
Міністерство освіти і науки 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної державної адміністрації 

ДНЗ «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені  І. 

Г. Боровенського» 

Самченко Н.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основи пекарської 

справи 
Міні-навчальний посібник  

для учнів ЗП(ПТ)О з професії  «Пекар» 

 

Решетилівка,  2021 



 2 

 
Рекомендовано навчально-методичною радою ДНЗ 

«Решетилівський професійний аграрний ліцей імені                     
І. Г. Боровенського» 

Апробація електронного контенту міні-навчального посібника 

проводиться в ДНЗ «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені 

І.Г. Боровенського» з 2020р.  

 

 

Самченко Н.М..  Основи пекарської справи. Міні-навчальний 

посібник для учнів ЗП (ПТ)О з професії „Пекар”.  

 

 У навчальному посібнику у стислому вигляді подано відомості 

про основну та додаткову сировину хлібопекарського виробництва, 

способи зберігання і підготовки її до виробництва. Наведені технології 
та технологічні схеми виготовлення хлібобулочних виробів з 

пшеничного та житнього борошна, наведена їх порівняльна 

характеристика. Розглянуті питання зберігання виробів, їх харчової 

цінності. Приділена увага асортименту хлібобулочних виробів. Окремі 

розділи присвячені питанням охорони праці, екологічним аспектам 

хлібопекарського виробництва, санітарно-гігієнічним вимогам. 

Кожний розділ містить запитання для закріплення вивченого 

матеріалу, завдання для самостійного опрацювання, в додатку № 2 

розміщені тестові завдання для тематичного контролю знань. 

 

Автор: Самченко Н.М., - викладач вищої категорії, голова 
методоб’єднання ДНЗ «Решетилівський професійний аграрний ліцей 

ім. І.Г. Боровенського» в Полтавській області, інженер-технолог по 

переробці продукції тваринництва, технік-технолог борошномельного 

виробництва, пекар 4-го розряду. 

Комп’ютерна верстка: Самченко І.М.   
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        Полтавщина з давніх-давен 

славиться як невичерпна житниця. Саме 

полтавські та решетилівські пекарі 

відновили забуті рецепти спражнього 

хліба, турбуючись про здоров’я людей.  

Хліб – творіння самої природи, а 

значить – від Бога. Це наш рідний 

український продукт, що несе добробут 

та процвітання, одне з тих кращих 

надбань національної культури, що 

виплекане протягом століть нашим 

мудрим народом.  
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1. Вступ 

Розвиток хлібопекарської промисловості України 
 Перед початком 

Першої світової війни (1914 р.) 

Україна не мала 

хлібопекарської промисловості. 

Ця галузь харчової індустрії 

була представлена численними 

дрібними кустарними 

підприємствами. У 1913 р. 

випічка хліба пекарнями не 
перевищувала 2,3 кг на душу 

населення на рік. 

Вся техніка хлібопечення складалася із сита для ручного 

просіювання борошна, совка й відра для "дозування" сировини, 

дерев'яного ящика для ручного замішування тіста, жарової, в більшості 

випадків двоярусної, печі, що обігрівалась нафтою або дровами, і 

дерев'яної лопати для посадки тістових заготовок у піч та виймання 

хліба з печі. 

Після 1917 р. набуло розвитку будівництво хлібозаводів і 

механізованих пекарень, створено заводи по виготовленню 

хлібопекарського обладнання. 

Кількість хлібозаводів із року в рік зростала. В 1940 р. 
хлібозаводи і пекарні виробляли понад 2,5 млн т продукції, у тому 

числі механізовані підприємства - 74,9 % від загальної кількості. 

Під час Великої Вітчизняної війни підприємства 

хлібопекарської промисловості зазнали великих руйнувань. В Україні 

наприкінці війни збереглось лише 12 % довоєнної потужності бази 

хлібопечення. 

У післявоєнні роки (1945-1950) були не лише повністю 

закінчені роботи по відбудові хлібопекарських підприємств, але й 

зведені нові хлібозаводи з більш прогресивними технікою і 

технологією. 

На підприємствах підвищувався рівень механізації, будувались 
склади безтарного зберігання борошна, впроваджувались нові конст-

рукції конвеєрних хлібопекарських печей, тунельні печі, тістоготува-

льні агрегати безперервної дії, тістоподільне і тістоформувальне 

обладнання, створювались потокові комплексно-механізовані лінії. 
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Широке застосування знайшли рідкі дріжджі, рідкі житні 

закваски, рідкі опари, поширився прискорений спосіб приготування 

тіста на великих рідких опарах, диспергованій фазі. Була розроблена і 

впроваджена технологія приготування пшеничного тіста на великій 

густій опарі й житнього - на густих заквасках в агрегатах безперервної 

дії. 

Створення механізованого хлібопечення в республіці вимагало 

наявності висококваліфікованих інженерних кадрів і технічно 

грамотних робітників хлібопекарського виробництва. З метою 
підготовки таких кадрів були створені школи фабрично-заводського 

навчання з хлібопечення у містах Києві. Харкові. Донецьку. Луганську,  

Дніпропетровську, Одесі й пізніше у Львові. Для забезпечення 

хлібопекарської промисловості інженерними кадрами в 1950 р. 

почалась підготовка інженерів у Київському технологічному інституті 

харчової промисловості, а в 1970 р. - в Одеському технологічному 

інституті. 

Будівництво нових хлібозаводів продовжувалось до 1996 р. У 

1994 р. у Києві був уведений в експлуатацію найпотужніший в Україні 

хлібозавод на 200 т хліба на добу, оснащений печами ППЦ і "Гостол"', 

з високою механізацією і автоматизацією операцій на всіх ланках тех-
нологічного процесу - хлібозавод № 10. Сьогодні населення України 

забезпечують хлібом потужні високомеханізовані підприємства, їх 

більше 350, підприємства малої потужності, яких більше 600, а також 

пекарні, що виробляють від 0,2 до 3 т хлібних виробів на добу. 

У 2004 р. загальне виробництво хліба зменшилось порівняно з 

1990 р. у 3 рази - в Україні вироблено 2,3 мли т хліба, тоді як у 1990 р. - 

7,4 млн т. Це приблизно 137 г на одну людину на добу або 50,1 кг на 

рік проти 355 г і 129.6 кг відповідно у 1990 р. 

Зниження загального виробництва і споживання хліба 

населенням України пояснюється погіршенням його економічного 

становища, підвищенням цін на хліб, раціональним використанням 
хліба (він використовується лише для харчування), розвитком 

домашнього хлібопечення і міні-пекарень. 

Відбулися зміни і в асортименті хлібних виробів. Значно 

зменшилось виробництво здобних, бубличних, сухарних виробів, хоча 

асортимент їх розширився за рахунок розроблення нових видів з 

поліпшеним складом рецептури. 

Зникає необхідність у великій кількості потужних підприємств 

з комплексно-механізованими лініями і безперервним виробничим про-
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цесом. В умовах роботи цих підприємств важко оперативно змінювати 

асортимент, своєчасно реагувати на потреби ринку. 

 Підприємства переходять на порційні способи приготування 

тіста, організовують при заводах пекарні, що дає змогу розширити 

асортимент виробів. Упроваджуються прискорені технології 

виробництва хліба, велика увага приділяється пакуванню виробів. 

За останні роки 

відбулось роздержавлення і 

реструктуризація хлі-
бопекарської галузі. На базі 

хлібопекарських підприємств 

утворені акціонерні товариства, 

колективні підприємства. 

Розвивається власна 

торговельна мережа, що 

знижує транспортні витрати. 
 

Контрольні запитання та завдання 
1. Коли почався розвиток хлібопекарської промисловості в 

Україні? 

2. Якою була техніка хлібопечення? 

3. Коли створені перші заводи по виготовленню хлібопекарського 
обладнання? 

4. Яких змін зазнала хлібопекарська промисловість під час 

Великої Вітчизняної війни? 

5. Як розвивалась хлібопекарська промисловість у післявоєнні 

роки? 

6. Які нові технології почали впроваджуватись в післявоєнні 

роки? 

7. Де навчали спеціалістів для хлібопекарської промисловості? 

8. На які роки припадає будівництво найпотужніших 

хлібозаводів України? 

9. Яких змін зазнала хлібопекарська промисловість в наш час? 
10. Підготуйте доповідь про виробництво хлібобулочних виробів 

на Решетилівському хлібозаводі.   
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2. Технологічна схема виготовлення 

хлібобулочних виробів 
Виробництво .хлібобулочних виробів можна поділити на такі 

етапи: зберігання і підготовка сировини до виробництва, приготування 

і оброблення тіста, випікання тістових заготовок, остигання і зберіган-

ня хліба. Кожен з цих етапів включає низку технологічних операцій, 

що забезпечують виготовлення виробів. Послідовність і сутність 

основних технологічних операцій розглянемо на прикладі 

виробництва пшеничного хліба: 
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Зберігання і підготовка сировини до виробництва. Борошно 

зберігають у силосах або мішках. Перед подачею на виробництво у разі 

потреби окремі партії змішують для покращання хлібопекарських 

властивостей, просіюють крізь отвори сита для відокремлення 

сторонніх домішок і пропускають крізь пристрій для видалення 

металомагнітних домішок. 

Сіль тримають у мішках або насипом в окремому приміщенні. 
Перед використанням її розчиняють у воді в солерозчиннику. На 

сучасних хлібозаводах сіль зберігають у вигляді насиченого розчину. 

Розчин фільтрують, відстоюють і подають на виробництво. 

Пресовані дріжджі зберігають у холодильнику. Перед 

використанням їх подрібнюють. У спеціальній дріжджемішалці 

готують суспензію дріжджів у теплій воді, яку застосовують для 

приготування тіста. 

Вода зберігається у баках холодної та гарячої води. Перед 

приготуванням тіста холодну і гарячу воду змішують у певній 

пропорції для доведення до потрібної температури. 

Цукор тримають у мішках на піддонах. При підготовці до 

виробництва його розчиняють у воді та фільтрують. 
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Тверді жири зберігають у ящиках або бочках, рідкі - у 

резервуарах з обігрівом. Перед використанням тверді жири 

розтоплюють і проціджують крізь отвори сита певного розміру. 

Проціджують також рідкі жири й олії. 
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Приготування тіста. Передбачає дозування сировини, 

замішування тіста і його дозрівання. Пшеничне тісто готують в одну 

(безопарний спосіб) або у дві фази (опарний спосіб). 

При безопарному способі тісто замішують відразу із всієї 

сировини. У місильний апарат відповідно до рецептури дозується 

борошно, вода, дріжджова суспензія, сіль, інша сировина і проводиться 

замішування до одержання однорідної маси. Приготовлене тісто 
певний час дозріває. 

