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ВСТУП 

 

Мета курсу – дати студентам знання з переліку та властивостей харчових 

добавок, що дозволені для використання в харчовій промисловості України. Ці 

знання дозволять приймати рішення з необхідності і доцільності застосування 

конкретних добавок в харчових продуктах під час їх виробництва. Студенти 

повинні  оволодіти  поняттями про безпечність використання харчових добавок, 

поняттями про дозволену добову дозу, дозволене добове вживання, 

максимально дозволену концентрацію тих або інших харчових добавок в 

продовольчих продуктах. 

Компетентності дисципліні ЗК 1, 5, 6: 

- здатність розв’язувати складні задачі і проблеми з харчових технологій 

у професійній діяльності та/або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 

умов і вимог; 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

- здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

-  здатність працювати в міжнародному контексті; 

- оволодіння теоретичними та практичними аспектами технології 

виробництва харчових продуктів з додаванням харчових добавок різного 

функціонального призначення, прийомами і методами виробництва якісної, 

безпечної та конкурентоспроможної харчової продукції. 

 

Результати навчання РНс1-6:  

- знаходити, систематизувати та аналізувати необхідну інформацію у 

науково-технічній літературі, електронних базах та інших джерелах 

інформації  на етапі вибору проблеми або теми дослідження; 

- застосовувати спеціальне обладнання, сучасне програмне 

забезпечення, методи і прийоми, що прийнятні у певних галузях 
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харчових технологій, під час виконання наукових досліджень в умовах 

навчальних, наукових та виробничих лабораторій; 

- аналізувати і враховувати у практичній діяльності тенденції науково-

технічного розвитку харчової науки, обирати найбільш перспективні 

та раціональні напрямки науково-технічної діяльності; 

- внаслідок вивчення дисципліни студент повинен уміти оцінювати 

передові ідеї і технології з виробництва і застосування харчових 

добавок, які існують поки що в лабораторному варіанті або в новітніх 

розробках, опублікованих у науковій періодичній літературі;  в галузі 

підготовки   харчової сировини для виробництва та при самому 

виробництві відносно всіх методів її зберігання з застосуванням  

харчових добавок, які гальмують псування як сировини так і готових 

харчових  продуктів, під дією мікроорганізмів та кисню повітря. 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Теоретичні основи харчових 

технологій 

Інноваційні технології переробки 

жирів 

Загальні технології харчової 

промисловості 

Перспективи розвитку технологій 

харчових виробництв 
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ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

Перед виконанням лабораторних робіт необхідно ознайомитися з 

технікою безпеки. Студенти отримують допуск до лабораторних робіт після їх 

ознайомлення з технікою їх виконання та правилами поведінки у 

лабораторному залі. Викладач, що проводить заняття повинен провести 

інструктаж, який демонструє безпечні прийоми лабораторної техніки, 

принципи роботи з небезпечними речовинами, загальні засоби захисту та міри 

пожежної безпеки. 

На лабораторних роботах використовуються їдкі, агресивні й отруйні 

речовини. Тому робота в хімічній лабораторії безпечна лише за чіткого 

дотримання загальних правил і вимог техніки безпеки.  

Під час виконання лабораторних робіт необхідно дотримуватися 

наступних правил роботи з хімічними реактивами:  

1. На робочому місці не повинно бути сторонніх предметів. 

2. Сухі реактиви слід брати за допомогою шпателя, розчини –

 піпеткою, для кожного реактиву необхідно мати окремий 

шпатель або піпетку. 

3. Надлишок реактиву не виливати і не висипати назад в посуд, з 

якого вони взяті; поміщати в посуд для зливу або спускати із 

струмом води в каналізацію (при відповідному дозволі 

викладача). 

4. Дотримуватися обережності в роботі з розчинами кислот, лугів й 

інших їдких рідин. 

5. У разі попадання кислоти на шкіру або слизові оболонки 

спочатку промити уражене місце великою кількістю води, а 

потім розчином соди (гідрокарбонату натрію). 

6. У разі попадання лугу на шкіру або слизові оболонки спочатку 

промити уражене місце водою до тих пір, поки ділянка не 

перестане бути слизькою, а потім розчином оцтової кислоти. 
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7. Не користуватися невідомими реактивами (без написів і 

етикеток). 

8. Нагріваючи рідини, тримати пробірку отвором від себе і людей, 

що знаходяться поруч. 

9. Після закінчення роботи студент повинен вимити посуд, привести 

робоче місце в порядок і здати його лаборантові. 

Крім того студент має дотримуватись і таких загальних правив 

поведінки в лабораторії: 

1. Тримати робоче місце в чистоті і порядку.  

2. Приступати до виконання досліду лише уяснивши його мету і 

завдання, обдумавши окремі етапи виконання досліду.  

3. Досліди повинні виконуватися акуратно, без квапливості, з 

дотриманням усіх вимог, що містяться в методичних вказівках.  

4. У лабораторії необхідно дотримуватися тиші, забороняється їсти, 

пити і займатися сторонніми справами.  

5. Після використання реактиву його необхідно відразу ставити в 

штатив, щоб не створювати безладу на робочому місці.  

6. Після закінчення роботи обов’язково вимити руки.  

 

!!! Серед хімічних реагентів є отруйні речовини, що справляють 

токсичну дію на організм людини в цілому (метанол, галогени, сірководень, 

бензол, легколеткі розчинники та ін.), і агресивні речовини, що спричиняють 

локальні дії на шкіру (концентровані кислоти і луги). Працюючи з ними 

необхідно дотримуватися наступних правил техніки безпеки:  

1. Усі досліди з отруйними і сильно пахучими речовинами, а також 

нагрівання і випарювання розчинів проводити тільки у 

витяжній шафі.  

2. Не нахилятися над посудиною з киплячою рідиною. Пробірку, що 

нагрівається, або колбу тримати отвором убік, а не до себе або 
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до сусіда, оскільки може статися викид рідини.  

3. Визначати запах речовини слід, не вдихаючи пари повними 

грудьми, а направляючи їх до себе легким рухом руки.  

4. Роботи з кислотами і лугами проводити так, щоб реактиви не 

потрапляли на одяг, обличчя, руки. Наливаючи розчин в 

пробірку, її потрібно тримати на деякій відстані від себе.  

5. У поводженні з невідомими речовинами необхідно проявляти 

підвищену обережність. Ні за яких обставин не можна 

пробувати речовину на смак! 

6. Необхідно негайно прибрати усе пролите, розбите і просипане на 

столах або на підлозі в лабораторії. Якщо кислота проллється на 

стіл або на підлогу, її слід нейтралізувати лугом або содою.  

7. Набір отруйних та їдких рідин в піпетки набирати не ротом, а за 

допомогою гумової груші.  

8. Подрібнювати сухі луги можна лише в запобіжних окулярах. 

Брати твердий луг тільки пінцетом або щипцями.  

9. Не можна використовувати для дослідів речовини з бюреток, 

колб і упаковок без етикеток і з нерозбірливими написами.  

10. У хімічній лабораторії є аптечка. Потрібно вміти надавати 

першу допомогу потерпілим, коли це необхідно (таблиця 2). 

11. Готуючи розчини сірчаної кислоти необхідно лити 

концентровану кислоту у воду, а не навпаки, оскільки, внаслідок 

сильного місцевого розігрівання, можливе розбризкування 

кислоти. Крім того необхідно користуватися тонкостінною 

склянкою або фарфоровим посудом.  

12. Ніяких речовин з лабораторії не можна брати додому.  

13. Металевий меркурій та його пари – сильна отрута. Тому 

меркурій, пролитий в результаті поломки приладів або розбитті 

термометрів, має бути ретельно зібраний. Збирають меркурій за 
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допомогою амальгамованих пластинок з міді або білої жесті.  

14. У випадку порізу склом рану треба продезінфікувати розчином 

перманганату калію або спиртом, обробити йодом і перев’язати 

бинтом.  

15. Після надання першої допомоги потерпілого направити до 

лікаря.  

16. З метою протипожежної безпеки хімічна лабораторія 

забезпечена вогнегасниками, ящиками з піском, ковдрами. 

Необхідно знати, де знаходяться протипожежні засоби і порядок 

термінової евакуації з лабораторії під час пожежі.  

 

17. Про усі випадки відхилення від нормального ходу 

лабораторного зайняття, порушення даних правил, повідомляти 

передусім викладачеві, черговому лаборантові або завідувачеві 

лабораторією. 

 

Таблиця 1 – Надання першої допомоги в результаті нещасного випадку в 

хімічній лабораторії 

Подія Перша допомога 

ОПІКИ 

Опіки вогнем, парою, гарячими предметами 

I- й ступінь (почервоніння)  Накласти вату, змочену етиловим спиртом. 

Повторити змочування.  

II- й ступінь (пухирі)  Те ж саме. Обробляти 5% -м розчином 

КМnО4 або 5% -м розчином таніну.  

III- й ступінь (руйнування 

тканин)  

Покрити рану стерильною пов’язкою і 

викликати лікаря.  
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Опіки кислотами, хлором або 

бромом  

Промити опік великою кількістю води, 

потім 5%- ним розчином NaHCO3 

Опіки лугами  Промити рясно водою.  

Опіки очей  При опіку кислотами промити 3% -м 

розчином Na2CO3. При опіку лугами 

застосовувати 2% -й розчин оцтової 

кислоти 

ОТРУЄННЯ 

Попадання їдких речовин в рот й 

органи травлення  

При попаданні кислот випити кашку з 

оксиду магнію. При попаданні лугів випити 

розчин лимонної кислоти або дуже 

розбавленої оцтової кислоти.  

Отруєння твердими або рідкими 

речовинами  

Викликати блювоту, випивши 1% -й розчин 

сульфату міді(II)CuSO4 

Отруєння газами  Потерпілого негайно вивести на свіже 

повітря.  

Пари соляної та сітчастої кислот Свіже повітря, спокій. Негайна медична 

допомога 

Пари азотної кислоти, оксиди 

азоту 

Абсолютний покій навіть при незначному 

отруєнні. Дихання киснем. Негайна 

медична допомога 

Аміак (з балонів) Свіже повітря, покій. Негайна медична 

допомога. При  втраті свідомості провести 

штучне дихання. Промивання розчином 

соди очей, роту та носу. 

Пари брому Промивання 3… 5 %-вим розчином аміаку. 
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Дихання киснем. Негайна медична 

допомога 
 

 

 

Не допускається використовувати для експериментів брудний посуд.  

При роботи з хімічними елементами не допускається, щоб вони попадали 

на шкіру, особливо забороняється торкатися шкіри лиця та очей. По закінченню 

експерименту необхідно ретельно вимити руки.  

Взагалі необхідно проводити дослідження стоячи, сісти дозволяється 

лише при проведенні робот, які не супроводжуються небезпекою займання, 

вибуху та розбризкування рідин.  

Категорично і завжди забороняється працювати в лабораторії одному. 

Дослідження, пов’язані з використанням летких речовин, випаровуванням 

розчинів, що містять небезпечні сполуки, слід проводити лише у витяжній 

шафі.  

Для найбільш ефективної роботи витяжки, при її використанні слід 

преподнімати дверцята шафи на 1/3…1/4 її підйому. По закінченню роботи 

дверцята шафи необхідно опустити. 

При відборі проб та вимірюванні об’єму речовин за допомогою піпеток 

необхідно користуватися гумовими грушами або спеціальними насадками для 

запобігання попадання речовин до роту. 

При переносі гарячих хімічних стаканів та інших ємкостей слід 

використовувати щипці або рушники. Гарячий посуд необхідно ставити на 

азбестовий рушник для запобігання їх розтріскування. 

Робота з легкозаймистими речовинами потребує особливої уваги та не 

допускає присутності поруч з ними включених нагрівальних приладів та вогню. 

Нагрівання таких речовин можливе тільки на водяній або піщаній  бані в колбі 

зі зворотнім холодильником. 
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Відходи, що утворюються в процесі роботи необхідно правильно 

утилізувати: 

- розчини органічних розчинників слід виливати у спеціальний посуд, 

що знаходяться у витяжній шафі; 

- водні розчини кислот, гідроксиди тощо можна зливати у каналізацію 

після їх нейтралізації та заливати великою кількістю води; 

- відходи, що переважно містять жир забороняється зливати до 

каналізації, а слід виливати у спеціальний посуд. 

При перегонці речовин необхідно постійно слідкувати за роботою 

устаткування, регулювати подачу охолоджуючої води. 

При проведенні дослідів, які містять небезпеку самозаймання та вибуху 

слід користуватися захисними окулярами або шоломом та відгороджувати 

робоче місце екранами. 

