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ПРАКТИЧНА РОБОТА 1, 2 

ТЕМА: Продуктовий розрахунок виробництва овочевих натуральних 

консервів. 

Розрахунок норм витрати продукції в облікових банках. Визначення 

необхідної кількості тари для фасування. 

МЕТА: Вивчити методику виконання продуктового розрахунку для 

овочевих натуральних консервів. 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

Вивчити склад продуктового розрахунку. 

Вивчити методику розрахунку розділів вказаних у розробці. 

Розрахунок норм витрати сировини і матеріалів по заданому 

асортименту. 

Розрахунок потреби тари і тароматеріалів. 

Вивчення розрахунку витрат сировини і напівфабрикатів по операціях. 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

1. Вихідні дані включають: асортимент продукції, продуктивність лінії 

і тару для фасування. 

Вибирають технологічну схему виробництва заданого асортименту і 

складають її векторну схему. 

Після вибору технологічної схеми виконується продуктовий 

розрахунок, який включає такі пункти: 

                 1.1 Графік надходження сировини. 
Назва сировини Місяці 

1    2     3     4     ...   12 

              1.2 Графік роботи цеху. 
Місяць 
зміни 

1    2   3   4   ....    12 Кількість за сезон 

   

   

              1.3 Виробнича програма роботи цеху (в тоб). 
Асортимент    Місяці За сезон 

      

 

 



1.4 Розрахунок норм витрати сировини і матеріалів. 

Вихідними даними для розрахунку норм витрат сировини і матеріалів є 

маса обробленого продукту, передбачена рецептурою і допустимі норми 

втрат і відходів у виробництві. Рецептуру, втрати і відходи виписуються з 

інструкції. 

Норма витрат сировини і матеріалів розраховуються в кг на тисячу 

облікових банок (кг/тоб). 

1.5 Розрахунок норм витрат сировини і матеріалів в кг на тонну 

консервів, виходячи із норм витрат, в кг/тоб розраховують по формулі: 

Т1 = Т х К1        ; 

 

де     Т1 - норми витрати сировини і матеріалів, кг/т. 

Т - норми витрати сировини і матеріалів, кг/тоб. 

К1 - коефіцієнт перерахунку з тоб в тонну. 

1.6 Таблиця порівняння норм витрат сировини і матеріалів в кг/т 

консервів. 

Назва сировини і матеріалів Норми в Витрат, кг 

по інструкції по розрахунку 

1.7 Таблиця потреби сировини і матеріалів. 
Сировині і 
матеріали 

Продуктив-

ність лінії, 

тоб/год 

Норма витрат, 

кг/тоб 

Витрати 

   за годину |  за зміну  |    за сезон 

Ця таблиця складається по заданій продуктивності лінії за годину і 

норми витрати сировини і матеріалів. 

Помноживши кількість тоб за годину на норму витрати в кг на тоб 

одержують витрати за годину, помноживши кількість сировини за годину на 

тривалість зміни одержують витрати за зміну, помноживши кількість 

сировини за зміну на кількість змін в сезон одержують витрати за сезон. 

 

1.8 Таблиця виходу сировини і напівфабрикатів по операціях в кг/год. 

Рух сировини і Втрати і відходи По процесах, кг 

напівфабрикатів %                   | кг 

 



Ця таблиця складається на основі даних таблиці потреби сировини і 

матеріалів за годину, а також втрат і відходів по операціях. 

Якщо втрати і відходи дані в % до маси сировини, що поступає на 

кожну операцію, то відсоток втрат і відходів розраховують від маси 

сировини, яка поступає на кожну операцію. Якщо ж втрати і відходи дані в % 

до маси вихідної сировини (сумарні), тоді відсоток втрат і відходів на кожній 

операції вираховують від початкової кількості сировини. 

Якщо втрати і відходи по операціях дані в відсотках до маси вихідної 

сировини, їх величини сумують і норми витрати вираховують по формулі: 

 

Т - норма витрат сировини, кг/тоб; 

S - маса обробленого по рецептурі, кг/тоб; 

х - сума втрат і відходів, в % до маси використаної сировини. 

Норма  витрат солі  і  цукру,  що  входять до  складу сиропу або  соусу 

вираховують по формулі, в кг/тоб: 

 

Sc — маса нетто сиропу або соусу, кг/тоб; 

m - вміст цукру в сиропі або сухих речовин в соусі, %; 

xc - втрати сиропу або соусу, %. 

Якщо втрати і відходи по операціях дані в відсотках до маси сировини, 

що надходить на кожну операцію, їх величини сумувати не можна, так як це 

складні проценти, тоді норму витрат в кг/тоб розраховують по формулі: 

 

х1, х2... хn - втрати і відходи по операціях, %; n - число технологічних 

операціях. 

 

 

 



КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 

1. Чим характеризується харчова цінність зеленого горошку, стручкової 

квасолі? 

2. Як обчищають томати, буряк і моркву від шкіри? 

3. Як виготовляють цвітну капусту? 

4. Охарактеризуйте основні технологічні процеси виготовлення пюре, 

шпинату і щавлю. 

5. Як виготовляють "Перець солодкий натуральний"? 

6. Особливості виготовлення "Кукурудзи цукрової". 

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ 

І Варіант 

Асортимент: "Перець солодкий натуральний" 

Продуктивність: 6 тоб/год 

Фасування:І-82-1000 

II Варіант 

Асортимент: "Кукурудза цукрова" 

Продуктивність: 4 тоб/год 

Фасування: 1-82-1000 

III Варіант 

Асортимент: "Морква гарнірна" 

Продуктивність: 3 тоб/год 

Фасування: І - 82 - 500 

IV Варіант 

Асортимент: "Томати натуральні цілі" 

Продуктивність: 5 тоб/год 

Фасування: 1-82-1000 



ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 

ТЕМА: Продуктовий розрахунок виробництва маринадів і салатів. 

Визначення необхідної кількості маринадної заливки, оцту, солі. 

Виконання розрахунків по обліку консервної продукції в умовних 

банках. 

МЕТА: Навчитись розраховувати необхідну кількість солі і оцту для 

приготування маринадів. 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

1. Ознайомитись з розрахунками необхідної кількості солі і оцту. 

2. Розгляд виробничої ситуації. 

3. Оформлення звіту роботи. 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Оцтову кислоту в консервному виробництві використовують для 

виготовлення овочевих, фруктових і рибних маринадів. 

При виготовленні різних консервів використовуються заливки, соуси, 

маринади з різним вмістом оцтової кислоти. Для того, щоб розрахувати, яку 

кількість оцтової есенції чи оцту потрібно додати до заливки, щоб 

забезпечити необхідну по стандарту кислотність в консервах скористаємось 

формулою: 

 

У - кількість оцту на 100 кг заливки, кг. 

m1 - вміст оцтової кислоти в консервах по стандарту, або технічних 

умовах, %; 

m2 - вміст оцтової кислоти в есенції чи оцті, %; 

З — кількість заливки в банці при фасуванні, % від маси нетто. 

Концентрацію оцтової кислоти можна знайти по формулі: 

 

М - кількість твердої фази, кг. 

З - кількість заливки, кг. 



m1 - кількість оцтової кислоти в заливці, %. 

Оцтову кислоту застосовують у вигляді оцтової есенції 70-80-98%-ї 

концентрації або оцту 6-9-10%-ї концентрації. 

При виготовленні маринадів рекомендується за рецептурою 

використовувати 80%-ну оцтову кислоту. Якщо використовується кислота 

іншої концентрації або оцет, то її перераховують за формулою: 

 

m - масова частка оцтової кислоти в оцтовій есенції, %; 

у - масова частка 80%-ї оцтової кислоти у заливці за рецептурою, %. 

При виготовленні консервів кухонну сіль використовують для 

приготування розсолів, маринадів, заливок, соусів або її безпосередньо 

додають в консервовані банки разом із іншими компонентами. 

Концентрацію розсолу можна виразити кількістю грамів хлориду 

натрію і 100 г розчину (р) і кількістю грамів хлориду натрію на 100 г води 

(q). 

Між р і q існує наступна залежність: 

p = q100/(100+ q), або q=p100/(100-р) 

Розсіл з заданою концентрацією кухонної солі можна приготувати 

користуючись наступним розрахунком: 

q = Bp/(100-p),   де 

В - кількість води, кг. 

q — кількість солі, кг. 

Р — концентрація розсолу, %. 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Чим відрізняються натуральні овочеві консерви від овочевих 

маринадів? 

2. Які особливості виготовлення салатів? 

3. Як готують сировину для виробництва маринадів? 

4. Як готують консерви "Огірки мариновані", "Кабачки консервовані"? 

