирої клейковини Х, %, розраховують за формулою:

Х

GК  100
,
G

(2.4)

де Gk – маса сирої клейковини, г; G – наважка борошна, г.
Визначення якості сирої клейковини (ГОСТ 9404 – 60)
Про якість сирої клейковини судять за її кольором, розтяжністю і еластичністю. Колір – світлий, сірий, темний. Розтяжність і еластичність (здатність
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відновлювати первісну форму після припинення розтягування) визначають після
встановлення кількості і кольору клейковини.
Виконання роботи:
4 г клейковини обминають пальцями 3 – 4 рази, формують кульку і поміщають на 15 хв. у чашку з водою (18 ± 2)°С. Потім визначають її розтяжність,
рівномірно розтягуючи трьома пальцями обох рук до розриву над лінійкою з
міліметровими поділками. Розтягування повинне тривати 10 с. Відзначають довжину при якій відбувся розрив.
Якість клейковини характеризується в такий спосіб:
– до 10 см включно – коротка,
– понад 10 до 20 см – середня,
– понад 20 см – довга.
Еластичність клейковини визначають за її поводженням після розриву. Її
можна також визначити розтягуючи шматочок клейковини приблизно на 2 см і
відпускаючи його – по швидкості відновлення первісної довжини.
Залежно від розтяжності і еластичності клейковина підрозділяється на три
групи:
1. Еластичність хороша, розтяжність довга або середня.
2. Еластичність хороша, а розтяжність коротка, або еластичність задовільна, а розтяжність довга, середня або коротка.
3. Нееластична, крихка, розривається, розпливається.
1 група характеризується, як хороша; 2 група, як задовільна; 3 група – поганої якості.
Результати досліджень заносять до таблиці 2.1, порівнюють їх з вимогами
для борошна (див. додаток 4) і роблять висновки.
Таблиця 2.1 – Результати досліджень
Показники якості

1

2
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Зразки
3
4

5

6

Примітка

Органолептичні:
колір
смак
запах
хрускіт
Фізико-хімічні:
Вологість, %
Кислотність, оН
Вміст сирої клейковини, %

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2.2
Визначення якості крупи
Зернопереробна промисловість виробляє наступні види круп:
1. Крупа пшенична (ГОСТ 276 – 60)
а) Полтавська
б) Артек
2. Крупа манна (ГОСТ 7022 – 97)
Виготовляється з пшениці. Залежно від типу пшениці, яка надходить на
помел, манна крупа підрозділяється на наступні марки:
а) з м'якої пшениці – марка М
б) з м'якої пшениці з домішкою твердої – марка МТ
в) з твердої пшениці – марка Т
3. Крупа вівсяна (ГОСТ 3034 – 49)
Вівсяна крупа виробляється з круп'яного вівса, який відповідає вимогам
ГОСТ 6584 – 53.
Вівсяна неподріблена:
а) пропарена (вищий,1 і 2 ґатунок)
б) непропарена 1 і 2 ґатунок
Вівсяна подріблена:
а) пропарена 1 і 2 ґатунок
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б) непропарена 1 і 2
4. Крупа вівсяні пластівці "Геркулес" ГОСТ 21149 –75. Вівсяні пластівці
"Геркулес" роблять з вівсяної крупи вищого ґатунку, який відповідає вимогам
ГОСТ 3034 – 49 "Крупу вівсяна".
5. Крупа ячмінна ГОСТ 5784 – 60
Види: перлова і ячна.
Перлова (№1, 2, 3, 4 і 5) перший і другий ґатунки
Ячна (№1, 2 і 3) перший і другий ґатунки
6. Крупа гречана ГОСТ 5550 – 50
Види: Ядриця 1 і2 ґатунок
Проділ великий

на сорти не діляться

Проділ дрібний
7. Крупа кукурудзяна (ГОСТ 6002 – 69)
а) Кукурудзяна рисова
б) Крупа кукурудзяна звичайна
8. Крупа пшона (ГОСТ 572 – 49)
Види й сорти:
а) Шліфоване або товчене (вищого,1 і2 ґатунку)
б) Дранець 1 і 2 гатунку
в) Дроблене на ґатунки не ділиться
9. Рис оброблений (ГОСТ 6293 – 68)
а) Рис шліфований (вищий, 1і 2 ґатунок)
б) Рис полірований (вищий, 1 і 2 ґатунок)
в) Рис дроблений великий

на ґатунки не діліться

Рис дроблений дрібний
10. Саго
Ця крупа представляє собою округлі частки оклейстеризованого крохмалю. Розрізняють саго дрібне діаметром від1,5 до 2 мм і крупне від 2 до 3 мм.
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Відбір проб крупи і підготовка їх до аналізу (ГОСТ 26312.1 – 84)
Для визначення якості крупи від кожної однорідної партії за допомогою
мішечного щупа відбирають середній зразок у кількості 1,5 кг. При розмірах
партії менше 10 мішків виїмки беруть з кожного мішка. Якщо партія від 10 до
100 мішків, то з 10 плюс із кожного десятого понад десять, від партії понад 100
мішків – 20 мішків і понад 100 – 5 % мішків, що залишилися від партії.
Наприклад: Надійшло 90 мішків: 10 + (90 - 10) / 10 = 18
Якщо в партії більше 100 мішків, то виїмку беруть з 20 плюс 5 % з мішків,
які залишилися понад 100. Наприклад: 20 + (120 - 100)·0,05 = 21 мішок
Якщо крупа розфасована в дрібну тару, то розкривають 2 % ящиків але не
менше двох. З кожного беруть по одному пакету, які і є виїмками. Від одиниці
вибірки відбирають крапкові проби.
Крапкові проби беруть механічним пробовідбірником або вручну щупом.
Із зашитих мішків, відібраних у вибірку, крапкові проби відбирають мішечним
щупом у верхній і нижній частина мішка. Щуп вводять у напрямку до середньої
частини мішка жолобком вниз, потім повертають його на 180° і виймають. Від
кожної пакувальної одиниці відбирають один пакет з крупою, який і є крапковою пробою. Крапкові проби із струменя переміщуваної крупи беруть періодично через рівні проміжки часу, але не рідше чим через 1 – 2 години. При відборі
проби механічним пробовідбірником або совком струмінь продукту перетинають по всій товщині і ширині. Маса однієї крапкової проби повинна бути не більше 200 – 300 г.
Шляхом змішування крапкових проб одержують об'єднану пробу, з якої
готують середню. Маса середньої проби повинна бути (1,5±0,1) кг. Якщо таку
масу має об'єднана проба, то вона одночасно є і середньою. Якщо ж маса об'єднаної проби перевищує 1,5 – 1,6 кг, то необхідно виділити з неї середню пробу.
Для цього об'єднану пробу висипають на стіл з гладкою поверхнею, розподіляють крупу у вигляді квадрата і обробляють так, як описано в розділі про виділення середньої проби борошна.
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На середню пробу складають супровідний документ. У якому вказують
найменування виду і сорту крупи, підприємство – виробник, дату вироблення і
номер зміни, місце відбору, масу партії, дату відбору проби, масу проби, мету
дослідження, підпис і посаду того, хто відібрав пробу. Пробу поміщають в банку з щільно закритою кришкою і направляють у лабораторію.
Органолептичні показники (запах, смак, колір)
Органолептична оцінка проводиться за зовнішнім виглядом, кольором,
смаком, запахом.
Розглядаючи крупу звертаємо увагу на стан поверхні, особливості будови,
форму і консистенцію крупинок і їх колір. Ці елементи використовують для
розпізнавання виду і різновиду крупи (цільна або дроблена, шліфована, нешліфована, полірована).
Причинами нехарактерних вкраплень зерен іншого кольору може бути
порушення умов зберігання або використання для виготовлення крупи підмоченого неповноцінного зерна.
Причинами кислого і гіркого смаку є виготовлення крупи з зіпсованого
зерна або результат прогірклості жиру при неправильному зберіганні. У вівсяній
крупі може допускатися слабкий присмак гіркоти.
При оцінці манної крупи і толокна треба встановити відсутність хрускоту
при розжовуванні.
Визначення кольору, запаху, смаку (ГОСТ 26312.2 – 84)
Виконання роботи:
Для визначення кольору частину середньої проби крупи масою приблизно
50 г розсипають тонким суцільним шаром на аркуші чорного паперу або на чорній дошці. Колір визначають візуально при денному розсіяному світлі або при
яскравому штучному освітленні.
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Запах визначають, висипаючи наважку крупи масою близько 20 г на чистий папір. Для посилення запаху крупу перед визначенням прогрівають. Для
цього її поміщають у порцелянову чашку, накривають склом і прогрівають протягом 5 хв. на киплячому водяному огрівачі.
Смак крупи визначають при розжовуванні невеликої кількості розмеленої
крупи (близько 1 г).
У спірних випадках запах і смак крупи визначають шляхом дегустації звареної з неї каші.
Фізико-хімічні показники якості
Фізико-хімічний аналіз проводять за вологістю, вмістом домішок, вмістом
доброякісного ядра, крупності і однорідності розміру часток, для крупи окремих
видів – зольність. Для визначення свіжості круп перевіряють кислотність.
Для характеристики складу, харчової цінності і споживчих достоїнств визначають вміст зольних елементів, клітковини, білка, жиру, цукру, крохмалю,
вітамінів, а також фізико-хімічних властивостей білка, крохмалю і реологічні
властивості звареного продукту.
Вологість для різних видів круп – різна. Крупа з підвищеною вологістю
гірше зберігається, швидше піддається самозігріванню, пліснявінню і прокисанню, ніж суха.
Визначають вміст різних домішок таких, як ріжки, ополонка, головешка,
гірчак, кукіль, в’язіль. Присутність насіння геліотропа і триходема не допускається.
Зовсім не допускається в їжу, на корм худобі і для вироблення харчового
спирту крупа із зерна, що перезимувало в полі або зберігалося під снігом, тому
що воно може містити вкрай отрутні токсини.
Шляхом просівання і розбору наважки встановлюють вміст наступних
домішок – бур'янистої, незавалених зерен, зіпсованих ядер, мучелі (дрібні частки ядра, оболонок і домішок, які пройшли прохід), бите або колоте ядро.
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Для визначення споживчих достоїнств круп – розварюваність. Продукт
варять у спеціальному приладі з автоматичним записом результатів у вигляді
кривої розварювання.
Між хімічним складом і споживчими властивостями існує певний взаємозв'язок: для недробленої крупи швидкість розварювання перебуває у зворотній
залежності від вмісту клітковини, а збільшення об’єму в прямій залежності від
вмісту і властивостей крохмалю.
Крупи розрізняються за часом варіння:
– манна крупа 10 – 15 хв.;
– пшоно, рис, ядриця 45 – 50 хв.;
– вівсяна, перлова крупа 60 – 90 хв.
Крупи, які підлягали гідротермічній обробці, варяться швидше. Погано
шліфована крупа вариться довше. Дрібні крупи розварюються швидше. Пластівці "Геркулес" розварюються не більш ніж за 10 хв.
Визначення масової частки вологи (ГОСТ 26312.7 – 88)
Обладнання: аналітичні ваги; сушильна шафа; ексикатор; бюкси.
Виконання роботи:
Негайно після виділення середньої проби відсипають близько 100 г крупи
в банку із притертою пробкою. Основним (арбітражним) методом визначення
масової долі вологи в крупі є прискорений метод висушування наважки розмеленої крупи в кількості 5 г, узятої з похибкою ± 0,01, в електричній сушильній
шафі при температурі 130 ºС протягом 40 хв. Крупу з вмістом масової долі вологи більше 18 % перед розмелом обов'язково підсушують.
Вологість крупи Х, %, розраховують за формулою:

Х 

(m1  m2 )  100
,
m1
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(2.5)

де m1 – наважка крупи до висушування, г; m2 – наважка крупи після висушування, г.
Розбіжність між двома паралельними визначеннями не повинна перевищувати 0,2 %.
Визначення крупності або номера крупи (ГОСТ 26312.4 – 84)
Обладнання: аналітичні ваги; сита; лабораторний розсів.
Виконання роботи:
Із середньої проби крупи залежно від її виду і характеру домішок виділяють наважку для аналізу.
Виділену наважку крупи зважують з похибкою ± 0,1 г, просівають через
відповідний набір сит, розмір яких встановлений нормативно-технічною документацією на даний вид крупи. Крупи просівають на лабораторному розсіві
протягом 3 хв. з величиною розмаху коливань сит близько 10 см і при частоті
обертання 120 об/хв. або вручну, обертаючи сита круговими рухами за годинною стрілкою і дотримуючись умов просівання, які зазначені вище.
Отримані при просіванні сходи із сит і прохід через нижнє сито зважують
з похибкою ± 0,01 г, виражають у відсотках до маси взятої наважки з точністю
до 0,1 % і визначають крупність і належність крупи до того або іншого номера
за ГОСТ.
Визначення кислотності (ГОСТ 26312.6 – 84)
Кислотність крупи виражають у “°”, що означає кількість 1 N розчину гідроксиду натрію, який необхідний для нейтралізації кислот у 100 г продукту.
Обладнання: аналітичні ваги; конічні колби.
Реактиви: дистильована вода; 3 % розчин фенолфталеїну; 0,1 N розчин
NаОН.
Виконання роботи:
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Із середньої проби вручну виділяють 50 г крупи. Зважену наважку розмеленої крупи масою 5 г висипають у конічну колбу, доливають 100 см3 дистильованої води і перемішують до зникнення грудочок і додають три краплі 3 % - вого розчину фенолфталеїну і титрують 0,1 N розчином NаОН до ясного рожевого
забарвлення, що не зникає 1 хв.
Кислотність крупи Х, °, розраховують за формулою:

Х

V  100  K
,
G  10

(2.6)

де V – кількість 0,1 N розчину NаОН, який пішов на титрування, см3; K –
поправковий коефіцієнт до титру 0,1 NаОН; G – наважка крупи, г; 10 –
перерахування 0,1 N в 1 N розчин лугу.
Результат виводиться як середнє арифметичне двох титрувань. Різниця
між ними не повинна перевищувати 0,2º.
Визначення кислотності круп для продуктів дитячого харчування здійснюється відповідно до ГОСТ 26971 – 86 потенціометричним методом і виражають кислотність у градусах з урахуванням масової частки вологи в продукті.
Визначення розварюваності (ГОСТ 26312.2 – 84)
Розварюваність крупи виражають тривалістю варіння у хвилинах (з моменту занурення склянки із крупою в киплячий водяний огрівач до закінчення
варіння), яка необхідна для доведення до готовності для вживання.
Обладнання: аналітичні ваги; хімічні склянки або циліндри; предметне
скло; водяний огрівач.
Виконання роботи:
Із середньої проби крупи виділяють наважку масою 50 г (для вівсяних
пластівців 10 г), окремо зважують 1 г (0,3 г для вівсяних пластівців) солі. Сіль
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(ГОСТ 13830 – 91) переносять у хімічну склянку або циліндр об’ємом 500 см3,
додають 125 см3 (100 см3 для вівсяних пластівців) киплячої води, збовтують до
розчинення солі, туди ж переносять наважку крупи, накривають годинниковим
склом і поміщають у киплячий водяний огрівач так, щоб рівень води в огрівачі
був вище рівня крупи в склянці або циліндрі.
При варінні прохіду через 10 хв., а ядриці через 20 хв. ложечкою із середини склянки відбирають пробу з 5 – 6 крупинок на предметне скло. Пробу накривають зверху іншим склом і вручну роздавлюють крупинки між склом. Наступні проби відбирають через кожні 3 хвилини до готовності.
Звареною вважається крупа яка зовсім м'яка, але недеформована і при роздавлюванні між стеклами не має борошнистих, незварених часток.
Для "Геркулеса" через 15 хв. і для пелюсткових пластівців через 7 хв. зі
склянки беруть пробу ложечкою і органолептично визначають стан крупи.
Визначення зараженості шкідниками хлібних запасів (ГОСТ 26312.3 –
84)
Визначення масової частки золи (ГОСТ 26312.5 – 84)
Отримані результати офорсм3яють у вигляді таблиці 2.2 і роблять висновки, порівнюючи свої результати з вимогами для круп (див. додаток 5).
Таблиця 2.2 – Отримані результати
Показники якості
1
Органолептичні
колір
смак
запах

1
2

2
3

3
4
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Зразки
4
5

5
6

6
7

Примітка
8

Продовження таблиці 2.2
1
Фізико-хімічні
Вологість, %
Кислотність, о
Крупність, %
Розварюваність, хв.

2

3

4

5

6

7

8

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2.3
Визначення якості макаронних виробів
Макаронні вироби підрозділяються на гр. А, Б, В та класи 1 і 2, в залежності від якості та ґатунку муки, з якої вони виготовленні:
Гр. А – з муки з твердої пшениці (дурум) за ГОСТ 12307 – 66 і муки вищого ґатунку підвищеної дисперсності з твердої пшениці по ТУ 8-22-27-89.
Гр. Б – з муки м‘якої склоподібної пшениці за ГОСТ 12306 – 66.
Гр. В – з хлібопекарної пшеничної муки за ГОСТ 26574 – 85, яка по якості
та кількості клейковини повинна бути не нижче муки за ГОСТ 12306 – 66, і
(крупки) за ТУ–8–22–3086.
1 клас – вироби з муки вищого ґатунку
2 клас – з муки першого ґатунку
При виготовленні макаронних виробів з застосуванням смакових добавок
або збагачувачів, групу і клас виробу доповнюють назвою смакової добавки або
збагачувача, наприклад гр. А1 кл. яєчний, гр. А2 кл. томатний.
Макаронні вироби підрозділяються на такі типи: трубчасті, ниткоподібні
(вермішель), стрічкоподібні (локшина), фігурні (див. додаток Д).
Відбір середньої проби (ГОСТ 14849 – 89)
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1. Для контролю фізико-хімічних і органолептичних показників від кожної
пакувальної одиниці вибірки відбирають:
– не менш 1 кг макаронних виробів, не допускаючи їх механічних ушкоджень;
– по одній будь-якій пачці фасованих макаронних виробів.
2. Відібрані від вибірки макаронні вироби обережно висипають на стіл або
чистий аркуш паперу, формуючи з них об'єднану пробу.
3. По об'єднаній пробі контролюють:
– вміст металомагнітної домішки;
– наявність шкідників;
– вміст лома, крихти, деформованих виробів у макаронах.
4. Об'єднану пробу обережно розрівнюють шаром 2 – 4 см і з 4 різних
місць відбирають середню пробу масою не менше 500 г і додатково наважку
близько 500 г для всіх макаронних виробів крім макаронів.
5. По наважці контролюють:
– вміст крихти, деформованих виробів у локшині, ріжках, пір'ях і фігурних
виробах;
– вміст крихти у вермішелі;
– вміст макаронних виробів довжиною менше 20 см у довгій локшині і вермішелі.
6. Для визначення вологості, кислотності, смаку і запаху, стану виробу після зварювання з різних місць середньої проби відбирають наважку, маса якої
зазначена у відповідних методах визначення.
Органолептичні показники (запах, смак)
Метод визначення запаху (ГОСТ 14849 – 89)
Виконання роботи:
З середньої проби відбирають близько 20 мг макаронних виробів, подрібнюють їх на лабораторному млині до повного проходу частинок крізь сито з ді66

аметром отворів 1 мм. Висипають на чистий папір, зігрівають диханням і досліджують на запах. Для посилення запаху подрібнені макаронні вироби переносять у стакан і заливають водою з температурою (603) С на 1 – 2 хв., після чого воду зливають і визначають запах досліджуваного продукту.
Метод визначення смаку (ГОСТ 14849 – 89)
Виконання роботи:
Смак визначають розжовуванням 1 – 2 наважок макаронних виробів вагою 1 г, які відібрані з середньої проби.
Фізико-хімічні показники якості
Метод визначення вологості (ГОСТ 14849 – 89)
Обладнання: аналітичні ваги; сушильна шафа; ексикатор; бюкси; ступка;
лабораторний млин; сито.
Виконання роботи:
З середньої проби відбирають близько 50 г макаронних виробів, подрібнюють у ступці і на лабораторному млині до повного проходу подрібнених макаронних виробів крізь сито з круглими отворами діаметром 1 мм. Із подрібнених та просіяних макаронних виробів відбирають дві наважки масою (5,00,1) г
кожна, які зважують у бюксах. Зважені наважки у відкритих бюксах з підкладеними під дно кришками ставлять у сушильну шафу та висушують при температурі 130 С протягом 40 хв. з моменту встановлення необхідної температури.
Після сушки бюкси виймають, накривають кришками, охолоджують у ексикаторі не більше 2 годин та зважують.
Вологість борошна Х, % розраховують за формулою:

Х

(а  b)  100
,
a

67

(2.7)

де а – наважка борошна до висушування, г; b – наважка борошна після висушування, г.
Розходження між двома паралельними визначаннями не повинно бути більше 0,2 %.
Метод визначення кислотності (ГОСТ 14849 – 89)
Обладнання: аналітичні ваги; конічні колби.
Реактиви: дистильована вода; 1 % розчин фенолфталеїну; 0,1 N розчин
NаОН.
Виконання роботи:
Кислотність макаронних виробів позначають y “”, що говорить про кількість 1 N розчину гідроксиду натрію або калію, що йде на нейтралізацію кислот у 100 г продукту.
5 г зважених з точністю до 0,01 г досліджуваних макаронних виробів переносять у конічну колбу (100 – 150 см3), у яку вже налито близько 30 – 40 см3
води та негайно збовтують до зникнення грудочок. Добавляють 5 крапель 1 %
розчину фенолфталеїну та титрують 0,1 N розчином NаОН до ясно-рожевого
кольору, який не зникає за 1 хвилину.
Кислотність макаронних виробів Х, , розраховують за формулою:

Х

V  20  K
,
G  10

(2.8)

де V – кількість 0,1 N розчину NаОН, витраченого на титрування, см3; 20 –
коефіцієнт перерахунку на 100 г виробів; K – поправковий коефіцієнт до титру
0,1 N луга; G – наважка макаронних виробів, г; 10 – перерахунок 0,1 N на 1 N
розчин лугу.
Результат виводиться як середнє арифметичне двох титрувань. Різниця
між ними не повинна перевищувати 0,2 ().
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Визначення міцності макаронних виробів (ГОСТ 14849 – 89)
Виконання роботи:
З середньої проби відбирають 10 макаронних трубок. Макарони підвісної
сушки скорочують до 30 см. У пази підставки помішують макаронну трубку та
добавляють вантаж до макаронної трубки до моменту її злому.
Міцність макаронних виробів обчислюють як середнє арифметичне результатів 10 визначень навантаження, під дією якого відбувся злом макаронної
трубки.
Визначення вмісту лому, крихти та деформованих виробів (ГОСТ
14849 – 89)
Обладнання: аналітичні ваги.
Виконання роботи:
Наважку масою 500 г зважують з похибкою не більше 5,0 г та відбирають
з неї окремо лом, деформовані вироби та крихту, зважують їх окремо з похибкою не більше 1,0 г.
Вміст лому, деформованих виробів або крихти Х1, %, розраховують за формулою:

Х1 

m3  100
,
m4

(2.9)

де m3 – наважка лому деформованих виробів або крихти, які вилучені з досліджуваної проби, г; m4 – наважка досліджуваної проби, г.
Визначення стану виробів після зварювання (ГОСТ 14849 – 89)
Виконання роботи:
З середньої проби відбирають 50 – 100 г макаронних виробів, вміщують у
десятикратну по вазі кількість киплячої води та варять, до готовності при слаб70

кому кипінні, зрідка помішуючи. Після зварювання макаронні вироби переносять на сито, дають стекти воді та, оглядаючи, встановлюють відповідність вимогам нормативно-технічної документації.
Отримані результати оформляють у вигляді таблиці 2.3 і роблять висновки, порівнюючи свої результати з вимогами для макаронів (див. додаток 6).
Таблиця 2.3 – Отримані результати
Показники якості