З метою забезпечення пожежної безпеки у лабораторії повинні 

знаходитися ящики з піском, вогнегасники та азбестове покривало. У разі 

загоряння рідин слід швидко виключити електронагрівальні прилади, закрити 

місце загорання азбестовим рушником, потім, якщо це потрібне, засипати його 

піском. В інших випадках (за виключенням займання лужних металів) 

необхідно використовувати вогнегасник. При займанні одежі необхідно 

негайно гасити полум’я азбестовим рушником, одежею тощо. Вогнегасник у 

такому випадку використовувати неможна. При займанні електричних приладів 

слід знеструмити лінію, виключити рубильник та загасити полум’я азбестовим 

рушником, піском або вогнегасником.  У випадку загоряння у витяжній шафі 

слід негайно виключити вентиляційні приладі та приступити до тушіння 

пожежі описаними вище засобами. О виникненні пожежі слід повідомлять по 

телефону 101. 

По закінченню лабораторної роботи необхідно ретельно вимити хімічний 

посуд, що використовувався, вимити руки, виключити електроприлади, закрити 
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крани, прибрати робоче місце та викликати інженера для перевірки ретельності 

прибирання. 
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ЧАСТИНА 1  

Оформлення лабораторних робіт 

Для одержання оцінки з лабораторної роботи в лабораторному журнали 

слід зазначити наступне: 

1) назву роботи; 

2) ціль роботи; 

3) план роботи; 

4) короткий опис проведення експерименту; 

5) отримані результати за запропанованою формою; 

6) висновки. 
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РОЗДІЛ 1. РЕЧОВИНИ, ЩО ПОЛІПШУЮТЬ ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД 

ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

 

Харчові барвники вносяться в продукти з метою: 

- відновлення природного забарвлення, втраченої в процесі виробництва і (або) 

зберігання; 

- фарбування безбарвних продуктів для додання їм привабливого вигляду і 

колірного різноманіття (безалкогольні напої, кондитерські вироби та ін.). 

До харчових добавок-барвників не належать: 

- харчові продукти (плоди, ягоди тощо), включаючи сушені або 

концентровані; 

- прянощі і спеції, які використовують в процесі виготовлення складних 

- харчові продукти, які  внаслідок смакоароматичних або харчових 

властивостей володіють вторинним барвником ефектом (фруктові та овочеві 

соки або пюре, кава, какао, шафран, паприка тощо); 

- барвники, що застосовуються для фарбування неїстівних зовнішніх 

частин харчових продуктів (неїстівні оболонки для сирів, ковбас тощо). 

 Як барвники застосовують натуральні, синтетичні і мінеральні речовини. 

Натуральні (природні) барвники - барвники, виділені з природних 

джерел (рослинних або тварин). 

Інтерес до натуральних харчових барвників останнім часом значно виріс, 

оскільки в них містяться біологічно активні, смакові і ароматичні речовини, які 

надають продуктам не тільки привабливий вигляд, але і природний аромат, 

смак і додаткову харчову цінність. 

До найбільш розповсюджених натуральних барвників відносяться 

каротиноїди (Е160 і Е161, ß-каротин (Е160а) є також провітаміном А і 

антиоксидантом), куркума (Е100), натуральні барвники червоного кольору - 

антоціани, що містяться, наприклад, в чорній смородині і червоному винограді 

(Е163), червоний буряковий або бетанин (Е162), карміни (Е120). В якості 
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зеленого природного барвника використовується хлорофіл (Е140), який 

присутній у всіх рослинах (більш стійке фарбування дає хімічно 

модифікований хлорофіл, де магній заміщений на мідь (Е141)). До природних 

барвників відносять цукровий колер (Е150), який ще називають карамельним 

барвником. 

Синтетичні барвники володіють значними технологічними перевагами, 

тому що вони більш стійкі при технологічній обробці, зберіганні і дають 

яскраві, легковідтворювані кольори. Більшість синтетичних барвників добре 

розчинні у воді, але деякі з них утворюють нерозчинні комплекси з іонами 

металів і в такій формі у вигляді пігментів застосовуються для фарбування 

порошкоподібних продуктів, таблеток, драже, жувальної гумки. 

Розрізняють неорганічні та органічні синтетичні барвники. Залежно від 

хімічної структури синтетичні барвники поділяються на класи: 

- азобарвники: тартразин (Е102), жовтий «сонячний захід» (Е110), 

кармуазин (Е122), яскраво-червоний (Понсо) 4R (Е124), чорний блискучий 

(Е151); 

- триарілметанові барвники: синій патентований V (Е131), синій 

блискучий (Е133), зелений S (Е142), коричневий НТ (Е155); 

- хінолінові барвники: жовтий хіноліновий (Е104); 

- індигоїдні: індигокармін (Е132). 

Мінеральні барвники - це харчові барвники одержувані з мінеральної 

сировини природного походження (тобто деякі пігменти і метали). Найбільш 

розповсюджені наступні: Е152 Вугілля, Е153 Вугілля дерева, Е170 Вуглекислі 

солі кальцію (білий кольор), Е171 Діоксид титану (білий кольор), Е172 Оксиди 

заліза ( (I) заліза (+2; +3) оксид (чорний кольор),   (Ii) заліза (+3) оксид 

(червоний кольор),  (Iii)) заліза (+3) оксид (жовтий кольор)), Е174 Срібло, Е175 

Золото 

Підфарбовування харчових продуктів може здійснюватися як окремими 

барвниками, так і комбінованими (змішаними), що складаються з двох і більше 
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барвників. Не допускається застосування харчових барвників для маскування 

зміни кольору продукту, викликаного його псуванням, порушенням 

технологічних режимів або використанням недоброякісної сировини. 

Харчові продукти, в які не допускається додавання барвників: 

1. Необроблені харчові продукти (наприклад, цільні зерна, коренеплоди, 

горіхи, овочі, фрукти, тобто ті продукти, які не підвергалися рафінуванню або 

іншій обробці. Має відношення до «цільної їжі» - підходу, що передбачає 

вживання в їжу більш корисних необроблених продуктів) 

2. Молоко пастеризоване або стерилізоване, шоколадне молоко 

3. Борошно, крупи, бобові 

4. Кисломолочні продукти, пахта неароматизовані 

5. Молоко, вершки консервовані, концентровані, згущені не 

ароматизовані 

6. Яйця та продукти з яєць (для фарбування шкаралупи крашанок 

допустимі певні харчові барвники) 

7. М'ясо, птиця, дичина, риба, ракоподібні, молюски цільні або шматком 

або подрібнені, включаючи фарш, без додавання інших інгредієнтів, сирі 

8. Фрукти, овочі, гриби свіжі, сушені 

9. Фруктові і овочеві соки, пасти, пюре 

10. Овочі (крім маслин), фрукти, гриби консервовані, включаючи пюре, 

пасти 

11. Цукор (але при виробництві цукру застосовують ультрамарин), 

глюкоза, фруктоза 

12. Мед 

13. Какао-продукти, шоколадні інгредієнти в кондитерських і інших 

виробах 

14. Кава смажена, цикорій, чай, екстракти з них 

15. Сіль кухонна, замінники солі 
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16. Спеціалізовані харчові продукти для здорових і хворих дітей (до 3-х 

років) 

17. Вода питна бутильована і в банках 

 

 

 

Лабораторна робота № 1.1 

Одержання цукрового кольору (Е 150) та його аналіз 

Загальні положення. 

У виробництві харчових продуктів (спиртних напоїв, кондитерських та 

кулінарних виробів) для надання різних відтінків коричневого та жовтого квітів 

широко використовують натуральний барвник Е 150 цукровий колер (синоніми 

- карамельний колер, карамельний барвник, жжений цукор, карамелізований 

цукор, барвник харчових натуральний «Карамель»). 

 

  Рис. 1 – Колер  

Колер отримують шляхом контрольованого нагрівання товарних форм 

харчових вуглеводів: мономерів і (або) полімерів глюкози та фруктози, 

наприклад сиропів глюкози, сахарози і (або) інвертного сиропу, декстрози. Для 

прискорення карамелізації можна використовувати кислоти або луги 

(найчастіше, гідроксид натрію, сульфіти і амміачні сполуки). 

У залежності від технологій отримання відрізняють наступні види 

цукрового колеру: 

- цукровий колер I простий (Е 150 а); 
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- цукровий колер II (Е 150 b), отриманий по лужньо-сульфитній 

технології; 

- цукровий колер III (Е 150 с), отриманий по амміачній технології; 

- цукровий колер IV (Е 150 d), отриманий по амміачно-сульфітній 

технології. 

 

Рис. 2 – Простий цукровий колер 

 

Простий цукровий колер готується за допомогою термічної обробки 

цукру при температурі 180-200 С, тобто за температури, вищої за температуру 

його плавлення. Забарвлення кольору надають темні продукти руйнування 

цукрози (карамелі). Карамелізація цукрів заснована на реакціях дегідратації та 

конденсації, продуктами реакцій є ангідриди, оксіметілфурфурол, органічні 

кислоти, гумінові речовини. Нагрівання сахарози передусім супроводжується 

відриванням від неї однієї або двох молекул води з утворенням ангідридів. 

Залежно від ступеня дегідратації сахарози розрізняють наступні 

ангідриди: карамелан, карамель і карамелін. Карамелан (С12Н18О9) 

утворюється при втраті молекулою сахарози двох молекул (10,5%) води. При 

втраті трьома молекулами сахарози восьми молекул (14%) води утворюється 

карамель (С36Н50О25); при втрати двома молекулами сахарози семи молекул 

(18,4%) води виходить карамелін (С24Н30О15). 

Карамель різного ступеня дегідратації відрізняються інтенсивністю 

забарвлення, температурою плавлення, розчинністю в воді та спирті (табл. 1).  



  22 

 

Карамелі характеризуються високою редукуючою здатністю і 

інтенсивністю світлопоглинання, яка збільшується пропорційне ступеня 

дегідратації. Продукти першої і другої ступенів дегідратації мають максимум 

світлопоглинання при 225-235 нм. Продукти глибшої дегідратації мають 

більший максимум світлопоглинання 282 нм. 

Подальша термічна дегідратація ангідридів сахарози (втрата 

молекулою сахарози трьох молекул води) призводить до утворення 

оксіметілфурфуролу, який піддається змінам: він або ускладнює свою молекулу 

зі збереженням гексозовуглеводного скелету, утворюючи при цьому гумінові 

речовини, або розкладається з утворенням органічних кислот левулінової і 

мурашиної. 

У присутності повітря при термічному розкладанні сахарози утворюються 

також такі продукти окислення, як ацетон та інші мало вивчені сполуки. 

З продуктів карамелізації найбільш цінними складовими речовинами 

колера є темнозабарвлені водорозчинні ангідриди карамелан і карамелі. 

На виробництві колір готують в колероварочних котлах з електричним 

обігрівом, які встановлюють в ізольованому приміщенні зі штучною 

вентиляцією, так як гази, що виділяються при варінні колера діють на очі і 

дихальну систему. 

Для варіння колера котел на 50-55% його обсягу завантажують цукром. 

Більше заповнення неприпустимо, так як при нагріванні маса спучується і може 

перелити край. Потім до цукру додають 1-2% води і виробляють нагрівання при 

безперервному розмішуванні. При температурі 160 ° С цукор розплавляється і 

поступово буріє. Потім карамелизація протікає при 180-200 ° С. Варка відтінку 

триває 6 - 8 год. Кінець карамелизації визначається органолептичним методом. 

Колер вважається готовим, якщо крапля його, нанесена на скло, після 

нетривалого занурення в холодну воду має темно-бурє забарвлення, кришиться 

при знятті зі скла і не прилипає до пальців. 
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Після закінчення варіння масі дають охолонути до температури 60-65 ° С, 

додають до неї гарячу воду в кількості, необхідній для отримання 79-81% -го 

розчину. Вихід відтінку, що містить 20% води, становить 108% від маси цукру. 

Правильно приготований колір повністю розчиняється у воді і має інтенсивне 

забарвлення. Розчин 0,5 г відтінку в 1 л води повинен мати таке забарвлення, як 

розчин 5 мл 0,1 н. розчину йоду в 1 л води.  

Органолептичні властивості: в'язка рідина або тверда речовина від темно-

коричневого до чорного кольору з запахом паленого цукру і гірким смаком.  

Фізико-хімічні властивості: цукровий колер добре змішується з водою, 

майже не розчиняється в спирті, не розчиняється у жирах. світло- і 

термостійкий (до 150 ° С). Цукровий колер має високу мікробіологічну 

стабільність. 