5. Забракована партія консервів "Огірки консервовані" так як в готовій 



продукції огірки мають м'яку консистенцію, що не відповідає вимогам 

стандарту. Виявити причини, що привели до появи браку і заходи по їх 

попередженню. 

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ 

1. Варіант 

Асортимент: "Огірки консервовані" 

Продуктивність: 6 тоб/год 

Фасування: 1-82-1000 

II Варіант 

Асортимент: "Перець маринований цілий" 

Продуктивність: 8 тоб/год 

Фасування: І-82-1000 

ІІІ Варіант 

Асортимент: "Салат ніжинський" 

Продуктивність: 14 тоб/год 

Фасування: І - 82 – 500 

IV Варіант 

Асортимент: "Салат з буряка" 

Продуктивність: 21 тоб/год 

Фасування: І - 82 – 500 



ПРАКТИЧНА РОБОТА 4, 5 

ТЕМА: Овочеві закусочні консерви. Розрахунок норм витрат сировини 

і матеріалів при виробництві консервів. Визначення виходу сировини по 

операціях. Визначення енергетичної цінності консервів. 

МЕТА: Вивчити методику виконання продуктового розрахунку для 

овочевих закусочних консервів. 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

1. Вивчити зміст продуктового розрахунку. 

2. Вивчити методику розрахунку. 

3. Розрахувати норми витрати сировини і матеріалів для різних видів 

продукції. 

4. Оформити звіт про роботу. 

5. Визначити коефіцієнт заміни олії в печах. 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Овочеві закусочні консерви складаються з декількох компонентів: 

овочів, фаршу, томатного соусу, з яких фарш і соус в свою чергу складаються 

з кількох компонентів. В процесі виробництва консервів контролюють вміст 

сухих речовин в сировині і напівфабрикатах, а також вміст жиру в 

обсмажених овочах. 

Розглянемо методику розрахунку норм витрати сировини і матеріалів 

на овочеві фаршировані консерви, які складаються з основної сировини: 

перцю, баклажанів, томатів, фаршу і томатного соусу. Фарш в свою чергу 

складається із обсмаженої моркви, білих коренів, цибулі, свіжої зелені, 

кухонної солі, а томатний соус - із томат-пюре, води, цукру і прянощів. 

Для розрахунку необхідно знати рецептуру консервів, тобто % 

співвідношення компонентів, що входять до складу консервів і умовну масу 

продукту для облікової та фізичної банки. 

Для прикладу розглянемо рецептуру консервів "Перець фарширований 

овочами". Масу облікової банки для цих консервів приймаємо рівно 335 

грам. Згідно збірника технологічних інструкцій для консервів "Перець 



фарширований овочами", встановлена наступна рецептура. 

Рецептура "Перцю фаршированого овочами". 

Компоненти В  % В  кг на тисячу умовних банок 

  

Перець бланшований 25 83,75 

Фарш 40 134,00 

Томатний соус 33 110,55 

Олія 2 6,70 

Всього 100 335,70 

 

Так, як сіль входить до складу фаршу і томатного соусу, норму витрати 

розраховуємо сумарно: 

ТСолі = 2,68-100 / (100 -1) + 2,54  100/(100-1) =5,2 кг/тоб 

Складніше розрахувати норми витрати олії, так як в консерви вона 

надходить різними шляхами: безпосередньо в банку і з обсмаженими 

овочами. 

Спочатку знаходимо кількість олії, яка всмоктується овочами, що 

надходять в   банку.   Відсотковий  вміст  жиру  в   обсмажених   овочах   

приймаємо  згідно технологічних інструкцій по виробництву овочевих 

фаршированих консервів. Кількість олії, всмоктаної обсмаженими овочами 

на 1 тоб складе: морква 101,84   12 /100 = 12,2 кг, білі корені 10,72   13/100 = 

1,4 кг,  цибуля 14,7  27 /100 = 4 кг,  всього: 12,6 кг. 

Згідно рецептури безпосередньо в банку додають олії на 1 тоб 6,7 кг. 

Потім визначимо норми витрати компонентів: 

Тперцю = 83,75∙100
4
/(100 -1,5) ∙(100 - 2,4) ∙ (100-2) ∙ (100 -1) = 115 кг/тоб; 

Тморкви =101,84∙ 100
6
/(100 -1,5) ∙ (100 -10,5) ∙ (100 - 50) ∙ (100 - 2) ∙ (100 -2) ∙ 

∙(100-1)= 260 кг/тоб; 

ТЦибулі = 14,74∙ 100
6
/(100-1,5) ∙ (100-17) ∙ (100-50) ∙ (100-2) ∙ (100-2) ∙ (100-1)= 

=38 кг/тоб; 

Тбілих коренів = 10,72- 100
5
/(100-1,5) ∙ (100-23) ∙ (100-35) ∙ (100-2) ∙ (100-1) = 

= 22 кг/тоб; 

Тзелені = 4,02 ∙ 100
2
/(100 - 31) ∙ (100-1) =5,9 кг/тоб 

По цій же формулі розраховуємо і норми витрат матеріалів, які входять 



до складу томатного соусу для консервів "Перець фарширований з овочами". 

Тт-п = 100∙8∙100/12(100 -5) = 70,2 кг/тоб; 

Тмука = 1,10∙100/(100 -12) = 1,25 кг/тоб; 

Тцукор = 6,86∙100/(100-1) = 7 кг/тоб. 

Приймаючи втрати олії при обсмажуванні овочів в розмірі 6%, а при 

прокалюванні втрати становлять 1% знайдемо норму витрати олії рослинної 

на 1 тоб. 

ФАРШ З ЗЕЛЕННЮ 

Морква обсмажена 76,0 101,84 
Білі корені обсмажені 8,0 10,72 

Цибуля обсмажена 11,0 14,74 
Зелень свіжа 3,0 4,02 
Кухонна сіль 2,0 2,68 

Всього 100,0 134,00 

ТОМАТНИЙ СОУС 
Томатна паста 8%-на 90,45 100,00 

Мука 1,0 1,10 
Цукор 6,2 6,86 

Кухонна сіль 2,3 2,54 
Перець духмяний мелений 0,03 0,03 

Перець гіркий мелений 0,02 0,02 
Всього 100 110,55 

Далі необхідно знати втрати і відходи сировини і матеріалів при 

виробництві консервів. Ці дані також беремо із збірника технологічних 

інструкцій. 

ВТРАТИ І ВІДХОДИ СИРОВИНИ В % 

Види 

сировини 

% 
збері-
гання 

Очис-

тка 

Бланш-

ування 

Видиме 
обсмаж-
ування 

Втрати 

при 

обсмаж-

уванні 

Охоло-

дження 

Фаршир-

ування 

укладка 

Перець 1,5 24,0 - - - - 1 

Морква 1,5 10,5 - 50 2 2,0 1 

Білі 
корені 

1,5 23,0 - 35 - 2 1 

Цибуля 1,5 17,0 - 50 2 2 1 

Зелень - 31,0 - - - - 1 

Мука - 12,0 - - - - 1 

Втрати томатного соусу згідно інструкції прийняті в розмірі 5 %, солі, 

цукру і прянощів-по 1%. 

Знаючи всі дані можна знайти норми витрати для сировини і матеріалів 

на 1 тоб. 

 



Розрахунок калорійності консервів 

Для розрахунку калорійності спочатку складаємо таблицю вмісту 

білків, жирів, вуглеводнів, виходячи із хімічного складу компонентів і 

консервів і їх рецептури. 

Для обсмажених овочів білки і вуглеводи розраховуються в % по 

формулах: 

 

 

Бсир, Всир - вміст білків, вуглеводів в сировині, в %; х - видиме 

обсмажування в %. 

ТАБЛИЦЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ КОНСЕРВІВ 

Назва складових 

частин консервів 

Рецептура в Білки Жири Вуглеводи 

г на об.банку в% в г в% в г в% в г 

        

Калорійність визначається кількістю тепла, яке виділяється при 

засвоюванні 1 г білка — 16,7 кДж;  1г жиру-38,83 кДж;  

 1г вуглеводів - 17,7 кДж. 

Калорійність розраховується на 100г консервів: 

 

Ек = К - калорійність 100г консервів, енергетична цінність консервів 

Б, Ж, В - вміст білків, жирів, вуглеводів в консервах 

r1, r2, r3 - калорійність 1г білків, жирів, вуглеводів, кДж 

G - маса продукту в обліковій або фізичній в г. 

При обсмажуванні сировини жир під впливом сировини вологи, 

високої температури, кисню, повітря піддається фізико-хімічним змінам, що 

знижує його харчову цінність, погіршується колір, самк і запах, а це в свою 

чергу погіршує якість обсмаженого продукту. Степінь погіршення якості 

жиру в процесі обсмажування в основному залежить від коефіцієнту заміни 

жиру в обсмажувальних апаратах. 