При опарному способі спочатку із частини борошна, води, всіх 

дріжджів готують опару. Після дозрівання до неї додають решту 

борошна і води. сіль, а також іншу сировину і замішують тісто. 

Житні сорти хліба готують в основному двофазним способом. 

Спочатку готують закваску, потім на ній замішують тісто. 

 

Приготування тіста для

виробництва пшеничного

хліба

Однофазний спосіб
Двофазний спосіб

Замішування тіста

Обминка тіста

Дозрівання тіста

Замішування опари

Бродіння опари

Замішування тіста

Дозрівання тіста
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Оброблення тіста. Ця операція включає поділ тіста на шматки 

зазначеної маси, надання їм певної форми: кулястої - на 

тістоокруглювальних чи батоноподібної - на тістозакатних машинах; 

вистоювання сформованих тістових заготовок у спеціальних шафах. 

Під час вистоювання тістові заготовки розпушуються, збільшуються в 

об'ємі. 

 
 

Оброблення тіста при виробництві

пшеничного хліба

Поділ тіста на шматки

Округлення

Попереднє вистоювання

Формування тістових

заготовок

Остаточне вистоювання
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Випікання. Після вистоювання тістові заготовки випікають у 

хлібопекарських печах різної конструкції. Під час випікання внаслідок 

теплофізичних, мікробіологічних, біохімічних, колоїдних і хімічних 

процесів тістова заготовка перетворюється на хліб із забарвленою 

скоринкою і духмяним ароматом. 

 

 

 

 
 

 

Випікання пшеничного хліба

Встановлення режиму випікання

На печі (температури, вологості,

тривалості випікання)

Завантаження тістових заготовок у піч

Утворення скоринки, 

її потемніння

Утворення м’якушки

хліба
Збільшення об’му та

Покращення тістової

заготовки

Визначення готовності

хліба

Збризкування поверхні

хліба водою

Виймання (вивантаження)

хліба з печі

Упікання
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Остигання і зберігання. Випечений хліб укладають в ящики 

або лотки, які розміщують на вагонетках або у контейнерах; при цьому 

відбраковують вироби, що не відповідають стандартам. Вагонетки з 

хлібом транспортують у хлібосховища для остигання і реалізації. 
 

 

Остигання і зберігання

пшеничного хліба

Виймання хліба з печі

Вивантаження гарячого хліба

Вкладання гарячого хліба

на лотки

Завантаження лотків з

хлібом на вагонетки

Транспортування вагонеток з

хлібом в хлібосховище (експедицію)

Остигання Усихання хліба

(втрата вологи)

Пакування хліба в

поліетеленову плівку

Направляння в

торгівельну мережу

 
 

Контрольні запитання та завдання 

1. Користуючись схемою, проаналізуйте,  на які етапи 

поділяється виробництво хлібобулочних виробів? 

2. Користуючись схемою,  назвіть окремі етапи технології 

зберігання і підготовки сировини до виробництва. 

3. Проаналізуйте, використовуючи відповідну схему, на які 

технологічні операції поділяється етап приготування тіста? 

4. Які етапи включає технологічна операція оброблення тіста? 

5. Проаналізуйте за схемою, які окремі етапи включає операція 
випікання? 

6. Використовуючи схему, назвіть окремі етапи процесу 

остигання і зберігання хліба.   
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3. Приймання, зберігання і підготовка сировини 

до виробництва 

 
Борошно, яке доставляють на 

хлібозавод, зберігають в окремому сховищі, 

яке повинно мати місткості для розміщення 

семидобового його запасу. Такий запас 

борошна дає змогу своєчасно перевірити його 
якість та підготувати до замісу відповідно до 

технологічного процесу. Перед подачею на 

виробництво, у разі потреби, окремі партії 

змішують для покращення хлібопекарських 

властивостей, просіюють крізь отвори сита 

для відокремлення сторонніх домішок і 

пропускають крізь пристрій для видалення 

металомагнітних домішок.  

Основну масу борошна доставляють на хлібозавод безтарним 

способом (у цистернах автомашин місткістю 14,5 м3) і розміщують у 

бункерах (силосах) — сховищах безтарного способу зберігання. На 
підприємствах, де відсутній безтарний спосіб зберігання, борошно 

складують у мішках масою по 50 кг, оббивне — по 65 кг. 

Борошно менш стійкий продукт при зберіганні, ніж зернова 

маса. Під впливом факторів навколишнього середовища, переважно 

температури і вологості повітря, а також наявності кисню,  в борошні 

відбуваються різноманітні позитивні процеси. До позитивних 

процесів належать такі, які сприяють поліпшенню якості борошна, і 

насамперед його хлібопекарських властивостей. До негативних 

належать процеси, які призводять до втрати маси сухих речовин 

борошна і зниження його якості. Це перезрівання, згіркнення, 

запліснявіння, розвиток комах і кліщів, самозігрівання і злежування. 
Поліпшення хлібопекарських властивостей борошна при 

зберіганні називається дозріванням. Воно полягає у поліпшенні 

колоїдних властивостей клейковини в результаті гідролізу жиру та 

специфічної дії на клейковину вільних ненасичених жирних кислот. 

Процес дозрівання відбувається інтенсивно при температурі 20-30°С. 

Одна з ознак дозрівання борошна — його побіління. Це явище 

відбувається внаслідок окиснення каротину і перетворення його на 
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безбарвний дериват. При зберіганні в різних газових середовищах, які 

не містять кисню, або у вакуумі,  борошно не біліє. 

На тривалість періоду дозрівання борошна впливають такі 

основні фактори: ступінь завершеності післязбиральної обробки зерна, 

сила борошна після його помелу, вихід (сорт), вологість, температура 

при зберіганні та спосіб зберігання. 

Тривалість дозрівання пшеничного борошна в мішках за 

оптимальних умов у 

сховищі становить 1,5-
2 міс, житнього – 3-4 

тижні. 

В останні роки 

набув поширення 

спосіб прискореного 

дозрівання борошна 

при безтарному 

зберіганні та 

перевезенні. Під час 

зберігання в силосах 

борошно продувають 
атмосферним повітрям 

температурою 25 °С 

протягом 6 год при 

питомій подачі повітря 2-3 м3/т за годину. 

У процесі зберігання борошна відбуваються різні 

окиснювальні процеси, які після завершення періоду дозрівання 

поступово погіршують його якість. Велике значення при цьому мають 

температура та умови зберігання. Серед негативних процесів, які 

відбуваються в борошні, спостерігаються і суто хімічні — розкладання 

та окиснення жиру, які викликають згіркнення борошна. Внаслідок 

цього воно набуває гіркого смаку і запаху, які передаються хлібові. 
За всіх інших однакових умов згіркнення відбувається 

інтенсивніше в сухішому борошні, ніж при вологості 15-16 %. Однак за 

таких умов борошно починає псуватися внаслідок розвитку 

мікроорганізмів. Дія сонячного світла прискорює процеси окиснення 

жиру і згіркнення. Борошно вищого сорту містить меншу кількість 

жиру порівняно з оббивним, але гіркне швидше. 

Поява в борошні перших ознак гіркого смаку і різке підви-

щення кислотного числа жиру свідчить про необхідність термінової 

реалізації такого борошна. Тому в сховищах постійно проводять 
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контроль за правильним розміщенням борошна і ведуть 

спостереження за його якістю і станом при зберіганні. Температуру 

повітря перевіряють щотижня на висоті 1,5 м від підлоги, а при потребі 

продукцію провітрюють щодня. Крім того, раз у місяць перевіряють 

температуру повітря на рівні нижнього, середнього і верхніх рядів 

мішків штабеля. 

Температуру борошна вимірюють при надходженні його на 

склад, а потім при зберіганні двічі на місяць, якщо температура повітря 

в складі вища за 10 °С, і один раз на місяць, якщо вона нижча за 10 °С. 
Відносну вологість повітря контролюють у строки, встанов-

лені для перевірки температури. Потім температуру і відносну 

вологість повітря записують у спеціальний журнал. 

Для визначення смаку, запаху і зараженості шкідниками 

борошна від кожного штабеля відбирають середню пробу згідно із 

стандартом; при температурі борошна 10 °С і нижче не рідше одного 

разу на місяць, а при температурі понад 10°С — двічі на місяць. 

Основним технологічним показником, за яким припиняють подальше 

зберігання борошна є його кислотність: для пшеничного — після 4°, 

для житнього — 4,5 — 5°. 

Сировина, яку використовують у хлібопеченні, дуже різно-
манітна, її поділяють на дві групи: основну і допоміжну. До основної 

належать борошно, вода, розпушувачі (дріжджі), сіль. До основної 

сировини зараховують і цукор, який добавляють при замішуванні тіста 

в невеликих кількостях (близько 1 %) як живильне середовище для 

дріжджів та для поліпшення газоутворювальної здатності. 

Допоміжну сировину вводять у рецептуру для підвищення 

харчової цінності хліба: збільшення його енергетичної цінності, вмісту 

білків, вітамінів (молоко, жири, цукор, меляса, яйця, вітаміни тощо), 

надання йому певних смакових якостей та аромату або для забарвлення 

скоринки і м'якушки (насіння ефіроолійних культур, кориця, ваніль чи 

ванілін тощо). 
Борошно, дріжджі, воду і сіль попередньо аналізують у 

лабораторії хлібозаводу та встановлюють відповідність стандарту і 

хлібопекарським якостям. 

Підготовка борошна починається із змішування, просіювання і 

відокремлення від нього металічних домішок. Змішування борошна 

різних сортів здійснюють відповідно до рецептури виробу. При цьому 

виходять із потреби поліпшити певний показник одного борошна за 

рахунок іншого, в якого цей показник вищий. Просіювання борошна 

проводять для відокремлення від нього різних домішок, для чого 
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використовують металеві сита: для пшеничного і житнього оббивного 

— сито № 1,8, для пшеничного і житнього сортового - сито № 1,6. 

Металічні домішки відокремлюють на підковоподібних магнітах. 

Борошно в полі дії магніту повинно рухатися шаром завтовшки 6-8, але 

не більше 10 мм із швидкістю, що не перевищує 0,5 м/с. Під час 

просіювання відбувається аерування часточок борошна, тобто 

насичення їх повітрям, а отже, і киснем, який на початку бродіння 

використовується дріжджами для аеробного дихання. 

Вода повинна відповідати встановленим вимогам для питної 
води, не містити шкідливих домішок та хвороботворних 

мікроорганізмів, тому що багато з них при випіканні не гине і хліб 

може стати джерелом захворювання. 

Якщо воду використовують не з міського водопроводу, то її 

фільтрують, відстоюють і перевіряють санітарний стан. Гарячу і 

холодну воду змішують до визначеної температури і відмірюють у 

необхідній кількості. 

 Пресовані дріжджі 
зберігають у холодильнику. 