Застосування цукрового кольору. Гігієнічні норми для харчової добавки Е 

150 а: ДСП не уточнено. Згідно Codex, цукровий колер дозволений в шести 

стандартах на харчові продукти в якості барвника: джеми, варення, желе в 

кількості до 200 мг / кг; солоні огірки до 300 мг / кг; ароматизовані йогурти та 

інші кисломолочні продукти після ферментації до 150 мг / кг; консервовані 

гриби, цитрусові мармелад, супи і бульйони GMP. 

Цукровий колер в Україні дозволений в якості барвника для пива, сидру, 

оцту, деяких вин і ароматизованих напоїв на винній основі, гірких содових 

напоїв, гіркого вина, овочів в оцті, розсолі або маслі, за винятком оливок, 

джему, желе, мармеладу та інших подібних продуктів переробки фруктів, 

включаючи низькокалорійні, сосисок, сардельок, варених ковбас, вареного 

м'яса, паштетів. У країнах ЄС і США цукровий колер дозволений і 

використовується для фарбування всіх лікарських препаратів і косметичних 

засобів. 

Мета: вивчити технологію приготування цукрового колеру і освоїти 

методики оцінки його якості 

Порядок виконання роботи: 
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-  розрахувати кількість цукру-піску, води і жиру для приготування 

цукрового кольору; 

-  виготовити цукровий колер; 

- провести аналіз цукрового колеру.  

Таблиця 1 

Розрахунок робочої рецептури цукрового колеру 

Найменування сировини Витрати сировини 

На 1 т готової сировини, 

кг 

Для лабораторної 

роботи, г 

Цукор-пісок 867,97 Розрахувати 

Вода  190,96 Розрахувати 

жир  6,94 Розрахувати 

Вихід  1000 150,0 

 

Хімічний посуд та прилади: фарфоровий стакан місткістю 500 см3; 

скляні палички довгі (або дерев’яна лопатка); електроплитка, терези 2-го класу 

точності; рефрактометр РПЛ-3 або ИРФ-454М. 

Техніка виконання  роботи 

Частина 1. Розрахувати кількість цукру-піску, води і жиру для 

приготування цукрового кольору 

Частина 2. Виготовлення цукрового колеру.  

Зважений на терезах 2 класу точності цукор завантажують в фарфоровий 

стакан, змочують окропом і ставлять на розігріту плитку (нагрів повинен бути 

максимальним). При нагріванні цукор перемішують довгою скляною паличкою 

(або дерев’яною лопаткою), при цьому він плавиться і поступово 

перетворюється в темно-коричневу масу.  

Після закінчення процесу плавлення додають окріп в кількості 40% від 

маси цукру. Воду доливають в 6 - 8 порцій, так як може статися бурхлива 

реакція піноутворення і викид маси з ємності. 
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Для зниження спінювання додають жир в кількості 0,8% від маси цукру. 

При перемішуванні необхідно бути акуратними і використовувати лопатку з 

довгою ручкою для запобігання від бризок гарячого кольору. 

Готовність цукрового кольори можна визначити шляхом нанесення мазка 

дерев'яною лопаткою на аркуш білого паперу: колір смуги повинен бути темно-

коричневим. 

Приготований цукровий колер аналізують. 

Частина 3. Визначення кількості екстрактивних речовин. 

Кілька крапель колера поміщають між освітлювальною та 

вимірювальною призмами рефрактометра, при цьому паличка не повинна 

торкатися призм. Знімають показання, при необхідності враховують поправку 

на температуру. Одразу після визначення поверхню призм витирають 

фільтрувальної папером, а потім промивають дистильованою водою. 

 

 

 

Лабораторна робота № 1.2 

Визначення кольору цукрового кольору 

Мета: встановити відповідність виготовленого цукрового кольору 

вимогам НД 

Хімічний посуд та прилади: бюретка місткістю 1 см3; штатив для 

бюретки; хімічні циліндри місткістю по 50 см3; стакан хімічний міскістю 100 

см3; терези лабораторні 4-го класу точності.  

Реактиви: розчин йоду концентрацією 0,1моль/дм3.  

Техніка виконання  роботи 

Колір 100 см3 1% -го розчину відтінку приймають еквівалентним кольором 

розчину йоду молярної концентрації еквівалента 0,1 моль / дм3. 

Зразок кольору (близько 1 г) розчиняють в 99 см3 дистильованої води; 50 

см3 отриманого розчину вносять в циліндр або стакан; 47-48 см3 дистильованої 
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води наливають в інший циліндр або стакан, додають по краплях за допомогою 

градуйованою піпетки місткістю 1 см3 при постійному перемішуванні розчин 

йоду до вирівнювання кольору в обох судинах. 

Кольоровість відтінку визначають за формулою 

Ц = 2 А, 

де Ц – кольоровість цукрового кольору, см3 0,1 моль / дм3 розчину I2;  

А – обсяг витраченого на титрування розчину йоду молярної концентрації 

еквівалента 0,1 моль/дм3, см3 

 

 

 

Лабораторна робота № 1.3 

Визначення залишкового вмісту сірчистого ангідриду 

Загальні положення. 

До кольорорегулюючих матеріалів відносяться з'єднання, що 

змінюють забарвлення продукту в результаті взаємодії з компонентами 

харчової сировини і готових продуктів.Серед них необхідно відзначити 

відбілюючі речовини - добавки, що руйнують природні пігменти або 

пофарбовані продукти, які утворюються при отриманні харчових продуктів. 

Діоксид сірки - SO2, (Е 220) завдяки здатності з'єднуватися з киснем 

діоксид сірки застосовується як консервуючий засіб для деяких харчових 

продуктів і напоїв (вина, сухофруктів, пастили, зефіру та інших кондитерських 

виробів тощо). У присутності SO2 краще зберігаються з'єднання, відповідальні 

за колір і смак овочів і фруктів, фруктових соків. 

Сульфітацію застосовують для попередження потемніння рослинних 

матеріалів в процесі сушіння і зберігання. Сульфітація проводиться обробкою 

0,1 -0,5% -ним розчином сульфіту (Na2SO3), бісульфіту (NaHSO3), метасульфіту 

натрію (Na2S2O5) шляхом занурення сировини на 2-3 хв або зрошенням 

протягом 20-30 с. Розчини сірчистої кислоти (H2SO3) або її солей є сильними 
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відновниками, інактивують окиснювальні ферменти і тим самим гальмують 

процеси ферментативного потемніння. Крім того, в процесі сульфітації SO2 

приєднується до вільних карбонільним груп редукуючих цукрів, оберігаючи їх 

від реакцій меланоїдиноутворення. До білих вин SO2 додають у великих 

кількостях, тому він успішно запобігає окисненню світло-жовтого пігменту. 

ДСД SO2 = 0,7 мг / кг маси тіла людини. В зв'язку з тим, що SO2 має здатність 

руйнувати тіамін, його використання в продуктах, що є джерелом цього 

вітаміну, не рекомендується. 

Нітрит і нітрат калію (Е 250, Е 251) застосовують при обробці м'яса, 

м'ясних продуктів для збереження червоного кольору. Міоглобін - червоний 

пігмент м'яса при взаємодії з нітритами утворює нітрозоміоглобін, який надає 

м'ясним виробам колір рожево-червоний, він не змінюється при нагріванні. 

ДСП = 30-50 мг / кг маси тіла. Аналогічно діє і нітрат калію, який за допомогою 

ферментів, що виділяються мікроорганізмами, перетворюється в нітрит калію. 

Бромат калію KВrO3 (Е 294а) застосовують як відбілювач борошна. 

Однак його використання призводить до руйнування вітамінів В1, РР і 

метіоніну. В процесі технології перетворюється в бромід калію. Останній 

входить до складу багатьох продуктів харчування в якості природного 

компонента і тому не токсичний навіть при додаванні до борошна 100мг / кг, 

ДСП = 40 мг / кг.  

 

Мета: встановити залишковий вміст сірчистого ангідриду 

Принцип методу визначення SO2 полягає в тому, що в результаті реакції 

між бісульфітом натрію, гідроксидом натрію і сірчаною кислотою утворюється 

нетривка сірчиста кислота, яка розпадається на воду і сірчистий ангідрид. 

Останній кількісно окиснюється йодом на сірчану кислоту: 

NaHSO3 + NaOH = Na2SO3 + H2O 

Na2SO3 + H2O = Na2SO4 + H2SO3 

H2O SO2 
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SO2 + I2 + 2 H2O = 2HI + H2SO4 

 

Хімічний посуд та прилади: мікробюретки місткістю 10 см3; штатив 

для бюретки; хімічні стакани місткістю по 10 см3; конічні колби місткістю 150-

200 см3; ступка з товкачиком; ніж, терка, обробна дошка (або блендер); скляні 

пробірки; секундомір.  

Реактиви: розчин йоду концентрацією 0,01моль/дм3; розчин гідроксиду 

натрію концентрацією 1 моль/дм3;. розчин сірчаної кислоти концентрацією 0,5 

моль/дм3;. 1%- й розчин крохмалю  

Техніка виконання  роботи 

З середнього зразка відбирають не менше 10 бульб середнього розміру, 

розрізають їх по двох перпендикулярних осях на 4 частини і кожну четверту 

частину натирають на дрібній тертці. Отриману масу швидко і ретельно 

перемішують і розтирають у ступці (або натирають на тертці, або 

використовують блендер) до отримання однорідної гомогенної кашки. Потім з 

підготовленого зразка відважують в два стаканчика (попередньо зважених) 

масу по 5г з похибкою не більше 0,01г і переносять їх кількісно 50 см3 

дистильованої води в конічні колби місткістю 150-200 см3. У колби додають по 

5 см3 розчину гідроксиду натрію концентрацією 1 моль/дм3, закривають їх 

пробками, збовтують вміст і залишають стояти на 15 хвилин. 

Потім в колби додають по 10см3 розчину сірчаної кислоти концентрацією 

0,5 моль/дм3, перемішують їх вміст, додають по 1 см3 1% розчину крохмалю і 

титрують при збовтуванні розчину йоду концентрацією 0,01 моль/дм3до появи 

синього забарвлення, не зникаючого протягом 2-3 діб. Аналогічно досліджують 

бульби несульфітованої картоплі, відібраної одночасно із зразками 

напівфабрикату, т. к. в картоплі є речовини, здатні окиснюватися йодом. 

Масову частку (%) залишкового сірчистого ангідриду розраховують за 

формулою: 

𝑀 = ((V −  V1) ∗  K 0,00032 ∗  100)/m 
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де V-V1 - відповідно об’єм розчину йоду концентрації 0,01 моль / дм3, 

витрачений на титрування маси сультіфітірованої картоплі та картоплі 

несульфітованої, см3; 

К - поправочний коефіцієнт перерахунку на розчин йоду концентрації 

0,01 моль/дм3, 0,00032 - маса сірчистого ангідриду, що окиснюється 1см3 

розчину йоду концентрацією 0,01 моль/дм3, г; 

 m - маса наважки сирої, очищеної сульфітованої картоплі, г 

Розбіжність між двома паралельними визначеннями не повинна 

перевищувати 0,001%. 

 Провести розрахунок залишкового вмісту сірчистого ангідриду в 

досліджуваних зразках картоплі, сформулювати висновки по роботі. 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

1. Як класифікуються харчові барвники? 

2. Чим пояснюється підвищена увага споживачів і фахівців до забарвленням 

продуктів харчування? 

3. Які основні натуральні барвники ви знаєте? 

4. Які барвники відносяться до синтетичних? Які їх особливості порівняно з 

натуральними барвниками? 

5. Природа та застосування мінеральних барвників. 

6. Основні способи отримання та області застосування карамельного колера (Е 

150)? 

8. Какая реакція лежить у основі освіти сахарного колеру? 

9. Які продукти формуються в результаті карамелізації цукрів? 

10. З якою метою і в яких продуктах застосовують кольорорегулюючі харчові 

добавки? 

11. Механізм дії кольорорегулюючих матеріалів (стабілізаторів забарвлення) 
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РОЗДІЛ 2. АРОМАТИЗАТОРИ 

 

Аромат харчового продукту - інтегральний фактор, обумовлений 

присутністю в ньому складної суміші органічних сполук, що містилися в 

сировині (I), тих, що утворилися під впливом ряду факторів в ході 

технологічного потоку (II) і спеціально внесених при його отриманні 

ароматизаторів (II, III).  

Харчові ароматизатори вводяться в харчові продукти з наступною метою: 

- для стабілізації смаку і аромату; 

- відновлення смаку і аромату, втрачених в процесі виробництва або зберіганні 

харчових продуктів; 

- посилення натуральних смаку і аромату; 

- надання смакового розмаїття однотипним продуктам (кондитерські вироби 

тощо); 

- надання смаку і аромату позбавленим смаку продуктам (прохолодні напої, 

жувальна гумка і т.п.). 