1

Зразки
2
3

4

Доповнення

Органолептичні:
Смак
Колір
Запах
Фізико-хімічні:
Вологість, %
Кислотність, º
Лом, %
Міцність, г.
Розварюваність, хв.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2.4
Визначення якості хліба
До органолептичних показників відносять форму хліба, колір і стан його
корок, смак, запах, товщину корок; стан м’якушки по промесу, пористості, еластичності, свіжості; наявність або відсутність хрусту завдяки присутності мінеральних домішок.
При характеристиці зовнішнього вигляду оглядають весь середній зразок
хліба і відмічають симетричність і правильність його форми і характер скоринки
хліба (колір, товщина скоринки, відсутність або наявність відшарування скоринки від м’якушки). Колір скоринки: бліда, золотисто-жовта, світло-коричнева,
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коричнева; поверхня скоринок: гладка, нерівна з тріщинами або підривами.
Тріщинами вважають розриви, які проходять через верхню скоринку в одному
або декількох напрямках. Підривами вважають розриви між боковою і верхньою
скоринкою (у формового) хліба. Характер м’якушки визначають її кольором,
структурою пористості і еластичністю. Колір м’якушки рекомендовано визначати при денному освітленні. Він може бути білий, сірий або темний з різними
відтінками. Необхідно відмічати також рівномірність забарвлення м’якушки і
стан м’якушки за промісом. Пористість м’якушки хліба характеризують за крупністю – мілка, середня, крупна; за рівномірністю – рівномірна і нерівномірна;
за товщиною стінок пор – тонкостінна, середня, товстостінна. Еластичність
м’якушки визначають легким надавлюванням на нього пальцями. Якщо
м’якушка чинить сильний опір надавлюванню пальцем і мало при цьому деформується, то її характеризують як щільну або ущільнену. М’якушка, яка легко
вдавлюється і швидко відновлюється не залишаючи сліду характеризується як
дуже еластична. М’якушка, яка легко піддається надавлюванню пальцем, але не
відновлює свою початкову структуру вважається нееластичною і не достатньо
еластичною. Відмічається липкість м’якушки.
Смак і хруст визначають розжовуванням хліба. Смак може бути нормальним, кислим, прісним, гіркуватим або з стороннім, не характерним для даного
виду виробів, присмаком.
Фізико-хімічними методами визначають вологість, кислотність, пористість хліба, а також визначають вміст жиру та цукру у тих виробах, до рецептури яких входять жир і цукор.
Суворо нормується маса одного штучного виробу. Для дієтичних сортів
хліба передбачений контроль за вмістом вуглеводів, йоду, солі та інших компонентів.
Фізико-хімічні показники визначають не раніше ніж через 3 години з моменту виходу виробів з печі та не пізніше: для хліба з обойних сортів борошна

72

48 годин, для пшеничного хліба з сортового борошна 24 години. Для булочних
виробів не раніше 1 години і не пізніше 16 годин.
Для більш повної характеристики якості хліба визначають додаткові показники, не передбачені стандартом: питомий об’єм, формостійкість подового
хліба (відношення Н:D), ступінь опуклості верхньої скоринки формового хліба,
деформація м’якушки тощо.
Деякі показники якості визначають за допомогою інструментальних методів: фізичні якості м’якушки (стискання, пружність, еластичність – на автоматизованому пенетрометрі; забарвлення скоринки і м’якушки – на фотометрі
ФШМ-56М; пропеченість – за вмістом у м’якушці водорозчинних речовин, тощо.
Фізико-хімічні показники якості
Визначення вологості (ГОСТ 21094 – 75)
Обладнання: аналітичні ваги; сушильна шафа; ексикатор; бюкси.
Виконання роботи:
Якщо маса виробу менше 0,2 кг з середини зразка вирізають шматок товщиною 1 – 3 см, а якщо маса виробу більше 0,2 кг, то вирізають 3 – 5 см.
М’якушку відокремлюють від скоринок на відстані близько 1 см, вилучають всі
включення (повидло, горіхи, тощо, крім маку). Виділена проба повинна бути не
менше 20 г. М’якушку ретельно подрібнюють та зважують (з точністю до
0,01 г) дві наважки масою 5 г кожна у попередньо просушених при температурі
130 ºС не менше 20 хв. і охолоджених у ексикаторі бюксах з кришками. Наважки у відкритих бюксах з підкладеними під дно кришками поміщають на 45 хв. у
нагріту до температури 130 ºС сушильну шафу. Тривалість відновлення температури до 130 ºС після завантаження шафи не повинна перевищувати 20 хв. Після зважування бюкси закривають кришками і охолоджують у ексикаторі не
менше 20 хв. і не більше 2 годин.
Вологість W, %, обчислюють за формулою:
73

W

(m1  m2 )  100
,
m1

(2.10)

де m1 – маса наважки хліба до висушування, г; m2 – маса наважки хліба після
висушування, г.
Визначення вологості ведуть паралельно у двох наважках, кінцевий результат визначають як середнє арифметичне.
Визначення кислотності (ГОСТ 5670 – 51)
Обладнання: аналітичні ваги; конічні колби; склянка; дерев’яна лопатка;
мірна колба (250 см3); піпетка (50 см3); сито.
Реактиви: дистильована вода; 1 % розчин фенолфталеїну; 0,1 N розчин
гідроксиду натрію або калію.
Виконання роботи:
При масі виробів більше 0,2 кг з середини зразка вирізають шматок масою
близько 70 г , відокремлюють м’якушку від скоринок на відстані близько 1 см.
При масі виробів менше 0,2 кг скоринку вилучають з усієї поверхні виробу. З
підготовлених шматків м’якушки вилучають всі включення, крім маку, її швидко подрібнюють та перемішують.
Кислотність визначають прискореним або арбітражним методами.
Прискорений метод: 25 г (з точністю до 0,01 г) подрібненої м’якушки
кладуть у суху скляну ємність 0,5 л (типа молочної). Воду температурою 60 ºС
(250 см3) відміряють мірною колбою і близько 1/4 її кількості вливають у пляшку і ретельно розтирають м’якушку з водою дерев’яною лопаткою. Потім у
пляшку доливають решту води, щільно закривають, енергійно збовтують протягом 3 хвилин і дають відстоятись протягом 1 хв. Витяжку спочатку зливають
крізь густе сито, або марлю у суху склянку, з якої потім відбирають піпеткою по
50 см3 у дві конічні колби ємністю 100 – 150 см3 і титрують 0,1 N розчином гід-
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роксиду натрію або калію у присутності 2 – 3 крапель фенолфталеїну до слабо
рожевого забарвлення, що не зникає протягом 1 хв.
Кислотність К, град., розраховують за формулою:

К

V  250  100
 2 V ,
50  25  10

(2.11)

де V – об’єм 0,1 N розчину NaOH (KOH), витраченого на титрування, см3; 250 –
об’єм води, що взята на визначення, см3; 100 – коефіцієнт перерахунку кислотності на 100 г м’якушки; 50 – кількість витяжки, взятої на титрування, см3; 25 –
наважка м’якушки, г; 10 – коефіцієнт перерахунку 0,1 N на 1 N розчину лугу.
Визначення пористості (ГОСТ 5669 – 51)
Обладнання: аналітичні ваги; приладу Журавльова; циліндр.
Виконання роботи:
Визначення ведуть за допомогою приладу Журавльова. Із середини виробу вирізають шматок товщиною близько 7 см на відстані не менше 1 см від скоринки. З нього роблять виїмку циліндром приладу. Об’єм однієї виїмки 27 см3.
Однак на практиці ця величина не завжди дотримується і потребує перевірки за
формулою:

3.14  d 2  H
V
,
4

(2.12)

де V – об’єм виїмки, см3; d – внутрішній діаметр циліндричного ножа, см; Н –
довжина циліндричної виїмки, см.
Для аналізу пшеничного хліба беруть 3 виїмки, для аналізу житнього – 4.
Виїмки зважують з точністю до 0,01 г.
Пористість П, %, визначають за формулою:
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П

(Vзаг 

m



)  100

Vзаг

(2.13)

,

де Vзаг – загальний об’єм виїмок, см3; m – маса виїмок, г;  – густина без пористої маси м’якушки, кг/м3; () для хліба житнього, житньо-пшеничного з обойного порошна приймають рівною – 1,21; житнього заварного – 1,27; пшеничного 1
сорту – 1,31; другого сорту – 1,26.
Визначення масової частки цукру (ГОСТ 5672 – 68)
Визначення масової частки жиру(ГОСТ 5668 – 68)
Отримані результати оформляють у вигляді таблиці 2.4 і роблять висновки, порівнюючи свої результати з вимогами для хліба (див. додаток 7).
Таблиця 2.4 – Отримані результати
Показники якості

1

2

Зразки
3
4

Органолептичні:
Смак
Колір
Запах
Фізико-хімічні:
Вологість, %
Кислотність, о
Пористість, %

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2.5
Визначення якості крохмалю
Відбір проб (ГОСТ 7698 – 78)
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5

6

Доповнення

Відбір проб для аналізу проводять від окремої партії крохмалю. З загальної проби методом квартування виділяють середню пробу масою 500 г.
Контроль якості сухого крохмалю (ГОСТ 7698 – 78)
Цей стандарт розповсюджується на картопляний, кукурудзяний, амілопектиновий і модифікований крохмалі. Кукурудзяний крохмаль виробляється двох
сортів: вищого і першого. Картопляний крохмаль виробляється чотирьох сортів:
“Екстра”, вищого, першого та другого.
Органолептичні показники (зовнішній вигляд, колір, запах, блиск)
Основними органолептичними показниками, що характеризують якість
крохмалю, є: зовнішній вигляд, колір, запах, блиск.
За зовнішнім виглядом крохмаль повинен бути білим з жовтим відтінком.
Колір картопляного крохмалю різниться за сортами. Для сортів “Екстра” та вищий – білий з кристалічним блиском; для першого сорту білий, для другого білий з сіруватим відтінком.
Колір крохмалю залежить як від якості використаної сировини, так і від
технології його переробки. Тривалий контакт крохмалю з соковою водою, використання при його виготовленні води, яка не відповідає вимогам, встановленим
до води, яку використовують для технологічних потреб, погана очистка картоплі та інші причини сприяють потемнінню крохмалю. Запах для всіх видів та сортів крохмалю повинен бути властивий крохмалю без стороннього запаху.
Блиск крохмалю в значній мірі залежить від величини крохмальних зернят, так як великі зернята краще відбивають колір і тому мають більш виражений блиск. Але вирішальна роль в придані необхідного блиску товарному крохмалю належить режиму сушки сирого крохмалю.
Метод визначення зовнішнього вигляду і кольору крохмалю
Виконання роботи:
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Зовнішній вигляд і колір крохмалю визначають таким чином: поміщають
частину середньої проби на скляну пластину розміром 13 х 11 см, зверху прикривають другою пластиною розміром 10 х 15 см. Притискають верхню пластинку до утворення гладкої поверхні проби і визначають зовнішній вигляд і колір
крохмалю при денному світлі.
Метод визначення запаху
Виконання роботи:
Для визначення запаху крохмалю в фарфоровій або в скляній чашці зважують 20 г крохмалю заливають теплою водою температурою 50 °С, перемішують пробу з водою і залишають у спокої. Через 30 с воду зливають і встановлюють запах сирого крохмалю.
Метод визначення хрусту
Виконання роботи:
При органолептичній оцінці встановлюють наявність або відсутність хрусту у кулінарній пробі клейстеру, виготовленого з крохмалю, який аналізують.
Для цього наважку крохмалю 12 г, зважену з похибкою 0,01 г, розмішують з
40 см3 холодної води. Окремо нагрівають до кипіння 160 см3 водопровідної води і в неї вливають приготоване крохмальне молоко. Кип’ятять одержаний
клейстер протягом 1 хв., охолоджують до кімнатної температури і проводять
смакову пробу. Хруст не повинен відчуватися.
Фізико-хімічні показники якості
За фізико-хімічними показниками до крохмалю в залежності від виду та
сорту пред’являють вимоги, які наведені в таблиці 2.5.
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Таблиця 2.5 – Фізико-хімічними показники крохмалю

перший

вищий

перший

другий

Масова доля вологи, % не більше
Масова доля загальної золи на сухі
речовини, % не більше
Масова доля золи, нерозчинної в 10 %
розчині соляної кислоти, на сухі речовини, % не більше
Кислотність, см3 1,0 N розчину гідроксиду натрію на 100 г сухих речовин
крохмалю
Масова доля протеїну на сухі речовини, % не більше
Кiлькiсть крапин на 1 дм3, % не більше
Масова доля SO2, % не більше
Домішки інших видів крохмалю

13

13

13

20

20

20

20

0,2

0,3

0,2

0,30

0,35

0,5

1,0

0,04

0,06

-

0,03

0,05

0,1

0,30

20

25

23

6,0

10

14

20

0,8

1,0

1,0

-

-

-

-

300
-

500
0,008

700
-

-

Амілопектиновий
«экстра»

Показник

вищий

Норми для видів та сортів крохмалю
кукурудзяний
картопляний

400
60
280
не допускаються

Визначення масової долі вологи
Масову долю вологи в крохмалі визначають висушуванням наважки до
постійної маси або прискореним методом.
Визначення вологи прискореним методом.
Сутність методу полягає у висушуванні наважки крохмалю при температурі 130 ºС протягом строго визначеного часу.
Обладнання: аналітичні ваги; бюкси; сушильна шафа; ексикатор.
Реактиви: крохмаль.
Виконання роботи:
В попередньо зважену і висушену бюксу зважують, з похибкою не більш
0,0005 г, наважку крохмалю масою близько 4 г. При досягненні в сушильній
шафі температури 130 ºС відкриту бюксу з наважкою і кришкою поміщують у
шафу i висушують протягом 40 хвилин.
Початком сушки вважають момент досягнення знову температури 130 ºС
після внесення бюкси в шафу. Через 40 хвилин бюксу закривають кришкою, ви79

ймають з шафи, ставлять в ексикатор на 30 хвилин для охолодження, а потім
зважують.
Визначення загальної золи
Сутність методу полягає у визначенні залишку крохмалю, що не згорає
при спаленні його в муфельній печі при температурі 600 ºС.
Обладнання: терези лабораторні; тиглі фарфорові низькі № 4 або № 5;
піч муфельна; електрична нагрівальна плита; ексикатор.
Реактиви: крохмаль.
Виконання роботи:
В попередньо прожарений до постійної маси тигель зважують, з похибкою не більш 0,0005 г, наважку крохмалю масою 10 г i обвуглюють, нагріваючи
тигель з крохмалем на електричній печі.
Після обвуглювання тигель поміщують до муфельної печі, нагрівають до
600 ºС (темно-вишневе розжарювання), де прожарюють його до повного озолення наважки крохмалю.
Після озолення тигель з золою охолоджують в ексикаторі i зважують. Після зважування тигель з золою повторно прожарюють протягом 30 хвилин, охолоджують в ексикаторі та знову зважують. Якщо різниця в масі мiж двома послідовними зважуваннями перевищує 0,0005 г, прожарення повторюють.
Масову долю загальної золи Х1, %, на абсолютно суху речовину розраховують за формулою:

Х1 

(m2  m)  100  100
,
(m1  m)  (100  w)

(2.14)

де m2 – маса тигля з золою, г; m – маса тигля, г; m1 – маса тигля з крохмалем, г;
w – вологість крохмалю, %.
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За кінцевий результат приймають середнє арифметичне двох паралельних
визначень, розходження меж якими не повинно перевищувати 0,05 %.
Визначення золи (піску) нерозчинної в 10 %-вiй соляній кислоті
Сутність методу полягає в розчиненні наважки крохмалю 10 % соляною
кислотою, фільтрації одержаного розчину та визначенні масової долі золи (піску) після спалювання осаду на фiльтрi в муфельній печі при температурі 600 –
620 ºC.
Обладнання: терези лабораторні; тиглі фарфорові низькі № 4 або № 5;
піч муфельна; електрична нагрівальна плита; ексикатор; склянки лабораторні
об’ємом 100 см3; мiрнi циліндри об’ємом 100 см3; конічні колби об’ємом
500 см3; воронка скляна; фільтри беззольнi.
Реактиви: крохмаль; кислота соляна, густиною 1,19 г/см3; вода дистильована.
Виконання роботи:
В склянку зважують, з похибкою не більш 0,0005 г, наважку крохмалю вагою 20 г і кількісно переносять дистильованою водою в конічну колбу. Загальний об’єм води в колбі повинен складати 155 см3. До одержаної суспензії додають 45 см3 соляної кислоти, що вiдповiдає одержанню 10 % розчину кислоти в
загальному об’ємі.
Вміст колби ретельно переміщують. Колбу поміщають в кип’ячий огрівач.
Впродовж перших трьох хвилин суспензію переміщують до повного розчинення
крохмалю. Кип’ятіння ведуть 30 хвилин після чого розчин фільтрують через бензольний фільтр. Колбу ополіскують водою, яку зливають на той же фільтр.
Осад на фiльтрi п’ять разів промивають дистильованою водою, пiдiгрiтою до
температури 50 –60 ºС. Фільтр разом з осадом переносять в попередню прожарений до постійної маси тигель, підсушують, поміщають в муфельну піч, нагріту до 500 – 520 ºС та прожарюють його до повного обеззолення.
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Після озолення тигель з золю охолоджують в ексикаторі i зважують. Після
зважування тигель з золою повторно прожарюють протягом 30 хвилин, охолоджують у ексикаторі та знову зважують. Якщо різниця в масі мiж двома наступними зважуваннями перевищує 0,0005 г прожарювання повторюють.
Масову долю загальної золи Х2, %, на абсолютно суху речовину розраховують за формулою:

Х2 

(m1  m)  100  100
,
20  (100  w)

(2.15)

де m1 – маса тигля з золою, г; m – маса тигля, г; w – вологість крохмалю, %.
За кінцевий результат приймають середнє арифметичне двох паралельних
визначень, розходження мiж якими не повинно перевищувати 0,05 %.
Визначення кислотності
Сутність методу полягає у нейтралізації абсолютно сухого крохмалю 0,1 н
розчином їдкого натру в присутності індикатора фенолфталеїну.
Обладнання: терези лабораторні; колби конічні на 250 см3; циліндри
мiрнi на 100 см3; бюретки об’ємом 50 см3.
Реактиви: гідроксид натрію 0,1 N розчин; спирт етиловий; фенолфталеїн
1 %-вий спиртовий розчин; вода дистильована.
Виконання роботи:
В конічну колбу зважують, з похибкою не більш 0,01 г, наважку крохмалю масою 20 г, додають циліндром 100 см3 дистильованої води прибавляють 5 –
7 краплин розчину фенолфталеїну і титрують 0,1 N розчином гідроксиду натрію до помітного рожевого забарвлення, яке не зникає впродовж однієї хвилини.
Так як крохмаль адсорбує фенолфталеїн, то наприкінці додають ще 5 – 6
краплин фенолфталеїну.
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Кислотність Х3, см3 0,1 N NaOH/100 г, крохмалю розраховують за формулою:

Х3 

V  100  100
,
m  (100  w)

(2.16)

де V – об’єм 0,1 N розчину гідроксиду натрію, см3; т – маса наважки крохмалю,
г; w – вологість крохмалю, %.
За кінцевий результат приймають середнє арифметичне двох паралельних
визначень, розходження мiж якими не повинно перевищувати 1 см3.
Визначення кількості крапин
Крапини – це темні включення, які видно неозброєним оком на вирівняній
поверхні крохмалю. Наявність їх свідчить про забруднення крохмалю в процесі
виробництва або при перевезеннях і зберіганні. Вміст крапин у крохмалі є характеристикою його сорту: чим більше крапин тим нижче сорт крохмалю.
Сутність методу полягає в підрахунку кількості крапин на 1 дм2 поверхні
крохмалю.
Обладнання: терези лабораторні; скляна пластинка розміром 5 х 2 см.
Реактиви: крохмаль.
Виконання роботи:
Наважку крохмалю масою 50 г, зважену з похибкою 0,01 г, ретельно перемішують, насипають на аркуш паперу або скло. На поверхню крохмалю кладуть скляну пластинку, на якій нанесені контури прямокутника розміром
5 х 2 см, тобто площею 0,1 дм2 з розбивкою на клітки 1х1 см. Крохмаль злегка
придавлюють склом і рахують крапини на всій обкресленій площі. Крохмаль
перемішують і повторюють підрахунок крапин не менш 5 разів. З отриманих
результатів обчислюють середнє арифметичне і збільшивши його в 10 разів
одержують кількість крапин на 1 дм2.
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Визначення масової частки діоксиду сірки
У процесі виробництва кукурудзяного крохмалю для замочування зерна
кукурудзи використовують слабкий розчин сірчистої кислоти. Сірчиста кислота
переводить частину нерозчинних білків у розчинні, поліпшує процес дифузії,
перетворюючи напівнепроникні оболонки зерна в проникні, створює антисептичні умови замочування. Діоксид сірки летюча речовина, тому його основна частина звітрюється на наступних стадіях виробництва товарного крохмалю.
Залишковий вміст сірчистої кислоти в сухому кукурудзяному крохмалі
визначається методом окислювання сірчистої кислоти розчином йоду при титруванні фільтрату крохмальної суспензії.
Обладнання: терези лабораторні; конічні колби об’ємом 300 смЗ; мірна
колба об’ємом 200 см3; піпетка 50 см3; конічні колби об’ємом 100 см3.
Реактиви: індикатор (1 %-вий водяний розчин); соляна кислота (кислота : вода = 1:5); 0,02 N розчин йоду.
Виконання роботи:
Наважку крохмалю масою 50 г, зважену з похибкою 0,01 г, поміщують у
конічну колбу місткістю 300 смЗ і доливають мірною колбою 200 см3 дистильованої води. Вміст колби ретельно перемішують протягом 15 хв (колба повинна
бути закрита пробкою). Суспензію фільтрують і відбирають піпеткою 50 см3 фільтрату в конічну колбу об’ємом 100 см3. Додавши в реакційну суміш 3 – 5 крапель індикатору (1%-вий водяний розчин) і стільки ж розчину соляної кислоти
(кислота : вода = 1:5), титрують сірчисту кислоту 0,02 н розчином йоду до помітного синього забарвлення, що не зникає протягом 1 хв.
Масову частку сірчистого ангідриду Х5, %, розраховують за формулою:

Х5 

200  V  0.64  20  1.15  100
,
50  1000  1000
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(2.17)

де 200 – загальна кількість води, яку доливають, см3; V – об’єм 0,02 N розчину
йоду, який витрачено на титрування фільтрату, см3; 0,64 – кількість сірчистого
ангідриду, яка відповіднає1 см3 0,02 н розчину йоду, мг; 20 – перерахування
вмісту сірчистого ангідриду в 1 кг крохмалю; 1,15 – коефіцієнт для приведення
вмісту сірчистого ангідриду до показань методу по масі; 50 – кількість фільтрату, який узято на титрування, см3.
Визначення домішки інших видів крохмалю
Крохмальні зерна можуть мати овальну, сферичну або неправильну форму. Їхні розміри коливаються в значних межах від 2 до 150 мкм.
Найбільш великі крохмальні зерна в картоплі, а самі дрібні – у рису й гречки.
Порівнюючи досліджуваний зразок з малюнками або мікрофотографіями
різних видів крохмалю, прийнятими за еталон, легко визначити природу крохмалю й виявити домішки інших видів крохмалю.
Таким чином сутність методу полягає в мікрокопіюванні частини середньої проби досліджуваного крохмалю.
Обладнання: мікроскоп; предметне скло; покривне скло.
Реактиви: розчин Люголю.
Виконання роботи:
Готують розведену суспензію крохмалю на дистильованій воді, наносячи
2 – 3 краплі на предметне скло, накривають покривним склом і розглядають під
мікроскопом. Форма крохмальних зерен повинна відповідати формі виду крохмалю даної партії (див. рис. 2.1).
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Рис. 2.1 – Зернятка крохмалю під мікроскопом:
1 – картопляного; 2 – кукурудзяного; 3 – пшеничного; 4 – рисового
Більше чітку картину препаратів крохмалю під мікроскопом можна досягти забарвленням їх розчином Люголя.
Досліджуваний зразок розглядається як нестандартний при наявності в
ньому зерен інших видів крохмалю.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2.6
Якість молочних продуктів
Молоко та молочні продукти входять в рецептуру різноманітних хлібобулочних та кондитерських виробів і широко використовуються в виробництві харчових концентратів, продуктів дитячого та дієтичного харчування. Молоко містить 87,5 % води. З 12,5 % сухих речовин: 3,5 % – жир; 3,2 % – білки; 0,04 % –
небілкові азотисті сполуки; 4,7 % – лактоза; 0,7 % – мінеральні речовини. Окрім
перелічених основних компонентів в молоці є вітаміни, ферменти, пігменти.
Вода в молоці знаходиться в вільному та зв’язаному станах. Більша частина води (84 – 84,5 %) присутня в вільному стані, вона є розчинником для водорозчинних компонентів молочного цукру, мінеральних речовин, вітамінів, кислот.
Зв’язана вода (3 – 3,5 %) входить до складу різноманітних гідрофільних
колоїдів молока: білків, фосфатидів.
Молочний жир складається переважно з суміші різноманітних тригліцеридів, в невеликій кількості виявлені ді- і моногліцериди. Наряду з ними молочний жир містить фосфоліпіди і стерини.
Білки молока можна розділити на дві групи: казеїн і білки сироватки; казеїн складає 80 %, білки сироватки – 20 % від масової частки білків молока. Важ86