Під коефіцієнтом змінюваності олії розуміють відношення добової 

витрати її W до всієї кількості олії в печі d кг. 

K=W/d 

Кислотне число олії зберігається на низькому рівні при К не менше як 

1,2.ї 

К = 24G (100 - х)∙ Уобс∙ 100/100∙ 100 (100 - Р) ∙ Мм, 

G — година продуктивність обсмажувального апарату по сировині, кг 

х - видиме обсмажування, в % 

Уобс - вміст жиру в обсмажених овочах, в % 

Р - втрати олії в процесі обсмажування, в % 

Мм - кількість олії в печі. 

ЗАДАЧА 

За добу було обсмажено 36 т сирої моркви, видиме обсмажування 

склало 45%, вміст жиру в обсмаженій моркві 12%. Кількість олії в 

обсмажувальній печі 1 тонна. Визначити добовий коефіцієнт заміни масла. 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Які способи виготовлення ікри овочевої? 

2. Які вимоги ставляться до готової продукції при виготовленні 

овочевих закусочних консервів? 

3. Як виготовляють овочі нарізані з овочевим фаршем залиті томатним 

соусом? 

4. Як здійснюється контроль за якістю готового продукту і олії при 

обсмажуванні? 

 

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ 

І Варіант 

Асортимент "Перець фарширований" 

Продуктивність - 3 тоб/год 

Тара-1-82-1000 

 



ІІ Варіант 

Асортимент "Ікра цибулева" 

Продуктивність - 5 тоб/год 

Тара-1-82-500  

ІІІ Варіант 

Асортимент "Томати фаршировані" 

Продуктивність - 4 тоб/год 

Тара-1-82-1000 

IV Варіант 

Асортимент "Голубці фаршировані овочевим фаршем" 

Продуктивність — 6 тоб/год 

Тара - 1 - 82 – 5000 



ПРАКТИЧНА РОБОТА   6 

ТЕМА: Обідні консерви. Консервні напівфабрикати для громадського 

харчування. 

МЕТА: Навчитись розраховувати норми витрати сировини і матеріалів 

для обідніх консервів. 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

1. Виконання продуктового розрахунку. 

2. Розрахунок норм витрати сировини для заданого асортименту. 

3. Розрахунок тари і тароматеріалів. 

4. Розрахунок калорійності і вмісту сухих речовин. 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Обідні консерви - це багатокомпонентні суміші з овочів, обсмажених 

або пасерованих тваринних жирах і олії з додаванням томатної пасти, солі, 

цукру і прянощів. 

До перших обідніх страв належать борщі і щі із свіжої і квашеної 

капусти, розсольники, капусняки, супи із свіжих овочів, круп, бобових і 

макаронних виробів, м'яса і жиру, щі та супи з грибами. 

Як другі страви виробляють різні солянки з овочів, бобових, круп, 

грибів ч додаванням копченостей, м'яса і прянощів. 

Бобові культури використовують в консервному виробництві для 

виготовлення других обідніх страв, м'ясо-рослинних і сало-бобових 

консервів. 

Бобові культури попередньо очищають і інспектують. 

Замочування і бланшування їх забезпечує стандартне співвідношення 

складових компонентів в готовому продукті і кращу його якість. 

При набуханні об'єм бобових значно збільшується завдяки 

всмоктуванню вологи злаками і крохмалем. 

Білки краще всього поглинають вологу при 50 °С, тому воду для 

замочування бобових підігрівають до 50-60 °С. В процесі замочування 

оболонка зерна стає еластичною, внаслідок чого зерно залишається цілим, не 



дивлячись на збільшення в об'ємі, і при стерилізації не розварюється. 

Співвідношення води і бобових повинно бути 2,5:1. Процес 

замочування триває 3-4 години і закінчується, коли вміст вологи в зерні 

досягає 60%, а маса 160% до маси сухого зерна. 

Замочені боби промивають, а потім бланшують 2-6 хв в киплячій воді 

для набухання крохмалю, який всмоктує вологу, коли температура води 

перевищує 80 °С, наступає процес клейстеризації. Маса бобових після 

бланшування повинна складати 185% до маси сухих зерен. 

Горох і чечевицю можна не замочувати, а тільки бланшувати 15-30 хв. 

При замочуванні, митті і бланшуванні велике значення має якість води. 

Солі кальцію і магнію, які містяться в твердій воді, зв'язують білки і степені 

набухання бобових зменшується. В результаті продукт, не дивлячись на 

тривалу стерилізацію консервів, залишається твердим. Рекомендується 

використовував воду з твердістю не більше 7 мг-екв. 

T6=S∙100
0
/Н (100-х)...(100-xn), 

де Н - набухання бобових при замочуванні, 

x1...хn - втрати і відходи на технологічних операціях. Кількість вільного 

бульйону (в %): 

Б = [б-ф(n-Н) + М∙0,45∙100]/1000, 

де б - рецептурна кількість бульйону, кг, 

ф - кількість квасолі по рецептурі в перерахунку на суху, кг, 

n - повне набухання квасолі після стерилізації, 

Н - набухання квасолі після замочування і бланшування. 

М - кількість м'яса по рецептурі, кг, 

0,45 - коефіцієнт збереження маси м'яса після стерилізації. 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Які особливості виробництва обідніх консервів? 

2. Як приготувати заправу для перших обідніх страв? 

3. Які консервовані напівфабрикати випускають для громадського 

харчування? 



4. У чому відмінність технології заправних консервів від заправи у 

виробництві перших обідніх страв? 

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ 

I Варіант 

Продуктивність: 2 тоб/год 

Асортимент: "Борщ із свіжої капусти з томатом" 

Фасування: 1-82-1000 

II Варіант 

Продуктивність: 3 тоб/год 

Асортимент: "Суп квасолевий" 

Фасування: І - 85 – 500 

III Варіант 

Продуктивність: 4 тоб/год 

Асортимент: "Солянка овочева із свіжої капусти" 

Фасування: 1-82-500 

IV Варіант 

Продуктивність: 5 тоб/год 

Асортимент: "Солянка овочево-грибна із свіжої капусти" 

Фасування: І - 82 – 500 



ПРАКТИЧНА РОБОТА 7, 8 

ТЕМА: Розрахунок норм витрат сировини і матеріалів при 

виробництві концентрованих томат-продуктів. 

МЕТА: Вивчити методику виконання продуктового розрахунку для 

концентрованих томат-продуктів. 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

1. Вивчити зміст продуктового розрахунку. 

2. Одержати завдання. 

3. Вивчити методику розрахунку. 

4. Розрахувати норми витрати сировини і матеріалів для 

концентрованих томат-продуктів. 

5.Розрахунок тари і тароматеріалів. 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Потрібно розрахувати норми витрати сировини на тисячу умовних і 

фізичних банок концентрованих томат-продуктів (пюре, паста). За облікову 

банку концентрованих томат-продуктів прийнято рахувати 400г продукту з 

вмістом сухих речовин 12%. Таким чином для визначення норм витрати 

сировини на тисячу облікових банок потрібно знати вміст сухих речовин в 

сировині, а також величину втрат і відходів в виробництві. Відповідно в 

обліковій банці містяться 48г сухих речовин (400 ∙  12 / 100). 

Кількість протертої пульпи становить: 

А0 = 400∙12/С0 ,    де 

А0 - кількість пульпи, кг 

C0 — вміст сухих речовин в пульпі, % 

Розхід пульпи на умовну банку: 

Ах1 = Аx ∙100/(100-x2),   де 

Ах - кількість пульпи на умовну банку, кг 

х2 - втрати сухих речовин, % 

Розхід сировини на умовну банку становить: 

 



Тсир = Ах1∙100/(100 –х1),   де 

Тсир - розхід сировини, 

x1 - втрати при протиранні або 

Тсир = 400∙12∙100
2
/(100- х1) (100 – x2) Cx 

Для визначення норми витрати томатів на тисячу умовних банок в 

чисельнику потрібно писати замість 400г - 400 кг. 

Для    розрахунку    витрат   томатів    на   тисячу    фізичних   банок    

можна користуватись формулою (2), але при цьому замість 400 кг необхідно 

вказувати масу продукту в тисячі банок, а замість 12% сухих речовин - їх 

фактичний вміст в продукті. 

Формулу (2) можна використовувати і для розрахунку томатів на 

тисячу облікових банок концентрованого томатного соку, тільки в цьому 

випадку в чисельнику замість 12% сухих речовин потрібно ставити 40%. 

ПРИКЛАД 1. 

Визначити норму витрати томатів на тисячу облікових банок, виходячи 

із , вмісту сухих речовин 5% в сировині. Відходи на протиранні становлять 

4%, а втрати сухих речовин в виробництві 3%. 