Ароматизатор натуральний - харчовий ароматизатор, що містить 

ароматичні речовини або їх суміші, виділені з сировини рослинного або 

тваринного походження, в тому числі переробленого, для споживання 

традиційними способами приготування харчових продуктів (сушка, 

обсмажування, бродіння, ферментація та ін.) за допомогою фізичних 

(пресування, екстрагування, перегонка, дистиляція, виморожування і ін.) або 

біотехнологічних (бродіння, ферментація та ін.) методів. 

Виробництво харчових продуктів з використанням лише натуральних 

ароматизаторів не завжди можливо, тому що вони слабкі, не стабільні і для їх 

отримання потрібна велика кількість вихідної сировини. 

Ароматизатор ідентичний натуральному - харчовий ароматизатор, що 

містить ароматичні речовини або їх суміші, ідентифіковані в сировині 

рослинного або тваринного походження, але отримані хімічним синтезом або 
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виділені з натуральної сировини за допомогою хімічних методів; технологічні 

(реакційні) і коптильні (димові) ароматизатори. 

Більшість ароматизаторів цієї групи характеризуються високою 

стабільністю, інтенсивністю і відносною дешевизною. Так, ванілін, є продуктом 

ідентичним натуральному, повністю відповідає ваніліну стручків ванілі. При 

цьому на ароматизацію продукту потрібно в 40 раз менше ваніліну, ніж ванілі, 

що в 250-300 разів дешевше. Це найбільш популярна група харчових 

ароматизаторів.  

Ароматизатор штучний - харчовий ароматизатор, що містить 

індивідуальні ароматичні речовини або їх суміші, отримані методом хімічного 

синтезу і не ідентифіковані до теперішнього часу в сировині рослинного або 

тваринного походження. 

Не допускається застосування ароматизаторів для підсилення 

властивого натуральному продукту звичайного аромату: молока, хліба, 

фруктових соків і сиропів, какао, кофе, чаю і прянощів. Не допускається 

використання ароматизаторів для маскування зміни запаху харчових продуктів, 

що обумовлено їх псуванням, чи використання не доброякісної сировини. 

За сучасною уявою в склад харчових ароматизаторів в якості складників 

можуть входити наступні компоненти: 

- смакоараматичні препарати; 

- смакоароматичні речовини; 

- технологічні ароматизатори; 

- коптильні ароматизатори. 

Ароматизатори умовно поділяють на гострі і солодкі. Гострі 

ароматизатори (пряні) надають смак і запах спецій, трав, овочів, диму, риби, 

грибів та ін. Солодкі ароматизатори - всі види фруктових, ванільні, 

шоколадні, кавові. 

Харчовим ароматизаторів коди Е не присвоюються. Це пояснюється 

величезною кількістю випущених в світі ароматизаторів, які являють собою, як 
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правило, багатокомпонентні системи складного складу, що ускладнює питання 

їх гігієнічної оцінки і включення в міжнародну цифрову систему кодифікації. 

 

 

Лабораторна робота № 2.2 

Визначення масової частки ваніліну 

Загальні положення. Метод заснований на кількісному утворенні 

оксимів при взаємодії гідроксіламіну гідрохлориду зі сполуками, до складу 

яких входить карбонільна група. Вміст карбонільного з'єднання (ваніліну) 

визначають по еквівалентній кількості НCl, що виділилася в ході реакції, 

титруванням 0,5 н розчином гідроксиду натрію або калію.  

Мета: встановити вміст основної речовини (ваніліну) в комерційному 

ароматизаторі.  

Хімічний посуд та прилади: терези лабораторні 4 класу точності; 

циліндр вимірювальний місткістю 25 см3; конічна колба місткістю 100 см3. 

Реактиви: спиртовий розчин метилового помаранчевого; розчин 

гідроксиду гідрохлориду 0,5 н.; розчин гідроксиду натрію або калію 0,5 н. 

калію. 

Техніка виконання роботи: 

Наважку ваніліну масою 1 г зважують в колбу з точністю до 0,0002 г і 

вносять туди ж 25 см3 0,5 н розчину гідроксиламіну гідрохлориду. Ретельно 

перемішують до відсутності нерозчинних залишків. Негайно ж титрують НCl, 

що виділилася 0,5 н розчином гідроксиду натрію або калію в присутності 

метилового оранжевого до появи жовтого забарвлення. 

Масову ваніліну в комерційному зразку обчислюють у % за формулою: 

В = 𝑉 ∗ Т ∗ 100/𝑚 

де V - обсяг 0,5 н розчину гідроксиду натрію або калію, витраченого на 

титрування, см3; 

Т – титр 0,5 н. розчину гідроксиду натрію або калію; 
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m - маса наважки ваніліну. 

Титр спиртового розчину гідроксиду натрію або калію не є постійним. Тому 

після проведення дослідження його треба перевірити. Для цього в колбу 

наливають 10 см3л 0,1 N розчину гідроксиду калію і титрують його в 

присутності фенолфталеїну 0,1 N розчином соляної кислоти (одержаної 

розведенням фіксаналу), титр якого є постійним. Титр гідроксиду калію 

розраховують по формулі: 

ТКОН= 𝑉 *ТHCl/КОН/10, 

де 𝑉 – кількість розчину соляної кислоти, що пішла на титрування 10 см3 

0,1 N розчину гідроксиду калію, см3. 

 

 

 

Лабораторна робота № 2.1 

Одержання смакоароматичного препарату 

 

Загальні положення. 

Смакоароматична речовина (flavouring substance) - це індивідуальна 

речовина з характерним запахом і / або смаком. 

Смакоароматичний препарат (flavouring preparation) - це суміш 

смакоароматичних і інших речовин, виділених із сировини рослинного або 

тваринного походження, в тому числі переробленого традиційними способами 

приготування харчових продуктів за допомогою фізичних або біотехнологічних 

методів.  

Натуральні смакоароматичні речовини виділяють з натуральної сировини 

методами дистиляції чи виморожування, а також отримують біотехнологічними 

методами. 

 

Мета: одержати смакоароматичний препарат з рослинної сировини. 
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Хімічний посуд та прилади: скляна пробірка; секундомір; циліндр 

вимірювальний місткістю 10 см3; конічни колби місткістю 250 см3. 

Реактиви: спиртовий розчин гідроксиду калію (20 г/дм3); водний розчин 

метиленового голубого 0,01 %-вий; фільтрувальний папір. 

Техніка виконання  роботи 

Частина 1. Одержання смакоароматичного препарату 

Пропонується як сировину використовувати кору дубу, при бажанні 

можна замінити її на практично яку завгодно рослинну сировину. 

Наважки кори дубу масою 10,0 г поміщають до трьох колю місткістю 250 

см3. 

Зразок 1 Одержання водного екстракту кори дубу. 

Наважку кори дубу екстрагують дистильованою водою в масовому 

співвідношенні 1:12 -15 при 70-80 °С трикратно, при цьому першу екстракцію 

проводять протягом 120 хв, а наступні протягом 60 хв. Одержані об'ємні 

вилучення фільтрують через складчастий фільтр, упарюють до 1/3, знову 

фільтрують і сушать до масової частки вологи в густому екстракті не більше 

40%.  

Інший варіант одержання водного екстракту: До наважки кори дубу 

додають дистильовану воду в масовому співвідношенні 1:12 -15, закривають 

колбу зворотнім холодильником, поміщають колбу до киплячої водяної бані та 

кип’ятять впродовж 5-8 годин. Одержаний екстракт після охолодження 

відфільтровують через складчастий паперовий фільтр та зберігають у закритій 

тарі без доступу світла.  

Одержаний водний екстракт кори дубу повинен відповідати вимогам: 

Масова частка вологи в сухому екстракті не більше 10% 

Масова частка вологи в густому екстракті не більше 40% 

Масова частка нерозчинних речовин у воді не більше 5% 

Зразок 2 (пропіленгліколевий екстракт).  
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Параметри екстракції: температура – 60 - 70 °С, постійне перемішування, 

тривалість –36-72 години, кількість екстрагенту – 9:1 по відношенню до кори 

дубу, співвідношенню екстрагентів 9:1 етиловий спирт: пропіленгліколь. 

Гліколеві екстракти мають здатність утримувати як гідрофільні, так і 

ліпофільні речовини. Також в ньому залишаються всі лікувальні властивості 

матеріалу, що екстрагується. Пропіленгліколеві екстракти практично не 

володіють ароматом екстрагованої рослини. Однак при змішуванні 

пропіленгліколю з етанолом, звісно, екстрагується і ароматична частина 

рослин. 

Зразок 3 (жиророзчинний). До наважки кори дубу додають 1:6 -10 

рослинної олії (рафінованої дезодорованої соняшникової, оливкової, соєвої 

тощо). На дно колби поміщають якір магнітної мішалки (у захисному покритті), 

закривають колбу зворотнім холодильником та встановлюють на магнітну 

мішалку, яка підтримує температуру 50-60 °С. 

Параметри екстракції: температура – 50 - 60 °С, постійне перемішування, 

тривалість –36-72 години, кількість екстрагенту – 6-10:1 по відношенню до 

кори дубу. 

Одержаний жиророзчинний екстракт можна застосовувати як джерело 

антиоксидантів для лабораторної роботи №… Норма його дозування до 

харчових продуктів, косметичних препаратів тощо  0,05 – 5 % на активну фазу.  

Зразок 4 Одержання гідролату кори дубу. 

Наважку кори дубу поміщають до колби Вюрца місткістю 250 см3, 

додають 100 л води, приєднують колбу Вюрца до прямого водного 

холодильнику і за допомогою алонжу зі шліфами – до герметично закритої 

приймальної колби. Нагрів проводять за допомогою колбонагрівача або піщаної 

бані (встановлюють низьку потужність). Одержаний в приймальній колбі 

прозорий безбарвний ароматизований конденсат називають гідролатом. 

Зразок 5 Перегонка з водяною парою терпенів з плодів цитрусових. 
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Подрібніть шматочок лимонної або апельсинової кірки розміром 1 см2 і 

помістіть в першу пробірку з 3 мл води. Потім вставте в пробірку газовідвідну 

трубку, кінець якої опустіть в іншу пробірку, вміщену в склянку з холодною 

водою. Рідину в першій пробірці обережно кип'ятіть, поки в другій пробірці не 

збереться 1 -2 мл безбарвної рідини (конденсат), відзначте його характерний 

запах. Додайте до конденсату кілька крапель 1% водного розчину перманганату 

калію, перемішайте розчин і відзначте зміни. 

спостереження: 

висновки: 

Частина 2. Аналіз одержаного смакоароматичного препарату 

З одержаного екстракту смакоароматичного препарату беруть наважку 

близько 10 г. Екстракт сушать в сушильній шафі при (102 ± 2) ° С протягом 3 

год. Потім охолоджують в ексикаторі над хлористим кальцієм протягом 20 хв і 

зважують з похибкою не більше 0,0002 г. Сушку повторюють до отримання 

різниці в масі між двома наступними зважуваннями не більше 0,001 г. Кожну 

повторну сушку проводять протягом 1 ч. висушують її до постійної маси в 

сушильній шафі (при 105 °С) та визначають кількість екстрагованих речовин, 

що вдалося отримати з сировини за формулою: 

W = m*100/mн, 

Де m – маса екстракту після видалення розчиннику, г; 

100 – переведення у відсотки; 

mн – маса наважки кори дубу.  

Одержані значення кількості екстрагованих речовин порівнюють для 

різних способів екстракції та записують висновки.  
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Лабораторна робота № 2.3 

Встановлення доцільних концентрацій ароматизаторів різних типів 

 

Загальні положення. 

Запах - специфічне відчуття присутності в повітрі летючих пахучих 

речовин, які виявляються хімічними рецепторами нюху, розташованими в 

носовій порожнині. 

Людина по-різному сприймає деякі речовини, в залежності від їх 

концентрації в повітрі. Зазвичай це нейтральне або приємне сприйняття 

(середній рівень «навантаження рецепторів»). Аромат стає смородом при 

високій концентрації речовини («сенсорної перевантаження»). Відчуття запаху 

сприймається за допомогою органів нюху і збуджується певними летючими 

речовинами: ароматичними вуглеводнями, ефірними маслами, альдегідами, 

вищими спиртами, складними ефірами, кетонами, деякими кислотами та ін. 

більшість ароматичних речовин – леткі сполуки з малою молекулярною масою.  