ливою властивістю казеїну є здатність до коагуляції, при якій відбувається руйнування його колоїдного стану. При виготовленні молочних продуктів коагуляцію казеїну здійснюють за допомогою кислот, сичужного ферменту та хлориду
кальцію.
Основну частину білків сироватки складають β-лактальбулін і αлактальбумін, що містяться в молоці в тонкодиспергованому стані.
Лактоза є основним вуглеводом молока. Вона позитивно впливає на організм людини.
Лактоза підлягає зброджуванню після попереднього розщеплення βгалактозидазою на складові моноцукри: глюкозу та галактозу.
При нагріванні молока до температури 95 ºС і вище, відбувається його
побуріння, що обумовлене реакцією меланоідиноутворення, яка виникає між
лактозою та амінокислотами.
Найбільш ефективно ця реакція протікає при стерилізації, згущенні та сушці молока.
Мінеральні речовини представлені в молоці макро- та мікроелементами.
Макроелементи: кальцій (120 мг), фосфор, натрій, калій і хлор.
Мікроелементи: іони міді, заліза, цинку, марганцю, йоду, кобальту та інші. В молоці мікроелементи зв’язані з білками або оболонками жирових кульок.
Ферменти молока розрізняють істинні, або нативні, утворені в клітинах
молочної залози, а також ферменти які переходять із крові тварини і ферменти
мікроорганізмів. Найбільш важливими в технології молока є представники оксиредуктаз – редуктаза, пероксидаза, каталаза і гідролаз-ліпаза, фосфатаза, βгалактозидаза.
Молоко містить практично всі необхідні для нормального розвитку людини вітаміни.
До водорозчинних вітамінів молока відносять: тіамін (В1), рибофлавін
(В2), ніацин (РР), аскорбінову кислоту (С), біотин (Н), піридоксин (В6), ціанкаболамін (В12).
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Жиророзчинні вітаміни: ретинол (А), кальциферол (D), токоферол (Е), філохінон (К).
Колір молока і молочного жиру обумовлений наявністю в ньому пігменту
рожевого кольору – каротину. Жовто-зелений колір молочної сироватки пояснюється наявністю в ній рибофлавіну.
Відбір середньої проби (ГОСТ 26809 – 86)
Виділений середній зразок ретельно перемішують. Якщо на стінках пляшки, пробки, пакету залишаються вершки, то їх нагрівають на водяному огрівнику до 30 – 40 ºС, після чого знову перемішують молоко і охолоджують до температури 20 ºС.
Оцінку якості молока проводять органолептичними і фізико-хімічними
методами. В таблиці 2.6 приведені вимоги до молока за основними органолептичними та фізико-хімічними показниками.
Таблиця 2.6 – Органолептичні та фізико-хімічні показники молока
Показник
Зовнішній вигляд і консистенція
Смак і запах

Норми для молока з вмістом жиру
однорідна рідина без осаду
чисті, без сторонніх, невластивих молоку
присмаків і запахів
Колір
білий зі злегка жовтува- зі злегка синютим відтінком
ватим відтінком
Масова доля жиру, % не менше
2,5
3,2
6,0
нежирне
3
Густина, кг/м , не нижче
1027
1027
1024
1030
Кислотність, % не більше
21
21
20
21
Органолептичні показники (зовнішній вигляд, колір, запах, смак)
Визначення зовнішнього вигляду
Виконання роботи:
Зовнішній вигляд молока – звертають увагу на однорідність консистенції і
відсутність осаду. Однорідність консистенції встановлюють при перемішуванні
молока, а наявність осаду – оглядом дна тари.
Визначення кольору, смаку та запаху
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Виконання роботи:
Молоко наливають в стакан і роздивляються при розсіяному світлі, звертаючи увагу на відсутність сторонніх відтінків. Смак молока досліджують тільки
в тому випадку, якщо продукт не має стороннього забарвлення. Не можна пробувати молоко від хворих тварин.
Фізико-хімічні показники якості
Оцінку якості молока фізико-хімічними методами проводять у відповідності до ГОСТів за наступними показниками: кислотності, густини, вмісту масової
частки вологи і сухих речовин, а також жиру. Масова частка білку, лактози і мінеральних речовин не нормується стандартами. Однак по вмісту цих компонентів можна судити найбільш повно про харчову цінність молока.
Визначення кислотності
Кислотність молока є одним з найважливіших показників якості, вона характеризує присутність у молоці кислих солей, в першу чергу дегідрофосфатів
натрію і калію, вільних органічних речовин (молочної, лимонної), частково білків (казеїну в формі аніону), продуктів розщеплення деяких сполук, наприклад
ліпідів і розчиненої в молоці вуглекислоти.
Молоко, внаслідок різноманітності свого хімічного складу, є хорошим
поживним середовищем для розвитку різноманітної мікрофлори, в тому числі
бактерій, що визивають молочнокисле бродіння, запліснявілих грибів, дріжджів.
Таким чином, величина показника титруємої кислотності характеризує
свіжість молока і в значній мірі його чистоту.
Кислотність молока виражається в градусах Тернера, які означають кількість см3 0,1 N розчину гідроксиду натрію або калію, що витрачається на нейтралізацію кислореагуючих речовин в 100 см3 продукту.
Кислотність визначають за ГОСТ 3624 – 92.
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Визначення кислотності молока:
Обладнання: конічна колба місткістю 150 – 200 см3; піпетка 10 см3.
Реактиви: 2,5 % розчин сульфату кобальту; формалін; 1 %-вий спиртовий
розчин фенолфталеїну; 0,1 N розчин гідроксиду натрію або калію.
Виконання роботи:
Для молока попередньо готують еталон забарвлення, до якого необхідно
титрувати випробуваний зразок. Для цього в конічну колбу місткістю 150 –
200 см3 відмірюють піпеткою 10 см3 молока, додають 20 см3 дистильованої води і 1 см3 2,5 % розчину сульфату кобальту. Свіжий еталон при виробничому
контролі готують 1 раз за зміну. Для збільшення строку його збереження можна
додати 1 каплю формаліну.
Для проведення основного досліду в конічну колбу місткістю 150 –
200 см3 вносять піпеткою 10 см3 добре перемішаного молока, доливають 20 см3
дистильованої води, 3 краплі 1 % -вого спиртового розчину фенолфталеїну, ретельно перемішують і титрують 0,1 N розчином гідроксиду натрію або калію до
появи слабо-рожевого забарвлення, яке відповідає контрольному еталону і не
зникає протягом 1 хвилини.
Розходження між паралельними визначеннями не повинно перевищувати
1 °Т.
Можна проводити тестування без додавання води, тоді від отриманих даних (при любому градусі кислотності) віднімають 2 °Т.
Визначення кислотності морозива, сметани:
Обладнання: аналітичні ваги; конічні колби місткістю 100 – 250 см3.
Реактиви: 1 % -вий спиртовий розчин фенолфталеїну; 0,1 N розчин гідроксиду натрію або калію.
Виконання роботи:
В незабарвленому морозиві і сметані кислотність визначається наступним
чином: в колбу об’ємом 100 см3 або 250 см3 відважують 5 г продукту, додають
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30 см3 води і три каплі фенолфталеїну. Суміш ретельно перемішують і титрують
розчином гідроксиду натрію до появи слабо-рожевого забарвлення, що не зникає протягом 1 хвилини.
Кислотність забарвленого морозива: відважують в колбу об’ємом 250 см3
5 г морозива, додають 80 см3 води і три краплі фенолфталеїну. Суміш ретельно
перемішують і титрують розчином NаОН до слабо-рожевого забарвлення, що не
зникає протягом 1 хвилини.
Для визначення кінця титрування забарвленого морозива колбу з титрованою сумішшю ставлять на білий аркуш і поряд поміщують колбу з сумішшю
5 г даного зразка морозива і 80 см3 води.
Визначення кислотності сиру та сирних виробів:
Обладнання: аналітичні ваги; ступка.
Реактиви: 1 %-вий спиртовий розчин фенолфталеїну; 0,1 N розчин гідроксиду натрію або калію.
Виконання роботи:
В фарфорову ступку вносять 5 г продукту. Ретельно перемішують і розтирають продукт товкачиком, потім додають невеликими порціями 50 см3 води,
нагрітої до температури 35 – 45 ºС і три краплі фенолфталеїну. Суміш перемішують і титрують розчином NаОН до появи слабо-рожевого забарвлення.
Визначення кислотності вершкового масла:
Обладнання: аналітичні ваги; колби місткістю 50 або 100 см3; водяний
огрівник; сушильна шафа.
Реактиви: 1 %-вий спиртовий розчин фенолфталеїну; 0,1 N розчин гідроксиду натрію або калію; нейтралізована суміш спирту з ефіром.
Виконання роботи:
У колбу місткістю 50 або 100 см3 відважують 5 г вершкового масла, підігрівають колбу на водяному огрівані або у сушильній шафі при температурі
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50 ± 5 °С до розтоплення масла; додають 20 см3 нейтралізованої суміші спирту з
ефіром, 3 краплі фенолфталеїну. Суміш перемішують і титрують розчином лугу
до появи слабо-рожевого забарвлення, що не зникає протягом 1 хв. і яке відповідає контрольному зразку забарвлення.
Визначення кислотності молочних консервів:
Обладнання: аналітичні ваги; хімічна склянка ємністю 100 см3; лійка; мірна колба ємністю 100 см3; піпетки місткістю 10 і 25 см3; конічна колба об’ємом
150 см3.
Реактиви: 2 %-вий спиртовий розчин фенолфталеїну; 0,1 N розчин гідроксиду натрію.
Виконання роботи:
Банку молочних консервів відкупорюють і продукт перемішують сухою
чистою ложкою. Відважують у хімічну склянку ємністю 100 см3 40 г середньої
проби продукту з точністю до 0,1 г, розчиняють в 40 см3 гарячої дистильованої
води (температурою 60 – 70 ºС) і переводять розчин без втрат через лійку у зважену мірну колбу ємністю 100 см3, промивши склянку теплою дистильованою
водою. Розчин у колбі охолоджують під краном до 20 ºС і доливають дистильованою водою до мітки. Закривають пробкою і ретельно перемішують. Зважують
колбу з розчином з точністю до 0,1 г.
Встановлюють вагу 10 і 25 см3 розчину згущеного молока. Для цього в
суху зважену бюксу вносять піпеткою 10 або 25 см3 розведеного згущеного молока, зважують і визначають вагу згущеного молока в 10 і 25 см3 розчину за формулою:

Х  40 
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(2.18)

де Х – кількість грамів згущеного молока у 10 або 25 см3 розчину, г; В – вага 10
або 25 см3 розведеного згущеного молока, г; А – загальна вага розчину згущеного молока у 100 см3 розчину, г.
У конічну колбу об’ємом 150 см3 вливають піпеткою 10 см3 розведеного
згущеного молока, додають 20 см3 дистильованої води і три краплі 2 %-вого
спиртового розчину фенолфталеїну. Розчин титрують 0,1 N розчином гідроксиду натрію до слабо-рожевого забарвлення, що не зникає протягом 1 хв. Кількість (см3) 0,1 N розчину гідроксиду натрію, який пішов на титрування множать
на 25. Отримане число дає кислотність у градусах Тернера (на 100 г згущеного
молока).
Результати досліджень порівнюють з вимогами для молока згущеного
(див. додаток 8) і роблять висновки.
Визначення густини молока
Обладнання: аналітичні ваги; циліндр; ареометр.
Виконання роботи:
Пробу об`ємом 250 – 500 см3 перемішують і обережно, щоб уникнути
утворення піни, переливають по стінці сухого циліндру. Сухий чистий ареометр
опускають повільно в досліджувану пробу, занурюють його доти, поки до припущеної відмітки шкали ареометра не залишиться 3 – 4 мм, потім залишають
його вільно плаваючим. Перший відлік показників густини проводять через 3
хвилини після встановлення ареометру в нерухомому стані. Потім ареометр
обережно підіймають на висоту до рівня баласту в ньому і знову опускають, залишаючи його вільно плаваючим. Після встановлення ареометра в нерухомому
стані, проводять другий відлік показників густини. Розходження між повторними визначеннями густини не повинно перевищувати 0,5 кг/м3. Відраховують по
верхньому краю меніску. Якщо заміри проводять при температурі вище або нижче 20 ºС, то необхідно внести поправку до знайденого значення густини.
Визначення масової частки білка
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Визначення масової частки білка по методу К`єльдаля (ГОСТ 23327 – 98).
Рефрактометричний метод визначення білку в молоці:
Він базується на визначенні різниці показників заломлення досліджуваного молока і розчину, який отримали після осадження білків розчином хлористого кальцію при кип’ятінні.
Обладнання: аналітичні ваги; пробірки; піпетки місткістю 5 см3; водяний
огрівач, фільтр
Реактиви: 4 %-вий розчин хлориду кальцію.
Виконання роботи:
Відміряють піпеткою 5 см3 молока в пробірку, додають 5 – 6 крапель 4 %вого розчину хлориду кальцію. Пробірку поміщують в огрівач з кип`ячою водою
на 10 хвилин. Потім вміст пробірки фільтрують через складчастий фільтр. В
прозорому фільтраті, а також у вихідному молоці визначають показник заломлення при 20 ºС.
Масову частку білка а, %, в молоці розраховують за формулою:

а  (nM  nФ )  0,002045,

(2.19)

де nМ – показник заломлення молока; nФ – показник заломлення фільтрату при
20 ºС; 0.002045 – коефіцієнт, що дозволяє виразити отриману різницю показників заломлення від загального білку.
Цей метод може бути використаний також для визначення лактози в досліджуваному молоці. В такому випадку по таблиці знаходять відсотковий вміст
лактози в залежності від величини показника заломлення фільтрату, отриманого
після осадження білків розчином хлориду кальцію.
Визначення масової частки сухих речовин (ГОСТ 3626 – 73)
Обладнання: аналітичні ваги; бюкси; сушильна шафа.
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Виконання роботи:
Здійснюється висушування наважки продукту до постійної маси. В теперішній час для розрахунку масової частки сухих речовин С, %, молока використовують модифіковану формулу Фаррінгтона:

С

4.9  Ж  Д
 0.5,
4

(2.20)

де 4,9 – постійний коефіцієнт; Ж – масова частка жиру, %; Д – густина молока,
град.; 0,5 – поправка на густину.
Визначення масової частки вологи
Визначення масової частки вологи у молоці:
Виконання роботи:
Масову частку вологи у молоці знаходять за різницею (100 – С) %.
Орієнтовно розраховують масову частку сухих знежирених речовин молока СОМО, %, за формулою:

СОМО 

Д2
 0.225  Ж,
4

(2.21)

де Д – густина молока, град.; Ж – масова частка жиру, %.
Визначення масової частки вологи у морозиві:
Обладнання: аналітичні ваги; бюкси; піпетка об’ємом 1 см3; нагрівальний прилад; сушильна шафа.
Виконання роботи:
Експрес-метод висушування при 180 ºС. У бюксу відважують 1 г морозива з точністю до 0,1 г і додають піпеткою 1 см3 дистильованої води. Легким погойдуванням бюкси вміст перемішують до однорідності і одночасного розподілу по дну. Переносять бюксу з наважкою на нагрівальний прилад, температура
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поверхні якого близько 180 ºС. Випарювання ведуть при інтенсивному кипінні
до легкого пожовтіння залишку, що виходить у вигляді пористої маси. Після
чого бюксу поміщують у сушильну шафу з температурою 110 ºС. Після закінчення 10 хв. бюксу виймають з сушильної шафи, закривають кришкою. Охолоджують в ексикаторі і зважують.
Вміст сухої речовини в морозиві С, %, розраховують за формулою:

С

( g1  g 0 )  100
,
(g  g0 )

(2.22)

де g1 – маса бюкси з кришкою і наважкою морозива після висушування, г; g0 –
маса порожньої бюкси з кришкою, г; g – маса бюкси з кришкою і наважкою морозива до висушування, г.
Визначення масової частки хлористого натрію у вершковому маслі
методом з азотнокислим сріблом
Обладнання: аналітичні ваги; конічна колба; шпатель.
Реактиви: розчин хромовокислого калію; вуглекислий кальцій; розчин
азотнокислого срібла.
Виконання роботи:
Зважують близько 5 г підготовленої проби з похибкою не більше 0,001 г у
конічну колбу. Обережно додають до проби 100 см3 киплячої дистильованої води. Дають постояти від 5 до 10 хв, перемішують круговими рухами.
Після охолодження до температури 50 – 55 ºС додають 2 см3 розчину
хромовокислого калію і перемішують вміст кілька разів. Якщо масло кисловершкове (рН менш 6,5), то перед титруванням додають на кінчику шпателя вуглекислого кальцію і розмішують круговими рухами. Титрують розчином азотнокислого срібла при безперервному перемішуванні доти, поки не з'явиться забарвлення оранжево-коричневого кольору, що не зникає протягом 30 с.
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Паралельно проводять контрольний дослід при використанні 5 см3 дистильованої води, замість 5 г вершкового масла.
Масову частку хлористого натрію у вершковому маслі Х3, %, розраховують за формулою:

Х3 

5,85  с  (V1  V0 )
,
m

(2.23)

де 5,85 – коефіцієнт для вираження результатів у вигляді відсоткового вмісту
хлористого натрію; с – молярна концентрація титрованого розчину азотнокислого срібла, моль/дм3; V1 – об’єм розчину азотнокислого срібла, який пішов на
титрування проби вершкового масла, см3; V0 – об’єм розчину азотнокислого
срібла, який пішов на титрування контрольної проби, см3; m –проба продукту, г.
За остаточний результат аналізу приймається середнє арифметичне результатів двох паралельних визначень, розбіжності між якими не повинна перевищувати 0,02 %.
Основні органолептичні і фізико-хімічні показники масла коров'ячого наведено у додатку 9.
Визначення масової частки цукрози
Обладнання: хімічний стакан на 200 см3 і на 100 см3, воронка, мірні колби на 250 см3 і на 500 см3, піпетки на 25 см3 і 10 см3, конічні колби на 250 см3,
бюретки, термометр, водяний огрівник.
Реактиви: сірчанокисла мідь, 1 моль/дм3 гідроксиду натрію, розчин йоду,
розчин 0,5 моль/дм3 соляної кислоти, розчин тіосульфату натрію, розчин крохмалю, цукроза.
Виконання роботи:
Приготування фільтрату згущених молочних консервів:
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Згущені молочні консерви відновлюють. Для цього у хімічний стакан
об’ємом 200 см3 зважують 100 г згущеного молока з цукром, кави або какао з
згущеним молоком і з цукром (для згущених вершків з цукром, кави або какао з
згущеними вершками і з цукром наважка складає 50 г).
Пробу розчиняють у невеликій кількості води з температурою 60 – 70 ºC
(для свіже-виготовлених консервів застосовують воду кімнатної температури) і
переносять кількісно через воронку до мірної колби об’ємом 250 см3. Закривають колбу пробкою і вміст її ретельно перемішують.
25 см3 розведеного згущеного молока з цукром (або кави, або какао з
згущеним молоком і цукром) вносять до мірної колби об’ємом 500 см3. 25 см3
розведених згущених вершків з цукром (або кави, або какао з згущеними вершками і цукром) вносять до мірної колби об’ємом 250 см3. Колбу доливають водою до середини і вміст її ретельно перемішують.
В колбу вносять 10 см3 сірчанокислої міді, ретельно перемішують і дають
відстоятися 1 хв. Потім додають 4 см3 розчину гідроксиду натрію молярної концентрації 1 моль/дм3, вміст колби знову ретельно перемішують, не збовтуючи,
щоб повітря не потрапило в осад і залишають в спокої на 5 хв. Після появи над
осадом прозорого шару рідини, що вказує на повноту осадження, в колбу додають воду до мітки, вміст сильно збовтують і залишають в покої на 20 – 30 хв.
Потім рідину фільтрують через сухий складчастий фільтр в суху колбу. Перші
25 – 30 см3 фільтрату відкидають.
Визначення редукуючої здібності фільтрату до інверсії.
До конічної колби об’ємом 250 см3 приливають піпеткою 25 см3 фільтрату, який приготовано як описано вище і 25 см3 розчину йоду. Суміш змішують і
потім приливають з бюретки повільно, при постійному перемішуванні 37,5 см3
розчину гідроксиду натрію молярної концентрації 0,1 моль/дм3. Закривають
колбу пробкою і залишають у темному місці на 20 хв. при 20 °С. Через 20 хв. до
колби приливають 8 см3 розчину соляної кислоти молярної концентрації
0,5 моль/дм3, перемішують і титрують йод, що виділився, розчином тіосульфату
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натрію, доливаючи його повільно при постійному перемішуванні до світложовтого забарвлення розчину. Потім додають 1 см3 розчину крохмалю і продовжують титрувати до зникнення синювато-фіолетового забарвлення.
Визначення редукуючої здібності фільтрату після інверсії.
В другу конічну колбу вносять також 25 см3 фільтрату, не щільно закривають колбу пробкою, через яку пропущено термометр. Колбу нагрівають на
водяному огрівнику до температури 65 – 70 ºС.
Трохи відкриваючи пробку доливають до колби піпеткою 2,5 см3 соляної
кислоти, молярної концентрації 1 моль/дм3 до слабо-кислої реакції, при якій забарвлення розчину переходить з рожевого до жовто-гарячого. Термометр виймають з колби і ополіскують його кінчик першими порціями розчину гідроксиду
натрію в цю ж колбу. До нейтралізованого розчину доливають 25 см3 розчину
йоду, потім повільно при постійному перемішуванні, 37,5 см3 розчину гідроксиду натрію, молярної концентрації 0,1 моль/дм3, закривають колбу пробкою і залишають у темному місці на 20 хв. при 20 ºС. Далі визначення проводять, як і
при визначенні редукуючої здібності фільтрату до інверсії. Кінець титрування
встановлюють за переходом забарвлення з синьо-фіолетового в блідо-рожеве.
Масову частку цукрози Х, %, розраховують за формулою:

Х

(V1  V2 )  Т  0,99  100
,
m

(2.24)

де V1 – об’єм розчину тіосульфату натрію, який використано на титрування до
інверсії, см3; V2 – об’єм розчину тіосульфату натрію, який використано на титрування після інверсії, см3; Т – титр розчину тіосульфату натрію, який виражено
в грамах цукрози; 0,99 – емпіричний коефіцієнт (поправка на реакцію фруктози
з йодом); m – проба продукту, що відповідає 25 см3 фільтрату, який взято для
титрування і дорівнює 0,5 г.