Тсир = 400∙12∙100
2
/(100-4) (100 -3)∙5 = 1030 кг 

ПРИКЛАД 2. 

Визначити кількість свіжих томатів на 1т концентрованого томатного 

соку з вмістом сухих речовин 40%. Відходи з екстрактора 35% втрати сухих 

речовин в виробництві 3%. Вміст сухих речовин в сировині 4,8%. 

Тсир = 1000∙40∙100
2
/(100 - 35) (100 - 3)∙4,8 = 13216 кг 

Для отримання концентрованих томат-продуктів використовують 

багатокорпусні випарні установки. При переході із одного апарату в інший 

змінюється вміст сухих речовин в продукті, а відповідно і його кількість. 

ПРИКЛАД. 

На   уварювання   в   трьохкорпусну   випарну   установку   "Ланг"   

надійшло 15000кг томатної пульпи з вмістом сухих речовин 5%. В І корпусі 

пульпу уварюють до 10% сухих речовин, в II до 20% і в III - до 30%. 



Визначити кількість випареної вологи в кожному корпусі і вихід готового 

продукту. Визначимо кількість випареної вологи в І корпусі по формулі: 

 

GH - початкова кількість продукту, 

Сп, Ск - початковий і кінцевий вміст сухих речовин. 

W = 15000 (1 - (5 /10)) = 7500 кг 

В II корпусі томатна маса надходить в кількості 

7500 = (15000-7500) 

Кількість випареної вологи в II корпусі: поверхні нагріву випареного 

апарату за годину: 

 

В III корпусі томатна маса надходить в кількості 

3750 = (7500-3750) 

Кількість випареної вологи в III корпусі: 

 

Вихід 30% томатної пасти становить: 

3750-1250 = 2500 кг. 

Знаючи кількість випареної вологи в тому числі чи іншому апараті, а 

також тривалість випарювання τ хв. І поверхню нагріву апарату F м
2
, можна 

визначати кількість випареної вологи (в кг) з 1 м
2
 поверхні нагріву випарного 

апарату за годину: 

W
1
 = W∙ 60/Fτ, де 

W
1
 - кількість вологи, випареної за весь процес, кг 

На автоматизованій поточній лінії "Ланг" для виробництва томатної 

пасти площа поверхні нагріву складає в І корпусі 43,8 м
2
, в II - 22,8 м

2
, в III - 

16 м
2
. 

Тривалість випарювання в І корпусі 200 хв, в II - 175 хв, в III - 100 хв. 

Кількість вологи, випареної за цей час в кожному корпусі, беремо із 



попереднього прикладу. Тоді кількість випареної вологи з 1 м
2
 з поверхні 

нагріву за годину в кожному апараті складає: 

в першому корпусі 

W1, = 7500∙60 / 43,8∙200 = 51,3 кг 

в другому корпусі 

W2 = 3750∙60 / 22,8∙175 = 56,4 кг 

в третьому корпусі 

W3= 1250∙60/16∙100 = 46,9 кг 

Розгляд виробничої ситуації. Виявлено перевитрати сировини при 

виробництві томат пасти. Проаналізувати можливі причини перевитрати. 

Висновки обґрунтувати і підтвердити розрахунками. 

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ТОМАТНОЇ ПАСТИ 

Продуктивність лінії 30%-ної томатної пасти - 100 тоб за зміну, або 

12,5 тоб за годину. Фасування проводять в жерстяні банки №13. 

Норма витрат сировини на 1 тоб: 

Тсир = 400∙12∙100
4
 /(100 – х1) (100 – x2) (100 – x3) (100 - х4) Ссир, де 

x1 - відходи і втрати при зберіганні, митті та інспекції, % 

х2 - відходи на протирочній машині, % 

х3 - втрати при варінні, % 

x4 - втрати при фасуванні, % 

Ссир - вміст сухих речовин в сировині, %. 

Т=400∙12∙100
4
/(100-2,5)(100-4)(100-0,3)(100-0,2)=1030кг 

Кількість сировини за годину становить: 

1030∙12,5= 12875 кг 



Складемо рух сировини по операціях: 
 

Технологічні операції Маса, кг 
Втрати і відходи 

% кг 

Зберігання 12875 0,5 64,4 

Миття 12810,6 0,5 64,4 

Інспекція 12746,2 1,5 193,1 

Насіння видалення і протирання 12533,1 4 501,3 

Варка 12031,8 0,3 36,1 

Фасування пасти 11993,7  7,8/30 = 2000 0,2 0,4 

Укладка пасти в банки 1996 - - 

ВИХІД: 

тоб 1996  30/12  0,4=12,5   

Фізичних банок №13 1996/0,88 = 2268   

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Мета і технологія нормалізації томатної пульпи. 

2. За якими показниками контролюють якість томатної пасти? 

3. У чому переваги варіння томатної пасти у вакуум-випарних 

апаратах? 

4. Технологія виготовлення томатних соусів. 

5. Технологія асептичного консервування концентрованих томат-

продуктів. 

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ 

I Варіант 

Продуктивність лінії: 20 тоб за зміну;   Фасування: жерстяна банка №13 

Вміст сухих речовин в сировині - 5%, в готовому продукті - 30%. 

II Варіант 

Продуктивність лінії: 40 тоб за зміну 

Фасування: жерстяна банка №12 

Вміст сухих речовин в сировині - 4,5%, в готовому продукті - 35%. 

III Варіант 

Продуктивність: 15 тоб/год;  Фасування: скляна банка І - 82 - 500 

Вміст сухих речовин в сировині 4,5%, в готовому продукті - 35%. 

IV Варіант 

Продуктивність: 12 тоб/год 

Фасування: скляна банка І - 82 - 350 

Вміст сухих речовин в сировині - 5%, в готовому продукті - 40%.



ПРАКТИЧНА РОБОТА 9 

ТЕМА: Продуктовий розрахунок овочевих соків. 

МЕТА: Ознайомитись з різними видами овочевих соків. Навчитись 

розраховувати норми витрати сировини і матеріалів. 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

1. Виконання продуктового розрахунку для овочевих соків. 

2. Розрахунок норм витрати для концентрованого томатного соку. 

3. Складання графіків надходження сировини. 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Високий вміст мінеральних речовин і вітамінів в овочевих соках 

обумовлює їх високу дієтичну цінність. Соки отримують майже із всіх видів 

овочів. Випускають два види овочевих соків: з м'якоттю і без м'якотті 

неосвітлені. Соки ) м'якоттю отримують змішуванням овочевих пюре з 

неосвітленими соками або цукровим сиропом. Виготовляють купажовані 

соки (коктейлі). Овочеві соки в залежності від кислотності можна поділити 

на три основні групи: соки з кислих овочів з рН біля 4,5, соки з мало кислих 

овочів з рН не більше 4,5 і підкислені соки, соки з овочів, які пройшли 

молочнокисле бродіння. 

Для розрахунку норм витрати сировини при виготовленні 

концентрованого соку користуються формулою: 

Тсир = Мн ∙1000∙40∙100
n
/(100-х1) (100 – x2) c,    де 

Мн - маса нетто продукту в банці 

40 — концентрація соку 

x1 - втрати і відходи на екстракторі 

х2 - втрати сухих речовин на виробництві 

с - вміст сухих речовин в сировині. 

Маса тубу для овочевих соків 400 кг. 

 

 

 



КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Як виготовляють концентрований томатний сік? 

2. В чому полягає відмінність технології натурального морквяного соку 

від соку з цукром і м'якоттю? 

3. Які види соків виготовляють з буряка, у чому їх відмінність? 

4. Як виготовляють сік з квашеної капусти? 

5. Технологія приготування соків з гарбузових овочів. 

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ 

I Варіант 

Асортимент: "Сік морквяний" 

Продуктивність: 5 тоб/год 

Тара: І - 82 – 500 

II Варіант 

Асортимент: "Сік томатний" 

Продуктивність: 8 тоб/год 

Тара: І-82-1000 

III Варіант 

Асортимент: "Сік яблучно-морквяний" 

Продуктивність: 2 тоб/год 

Тара: І - 82 - 500 

IV Варіант 

Асортимент: Напій "Ароматний" 

Продуктивність: 4 тоб/год 

Тара: І-82-1000 



ПРАКТИЧНА РОБОТА 10 

ТЕМА: Виконання продуктового розрахунку виробництва компотів і 

фруктових маринадів. Перевірка якості консервів по вимогам стандартів. 

Визначення необхідної кількості цукрового сиропу, числа котлів для його 

варіння. 

МЕТА: Навчитись виконувати продуктовий розрахунок норм витрат 

сировини при виробництві компотів, фруктових маринадів. 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

1. Виконання продуктового розрахунку виробництва компотів. 