Таблиця 2 

Основні групи запахів 

Основні групи запахів Хімічна речовина, що обумовлює 

запах  

камфорний гексахролетан 

мускусний мускус 

квітковий альфаамілпірідін 

м'ятний ментол 

ефірний діетиловий ефір 

гострий мурашина кислота 

гнильний сірководень 

Екстракти, смакоароматичні домішки, ефірні олії пропоновані на 

світовому ринку, мають стандартний вміст основних компонентів, якого 

досягають, змішуючи різні партії сировини. Назва ароматизатора, ефірного 
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масла або екстракту далеко не повністю описує його аромат, не кажучи вже про 

органолептичні властивості продукту, в якому вони будуть використані. 

Внесення однакової кількості однієї і тієї ж смакоароматичної добавки в два 

різних продукту одного типу може відчуватися по-різному. Причому різниця 

може полягати не тільки в інтенсивності, але і в характері смаку і аромату. Для 

вибору ароматизатора і його дозування важливий спосіб вживання готового 

продукту: пережовують його (ковбаса, здоба, жувальна гумка), лижуть 

(морозиво, льодяники) або п'ють (напої). Велике значення для прояву аромату і 

смаку має також якість сировини, температура переробки, присутність 

консервантів, цукру, жиру, збитість готового продукту і термін його зберігання. 

Незважаючи на наявність розчинника або носія, всі ароматизатори, ефірні 

масла і екстракти висококонцентровані і тому в чистому вигляді непридатні в 

їжу.  

Орієнтовні дози внесення рідких ароматизаторів, як правило, становлять 

50-150 г на 100 кг готового продукту. Норма введення порошкоподібних 

ароматизаторів - 200-2000 г на100 кг готового продукту, а витрата ефірних 

масел і олеорезинів на 100 кг продукції може коливатися від 1 до 50 г. 

Коефіцієнти заміни прянощів відповідними ефірними маслами і олеорезинамі 

теж коливаються в дуже широких межах. Наприклад, 1 кг часнику можна 

замінити 1-2 г часникового ефірного масла, а для заміни 1 кг мускатного горіха 

потрібно 0,5 кг (або більше) відповідного ефірного масла. 

Ваніль, ванілін і етилванілін - поширені, добре відомі продукти. 

Їх сумарний світовий ринок оцінюють в 12800 тонн щорічно. Сфери 

використання дуже широкі. Серед основних споживачів ваніліну можна назвати 

кондитерську галузь, виробництво молочних і алкогольних напоїв. 

Споживачі мають можливість вибирати між натуральної ваніллю (дуже 

дорогий продукт), ідентичним ванілі - ваніліном (гваяколової або лігнінової 

природи), і штучним ароматом ванілі (етиловим ваніліном). Натуральну ваніль 

отримують з стручків орхідей витяжкою етанолом - вона становить менше 5% 
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ринку цього продукту. Ванілін з'явився як хімічна заміна натурального 

ароматизатора - ванілі, оскільки вміст основної речовини - ванілі, яка надає їй 

характерний аромат, навіть в кращих сортах не перевищує 2,7%. 

 

Мета: порівняти інтенсивність смаку та аромату ароматизаторів різних 

типів (смакоароматичної речовини, ароматизатора ідентичного натуральному 

та натурального) та встановити ефективні концентрації їх введення в харчовий 

продукт. 

Хімічний посуд та прилади: скляні стаканчики місткістю 100 см3; 

циліндр вимірювальний місткістю 10 см3; конічна колба місткістю 50 см3; ваги 

лабораторні 2-го класу точності; пробірки хімічні; штативи для пробірок 

Реактиви: етиловий спирт 96 %-вий; водний розчин метиленового 

голубого 0,01 %-вий; фільтрувальний папір, розрізаний на смужки 10х160 мм. 

 

Техніка виконання роботи: 

1. Визначення органолептичних ароматизаторів. 

Зовнішній вигляд і колір визначають візуально, для чого переглядають 

пробу об'ємом 30-50 см3, вміщену в стакан з безбарвного скла місткістю 100 

см3, діаметром 45 мм і висотою 90 мм. Склянку встановлюють на аркуші білого 

паперу. Колір розглядають у минаючому чи відбитому денному світлі. 

Результати дослідження записують до таблиці 2. 

2. Визначення порівняльної інтенсивності аромату. 

Мета: встановити доцільні концентрації ароматизаторів різних типів та 

навчитися встановлювати пороги різниці інтенсивності нюху (варіант 2).  

Варіант 1. 

Запах ароматизаторів визначають за допомогою смужки білого паперу 

розміром 10х160 мм, яку змочують зануренням на 1/6 в свіжовиготовлений 10 

%-й розчин ароматизатору в етиловому спирті. Запах перевіряють періодично 

впродовж 15-ти хвилин.   
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Результати оцінки інтенсивності запаху за 5-ти бальною шкалою 

записують до таблиці 2. 

Варіант 2. 

Для перевірки нюху готують розчини ефірної олії ванілі концентрацією 

5,5 і 7,5 г / дм3. Зразки ароматичних речовин готують в чистих і сухих колбах з 

притертими пробками місткістю 100 мл. У колбах поміщають чисту вату, на 

яку потім наносять розчини ароматичних речовин. Кожну колбу позначають 

цифрою або буквою і записують позначення і вид запаху даного зразка. 

При проведенні проби все зразки виставляють на стіл і, по черзі 

відкриваючи кришки колб, нюхом визначають запах від найменшої 

концентрації до найбільшої. 

Зразки готують 

і подають випробуваному так само, як і при перевірці здатності 

ідентифікувати смак (див. заняття №1, робота 3). 

     Проведення дослідження. 

     Випробуваному необхідно назвати зразок з більшою інтенсивністю 

запаху. 

     Обробка результатів. 

     Позитивним результатом вважається правильне визначення 

різниці інтенсивності запаху шести пар з семи пар зразків при методі 

парної проби і в п'яти потрійних пробах з семи при методі потрійних 

проб. 

     Висновки. За результатами перевірок здатності правильно 

розпізнавати запахи і порогів різниці інтенсивності нюху підводиться 

підсумок індивідуальної чутливості нюху. 

Готують 1 %-ві водні розчини ароматизаторів: одержаної в результаті 

лабораторної роботи № 2.1 смакоароматичної сировини, комерційного 

ароматизатору «ванілін»  (ідентичний натуральному), ефірної олії ванілі. 
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Визначають інтенсивність смаку водних розчинів ароматизаторів 

шляхом їх дегустації. Результати дегустаційної оцінки по 10-бальній шкалі 

записують до таблиці 3. 

 

Результати дослідження записують до таблиці 3. 

4. Встановлення ефективної концентрації ароматизаторів. 

 

 

Таблиця 3 

Порівняння органолептичних показників ароматизаторів 

Показник Смакоароматична 

сировина, 

одержана по Л.Р. 

№ 2.1 

Ванілін, 

ідентичний 

натуральному 

Ефірна олія ванілі 

Зовнішній вигляд    

Інтенсивність 

запаху 

ароматизатору по 

5-ти бальній 

шкалі 

   

Одержане 

значення 

доцільної 

концентрації 

ароматизатору у 

водному розчині, 

% 
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Лабораторна робота № 2.4 

Одержання олеорезину 

Загальні положення. 

Спиртові екстракти прянощів після видалення спирту називають 

олеорезинами, вони містять смакові компоненти прянощів і від 10 до 25% 

ефірних масел. Олеорезини отримують з трав і спецій екстракцією. Вони є 

більш багатокомпонентними, ніж ефірні масла, і тому вважаються найкращою 

заміною спецій, особливо там, де потрібно передати не тільки аромат, але і 

смак. 

На відміну від мелених натуральних спецій олеорезини мають більший 

строк і зручністю зберігання, характеризуються ідеальною мікробіологією і 

стабільною якістю. 

В натуральних прянощах вміст ефірних масел є невеликим, наприклад в 

чорному перці міститься в середньому близько 1% ефірного масла і близько 

10% олеорезину. Крім того, в прянощах велика частина летючих масел 

знаходиться в зв'язаному стані.  

На відміну від інших ароматизаторів олеорезини характеризуються 

також яскравими смаковими характеристиками. Наприклад, олеорезин перцю є 

гострим,  

Як правило, 10-40 г олеорезину досить для заміни 1 кг зелені або 

прянощі. Стосовно до конкретної рецептурі вищезгадані дозування необхідно 

уточнювати відповідно до вимог споживача. Існує коефіцієнт, який визначає 

співвідношення сили смаку і аромату між натуральними спеціями і 

олеорезинами, який залежить від виду спеції. В межах одного виду коефіцієнт 

буде визначатися способом обробки олеорезину: ефірні масла <водорозчинні 

олеорезини <олеорезини + ефірні масла. Загалом, сила аромату олеорезину як 

мінімум в десять разів вище, ніж у натуральних спецій. Наприклад, 1 г 

олеорезини ямайського перцю еквівалентний 19 г меленого. 
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Найчастіше для одержання олеорезинів застосовують етанол, ацетон та 

екстракцію надкритичним діоксидом вуглецю. Процес екстракції розчинником 

повинен подолати великі труднощі з видаленням органічного розчинника з 

олеорезину, не руйнуючи продукт, оскільки олеорезинові компоненти є 

термолабільними речовинами. 

Мета: одержати натуральну смакоароматичну добавку підвищеної 

стабільності та ефективності – олеорезин. 

Сировину для одержання олеорезину можна вибрати з наступного 

переліку (сировина, що найчастіше застосовується для одержання олеорезинів): 

часник, чорний перець, запашний перець, мускатний горіх, коріандр, лавровий 

лист, кмин, імбир, фенхель, ялівець, кардамон, кориця, гвоздика, паприка. 

 

Хімічний посуд та прилади: терези лабораторні 4 класу точності; 

циліндр вимірювальний місткістю 100 см3; конічна колба місткістю 250 см3; 

зворотній холодильник, холодильник Лібіха зі шліфами; алонж з відводом до 

вакуум-насосу; колба круглодонна на 100 см3 зі шліфом. 

Реактиви: ацетон (99 %-вий), етанол (96 %-вий).  

Техніка виконання  роботи 

В лабораторній роботі описується одержання олеорезину часнику, однак 

можна використовувати будь-яку сировину зі списку вище.  

В конічну колбу місткістю 250 см3. зважують 10 г часнику (звільненого 

від оболонок та ретельно подрібненого на маленькі шматочки). Додають 

екстрагент (етанол або ацетон) в кількості 75 мл, на дно колби поміщають якір 

магнітної мішалки (у захисному покритті), закривають колбу зворотнім 

холодильником та встановлюють на магнітну мішалку, яка підтримує 

температуру 40 °С. 

Параметри екстракції: температура – 40 °С, постійне перемішування, 

тривалість – 2 – 6 годин, кількість екстрагенту – 7:1 по відношенню до часнику. 
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По закінченню обраного часу екстракції (мінімум 2 години) до колби 

приєднують прямий водний холодильник з алонжем та приймальною колбою 

(все на шліфах), які під’єднають до вакуум насосу та при 60 °С відганяють 

розчинник. Одержаний олеорезин висушують до постійної маси в сушильній 

шафі (яка знаходиться у витяжній шафі) до постійної маси та визначають 

кількість екстрагованих речовин, що вдалося отримати з сировини за 

формулою: 

W = m*100/mн, 

Де m – маса екстракту після видалення розчиннику, г; 

100 – переведення у відсотки; 

mн – маса наважки часнику.  

 

Результати лабораторної роботи можна подати у вигляді таблиці 4. 

 

Таблиця 4 

Результати досліджень одержаного олеорезину 

Параметри Специфікація Протокол 

Органолептичні характеристики 

Кольор та зовнішній 

вигляд 

Зелена в’язка рідина 
 

Аромат і смак Теплий пряний аромат чорного 

перця  

 

Фізико-хімічні характеристики 

Загальна кількість 

екстрагованих  

речовин по 

відношенню до 

сировини, % 

  

Вміст летючих 
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компонентів в 

екстрагованій частині, 

% 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

1. Які різновиди ароматизаторів Ви можете назвати? 

2. Переваги та недоліки застосування натуральних ароматизаторів. 

3.Поясність популярність ароматизаторів ідентичних натуральним. 

4. Поясніть причини відсутності Е-кодів ароматизаторів на етикетках 

продуктів. 

5. Що таке ефірні олії? 

6. Що таке олеорезини? 