Перед використанням їх 

подрібнюють. У спеціальній 
дріжджемішальці готують 

суспензію дріжджів у теплій 

воді, яку застосовують для 

приготування тіста. Для 

кращого розподілення в опарі 

або тісті пресовані дріжджі 

попередньо розчиняють у воді 

температурою не вище 4-30°С. 

Заморожені дріжджі перед 

цим повільно розморожують 

до температури 4-6, але не вище 8 °С. Дріжджі можуть 
розмножуватися як в аеробних, так і в анаеробних умовах, виділяючи 

в процесі своєї життєдіяльності вуглекислий газ. Добре розподілені в 

масі тіста клітини дріжджів в усіх його ділянках виділяють 

вуглекислий газ, насичують ним тісто, внаслідок чого газ створює 

певний тиск і тісто розпушується. 

У хлібопеченні застосовують сухі, пресовані та рідкі дріжджі. 

Пресовані дріжджі мають вологість до 35 % і тому швидко псуються. 

Сухі дріжджі одержують висушуванням пресованих, у зв'язку з чим 

вони зберігаються тривалий час. Основні вимоги, що ставляться до 
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пресованих і сухих дріжджів, — це здатність за встановлений час 

забезпечити до певного рівня підняття (розпушування) тіста. 

Приготування рідких дріжджів на хлібопекарських під-

приємствах потребує мікробіологічного контролю, тому що треба 

стежити за складом мікрофлори, яка розвивається (дріжджів, 

молочнокислих бактерій). 

У кондитерських виробах, які містять багато цукру, розпушити 

тісто дріжджами неможливо внаслідок високого осмотичного тиску, 

який створює в середовищі цукор та який призводить до їх 
зневоднення і навіть плазмолізу. Тому тісто в таких виробах 

розпушують, добавляючи до нього гідрокарбонат натрію NaНС03 або 

карбонат амонію (NH4)2СОз. Так, карбонат амонію розщеплюється в 

тісті з виділенням аміаку, вуглекислого газу і води: 

(NH4)2СОз = 2NН3 + С02 + Н20. 

Сіль тримають у 

мішках чи насипом в 

окремому приміщенні. Перед 

використанням її розчинають 

у воді солерозчинником. На 

сучасних хлібозаводах сіль 
зберігають у вигляді 

насиченого розчину. Для 

кращого розподілу в тісті солі 

і відокремлення механічних 

домішок її розчиняють у воді, 

фільтрують і відстоюють. 

Розчинність солі мало 

залежить від температури, однак швидкість її розчинення підвищується 

при збільшенні температури та перемішуванні. Сіль найкраще 

розчиняти у воді, температура якої близько 30°С. При використанні 

крупнозернистої солі її перед розчиненням спочатку промивають. Сіль 
треба зберігати в сухому приміщенні з вологістю повітря не більше 75 

%. 

 

Контрольні запитання та завдання: 

1. В яких приміщеннях борошно можна зберігати тривалий час? 

2. Який запас борошна повинен бути на хлібозаводі? 

3. Які способи зберігання борошна існують на хлібозаводах? 

4. Які позитивні і негативні процеси відбуваються в борошні при 

зберіганні? 
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5. В чому полягає процес дозрівання борошна і які його ознаки? 

6. Які фактори впливають на процес дозрівання борошна? 

7. Чим характеризується спосіб прискореного дозрівання борошна? 

8. Як змінюють якість борошна процеси розкладання та окислення 

жиру? 

9. Про що свідчить поява гіркого смаку в борошні і різке підвищення 

кислотного числа жиру борошна? 

10. Як часто потрібно контролювати температуру борошна та 

відносну вологість повітря у приміщенні, де зберігається борошно? 
11. Назвіть основний технологічний показник борошна. 

12. Які правила відбору проб борошна для визначення в ньому смаку, 

запаху, зараженості? 

13. На які групи поділяється сировина що використовується у 

хлібопекарському виробництві? 

14. Назвіть основну сировину. 

15. Назвіть допоміжну сировину. 

16. Які операції включає підготовка борошна до виробництва 

хлібобулочних виробів? 

17. Що таке аерування борошна? 

18. Які вимоги до води, що використовується у хлібопекарському 
виробництві? 

19. Які вимоги до дріжджів? 
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4. Заміс і дозрівання тіста 

 При 

приготуванні тіста 
ставиться за мету 

отримання із суміші 

борошна, води, солі та 
інших інгредієнтів 

однорідної, добре 

розпушеної маси, з якої 

після випікання отримують 

хліб доброї якості. Спосіб 

приготування тіста 

вибирають залежно від виду і сорту 

борошна, яке переробляють, його 

хлібопекарських властивостей, способу 
розпушування та наявності 

відповідного обладнання. 

Для виробництва 

хлібопекарських виробів застосовують 

біохімічний спосіб розпушування 

тіста, який грунтується на процесі 

бродіння. Бродіння відбувається після 

внесення в тісто дріжджів (пресованих, 

сухих або рідких). 

При приготуванні тіста цукор частково 

витрачається на утворення побічних 

продуктів зброджування, які мають 
велике значення для формування 

смакових властивостей, роз-

множування й росту 

дріжджових клітин та 

життєдіяльності інших 

мікроорганізмів тіста. 

Витрати 

дріжджів для 

розпушування тіста в 
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необхідний термін залежать від таких факторів: якості дріжджів, їх 

газоутворюючої  здатності, необхідної тривалості зброджування, 

температури опари тіста і навколишнього повітря, способу 

приготування тіста (опарний чи безопарний), наявності в тісті солі, 

цукру, жирів. Тому витрати дріжджів для кожного виробу 

встановлюють, виходячи із умов приготування тіста і складу 

рецептури. Як правило, витрати дріжджів за масою борошна 

становлять, %: пресованих — 0,5-3,5, рідких — 20-50. 

Поширені два основні способи приготування пшеничного тіста 
— опарний і безопарний. Кожний спосіб приготування тіста має свої 

переваги і недоліки. Опарний спосіб триваліший, але двоступінчастий 

процес бродіння поліпшує пластичні властивості тіста та гідроліз 

компонентів борошна, внаслідок чого нагромаджується більше 

речовин, які надають хлібові своєрідних смаку й аромату. 

Недоліком опарного способу є: значна тривалість приготу-

вання тіста порівняно з безопарним, більша потреба в додатковому 

устаткуванні та більші втрати сухої речовини борошна, що зменшує 

вихід хліба приблизно на 0,5 %. 

Перевагою опарного способу є: краща пористість м'якушки, 

структура пор, їх 
тонкостінність,  тому що в 

тісті інтенсивніше 

відбуваються процеси 

набухання часточок 

борошна, пептизація білків, 

більше нагромаджується 

молочної кислоти, що 

сприяє поліпшенню 

пластичних і смакових 

властивостей тіста. При 

опарному способі скоринки 
хліба краще забарвлені (рожевуваті, світло-коричневі), гладенькі 

внаслідок більшого вмісту в тісті декстринів і цукрів та утворення 

комплексних сполук — меланоїдів. 

Іноді, як при опарному, так і безопарному способах приго-

тування тіста використовують закваски, що є водно-борошняними 

сумішами, в яких крохмаль борошна значною мірою 

клейстеризований. Для приготування заквасок використовують 

борошно і воду в співвідношенні 1:3— 1:2 (борошна беруть 3-5 % від 

його загальної кількості). 
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З моменту замішування тіста починається його бродіння. 

Комплекс різних процесів, які приводять тісто в результаті бродіння й 

обмішок у стан, оптимальний для розділення і випікання, називається 

дозріванням. 

Контрольні запитання та завдання 

1. Назвіть основні способи приготування пшеничного тіста 

2. Від чого залежить вибір способу приготування тіста? 

3. В чому полягає біохімічний спосіб розпушування тіста? 

4. Від чого залежать витрати дріжджів для розпушування 
тіста? 

5. В чому полягає суть опарного способу приготування тіста? 

6. Які переваги і недоліки опарного способу? 

7. Дайте визначення безопарного способу приготування тіста. 

8. Що таке закваски? 

 

 

5. Розпушування і бродіння тіста 
 

При бродінні тіста внаслідок дії ферментів дріжджів на 

вуглеводи утворюються спирт, вуглекислий газ, молочна й оцтова 

кислоти та інші продукти. 

Дріжджі, які застосовують у хлібопеченні, можуть зброд-

жувати всі основні цукри тіста — глюкозу, фруктозу, мальтозу, 

сахарозу. Глюкоза і мальтоза зброджуються безпосередньо, сахароза 

попередньо перетворюється на глюкозу і фруктозу. Молекула мальтози 

також розкладається в тісті мальтозою дріжджів на дві молекули 

глюкози. 

Процес спиртового і кислотного (переважно молочнокис-
лого) бродіння тіста є ланцюгом складних біохімічних процесів, 

зумовлених взаємодією комплексу ферментів дріжджів і 

кислотоутворюючих  бактерій та ферментів борошна. При цьому із 

тіста в клітини дріжджів і кислотоутворюючих бактерій надходять 

розчинні продукти, необхідні для життєдіяльності (бродіння, дихання, 

розмноження), а з клітини в тісто виділяються основні і побічні 

продукти бродіння. 

Вуглеводно-амілазний комплекс тіста у процесі бродіння 

безперервно змінюється. Цукри борошна швидко зброджуються 

дріжджами, а з крохмалю борошна під дією альфа- та бета-амілаз 
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утворюється мальтоза. Внаслідок зброджування цукрів виділяються 

спирт і вуглекислий газ. Вуглекислий газ, намагаючись вирватися із 

в'язкого тіста, піднімає і розпушує його, надаючи тісту пористої 

структури. Чим більше виділяється вуглекислого газу, тим 

пористішими будуть тісто і хліб. Величина газоутримувальної 

здатності хліба змінюється залежно від різних факторів і, насамперед, 

від якості клейковини та консистенції тіста. 

 У процесі бродіння відбувається збільшення кислотності 

тіста, що пов'язано із накопиченням продуктів, які мають кислу 
реакцію. Збільшення кислотності опари в тісті у процесі бродіння 

відбувається переважно внаслідок утворення і накопичення в тісті 

деяких органічних кислот — молочної, оцтової, лимонної та ін. 

Встановлено, що під час приготування тіста збільшення його 

кислотності в результаті бродіння приблизно на 2/3 зумовлюється 

накопиченням у тісті молочної кислоти. У накопиченні молочної 

кислоти в тісті основну роль відіграють молочнокислі бактерії, які 

містяться в борошні та дріжджах. 