2. Перевірка якості консервів по стандартних показниках. 

3. Визначення необхідної кількості банок для фасування. 

4. Виконання розрахунків по приготуванню сиропів. 

5. Розгляд виробничої ситуації. 

6. Оформлення звіту. 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Компоти і фруктові маринади являють собою плоди або ягоди 

обчищені від неїстивних частин, цілі чи нарізані, покладені в тару і залиті 

цукровим сиропом чи оцтовим розчином з наступним герметичним 

укупорюванням і стерилізацією. Для заливу плодів у компотах користуються 

переважно цукровим сиропом. 

У компотах можуть бути плоди одного виду або суміш їх (компоти 

асорті). Концентрація цукрового сиропу, яким заливають плоди, залежить від 

кислотності плодів і сорту компоту. У сортових компотах концентрація 

сиропу 25 - 50 %, у столових - 18-40 %, у плодах в сиропі - 12-14%, 

Для заливка плодів у компотах використовують не тільки сахарозу, а й 

глюкозно - фруктозний сироп. 

До групи компотів належать плоди натуральні, у яких для заливання 

плодів використовують кип'ячену воду, плоди у фруктовому соці залиті 

соком одноіменних або інших плодів, дієтичні компоти плоди залиті 

розчином поліспиртів - сорбіту і ксиліту, концентровані компоти - частково 



зневоднені плоди у концентрованому цукровому сиропі. 

У консервній промисловості цукор використовують в сухому вигляді і 

у вигляді сиропу необхідної концентрації взважену кількість цукру 

розчиняють при помішуванні в певній кількості гарячої води. 

Концентрацію отриманого сиропу перевіряють на рефрактометрі або за 

допомогою ареометра по густині. При необхідності концентрацію сиропу 

регулюють додаванням води або цукру, а іноді шляхом випаровування 

надлишкової води. 

Концентрацію сиропу можна виражати кількістю грамів цукру в 100 г 

розчину і кількістю грамів цукру в 100 г води. 

Кількість цукру визначається за допомогою формули: 

Ц = А∙ а/100, де 

Ц - кількість цукру 

А - кількість цукрового сиропу 

а - концентрація цукру 

Кількість води: В = А - Ц або В = А [(1 - а) / 100]. 

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ДЛЯ КОМПОТІВ. 

Продуктивність лінії компотів із абрикос половинками (без кісточок) 

40 тоб в зміну або 5 тоб в годину фасування в скляні банки І - 82 - 1000. 

Рецептура компоту   

Компоненти В% 
Вкг 

На 1000 фіз. банок На 1 тоб 

Плоди половинками 72,5 740 261,5 

Сироп 5-%-ний 27,5 280 99,5 

Всього: 100 1020 360,5 

Норма витрат абрикосів на 1 туб: 

Таб = 261,5∙100 /(100 -14)= 304 кг/туб 

Витрати цукру становлять 1,5% 

Тц = 99,5∙50∙100/(100-1,5) = 50,2 кг/туб 

За годину потрібно абрикосів: 304   5 = 1520 кг цукру 50,2   5 = 251 кг, 

сиропу 99   5=495 кг. 

 



Складемо рух сировини по операціях (абрикоси) 

Технологічні операції Маса, кг 
Втрати і відходи 

% кг 

Зберігання 1520 0,3 4,6 

Миття і інспекція 1515,4 0,5 7,6 

Різка на половинки 1507,8 13 197,6 

Фасування 1310,2 0,2 3,0 

Вкладання в банки 1307,2 - - 

Вихід тоб 1307,2/261,5 = 5   

Фізичних банок 
1 -82 -  1000 

5000/2,83 = 1760   

Перевірочний розрахунок стандартних показників 

n=S∙ 100/G, 

де n - вміст нормативного по стандарту показника, % 

S - маса обробленого по рецептурі продукту, в кг/тоб 

G - маса 1 тоб, кг 

Розрахунок вмісту сухих речовин 

 

де А1, А2...Аn- маса компотів по рецептурі, в кг/тоб 

m1, m2.. .mn — вміст сухих речовин в кожному компоненті 

G - маса 1 тоб (суміші) в кг. 

Якщо вміст складових компонентів по рецептурі дається в %, то 

розрахунок проводиться по формулі: 

 

Вміст сухих речовин в компотах з кісточкою розраховується по 

наступній формулі: 

 

де Aпл - маса плодів по рецептурі, в кг 

к - вміст кісточок в плодах, в % до маси плодів 

mпл- вміст сухих речовин в плодах, в % 

Асир — маса сиропу по рецептурі, в г 

G - маса продукту в обліковій або фізичній банці, в г 

Кількість оцтової кислоти, яку додають у заливку, залежить від 



концентрації оцтової кислоти у вигляді маринаду і може бути розрахована за 

такою формулою: 

 

де К - кількість оцту, яка потрібна на 100 кг заливки, кг 

М1 - вміст оцтової кислоти у маринаді, % 

М2 - концентрація оцтової кислоти, % 

А — кількість заливки, % маса нетто 

Розрахунок кількості варильних котлів для варіння сиропу 

 Із   продуктового   розрахунку   виписуємо   потребу   в   сиропі   за   

годину. Виписується із технологічної характеристики робоча ємність котла в 

л. Визначаємо робочу ємність котла, в кг 

 

де Gp - робоча ємкість котла, кг 

Vp - робоча ємкість котла, л 

ρ - густина маси завантаженої в котел, см
3
 

 ρ = 267/267-m 

де m - сухі речовини маси, завантаженої в котел, %. 

Складаємо цикл роботи котла по заводських даних: 

Завантаження - 5 хв. 

Підігрів- 10 хв. 

Варіння- 15 хв. 

Розвантаження - 5 / т = 35 хв. 

Знаходимо кількість котлів по формулі: 

 

де n - кількість періодично працюючих апаратів, шт. 

N - кількість сиропу за год, кг 

τ - цикл роботи апарату, хв. 

Gp - робоча ємкість апарату, кг 

Інтервал між завантаженнями двох апаратів: 



 

де τ - інтервал між завантаженнями двох апаратів, хв. 

Потім складаємо графік роботи котлів з урахуванням циклу роботи і 

інтервалу завантаження. 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Які способи застосовують для очищення плодів від шкірочки, їх 

особливості? 

2. Як укріпити тканину плодів, які легко розварюються і зберегти їх 

колір? 

3. До яких видів мікробіологічного псування здатні компоти і які 

заходи запобігання псуванню? 

4. Особливості виробництва компотів із напівфабрикатів? 

5. У чому відмінність маринадів від компотів? 

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ 

I Варіант 

Асортимент: "Компот вишневий" 

Продуктивність: 8 тоб/год 

Тара: І-82-100 

II Варіант 

Асортимент: "Компот №18" 

Продуктивність: 10 тоб/год 

Тара: І - 82 – 2000 

III Варіант 

Асортимент: Маринад сливовий" 

Продуктивність: 5 тоб/год 

Тара: І - 82 – 2000 

IV Варіант 

Асортимент: Яблука кусочками з шкірочкою" 

Продуктивність: 6 тоб/год 

Тара: І-82-1000 



ПРАКТИЧНА РОБОТА 11 

ТЕМА: Продуктовий розрахунок фруктових соків. 

МЕТА: Навчитись розраховувати норми витрати сировини і матеріалів 

для фруктових соків. 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

1. Виконання продуктового розрахунку для фруктових соків. 

2. Складання графіку руху сировини. 

3. Розрахунок вмісту сухих речовин. 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Залежно від складу соки розподіляють на натуральні і соки з тими чи 

іншими добавками. Натуральні соки можуть бути з одного виду плодів або 

суміші їх. 

Залежно від вмісту м'якоті розрізняють соки освітлені, неосвітлені та з 

м'якоттю. 

Залежно від способів виробництва соки можуть бути розділені на соки 

одинарної міцності, концентровані та газовані. 

За способом консервування розрізняють соки, оброблені теплом, 

охолодженням або заморожуванням, хімічними консервантами. 

Соки з м'якоттю і цукром носять назву нектари. 

Концентровані соки добувають з натуральних видаленням більшої 

частини вологи випаровуванням, виморожуванням чи зворотним осмосом. 

Маса тубу для фруктових соків 400 кг. 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Які види фруктових соків виробляють і в чому відмінність їх? 

2. Які фактори впливають на вихід соку із плодів? 

3. Які способи застосування для освітлення соків? Характерні 

особливості їх. 

4. Охарактеризуйте основні технологічні процеси для виробництва 

виноградного соку. 

5. Які способи використовують для концентрування соків? 



6. У чому полягають особливості технології газованих соків? 

7. Як виготовляють соки з м'якоттю? 