7. Які хімічні сполуки надають продуктам певного аромату та смаку? 
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РОЗДІЛ 3. РЕЧОВИНИ, ЩО ЗМІНЮЮТЬ КОНСИСТЕНЦІЮ 

ТАТЕКСТУРУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

 

До цієї групи харчових добавок відносяться речовини, які 

використовуються для створення необхідних реологічних властивостей 

харчових продуктів, тобто добавки, що регулюють або формують 

консистенцію. Це - загусники, драглеутворювачі, стабілізатори фізичного стану 

харчових продуктів, а також поверхнево-активні речовини (емульгатори і 

піноутворювачі). 

Загусники - це речовини, які використовуються для підвищення в'язкості 

продукту. 

Драглеутворювачі - це речовини, які надають харчовому продукту 

властивості гелю. 

Емульгатори – речовини, що сприяють змішуванню двох або більше 

незмішуваних речовин (частіше рідин). Дифільні ПАР, які орієнтовано 

розподіляються на межі розділення двох рідин, знижуючи їх поверхневий натяг 

та утворюючі емульсії.  

Піноутворювачі - це речовини, які сприяють рівномірній дифузії газової 

фази в рідкі та тверді харчові продукти. Піну можна розглядати як дисперсію 

повітря у рідині або твердому тілі. Для утворення піни необхідно застосовувати 

речовини з поверхнево активними властивостями, тобто емульгатори. 

 

 

Лабораторна робота № 3.1 

Дослідження ефективності емульгаторів (визначення стійкості емульсій) 

 

 Емульгуюча здатність визначалась за наступною методикою, близькою до 

[Майонези. Правила приймання та методи випробовування : ДСТУ 4560:2006. – 

[Чинний від 2007-04-06]. – К., 2007. – 16 с. (Держспоживстандарт).]. В стакан 

https://chemiday.com/uk/encyclopedia/14-1-0-134
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гомогенізатора Homogenizer type 302 польської фірми Mechanika precyzyjna, 

який термостатувався при 20С, вносили 65 г олії, в якій розчиняли необхідну 

кількість отриманих зразків фосфоліпідів та додавали 31 г води. Гомогенізація 

проводилася протягом 300с при частоті обертів 16,(6) с-1. Емульсія 

втримувалась протягом 600с, після чого стійкість емульсії визначали 

центрифугуванням з прискоренням 210g протягом 300с на лабораторній 

центрифузі ОПн-ЗУХЛ4.2. Пробірку заповнювали до верхньої позначки 

приготованою сумішшю, поміщали до центрифуги та центрифугували 300с із 

швидкістю 25 с-1. Потім цю пробірку поміщали у воду (100ºС) на 180с і знову 

центрифугували при тих же умовах протягом 300 с. 

 Стійкість емульсії (Х) у відсотках незруйнованої емульсії обчислюють по 

формулі: 

 

10

100*V
X = ,                                                    (3.1) 

 

де  V – об´єм незруйнованої емульсії, см 3. 

    10 – об´єм проби, см 3. 

За остаточний результат визначення приймають середнє арифметичне 

результатів двох паралельних визначень. Розбіжність, що допускається, не 

повинна перевищувати 2%. 

При отриманні модельних емульсій з різними хімічно модифікованими 

фосфатидними концентратами кількість емульгаторів, що додається і кількість 

водної і жирової фаз, відповідно, змінювали згідно ефективності одержаного 

емульгатору, що кожного разу окремо обговорюється. 
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Лабораторна робота № 3.2 

Розрахунок значення гідрофільно-ліпофільного балансу (ГЛБ) емульгатору 

 

Схильність до формування асоціатів міцелярного типу, так само як і інші 

прояви поверхнево-активних властивостей, залежить від хімічної будови 

молекул ПАР, і перш за все від співвідношення розмірів полярної і неполярний 

частин молекули, яке виражається в показнику гідрофільно-ліпофільного 

балансу (ГЛБ): чим вище гідрофільність, тим більше величина ГЛБ і тим 

яскравіше проявляється здатність молекул ПАР до утворення класичних 

мицелл і стабілізації прямих емульсій 

Строгих правил вибору ПАР для тієї або іншої системи не існує. 

Напівемпірична система вибору ПАР запропонована в 1949 р Гриффіном, в 

основу якої покладено гідрофільно - ліпофільний баланс (ГЛБ). ГЛБ полягає в 

тому, що в молекулі будь-якого ПАР є певне співвідношення, тобто баланс між 

гідрофільній і гідрофобною групами. Від балансу цих груп залежить 

придатність ПАР для тієї чи іншої мети. Приклад для молекули фосфоліпіду на 

рис. 

 

 

Рис. 3 Діполярна будова молекули фосфатиділхоліну 

 

Числа ГЛБ для відомих ПАР складають від 0 до 40. Числом 40 володіє 

додецилсульфат натрію С12Н25ОSO3Na. Величину ГЛБ знаходять по груповим 

числах атомних угруповань, що входять в молекулу ПАР. Групові числа 

відображають спорідненість цього угруповання до води і наводяться в 
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довідниках. Наприклад, для групи - СООН групове число 2,1; для групи ОН 1,9; 

для групи -СН2- групове число - 0,475. 

Розрахунок числа ГЛБ (NГЛБ) проводять за емпіричною формулою Девіса:  

 

NГЛБ = 7 + Σni ∙ Δi, 

де ni - число однакових груп, Δi - групове число.  

Залежно від значень числа ГЛБ визначаються сфери застосування ПАР. 

Наприклад, емульгатори 1 роду, у яких NГЛБ = 8 - 13, використовуються для 

отримання прямих емульсій або емульсій 1 роду. Емульгатори 2 роду (NГЛБ = 

3 - 6) придатні для стабілізації зворотних емульсій або емульсій 2 роду, які 

мають неполярну дисперсійне середовище (олія) і полярну дисперсну фазу 

(вода), їх умовно позначають в / о. технологи, що займаються харчовими 

емульсіями або кремами, розраховують ГЛБ для того, щоб одержати стабільну 

систему.  

 

Таблиця 5  

Значення ГЛБ емульгаторів за кількістю гідрофобних груп 

Доля гідрофобних 

груп 

10 20 30 40 50 60 70 

Значення ГЛБ 2 4 6 8 10 12 14 

Тип емульсії, що 

утворюється 

Вода в  олії Проміжний  Олія в воді  

 

Емпірично було встановлено, що для отримання стійкої емульсії 

комбінація ПАР, одного більш гідрофільного, а іншого більш гідрофобного, 

виявляється ефективнішою, ніж використання одного ПАР з проміжними 

числами ГЛБ. Перевага суміші ПАР може бути пов'язано зі швидкістю 

підведення ПАР до міжфазної поверхні. У присутність малорозчинних і 

водорозчинних емульгаторів до новоствореної міжфазної поверхні стабілізуючі 
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її ПАР підводяться одночасно з двох сторін. Незалежно від механізму 

використання комбінації ПАР з низькими і високими числами ГЛБ для 

отримання емульсій виявляється дуже ефективним і часто застосовується на 

практиці. 

 

Таблиця 6 

Значення групових чисел гідрофільних та гідрофобних груп різних 

речовин 

Гідрофільні групи 

(водорозчинні)  

Ліпофільні групи 

(жиророзчинні)  

-SO4
−Na+ 38.7 -CH- −0.475 

-SO4
−К+ 39,0 -CH2- −0.475 

-COO−K+ 21.1 -CH3 −0.475 

-COO−Na+ 19.1 =СН- −0.475 

сульфонат 11,0 -(CH2-CH2-CH2-O-) −0.15 

-N (третичний амін) 9.4 -(CH2-CH2-CH2-CH2-O-) −0.62 

Складний ефір (сорбітанове 

кільце) 
6.8 -CF2 −0.87 

Складний ефір (вільний) 2.4 -CF3 −0.87 

-СООН 2.1   

- ОН Гідроксил (вільний) 1.9   

-О- 1.3   

Гідроксил (сорбітанове кільце) 0.5   

Ряд загальних правил підбору ПАР-емульгатора можна сформулювати 

наступним чином: 

Δi Δi 
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1) поверхнево-активна речовина має володіти сильно вираженою 

схильністю мігрувати до міжфазної поверхні; 

2) олієрозчинні ПАР переважно утворюють емульсії «вода в маслі» (і 

навпаки); 

3) стійкі емульсії часто утворюються при використанні суміші 

гідрофільного і гідрофобного ПАР; 

4) чим більш полярна олійна фаза, тим вище повинна бути гідрофільність 

емульгатора (і навпаки). 

 

 

Таблиця 7 

Величина ГЛБ основних харчових емульгаторів 

Код Е Емульгатор Величина ГЛБ 

Е 322 Лецитин   

- фракціонований (збагачений 

фосфатидилхоліном) 

2 

- стандартний (рідкий) 4 

- знежирений 5 

- ацетильований  6 

- гідролізований  8 

- знежирений гідролізований 9 

- ацетильований гідролізований 10 

Е 432-

436 

Ефіри поліоксіетіленсорбітану (ТWЕЕN) 10-15 

Е 442 Амонійні солі фосфатиділової кислоти 4-5 

Е 471 Моно- і дігліцериди жирних кислот 3-4 

Е 471a Ефіри гліцерину, оцтової і жирних 

кислот 

2-3 

Е 471b Ефіри гліцерину, молочної і жирних 3-4 
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кислот 

Е 471c Ефіри гліцерину, лимонної і жирних 

кислот 

4-12 

Е 471e Ефіри гліцерину, діацетилвинної і 

жирних кислот 

8-10 

Е 471f Змішані ефіри гліцерину і винної, 

оцтової і жирних кислот 

8-10 

Е473 Ефіри сахарози та жирних кислот 3-16 

Е474 Цукрогліцериди 3-16 

Е 475 Ефіри полігліцерину і жирних кислот 6-11 

Е 477 Складні ефірі пропіленгліколю та 

жирних кислот 

5-7 

Е 482 Лактілат кальцію 7-9 

 

 

В ході лабораторної роботи необхідно розрахувати ГЛБ заданого 

емульгатору та зробити висновок щодо типу емульсії, яку він здатен 

підтримувати в стабільному стані.  

 

 

 

Лабораторна робота № 3.3 

Визначення типу емульсії методом мікроскопування. 

Тип емульсії залежить від розчинності емульгатора в тій чи іншій фазі. 

Дисперсійним середовищем стає та фаза, в якій емульгатор переважно 

розчиняється. Наприклад, емульгатор Е 471 – суміш моногліцеридів і 

дигліцеридів жирних кислот розчиняється в жировій фазі. 

Емульсію, отриману в ході лаборатоної роботи № 3.2 або одержану ще 

раз розділити на дві частини. До однієї з них з крапельниці додати розчин в олії 
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Судану-III (гідрофобний барвник), до іншої - водний розчин метилового 

помаранчевого (гідрофільний барвник) і енергійно перемішати. 

Скляною паличкою нанести по краплині обох емульсій на чисті 

предметні стекла і розглянути їх під мікроскопом. Зробити висновок про тип 

емульсії (тип емульсії визначали розташуванням крапельок фаз). Схематично 

замалювати в кольорі емульсії, пофарбовані різними барвниками. 

 

Рис. 4. Приклад емульсії під мікроскопом, водорозчинна фаза забарвлена 

метилоранжем 

 

 

Лабораторна робота № 3.4 

Отримання та гідроліз лецитину 

Прилади: плитка, водяна баня, хімічна склянка на 50 мл, скляні палички, 

вирва, пробірки, піпетки. Реактиви: яєчний жовток, 96% етиловий спирт, 

ацетон, 10% розчин NaOH, паперовий фільтр.  

Хід роботи. Одержання лецитину. У невелику хімічну склянку 

поміщають 1/5 - 1/6 частину (близько 1г) висушеного на повітрі і розтертого 

жовткового яєчного і при перемішуванні скляною паличкою вливають 15 мл 

киплячого спирту. Суміш перемішують 10 хв. При цьому відбувається 

екстрагування з жовтка лецитину та частини пігментів. Спиртова витяжка 

забарвлюється у жовтий колір, а жовток значно знебарвлюється. Після 

охолодження суміш фільтрують через складчастий паперовий фільтр пробірку. 

Якщо мутний фільтрат, то знову фільтрують через той же фільтр. В іншу 
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пробірку наливають 3 мл ацетону і краплями додають частину отриманого 

фільтрату. Спостерігають появу каламуті, а потім випадання осаду лецитину, 

що вказує на нерозчинність лецитину в ацетоні. У третю пробірку до 2-3 мл 

фільтрату додають по краплях дистильовану воду. Утворюється стійка 

емульсія.  

Гідроліз лецитину. У пробірку наливають 5-10 крапель спиртового 

розчину лецитину (див. п. 1), додають 3-5 мл 10% NaOH і кип'ятять 5-10 хв. 