99

За кінцевий результат аналізу приймають середньоарифметичне значення
результатів обчислень двох паралельних визначень, округляючи результат до
другого десятинного знаку.
Проведення контрольного аналізу (для перевірки точності приготованих
розчинів).
У хімічний стакан об’ємом 100 см3 зважують 43,5 г цукрози, розчиняють
у незбираному молоці і кількісно переносять в мірну колбу об’ємом 250 см3, доводять об’єм розчину до мітки молоком. Розчин в колбі перемішують до повного розчинення цукрози, такий розчин відповідає 100 г згущеного молока з масовою часткою цукрози 43,5 %, яке розведено водою до 250 см3.
Далі аналіз проводять як при визначенні редукуючої здібності фільтрату
після інверсії, якщо у контрольному розчині визначений вміст цукрози відрізняється від 43,5 % більше ніж на ± 0,3 %, то необхідно замінити розчини і внести
відповідну поправку у результати розрахунку, які отримано за йодометричним
методом, який описано вище.
Примітка: замість цукрози – реактиву ч. д. а. допустимо використовувати
цукор-рафінад, який висушено в ексикаторі над концентрованою сірчаною кислотою або прожареним хлористим кальцієм протягом 3 діб. Висушений цукор
рафінад містить практично 100 % цукрози.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2.7
Якість молочних продуктів.
Молочнокислі продукти. Кефір
Кефір – продукт, який виготовляють з незбираного або знежиреного пастеризованого молока, що зазнало молочнокислого і спиртового бродіння. По
суті кефір – це кисле молоко, в якому розкладання молочного цукру йде не
тільки убік утворення молочної кислоти, але і утворення спирту та вуглекисло100

ти. Таким чином, щоб отримати кефір, у молоці повинні бути не тільки молочнокислі бактерії, але ще і дріжджі, які розкладають молочний цукор з утворенням спирту і вуглекислого газу. Звичайно закваски для кефіру готують наступним чином: молоко витримують з кефірними зернами або так званими кефірними грибками, які являють собою згорнувшийся у кефірі казеїн. При згортанні
молока казеїн захоплює бактерії (молочнокислі і дріжджі), що знаходяться у кефірі. Такий згорнутий висушений казеїн має вигляд невеликих зморшкуватих
зерен, що зберігають захоплені бактерії досить довгий час (до року) у живому
стані. Кефірні зерна потрапляючи в молоко, передають йому бактерії, що перебувають у них, під впливом цих бактерій молоко піддається кефірному бродінню.
Оцінку якості кефіру проводять органолептичними і фізико-хімічними методами. У таблиці 2.7 наведені вимоги до кефіру за основними органолептичним і фізико-хімічним показникам.
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Таблиця 2.7 – Основні органолептичні і фізико-хімічні показники якості
кефіру

Показник
Колір
Зовнішній вигляд і консистенція
Смак і запах
Масова частка жиру,%, не
менше
Кислотність у градусах Тернера, не більше
Вміст алкоголю %, не більше

Норми для кефіру
Слабкий
Середній
Міцний
Молочно-білий або жовтуватий
Ніжна, однорідна консистенція без грудок
сиру
Молочнокислий, слабко спиртовий, освіжаючий, без різкої кислотності, з дріжджовим
присмаком, без сторонніх не властивих кефіру присмаків і запахів
1–3,2

1–3,2

1–3,2

90

105

120

0,2

0,4

0,6

Кефір оцтовокислий, гіркий, аміачний, з кормовим присмаком та іншими
сторонніми, різко вираженими присмаками і запахами, заборонений до надходження споживачеві. Не дозволяється також продавати кефір з забарвленням
яке невластиве молоку, здутий, з сироваткою, яка виділилася у кількості більше
ніж 5 % за об’ємом, брудний, а також з грудками сиру.
Фізико-хімічні показники якості
Визначення кислотності (ГОСТ 3624 – 92)
Кислотність кефіру виражається в градусах Тернера, які означають кількість см3 0,1 N розчину гідроксиду натрію або калію, що витрачено на нейтралізацію кислореагуючих речовин, які є в 100 см3 продукту.
Обладнання: конічні колби місткістю 150 – 200 см3 і 100 – 250 см3; піпетка 10 см3.
Реактиви: 2,5 % розчин сульфату кобальту; формалін; 1 % -вий спиртовий розчин фенолфталеїну; 0,1 N розчин гідроксиду натрію або калію.
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Виконання роботи:
Попередньо готують еталон забарвлення, до якого необхідно титрувати
випробуваний зразок. Для цього в конічну колбу місткістю 150 – 200 см3 відмірюють піпеткою 10 см3 кефіру, додають 20 см3 дистильованої води і відбирають
піпеткою 1 см3 2,5 %-вого розчину сульфату кобальту. Свіжий еталон при виробничому контролі готують 1 раз у зміну. Для збільшення строку його зберігання
можна додати 1 краплю формаліну.
У колбу місткістю 100 – 250 см3 відмірюють 10 см3 кефіру і 20 см3 дистильованої води, і титрують 0,1 N розчином гідроксиду натрію або калію (у присутності фенолфталеїну) до забарвлення, що відповідає контрольному еталону і не
зникає протягом 1 хв.
Для більш точного встановлення кінця титрування поруч з пробою, яку
титрують, поміщують і контрольну колбу з 10 см3 тієї ж проби кефіру і 20 см3
дистильованої води.
Кислотність, у градусах Тернера (ºТ), знаходять множенням об’єму (см3)
розчину гідроксиду натрію, витраченого на нейтралізацію кислот, що містяться
у визначеному об’ємі продукту, на коефіцієнти: 10 – для кефіру.
Межа допустимої похибки результату аналізу при прийнятій довірчій
ймовірності Р = 0,95 становить ± 1,9 ºТ – для кефіру.
Розбіжність між двома паралельними визначеннями не повинна перевищувати: 2.6 ºТ – для кефіру.
За остаточний результат аналізу приймають середнє арифметичне значення результатів двох паралельних визначень, округляючи результат до другого
десяткового знаку.
При більшій розбіжності випробування повторюють з чотирма паралельними визначеннями. При цьому розбіжності між середнім арифметичним значенням результатів чотирьох визначень і будь-яким значенням з чотирьох результатів визначення не повинно перевищувати: 1,8 ºТ – для кефіру.
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Визначення вмісту спирту (алкоголю)
Визначення "водного числа" пікнометру:
Обладнання: пікнометр; аналітичні ваги; піпетка або скляна трубка; штатив; склянка.
Виконання роботи:
"Водним числом " пікнометру називається вага води в об’ємі даного пікнометра. "Водне число" повинне визначатися при температурі 20 ºС.
У сухий, чистий, попередньо зважений пікнометр доливають за допомогою піпетки або скляної трубки з відтягнутим капіляром воду до рівня трохи
вище мітки.
А) Пікнометр з водою підвішують за допомогою тонкої нитки до скляної
палички, покладеної на кільце штатива, і опускають у склянку з водою, що повинна бути приблизно на одному рівні з водою пікнометру. Для більшої стійкості температури усередині склянки, її поміщають в іншу скляну посудину з водою.
Б) Під час проведення визначення температура води в склянці і скляній
посудині повинна точно дорівнювати 20 ºС.
В) Через 40 хв за допомогою фільтрувального паперу або трубки з відтягнутим капіляром меніск пікнометра встановлюють точно на мітці, після чого
пікнометр закривають пробкою, виймають з склянки, ретельно обтирають і зважують.
"Водне число" пікнометру Рw, г, розраховують за формулою:

РW  g 2  g1 ,

(2.25)

де g2 – вага пікнометру з водою та пробкою, г; g1 – вага пустого пікнометру з
пробкою, г;
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Опис визначення відносної ваги:
Обладнання: аналітичні ваги; колба Вюрца; скляні капіляри; холодильник Лібіха; мірна колба місткістю 100 см3; трубка з відтягнутим капіляром; пікнометр.
Реактиви: розчин їдкого натру; лакмусові папірці.
Виконання роботи:
100 г продукту відважують у колбі Вюрца з точністю до 0,1 г, додають у
колбу з продуктом по краплях розчин їдкого натру (калі) до нейтральної або
слабколужної реакції (по лакмусовому папірці), поміщають кілька скляних капілярів і закривають колбу пробкою.
Колбу Вюрца з'єднують з холодильником Лібіха і повільно проводять перегонку при помірному нагріванні. Як приймач використовують мірну колбу
місткістю 100 см3. Відгін припиняють після заповнення колби приблизно на 2/3
об’єму.
Якщо одержано не цілком чистий відгон, його переводять кількісно в чисту колбу Вюрца, у якій об’єм відгону доводять водою приблизно до 100 см3 і
роблять вторинну перегонку.
Після закінчення перегонки мірну колбу з відгоном заповнюють водою до
мітки і ретельно перемішують.
За допомогою піпетки або трубки з відтягнутим капіляром у попередньо
зважений, висушений і підготовлений пікнометр (у якому визначено "Водне число") доливають з мірної колби розчин відгону до рівня трохи вище мітки і проводять визначення за п. А, Б, В.
Відносну вагу розчину відгону d2020 розраховують за формулою:

d 2020 

g 3  g1
,
PW
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(2.26)

де g3 – вага пустого пікнометру з пробкою, г; g1 – вага пікнометру з розчином
відгону та пробкою, г; Рw – "водне число" пікнометру, г.
Розбіжність між паралельними визначеннями відносної ваги розчину
спирту неповинна бути більшою за 0,0002. Вміст спирту в 100 см3 відгону знаходять по відносній вазі (див. додаток 10). Знайдена в таблиці величина буде
дорівнювати кількості грамів спирту в 10 г продукту (відсоток алкоголю в продукті).

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2.8
Визначення якості меду
В залежності від походження розрізнюють мед натуральний – бджолиний
і мед штучний, вироблений із цукрового сиропу з різними домішками.
Мед натуральний – це продукт переробки медоносними бджолами нектару, паді та інших природних солодких сполук.
Відбір проб меду проводять за ГОСТ 19792 – 2001.
Показники якості меду наведені в ГОСТ 19792 – 2001.
Мед натуральний за органолептичними і фізико-хімічними показниками
повинен відповідати вимогам, які наведені в табл.2.8.
Таблиця 2.8 – Органолептичні і фізико-хімічним показники натурального
меду

Назва показника
1
Аромат

Характеристика і значення для меду
усіх видів, крім
меду з білої акації
з білої акації
бавовнику
і бавовнику
2
3
4
Приємний, ніжний,
Приємний, від слабкого до сильного,
характерний меду з
без сторонніх запахів
бавовнику
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Продовження таблиці 2.8
1
Смак
Результат пилкового аналізу
Масова частка води, %, не
більше
Масова частка редукуючих
цукрів (до безводної речовини), %, не більше
Масова частка цукрози (до
безводної речовини), %, не
більше
Діастазне число (до безводної речовини), %, од. Готе,
не менше
Оксіметилфурфурол в 1 кг
меду, мг, не більше
Якісна реакція на оксіметилфурфурол
Механічні домішки
Признаки бродіння
Масова частка олова, %, не
більше
Загальна кислотність,см3
гідроксиду натрію
(СNaOH) = 1 моль/дм3, в 100 г
меду не більше

2
3
4
Солодкий, приємний без стороннього присмаку
-

Присутність пилкових зерен білої
акації

Присутність пилкових зерен бавовнику

21

21

19

82

76

86

6

10

5

7

5

7

25

25

25

Негативна
Не допускаються
Не допускаються
0,01

0,01

0,01

4,0

4,0

4,0

Додаток:
1. Для меду з каштану і тютюну допускається гіркуватий присмак.
2. До механічних домішок відносять бджіл і частинки їх тіла, личинок, кусочки воску, перги, соломи, частини мінеральних речовин, металів та ін.
3. Ознаками бродіння вважають активне піноутворення на поверхні і в
об’ємі меду, газовиділення, наявність специфічного запаху і присмаку.
4. Кількість оксиметилфурфуролу знаходять при позитивній якісній реакції.
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Визначення масової частки води за допомогою рефрактометру
Обладнання: пробірка; водяний огрівник; рефрактометр.
Виконання роботи:
Для дослідження використовують рідкий мед. Закристалізований мед необхідно розплавити. Для цього 1 см3 меду кладуть в пробірку, закривають гумовою пробкою і нагрівають на водяному огрівнику при 60 ºС до повного розчинення кристалів, потім охолоджують до кімнатної температури. Готовий для
дослідження мед добре перемішують. На призму рефрактометру наносять одну
краплю меду і заміряють показник заломлення.
Розрахунок результату проводять за формулами:
1 .Визначення показника заломлення меду при 20 ºС:
nd20  ndt  0.00023  (t   20),

(2.27)

де n20d – показник заломлення при 20 ºС; ntd – показник заломлення при температурі дослідження; 0,00023 – температурний коефіцієнт показника заломлення,
(од/град); t – температура, при якій проводять дослідження, ºС.
2. Визначення масової частки води в меді W, %:
W  400  (1.538  nd20 ),

(2.28)

де 400 і 1,538 – постійні коефіцієнти; n20d – показник заломлення при 20 ºС.
Визначення загальної кислотності
В основі методу лежить титрування досліджуваного розчину меду розчином гідроксиду натрію СNaOH = 0,1 моль/дм3 в присутності індикатору фенолфталеїну.
Обладнання: аналітичні ваги; скляний стакан; мірна колбі місткістю
100 см3; конічні колби місткістю 200 см3; піпетка місткістю 20 см3.
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Реактиви: 1 %-вий спиртовий розчину фенолфталеїну; розчин гідроксиду
натрію СNaOH = 0,1 моль/дм3.
Виконання роботи:
Наважку меду 10 г, зважену з точністю не більше 0,01 г беруть в скляний
стаканчик, розчиняють в дистильованій воді, все переносять в мірну колбу місткістю 100 см3 і доводять до мітки водою.
В конічну колбу місткістю 200 см3 вносять піпеткою 20 см3 розчину меду.
Додають 4 – 5 крапель спиртового розчину фенолфталеїну з масовою часткою
1 % і титрують розчином гідроксиду натрію (СNaOH = 0,1 моль/дм3) до появи рожевого забарвлення, стійкого протягом 10 – 20 с.
Загальну кислотність меду Х6, см3 0,1 N NaOH/100 г, розраховують за формулою:

Х 6  50,0  0,1  V ,

(2.29)

де 50,0 – коефіцієнт перерахунку на масу меду 100 г; 0,1 – концентрація розчину
гідроокису

натрію,

моль/дм3;

V – об’єм

розчину

гідроксиду

натрію

СNaOH = 0,1 моль/дм3, витрачений на титрування, см3.
За кінцевий результат дослідження приймають середнє арифметичне результатів двох визначень, допустиме розходження між якими не повинно перевищувати 0,5 см3 розчину NaOH (СNaOH = 0,1 моль/дм3).
Реакція на оксиметилфурфурол
Реакція на оксиметилфурфурол базується на утворенні в кислому середовищі забарвленого комплексу оксиметилфурфуролу з резорцином вишневочервоного кольору. Наявність оксиметилфурфуролу в натуральному меді говорять про наявність інвертного цукру, який додають в цілях фальсифікації.
Приготування реактивів: Безводний ефір витримують не менше 2 діб з
хлоридом кальцію (200 г CaCl2 на 1 дм3 ефіру) і швидко фільтрують через папе109

ровий фільтр в банку з темного скла. В банку додають невеликі кусочки металічного натрію (до 20 г на 1 дм3 ефіру) до закінчення виділення пухирців газу.
Висушений таким методом ефір зберігають в посудині з темного скла з притертою пробкою. Для роботи можна використовувати також готовий ефір – “ефір
для наркозу” – з щойно відкритих флаконів.
1 %-вий розчин резорцину: 1 г резорцину розчиняють в 100 см3 концентрованої HCl. Розчин повинен бути безбарвним. Зберігають його в темній посудині з притертою пробкою.
Обладнання: аналітичні ваги; фарфорова чашка; товкачик.
Реактиви: безводний ефір; 1 %-вий розчин резорцину.
Виконання роботи:
В суху фарфорову чашку вносять приблизно 10 см3 меду і 15 см3 безводного ефіру, протягом 2 – 3 хв. суміш добре перемішують товкачиком. Отриману
ефірну витяжку зливають у чисту фарфорову чашку, а з залишком меду повторюють дослідження з новою порцією ефіру. Готові ефірні витяжки об’єднують і
дають випаруватися ефіру під витяжкою (при температурі не більше 30 ºС).
До висушеного залишку додають 2 – 3 краплі розчину резорцину і спостерігають за появою забарвлення впродовж 20 хв.
Для натурального меду допускається поява зеленого, зеленувато-жовтого,
жовтого і темно-жовтого забарвлення суміші. Поява забарвлення рожевого, червоного, вишневого кольору свідчить про наявність оксиметилфурфуролу.
Визначення масової частки редукуючих цукрів і цукрози ГОСТ
19792 – 2001
Метод полягає у визначенні оптичної густини розчину фероціаніду калію
після того, як він прореагує із редукуючими цукрами меду. Метод дослідження
включає визначення цукрів меду до і після інверсії.
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Обладнання: аналітичні ваги; мірна колба місткістю 1000 см3 і 200 см3;
термометр; водяний огрівник; конічні колби місткістю 250 см3 і 100 см3; піпетка; фотоколориметр.
Реактиви: залізосинєродистий калій (красна кров’яна сіль); метиловий
рожевий; концентрована соляна кислота; розчин гідроксиду калію або натрію
масовою часткою 25 %; фериціанід калію; розчин гідроксиду калію або натрію
концентрацією 2,5 моль/дм3.
Підготовка до випробовування:
1 Приготування розчину фериціаніду калію (красної кров’яної солі): 10 г
залізосинєродистого калію (красної кров’яної солі) розчиняють дистильованою
водою в мірній колбі місткістю 1000 см3 і доливають водою до мітки.
2 Приготування розчину метилового рожевого: 0,02 г метилового рожевого розчиняють в 10 см3 гарячої дистильованої води і після охолодження фільтрують.
3 Приготування стандартного розчину інвертного цукру: 0,381 г попередньо висушеної в ексикаторі протягом 3 діб цукрози або цукру-рафінаду зважують з похибкою не більше 0,001 г, потім переносять в мірну колбу місткістю
200 см3 з таким розрахунком, щоб загальна кількість розчину була не більше
100 см3, додають 5 см3 концентрованої соляної кислоти, поміщають в колбу
термометр і ставлять в нагрітий до 80 – 82 ºС водяний огрівник. Вміст колби
нагрівають до 67 – 70 ºС і витримують колбу при цій температурі точно 5 хв.
Потім колбу з вмістом швидко охолоджують до 20 ºС, додають 1 краплю розчину метилового рожевого, нейтралізують розчином гідроксиду калію або натрію
масовою часткою 25 %, доводять вміст колби дистильованою водою до мітки і
добре перемішують. Отриманий розчин містить 2 мг цукру в 1 см3.
4 Колориметрування стандартного розчину і побудова градуювального
графіку: В сухі конічні колби місткістю 250 см3 відміряють піпеткою по 20 см3
фериціаніду калію, 5 см3 розчину гідроксиду калію або натрію концентрацією
2,5 моль/дм3 і по 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 см3 стандартного розчину інверт111

ного цукру (що відповідають 11, 12, 13, 14, 15, 16 і 17 мг інвертного цукру). В
кожну колбу приливають з бюретки 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0 і 1,5 см3 води
(об’єм рідини в кожній колбі повинен бути 35 см3); вміст колб нагрівають до
кипіння і кип’ятять рівно 1 хв., швидко охолоджують і заміряють оптичну густину на фотоколориметрі проти води з світлофільтром, який має максимум світлопропускання при λ = 400 нм, використовуючи кювету з товщиною шару розчину 1 см.
Оптичну густину визначають в кожному розчині не менше трьох раз і з
добутих даних знаходять середнє арифметичне значення кожного результату.
Результати визначень наносять на міліметровий папір, відкладають на осі
ординат значення оптичної густини, а на осі абсцис відповідно значення кількості інвертного цукру в кубічних сантиметрах, після чого будують градуювальний графік, який використовують для визначення кількості редукуючих цукрів і
загального цукру після інверсії.
Виконання роботи:
Визначення масової частки редукующих цукрів до інверсії:
Наважку меду масою 2 г відважують з похибкою не більше 0,001 г, розчиняють в колбі місткістю 100 см3. 10 см3 цього розчину переносять в чисту
колбу місткістю 100 см3 і доводять до мітки (одержують робочий розчин меду).
В конічну колбу місткістю 250 см3 вносять 20 см3 розчину фериціаніду,
5 см3 розчину гідроксиду калію або натрію концентрацією 2,5 моль/дм3 і 10 см3
робочого розчину меду, нагрівають до кипіння і кип’ятять рівно 1 хв., швидко
охолоджують і визначають оптичну активність на фотоколориметрі. Так як при
значеннях оптичної густини в інтервалі 0,15 – 0,8 виходять найбільш точні результати, то у випадку одержання других значень оптичної густини визначення
повторяють, відповідно замінивши кількість подаваного до фериціаніду випробуваного розчину.
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Визначення масової частки загального цукру після інверсії:
В мірну колбу місткістю 200 см3 вносять 20 см3 розчину наважки меду
(2 г в 100 см3 розчину), додають 80 см3 дистильованої води і 5 см3 концентрованої соляної кислоти, інверсію проводять як вказано у п.3.
Визначення кількості загального цукру після інверсії проводять так, як і
визначення кількості редукуючих цукрів до інверсії.
Масову частку редукуючих цукрів до інверсії Х1, %, розраховують за формулою:

Х 1  5  а1 ,

(2.30)

де а1 – кількість редукуючих цукрів, знайдена за градуювальним графіком, мг.
Масову частку загальних цукрів після інверсії Х2, %, розраховують за формулою:

Х 2  5  а2 ,

(2.31)

де а2 – кількість редукуючих цукрів, знайдена за градуювальним графіком, мг.
За кінцевий результат випробування приймають середнє арифметичне результатів двох паралельних визначень.
Допустиме розходження між результатами двох паралельних визначень не
повинно перевищувати 0,5 %.
Масову частку цукрози Х3, %, розраховують за формулою:

Х 3  Х 2  Х1,

(2.32)

де Х2 – масова частка загальних цукрів після інверсії, %; Х1 – масова частка редукуючих цукрів до інверсії, %.
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Масову долю редукуючих цукрів або цукрози у відсотках на безводну речовину знаходять множенням масової частки редукуючих цукрів (цукрози) в
меді у відсотках на коефіцієнт

100
, де W – масова частка води в меді.
100 - W

Методи виявлення фальсифікації натурального меду
Обладнання: аналітичні ваги; електроплитка.
Реактиви: концентрована соляна кислота; спирт етиловий ректифікований вищої очистки за ГОСТ 5962 – 67; 5 %-вий розчин таніну; 5 – 10 %-вий розчин нітрату срібла; розчину Люголю.
Виконання роботи:
Проба на виявлення крохмальної патоки (реакція Фіге). Базується на властивості крохмальної патоки осаджуватися спиртом.
До 2 см3 розчину досліджуваного меду (мед : вода = 1:2) додають 2 краплі
концентрованої соляної кислоти і 20 см3 етилового спирту-ректифікату. В присутності крохмальної патоки утворюються дрібні пластівці у вигляді молочної
муті, які осідають у вигляді напіврідкої і липкої маси. Поява значної муті в даній
реакції може свідчити про присутність у меді природних білків, що знижує достовірність реакції. Для диференціації проводять додаткові випробування. Для
цього 5 г досліджуваного меду розчиняють в 10 см3 води, додають 5 см3 5 %вого розчину таніну і після просвітлення рідину фільтрують, 2 см3 фільтрату використовують для якісної реакції на наявність крохмальної патоки, як вказано
раніше.
Проба на виявлення бурякової патоки: до 10 %-вого розчину досліджуваного меду додають декілька крапель 5 – 10 %-вого розчину нітрату срібла. При
наявності бурякової патоки утворюється білий мутний осад.
Проба на виявлення муки і крохмалю: 5 г меду розчиняють в 5 – 10 см3 води, нагрівають до кипіння, охолоджують і додають декілька крапель розчину
Люголю. При наявності муки і крохмалю з’являється синє забарвлення.
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Проба на падевий мед: за хімічним складом падевий мед відрізняється від
квіткового або змішаного більш низьким вмістом інвертного цукру, ферментів,
але високим вмістом декстринів, азотовмісних речовин, мінеральних солей. Для
падевого меду характерна більш тягуча, липка, клейка консистенція. За
в’язкістю він у 2 – 3 рази переважає квітковий мед. Деякі види меду мають кислуватий або солонуватий присмак. До 1 см3 розчину меду (мед : вода = 1:2) додають 10 см3 етилового спирту (96 %). На присутність падевого меду вказує поява молочно-білої муті.
Метод пилкового аналізу:
Метод засновано на ідентифікації зерен пилку даного виду нектароноса.
Метод використовують при розбіжності в оцінці між поставщиком і приймальником.
Обладнання: аналітичні ваги; мікроскоп; центрифуга електрична з частотою обертання 50 с-1; пробірки скляні; скляний стакан; петля платинова; предметне скло.
Виконання роботи:
Наважку меду масою 20 г розчиняють в скляному стакані в 40 см3 дистильованої води. Розчин меду переносять в пробірки для центрифуги і центрифугують протягом 15 хв. з частотою обертання 10 – 50 с-1. Після центрифугування
рідину зливають, а краплю осаду переносять платиновою петлею на предметне
скло. Після підсихання фіксують вміст краплиною спирту. Препарат дивляться
під мікроскопом. Ідентифікацію пилкових зерен проводять за якісними ознаками відповідно рисунка 2.2:
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Рис. 2.2 – Зерна пилку під мікроскопом:
1 – липи; 2 – фацелії; 3 – конюшини червоної; 4 – конюшини білої; 5 – акації;
6 – соняшнику; 7 – кульбаби; 8 – зніту; 9 – гірчиці; 10 – суріпки; 11 – шавлії;
12 – бавовнику; 13 – гарбуза

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2.9
Визначення якості цукрових кондитерських виробів. Халва
Халва – це продукт шарувато-волокнистої будови, який виготовлено шляхом вимішування гарячої карамельної маси, збитої з піноутворювачем (відвар
мильного кореня), з масою обсмажених і розтертих ядер олійного насіння або
горіхів. Вона відрізняється високим вмістом жиру (25 – 30 %), цукру (25 –
45 %), білків (8 – 10 %) і малою вологістю.
Залежно від застосовуваних олієвмісних ядер, халву підрозділяють на кунжутну (тахінну), арахісову, горіхову, соняшникову і комбіновану (із двох або
більше видів олійного насіння або горіхів). У кожен вид халви можуть бути введені відповідно до рецептури какао-продукти, горіхи, ізюм, цукати та інші добавки.
116