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ 

I Варіант 

Асортимент: "Сік яблучно-виноградний" 

Продуктивність: 6 тоб/год 

Тара: 1-82-1000 

II Варіант 

Асортимент: "Сік яблучний з м'якоттю" 

Продуктивність: 8 тоб/год 

Тара: І - 82 – 2000 

III Варіант 

Асортимент: "Сік сливовий" 

Продуктивність: 5 тоб/год 

Тара: І - 82 – 3000 

IV Варіант 

Асортимент: "Сік яблучно-вишневий" 

Продуктивність: 4 тоб/год 

Тара: І - 82 – 1000 



ПРАКТИЧНА РОБОТА 12 

ТЕМА: Продуктовий розрахунок норм витрати сировини по 

виробництву плодово-ягідного пюре. 

МЕТА: Ознайомитись з продуктовим розрахунком для виробництва 

плодово-ягідного пюре. 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

1. Ознайомитись з продуктовим розрахунком для виробництва 

плодово-ягідного пюре. 

2. Вивчити методику розрахунку. 

3.Розрахувати норми витрати сировини і матеріалів. 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Плодово-ягідне пюре представляє собою протерту масу свіжих плодів 

або ягід, вивільнену від кісточок, плодоніжок, гілочок та інших неїстівних 

частин плодів. Виробляють пюре з різної фруктової сировини одного виду і 

використовують для виробництва різноманітних продуктів, які мають густу 

або желеподібну консистенцію. 

Для виробництва пюре використовують також свіжі, без будь-яких 

ознак псування відходи (шкірку, серцевину), які утворилися при підготовці 

плодів для компотів і варення, дефектні за формою плоди тощо. Ці відходи 

додають до плодів і обробляють разом з ними. 

Вміст сухих речовин у пюре з урахуванням розведення, % 

Сn=100Сп/(100 + К), 

де Сn — вміст сухих речовин в сировині, % 

К - маса конденсату на 100 кг плодів, кг 

Фруктова паста - це натуральний продукт, одержаний утворенням пюре 

з одного чи двох плодів. В залежності від видів використаної сировини пасту 

виробляють з вмістом 20-60% сухих речовин. 

Фруктові соуси являють собою протерту фруктову масу, уварену з 

цукром. 

 



Вміст сухих речовин у суміші: 

 

де А — масова частка торе в суміші, % 

В - масова частка цукру в суміші, % 

Сn, Сц — вміст сухих речовин відповідно в пюре і цукрі, % 

Смакові якості соусів залежать від співвідношення між цукром і 

кислотою тому кращі за якістю соуси виробляють з плодів, які містять 0,4 - 

0,6 % кислот. 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Для чого застосовують теплову обробку плодів при виготовленні 

пюре? 

2. У   виробництві   яких   видів   консервів   застосовують   

стерилізовані   пюре-напівфабрикати. 

3. Охарактеризуйте технологію одержання фруктових паст. 

4. Як розраховуються вміст сухих речовин у фруктових соусах. 

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ 

I Варіант 

Асортимент: "Соус абрикосовий";     Продуктивність: 6 тоб/год 

Тара: І - 82 – 500 

II Варіант 

Асортимент: Пюре вишневе" ;    Продуктивність: 5 тоб/год  

Тара:І-82-1000 

III Варіант 

Асортимент: "Пюре яблучне" 

Продуктивність: 10 тоб/год 

Тара: І - 82 – 500 

IV Варіант 

Асортимент: Приправа сливова";    Продуктивність: 8 тоб/год 

Тара: І-82-1000 



ПРАКТИЧНА РОБОТА 13 

ТЕМА: Продуктовий розрахунок по виробництву дитячих консервів. 

МЕТА: Вивчити методику виконання продуктового розрахунку для 

дитячих консервів. 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

1. Вивчити склад продуктового розрахунку. 

2. Вивчити методику розрахунку. 

3. Розрахунок норм витрати сировини і матеріалів. 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Раціональне харчування, будучи основною умовою нормального 

розвитку дітей, профілактики захворювань і, отже, формування здорового 

покоління, не може бути забезпеченим без широкого використання 

консервованих продуктів. Виробництво консервів забезпечує цілорічне 

збалансоване харчування дітей усіх вікових категорій. 

В асортимент консервів входять такі групи: пюреподібні, овочеві, 

плодоовочеві, м'ясні та овоче-м'ясні консерви, плодові та ягідні пюреподібні 

консерви, гомогенізовано чи протерті, плодові та ягідні соки, крупно 

подрібнені консерви і консерви нарізані шматочками, лікувальні овочеві та 

овоче-м'ясні консерви для дітей, хворих на пієлонефрит, анемію, з хворобами 

обмінного характеру. 

В залежності від складу і використання технології консерви, консерви 

поділяються на наступні групи: 

І. Фруктові пюреподібні консерви: 

- гомогенізовано для дітей одно-двохмісячного віку 

- протерті для дітей з 6 місяців. 

ІІ. Овочеві, овочево-фруктові, м'ясні і овочево-м'ясні пюреподібні 

консерви: 

- гомогенізовано для дітей з 4-х місячного віку 

- протерті для дітей з 7 місяців. 

 



ІІІ.  Перші і другі обідні страви,   нарізані кусочками,   призначені для 

дітей старших 1,5 року. 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1.Які вимоги ставляться до виробництва дитячих консервів? 

2. Як виробляють пюреподібні консерви для дітей? 

3. Нові види консервів для дітей. 

4. Які   види   консервів   виробляють   для   дітей   до   року,   до   трьох   

місяців, дошкільників і школярів? 

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ 

І Варіант 

Асортимент: "Пюре із абрикосів" 

Продуктивність: 8 тоб/год 

Тара: І - 82 – 500 

ІІ Варіант 

Асортимент: Пюре із яблук і абрикосів" 

Продуктивність: 6 тоб/год 

Тара: І-58-350 

ІІІ Варіант 

Асортимент: "Пюре вишневе з вершками і цукром" 

Продуктивність: 5 тоб/год 

Тара: І - 58 – 500 

IV Варіант 

Асортимент: "Пюре із яблук, моркви, абрикосів" 

Продуктивність: 7 тоб/год 

Тара: І - 82 – 500 



ПРАКТИЧНА РОБОТА 14 

ТЕМА: Консерви для дієтичного харчування. 

МЕТА: Виконання продуктового розрахунку фруктових дієтичних 

консервів, розрахунки по приготуванню сорбітового і ксилітового сиропів. 

Визначення дійсного вмісту поліспиртів у розчині. 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ. 

В нашій країні велику увагу приділяють виготовленню дієтичних 

консервів. До них можна віднести фруктову групу дієтичних консервів, 

призначену для харчування хворих на цукровий діабет. Замінниками цукру в 

даному випадку є ксиліт і сорбіт. Степінь солодкості ксиліту рівна сахарозі, 

сорбіт в 2 рази менш солодший, ніж сахароза. 

При виготовленні дієтичних консервів сорбіт і ксиліт використовують 

у вигляді сиропів різної концентрації. Концентрацію сиропу контролюють по 

рефрактометру. Формула для визначення істинної кількості сухих речовин в 

ксилітному розчині, виходячи із показників шкали рефрактометра 

розраховують по формулі: 

 

де В - істинний вміст сухих речовин в ксилітному розчині, % 

А - показники шкали рефрактометра 

При   використанні   сорбіту   для   приготування   сиропів,   

використовують спеціальні таблиці поправок. 

Для більш високих концентрацій розчину сорбіту для розрахунку 

істинного вмісту сорбіту в розчині користуються формулою: 

В = 1,1А-3,9, 

де В - істинний вміст сорбіту в розчині, % 

А - показники шкали рефрактометра. 

У випадку приготування сиропів, які складаються із суміші полі 

спиртів (для джемів) користуються формулою: 



 

де В - істинний вміст сухих речовин в розчині, % 

А - показники шкали рефрактометра 

R - поправочний коефіцієнт (0,995) 

К і С- кількість ксиліту і сорбіту по рецептурі, % до суми сухих 

речовин (К+С=100%) 

При розрахунку норм витрат полі спиртів на одиницю готової 

продукції враховують їх стандартну вологість сорбіту — 95%, ксиліту - 98%. 

Втрати на технологічних операціях при використанні поліспритів вищі, 

ніж при використанні цукру, і становлять для сорбіту 3, для ксиліту - 2,5%. 

Фруктові компоти на сорбіті і ксиліті виготовляють із яблук, слив, 

груш, черешень, вишень, суміші яблук і груш. 