Показником минулого гідролізу лецитину служить поява запаху оселедцевого 

розсолу, властивого триметиламіну, що утворюється при гідролізі холіну. 

Одержання лецитину з яєчного жовтка. Беремо яйця, розбиваємо та 

виливаємо вміст у склянку, тщательно збиваємо, як для приготування омлету. 

Беремо широкий і дрібний пластиковий лоток, і виливаємо ці яйця на нього, 

розподіливши їх тонкою кулею по всій площі. Якщо лоток невеликий: ширина 

20 см, а довжина 40 см, то на нього знадобиться вся пара яєць. Далі необхідно 

поставити його сушитися, злегка обдуваючи теплим повітрям. Варіантів 

отримати цей самий теплий поток безліч, найпростіший і економічно вигідний 

спосіб використовувати тепло від радіатора і компрессора холодильника. 

Встановіть піднос згори холодильника у задній частині, саме в тій області, 

звідки піднімається тепле повітря. У такому режимі годину сушіння становить 

приблизно 10 днів. Визначити достатньо години пройшло можна за зовнішнім 

виглядом яєчної плівки, вона повинна спучитися і легко віддирати від підносу. 

Звичайно, можна використовувати і інші джерела тепла, такі як вентилятор, 

побутовий обігрівач і подібні до них, але це вже за вашим бажанням. Також 

врахуйте, що інша інтенсивність обігріву може істотно змінити годину сушіння. 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ 3 

1. Основні типи речовин, що здатні змінювати реологічні 

характеристики харчових продуктів. 
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2. Чим відрізняються загущувачі, гелеутворювачі, емульгатори, 

піноутворювачі? 

3. Типи емульгаторів, чим вони відрізняються? 

4. Величина ГЛБ, як показник поверхнево-активних властивостей 

емульгаторів. 

6. Фактори, що впливають на стабільність емульсій. 
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РОЗДІЛ 4. РЕГУЛЯТОРИ СМАКУ 

До найбільш важливих класів регуляторів смаку відносять харчові 

кислоти, ароматизатори, підсилювачі смаку та підсолоджувачі. 

Харчові кислоти – різноманітна за своїми властивостями група речовин 

органічної і неорганічної природи. 

Основні джерела харчових кислот – рослинна сировина і продукти її 

переробки. Органічні харчові кислоти містяться в більшості рослин – ягодах, 

фруктах, овочах, в тому числі в коренеплодах, листяній зелені. Разом з 

вуглеводами і ароматичними сполуками вони формують смак і аромат плодів а, 

отже, продуктів їх переробки. 

Назви і формули деяких харчових кислот, які найчастіше зустрічаються в 

харчових продуктах, наведені в таблиці 8. 

 

Таблиця 8 

Основні харчові кислоти та їх солі 

Назва кислоти  Солі кислоти  Формула кислоти  

Аскорбінова  Аскорбати  

 
Винна  Тартрати  

 
Гліколева  Гліколяти  

 
Хінна  Хінати  
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Яблучна  Малати  

 
Бурштинова (янтарна) Сукцинати  

 
Гліцеринова  Гліцерати  

 
Молочна  Лактати  

 
Лимонна  Цитрати  

 
Піровиноградна  Пірувати  

 
Оцтова  Ацетати  

 
Щавлева  Оксалати  

 

 

Цукрозамінники. Це речовини, схожі за структурою на вуглевод, з 

низьким ГІ (глікемічним індексом). Калорійність близька до цукру. Рецептори 

на язиці сприймають їх більш солодкими. Цукрозамінники приблизно на 

одному рівні зі звичайним цукром по солодощі та калорійності, засвоєнню в 

шлунково-кишковому тракті і включеності в обмінні процеси. Однак рівень 

глюкози піднімається не так високо, а стимуляція виходу інсуліну з 

підшлункової залози в рази менше. Приклади цукрозамінників: фруктоза, 

сорбіт, ксиліт. 

Підсолоджувачі. Це що відрізняються за структурою від вуглеводів 

з’єднання, до всього іншого, зі зниженою або нульовою калорійністю. Ці 
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речовини в десятки, а то і в сотні разів солодше, ніж цукор або його замінник. 

Будь-який представник цих груп має відповідати ряду загальних критеріїв. Бути 

солодким на смак і нешкідливим, не впливати на вуглеводний обмін і 

розчинятися у воді, рідинах. По впливу на організм відзначають деякі 

відмінності. Підсолоджувачі не включаються в метаболізм, не засвоюються і 

виводяться з шлунково-кишкового тракту без наслідків. Глюкоза залишається 

на колишньому рівні, в переробці не бере інсулін. Енергетична цінність 

нульова, тоді як солодкість вище, ніж у цукру, в сотні разів. Приклади 

підсолоджувачів: стевія, аспартам, сукралоза, цикламат. 

 

 

 

Лабораторна робота № 4.1 

Визначення натрій хлориду в солоних сирних виробах методом з аргентум 

нітратом без попереднього озолення 

Загальні положення. 

Сіль відіграє роль смакового інгредієнта й регулятора мікробіологічних 

та ферментативних процесів, які перебігають у сирах під час їх дозрівання й 

зберігання. Від вмісту солі в сирі залежать його смак, колір, запах, 

консистенція. Тому визначення вмісту натрій хлориду в сирі - це відповідальна 

операція технологічного й лабораторного контролю його якості. Визначення 

вмісту солі в твердих продуктах сирного виробництва часто здійснюють 

кондуктометричним методом за допомогою калібрувальних графіків. 

Прикладом може бути методика визначення масової частки кухонної солі в 

сичуговому сирі, в якій досліджуваним об'єктом є водна витяжка сиру 

Мета: освоїти аргентометричний метод визначення масової частки 

натрій хлориду у пробі 

Хімічний посуд та прилади і реактиви: хімічні склянки; бюретка; 

фарфоровий тигель; скляні лійки; конічні колби; мірні колби місткістю на 100 
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см3 ; електрична плитка; паперові фільтри; скляні палички; AgNO3 (ч.д.а.); 

KCrO4 (100 г/дм3 ); NaCl (10 г/дм3 ); дистильована вода; електронні ваги; 

скляний термометр; мірний циліндр на 50 см3 ; піпетки місткістю на 50 см3 , 

кондуктометр Mi 170, ступка, пестик, мірний циліндр на 50 см3 , 

фільтрувальний папір. 

Техніка виконання  роботи 

5 г продукту, поміщають у склянку місткістю 100 см3 , доливають 50 см3 

дистильованої води, нагрітої до 90 ℃. Продукт добре розтирають скляною 

паличкою і вміст склянки кількісно переносять в мірну колбу місткістю 100 см3 

за допомогою дистильованої води, нагрітої до 70-80 ℃. Мірну колбу з вмістом 

охолоджують до 20 ℃, доливають дистильованою водою до мітки, добре 

перемішують і фільтрують через сухий фільтр в чисту, суху колбу. Якщо 

фільтрат виходить мутний, його переливають назад в мірну колбу і 

фільтрування повторюють. У конічну колбу піпеткою доливають 50 см3 

фільтрату, додають 5-8 крапель розчину калій хромату і фільтрат титрують 

розчином аргентум нітрату при постійному збовтуванні до появи слабкого 

цегляно-червоного забарвлення, який не зникає при збовтуванні і подрібненні 

паличкою великих частинок осаду. 

 Обробка результатів вимірювань Масову частку хлористого натрію в 

солоних сирних виробах Х2,%, обчислюють за формулою: 

X2 = V∗100 m∗50 , (2) 

де V - об'єм розчину аргентум нітрату (1 см3 якого відповідає точно 0,01 г 

натрій хлориду), витраченого на титрування 50 см3 фільтрату, см3 ; m - маса 

наважки продукту, г.  

За остаточний результат аналізу приймають середнє арифметичне 

результатів двох паралельних визначень, допустимі розбіжності яких не 

повинні перевищувати 0,2%. 
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Лабораторна робота № 4.2 

Дослідження вмісту фруктози 

Загальні положення. 

Якісне визначення вмісту фруктози (яка є кетозою) у водних розчинах 

може базуватися на її здатності утворювати забарвлені продукти конденсації з 

ваніліном (4-окси-3-метоксибензальдегідом). Ванілін не взаємодіє з альдозами 

(глюкозою, галактозою), однак реагує з олігосахаридами та полісахаридами, до 

складу яких входить фруктоза. Залежно від концентрації фруктози, продукти 

реакції мають стійке рожеве або червоне забарвлення 

Мета: освоїти простий метод визначення присутності фруктози в 

харчових продуктах 

Хімічний посуд та прилади і реактиви: хімічні пробірки, водяна баня, 

секундромір, порошки фруктози, сахарози та ваніліну.  

Техніка виконання  роботи 

У три пробірки вносять: в першу 1 мл розчину фруктози та 5 мл розчину 

ваніліну; в другу 1 мл розчину сахарози та 5 мл розчину ваніліну, в третю 1 мл 

розчину глюкози і 5 мл розчину ваніліну. Вміст пробірок ретельно 

перемішують та нагрівають на водяній бані (80 °С) протягом 10 хвилин. Потім 

пробірки швидко охолоджують у кристалізаторі з льодяною водою або льодом. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ 4 

1. Основні типи харчових добавок, що здатні впливати на смакові 

характеристики продуктів.  

2. Чим відрізняються підсолоджувачі від цукрозамінників? 

3. Назвіть негативні та позитивні боки використання підсилювачів смаку 

в харчових продуктах 

4. Чи відноситься сіль до харчових добавок? Які технологічні функції, 

окрім регулювання смаку, вона може виконувати в харчових продуктах? 

6. Назвіть основні харчові кислоти та їх солі.  
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РОЗДІЛ 5. РЕЧОВИНИ, ЩО ПОДОВЖУЮТЬ СТРОКИ ЗБЕРІГАННЯ 

ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

 

Консерванти запобігають мікробному псуванню продуктів. Механізм дії 

консервантів на збудникі різноманітний. Можна виділити: 

- консерванти, що пригнічують певну фазу проростання спор 

мікроорганізмів; 

- консерванти, що знижують активність води в субстраті і тим самим 

пригнічують ріст і розвиток мікроорганізмів. 

Кількість речовин, що консервують регламентується стандартами, так як їх 

поведінка в організмі є неоднозначною. Їх використання дозволяється тільки 

тоді, коли вони технологічно необхідні, не представляють ризику для здоров'я і 

використовуються в інтересах споживача.  

Існують кілька варіантів участі консервантів в обміні речовин: 

1) нерозчинні речовини, які, як правило, проходять незмінними через 

кишечник; 

2) речовини, які всмоктуються з шлунково-кишковому тракту, але 

хімічному перетворенню не піддаються. Вони не дають токсичних метаболітів і 

виводяться з організму через нирки; 

3) речовини, що всмоктується в шлунково-кишковий тракт, але після 

біохімічного розкладання виводяться з організму (спочатку окиснюються, потім 

набувають гідрофільності). Для них характерні досить швидкі біохімічні 

перетворення і відсутність накопичення метаболітів в організмі. Наприклад, 

бензойна кислота в організмі людини утворює з гліцином гіпурову кислоту і 

виводиться через нирки. 
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Таблиця 8 

Ефективність деяких консервантів по відношенню до мікроорганизмів 

Консервант Бактерії Дріжджі Пліснява  

Нітрити ++ - - 

Сульфіти ++ ++ + 

Кислоти: 

Мурашина + ++ ++ 

пропіонова + ++ ++ 

сорбінова ++ +++ +++ 

бензойна ++ +++ +++ 

п-Оксібензоати ++ +++ +++ 

Діфеніл - ++ ++ 

 

Як і консервуючі речовини, антиоксиданти (АО) застосовуються для 

збільшення термінів зберігання харчових продуктів. В основі їх дії лежить 

інгібування реакцій окиснення харчових компонентів. Окиснення відбувається 

під впливом кисню, повітря, світла, температури, технічних факторів 

виробництва. Окислюються в першу чергу ліпіди і їх сполуки, вітаміни, інші 

біологічні важливі речовини, що знижує харчову цінність продукту. 

Кінцеві продукти окиснення негативно впливають на строки зберігання 

продукції, органолептичні властивості і можуть бути токсичними для організму 

людини. 

Так, наприклад, окиснення жирів призводить до утворення 

гідропероксидів, які, окислюючись, дають такі токсичні сполуки, як альдегіди, 

кетони, вільні жирні кислоти і численні продукти їх полімеризації. 

Для запобігання окиснювальному псуванню використовують 

антиоксиданти (АО), які діляться на дві групи - природні і синтетичні. 
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До природних антиокиснювачів відносять токофероли (вітамін Е), 

аскорбінову кислоту (вітамін С), терпени, флавони, каротиноїди. 