Халву виробляють неглазуровану і глазуровану шоколадом (у вигляді дрібних брикетів).
Відбір проб (ГОСТ 5904 – 82)
Органолептичні показники халви (ГОСТ 6502 – 94)
Якість халви оцінюють за зовнішнім виглядом, кольором, консистенцією,
будовою на зламі, смаком і запахом.
Таблиця 2.9 – Органолептичні показники якості халви
Найменування
Характеристика
показника
Зовнішній ви- Поверхня не липка. Глазурована шоколадом на лицьовій погляд
верхні не повинна мати посивіння і ушкоджень
Смак і запах
Запах - відповідний виду халви, смак - помірно солодкий,
без присмаку зіпсованого жиру
Консистенція
Легко ріжеться, злегка крихка
Колір
Колір – властивий кожному виду халви: кремовий – у тахінної; від кремового до жовтувато-сірого – у арахісової; ясножовтий – у горіхової; сіруватий – у соняшникової. У шоколадній халві – однотонний, від ясно-коричневого до коричневого; у комбінованої – властивій олійній сировині
Будова на зламі Волокнисто-шарувата або тонковолокниста, для халви обробленої у вакуумі - пориста. Наявність стовщених волокон
карамельної маси не допускається
Сторонні
до- Не допускаються. На поверхні зрізу соняшникової халви домішки
пускається незначна кількість видимих крапкових включень
лузги. Сухий залишок лузги за масою не більше 0,8 % визначається аналітичним методом. Халва з солодкуватим коренем замість мильного має більше темний колір і більше
щільну консистенцію ніж халва на мильному корені
До неприпустимих пороків відносять: прогірклий, затхлий та інші неприємні присмаки і запахи, неоднорідний колір, наявність стовщених волокон карамельної маси, липку поверхню, крихкість, "посивіння" і механічні ушкодження глазурі (для глазурованої халви).
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Фізико-хімічні показники якості
Фізико-хімічними методами визначають вологість, вміст загального цукру, редукуючих речовин, жиру, а також вміст глазурі в глазурованій шоколадом
халві.
Визначення масової долі вологи висушуванням (ГОСТ 5900 – 73)
Обладнання: аналітичні ваги; електрична сушильна шафа.
Реактиви: пісок.
Виконання роботи:
Визначення вологи у виробах, які мають високу в'язкість, проводять з піском (приблизно 6 – 8 – кратна кількість піску по відношенню до маси наважки
виробу).
Основним методом визначення масової долі вологи в кондитерських виробах є прискорений метод висушування ретельно розтертої і перемішаної наважки масою 3 г, яка взята з похибкою ± 0,01, в електричній сушильній шафі
при температурі 130 °С протягом 50 хв.
Вологість кондитерських виробів Х, %, розраховують за формулою:

Х

(m1 - m2 )
 100,
m3

(2.33)

де m1 – наважка виробу плюс пісок до висушування, г; m2 – наважка виробу
плюс пісок після висушування, г; m3 – наважка виробу, г.
Розбіжність між двома паралельними визначеннями не повинна перевищувати 0,2 %.
Визначення масової долі жиру (ГОСТ 5899 – 85)
Обладнання: аналітичні ваги; порцелянова ступка; товкачик.
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Виконання роботи:
Наважку подрібненого досліджуваного продукту зважують з похибкою не
більше 0,001 г.
Масу наважки визначають за таблицею 2.10.
Таблиця 2.10 – Визначення наважки досліджуваного продукту
Маса наважки досліджуваного продукту, г
Не менше 0,5
0,6–0,8
0,8–1,2
1,2–1,7

Припущена масова частка жирів, %
Більше 30
Від 20 до 30
Від 10 до 20
Менше 10

Наважку поміщають у порцелянову ступку, розтирають товкачиком 2 –
3 хв. потім доливають 2 см3 розчинника і знову все розтирають протягом 3 хв.,
фільтрують вміст через паперовий фільтр у маленький стаканчик. Фільтрат перемішують скляною паличкою. Дві краплі фільтрату наносять на призму рефрактометра при температурі (20,0±0,1) °С і визначають показник заломлення.
Щоб уникнути випаровування розчинника тривалість фільтрації і визначення показника заломлення повинні бути не більше 30 хв.
Якщо визначення показника заломлення проводилося не при 20 °С, то
слід внести поправку.
Масову долю жиру Х, %, розраховують за формулою:

Х

Vp   ж20



(П р  П рж )

m  1000 (П рж  П ж )

 100,

(2.34)

де Vp – об’єм розчинника, який витрачено для витягу жиру, см3; ρж20 – густина
жиру при 20 ºС, кг/м3 (ρж20 = 924 кг/м3); m – маса наважки продукту, г; Пр –
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показник заломлення розчинника; Прж – показник заломлення розчину жиру в
розчиннику; Пж – показник заломлення жиру (Пж = 1,4736).
Масову частку жиру Х1, %, у перерахунку на суху речовину розраховують
за формулою:

Х1 

Х  100
,
100 - W

(2.35)

де W – масова доля вологи в досліджуваному продукті, %.
Таблиця 2.11 – Фізико-хімічні показники халви
Найменування показника
Норми
1
2
Масова доля вологи, %, не більше
4,0
Масова доля загального цукру у перерахунку на цукрозу, %
25 – 45
Масова доля редукуючих речовин, %,не більше
20,0
Масова доля жиру, %, не менше
у кунжутній і соняшниковій халві
30,0
в арахісовій, горіховій і комбінованій халві
25,0
Масова доля загальної золи в халві всіх видів, крім соняшнико1,9
вої, %, не більше
Масова частка загальної золи в соняшниковій халві, %, не більше
2,0
Масова доля золи нерозчинної в 10 %-вій соляній кислоті, %, не
0,1
більше
Масова доля глазурі в глазурованій шоколадом халві, %
29,0
Масова концентрація солей міді у перерахунку на мідь, мг на 1 кг
12,0
халви, не більше
Вміст миш'яку і солей свинцю
не допускається

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2.10
Визначення якості мучних кондитерських виробів. Печиво
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Печиво це мучний кондитерський виріб, який виготовлений з муки, цукру,
жиру, яєць, молочних продуктів, ароматизуючих речовин і хімічних розпушувачів. Енергетична цінність печива близько 18840 кДж/кг (4550 ккал/кг). Печиво
виготовляють двох основних видів: цукрове і затяжне. Цукрове печиво крихке з
гарною пористістю і ніжною структурою, розсипчасте. Затяжне печиво більш
тверде, менш крихке, пористе, гірше намокає. Різниця у властивостях печива
досягається різною кількістю цукру і жиру в рецептурі, а також неоднаковими
умовами приготування тіста. При замісі цукрового тіста обмежують набухання
білків клейковини (велика кількість цукру і жиру, понижена вологість і температура, менш тривалий заміс). В результаті тісто виходить пластичне, легко рветься.
При приготуванні затяжного тіста прагнуть до більш повного набухання
білків клейковини. Тісто одержують еластичне, туге.
Цукрове або затяжне тісто випускають різної форми одного найменування
або наборами у вигляді суміші кількох найменувань. Допускають випуск наборів з додаванням вафель і здобного печива, а також печива глазурованого шоколадною глазур`ю або з прошарками цукеркової маси.
Відбір проб ( ГОСТ 5904 – 82)
Органолептична оцінка якості печива (ГОСТ 24901 – 89)
Форма печива – квадратна, кругла, прямокутна, овальна або фігурна. Краї
печива повинні бути рівними або фігурними.
Поверхня печива – рівна з ясним малюнком на лицьовому боці, без борозен, здуттів і вкраплених крихт. Допускають сліди без кромок, шовлистів і транспортерного полотна, які не деформують печиво, а також заглиблення у вигляді
раковин площею не більш 20 мм2.
Колір печива – характерний даному найменуванню печива, різних відтінків, рівномірний. Поверхня піджарена, але не горіла. Допускається більш темний колір виступаючих частин рельєфного малюнку і кутів печива, а також ни121

жньої сторони і темнозабарвлені сліди від сітки печей або трафаретів. Загальний
тон забарвлення окремих штук печива повинен бути однаковим для кожної
одиниці розфасованого печива.
Розмір печива: для квадратного – 65 мм × 65 мм, прямокутного –
90 мм ×60 мм, у круглого діаметр 70 мм. Фігурне печиво повинно вміщатися в
коло діаметром 75 мм. Товщина печива повинна дорівнювати 7,5 мм.
Визначення масової долі вологи
Масову долю вологи в печиві визначають висушуванням наважки до постійної маси або прискореним методом.
Визначення вологи прискореним методом по (ГОСТ 6351 – 69). Суть методу полягає у висушуванні наважки печива при температурі (130±2) °С протягом точно визначеного методом часу.
Обладнання: аналітичні ваги; електрична сушильна шафа; бюкси.
Виконання роботи:
В попередньо зважену і висушену бюксу зважують з похибкою ± 0,0005 г
наважку масою близько 3 г добре розтертого і перемішаного печива. При досягненні в сушильній шафі температури 130 °С відкриту бюксу з наважкою і кришкою поміщають в неї і висушують протягом 30 хвилин. Початком висушування вважають момент досягнення температури 130 °С після внесення бюкси в
шафу. Після висушування бюксу закривають кришкою, виймають з шафи, ставлять в ексикатор на 30 хв. для охолодження, а потім зважують.
Вологість печива Х ,%, дорівнює:

Х

(m1 - m2 )
 100,
m3

(2.36)

де m1 – наважка печива до висушування, г; m2 – наважка печива після висушування, г; m3 – наважка печива, г.
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Вологість цукрового печива з муки вищого сорту знаходиться в межах
3,0 – 3,5 %, із муки І сорту 3,0 – 9,5 %, для затяжного печив 5,0 – 9,5 % і 5,0 –
8,5 %.
Вміст загального цукру (ГОСТ 5903 – 89)
Вміст жиру (ГОСТ 5899 – 85)
Обладнання: аналітичні ваги; фарфорова ступка; водяний огрівник; піщаний огрівник; стаканчик; рефрактометр.
Реактиви: пісок; оцтова кислота; вуглекислий натрій.
Виконання роботи:
Близько 1 г подрібненого печива (до 0,002 г) поміщають у фарфорову
ступку, додають 0,5 см3 води, нагрівають на водяному огрівнику, додають близько 1 г чистого сухого піску, все добре розтирають, додають 1 см3 оцтової кислоти. Нагрівають на піщаному огрівнику 2 хв. Після охолодження додають 2 см3
розчинника, все добре розтирають 3 хв., додають 1 г вуглекислого натрію, перемішують і фільтрують у малий стаканчик, 2 каплі фільтрату наносять на призму рефрактометру при температурі (20±1) °С і визначають коефіцієнт заломлення. За результат беруть середнє арифметичне.
Вміст жиру Х, %, розраховують за формулою:

Х

Vp   ж



П p  П рж

m  1000 П рж  П ж

 100,

(2.37)

де Vp – об`єм розчинника,см3 (Vp =2 см3); ρж – густина жиру при 20 ºС, кг/м3
(ρж = 924 кг/м3); m – маса печива, г; Пp – коефіцієнт заломлення розчинника;
Прж – коефіцієнт заломлення розчину жиру в розчиннику; Пж – показник заломлення жиру (Пж = 1,4736).
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Вміст жиру складає: в цукровому печиві із муки вищого сорту – 7,0 –
26,0 %; із муки І сорту в межах 8,0 – 30,0 %; в затяжному печиві 6,0 – 28,0 % і
6,0 – 14,0 %.
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Лужність (ГОСТ 5898 – 87)
Лужність печива виражають у градусах. Під градусом лужності розуміють
кількість см3 1 N розчину кислоти, яка витрачена на нейтралізацію лугу в 100 г
печива.
Обладнання: аналітичні ваги; конічна колба об’ємом 500 см3; мірна колба об’ємом 250 см3; вата; піпетка.
Реактиви: бромтимоловий синій; 0,1 N розчин сірчаної кислоти.
Виконання роботи:
25 г тонко подрібненого печива (з точністю до 0,001 г) поміщають в конічну колбу (500 см3), приливають мірною колбою 250 см3 дистильованої води,
енергійно збовтують, закривають колбу пробкою і залишають на 30 хв., збовтуючи через кожні 10 хв. Потім вміст колби фільтрують через вату в суху колбу.
Вносять 50 см3 фільтрату піпеткою в конічну колбу (250 см3), додають 2-3 каплі
бромтимолового синього і титрують 0,1 N розчином сірчаної кислоти до появи
жовтого забарвлення.
Лужність печива Щ, град., розраховують за формулою:

Щ

а  100
,
m  100

(2.38)

де а – кількість 0,1 N розчину сірчаної кислоти, яка витрачена на нейтралізацію
лугу; m – маса печива, г.
Лужність печива повинна бути не більше 2,0 град.
Набухання (ГОСТ 10114 – 80)
Хороше печиво повинно швидко набухати у воді. Відношення маси печива, яке намокло до маси сухого печива характеризує ступінь набухання. Для визначення набухання застосовують прилад, який складається з трисекційної клітки з загальними відкривними дверцятами і ємності для води. Клітку виготовля125

ють з нержавіючої металічної сітки з діаметром отворів не більше 2 мм. Діаметр
проволоки для виготовлення сітки повинен бути 0,5 мм.
Обладнання: технічні ваги; прилад для визначення набухання; фільтрувальний папір.
Виконання роботи:
Клітку опускають у воду, виймають і витирають із зовнішньої сторони фільтрувальним папером і зважують на технічних вагах. В кожну секцію закладають по 1 печиву, знову зважують і опускають на 2 хв. в ємність з водою (температура води 20 °С). Потім клітку виймають з води і тримають 30 хв. під нахилом
для стікання залишку води, витирають із зовнішньої сторони і зважують разом з
намоклим печивом.
Набухання печива Н, %, розраховують за формулою:

Н

m3 - m1
 100,
m2  m1

(2.39)

де m3 – маса клітки з намоклим печивом, г; m1 – маса клітки з сухим печивом, г;
m2 – маса пустої клітки (після занурення в воду і витирання зовнішньої сторони), г.
Набухання до маси печива у цукрових сортів повинне бути не менше
150 %, у затяжних 130 %.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2.11
Визначення якості цукрових кондитерських виробів.
Фруктово-ягідні вироби. Мармелад
Фруктово-ягідні мармелади - вироби, які виготовлені з цукру та яблучного
пюре з додаванням меліси, фруктово-ягідних припасів, пектину, ароматизуючих
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речовин, кислоти, барвників. Лікувальні мармелади виготовляють з порошком
морської капусти, на сорбіті, з підвищеним вмістом пектину. Органолептичні
показники фруктово-ягідних мармеладів, пастили і зефіру наведені у додатку
11.
Визначення масової долі сухих речовин рефрактометричним методом
(ГОСТ 5900 – 73)
Метод призначено для кондитерських виробів і напівфабрикатів, які можна розчинити у воді і які не містять молока, жиру, спирту (цукрового драже, карамельної маси, цукрової пудри, цукрово-паточних сиропів), і для виробів, які
містять нерозчинні у воді невеликі домішки рослинних тканин (яблуневого та
желейного мармеладу, пастили, зефіру, а також начинок і корпусів фруктових,
медових і подібних їм цукерок).
Обладнання: аналітичні ваги; електрична сушильна шафа; бюкси; водяний огрівник; стаканчик; скляна паличка.
Виконання роботи:
Якщо проба має рідку консистенцію (цукровий та цукрово-паточний сироп), дві краплі її поміщують на призму рефрактометру, темперують впродовж
5 хвилин. Пересуваючи окуляр до поєднання візиру з межею темного та світлого полів, та відмітивши температуру за встановленим на рефрактометрі термометром, відраховують за шкалою відсоток сухих речовин. Температура має бути
в межах 15 – 30 °С.
Якщо проба має тверду або дуже густу консистенцію, або містить кристали цукру і при рефрактометруванні проби в окулярі рефрактометру відсутня хороша та чітка межа між темними і світлими полями, то у наважку продукту масою 5 – 10 г, яка зважена разом з кришкою і скляною паличкою бюксу (похибка
не більше 0,01 г), додають воду у кількості приблизно рівній величині наважки.
Наважку розчиняють у відкритому бюксі при перемішуванні, прискорюючи розчинення нагрівом на водяному огрівник при температурі 60 – 70 ºС. Після
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цього розчин охолоджують, закривають бюксу кришкою, зважують з похибкою
не більше 0,01 г та рефрактометрують.
Масову долю сухих речовин у розчині А, %, визначають за формулою:

(ndt  1,333)
А
,
0,00218

(2.40)

де ndt – показник заломлення.
Масову долю сухих речовин Х1, %, у досліджуваному виробі визначають
за формулою:

Х1  А 

m1
,
m

(2.41)

де А – масова доля сухих речовин у розчині, %; m1 – маса розчину наважки, г;
m – маса наважки, г.
Для приведення показника рефрактометру до температури 20 С користуються температурними поправками, які наведені в

абл.. 2.12.

Таблиця 2.12 – Температурні поправки
С
1
15
16
17
18
19

поправка
2
- 0,38
- 0,30
- 0,24
- 0,16
-0,08

С
3
20
21
22
23
24

поправка
4
0
+ 0,08
+ 0,16
+ 0,24
+ 0,32
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С
5
25
26
27
28
29

поправка
6
+ 0,40
+ 0,48
+ 0,56
+ 0,64
+ 0,73

Визначення кислотності (ГОСТ 5898 – 87)
Обладнання: аналітичні ваги; конічні колби.
Реактиви: фенолфталеїн; 0,1 моль/дм3 розчин гідроксиду калію або натрію.
Виконання роботи:
Для визначення кислотності в конічну колбу поміщають 5 г подрібненого
продукту, додають 50 см3 дистильованої води, яка нагріта до 60 – 70 С, перемішують та охолоджують до кімнатної температури. Об‘єм доводять до 100 см3,
додають 2 – 3 краплі фенолфталеїну та титрують 0,1 моль/дм3 КОН або NaOH
до блідо-рожевого забарвлення, яке не зникає протягом 3 хвилин.
Якщо виріб малорозчинний у воді, то після охолодження розчин фільтрують та відбирають для титрування 50 см3 фільтрату. Здійснюють два паралельних визнання та виводять середнє значення.
Розрахунок ведуть за формулами:

Х

К  V  V1  100
,
V2  M  10

(2.42)

Х

К  V  100
,
M  10

(2.43)

або

Де Х – кислотність, град.; К – поправковий коефіцієнт лугу, який взято для титрування, см3; V – кількість лугу, яка пішла на титрування, см3; V1 – об‘єм води,
яка взята для розчинення наважки, см3; V2 – об‘єм фільтрату, який взято на титрування, см3; М – маса наважки продукту, г; 10 – коефіцієнт перерахунку розчину 0,1 моль/дм3 в 1 моль/дм3.
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Визначення масової долі загальної сірчистої кислоти (ГОСТ 26811 –
86)
Метод базується на переведенні вільного та зв‘язаного сірчистого ангідриду у натрієву сіль сірчистої кислоти, яку далі у кислому середовищі титрують
йодометрично.
Обладнання: аналітичні ваги; фарфорові чашки; хімічні стакани; конічні
колби на 250 см3; циліндри.
Реактиви: розчин гідроксиду калію або натрію (С = 1 моль/дм3); сірчана
кислота;

крохмаль

(1 %-вий

розчин);

розчин

йоду

концентрацією

С (1/2J2) = 0,01 моль/дм3.
Виконання роботи:
5 г подрібненого продукту зважують з похибкою, яка не перевищує
0,001 г, у фарфорову чашку або хімічний стакан. Наважку розчиняють 50 см3
дистильованої води та переносять до конічної колби з притертою пробкою
об‘ємом 250 см3.
Колбу закривають пробкою, струшують або перемішують на магнітній
мішалці впродовж 5 хвилин. Циліндром додають 24 см3 розчину гідроксиду калію або натрію, затикають пробкою, збовтують та залишають стояти 15 хвилин.
Далі циліндром додають 10 см3 сірчаної кислоти (1:3), 1 см3 розчину крохмалю
та одразу титрують розчином йоду до появи синього забарвлення, яке не зникає
при перемішуванні.
Паралельно проводять контрольний дослід: до конічної колби вносять
50 см3 дистильованої води, 15 см3 розчину NaOH або КОН, 10 см3 сірчаної кислоти (1:3) та титрують розчином йоду в присутності крохмалю до появи синього
забарвлення.
Масову долю загальної сірчистої кислоти Х1, %, розраховують за формулою:
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Х1 

(V - V1 )  К  0,32  100
,
m  1000

(2.44)

де V – об’єм розчину йоду, який витрачено на титрування досліджуваного розчину, см3; V1 – об’єм розчину йоду, який витрачено на контрольне титрування,
см3; К – поправковий коефіцієнт йоду; 0,32 – кількість мг SO2, що відповідає
1 см3 розчину йоду концентрацією, С (1/2J2) = 0,01 моль/дм3; т – маса наважки
виробу, г; 1000 – перерахунок грамів у міліграми.
Розбіжність між результатами паралельних визначень не повинно перевищувати 10 %.
Визначення масової долі редукуючих речовин цукрів та цукрози
(ГОСТ 5903 – 89)
Фериціанідний метод базується на відновленні надлишкового фериціаніду
калію (червоної кров’яної солі) стандартним розчином інвертного цукру або
глюкози у присутності розчину метиленового синього до повного знебарвлення.
Обладнання: аналітичні ваги; мірні колби об’ємом 1000 см3; мірні колби
об‘ємом 200 см3; термометр; електроплитка.
Реактиви: залізосиньородистий калій (К3Fe(CN)6); концентрована HCl;
метиловий помаранчевий; 25 % розчин NaOH; кухонна сіль; метиленовий синій.
Виконання роботи:
Приготування розчина фериціаніду калію (красної кров’яної солі): 10 г залізосиньородистого калію (К3Fe(CN)6) розчиняють дистильованою водою в мірній колбі об’ємом 1000 см3 та доливають водою до мітки.
Приготування стандартного розчину інвертного цукру: 3,04 г цукрози чи
цукру-рафінаду висушують в ексикаторі протягом 3 діб. Потім кількісно переносять до мірної колби об‘ємом 200 см3, додають 100 см3 дистильованої води,
7 – 8 см3 концентрованої HCl. До колби приєднують термометр та ставлять її до
нагрітого до 80 – 82 ºС водяного огрівника. Вміст колби нагрівають до 67 –
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70 ºС та витримують колбу при цій температурі точно 5 хвилин. Далі колбу з
вмістом негайно охолоджують до 20 ºС та додають 2 краплі розчину метилового
помаранчевого, та нейтралізують кислоту розчином NaOH до появи помаранчевого забарвлення. До отриманого розчину інвертного цукру додають 25 – 30 г
кухонної солі, 50 – 60 см3 дистильованої води. Сіль розчиняють та доводять
об’єм розчину до 200 см3.
Отриманий розчин містить 1,6 г інвертного цукру в 100 см3.
Зі стандартного розчину готують робочий розчин інвертного цукру: до
10 см3 стандартного розчину додають 100 см3 дистильованої води. У 100 см3
такого розчина міститься 0,16 г інвертного цукру.
Необхідно провести встановлення співвідношення між розчином фериціаніду і робочим розчином інвертного цукру: до конічної колби відміряють
20 см3 фериціаніду, 10 см3 розчину NaOH (С = 1,25 моль/дм3) і 10 см3 робочого
розчину інвертного цукру. Колбу ставлять на електроплитку, доводять вміст колби протягом 3 – 3,5 хвилин до кипіння та кип‘ятять рівно одну хвилину, потім
вносять 3 краплі метиленового синього та не припиняючи кип’ятіння з бюретки
по краплям приливають робочий розчин інвертного цукру до зникнення синього
забарвлення.
Масу інвертного цукру А, г, яка відновлює 20 см3 розчину фериціаніду,
розраховують за формулою:

A  0,0016  (10  V ),

(2.45)

де 0,0016 – маса інвертного цукру в 1 см3 робочого розчину, г; (10+V) – об‘єм
робочого розчину інвертного цукру, який пішов на титрування 20 см3 фериціаніду, см3.
Методика визначення: наважку подрібненого кондитерського виробу
(0,5 – 0,7 г) розчиняють у невеликому об‘ємі теплої дистильованої води (60 –
70 ºС). Після повного розчинення наважки отриманий розчин охолоджують та
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переносять до мірної колби на 200 – 250 см3, доводять об’єм до мітки та добре
перемішують.
Визначення редукуючих речовин (цукру до інверсії). Редукуючими речовинами, або цукром до інверсії, називають суму всіх цукрів (глюкоза, фруктоза,
мальтоза, лактоза), які відновлюють лужний розчин міді.
До конічної колби вносять послідовно 20 см3 фериціаніду, 10 см3 розчину
NaOH (С = 1,25 моль/дм3) та 10 см3 підготовленого розчину досліджуваного виробу. Колбу ставлять на електроплитку, доводять протягом 3 – 3,5 хвилин до
кипіння та кип’ятять рівно одну хвилину. Далі, не припиняючи кип’ятіння, додають 3 краплі метиленового синього та титрують по краплям з бюретки робочим розчином інвертного цукру до зникнення синього забарвлення.
Розрахунок масової долі редукуючих речовин Х, %, ведуть за формулою:

Х

0,0016  (V - V1 )  K  100  100
,
M  10

(2.46)

де V – об’єм робочого розчину інвертного цукру, який пішов на титрування
20 см3 фериціаніду, см3; V1 – об’єм робочого розчину інвертного цукру, який
пішов на дотитрування, см3; K – поправковий коефіцієнт, який враховує кількість редукуючих речовин (приймається рівним 0,95); M – маса наважки, г; 10 –
об’єм досліджуваного розчину, см3.
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2.12
Визначення якості харчових концентратів
Не дивлячись на різноманітні інтенсивні технології, приготування в домашніх умовах потребує великої кількості часу і сил.
Харчові концентрати – це особлива група харчових продуктів в назві яких
закладена особливість – сконцентровані речовини.
Потреба в виробництві такого типу продуктів визначено двома задачами:
а) необхідність зберегти продукти тривалий час;
б) необхідність такої обробки сировини, яка б забезпечила швидке приготування.
Харчові концентрати одержують шляхом:
а) висушування;
б) консервування;
в) введенням консервантів;
г) заморожуванням і зберіганням у замороженому стані.
Харчові концентрати мають наступну класифікацію:
1) Харчові концентрати 1 і 2 обідніх страв і солодких страв (пластівці,
мюслі, чіпси, повітряні зерна). При виробництві цих продуктів пластівці плющать без розварювання або з розварюванням;
2) Продукти дитячого харчування і профілактичної направленості (сухе
молоко, подрібнені всілякі крупи);
3) харчові концентрати на основі переробки кави (кава в зернах, розчинна
кава і напої кавозамінники (цикорій, засмажені зерна жита);
4) сухі приправи, прянощі, харчові барвники;
5) харчові концентрати сублімаційної і теплової сушки (м'ясо, овочі, ягоди).
Правила прийому, відбір і підготовка проб (ГОСТ 15113.0 – 77)
Харчові концентрати приймають партіями.
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При складанні об'єднаної проби фасованої продукції число пакувальних
одиниць, що відбирають від вибірки, повинно бути не менше:
35 – при фасуванні до 50 г включно;
25 – при фасуванні від 51 до 100 г включно;
15 – при фасуванні від 101 до 150 г включно;
10 – при фасуванні від 151 до 300 г включно;
6 – при фасуванні від 301 до 500 г включно;
4 – при фасуванні понад 500 г.
Маса об'єднаної проби повинна бути не менше 1,5 кг.
При складанні об'єднаної проби нефасованої продукції з кожної розкритої
одиниці транспортної тари відбирають із трьох різних шарів продукту крапкові
проби, кожна масою близько 0,2 кг. Маса об'єднаної проби повинна бути не
менше 1,5 кг.
Об'єднану пробу використовують для визначення зараженості шкідниками хлібних запасів, органолептичних показників і розварюваності, різних компонентів, наявності металевих і інших сторонніх домішок у продукті.
Для фасованих кавопродуктів складають тільки аналітичну пробу.
Відбір проб для мікробіологічних випробувань (для продуктів дитячого
харчування) - за ГОСТ 26972 – 86.
Визначення якості пакування, маси нетто, об'ємної маси, масової долі
окремих компонентів, розмір окремих видів продукту і крупності помелу
(ГОСТ 15113.1 – 77)
Визначення якості пакування
Якість пакування і маркування визначають візуально переглядом всіх пакувальних одиниць продукції. Перевіряють вид і стан пакувального матеріалу та
етикетки, зміст написів, якість завертки і обклеювання, орієнтацію і чіткість
друку, яскравість і поєднання фарб та відповідність цих показників вимогам технічної документації на кожен вид харчових концентратів.
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Визначення маси нетто
Обладнання: лабораторні ваги.
Виконання роботи:
Вміст однієї пакувальної одиниці звільняють від упаковки і зважують на
лабораторних вагах. Решту пакувальних одиниць зважують кожну окремо разом
з упаковкою. При цьому на чашу ваг з гирями поміщають упаковку, зняту з
першої зваженої пакувальної одиниці.
Відхилення маси нетто Х, %, обчислюють за формулою:

Х 

М  100
,
М1

(2.47)

де М – відхилення маси нетто пакувальної одиниці від зазначеної на етикетці, г
або кг; М1 – маса нетто пакувальної одиниці, яка зазначена на етикетці, г або кг.
Масу нетто Х1, г, харчових концентратів (за винятком киселів) з урахуванням вологості на момент виготовлення (зазначеної в документі про якість) розраховують за формулою:

Х1 

М 2  (100 - W )
,
(100 - W0 )

(2.48)

де М2 – маса нетто концентрату при фактичній вологості, г; W – масова доля
вологи концентрату, яка визначена за ГОСТ 15113.4 – 77 (фактична вологість), %; Wo – масова доля вологи концентрату на момент виготовлення, %.
Визначення маси нетто киселів повинне проводиться з перерахунком на
максимально допустиму вологість за формулою, яка наведена вище, де фактична вологість (W, %) приймає значення максимально допустимої вологості, яка
зазначена в стандарті на продукт.
Визначення об'ємної маси повітряних зерен
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Обладнання: лабораторні ваги; посуд (об’ємом 1 дм3); лінійка.
Виконання роботи:
Об'єднану пробу повітряних зерен, яка виділена для випробування, насипають у посуд (об’ємом 1 дм3) доверху. Надлишок виступаючого за край посуду
зерна, обережно знімають лінійкою, не допускаючи ущільнення продукту. Посуд з повітряними зернами зважують на лабораторних вагах з похибкою ± 1 г.
Визначення проводять 5 разів. За остаточний результат приймають середнє
арифметичне 5 визначень.
Визначення розмірів окремих видів продукту
Обладнання: лабораторні ваги; лінійка; мікрометр або штангенциркуль;
металеві сита.
Виконання роботи:
Для визначення довжини продукту з об'єднаної проби беруть наважку
продукту масою 25 г і лінійкою вимірюють довжину кожної палички.
Для визначення діаметру круп'яних паличок з об'єднаної проби продукту
відбирають 50 паличок і мікрометром або штангенциркулем вимірюють найбільший діаметр кожної з них.
Для визначення маси дрібняку з об'єднаної проби беруть наважку масою
1 кг і просівають через металеві сита з отворами діаметром 10, 8, 5, 4 мм.
Масову долю паличок з довжиною, що не відповідає нормі, і масову долю
дрібняку виражають у % до маси взятої наважки.
Кількість круп'яних паличок з діаметром, що не відповідає нормі, виражають у % до кількості паличок, узятих для визначення.
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Визначення органолептичних показників, готовності концентратів до
вживання і оцінки дисперсності суспензії (ГОСТ 15113.3 – 77)
Виконання роботи:
Для визначення органолептичних показників концентратів у сухому виді,
частину об'єднаної проби продукту поміщають на аркуш білого паперу і при розсіяному денному світлі або люмінесцентному освітленні, візуально встановлюють форму часток і брикетів, пористість, наявність пузирів, а потім послідовно визначають запах, смак і консистенцію на відповідність їх вимогам нормативно-технічної документації.
Для визначення органолептичних показників страви готують зазначеним
на етикетці способом.
Визначення вмісту вологи (ГОСТ 15113.4 – 77)
Обладнання: лабораторні ваги; бюкси; сушильна шафа; ексикатор.
Виконання роботи:
У попередньо зваженому і висушеному бюксі зважують (із похибкою не
більше ± 0,0005 г) наважку масою близько 5 г ретельно розтертого і перемішаного концентрату. Відкриту бюксу з наважкою і кришкою поміщають в сушильну шафу з температурою 130 ºС і сушать протягом 45 хв.
Початком сушіння вважають момент досягнення знову температури
130 ºС після внесення бюкси в шафу. Після закінчення 45 хв. бюксу закривають
кришкою, виймають із шафи і ставлять в ексикатор на 20 хв. для охолодження,
а потім зважують. Вологість концентрату виражають у відсотках.
Визначення вологи цукорвмісних концентратів (які містять цукор) проводять з додаванням 5 – 10 г прожареного піску.
Вологість концентрату Х, %, дорівнює:

Х
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100  (а - в )
,
а

(2.49)

де а – маса наважки концентрату до висушування, г; в – маса наважки концентрату після висушування, г.
Розбіжність між двома паралельними визначеннями не повинна перевищувати 0, 2 %.
Визначення кислотності (ГОСТ 15113.5 – 77)
Обладнання: лабораторні ваги; склянка; скляні палички; лійка; мірні колби на 250 см3; вата; піпетки.
Реактиви: фенолфталеїн; 0,1 N розчин NaOH або КOН; лакмусові папірці.
Виконання роботи:
У склянку поміщають наважку 5 – 10 г концентрату (± 0,01 г) і невеликими порціями додають дистильовану воду. Вміст склянки перемішують скляною
паличкою до одержання однорідної маси, а потім кількісно через лійку переносять у мірну колбу (250 см3), змиваючи частки продукту дистильованою водою
так, щоб об’єм рідини в мірній колбі не перевищував 0,75 % її ємності. Колбу
інтенсивно струшують і залишають в спокої на 30 хв.
Потім вміст колби доводять дистильованою водою до мітки, перемішують
і фільтрують через вату в суху колбу.
В конічну колбу (100 см3) піпеткою відбирають 20 – 25 см3 отриманого
фільтрату, додають 2 – 3 краплі 1%-вого спиртового розчину фенолфталеїну і
титрують 0,1 N розчином NаOH або КOН до появи рожевого забарвлення, що
не зникає протягом 30 с.
Інтенсивно забарвлений фільтрат перед титруванням розбавляють в 2 – 3
рази дистильованою водою.
Кінець титрування забарвлених розчинів встановлюють за лакмусовим
папірцем.
Кислотність Х1, см3 0,1 N NаOH або КOН/100 г, розраховують за формулою:
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Х1 

V  V0  100
,
(m  V1 )

(2.50)

де V – об’єм 0,1 N розчину гідроксиду калію, який витрачено на титрування,
см3; Vо – об’єм витяжки, яка приготована з наважки, см3; m – маса наважки досліджуваного харчового концентрату, г; V1 – об’єм фільтрату, який відібрано для
титрування, см3.
Визначення масової частки цукрози (ГОСТ 15113.6 – 77)
Обладнання: лабораторні ваги; мірні колби на 250 см3; фільтр; рефрактометр.
Виконання роботи:
Наважку 10 г переносять у мірну колбу (250 см3) додають дистильованої
води до 3/4 її об’єму, вміст перемішують і залишають на 1 годину, періодично
збовтуючи. Потім у колбу доливають дистильовану воду до мітки, перемішують
і фільтрують через складчастий фільтр у суху колбу. З отриманого фільтрату
наносять 2 – 3 краплі на призму рефрактометру і визначають показник заломлення.
Масову долю цукрози S1, %, розраховують за формулою:

S1  ( H1  H )  10000  K,

(2.51)

де Н1 – показник заломлення досліджуваного розчину; Н – показник заломлення
дистильованої води; К – коефіцієнт перерахунку показника заломлення на масову долю цукрози в досліджуваному концентраті.
Визначення домішки і зараженості шкідниками хлібних запасів
(ГОСТ 15113.2 – 77)
Визначення масової частки повареної солі (ГОСТ 15113.7 – 77)
Визначення масової частки золи (ГОСТ 15113.8 – 77)
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Визначення масової частки жиру (ГОСТ 15113.9 – 77)
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2.13
Визначення якості ковбасних виробів
Вітчизняні виробництва випускають наступні ковбасні вироби:
1) Ковбаси варені:
в/с

– яловича, лікарська, діабетична, краснодарська, улюблена, улюб-

лена свиняча, молочна, російська, теляча, естонська.
1 сорт – московська, звичайна, роздільна, бараняча, столова, свиняча, з
сорбітом.
2 сорт – чайна.
2) Сосиски:
в/с

– улюблені, молочні, особливі, вершкові.

1 сорт – російські, яловичі.
3) Сардельки:
в/с

– свинячі, шпикачки.

1 сорт – сардельки 1 сорту, яловичі.
4) М`ясні хлібці:
в/с

– на замовлення, улюблений.

1 сорт – роздільний, яловичий, шинковий.
2 сорт – чайний.
Органолептичні показники деяких варених ковбас, сосисок і сардельок
надано у додатку 12.
Відбір проб (ГОСТ 9792 – 73)
При підготовці проби ковбасних виробів до аналізу, виріб відокремлють
від оболонки, а з соленого бекону та виробів із свинини, які у шкурці, знімають
шкурку. Проби два рази подрібнюють на м`ясорубці з діаметром отворів сітки
3 – 4,5 мм та старанно перемішують. Пробу сирокопчених ковбас два рази под141

рібнюють на електром`ясорубці з діаметром отворів сітки 3 – 4,5 мм або нарізають гострим ножем на круглі шматочки товщиною не більше 1 мм, після чого їх
нарізають на смужки та рублять ножем так, щоб розмір частинок проби був не
більше 1 мм, після чого старанно змішують. Проби паштетів, студнів, сальтисонів подрібнюють на м`ясорубці один раз та старанно змішують.
Подрібнену пробу кладуть у скляну банку з притертою пробкою і зберігають у холодному місці до закінчення випробувань. Випробування проводять
протягом 24 годин.
Визначення вмісту вологи (ГОСТ 9793 – 74)
Обладнання: лабораторні ваги; бюкси; сушильна шафа; ексикатор.
Виконання роботи:
У попередньо зважену та висушену бюксу з піском (кількість піску повинна приблизно у 2 – 3 рази перевищувати наважку виробу) зважують (з похибкою не більше  0,0005 г) приблизно 2 – 3 г старанно розтертого та перемішаного продукту. Після досягнення у сушильній шафі 150 ºС, в неї поміщають відкриту бюксу з наважкою та кришечкою і сушать протягом 1 години.
За початок висушування приймають той час, при якому температура знову буде становити 150 ºС після розміщення бюкси у шафі. По закінченні
1 години, бюксу закривають кришечкою, виймають з шафи та ставлять у ексикатор на 20 хв. для охолодження, а потім зважують.
Вологість виробу Х, %, розраховують за формулою:

Х

100  (а - в )
,
а

(2.52)

де а – маса наважки виробу до висушування, г; в – маса наважки виробу після
висушування, г.
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Розбіжність між двома паралельними визначеннями не повинна перевищувати 0,2 %.
Визначення масової частки хлористого натрію (ГОСТ 9957 – 73)
Обладнання: лабораторні ваги; склянка; паперові фільтри; піпетки; конічні колби;
Реактиви: 0,05 моль/дм3 розчин азотнокислого срібла; розчин хромовокислого калію.
Виконання роботи:
5 г виробу зважують у склянці та додають 100 см3 дистильованої води. Після 40 хв. настоювання (протягом яких суміш періодично перемішують скляною
паличкою) водну витяжку фільтрують крізь паперовий фільтр. 5 – 10 см3 фільтрату піпеткою вносять до конічної колби та титрують з бюретки 0,05 моль/дм3
розчином азотнокислого срібла у присутності 0,5 см3 розчину хромовокислого
калію до появи помаранчевого забарвлення.
Масову долю хлористого натрію Х, %, розраховують за формулою:

Х

0,00292  К  W  100  100
,
W1  m

(2.53)

де 0,00292 – кількість хлористого натрію, яка еквівалентна 1 см3 0,05 моль/дм3
розчину азотнокислого срібла, г; К – поправка до титру 0,05 моль/дм3 розчину
азотнокислого срібла; W – кількість 0,05 моль/дм3 розчину азотнокислого срібла, яка витрачена на титрування досліджуваного розчину, см 3; W1 – кількість
водної витяжки, яку взято для титрування, см3; т – наважка виробу, г.
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. Як відбирають середню пробу у борошні?
2. Чим обумовлена кисла реакція борошна
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3. Дати значення титрує мій кислотності борошна.
4. Чим обумовлена «сила» борошна і як її визначають?
5. Як відбирають середню пробу у крупі?
6. Як визначають запах, смак, колір круп?
7. З чим пов’язана кислотність у крупах?
8. Значення і метод визначення розварюваності круп.
9. Групи і класи макаронних виробів.
10. Визначення органолептичних показників для макаронних виробів.
11. Значення і метод визначення показника кислотності макаронних виробів.
12. Для яких макаронних виробів і як визначають міцність?
13. Якими показниками характеризується якість хлібу?
14. Як проводиться органолептична оцінка хлібу?
15. Яке мають значення і як визначають показники вологості, кислотності
і пористості хлібу?
16. В яких одиницях виражають кислотність хлібу?
17. Органолептична оцінка крохмалю.
18. Визначення природи крохмалю.
19. Визначення зольності і кислотності крохмалю.
20. Який склад має молоко?
21. Фізіологічна цінність молочних продуктів.
22. Значення і визначення показника густини молочних продуктів.
23. Визначення жирності молока.
24. Значення і визначення показника кислотності молочних продуктів.
25. Визначення масової частки спирту у кефірі.
26. Визначення масової частки вологи в медові.
27. Реакція на оксиметилфурфурол в медові.
28. Методи фальсифікації меду.
29. Фізіологічна цінність халви.
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30. Фізіологічна цінність печива.
31. За якими органолептичними і фізико-хімічними показниками оцінюється якість печива?
32. Метод визначення жиру у печиві.
33. Чим обумовлена лужність печива, у чому вона виражається? Метод визначення лужності.
34. Як визначається набухання печива? Значення цього показника.
35. Визначення щільності печива.
36. За якими показниками ведеться органолептична оцінка мармеладу.
37. Методи визначення вологості мармеладу.
38. Методи визначення цукрів у мармеладі.
39. Значення і визначення показника кислотності мармеладу.
40. Якими способами одержують харчові концентрати?
41. Визначення масової частки вологи у харчових концентратах.
42. Значення і визначення показника кислотності у харчових концентратах.
43. Відбір проб ковбасних виробів.
44. Органолептична оцінка ковбасних виробів.
45. Значення і визначення масової частки хлориду натрію.
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СПИСОК ПОСИЛАНЬ

1. ГОСТ 27668–88 Мука и отруби. Приемка и методы отбора проб. –
Введ. 01.07.1989.
2. ГОСТ 26574–85 Мука пшеничная хлебопекарная. Технические условия.
Введ. 1.07.86.
3. ГОСТ 7045–90 Мука ржаная хлебопекарная. Технические условия.
Введ. 01.07.1991.
4. ГОСТ 12183–66 Мука ржано-пшеничная и пшенично-ржаная обойная
хлебопекарная. Технические условия. Введ. 1.07.67
5. ГОСТ 27558–87 Мука и отруби. Методы определения цвета, запаха,
вкуса и хруста. Введ. 1.01.89.
6. ГОСТ 27494–87 Мука и отруби. Методы определения зольности. Введ.
1.01.89.
7. ГОСТ 9404–88 Мука и отруби. Метод определения влажности. Введ.
1.01.90.
8. ГОСТ 27493–87 Мука и отруби. Метод определения кислотности по
болтушке. Введ. 1.01.89.
9. ГОСТ 28796–90 Мука пшеничная. Определение содержания сырой
клейковины. Введ. 1.01.91.
10. ГОСТ 276–60 Крупа пшеничная (Полтавская, "Артек"). Технические
условия. Введ. 1.04.60.
11. ГОСТ 7022–97 Крупа манная. Технические условия. Введ. 1.07.98.
12. ГОСТ 3034–75 Крупа овсяная. Технические условия. Введ. 1.01.77.
13. ГОСТ 21149–93 Хлопья овсяные. Технические условия. Введ. 1.01.95.
14. ГОСТ 5784–60 Крупа ячменная. Технические условия. Введ. 1.04.60.
15. ГОСТ 5550–74 Крупа гречневая. Технические условия. Введ. 1.07.75.
16. ГОСТ 6002–69 Крупа кукурузная. Технические условия. Введ. 1.01.70.
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17. ГОСТ 572–60 Крупа пшено шлифованное. Технические условия.
Введ. 1.01.60.
18. ГОСТ 6293–90 Рис. Технические условия. Введ. 1.07.91.
19. ГОСТ 6293–90 Крупа. Правила приемки и методы отбора проб.
Введ. 1.01.86.
20. ГОСТ 26312.2–84 Крупа. Методы определения органолептических показателей, развариваемости гречневой крупы и овсяных хлопьев. Введ. 1.01.86.
21. ГОСТ 26312.7–88 Крупа. Метод определения влажности. Введ.
1.01.90.
22. ГОСТ 26312.4–84 Крупа. Методы определения крупности или номера,
примесей и доброкачественного ядра. Введ. 1.01.86.
23. ГОСТ 26312.6–84 Крупа. Метод определения кислотности по болтушке овсяных хлопьев. Введ. 1.01.86.
24. ГОСТ 26312.3–84 Крупа. Метод определения зараженности вредителями хлебных запасов. Введ. 1.01.86.
25. ГОСТ

26312.5–84

Крупа.

Методы

определения

зольности.

Введ. 1.01.86.
26. ГОСТ 12307–66 Мука из твердой пшеницы (дурум) для макаронных
изделий. Технические условия. Введ. 1.01.68.
27. ГОСТ 12306–66 Мука из мягкой стекловидной пшеницы для макаронных изделий. Технические условия. Введ. 1.07.67.
28. ГОСТ 26574–85 Мука пшеничная хлебопекарная. Технические условия.Введ. 1.07.86.
29. ГОСТ 14849–89 Изделия макаронные. Правила приемки и методы
определения качества. Введ. 1.01.90.
30. ГОСТ 21094–75 Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определения
влажности. Введ. 1.07.76.
31. ГОСТ 5670–96 Хлебобулочные изделия. Методы определения кислотности. Введ. 1.08.97.
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32. ГОСТ 5669–96 Хлебобулочные изделия. Метод определения пористости. Введ. 1.08.97.
33. ГОСТ 5672–68 Хлеб и хлебобулочные изделия. Методы определения
массовой доли сахара. Введ. 1.07.69.
34. ГОСТ 5668–68 Хлеб и хлебобулочные изделия. Методы определения
массовой доли жира. Введ. 1.07.69.
35. ГОСТ 2077–84 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной.
Общие технические условия. Введ. 1.01.86.
36. ГОСТ 26983–86 Хлеб дарницкий. Технические условия. Введ. 1.12.86.
37. ГОСТ 27842–88 Хлеб из пшеничной муки. Технические условия.
Введ. 1.01.90.
38. ГОСТ

27844–88

Изделия

булочные.

Технические

условия.

Введ. 1.01.90.
39. ГОСТ 7698–93 Крахмал. Правила приемки и методы анализа. Введ.
1.01.95.
40. ГОСТ 26809–86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Введ. 1.01.87.
41. ГОСТ 3624–92 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности.Введ. 1.01.94.
42. ГОСТ 23327–98 Молоко и молочные продукты. Метод измерения массовой доли общего азота по Кьельдалю и определение массовой доли белка.
Введ. 1.01.2000.
43. ГОСТ 3626–73 Молоко и молочные продукты. Методы определения
влаги и сухого вещества. Введ. 1.07.74.
44. ГОСТ 1923–78 Консервы молочные. Молоко сгущенное стерилизованное в банках. Технические условия. Введ. 1.01.79.
45. ГОСТ 37–91 Масло коровье. Технические условия. Введ. 1.01.92.
46. ГОСТ 29248–91 Консервы молочные. Йодометрический метод определения сахаров. Введ. 1.07.93.
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47. ГОСТ 3624–92 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности. Введ. 1.01.94.
48. ГОСТ 3629–47 Молочные продукты. Метод определения спирта (алкоголя). Введ. 1.09.47.
49. ГОСТ

19792–2001

Мед

натуральный.