РЕЦЕПТУРА КОМПОТІВ 
 

компот 

Рецептура, кг на 1 г 

готової продукції 

Концентрація сиропу по 1             

реарактометру 

плодів сиропу сорбінового ксилітового 

Яблучний 647 353 28,0 25,0 

Вишневий 690 310 30,0 27,0 

Черешневий 703 293 20,0 17,0 

Сливовий 670 330 25,0 22,0 

Яблучно-
грушевий 

654 (327 яблук, 

327 груш) 

346 28,0 25,0 

РЕЦЕПТУРА СОКІВ 
 

Сік Рецептура, г Концентрація сиропу по 

рефрактометру, % сік сироп 

Вишневий 

на сорбіті 

на ксиліті 

 
60,0 
60,0 

 
40,0 
40,0 

 
37,0 
31,0 

Абрикосовий 
на сорбіті на 
ксиліті 

 

50,0 

50,0 

 

50,0 

50,0 

 
25,0 
21,0 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Яким   основним   вимогам   повинні   відповідати   консерви   для   

дієтичного харчування? 

2. Як установлюється склад і регулюється вміст білків, жирів і 

вуглеводів дієтичних консервах? 

3. Які   замінники  цукру  і  солі  використовують  при  виробництві  



дієтичних консервів? 

4. Які особливості має виробництво окремих видів дієтичних 

консервів? 

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ 

І Варіант 

Асортимент: "Компот яблучний" 

Продуктивність: 8 тоб/год 

Тара: 1-82-1000 

II Варіант 

Асортимент: "Сік вишневий" 

Продуктивність: 10 тоб/год 

Тара: І - 82 – 3000 

ІІІ Варіант 

Асортимент: "Компот яблучно-грушевий" 

Продуктивність: 3 тоб/год 

Тара: І - 82 – 3000 

IV Варіант 

Асортимент: "Сік абрикосовий" 

Продуктивність: 6 тоб/год 

Тара: І-82-1000 



ПРАКТИЧНА РОБОТА 15 

ТЕМА: Виконання розрахунків по приготуванню робочих розчинів 

консерванту. 

Визначення кількості діоксиду сірки і його розчину, необхідних для 

сульфітації пюре, плодів і ягід. 

МЕТА: Навчитися проводити розрахунки по визначенню сірчистого 

газу і сірчистої кислоти. 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Згідно технологічній інструкції вміст сірчистого газу в сульфітованих 

напівфабрикатах повинен бути в межах 0,1-0,2%. 

Для визначення кількості газу в (кг) можна скористатися формулою: 

Г = AS/100, 

де А - кількість продукту, що сульфітується, кг S - вміст сірчистого 

газу в продукції, % 

Необхідну    кількість    сірчистого    газу    в    рідкому    стані    

вимірюють сульфітометром, а при більшій кількості зважують на вазі. 

При проведені сульфітації фруктових напівфабрикатів водним 

розчином сірчистого газу необхідно знати концентрацію робочого розчину, 

тобто вміст в ньому сірчистого газу. Концентрацію робочого розчину на 

виробництві визначають ареометром, який показує густину розчину, а по 

густині знаходять концентрацію. 

Нехай необхідно за сульфітувати А кг продукту з вмістом S% 

сірчистого газу в продукті, для сульфітації маємо робочий розчин, в якому 

міститься сірчистого газу Si%. 

Спочатку знаходимо скільки повинно міститися газу в А кг продукту 

плюс невідому кількість р робочого розчину. 

Г=(А +p)S/100 

Ця ж кількість газу повинна міститися в необхідному для сульфітації 

робочому розчині (р, кг), тоді (А + p)S /100 = pS1 /100, р = AS / (S1 - S). 

Якщо потрібно за сульфітувати А кг продукту з вмістом S% сірчистого 



газу. Робочого розчину повинно бути додано р1%. Потрібно визначити 

скільки сірчистого газу повинно містити робочий розчин S1, щоб забезпечити 

вміст S% його в продукті. 

Кількість продукту (в кг) разом з розчином сірчистого газу становить: 

А+Ар1/100=А(1+р1/100) 

Кількість доданого робочого розчину (в кг) знаходимо по формулі: 

р=Ар1/100 

В цьому розчині, кількість якого приймаємо за 100% повинно 

знаходитись в кг сірчистого газу, тоді можна знайти процентний вміст S1 

S1 = (1 +p1/100) S100/p, % 

ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

Задача 1. 

Визначити   кількість   сірчистого    газу   необхідно   для   сульфітації   

30т фруктового торе з вмістом його в продукті 0,12% SO2. 

Задача 2. 

Визначити скільки 5%-ного робочого розчину сірчистої кислоти 

необхідно для сульфітації 18т фруктового пюре з вмістом в ньому 0,18% 

сірчистого газу. 

Задача 3. 

Необхідно   засульфітувати   18т   суниці   шляхом   додавання   до   неї   

12% робочого розчину сірчистої кислоти. Розрахувати якої концентрації 

повинен бути робочий розчин для того, щоб в сульфітованому продукті було 

0,15% SО2. 

Задача 4. 

Для сульфітації взято 90 т кісточкових плодів залитих одноіменним 

пюре в кількості 18 т з вмістом сірчистого газу 0,24%. Визначити процентний 

вміст SO2 в суміші плодів і пюре. 

Задача 5. 

Для сульфітації взято 15 т кісточкових плодів залитих однойменним 

пюре в кількості 18 т, до якого було додано 825 мл 6%-ного розчину 



сірчистої кислоти. Відзначити процентний вміст SO2 в суміші пюре і плодів. 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Які хімічні препарати використовують для консервування фруктових 

пюре? 

2. У чому полягає суха сульфітація плодів? 

3. Поясніть консервуючу дію сорбінової кислоти і її солей? 

4. Від чого залежить консервуюча дія бензойної кислоти? 

5. Які вимоги ставляться до хімічних  консервантів, які 

використовуються в консервуванні? 



ПРАКТИЧНА РОБОТА 16,17 

ТЕМА: Продуктивний розрахунок виробництва повидла, джемів, 

варення. 

МЕТА: Вивчити методику виконання продуктового розрахунку по 

виробництву концентрованих фруктових консервів. 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

1. Вивчити зміст продуктового розрахунку. 

2. Отримати завдання. 

3. Вивчити методику розрахунку. 

4. Розрахунок норм витрати сировини і матеріалів. 

5. Вивчення розрахунку норм витрати сировини і напівфабрикатів по 

операціях. 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Для розрахунку виходу концентрованих фруктових консервів 

приймається до уваги вміст сухих речовин не тільки в сировині, айв 

матеріалах, які йдуть на виготовлення даного виду. 

Необхідно визначити вихід концентрованих фруктових консервів у 

масовому вираженні і в облікових банках, виходячи з рецептури. 

Для цього приймаємо слідуючі умовні позначення: 

В1 - вихід продукту, кг; 

В2 - вихід продукту в облікових банках; 

Ап - кількість пюре (сировини) закладених в апарат, кг 

Сц - вміст сухих речовин в пюре, сировині, %; 

Ац - кількість цукру закладеного в апарат, кг; 

Сц - вміст сухих речовин в цукрі, %; 

Сзаг - вміст сухих речовин в готовому продукті. 

Тоді вихід розраховуємо по слідуючій формулі: 

В1 =АnСn+ АЦСЦ / Сзаг 

Вихід продукту в умовних банках: 

В2 = В1/0,4 



Розраховуємо норму витрати сировини (плодів) і цукру. За тисячу 

обліковних банок повидла, джему і варення приймаємо продукт масою 400 

кг, тоді: 

Sц=Aц-400/B1   SП=AП ∙400/B1,дe 

Ац, Ап - кількість цукру, сировини по рецептурі. 

Норму витрати сировини і цукру на тисячу облікових банок 

визначають по формулі: 

Tn=Sn∙ 100/(100 – xn), Tц=Sц∙100/ (100 – xЦ), 

де х, хц - втрати сировини (пюре), цукру. Для плодів формула має 

вигляд: 

Тпл= Тп∙100∙mП / (100 - хпл) mпл, 

де Тп - норма витрати пюре на тисячу облікових банок повидла, кг; 

mп - вміст сухих речовин в пюре, %; 

хпл - сумарні втрати і відходи при переробці плодів на пюре, %; 

mпл, - вміст сухих речовин в плодах, %; 

При заміні патоки інвертним сиропом користуються слідуючою 

формулою: 

U = G (100 –W1/(100- W2), 

де G - кількість патоки, кг; 

W1 - кількість вологи в патоці, %; 

W2 - вміст вологи в інвертному сиропі, %; 

U - кількість інвертного сиропу, кг. 

Згідно існуючим стандартам в готовому варенні повинно бути 50% 

плодів і 50% сиропу. 