Під час бродіння тіста вуглекислий газ, що розподіляється в 

ньому нерівномірно, утворює великі бульбашки. Для кращого 

розпушування всієї маси тіста та його аерації під час бродіння роблять 
одну-дві обминки (перебивки). Обминку проводять 1,5 — 2,5 хв за 

допомогою тістомішалки, що дає змогу поліпшити структуру і 

структурно-механічні властивості тіста та одержати хліб найбільшого 

об'єму із тонкостінною й рівномірно пористою м'якушкою. 

Контрольні запитання та завдання 

1. Які процеси відбуваються під час бродіння тіста? 

2. Завдяки яким мікроорганізмам відбувається бродіння тіста? 

3. Які основні цукри тіста зброджують дріжджі? 

4. Який тип бродіння, крім спиртового, відбувається під час 

бродіння тіста і які мікроби його викликають? 

5. Які речовини виділяються внаслідок зброджування цукрів? 
6. Яка хімічна речовина розпушує тісто і як це відбувається? 

7. Від чого залежить величина газоутримувальної здатності 

хліба? 

8. З чим пов’язане збільшення кислотності тіста у процесі 

бродіння? 

9. Яка кислота накопичується в тісті в результаті бродіння і 

які мікроби цьому сприяють? 

10.  Для чого проводять обминки тіста? 
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6. Приготування пшеничного тіста 
Як уже зазначалося, поширені два основні способи приго-

тування пшеничного тіста — безопарний і опарний. 

Безопарний спосіб приготування тіста використовують при 

переробці пшеничного борошна вищого і першого сортів, вироби з 
яких повинні мати низьку кислотність. 

При безопарному способі приготування тіста всю кількість 

борошна, води, дріжджів, солі та іншої допоміжної сировини, яка 

передбачена рецептурою, замішують за один прийом. Попередньо 

розчинені у воді дріжджі, температура якої 32-35 °С, вносять у 

розраховану кількість води, добавляють розчин солі, допоміжну 

сировину і борошно. Всі інгредієнти перемішують до отримання 

однорідної маси. 

Витрати дріжджів залежно від сорту борошна, рецептури 

продукту, тривалості бродіння та якості дріжджів становлять, %, від 

маси борошна: пресованих — 1,5-2,5, рідких — 40-50. Тривалість 
бродіння тіста при температурі 28-30 °С становить 3,5-4 год. Через 50-

60 хв після початку замішування тісто обминають. Якщо борошно 

сильне, його обминають 2-3 рази, причому останній раз за 20-30 хв до 

закінчення бродіння. Без застосування вказаного технологічного 

прийому, при безопарному способі важко отримати хліб з добрими 

смаковими властивостями й рівномірною пористістю. 

Готовність тіста визначають за його пружністю, кислотністю, 

об'ємом, який збільшується приблизно в 1,5 раза. 

При опарному способі тісто готують у два прийоми: при-

готування опари та приготування тіста. Для приготування опари, як 

правило, використовують близько половини загальної кількості 

борошна, до 2/3 води і всю кількість дріжджів, призначених для 
приготування хліба. Витрати дріжджів при опарному способі 

приготування тіста становлять, 

% від маси борошна: 

пресованих — 0,5-1,0, рідких 

— 20 -25. 

Початкова 

температура бродіння — 27 -29 

°С. Тривалість бродіння 

становить 3-5 год і залежить 

від таких факторів: кількості та 

якості дріжджів, що 
використовують, початкової 
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температури опари і температури в приміщенні, консистенції опари, 

якості борошна (у неякісному борошні накопичення органічних кислот 

відбувається значно довше). 

Готовність опари визначають органолептично (при натис-

канні на поверхню опари вона починає опускатися) та за кислотністю й 

об'ємом (збільшується в 1,5-2 рази). До готової опари добавляють 

решту води, сіль і цукор у вигляді розчину і все ретельно перемішують. 

Потім добавляють залишок борошна і продовжують вимішувати тісто 

до отримання однорідної консистенції. Заміс тіста триває 6-8 хв. Якщо 
борошно за своїми властивостями характеризують як слабке, то три-

валість замішування скорочують, для сильного — збільшують. 

Початкова температура тіста — 29-30 °С, тривалість бродіння – 1-2 

год. При переробці сортового борошна через 40 -50 хв бродіння тісто 

обминають. Тісто із сильного борошна вищого і першого сортів 

рекомендується обминати двічі, причому останній раз не пізніше, ніж 

за 20-25 хв до випікання. 

Якщо згідно з рецептурою виробу є потреба у використанні 

великих кількостей цукру і жиру, то їх добавляти при замішуванні 

тіста одночасно недоцільно, оскільки при великій їх концентрації 

життєдіяльність дріжджів гальмується. Тому ці компоненти 
добавляють частково або повністю при першому обминанні тіста. 

Готовність тіста визначають за пружністю, кислотністю, 

збільшенням об'єму. Із пшеничного борошна вищого сорту тісто 

готують, використовуючи пресовані дріжджі, оскільки кислотність 

виробів повинна бути низькою; тісто із пшеничного борошна другого 

сорту та оббивного можна готувати із застосуванням рідких дріжджів. 

При використанні борошна із зерна, пошкодженого клопом-

черепашкою, пророслого або борошна з підвищеною активністю 

ферментів, доцільно використовувати опарний спосіб приготування 

тіста, оскільки при цьому в тісті накопичується значна кількість 

органічних кислот, які гальмують дію ферментів. 

Контрольні запитання та завдання 

1. Назвіть два основних способи приготування тіста. Чим 

вони відмінюється? 

2. Від чого залежать витрати дріжджів? 

3. Від чого залежить тривалість бродіння? 

4. Від чого залежить кількість обминок тіста? 

5. За якими показниками визначають готовність тіста із 

пшеничного борошна? 
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6. Які дві фази включає опарний спосіб приготування 

пшеничного тіста? 

7. Яка тривалість бродіння пшеничного тіста при опарному 

способі і від чого це залежить?  

8. Як визначають готовність опари? 

9. Що роблять з готовою опарою?  

10. Від чого залежить кількість обминок при опарному способі 

приготування тіста? 

11. Які особливості приготування тіста з великою кількістю 
жиру та цукрів? 

12.  За якими показниками визначають готовність тіста? 

13. Коли доцільніше використовувати опарний спосіб 

приготування тіста? 

 

 

 

 

7. Приготування тіста із житнього борошна 
Особливості виготовлення житнього хліба пов'язані з 

відмінністю складу житнього борошна від пшеничного. У житнього 

борошна немає зв'язної клейковини, 

але в ньому міститься 2 —3 % 

високомолекулярних пентозанів — 

слизьких речовин, які сильно 

набухають. Клейстеризація 

житнього крохмалю відбувається 

при нижчих температурах порівняно 

з пшеничним. У житньому борошні 
завжди є достатня кількість альфа-

амілази в активному стані. Крім 

того, речовини борошна здатні 

значно пентозуватися і 

перетворюватися на в'язкі колоїдні 

розчини. 

Зазначені вище властивості 

житнього борошна зумовлюють 

істотну відмінність способів 

приготування житнього хліба порівняно із пшеничним. 
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Відомо, що лише 

багатоступінчасте виготовлення 

житнього тіста, з багаторазовим 

добавлянням до нього свіжих 

порцій борошна у поєднанні із 

загальним тривалим станом 

бродіння, дає змогу підвищити 

його газоутримуючу  здатність і 

формостійкість. 

Особливістю житнього 

тіста є його висока кислотність, яка дорівнює приблизно 12°. 

Підвищена кислотність, зокрема вміст молочної кислоти, позитивно 

впливає на фізичні властивості житнього тіста, сприяє пентозації та 

одночасному набуханню частини білків. 

Підвищена кислотність житнього тіста гальмує дію альфа-

амілази при випіканні хліба, скорочує період утворення під її впливом 

декстринів, що запобігає підвищенню липкості і зминання м'якушки 

готового виробу. Високої кислотності досягають замішуванням 

житнього тіста на густих і рідких заквасках із борошна, води і старої 

закваски або тіста. Вологість густих заквасок (так звані головки) 
дорівнює 50 %, менш густих заквасок (кваси) — 60 %, рідких 

заквасок — 70-80 %. 

Закваски готують протягом досить тривалого часу. Для 

приготування заквасок, як джерело молочнокислої мікрофлори, 

використовують частину старого тіста, а за його відсутності — 

спеціально приготовлену закваску, яку отримують після 

самозародження бактерій борошна. 

Затрати часу на приготування житнього тіста становлять 10-

12 год і більше. Так, приготування квасу за певним циклом, починаючи 

від дріжджової закваски, триває 10-11 год. Тому приготування заквасок 

виводять з основного виробничого циклу і в міру дозрівання на них 
замішують тісто. 

Закваски містять дріжджі і молочнокислі бактерії, які ви-

кликають бродіння тіста й утворюють молочну та оцтову кислоти. 

Співвідношення кількості дріжджів і молочнокислих бактерій в 

житньому тісті становить 1 : 100. 

Готову головку закваски розділяють на три-чотири частини, 

які використовують для приготування двох-трьох порцій тіста, а одну 

частину, що залишилася, — для її поновлення. Тривалість бродіння 3,5 

— 4,5 год при початковій температурі 28 — 29 °С. Оптимальна 
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кислотність 13— 14°. Збільшення кислотності головок закваски 

призводить до скорочення тривалості бродіння, зменшує втрати, але 

значно знижує питомий об'єм хліба. 

Для приготування тіста до відібраної частини головки за-

кваски добавляють воду і сіль у вигляді розчину солі, ретельно 

розмішують, засипають борошно і доводять до однорідної маси. 

Початкова температура для оббивного борошна — 30-31 °С, тривалість 

бродіння — 1,5—1,75 год. 

Ефективним способом зміни складу бродильної мікрофлори 
житніх заквасок, а відповідно, і співвідношення в них різних продуктів 

бродіння, є зміна температури. Встановлено, що зміна температури 

заквасок від 25 до 40 °С підвищує кислотонакопичення в заквасках 

при одночасному збільшенні частки молочної кислоти в загальній 

кислотності тіста. Тому, для прискорення процесу приготування тіста 

на густих заквасках доцільно підвищувати температуру їх до 31—32 

°С, внаслідок чого зменшується тривалість бродіння з 4,5 до З год. 

Контрольні запитання та завдання 

1. З чим пов’язані відмінності приготування житнього тіста 

від пшеничного? 

2. Які прийоми дають змогу підвищити газоутримуючу 
здатність та формостійкість житнього хліба? 

3. Яка нормальна кислотність житнього тіста і що зумовлює 

його підвищену кислотність? 

4. Які види заквасок використовуються для досягнення високої 

кислотності житнього тіста і в чому їх відмінність? 

5. З чого готують закваски для житнього тіста? 

6. Які затрати часу на приготування заквасок? 

7. Які типи бродіння відбуваються в житньому тісті і які 

мікроби їх викликають? 