Технические

условия

Введ. 1.07.2002.
50. ГОСТ 5904–82 Изделия кондитерские. Правила приемки, методы отбора и подготовки проб. Введ. 1.01.84.
51. ГОСТ 6502–94 Халва. Общие технические условия. Введ. 1.01.97.
52. ГОСТ 5900–73 Изделия кондитерские. Методы определения влаги и
сухих веществ. Введ. 1.01.75.
53. ГОСТ 5899-85 Изделия кондитерские. Методы определения массовой
доли жира. Введ. 1.07.86.
54. ГОСТ 24901–89 Печенье. Общие технические условия. Введ. 1.07.90.
55. ГОСТ 5903–89 Изделия кондитерские. Методы определения сахара.
Введ. 1.01.91.
56. ГОСТ 5898–87 Изделия кондитерские. Методы определения кислотности и щелочности. Введ. 1.01.89.
57. ГОСТ 10114–80 Изделия кондитерские мучные. Метод определения
намокаемости. Введ. 1.07.81.
58. ГОСТ 26811–86 Изделия кондитерские. Метод определения массовой
доли общей сернистой кислоты. Введ. 1.01.87.
59. ГОСТ 6441–96 Изделия кондитерские пастильные. Общие технические условия. Введ. 1.08.97.
60. ГОСТ 15113.0–77 Концентраты пищевые. Правила приемки, отбор и
подготовка проб. Введ. 1.01.79.
61. ГОСТ 26972–86 Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского
питания. Методы микробиологического анализа Введ. 1.07.87.
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62. ГОСТ 15113.1–77 Концентраты пищевые. Методы определения качества упаковки, массы нетто, объемной массы, массовой доли отдельных компонентов, размера отдельных видов продукта и крупности помола. Введ. 1.01.79.
63. ГОСТ 15113.4–77 Концентраты пищевые. Методы определения влаги.
Введ. 1.01.79.
64. ГОСТ 15113.2–77 Концентраты пищевые. Методы определения примесей и зараженности вредителями хлебных запасов. Введ. 1.01.79.
65. ГОСТ 15113.3–77 Концентраты пищевые. Методы определения органолептических показателей, готовности концентратов к употреблению и оценки
дисперсности суспензии. Введ. 1.01.79.
66. ГОСТ 15113.5–77 Концентраты пищевые. Методы определения кислотности. Введ. 1.01.79.
67. ГОСТ 15113.6–77 Концентраты пищевые. Методы определения сахарозы. Введ. 1.01.79.
68. ГОСТ 15113.7–77 Концентраты пищевые. Методы определения поваренной соли. Введ. 1.01.79.
69. ГОСТ 15113.8–77 Концентраты пищевые. Методы определения золы.
Введ. 1.01.79.
70. ГОСТ 15113.9–77 Концентраты пищевые. Методы определения жира.
Введ. 1.01.79.
71. ГОСТ 9792–73 Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины,
говядины и мяса других видов убойных животных и птиц. Правила приемки и
методы отбора проб. Введ. 1.07.74.
72. ГОСТ 9793–74 Продукты мясные. Методы определения влаги.
Введ. 1.01.75.
73. ГОСТ 9957–73 Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины
и говядины. Методы определения содержания хлористого натрия. Введ. 1.07.74.
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ДОДАТКИ
ДОДАТОК 1
Приклад статистичної обробки експериментальних даних
Відповідно до закону нормального розподілу, сумарна похибка визначення з'являється в результаті спільної дії ряду причин, кожна з яких вносить малу
частку в загальну похибку.
За законом додавання похибок середня квадратична похибка суми незалежних величин дорівнює кореню квадратному із суми дисперсій окремих доданків.
Припустимо, що в процесі експериментальної роботи отримані наступні
результати:
№ визн., i
Вміст, xi

1
0,7594

2
0,7543

3
4
5
6
0,7623
0,7594
0,7594
0,7605
 хі – середнє значення величини.
Спочатку розраховують х 
n

7
0,7543

Визначивши середнє значення приступають до розрахунку абсолютної
похибки результату одиничного визначення ( хі  х ) . Результати вносять у
таблицю Д 1.1 і сумірують. Потім обчислюють величину ( хі  х ) 2 , вносять у
таблицю та сумірують (див. табл. Д 1.1).
Таблиця Д 1.1 – Статистична обробка результатів
№ визн., i
1
2
3
4
5
6
7
n=7

Вміст
0,7594
0,7543
0,7623
0,7594
0,7594
0,7605
0,7543
х = 0,7487

( хі  х )

+0,0107
+0,0056
+0,0136
+0,0107
-0,0578
+0,0118
+0,0056
 = -0,0002
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( хі  х ) 2
0,00011449
0,00003136
0,00018496
0,00011449
0,00334084
0,00013924
0,00003136
 = 0,0039567

S2

На підставі даних таблиці Д 1.1 розраховують величину вибіркової
дисперсії S2 за формулою:

n

S2 

 (x
i 1

i

 х)2
,

n 1

(Д 1.1)

де n – кількість дослідів.
Середню квадратичну похибку окремого визначення S розраховують за
формулою:

S S

2

,

(Д 1.2)

Виходячи з отриманих результатів розраховують квадратичну похибку середнього арифметичного за формулою:

Sx 

S
,
n

(Д 1.3)

Приймаючи надійність рівну 0,95 за довідковими таблицями (для k = n-1
знаходимо критерій Стьюдента):
k=n-1
t 0, 95

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12,7
4,3
3,18
2,78 2,57 2,45 2,36 2,31 2,26 2,23
Отримавши критерій t 0 , 95 , обчислюють довірчий інтервал а у середині

якого перебуває дійсне значення визначуваної величини
x  t , k S x  a  x  t , k S ,
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(Д 1.4)

a  x    ,t ,

(Д 1.5)

Обчисливши абсолютну похибку середнього арифметичного розраховують відносну помилку  відн , % за формулою:

  ,t
x

100   відн

,

(Д 1.6)

Всі результати статистичної обробки експериментальних даних зводять у
заключну таблицю Д 1.2.
Таблиця Д 1.2 – Результати статистичної обробки експериментальних даних

n

x

  0,95

S

S2

 відн ,%

ДОДАТОК 2
Приклад побудови калібрувального графіку
Для готування стандартних розчинів беруть:
Р-н нікелю, см3
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,3
1,6
3
Вода, см
6
5,8
5,6
5,4
5,2
5,0
4,7
4,4
3
До отриманого розчину доливають піпеткою або бюреткою 1 см 20 %вого розчину сегнетової солі, 1 см3 5 %-вого розчину їдкого натру, 1 см3 0,01 N
розчину йоду або 1 см3 3 %-вого розчину персульфату амонію, 1 см3 діметилгліоксиму у 5 %-вому розчині їдкого натру.
Кожен розчин готують із проміжком часу 2 хв. і витримують 10 хв., потім
колориметрують:
Р-н нікелю, см3
Оптична густина

0
0,02

0,2
0,145

0,4
0,340
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0,6
0,58

0,8
0,69

1,0
0,89

1,3
1,09

1,6
1,5

За отриманими даними будують калібрувальний графік у координатах
"оптична густина" – "кількість нікелю (мкг)".
ДОДАТОК 3
Приклад розрахунку еквівалентного обсягу по даним потенціометричного
титрування
При кожному додаванні титранту фіксуємо зміни показання рН-метру і
розраховуємо різницю між цими показаннями, як це показано нижче:
Об’єм титранту, см3

Показання рН-метру

5,0

7,13

5,1

7,32

5,2
5,3

8,88
9,23

0,19
1,56
0,35

+1,37
-1,21

Розрахунок еквівалентного обсягу по даним потенціометричного титрування:
V  5,1  0,1

1,37
 5,15
1,37  1,21

ДОДАТОК 4
Характеристика для борошна різних сортів
Таблиця Д 4.1 – ГОСТ 26574–85 Борошно пшеничне хлібопекарське
Показник
1
Колір

Запах

Характеристика і норма для борошна сортів
вищого
I
II
обойного
2
3
4
5
білий з жовтуватим
білий або бібілий або бібілий з жовту- або сіруватим відтілий з кремо- лий з жовтува- ватим або сіру- нком з помітними
вим відтінком тим відтінком ватим відтінком частками оболонок
зерна
властивий пшеничному борошну, без сторонніх запахів, не затхлий,
не пліснявий
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Продовження таблиці. Д 4.1
1
Смак
Вологість,
% не більше
Зольність, у перерахунку на суху речовину,
% не більше
Клейковина сира:
кількість,
% не менше
якість
металомагнітна домішка, мг/1 кг, не
більше
Крупність помелу, %
Залишок на шовковому ситі, не більше
Прохід через шовкове сито
Кислотність, оН, не
більше

2
3
4
5
властивий пшеничному борошну, без стороннього смаку, не кислий,
не гіркий
15,0

15,0

15,0

15,0

0,55

0,75

1,25

не менш чим на
0,07% нижче зольності зерна до
очищення, але не
більше 2,0 %

28,0

30,0

25,0

20,0

нижче другої групи
3,0

3,0

3,0

3,0

5, сито №43

2, сито №35

2, сито№27

-

-

не менше 80,
сито №43

не менше 65,
сито №38

не менше 35, сито
№38

3,0

3,5

4,5

5,0
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Таблиця Д 4.2 – Вимоги до якості борошна
Борошно

Колір

1
Пшеничне ГОСТ 26574–85:

2

Крупність
Зольність, %
залишок на ситі
прохід крізь
не більше
№ сита / %
сито № сита / %
3
4
5

Сира клейковина% не
менше
6

Кислотність, °Н
не більше
7

крупчатка

білий або кремовий з жовтуватим
відтінком

23/2

35/10

0,60

30

-

вищий сорт

білий або білий з кремовим відтінком

43/5

-

0,55

28

3,0

перший

білий або білий з жовтуватим відтінком

35/2

43/80

0,75

30

3,5

другий

білий з жовтуватим або сіруватим
відтінком

27/2

38/65

1,25

25

4,5

-

-

2,0

20

5,0

27/2
0,45/2

38/90
38/60

0,75
1,45

-

4,0
5,0

0,67/2

38/30

2,0

-

5,5

0,67/2

38/40

2,0

-

-

білий з жовтуватим або сіруватим
відтінком з помітними часточками оболонок зерна
Житнє ГОСТ 7045–90:
сіяне
білий
обдирне
сірувато-білий
сірувато-білий з помітними часобойне
точками оболонок
Житньопшеничне і пше- сірувато-білий з помітними часнично-житнє
точками оболонок
ГОСТ 12183–66
обойне
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ДОДАТОК 5
Вимоги до якості круп
Таблиця Д 5.1 – Вимоги до якості круп
Вид
Показник
1
Колір

Запах
Смак
Масова частка вологи, %
не більше
Масова частка доброякісного ядра, % , не менше
в тому числі:
колоті ядра, %, не більше
недодир(для перлової
№ 1, 2 і ячнєвої № 1), %,
не більше
пожовтівші ядра (для рису), %, не більше
клейкі (глютинозні) яд-

гречана

перлова

ячнєва

пшенична

пшоно

вівсяна
вищий
1 ґатуґатунок
нок
7
8

2
3
4
5
6
Кремовий з жовтуватим
Білий з жовтуватим
Жовтий
відтінком, для швидкорозЯсно-жовтий різіноді з зеленуватим Жовтий
різних
варюваної крупи коричнених відтінків
відтінком
відтінків
вий різних відтінків
Властивий нормальній крупі, без затхлого, цвілевого і іншого стороннього запахів
Властивий нормальній крупі, без кислого, гіркого та інших сторонніх присмаків

рисова
вищий
ґатунок
9

1 ґатунок
10

Білий, допускаються
одиничні зерна з кольоровими відтінками

14,0

15,0

15,0

14,0

14,0

12,5

12,5

12,5

15,5

99,2

99,6

99

99,2

99,2

99,0

98,5

99,7

99,4

3,0

-

-

-

0,5

0,5

1,0

4,0

9,0

-

0,7

0,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

-

-

-

-

-

-

-

1,0

2,0

157

ра(для рису), %, не більше
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Продовження таблиці Д 5.1
1
Масова частка необлущених
зерен, % не більше
Масова частка зіпсованих
ядер, % не більше
Масова доля мучки,%,не більше
Масова частка смітних домішок, %, не більше
У тому числі:
мінеральної, %, не більше
органічної (для вівсяної крупи
– квіткових плівок), %, не більше
шкідливої, %, не більше

2

3

4

5

6

7

8

0,3

-

-

-

0.3

0,4

0,7

0,2

-

-

0,2

0,2

_

-

-

-

-

0,2

0,4

-

-

0,3

0,5

-

-

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,7

0,2

0,3

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,1

0,1

0,05

0,05

-

-

-

-

-

0,05

0,05

не допускається

0,05

-

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

-

-

Примітка. Прочерк означає, що показники ГОСТом не передбачені
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9
не допускається

10
0,2

ДОДАТОК 6
Класифікація макаронних виробів
Трубчасті макаронні вироби
Таблиця Д 6.1 – Трубчасті макаронні вироби
Підтип
Макарони

Ріжки
Пір‘я
Лом макаронний

Форма
Довжина, см
Трубка з прямим зрізом або хви- 15–20 (короткі), не менше 20 (долеподібним зрізом, при різанні вгі) при підвісній сушці для найбівисушених макаронів.
льшої гілки, довжина другої гілки
не враховується. У подвійних гнутих виробів довжина міряється до
місця перегину.
Зігнута чи пряма трубка з прямим 1,5–4,0 – за зовнішньою кривою,
зрізом
3,0–10,0 – «любительські»
Трубка з косим зрізом
3,0–10,0 – від гострого до тупого
кута
Деформовані макарони, облом- 5,0–13,5
лення, обрізки макаронів

За розміром поперечного перерізу кожний підтип підрозділяється на
види
Таблиця Д 6.2 – Види макаронних виробів
Підтип
Вид
Макарони,
ріжки, Соломка
пір‘я
(крім пір‘їв)

Розмір, мм
Переріз до 4

Примітка
Товщина стінки не більше
1,5 (допускається до 2,0 в
кількості не більше 5 %
від маси пакувальної одиниці)

Примітка: форма перерізу трубчастих виробів – люба.
Ниткоподібні макаронні вироби (вермішель):
За розміром поперечного перерізу в мм, вермішель підрозділяється на
такі види:
павутинка – не більше 0,8;
тонка – не більше 1,2;
звичайна – не більше 1,5;
любительська – не більше 0,3.
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За довжиною в см не менше, вермішель підрозділяють на наступні види: довга (подвійна гнута або одинарна) – 20; коротка (короткорізана) – 1,5.
Примітка: партія довгої вермішелі при нарахуванні більше 20 % виробів
менше 20 см переводяться в коробку вермішель.
Стрічкоподібні макаронні вироби (локшина):
За розміром та формою локшину виробляють різних видів та найменувань з гладкою або рифленою поверхнею, з прямими, пилоподібними, хвилеподібними та іншими краями.
За довжиною в см не менше, локшину підрозділяють на наступні види:
довга (подвійна гнута або одинарна); коротка (короткорізана) – 1,5.
Ширина локшини повинна бути від 3,0 до 10,0 мм, товщина не більше
2,0 мм. Для локшини "Хвиля" ширина до 25 мм.
Фігурні макаронні вироби:
Виробляються будь-якої форми і розмірів. Максимальна товщина в мм
будь-якої частини виробу на зламі не повинна перевищувати: 1,5 – для штампованих видів виробів; 3,0 – для пресованих та інших. Макарони "соломка",
вермішель та локшину допустимо випускати у вигляді "мотків" та "гнізда".
Маса та розмір їх не обмежується. Розмір перерізу трубчастих та ниткоподібних виробів встановлюється за зовнішнім діаметром, а для всіх інших видів –
за діаметром описаного кола. Товщину стінок рифлених та гофрованих виробів визначають в місцях западин.
Таблиця Д 6.3 – Норми макаронних виробів для груп
Норма для груп
Показник
А
Б
В
1 кл. 2 кл. 1 кл. 2 кл. 1 кл. 2 кл.
1
2
3
4
5
6
7
Вологість, для виробів, які направлені в райони 11
11
11
11
11
11
Далекої Півночі та важкодоступні райони, а також морським шляхом, %, не більше
Для виробів дитячого харчування
12
12
12
12
12
12
Інші вироби
13
13
13
13
13
13
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Продовження таблиці Д 6.3
1
Кислотність для всіх видів крім томатних, мг
КОН/г не більше
Кислотність з додаванням томатних продуктів,
мг КОН/г не більше
Міцність (Н), при діаметрі, мм не менше
менше 3
3,0–3,4
3,5–3,9
4,0–4,4
4,5–4,9
5,0–5,4
5,5–5,9
6,0–6,4
6,5–6,9
7,0
Масова частка, %, не більше:
в фасованих виробах
в вагових виробах
Масова частка деформованих виробів, %, не більше в фасованих виробах:
– макаронах
– ріжках, в перах, локшині, фігурних
у вагових виробах:
– макаронах
– ріжках, пір’ях, локшині, фігурних
Масова частка крихти, %, не більше
в фасованих виробах:
– макаронах
– ріжках, в перах
- фігурних
– вермішелі та локшині
– вермішелі та локшині яєчних
у вагових виробах:
– макаронах
– ріжках, пір’ях
– фігурних
– вермішелі та локшині
– вермішелі та локшині яєчних
Металомагнітна домішка мг/1 кг продукту
Наявність шкідників хлібних запасів

2
4

3
4

4
4

5
4

6
4

7
4

10

10

10

10

10

10

0,8
1,0
1,2
1,6
2,0
3,0
4,0
4,5

0,8
1,0
1,2
1,6
2,0
3,0
4,0
4,5

не ураховується
0,8
0,8
1,0
1,0
1,6
1,6
2,0
2,0
2,5
2,5
3,0
3,0
4,0
4,0
5,0
5,0
6,0
6,0

1,0
1,2
2,0
2,2
2,8
3,6
5,0
6,0
7,0

1,0
1,2
2,0
2,2
2,8
4,0
5,5
7,0
8,0

4,0
7,0

5,0
10,0

8,0
12,5

10,0
15,0

17,5
17,5

17,5
17,5

1,5
5,0

2,0
5,0

1,5
5,0

2,0
5,0

4,0
5,0

8,0
8,0

2,0
7,0

5,0
10,0

2,0
7,0

5,0
10,0

5,0
13,0

8,0
15,0

2,0
2,0
3,0
10,0
12,0

2,0
3,0
5,0
10,0
-

3,5
2,0
3,0
11,0
13,0

3,5
3,0
5,0
12,0
15,0

4,0
4,0
5,0
13,0
15,0

5,0
6,0
7,0
15,0
-

2,0
5,0
5,0
10,0
12,0
3,0

2,0
3,5
3,5
5,0 10,0
7,0
5,0
7,0
7,0 13,0
10,0 5,0 10,0 7,0 13,0
10,0 11,0 12,0 12,0 13,0
13,0
(з величиною окремих частинок
не більше 0,3 мм у найбільшому
лінійному вимірі)
Не допускається

Міцність макаронних виробів яєчних 1,2 кл., в Н (1Н = 98 гс), при діаметрі, мм не менше:
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Н
3,0-3,4

мм
0,7

3,5-3,9

1,0

4,0-4,4

1,5

4,5-4,9

2,0

5,0-5,4

2,5

5,5-5,9

3,5

6,0-6,4

4,5

6,5-6,9

5,5

> 7,0

6,0

Макарони, які не відповідають нормальній міцності для даного класу і
діаметру, а також деформовані макарони відносять до макаронного лому.
До крихти відносять:
обломки макаронів, довжиною < 5 см;
пір`я довжиною < 3 см;
ріжки "соломка", "особливі", "звичайні" довжиною < 1,5 см;
ріжки "любительські" < 3 см;
обломки фігурних виробів;
ріжків та пір`я незалежно від розміру.
До деформованих виробів відносять:
– трубчасті вироби, які втратили форму або мають поздовжній розріз,
зім`яті кінці або значні викривлення (у макаронів та пір`я);
– локшину, яка зібрана в складку, або має невластиву даному виду форму;
– фігурні вироби, що мають невластиву даному виду форму, зім`яті повністю або частково.
Допустимі відхилення за довжиною макаронних виробів у пакованій
одиниці не повинні перевищувати  1,5 см – для коротких макаронів;  2,0 см
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– для пір’ів; для довгих макаронів допускається не більше 5 % при довжині
менше 20 см.
Таблиця Д 6.4 – Технічні вимоги. Характеристика для груп
Найменування
показника
Колір

Поверхня
Форма
Смак
Запах
Стан виробів
після варіння

Характеристика для груп
А
БіВ
Однотонний з кремовим або жов- Однотонний, відповідно до
тим відтінком, відповідно до сорту сорту борошна, без слідів неборошна, без слідів непромісу.
промісу.
Колір виробів з добавками відповідно змінюється
Гладка. Допускається незначна шорсткість
Відповідає найменуванню. В макаронах, пір`ях, вермішелі та локшині
допускаються викривлення та вигини, які не знижують товарний вигляд виробів та не ведуть до зменшення об‘єму тари
Відповідає даному типу виробів, без сторонніх присмаків
Відповідає даному типу виробів без стороннього запаху
При варінні до готовності вироби не повинні втрачати форму, склеюватися між собою, утворювати комки, розходитись по швах

ДОДАТОК 7
Фізико-хімічні показники хліба і булочних виробів
Таблиця Д 7.1 – Фізико-хімічні показники хліба із житнього та суміші
житнього та пшеничного борошна

Хліб

1
Житній з сіяного
борошна (ГОСТ
2077 – 84)
Житній з обдирного борошна
(ГОСТ 2077 – 84)
Житній простий
(ГОСТ 2077–84)

Спосіб
Сорт борошна
випікання

Маса, кг

Воло- КислоПорисгість,
тність,
тість, %,
%, не град, не
не менше
більше більше

2

3

4

5

6

7

Житнє сіяне

подовий,
формовий

0,75–1,0
0,70–1,0

46
48

7
7

55
57

Житнє обдирне

формовий
подовий

0,75–1,0
0,75–1,45

49
48,5

11
11

51
49

Житнє обойне

подовий
формовий

0,75–1,6
0,7–1,4

51
51

12
12

45
48
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Продовження таблиці Д 7.1
1

2

3

ЖитньоЖитнє обойне
пшеничний просподовий
Пшеничне
тий (ГОСТ 2077–
формовий
обойне
84)
Пшенично-житній Житне обойне
подовий
простий (ГОСТ
Пшеничне
формовий
2077–84)
обойне
Український
ПшеЖитнє
(ГОСТ 2077–84)
ничне
обдиобойрне, %
не,%
подовий
80
20
формовий
подовий
70
30
формовий
подовий
60
40
формовий
подовий
50
50
формовий
40
60
подовий
30
70
подовий
20
80
подовий
Житнє обойне,
Бородінський
подовий
пшеничне 2
(ГОСТ 2077–84)
формовий
сорту
Житнє обдирДарницький
подовий
не, пшеничне
(ГОСТ 26983–86)
формовий
1 сорту
Житнє обдирЖитній з кмином не, пшеничне формовий
1 сорту
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4

5

6

7

0,75–1,0
0,75–1,45

49
49

11
11

47
50

0,75–1,0
0,70–1,45

48
50

10
10

50
54

0,75–1,0
0,75–1,0
0,75–1,0
0,75–1,0
0,75–1,0
0,75–1,0
0,75–1,0
0,75–1,0
0,75–1,0
0,75–1,0
0,75–1,0

49
50
49
50
48,5
49,5
48
49
48
48
48

10
10
10
10
10
10
9
9
8,5
8
7,5

52
54
52
54
53
55
53
55
54
55
56

0,85–0,95
0,5–0,8

46
46

10
10

46
48

0,90–1,25
0,9

47
48,5

8
8

57
59

0,4–0,8

49

10

50

Таблиця Д 7.2 – Фізико-хімічні показники хліба із пшеничного борошна

Воло- Кислогість,
тність,
%, не град, не
більше більше

Пористість,
%, не
менше

Масова
доля на
суху речовину, %,не
менше
цук- жиру
ру
-

Хліб

Сорт борошна

Спосіб
випікання

Маса, кг

Пшеничний
(ГОСТ
27842–88)

вищий
вищий
перший
перший
перший
другий
другий
другий

формовий
подовий
формовий
подовий
подовий
формовий
подовий
подовий

0,5-1,1
0,5-1,1
0,5-1,1
0,8-1,1
0,5-0,8
0,5-1,1
0,5-0,8
0,8-1,1

44
43
45
44
43
45
44
45

3
3
3
3
3
4
4
4

72
70
68
65
65
65
63
63

0,5;1,0;2,0
0,8;1,0;2,0

43
43

3
3

68
68

6,0
6,0

-

Ситний з
крупчатки
(ГОСТ
27842–88)

пшенична формовий
крупчатка подовий

Гірчичний
(ГОСТ
27842–88)

перший
перший
вищий
вищий

формовий
подовий
формовий
подовий

0,5-1,0
0,5-0,8
0,5-1,0
0,5-0,8

44
42
43
41

3
3
2,5
2,5

73
68
73
68

5,9
5,9
5,9
5,9

7,9
7,9
5,9
5,9

Білий (ГОСТ
26987–86)

вищий
перший
перший
другий
другий

подовий
формовий
формовий
формовий
подовий

0,5
0,5;0,75
0,8
0,8
0,8

43
45
44
45
45

3
3
3
4
4

72
70
67
67
64

-

-

Таблиця Д 7.3 – Фізико-хімічні показники булочних виробів

Хліб
1
Батони прості
(ГОСТ 27844 – 88)
Батони нарізні
(ГОСТ 27844 – 88)
Батони нарізні молочні (ГОСТ 27844 –
88)

Вологість,
%, не
більше
3
4
0,2;0,5
43
0,2
43
0,5
44
0,5
42
0,4
42

Сорт
Маса,
борошна
кг
2
перший
другий
другий
вищий
перший
вищий
перший

0,5
0,4

42
43
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Масова доля на
КислоПориссуху речовину, %,
тність,
тість, %,
не менше
град, не
не менше
більше
цукру
жиру
5
6
7
8
3,0
65
3,5
63
3,5
63
2,5
73
4,2
2,9
3,0
68
4,2
3,0
2,5
3,0

73
68

4,0
4,0

-

Продовження таблиці Д 7.3
1
Батони міські (ГОСТ
27844 – 78)
Батони підмосковні
(ГОСТ 27844 – 88)
Плетінка з маком
(ГОСТ 27844 – 88)
Булочки з маком
(ГОСТ 27844 – 88)
Булки міські (ГОСТ
27844 – 88)

2
вищий
вищий

3
0,2
0,4

4
40
42

5
2,5
2,5

6
68
68

7
-

8
-

вищий

0,4

41

2,5

73

4,0

2,4

вищий
другий

0,2;0,4
0,4

41
42

2,5
3,5

72
60

4,0
3,0

2,2
1,0

перший

0,1

40

3,0

-

6,0

2,5

вищий
перший

0,1;0,2
0,1;0,2

41
43

2,5
3,5

73
70

4,0
4,0

2,0
2,0

Дефекти хлібобулочних виробів, причини і заходи щодо їх усунення
Причинами дефектів хлібобулочних виробів можуть бути низькі хлібопекарські якості борошна, порушення режимів зберігання сировини та її підготовки до виробництва, недотримання рецептури, технологічного режиму
приготування тіста, вистоювання, випікання, зберігання хліба.
Таблиця Д 7.4 – Дефекти, обумовлені зниженою якістю сировини
Дефекти хліба
1
Сторонній запах
або присмак
Хрусткість на зубах
при розжовуванні
М’якушка
липка,
сиропікла, темного
кольору.
Пористість крупна, нерівномірна. Скоринка
інтенсивно забарвлена, з чорнуватим
відтінком,
іноді
відшаровується від
м’якушки.
Смак
хліба солодкуватий.
Подовий хліб іноді
розпливчатої форми.