До синтетичних антиоксидантів відносять бутілоксіанізол (БОА), 

бутілоксітолуол (БОТ), додецілгаллат (ДГ), поліметвлсілоксан (ПМС), похідні 

фенолу, сантохін тощо. Для харчових продуктів застосовуються БОА, БОТ, ДГ, 

які є інгібіторами фенольного типу, тобто гальмують процес окиснення за 

допомогою взаємодії з пероксидними радикалами, або вступають в 

синергетичну взаємодію з природними антиоксидантами або фосфоліпідами. 

Допустимий рівень синтетичних АО в харчових продуктах не перевищує 

0,02%. 

 

Лабораторна робота № 5.1 

Визначення вмісту бензойної кислоти 

 

Загальні положення. 

Бензойна кислота (С6Н5СООН) і її натрієва сіль (С6Н5СООNa) 

використовуються в концентраціях до 0,1% для консервування різних харчових 

продуктів. Незважаючи на низький консервуючий ефект, бензоат натрію 

застосовують частіше, ніж кислоту, через кращу розчинність його у воді. 

Ефективність консерванту підвищується в кислому середовищі (pH менше 5). 

Активність проти дріжджів вище, ніж проти цвілі. Бензойна кислота впливає на 

ферментативну систему мікроорганізмів, а також діє на клітинні мембрани. 

Вона хороший консервант для кислої фруктово-овочевої продукції. Бензойна 

кислота і її солі застосовуються для консервування плодово-ягідних пюре, 

соків, використовуваних в кондитерському виробництві, у виробництві 

фруктових соків, ікри рибної, рибних пресервів в кількості не більше 1000 мг / 

кг, а також мармеладу, пастили, меланжу, призначеного для виробництва 

печива, в кількості не більше 700 мг / кг  
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Мета: ознайомитись з методикою встановлення вмісту бензойної 

кислоти в харчових продуктах 

Суть методу визначення бензойної кислоти і бензоату натрію зводиться 

до приготування водної витяжки з досліджуваного продукту, осадження з неї 

білкових речовин, екстракції бензойної кислоти з водної витяжки хлороформом 

з подальшим титруванням. 

Хімічний посуд та прилади: скляна пробірка; секундомір; циліндр 

вимірювальний місткістю 10 см3; конічна колба місткістю 50 см3. 

Реактиви: 15% -й розчин железисто-сінеродістого калію; 30% -й розчин 

сірчано-кислого цинку; 10% -й розчин соляної кислоти; хлороформ; 95% -й 

етиловий спирт; фенолфталеин; 0,095 моль / дм3 розчину їдкого натрію; 10% -й 

розчин їдкого натрію. 

Техніка виконання  роботи 

Для проведення аналізу готують водну витяжку в мірній колбі на 250 мл з 

наважки продукту масою 20-50 г (якщо продукт твердий, його подрібнюють, 

додають по краплях 10% -й розчин NaOH до лужного середовища (проба по 

лакмусово папері). Для осадження білкових речовин додають 5-10 мл K4 (Fe 

(CN) 6) і 5-10 мл ZnSC4. Вміст колби доводять до мітки дистильованою водою, 

енергійно перемішують і через 5 хв фільтрують. Потім 100 мл фільтрату 

поміщають в ділильну воронку, нейтралізують розчином НС1 до нейтральної 

реакції, після чого додають ще 5 мл НС1. Бензойну кислоту екстрагують чотири 

рази хлороформом по 40-50 мл; тривалість кожної екстракції становить 15-20 

хв. 

Збовтування проводять круговими обертовими рухами через кожні 5 хв. 

Після кожної екстракції хлороформенний витяжки збирають в одну колбу 

і потім відганяють 3/4 об'єму хлороформу на водяній бані при температурі 65 ° 

С, після чого залишок витяжкипереносять в форфоровой чашку і випарюють 

насухо при температурі 40-50 ° С. 
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При попаданні в витяжку водного шару необхідно хлороформенний шар 

промити дистильованою водою два рази по 5 мл. 

Залишок бензойної кислоти в чашці розчиняють в 30-50 мл спирту 

(нейтралізованого за фенолфталеїном), додають 10 мл дистильованої води, дві-

три краплі фенолфталеїну і титрують 0,05 моль / дм3 розчином NaOН. 1 мл 

розчину NaOH відповідає 0,0061 г бензойної кислоти або 0,0071 г бензоату 

натрію. 

Вміст бензойної кислоти, мг/кг, обчислюють за такою формулою: 

, 

де n – об'єм розчину 0,05 моль/дм3 гідрооксиду натрію (калію), 

витраченого на титрування, см3; 

К – поправний коефіцієнт до титру розчину гідроксиду натрію (калію); 

G – об'єм продукту, см3. 

 

 

Лабораторна робота № 5.2 

Визначення ефективності застосування антиоксидантів  в жирі, якій 

підвергається термічному впливу 

 

Загальні положення. 

Жири, що використовуються при обсмажуванні харчових продуктів 

достатньо швидко окислюються, а первинні продукти окиснення теж зі 

значною швидкістю перетворюються на вторинні, які є термостабільними. 

Швидкість окиснення при температурі обсмажування у всіх жирів різна, тому 

кожен потребує контролю ступеня окисненості.  

Мета: встановити вміст вторинних продуктів окиснення у зразку жиру, 

який використовувався у обсмажуванні харчових продуктів 

 

Варіант 1. Кількісна проба ступеня термічного окиснення жиру. 
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Хімічний посуд та прилади: скляна пробірка; секундомір; циліндр 

вимірювальний місткістю 10 см3; конічна колба місткістю 50 см3. 

Реактиви: спиртовий розчин гідроксиду калію (20 г/дм3); водний розчин 

метиленового голубого 0,01 %-вий; фільтрувальний папір. 

Техніка виконання  роботи 

В скляну пробірку вносять 3 см3 жиру або олії, додають 7 см3 

спиртового розчину гідроксиду калію (20 г/дм3) та струшують впродовж 30 с. 

Шари рідини роз’єднуються, після чого через маленький складчастий фільтр 

верхній шар декантують у конічну колбу. В пробірку поміщають 1 см3 

фільтрату, додають 5 крапель водний розчин метиленового голубого 0,01 %-

вого та після перемішування залишають на 5 хв.  

При наявності у пробі продуктів окиснення в кількості більше ніж 1 % 

забарвлення стає рожевим з бузковим або малиновим відтінком. У зворотному 

випадку рідина в пробірці буде жовто-коричневою. 

 

Варіант 2. Визначення кількісного вмісту вторинних продуктів 

окиснення в жирі, який був використаний при обсмажуванні харчових 

продуктів. 

Метод заснований на реакції утворення темнозабарвлених хіноїдних 

похідних дікарбоксильних сполук при впливі на них розчинів їдких лугів з 

наступним вимірюванням оптичної густини розчину на 

електрофотокалоріметрі.  

 

Хімічний посуд та прилади: мірна колба місткістю 25 см3; терези 

лабораторні класу точності 2 (з похибкою зважування не більше 0,01 г). 

Реактиви: спиртовий розчин гідроксиду калію (1 моль/дм3); етиловий 

спирт 96 %-вий вільний від карбонільних сполук; фільтрувальний папір. 

Техніка виконання  роботи 



  67 

 

В мірну колбу місткістю 25 см3 зважують 1 г жиру та додають 15 см3 

свіжоприготованого спиртового розчину гідроксиду калію (1 моль/дм3). Суміш 

перемішують та витримують впродовж 5 хвилин на киплячій водяній бані. 

Потім швидко охолоджують в холодній воді та доводять етиловим спиртом до 

мітки. Етанол не повинен містити карбонільних сполук. Потім розчин 

фільтрують через маленький складчастий фільтр у приймальну колбу. Для 

запобігання помутніння розчину негайно визначають оптичну густину на 

електрофотокалоріметрі. Довжина хвилі – 420 – 430 нм (синій світлофільтр). 

Розрахунок масової долі вторинних продуктів окиснення Х (у %) 

проводять за формулою: 

 

Х = (0,02 + 3,44 * Д) / m, 

 

де Д – оптична густина розчину жиру; m – маса наважки жиру, г. 
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ПІДГОТОВКА ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ТА СКЛАДАННЯ 

ЗВІТУ 

Для підготовки до лабораторних робіт необхідно виконати домашнє 

завдання, яке видає викладач. Підготовка повинна виконуватись за конспектами 

лекцій, методичними вказівками або іншою літературою, яку забезпечує 

викладач. Домашню роботу слід починати з опрацювання теоретичного 

матеріалу і продовжувати конспектуванням методики лабораторної роботи у 

лабораторний журнал. 

Перед виконанням експериментальної роботи студенти зобов'язані 

отримати письмовий допуск у викладача. Для цього необхідно пред'явити 

заповнений (методика лабораторної роботи, таблиці перерахунку, розрахункові 

формули якщо вони є тощо) лист лабораторного журналу, а також перерахувати 

необхідні для виконання практичної роботи реагенти, устаткування і 

лабораторний посуд. Також необхідно відповісти на запитання викладача, які 

розкриють Ваш рівень опрацювання теоретичного матеріалу. 

В процесі виконання практикуму по кожній роботі складається звіт. Він 

повинен містити описання результатів роботи, розрахунок результатів та 

висновки студента щодо них.  

Наявність звіту оцінюється викладачем письмово. Студент одержує 

оцінку, яка ставиться викладачем у лабораторний журнал студента та в 

лабораторний журнал дисципліни.  
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ЧАСТИНА 2 

ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ 

Мета практичних занять – ознайомлення студентів з принципами 

використання харчових добавок в продуктах бродіння і напоях. Встановлення 

широких можливостей до змін рецептур за допомогою внесення тих чи інших 

харчових добавок.  

На практичних завданнях студенти за обраною темою (певний харчовий 

продукт) намагаються розкрити наступне:  

- повна характеристика продукту; 

-  технологія виробництва; 

-  перелік харчових добавок, які можуть входити до його складу; 

-  аргументоване пояснення необхідності присутності тієї або іншої 

харчової добавки; 

-  рекомендації щодо пакування; 

-  розрахунок нової рецептури продукту з аргументованим поясненням 

зміни харчових добавко або їх дозування. 

Розгляд інформації проводиться у вигляді доповідей. Прийняття рішень 

щодо доцільності застосування тієї чи іншої харчової добавки – у вигляді 

дискусії.  

Також можливе проведення практичних робіт у вигляді суми презентацій з 

наступним їх обговоренням. Перелік рекомендованих тем: 

1. Фруктові або овочеві нектари. 

2. Солодкі газовані напої. 

3. Енергетичні напої. 

4. Консерви. 

5. Ковбаси. 

6. Сардельки або сосиски. 

7. Копчена риба. 

8. Морозиво. 

9. Солодкі сирки. 

10. Майонез. 

11. Карамельні цукерки. 

12. Мармелад. 
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13. Печиво з фруктовою начинкою (або прослойкою). 

14. Круасани або інша слойона випічка з начинкою. 

15. Бульйонні кубики. 

16. Чіпси. 

17. Сухарики. 

18. Соуси. 

19. Заморожені напівфабрикати (наприклад нагетси). 

20. Жувальна гумка. 

Основні вимоги до оформлення презентації: 

- єдиний стиль оформлення (малюнки, заголовки, текст повинні бути 

виконані з використанням 3-4 основних кольорів); 

- фон слайдів презентації повинен бути однаковим для всіх слайдів. 

За винятком випадків, коли якийсь пункт презентації є складним, і для його 

розгляду потрібні додаткові слайди, тут може бути використаний інший фон, 

що відрізняється від основного; 

- повинна дотримуватися спільний кордон для всіх слайдів, що 

входять до складу презентації: ліва, верхня і права кордону по 1,5 см, нижня - 

1,5-2 см; 

- заголовки кожного пункту плану презентації повинні бути 

однакового розміру, накреслення і кольору; 

- поява на слайді картинок, тексту і т.д. не повинно приховувати 

текст і картинки, вже присутні на слайді; 

- на слайдах повинні бути тільки тези, короткі пояснення, немає 

необхідності набирати весь текст, пам'ятайте: презентація - це Ваш опорний 

конспект, в якому повинно бути тільки найосновніше; 

- якщо виникла необхідність помістити на слайд досить великий 

текст, то основні пункти в ньому виділяються за допомогою кольору або 

змінюється накреслення шрифту; 

- презентація повинна бути наглядною, тому використовуйте 

картинки, відеосюжети замість тексту. Це робить презентації цікавіше. 

Плагіат презентацій категорично заборонений! 

 