8. Як розподіляють головку закваски? 

9. Як готують житнє тісто, використовуючи відібрану 
частину головки закваски? 

10. Назвіть ефективний спосіб зміни складу бродильної 

мікрофлори. 

11. Як можна прискорити процес приготування тіста на густих 

заквасках? 
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8. Обробка тіста 
Дозріле тісто після 

бродіння розділяють на куски 

певної маси, округлюють їх і 

ставлять на попереднє або 
остаточне розстоювання. Тісто 

розділяють на куски так, щоб маса 

готових виробів даного сорту була 

однаковою. При цьому також 

враховують втрату маси за час 

випікання (упікання) та охо-

лодження випеченого хліба 

(усушку). 

Для того щоб тісто під час 

обробки не зіпсувалося внаслідок 

збільшення кислотності, треба не 
перевищувати тривалості 

розділення його з однієї місткості, 

хв: для тіста із житнього борошна 

— 30, із пшеничного борошна 

другого сорту — 35, із пшеничного 

борошна першого сорту — 40. На 

заводах тісто розділяють на куски 

за допомогою тістоподільних  

машин, після чого їх зразу 

округлюють вручну або на 

тістоокруглювальних машинах. 

Ця операція при випіканні круглих 
подових виробів є операцією кінце-

вого формування кусків тіста. Для 

багатьох інших виробів (батонів, 

рогаликів тощо) округлювання — 

лише перша проміжна стадія 

формування виробів, метою якого є 

поліпшення структури тіста. 

Між операцією округлювання та кінцевою операцією фор-

мування кусків пшеничного тіста роблять проміжне або попереднє 

розстоювання, тобто округлені куски тіста повинні знаходитися в 

стані спокою 5-8 хв. 
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У результаті механічної дії, що відбувається під час розділення 

тіста на куски і наступного його округлювання, в ньому виникає 

внутрішня напруга і частково руйнуються окремі ланки структури 

клейковини. У процесі попереднього розстоювання внутрішня напруга 

в тісті зменшується, а зруйновані ланки структури тіста частково 

відновлюються, внаслідок чого структурно-механічні властивості тіста, 

його структура і газоутримувальна здатність поліпшуються. 

Після попереднього розстоювання округленим кускам тіста 

надають відповідної форми, що є характерною для готових виробів 
даного сорту. У процесі формування кусків тіста з них майже повністю 

видаляється вуглекислий газ. Якщо сформований кусок тіста посадити 

в піч, то одержаний хліб матиме дуже погано розпушену м'якушку та 

скоринку з розривами і тріщинами. Щоб цього не відбувалося, 

сформовані куски тіста ставлять для остаточного розстоювання. 

Під час остаточного розстоювання в кусках тіста відбу-

вається бродіння, внаслідок 

чого виділяється вуглекислий 

газ, який розпушує тісто та 

збільшує його об'єм. На відміну 

від попереднього 
розстоювання, остаточне 

розстоювання повинно 

проводитися при температурі 

35-40 °С і відносній вологості 

повітря 75-85 %. 

Тривалість 

розстоювання сформованих кусків тіста коливається від 25 до 120 хв і 

залежить від багатьох факторів: ваги виробів  (чим більша маса, тим 

менша тривалість розстоювання), газоутворювальної здатності 

борошна, кількості та якості дріжджів, температури і відносної 

вологості повітря (чим вони вищі, тим швидше відбувається 
розстоювання), способу випікання. 

Порушення режиму розстоювання тіста перед випіканням 

призводить до одержання хліба низької якості. Так, якщо період 

розстоювання тіста скорочується, то верхня кірка хліба буде дуже 

випуклою і відірваною з однієї або двох сторін від бічних стінок. У разі 

перетримування тіста при розстоюванні, одержаний хліб має плоску 

або ввігнуту форму, а пористість м'якушки досить нерівномірна. 
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У технологічній інструкції регламентуються тривалість 

розстоювання, оптимальна температура і відносна вологість повітря у 

розстоювальних шафах для кожного виду виробів. 

Контрольні запитання та завдання 

1. Коли відбувається попереднє і коли остаточне 

розстоювання? 

2. Що враховують при поділі тіста на куски? 

3. Як попередити псування тіста внаслідок збільшення його 

кислотності? 
4. На яких машинах відбувається підготовка виробів до 

розстоювання? 

5. З якою метою проводиться округлення виробів і які машини 

для цього використовуються? 

6. Що відбувається з кусками тіста під час проміжного 

(попереднього) розстоювання? 

7. Які фізичні процеси відбуваються під час розділення тіста на 

куски і під час попереднього розстоювання? 

8. Що роблять з округленими кусками тіста після попереднього 

розстоювання? 

9. Яка операція попереджує отримання хліба з погано 
розпушеною м’якушкою і скоринкою, що містить розриви і 

тріщини? 

10.  Яка мета остаточного розстоювання і яка тривалість цього 

процесу? 

11.  До чого призводить порушення режиму розстоювання? 

12.  З якою метою розробляються технологічні інструкції 

розстоювання?  

 

 

 

9. Випікання хліба 
Випікання — це процес 

прогрівання заготовок тіста після 

розстоювання, при якому відбувається 

перетворення тіста на хліб. 

Для випікання хліба і хлібних 

виробів використовують пекарні камери 

різних конструкцій, температура 
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тепловіддавальних поверхонь яких 300-400 °С, а температура паро-

повітряного середовища всередині камери 200-250°С. 

У процесі випікання тісто, яке знаходиться у пекарній камері, 

швидко збільшується в об'ємі. Через деякий час приріст його об'єму 

різко сповільнюється, а потім припиняється. Температура м'якушки під 

кінець випікання не перевищує 100 °С, тоді як температура поверхні 

виробу швидко досягає 100 °С, збільшуючись під кінець випікання до 

180 °С. 

Поверхня заготовки тіста інтенсивно прогрівається і через 1-2 
хв втрачає майже всю вологу, досягаючи рівноважної вологості 

пекарної камери. 

У зв'язку з поганою вологопровідністю тіста і великою 

різницею температур поверхневих та внутрішніх шарів тіста (явище 

термовологопровідності), надходження вологи до її поверхні значно 

менше від інтенсивності зневоднювання поверхневих шарів. 

Поверхнева зона випаровування води поступово поглиблюється в 

середину хлібини. 

Частина водяної пари, що утворюється в зоні випаровування, 

внаслідок складності проходження крізь ущільнену скоринку, 

переміщується від поверхні до центра хлібини. Тому наприкінці 
випікання вологість м'якушки приблизно на 2 % перевищує початкову 

вологість тіста. 

У тісті, щойно посадженому в піч, продовжуються мікро-

біологічні процеси та діяльність ферментів, що є результатом бродіння, 

викликаного дріжджами та кислотоутворювальними бактеріями, 

внаслідок чого утворюється незначна кількість спирту, вуглекислого 

газу, молочної та інших кислот. 

При підвищенні температури до 50-60 °С посилюється 

розкладання крохмалю на декстрини і цукри в зв'язку з підвищенням 

активності ферментів. При подальшому підвищенні температури 

ферменти припиняють свою діяльність, крохмаль клейстеризується, 
поглинаючи воду, а білки клейковини коагулюють. 

Одночасно змінюються фізичні властивості хліба. Він швидко 

збільшується в об'ємі, що пояснюється виділенням у цей період 

дріжджами та іншими видами газоутворювальної мікрофлори ще 

деякої кількості вуглекислого газу, а також тепловим розширенням 

бульбашок повітря, що знаходяться в тісті. 

Внаслідок коагуляції білків та клейстеризації крохмалю, 

формується пориста структура тіста, що перешкоджає його 
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подальшому розтягуванню і водночас не дає порам зменшуватися після 

звітрювання газу. 

Отже, процес випікання хліба пов'язаний з коагуляцією білків, 

переважно клейковини, та частковою клейстеризацією крохмалю. 

Під час випікання хліба проводять зволоження його поверхні. 

При конденсації пари на поверхні хліба відбувається інтенсивна 

клейстеризація крохмалю та розчинення декстринів. 

Рідкий крохмальний клейстер, який містить розчинні декст-

рини, ніби заливає тонким шаром усю поверхню хліба, вирівнюючи 
пори й нерівності. Шар рідкого клейстеру дуже швидко зневоднюється, 

утворюючи на поверхні хліба скоринку, яка після інтенсивної теплової 

дії має глянсовий вигляд. 

Випікання триває 8—12 хв для дрібноштучних виробів і до 

80 хв для хліба, масою 1 кг і більше. Залежно від виду хлібних виробів, 

які випікаються, його проводять при температурі 210-280 °С. 

Момент готовності хліба встановлюють, як правило, орга-

нолептично або визначенням 

температури центральної 

частини м'якушки за 

допомогою термовимірювача 
марки ТХ. Для більшості 

хлібних виробів вона 

повинна бути 93 — 97 °С. 

Перетворення тіста 

на хліб супроводжується 

втратою його маси, яке називається упіканням. Упікання відбувається 

внаслідок часткового випаровування з тіста води і продуктів бродіння 

— етилового спирту, вуглекислого газу, летких кислот тощо. 

Величина упікання визначається як різниця між масою заготовки тіста 

перед садінням у піч та масою готового гарячого хлібного виробу, вона 

коливається в межах 6-14 %. 
 

Контрольні запитання та завдання 

1. Назвіть необхідну температуру випікання для виробів масою 200, 

500 та 1000 г. 

2. Назвіть параметри режиму випікання хліба. 

3. Чому наприкінці випікання вологість м’якушки приблизно на 2 % 

перевищує початкову вологість тіста? 

4. Які мікробіологічні процеси відбуваються в тісті, щойно 

посадженому в піч? 
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5. Які процеси відбуваються в тісті, що знаходиться в печі, після 

підвищення температури до 50-60°С? 

6. Як змінюються фізичні властивості хліба при підвищенні 

температури? 

7. На які властивості тіста при випіканні впливають такі процеси, як 

коагуляція білків та клейстеризація крохмалю? 

8. Для чого проводять зволоження поверхні хліба при випіканні? 

9. Яка речовина сприяє вирівнюванню пор та нерівностей поверхні 

хліба під час випікання? 
10. Який час випікання хлібобулочних виробів і від чого він залежить? 

11. За якими показниками встановлюють момент готовності хліба? 

12. Що таке упікання і внаслідок чого відбувається цей процес? 

13. Як визначити величину упікання?  

 

 

 

 

10. Зберігання, пакування і транспортування 

хлібних виробів 
 

Під час зберігання хліба 

після виймання з печі вологість 

кірки протягом 1 — 1,5 год з нуля 

підвищується до 12 %, а вологість 

м'якушки після охолодження 

зменшується порівняно з 

вологістю тіста на 0,5— 1,5 %. 