Причини
2
Наявність у борошні
стороннього
запаху
або присмаку
Наявність у борошні
піску
Борошно змелене з
пророслого зерна, з
підвищеним вмістом
водорозчинних речовин. Колоїдні речовини борошна погано
утримують воду, тісто
швидко розрізується

Спосіб усунення
3
Скласти суміш борошна з нормальним
борошном у пропорції, що усуває цей
дефект
Борошно переробці не підлягає
Тісто готувати на великих опарах, або
заквасках з заниженої вологості. Збільшити тривалість їх бродіння, знизивши
температуру бродіння до (27–28)ºС, підвищити кислотність опар і заквасок на
(2–3) град. Підсортувати борошно до борошна з нормальними хлібопекарськими
якостями. Знизити вологість тіста для
подового хлібу на 1 %, температуру бродіння до (27–28)ºС, збільшити кислотність тіста на 1 град. Збільшити витрати
солі для хліба з сортового борошна до
1,8 %, з обойного – до 2 %. Скоротити
тривалість вистоювання. Зменшити масу
виробів, знизити температуру випікання.
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Продовження таблиці Д 7.4
1
Знижений
об’єм
хліба,
м’якушка
щільна, липка, темного кольору, заминається,
смак
хліба солодкий

2
Борошно змелене з
морозобійного зерна.
Активність амілолітичних ферментів підвищена. Клейковина
короткорвана або крихкувата. Знижена її
кількість

Хліб малого об’єму
з мало розвинутою
товстостінною пористістю. Скоринка
хліба бліда.

Борошно із зерна, що
зазнало сушіння при
порушенні температурного режиму (вогневе
сушіння) або самозігрітого. Активність ферментів
знижена,
клейковина
коротко
рвана, крихка
Борошно з зерна, враженого клопом – черепашкою. З пшеничного борошна відмивається мало клейковини
або зовсім не відмивається. Клейковина липка, тягнеться. Тісто
при бродінні швидко
розріджується,
при
вистоюванні розпливається
Погана якість пресованих або рідких дріжджів

Хліб розпливчатої
форми
малого
об’єму з недостатньо
розвиненою
пористістю. Верхня
скоринка іноді покрита дрібними неглибокими
щілинами

Вироби
малого
об’єму, з погано
розпушеною
м’якушкою, іноді
розпливчасті, з щілинами на скоринці.
Інтенсивність
бродіння тіста низька.
Гіркий
присмак Прогірклий жир
виробів

3
Підвищити кислот-ність опари та тіста,
збільшити набухання клейковини. Для
цього тісто готувати опарним способом,
використовувати рідкі дріжджі. Збільшити тривалість замішу-вання опар та тіста.
Опару готувати з (55–60) % всього борошна, підвищити її вологість на (2–3) %,
збільшити тривалість бродіння при (27–
28)ºС, додати в опари 0,5 % солі до маси
борошна. Збільшити кількість дріжджів
на заміс тіста, скоротити три-валість бродіння до (30–35) хв. Збільшити тривалість
випікання.
Способи переробки борошна такі ж, як з
морозобійного зерна. Корисно для приготування рідких дріжджів або активації
пресованих, застосувати білий солод,
збільшити дозування дріжджів, застосувати ферментні препарати, збільшити
тривалість вистою-вання та випікання
Збільшити кислотність опари, тіста. Для
цього використовувати рідкі дріжджі.
Знизити вологість опари, а тіста збільшити. Збільшити дозування дріжджів на
50 %, а солі для хліба з сортового борошна – до 1,8 %, з обойного – до 2 % до
маси борошна

Збільшити дозу дріжджів. Поліпшити
якість рідких дріжджів. Використовувати
активацію пресованих дріжджів.

Замінити жир
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Таблиця Д 7.5 – Дефекти, обумовлені порушеннями технологічного
процесу
Дефекти хліба
1
Хліб малого об’єму, округлої
форми з крихкуватою крихкою
м’якушкою
Хліб важкий. Плоска верхня
скоринка формового хліба, подовий хліб – розпливчатий.
М’якушка волога на дотик, липка, пористість товстостінна
Нерівномірне
забарвлення
м’якушки хліба, видно грудочки
не промішаного борошна

Причини
Спосіб усунення
2
3
Занижена вологість тіс- Збільшити кількість води
та
при замішуванні тіста
Підвищена
тіста

вологість Зменшити кількість води
при замішуванні тіста

Порушення режиму за- Відрегулювати роботу тісмісу тіста
томісильної машини, збільшити тривалість замішування
Верхня скорина хліба бліда, Порушене
дозування Перевірити роботу дозувахліб пересолений, пористість солі
льної апаратури
товстостінна, м’якушка груба
Хліб розпливчатої форми, з Порушене
дозування Перевірити густину розчину
інтенсивним
забарвленням, солі
солі, відрегулювати роботу
м’якушка липка, смак несолодозатора розчину солі
ний або слабкосолоний
Пористість хліба нерівномірна, Висока
температура Встановити необхідну теміноді з закалом, темними пля- води, що йде на заміс
пературу води
мами
Малий об’єм хліба, на його по- Невиброджене тісто
Збільшити тривалість броверхні підгорілі пухирці, іноді
діння опари або тіста
скорина відстає від м’якушки.
М’якушка липка, пористість
нерівномірна, низька.
Хліб розпливчастий, скоринка Закисле тісто
Перевірити дозування рідбліда, з тріщинами у м’якушці,
ких дріжджів або заквасок.
запах і смак кислий
Відрегулювати тривалість
бродіння
Хліб округлої форми, скоринка Недостатня тривалість Відрегулювати тривалість
формового - занадто опукла, є вистоювання тіста
вистоювання
бічні підриви або випливи
Хліб розпливчастий, у формо- Надмірна
тривалість Відрегулювати роботу тісвого - плоска верхня скоринка, вистоювання, недостат- тоформувального устаткупористість нерівномірна
ня обробка тіста при вання, скоротити тривалість
формуванні
вистоювання
Пористість м’якушки не рівно- Тісто з борошна з силь- Проводити обминання тіста
мірна, товстостінна, пустоти у ною клейковиною, не- залежно від сили борошна
м’якушці
має обминання тіста
Малі неглибокі тріщини на по- Звітрювання тіста при Перевірити
вологістний
верхні
вистоюванні
режим у вистойній шафі,
усунути протяги
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Продовження таблиці Д 7.5
1

2
Відшарування скоринки від Удари заготовок тіста
м’якушки, розриви м’якушки
або форм з тістом при
посадці у піч
Підгоріла або надто товста ско- Тривале випікання
ринка хліба
Підгоріла
скоринка
хліба, Висока
температура
м’якушка не пропечена
пекарної камери, або
нерівномірний прогрів
Скоринка матова, сива, іноді з Порушений паровологітріщинами
сний режим пекарної
камери
Скоринка
бліда,
товста, Недостатня тривалість
м’якушка липка, хліб важкий, випікання, низька теміноді з закалом
пература пекарної камери
Хліб з притисками, у формово- Надлишково
щільна
го бліда бокова скоринка, іноді посадка на подпечі
є розриви
Подовий хліб з тріщинами біля Посадка хліба на холоднижньої скоринки
ний подпечі
Відшарування скоринки, прити- Недбале поводження з
ски, деформація хліба
гарячим хлібом при вийманні, порушення правил укладання

3
Усунути удари та поштовхи
при посадці та випіканні
виробів
Скоротити тривалість випікання
Відрегулювати температурний режим пекарної камери

Закал у житньому хлібі

Хліб укладати на торцеву
або бічну поверхню, швидко охолоджувати , поліпшити режим випікання, підсиливши нагрів поду, підвищити кислотність тіста,
дотримуватись норм вологості тіста

Погане
пропікання,
охолодження на холодній поверхні, висока
вологість
м’якушки,
солоділість
борошна,
недостатня
розпушеність тіста, недбале поводження з гарячим
хлібом
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Зволожити пекарну камеру,
збільшивши подачу пари
Збільшити тривалість випікання, або відрегулювати
нагрівання пекарної камери
Збільшити відстань між формами або між заготовками
тіста при посадці
Забезпечити підігрів поду
печі у зоні посадки
Усунути недбале поводження з хлібом при вийманні з печі, дотримуватись
норм укладання хліба

ДОДАТОК 8
Молоко згущене стерилізоване у банках.
Технічні умови (ГОСТ 1923 – 78)
Таблиця Д 8.1 – Органолептичні показники молока згущеного
Найменування
показника
Смак і запах

Консистенція
Колір

Характеристика
Чистий з характерним солодкувато-солонуватим присмаком, властивий пряженому молоку, без сторонніх присмаків і запахів. При внесенні низину допускається менш виражений присмак пряженого молока.
Однорідна, відповідає рідким вершкам, допускається незначний осад
на внутрішній стороні банки.
Однорідний, схожий на колір натурального молока або з кремовим
відтінком

Таблиця Д 8.2 – Фізико-хімічні показники молока згущеного

Найменування показника
Масова частка сухих речовин, %, не менше
у тому числі масова частка жиру, %, не менше
Кислотність, °Т, не більше
Масова частка міді, % не більше
Масова частка олова, % не більше
Масова частка свинцю
Масова концентрація нізину, мг/дм 3
Чистота відновленого продукту по еталону, затвердженого для молока коров'ячого, група не нижче

Норми для молока
концентрованозгущеного стего стерилізоварилізованого
ного
25,5
27,5
7,8
7,8
50
60
0,0005
0,0005
0,02
0,02
не допускається
25
25
1

1

ДОДАТОК 9
Масло коров'яче. Технічні умови (ГОСТ 37 – 91)
Таблиця Д 9.1 – Органолептичні показники масла коров'ячого
Найменування показника
Характеристика
1
2
Колір
Для вершкового масла – від білого до жовтого, однорідний
по своїй масі. Для пряженого масла – від ясно-жовтого до
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жовтого, однорідний по своїй масі
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Продовження таблиці Д 9.1
1
Консистенція і вигляд

Смак і запах

2
Для вологодського масла – однорідна, пластинчаста, густа.
Поверхня масла на розрізі блискуча, суха на вид.
Для несолоного, солоного, любительського, селянського
масла – однорідна, пластинчаста, густа, поверхня на розрізі
слабкоблискуча і суха на вид або з наявністю поодиноких
дрібних крапельок вологи.
Для пряженого масла – зерниста, м'яка, у розтопленому виді
пряжене масло прозоре без осаду.
Для вологодського масла – чистий, добре виражений смак і
запах вершків, які підлягали пастеризації при високих температурах, без сторонніх присмаків і запахів.
Для несолоного, солоного, любительського, селянського
масла – чистий, без сторонніх присмаків і запахів, характерний для вершкового масла з присмаком пастеризованих вершків або без нього – для солодковершкового масла; з кисломолочним смаком і запахом – для кисловершкового масла; з помірним солоним смаком – для солоного масла.
Для пряженого масла – специфічний смак і запах витопленого молочного жиру без сторонніх присмаків і запахів.

Таблиця Д 9.2 – Фізико-хімічні показники масла коров'ячого
Вид коров'ячого масла
Вологодське
Несолоне солодковершкове і кисловершкове
Солоне сладковершкове і кисловершкове
Любительське солодковершкове і кисловершкове:
несолоне
солоне
Селянське солодковершкове і кисловершкове
несолоне
Селянське солодковершкове і кисловершкове
солоне
Пряжене
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жиру, не
менше
82,5
82,5
81,5

Масова частка, %
вологи, не
поварена сіль,
більше
не більше
16,0
16,0
16,0
1,0

78,0
77,0

20,0
20,0

1,0

72,5

20,0

-

71,5

25,0

1,0

99,0

0,7

-

ДОДАТОК 10
Визначення вмісту спирту у кефірі
Таблиця Д 10.1 – Табличні данні для визначення вмісту спирту за відносною вагою (d2020) водно-спиртових домішок
Відносна
вага водноспиртової
суміші
(d2020)
1,0000
0,9999
0,9998
0,9997
0,9996
0,9995
0,9994
0,9993
0,9992
0,9991
0,9990
0,9989
0,9988
0,9987
0,9986
0,9985
0,9984
0,9983
0,9982
0,9981
0,9980
0,9979
0,9978
0,9977
0,9976
0,9975
0,9974
0,9973
0,9972
0,9971
0,9970

Спирт у
100 см3 водноспиртової
суміші, г
0,00
0,05
0,10
0,16
0,21
0,26
0,32
0,37
0,42
0,48
0,53
0,59
0,64
0,69
0,74
0,80
0,85
0,90
0,96
1,013
1,066
1,12
1,17
1,23
1,28
1,34
1,39
1,44
1,50
1,55
1,60

Відносна
вага водноспиртової
суміші,
(d2020)

Спирт у
100 см3 водноспиртової
суміші, г

0,9969
0,9968
0,9967
0,9966
0,9965
0,9964
0,9963
0,9962
0,9961
0,9960
0,9959
0,9958
0,9957
0,9956
0,9955
0,9954
0,9953
0,9952
0,9951
0,9950
0,9949
0,9948
0,9947
0,9946
0,9945
0,9944
0,9943
0,9942
0,9941
0,9940

1,66
1,71
1,77
1,82
1,88
1,93
1,98
2,04
2,09
2,15
2,20
2,26
2,32
2,37
2,43
2,48
2,54
2,59
2,65
2,70
2,76
2,82
2,87
2,93
2,98
3,04
3,10
3,16
3,21
3,27
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Відносна
вага водноспиртової
суміші
(d2020)
0,9939
0,9938
0,9937
0,9936
0,9935
0,9934
0,9933
0,9932
0,9931
0,9930
0,9929
0,9928
0,9927
0,9926
0,9925
0,9924
0,9923
0,9922
0,9921
0,9920
0,9919
0,9918
0,9917
0,9916
0,9915
0,9914
0,9913
0,9912
0,9911
0,9910

Спирт у
100 см3 водноспиртовій
суміші, г
3,33
3,38
3,44
3,50
3,56
3,61
3,67
3,73
3,78
3,84
3,90
3,96
4,02
4,08
4,14
4,20
4,26
4,31
4,37
4,43
4,49
4,55
4,61
4,67
4,73
4,79
4,85
4,91
4,97
5,03

ДОДАТОК 11
Органолептичні та фізико-хімічні показники фруктово-ягідних виробів
Таблиця Д 11.1 – Органолептичні показники фруктово-ягідного мармеладу
Показники
1
Смак
Запах
Колір

ПластоПат
вий
2
3
4
5
Яскраво виражені, характерні для назви фруктів та
ягід, що присвоєні даному сорту

Консистенція

Желеподібна

Вигляд
за шаром та
розрізом

Форма
та зовнішній
вигляд

Формовий

Різний

Желеподі- Щільна,
Тягуча
бна, злегка желеподітягуча
бна
Розріз має бути чистим, однорідним, припускаються
одиничні дрібни фруктово-ягідні (клітчата) вкраплення

Цукерки різноманітної
форми з явним малюнком та контурами без деформації, напливів та дефектів
Стан
Тонкоповерхні кришталева з
та кори- блиском.
нки
Припускається злегка
липкувата та
матова скоринка.

Цукерки
прямокутної форми
без деформації

Форма
тари, коробок,
лотків до
якої була
розлита
мармеладна маса

Форма,
відповідна найменуванню
пата за
рецептурою

Рівномірно
обсипана
цукровим
піском. Для
тиражевого
мармеладу – покрита цукровою глазур’ю

Тонкокри
шталева
або еластична з
блиском.
Припускається
злегка
липкувата
та матова.

Суха, рівномірно
обсипана
цукровим
піском
або пудрою
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З морською
капустою
6
Припускається злегка солонуватий
присмак морської капусти

На сорбіті
7
З помітно
вираженим
смаком
яблук
Щільна, желеподібна,
яку можна різати
ПрипускаПрипуються вкрап- скаєтьлення насіння ся дріжуравлини,
бна
полуниці та
кліткоінших ягід, а
вина
також клітко- яблучвини морсьного
кої капусти
пюре
Форма тари, до якої
була розлита мармеладна маса чи форма
штучного яблучного
формового мармеладу

Тонко кришталева ,
припускається злегка
липка та матова

Продовження таблиці Д 11.1
1
Кількість
штук у 1
кг, не
менше

2
60

3
70

4
-

5
6
7
АбрикоЗалежить від застососового –
ваної форми
180, фруктового –
125, кольорового
горошку –
250, інших патів – 85

Помітка:припускається наявність злегка деформованих окремих штучних виробів для розваженого мармеладу не більше 7 %.
Таблиця Д 11.2 – Фізико-хімічні показники мармеладу
Показники
Вологість, %
Редукуючі речовини
(оптимальні), %
Загальна кислотність,

у%
у

Вміст золи, яка нерозчинна у 10 %
HCl, %
Вміст солі у мг на 1 кг продукту, не
більше
міді
миш’яку та свинцю
Вміст загальної сірчистої кислоти у
перерахунку на SO2, у мг на 1 кг продукту, не більше

Формовий
20–24

Різний
18–22

Пластовий
29–33

Пат
10–15

24–30

24–32

20–30

24–32

0,4–1,2
6,0–17,9

0,4–1,2
6,0–17,7

0,3–1,2
4,8–17,9

0,5–1,5
7,5–22,4

0,1

0,1

0,1

0,1

10
10
не допускається

10

10

100

100

100

100

Таблиця Д 11.3 – Органолептичні та фізико-хімічні показники пастили
та зефіру (ГОСТ 6441 – 96)
Показники
1
Поверхня
Скоринка

Пастила клейова
різьблена
відливна
2
3
Гладкі грані,чиста поверЧітка гофра без дефектів
хня, рівномірна обсипка
поверхні, рівномірна обсипцукровою пудрою
ка цукровою пудрою
Тонко кришталева без
розтріскування
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Продовження таблиці Д 11.3
1
Форма
Розмір, в мм
довжина
ширина
висота
Кількість шт. у кг,
не менше
Колір
Смак і запах
Консистенція
Відносна густина,
не більше
Вологість, %
Загальна кислотність,%
Редукуючі речовини (в залежності від пори року), %
Загальна сірчиста кислота, %,
не більше
Вміст солі:
міді
свинцю та миш’яку

2
Прямокутна або квадратна

3
Кулеподібна або продовгувата, з’єднана з двох частин

70–73
20–24
16–20

-

50

30

Забарвлення рівномірне, тон відповідний даному виду
пастили
Ясно виражений для даного виду пастили
дрібнопориста
0,7

0,6

16–18
0,35–1,00

18–20
0,35–0,80

7–14

7–14

00,1

00,1

не більш ніж 10 мг на 1 кг продукту
не допускається

ДОДАТОК 12
Характеристики та норми ковбасних виробів
Таблиця Д 12.1 – Характеристика та норми для варених ковбас
Найменування
показника
1
Зовнішній вигляд
Консистенція
Вигляд фаршу у
розрізі

Характеристика та норми для варених ковбас
Лікарська
Улюблена
Молочна
Чайна
2
3
4
5
Батони з чистою сухою поверхню, які не мають пошкоджень оболонки, напливів фаршу, сліпів, бульйонних та жирових відтінків
Пружна
Рожевий або світло-рожевий фарш рівномірно змішаний і містить:
Шматочки
Шматочки
шпику білого
шпику білого
кольору або з
кольору або з
рожевим відтірожевим відтінком, розміром
нком, розміром
сторін не більсторін не більше 6 мм.
ше 6 мм.
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Продовження таблиці Д 12.1
1
Запах та смак

2
3
4
5
Властиві даному виду виробів, з ароматом прянощів, в міру солоний,
без сторонніх присмаку та запаху
Форма, розмір та Прямі або ова- Прямі або зіПрямі або зіПрямі батони,
в’язка батону
льні батони.
гнуті батони,
гнуті батони,
довжиною до
Прямі батони,
довжиною до
довжиною до
50 см, з двома
довжиною до
50 см. Прямі
50 см з однією поперечними
50 см з двома
батони з одніпоперечною
перев’язками
поперечними
єю поперечною перев`язкою з
посередині баперев`язками
перев’язкою
кожного кінця тону; в черевах
на верхньому
посередині ба- батону; у си–відкручені
кінці батону; у тону; у синюнюгах з попебатони довжипузирях, які
гах з поперечречними пеною не більше
перев`язані
ними перев`язками че- 20 см або кільхрестоподібно, рев`язками, які рез кожні 5 см; цями з внутріз залишенням
мають бути
в черевах відк- шнім діаметвнизу відрізка
через кожні
ручені кільця з ром не більше
шпагату
5 см
внутрішнім
25 см
діаметром не
більше 25 см
Масова доля
вологи, (%), не
65
60
65
72
більше
Масова доля
повареної солі,
2,1
2,4
2,2
2,4
(%), не більше
Масова доля
нітриту, (%), не
0,005
0,005
0,005
0,005
більше
Масова доля
крохмалю, (%),
не більше
Залишкова активність кислої
0,006
0,006
0,006
0,006
фосфатази, (%),
не більше

Таблиця Д 12.2 – Характеристика та норми для сосисок і сардельок
Найменування показників
1
Зовнішній вигляд
Консистенція

Характеристики та норми для
сосисок
сардельок
2
3
Батончики із чистою, сухою поверхнею, які не мають пошкоджень оболонки
Ніжна, соковита
Пружна, соковита
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Продовження таблиці Д 12.2
1
Запах та смак
Форма та розмір

Маса штучної одиниці, г
Масова доля повареної
солі, (%), не більше
Масова доля нітриту,
(%), не більше
Залишкова активність
кислої фосфатази, (%),
не більше

2
3
Властивий даному виду виробів з ароматом прянощів, в міру
солоний, без сторонніх присмаку та запаху
Відкручені батончики, довВідкручені або перев’язані
жиною 9–13 см у оболонці
батончики довжиною
діаметром 18–24 мм та більше 8 см в оболонці діамет(92) см
ром 14–18 см
10, 35, 40, 45, 50
2,2

2,3

0,005

0,005

0,006

0,006

Примітки: допускається виробляти ковбасні вироби у штучній оболонці, без поперечних перев`язок або із однією – трьома перев`язками поперек
при наявності печатних позначень на оболонці. Мінімальна довжина батону
не менше 15 см. У разі використання крохмалю, або пшеничної муки взамін
м`яса, масова доля їх у готовому виробі не повинна перевищувати 2 % (в ковбасах московській, чайній). У теплий період року можливо підвищення масової долі солі у готовому виробі на 0,5 %.
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