На якість варення впливає правильно вибрана рецептура і норми витрат 

сировини і цукру, для контролю якості варення і виявлення недоліків при 

його виготовленні рекомендується користуватися коефіцієнтом збереження 

об'єму плодів в готовому продукті і водно-цукровим коефіцієнтом. Джем 

гарної якості повинен мати драглеподібну консистенцію, яка залежить від 

кількості і природніх властивостей пектинових речовин, які містяться в 



плодово-ягідній сировині. В джем додають сік, який сприяє утворенню 

драглів. 

Т= (Р1mпл +Amс)∙ 100/mпл (100-x), 

де А - кількість соку, кг 

Р1 - кількість плодів, кг 

mпл, - вміст сухих речовин в плодах, % 

mс - вміст сухих речовин в соці, % 

х - втрати і відходи плодів. 

Приклад: 

Розрахувати норму витрати плодів і цукру на тисячу умовних банок 

сливового повидла. Рецептупа повидла, на 100 кг цукру беруть 150 кг пюре. 

Вміст сухих речовин в плодах - 15%, в пюре - 13%, в повидлі - 67,5%, в цукрі 

- 99,8%. Втрати і відходи плодів при виробництві пюре - 11%, втрати пюре 

при варці повидла - 1,5%, втрати цукру - 0,85%. Вихід повидла становить: 

В1 = (100∙ 99,85 + 150∙ 13) /67,5 = 176,8 кг/тоб 

Кількість цукру по рецептурі на тисячу облікових банок: 

Sц = 100∙400/176,8 = 226,2 кг/тоб 

Кількість пюре по рецептурі на тисячу облікових банок 

Sn = 150∙400/176,8 = 339,4 кг/тоб 

Норма витрати цукру на тисячу облікових банок 

Тц = 226,2∙ 100/(100- 0,85) = 228,1 кг/тоб 

Норма витрати пюре на тисячу облікових банок 

Тп= 339,4∙100/(100 -1,5) = 344,2 кг/тоб 

Норма витрати плодів на тисячу облікових банок 

Тпл = 344,2∙100/(100 -11)∙15 = 335,2 кг/тоб. 

Щоб розрахувати кількість випареної вологи, наприклад при варінні 

варення, необхідно знати кількість завантажених в апарат плодів з вмістом в 

них і в кінцевому продукті сухих речовин. 

Кількість води в плодах (в кг), завантажених в апарат: 

Wпл=Sпл(100-mпл)/100, 



де Sпл, - маса плодів, завантажених в апарат, кг 

mпл - вміст сухих речовин в плодах, %. 

Кількість води (в кг) в сировині завантаженій в апарат: 

Wcup = Scup (100 - тсир) /100 

Кількість води в плодах і сиропі: 

Wсир + Wcup = Sпо (100-mпл/100 + Scup (100- Ccup)/100 

Кількість води, що залишилася після варіння в готовому продукті: 

Wnp = Bnp(100-mnp)/100, 

де Впр - вихід готового продукту, кг 

mпр - вміст сухих речовин в готовому продукті, % 

Кількість випареної вологи, в кг: 

W=Wпл+Wсир-Wпр 

Вихід готової продукції (в кг) знаходимо по формулі: 

Впр = (Sпрmпл + Scupmcup) /mcup 

Приклад 

Для приготування яблучного варення згідно рецептури в апарат 

завантажують 394 кг підготовлених яблук з вмістом сухих речовин 16% і 985 

кг 60% сиропу. Визначити кількість випареної вологи, якщо в готовому 

варенні вміст сухих речовин 70%. 

Визначаємо вихід готового продукту: 

Впр =(394∙ 16 + 985∙ 60) /70 = 937 кг/тоб 

Знайдемо кількість випареної вологи: 

W= [394(100 -16)+985(100 -60)-937(100 -70)]/100 = 444,76 кг/тоб 

 Кількість випареної води (в кг) можна знайти за формулою: 

W = [(SплWпл+ScupWcup) - BnpWnp]/100, кг. 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Поясність консервуючи дію цукру у фруктових консервах. 

2. Які фактори зумовлюють міцність і стійкість драглів? 

3. Як розраховувати рецептуру повидла? 

4. Яким вимогам має відповідати сировина для виробництва джему? 



5. Які ви знаєте способи підготовки плодів для варіння варення? 

6. Охарактеризуйте основні технологічні процеси при виробництві 

цукатів? 

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ 

І Варіант 

Асортимент: "Джем малиновий" 

Продуктивність: 2 тоб/год 

Фасування: І - 82 – 500 

ІІ Варіант 

Асортимент: "Повидло яблучне" 

Продуктивність: 4 тоб/год 

Фасування: І - 82 – 500 

ІІІ Варіант 

Асортимент: "Варення вишневе" 

Продуктивність: 8 тоб/год 

Фасування: І - 82 – 500 

IV Варіант 

Асортимент: "Конфітюр чорничний" 

Продуктивність: 6 тоб/год 

Фасування: І - 82 – 500 



ПРАКТИЧНА РОБОТА 18 

ТЕМА: Плодоовочеві консерви, виготовлені біохімічним способом. 

МЕТА: Вивчити методику розрахунку норм втрат сировини і матеріалів для 

плодоовочевих консервів, виготовлених біохімічним способом. 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

1. Навчитись розраховувати норми витрат сировини і матеріалів для 

різних видів консервів. 

2. Вивчити методику розрахунку. 

3. Отримати завдання і зробити відповідні розрахунки. 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Найпоширенішим і найефективнішим способом консервування і 

тривалого зберігання плодів і овочів є квашення, соління і мочіння. 

В основу цих процесів покладено зброджування цукрів сировини під 

впливом молочнокислих мікроорганізмів. Молочнокислі бактерії виробляють 

ферменти, які зумовлюють зміни речовини в овочах і плодах. 

Характер мікробіологічних і біохімічних змін, які відбуваються у 

рослинній сировині при квашенні, солінні та мочінні, залежить від умов, при 

яких здійснюються ці процеси. При зброджуванні важливо створити 

сприятливі улови для молочнокислих бактерій і несприятливі для шкідливих 

мікроорганізмів. Багатосторонньо впливає на процес квашення і соління 

овочів кухонна сіль. Вона надає продукту своєрідних смакових якостей, має 

консервуючу дію, регулює розвиток мікроорганізмів і, головне, зумовлює 

плазмоліз рослинних клітин у початковій стадії процесу. Кухонну сіль 

використовують у невеликих концентраціях (1 -3%). У такій кількості сіль 

пригнічує розвиток багатьох видів мікроорганізмів, а на діяльність 

молочнокислих бактерій не впливає. 

Розглянемо методику розрахунку овочів консервованих біохімічним 

способом на прикладі квашеної капусти. 

Продуктивність засольного цеху 10 т готового продукту в зміну, або 

1420 кг ча годину. 



Рецептура закладки на 1 т (в кг): 

Капуста шинкована - 1083; 

Морква шинкована - 30; 

Сіль-17. 

Втрати капусти при очистці, шинкуванні і завантаженні становить 8% 

до початкової маси, при ферментуванні -12% до маси, яка надходить на 

квашення, моркви - 16%, солі - 1%. 

Вихід капусти після ферментації становить: 

В = [1083(100 - 12) /100] = 953 кг 

Вихід капусти з додаванням моркви і солі становить: 

В = 953+ 30+ 17= 1000 кг 

Норми витрати на 1т готового продукту становить: 

Ткап = 953∙100
2
 / (100 - 8) (100 - 1) = 1177 кг 

Тморкви= 30 ∙100 / (100 - 16) = 35 кг 

Тсолі=17∙100/(100-1)= 17,2 кг 

 Складаємо рух сировини по операціях: 

Технологічні операції Маса, кг 
Втрати і відходи 

% кг 

Очистка 1682,0 7,0 117,8 

Шинкування 1564,3 0,5 6,4 

Завантаження в домники 1553,9 0,5 1,4 

Ферментація 1547,5 12 183,7 

Вихід: 1361,8 / 0,953 = 1429 кг 

Кількість свіжої капусти за годину складає: 1177∙1,429= 1688 кг 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. На чому грунтується квашення і соління овочів? 

2. Як впливають різні фактори на процес молочно-кислого бродіння? 

3. Які дефекти квашеної капусти і солених овочів і заходи запобігання 

їм? 

4. Яка технологія мочених яблук, журавлини,, брусниці? 

5. Умови зберігання квашених, солених і мочених овочів і фруктів. 

 

 



ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ 

І Варіант 

Асортимент: "Солені огірки" 

Продуктивність: 5 т/зміну 

ІІ Варіант 

Асортимент: "Солений перець" 

Продуктивність: 6 т/зміну 

III Варіант 

Асортимент: "Квашена капуста" 

Продуктивність: 15 т/зміну 

IV Варіант 

Асортимент: "Солена морква" 

Продуктивність: 3 т/зімну 