Тому випечений гарячий хліб 

потребує певного догляду, 
оскільки при недбалому по-

водженні з ним він легко 

зминається, втрачає форму, 

структуру, пористість і, як 

наслідок, потрапляє у брак. 

Готовий хліб після 

випікання розміщують на 

спеціальних стелажах для охолодження. У процесі охолодження хліба, 

яке починається з поверхневих шарів і поступово переміщується до 
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центра м'якушки, відбувається зменшення вологості, що призводить до 

зменшення маси хліба. Водночас вологість скоринки хліба 

підвищується і вона зрівноважується з відносною вологістю повітря. 

Хліб потрібно 

складати з проміжками між 

окремими виробами і 

підтримувати в приміщенні 

сховища низьку температуру, 

але не нижче 6 °С. Сховище 
для зберігання хлібобу-

лочних виробів повинно бути 

обладнане системою 

вентилювання. При цьому 

швидкість руху повітря в 

сховищі має бути до 2 м/с, 

що скорочує тривалість 

охолодження в 1,5 -1,6 рази 

та зменшує показник 

усихання на 0,5-0,7 %. 

Зменшення маси хлібобулочних виробів за рахунок випа-
ровування частини води та деяких продуктів бродіння називається 

усиханням. Усихання  — це різниця між масою гарячого й 

охолодженого хліба за певний проміжок часу, що виражається у 

відсотках до маси гарячого хліба.  

При зберіганні хліба за звичайних умов через 10—12 год 

з'являються ознаки черствіння. При цьому його смакові якості й 

аромат змінюються одночасно із зміною структурно-механічних 

властивостей м'якушки. Причиною черствіння хліба є ретроградація 

крохмалю — часткового зворотного перетворення крохмалю у 

кристалічний стан, тобто до стану, в якому він перебував у тісті до 

випікання. При цьому структура крохмалю ущільнюється, зменшується 
його розчинність, відбувається часткове виділення вологи. Волога, що 

виділяється при ретроградації білка, вбирається білками м'якушки 

хліба. 

У білковій частині м'якушки хліба при його черствінні ніяких 

змін не відбувається. Встановлено, що чим більше білкових речовин 

міститься в хлібі, тим повільніше він черствіє. Значно впливає на 

швидкість черствіння хліба температура навколишнього повітря. Так, 

найшвидше черствіє хліб при температурі від 10 до 7 °С. 
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Існує кілька способів збереження свіжості хліба. Одним із 

них є введення в рецептуру речовин, які сповільнюють черствіння. До 

таких речовин належать білкові добавки, цукор, жири та ін. Білкові 

добавки підвищують вологоутримувальну здатність хліба, що зменшує 

його усихання в процесі зберігання. Цукристі речовини сприяють 

підвищенню об'єму та поліпшенню пористості хліба, гальмують 

структурні зміни крохмалю. 

Жири поліпшують також структуру та м'якість м'якушки. 

Для кращого зберігання свіжості хліба на хлібопекарських 
підприємствах його треба швидко охолодити після виймання із печі, а 

потім зберігати до відправляння споживачам у камерах з 

кондиційованим повітрям у закритих вагонетках при температурі 23 — 

27 °С та відносній вологості повітря 80-85 %. 

Для захисту хліба від усихання в процесі зберігання його 

упаковують у вологонепроникні матеріали, які затримують вологу, що 

випаровується із хліба. В зв'язку з цим відносна вологість повітря в 

упаковці підвищується, усихання хліба сповільнюється і він 

триваліший час залишається м'яким й ароматним. 

Пакування хлібних виробів є найбільш економічним заходом 

подовження терміну збереження хлібом свіжості, зменшення витрат на 
усихання, поліпшення санітарно-гігієнічних умов зберігання і транс-

портування продукції. 

Для пакування використовують папір або полімерні плівки. 

Вибір пакувального матеріалу залежить від виду виробів, тривалості та 

умов зберігання. Пакувальний матеріал має відповідати санітарно-

гігієнічним вимогам, бути технологічним, стійким до дії мікроор-

ганізмів. 

 З паперу для пакування здебільшого застосовується 

пергамент, підпергамент і пергамін. Їх застосовують в основному при 

пакуванні здобних сухарів, соломки та хлібних паличок. 

Плівки з поліетилену низької щільності мають високу 
еластичність, морозостійкість (до -70 °С), термостійкість (до 60 °С), 

водостійкість, паронепроникність. легко термозварюються. Але ці 

плівки мають низьку міцність. Вони широко застосовуються для 

пакування хлібних виробів, харчових концентратів тощо. 

Плівки з поліетилену високої щільності, а також плівки з 

поліпропілену мають кращу міцність, меншу газопроникність 

порівняно з плівкою з поліетилену низької щільності. Ці плівки більш 

термостійкі, але плівку з поліпропілену не можна використовувати при 

виготовленні замороженого тіста. 
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Для склеювання пакувальної тари застосовують клей 

природного походження (казеїновий, крохмальний, декстриновий 

тощо), а також мінерального або хімічного походження (силікатний, з 

синтетичних смол, целюлози тощо). 

Пакуванню 

можуть підлягати 
формові та подові вироби з 

житнього, житньо-

пшеничного або всіх сортів 
пшеничного борошна, а 

також булочні та здобні 

вироби, якщо за якістю 

відповідають вимогам нор-

мативної документації. Але 

вироби з пшеничного 

борошна з терміном зберігання 5-7 діб повинні мати кислотність не 

нижчу за 2,5 град, а з терміном зберігання 2-4 доби - не нижчу за 2,0 

град для зменшення ризику картопляної хвороби. 

Вироби, що пакуються, можуть бути нарізані на шматки. 

Перед пакуванням вироби мають бути охолоджені, але пакування 
зовсім холодного хліба, який вже втратив значну кількість вологи під 

час остигання, недоцільне, бо такий хліб швидко черствіє. 

Експериментально встановлені та рекомендовані такі 

оптимальні терміни витримки при пакуванні: для виробів з житнього і 

житньо-пшеничного борошна масою 0.7-1,0 кг - 90-120 хв для 

формового хліба і 80-100 хв для подових виробів; для булочних 

виробів масою 0.3-0.5 кг - 60-70 хв. 

Дрібноштучні вироби масою до 0.2 кг остигають протягом 20-

40 хв після вивантаження з печі. Організувати їх пакування в 

оптимальний термін не завжди можливо. Тому перед пакуванням 

рекомендується їх витримувати у невеликих камерах для охолодження 
або в лотоках, накритих плівкою. 

На ділянці цеху, де проводиться пакування виробів, доцільно 

встановити бактерицидні лампи 

для зменшення інфікованості 

повітря плісеневими грибами. 

Опромінення необхідно проводити 

щодобово протягом 1-2 год. 

Транспортування 

хлібобулочних виробів 
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відбувається централізовано спеціалізованим транспортом у 

контейнерах або лотках, встановлених на рейки кузова автомобіля. 

Транспортні засоби і тара повинні відповідати санітарним вимогам та 

забезпечувати зберігання якості хлібних виробів під час перевезення. 

 

Контрольні запитання та завдання 

1. Що відбувається  з вологістю хліба при зберіганні? 

2. Як треба поводитися з випеченим гарячим хлібом? 

3. Де розміщують готовий хліб? 
4. Які вимоги до сховищ для зберігання хлібобулочних виробів? 

5. Що таке всихання? 

6. Які ознаки та причини черствіння? 

7. Перерахуйте способи збереження свіжості хліба. 

8. З якою метою проводять пакування хлібобулочних виробів? 

9. Які матеріали використовують для пакування хлібобулочних 

виробів? 

10.  Який клей дозволяється застосовувати для склеювання 

пакувальної тари? 

11.  Які хлібобулочні вироби можуть підлягати пакуванню? 

12.  Яке обладнання встановлюється на ділянці цеху де 
проводиться пакування виробів з метою зменшення 

інфікування  повітря плісеневими грибами? 

13.  Які вимоги до транспортних засобів і тари для хлібобулочних 

виробів? 

 

 

 

 

 

11. Вихід хлібних виробів 
Вихід хліба — це маса хліба у кілограмах, одержана із 100 кг 

борошна та всієї допоміжної сировини, введеної згідно з рецептурою у 

100 кг борошна. 

Вихід хліба залежить від таких основних факторів: вологості 

борошна та його водопоглинальної здатності, способу приготування 

тіста та складу рецептури, розмірів упікання й усихання тощо. Тому 

вихід хліба коливається в значних межах: із 100 кг борошна — 120—

150 кг хліба і нормується для кожного сорту хліба. 
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Норма виходу хліба — це максимально допустима кількість 

хліба, випеченого із 100 кг борошна та іншої додаткової сировини, яка 

вводиться відповідно до затвердженої рецептури. Норму виходу для 

кожного виду виробу визначають за інструкцією нормування витрат 

борошна (виходу хліба) в хлібопекарській промисловості. 

Норму виходу хліба, скориговану залежно від фактичної 

вологості борошна, визначають за формулою: 

Вк = Вп/100 - (14,5 - Фм), 

де Вк — скоригована норма виходу хліба, %; Вп — планова 
норма виходу хліба при масовій частці вологи в борошні 14,5 %; Фм — 

фактична масова частка вологи в борошні, %. 

Норми виходу готової продукції необхідні для раціонального 

використання сировини, організації технологічного процесу, 

підвищення якості продукту та боротьби з втратами на різних етапах її 

виробництва. 

Фактичний вихід хліба Фв у відсотках на підприємствах визначають 

за зміну, добу, декаду, місяць за такою формулою: 

Фв=Мв/Мб, 

де Мв — маса виробу, кг; Мб — маса борошна, кг. 

На величину фактичного виходу хлібних виробів впливає 
масова частка вологи в тісті, а також розміри технологічних втрат та 

витрати сировини, напівфабрикатів і готової продукції в процесі 

виробництва. 

На основі отриманих витрат борошна й кількості фактично 

виробленого хліба визначають вихід хліба. 

Контрольні запитання та завдання 

1. Що означає поняття «вихід хліба»? 

2. Від яких основних факторів залежить вихід хліба? 

3. Що означає поняття «норма виходу хліба»? 

4. Для чого потрібно визначати норми виходу готової продукції? 

5. Які показники впливають на величину фактичного виходу 
хлібних виробів? 
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12. Планування технологічного процесу 

виробництва хліба 
Для правильної організації технологічного процесу і його 

контролю кожне підприємство повинно мати технологічний план 

виробництва. 

Усі хлібопекарські підприємства працюють за принципом 

безперервного виробничого потоку. При цьому на відміну від інших 
галузей промисловості продукцію, яку виробляють ці підприємства, 

треба переважно швидко реалізовувати. Зазначені особливості слід 

враховувати при організації й плануванні хлібопекарського 

виробництва. 

На промислових підприємствах лінією виробничого потоку 

називається ряд взаємозв'язаних робочих місць або машин, які 

розміщені в порядку послідовності технологічного процесу. Головною 

лінією потоку називають лінію, до складу якої входить машина, що 

виконує одну з провідних технологічних операцій або завершує процес 

виробництва. Як правило, ця безперервно діюча машина визначає 

максимальну продуктивність лінії. 
У хлібопекарському виробництві такою машиною прийнято 

вважати піч, продуктивність якої визначає продуктивність усього 

потоку або агрегата машин. 

Технологічний план складають для кожного агрегата та 

кожного сорту виробів. При цьому виходять із максимально 

можливого використання печей. У технологічному плані повинні 

також бути вказані всі дані, які визначають його технологічний зміст: 

сорт виробу і його відповідність вимогам стандарту; задана або 

встановлена маса виробу; спосіб приготування хліба; рецептура; режим 

технологічного процесу; основні якісні показники напівфабрикатів; 

запланований вихід готових виробів. 
Усі подані в плані технологічні показники вказують з ура-

хуванням переробки стандартної сировини середньої якості. 

Основними елементами розрахунку при плануванні тех-

нологічного процесу є витрати сировини та кількість необхідного 

обладнання й апаратури. Кількість апаратури визначають з 

урахуванням її місткості. 

Розрахунок продуктивності стаціонарного технологічного 

обладнання, борошнопросіювачів, тістомісилок, роздільників, як 

правило, проводять під час проектування та експлуатації підприємств. 
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Загальне планування технологічного процесу здійснюють у 

цілому для підприємства, а виробниче — для цехів та робочих місць. 

Контрольні запитання та завдання 

1. Для чого розробляють технологічний план виробництва? 

2. Що таке лінія виробничого потоку? 

3. Яку лінію виробничого потоку називають головною? 

4. За якими показниками визначається максимальна 

продуктивність лінії? 

5. Яка машина у хлібопекарському виробництві визначає 
продуктивність всього виробничого потоку? 

6. З урахуванням  якої сировини вказують технологічні показники 

в плані технологічного процесу? 

7. Назвіть основні елементи розрахунку при плануванні 

технологічного процесу. 

8. Коли проводять розрахунок продуктивності технологічного 

обладнання? 

9. Чим відмінюється загальне планування від виробничого? 

 

13. Поліпшувачі якості хліба 
Спеціальні речовини, які добавляють у борошно або тісто для 

поліпшення якості хліба й регулювання технологічного процесу, 

називають поліпшувачами якості хліба. У сучасному хлібопеченні як 

поліпшувачі використовують кілька десятків різних речовин 

біологічного і хімічного походження. Їх використовують з 

урахуванням хлібопекарських властивостей борошна й особливостей 

технологічного режиму, які використовують на підприємстві. 

До рецептури багатьох хлібобулочних виробів входять сіль, 

цукор, жир та інші речовини, які також можна вважати (у деяких 
випадках) поліпшувачами якості хліба. 

Для підвищення якості хліба застосовують харчові добавки. 

Згідно із Законом України «Про якість та безпеку харчових продуктів і 

продовольчої сировини» під харчовою добавкою розуміють будь-яку 

речовину, яка звичайно не вважається харчовим продуктом або його 

складником, але додається до харчового продукту з технологічною 

метою в процесі виробництва та в результаті стає невід’ємною 

складовою продукту.  
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Речовина тільки тоді має статус харчової добавки, якщо вона 

внесена у кодекс ФАО/ВООЗ як міжнародна цифрова система 

кодифікації харчових добавок (International Number Sistem – ISN). У 

цій системі кожній харчовій добавці присвоєно цифровий номер з 

буквою «Е». Присвоєння конкретній речовині тризначного 

ідентифікаційного номера з буквою «Е» свідчить про те, що ця 

речовина перевірена на безпечність і для неї встановлені критерії 

чистоти та гранично допустима концентрація для застосування в 

харчових продуктах. В Україні перелік харчових добавок, що дозволені 
до використання, регламентується постановами Кабінету Міністрів 

№12 від 04.01.1999 р., № 342 від 17.02.2000 р., № 1140 від 21.07.2000р.  

Хлібопекарські поліпшувачі – це харчові добавки різного 

функціонального призначення, які використовуються для забезпечення 

стабільної якості хлібопекарських та борошняних кондитерських 

виробів.  

 Харчові добавки для поліпшення якості борошняних виробів 

класифікуються: 

- поліпшувачі окиснювальної дії; 

- поліпшувачі відновної дії; 

- суха клейковина і поліпшувачі на її основі; 
- ферментні препарати; 

- поверхнево-активні речовини (ПАВ, емульгатори); 

- мінеральні солі; 

- комплексні хлібопекарські поліпшувачі.  

Поліпшувачі окиснювальної дії – це найчисленніша група 

речовин, що використовуються як поліпшувачі у виробництві виробів 

із дріжджового тіста. До них належать бромат та йодат калію (на 

сьогодні бромат калію не дозволений для використання в Україні, а 

також у Росії та деяких європейських країнах),  азодикаробонаміт, 

перекис кальцію, персульфати, аскорбінова кислота, кисень.  

Використання поліпшувачів окиснювальної дії сприяє підвищенню 
газоутримувальної здатності тіста, внаслідок чого збільшується об'єм 

хліба, поліпшуються еластичність й структура пористості м'якушки, 

знижується розпливчастість подових виробів. 

Поліпшувачі окиснювальної дії є сильнодіючими речовинами, 

тому їх застосовують у дуже невеликих дозах і, як правило, з 

урахуванням якості клейковини. 

Параметри технологічного процесу приготування опари й 

тіста, при внесенні поліпшувачів, залишаються без змін, однак 

тривалість розстоювання заготовок тіста може дещо збільшуватися. 
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Дія поліпшувачів відновлювальної дії дещо відрізняється від 

дії поліпшувачів окиснювальної дії на властивості пшеничного тіста. 

Так, поліпшувачі відновлювальної дії збільшують розтяжність 

клейковини і знижують її пружність, прискорюють дозрівання тіста та 

поліпшують якість хліба з борошна з дуже міцною і короткорозривною 

клейковиною. Вважають, що поліпшувачі відновлювальної дії 

сприяють розриванню дисульфідних зв'язків у молекулах білків, 

внаслідок чого збільшується об'ємний вихід виробу, м'якушка стає 

більш еластичною та розпушеною, на його поверхні згладжуються 
тріщини і підриви, які виявляються при випіканні. 

До поліпшувачів відновлювальної дії належить тіосульфат 

натрію, який вносять у кількості 0,001 —0,002 % маси борошна 

залежно від способу випікання хліба — подовий чи формовий. 

Якщо борошно з короткорозривною клейковиною одночасно має 

підвищену автолітичну активність, рекомендується використовувати 

тіосульфат натрію і бромат калію. При цьому тіосульфат натрію 

вносять в опару разом з дріжджами або дріжджовим молоком, а бромат 

калію добавляють у тісто з розчином солі. 

Внесення ортофосфорної кислоти разом з карбонатом гідразинію, 

при виготовленні хліба з борошна середньої якості та із слабкою 
клейковиною, поліпшує його якість: збільшується на 10—15 % об'єм, 

поліпшується пористість, світлішою стає м'якушка. Вказані речовини 

треба добавляти під час приготування опари, попередньо розчинивши 

їх у невеликій кількості води, в дріжджовому молоці або у розчинених 

у воді дріжджах. 

Після внесення ортофосфорної кислоти, кислотність опари 

перевищує загальноприйняту на підприємствах на 1-1,5°, тривалість 

розстоювання сформованих тістових заготовок дещо подовжується. 

Застосування модифікованого крохмалю різних марок підвищує 

гідрофільні властивості борошна, підсилює процес зміни білків 

клейковини в тісті у бажаному напрямі, що сприяє поліпшенню 
структурно-механічних властивостей тіста та якості хліба: об'єм хліба 

збільшується на 10—15 %, змінюється структура пористості, м'якушка 

стає більш еластичною і трохи світлішою. Хліб зберігає свіжість 

триваліший час, ніж без використання добавок. Сушка (маленькі сухі 

бублики) і бублики мають яскравіше забарвлення, поліпшуються їх 

крихкість і намокання. 

Найкращі результати отримують при комплексному за-

стосуванні поліпшувачів якості хліба. Це дає змогу вдвічі, порівняно із 

загальноприйнятими технологіями, зменшити дозу кожного з 
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компонентів й отримати значний ефект якості хліба без зміни 

тривалості технологічного процесу. 

Комплексні хлібопекарські поліпшувачі (КХП) – композиції 

добавок поліпшувачів різної функціональної дії, до складу яких 

входять кілька мікроінгридієнтів, стабілізаторів і наповнювачів в 

оптимальному співвідношенні, яке обумовлюється технологічним 

призначенням КХП. Найбільш часто вони мають такі складові:  

- окиснювачі; 

- відновники; 
- ферментні препарати або ферментативно-активні продукти 

(соєве або солодове борошно, зародки пшениці тощо); 

- гідроколоїди (крохмаль модифікований, рослинні камеді, 

препарати целюлози тощо); 

- суху клейковину; 

- поверхнево-активні речовини; 

- органічні кислоти; 

- мінеральні солі. 

Як наповнювач використовують борошно пшеничне, іноді 

екструдоване. Комплексні хлібопекарські поліпшувачі – це 

ефективний засіб стабілізації якості хлібобулочних і борошняних 
кондитерських виробів, за умов переробки борошна з нестабільними 

властивостями, гнучкого регулювання технологічного процесу в разі 

виготовлення широкого асортименту виробів, а також подовження 

терміну зберігання свіжості готової продукції. КХП випускається в 

порошкоподібному, таблетованому, пастоподібному і рідкому 

виглядах, можуть містити від 2 до 10 інгридієнтів. Дозування їх у тісті 

становить, як правило, від 0.1 до 1.0%, а в окремих випадках до 2,0% 

маси борошна.  

На Решетилівському хлібозаводі використовується 

комплексний  поліпшувач, що випускається французькою фірмою 

«Лесаффр» - Мажимікс. Основними інгредієнтами є солі кальцію, 
окиснювачі, емульгатори, ферментні препарати.  

Існує декілька видів цього поліпшувача:  

- Мажимікс фіолетовий – 

використовується для 

здобних виробів зі значним 

вмістом цукру та жиру в 

кількості 0.3-0.4 до маси 

борошна. 
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- Мажимікс світло-зелений – використовується для 

ефективної боротьби з картопляною хворобою у кількості 0.3-

0.5 до маси борошна.  

- Мажимікс червоний – використовується для поліпшення 

якості виробів у процесі переробки борошна із зерна 

ураженого клопом-черепашкою в кількості 0.4-0.8 від маси 

борошна.  

- Мажимікс синій – використовується для здоби, виробів з 

листкового тіста та замороженого тіста в кількості 0.3-0.6 до 
маси борошна.    

Контрольні запитання та завдання 

1. Які речовини називають поліпшувачами якості хліба? 

2. Поліпшувачі якого походження використовуються у 

сучасному хлібопеченні? 

3. Що таке харчові добавки? 

4. Дайте визначення хлібопекарським поліпшувачам. 

5. Як використовуються хлібопекарські поліпшувачі? 

6. Що вам відомо про поліпшувачі окиснювальної дії? Наведіть 

приклади.  

7. Які речовини належать до поліпшувачів відновлювальної дії? 
Наведіть приклади. 

8. Який вплив на властивості тіста та якість хліба має 

застосування модифікованого крохмалю? 

9. Дайте визначення комплексним хлібопекарським 

поліпшувачам. Як вони впливають на якісь хлібобулочних та 

борошняних кондитерських виробів? 

10.  Наведіть приклад використання комплексних поліпшувачів на 

базовому підприємстві.  
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14. Харчова цінність, асортимент хліба і 

хлібобулочних виробів 
Харчову цінність хліба визначають за вмістом у ньому 

необхідних для організму людини речовин і насамперед білків, 

вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин, незамінних амінокислот, а 

також за енергетичною цінністю та здатністю засвоюватись організмом 

людини. 
У хлібі міститься від 40 до 45 % вуглеводів, що свідчить про 

те, що 1/3 всієї необхідної енергії для життєдіяльності людина отримує 

з хлібом. Головну частину вуглеводів у хлібі становить крохмаль, 

вміст якого в деяких виробах досягає 80 % загальної кількості 

вуглеводів. 

У різних видах хліба вміст крохмалю неоднаковий. Так, у 

пшеничному хлібі, який готують із борошна нижчих сортів, його 

менше, ніж у хлібі, випеченому із борошна вищого сорту. В житньому 

хлібі крохмалю дещо більше, ніж у пшеничному такого самого сорту. 

До вуглеводів хліба відносять також  цукри і клітковину. 

Загальна засвоюваність вуглеводів при вживанні різних 
харчів досягає 90-92 %. Жири становлять невелику частку хімічного 

складу хліба — 1 — 1,5 % (без внесення за рецептурою). Дещо більше 

їх міститься в хлібі, виготовленому із борошна нижчих сортів, а також 

в усіх продуктах, що виготовлені із пшеничного борошна, оскільки 

житнє борошно взагалі містить менше жиру. 

Засвоюваність жиру хліба становить 85 — 53 % залежно від 

виду жиру, добавленого за рецептурою. 

Залежно від сорту хлібобулочних виробів у них міститься від 5 

до 8 % білка. Загальний вміст білків у хлібі в тому чи іншому виді 

залежить переважно від сорту борошна. В житньому хлібі міститься 

менше білка, ніж у пшеничному з борошна такого самого сорту. 
Фізіологічна і харчова цінність білків хлібних виробів 

значною мірою залежать від складу та вмісту незамінних амінокислот. 

Білки хліба вважаються неповноцінними, оскільки в них немає таких 

незамінних амінокислот, як лізин, метіонін, триптофан. 

Хліб є основним джерелом забезпечення організму віта-

мінами В1, В2, РР. Однак він не забезпечує і половини потреби 

організму у цих вітамінах. Вміст вітамінів у хлібі визначається 

кількістю їх у борошні, з якого виготовляють хліб, а також наявністю в 

рецептурі таких добавок, як яйця, жир, молоко тощо. В хлібі, 

випеченому з борошна нижчих сортів, вміст вітамінів значно вищий, 
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але найбільша їх кількість міститься в продуктах із оббивного 

борошна. 

У хлібі міститься достатня кількість мінеральних речовин — 

фосфору, кальцію, натрію, хлору, силіцію і в невеликих кількостях 

інші елементи. Вміст їх у хлібі залежить від сорту борошна: чим 

нижчий сорт, тим більший вміст мінеральних речовин у продукті. 

Зерно жита та житнє борошно містять значно більше таких важливих 

елементів, як кальцій і залізо, порівняно із зерном пшениці і 

пшеничного борошна того самого сорту. 
Одним з важливих показників харчової цінності хліба є його 

енергетична цінність. Найбільшу енергетичну цінність мають хлібні 

вироби, виготовлені із борошна вищих сортів, які мають найменшу 

вологість і містять більшу кількість жиру. Енергетичну цінність деяких 

хлібних виробів наведено в табл.  

 

 

Таблиця 1. Енергетична цінність деяких хлібних виробів 

Хліб і хлібні вироби Вид борошна Енергетична цінність, 

кДж/100 г 

Житній формовий Оббивне 825 

Житній подовий Оббивне 870 

Житній подовий Сіяне 920 

Пшеничний формовий Оббивне 915 

Булки міські 1-го сорту 1115 

Сухарі вершкові Вищого сорту 1560 

Бублики прості 1-го сорту 1330 

 

На харчову цінність хліба впливає також і ступінь 

розпушеності м'якушки. Хліб з вищим ступенем розпущеності та 

більш однорідною пористістю засвоюється краще. Для організму 

людини трохи черствий або трохи підсушений хліб корисніший, 

порівняно із свіжоспеченим, тому що він краще перетравлюється і 

засвоюється. Разом з хлібом організм людини краще засвоює й інші 
продукти. 

 

Асортимент хлібобулочних виробів. Хлібопекарська 

промисловість за довгі роки свого існування напрацювала широкий 

асортимент виробів. Це різні види хліба, булочних, здобних, 
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бубличних, сухарних, а також національних і лікувально-

профілактичних виробів. 
Відповідно до номенклатури групового асортименту, 

прийнятої органами статистики, всі види виробів об'єднані у такі 

групи: 

хліб житній із обойного борошна; 

хліб житній із обдирного і сіяного борошна; 

хліб житньо-пшеничний і пшенично-житній; 

хліб пшеничний із обойного борошна; 

хліб пшеничний із борошна другого сорту; 

хліб пшеничний із борошна першого сорту; 

хліб пшеничний із борошна вищого сорту; 

булочні вироби з борошна другого сорту: 

булочні вироби з борошна першого сорту: 

булочні вироби з борошна вищого сорту; 

бубличні вироби; 

здобні вироби; 

сухарі, хрусткі хлібці, грінки, здобні сухарі; 

пироги, пиріжки, пончики. 

Кожна група хлібобулочних виробів об'єднує сотні 
найменувань і видів. Асортимент виробів постійно змінюється, 

поповнюється новими розробками. 

Рецептура і технологія приготування численної різновидності виробів 

наводиться у збірниках рецептур, технологічних інструкціях і 

довідниках.  

У ринкових умовах виробництва у зв'язку з конкуренцією на 

ринках збуту рецептури виробів і 

технологія їх приготування є 

власністю розробника і в 

друкованій літературі повністю 

не висвітлюється. 
 

Хліб з житнього 

борошна і суміші борошна 

житнього та пшеничного. Із 

житнього обойного борошна 

виробляється .хліб житній 

простий, в основному формовий 

штучний. Він має високу 

вологість-51 % і високу 
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кислотність - до 12 град. 

З житнього обдирного борошна виготовляється хліб формовий 

і подовий. Він також має високу 

вологість (до 49 %) і кислотність 

10-11 град. Ці сорти хліба 

користуються незначним попитом 

у населення. 

Значно більше 

виготовляється хліба із суміші 
борошна житнього обдирного і 

пшеничного обойного, або другого 

чи першого сорту (35-40 %). В 

Україні серед житньо-пшеничних 

сортів хліба найбільше 

виробляються: хліб український, український новий, Дарницький, 

столовий, козацький, чумацький. Всі ці види хліба можуть виготовля-

тись як подовими, так і формовими. 

Хліб український виробляють із борошна житнього обдирного 

і пшеничного обойного у співвідношеннях 20:80, 30:70, 40:60, 50:50, 

60:40, 70:30, 80:20. Вологість його 48-50 %, а кислотність від 7,5 до 10 
град залежно від вмісту житнього борошна. 

Хліб український новий виготовляють із борошна житнього 

обдирного і пшеничного другого сорту у співвідношенні 80:20, 60:40, 

50:50, 40:60. Вологість хліба - 47-48 %, кислотність - 8-10 град. 

Хліб Дарницький виробляють із борошна житнього обдирного (60 %) і 

пшеничного першого сорту (40 %). Вологість Дарницького подового 

хліба 47 %, кислотність - 8 град. 

Хліб столовий виготовляють із борошна житнього обдирного і 

пшеничного другого сорту в співвідношенні 50:50 з доданням 3.0 % 

цукру на 100 кг борошна. 

Останнім часом у різних регіонах України розроблено низку 
нових видів хліба із суміші житнього і пшеничного борошна - це хліб 

козацький, чумацький, шахтарський, луцький, алчевський. 

прикарпатський тощо. Відрізняються вони між собою сортом 

пшеничного борошна і його співвідношенням з житнім. Виробляються 

як формовими, так і подовими, круглої, подовженої чи овальної форми. 

Житньо-пшеничні сорти хліба мають приємний смак і яскраво 

виявлений аромат, краще, ніж пшеничні, зберігають свіжість. Чим 

вищий вміст пшеничного борошна в рецептурі житньо-пшеничного 

хліба, тим краща пористість його м’якушки і нижча кислотність. 
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Види хліба, що містять борошняну заварку, називають 

заварними. До цієї групи належить хліб заварний з житнього обойного 

борошна, житньо-пшеничний заварний з обойного борошна, хліб 

московським, бородінський, київський заварний. Так. до складу 

рецептури хліба бородінського входять, %: житнє обойне борошно - 

80. борошно пшеничне другою сорту - 15. червоний солод - 5. цукор - 

6. патока  і коріандр - 0.5. 

Хліб київський заварний виробляють із суміші борошна 

житнього обойного і пшеничного другого сорту з доданням житнього 
ферментованого солоду, цукру, кмину. На приготування заварки 

використовують 10-12 % житнього борошна і весь солод, передбачений 

рецептурою. Виробляється формовим. 

Заварні види хліба із суміші житнього і пшеничного борошна 

довше зберігають свіжість. 

В Україні житні та житньо-пшеничні сорти хліба на 

комплексно-механізованих лініях виготовляють в основному на рідких 

заквасках. У разі порційного приготування тіста в діжах застосовують 

густі закваски. 

Хліб з пшеничного 

борошна виготовляють як 
формовим, так і подовим. У 

загальній масі виробництва 

пшеничного хліба переважає 

хліб подовий з борошна 

першого сорту (більше 65 %). 

Деякі види хліба можуть 

вироблятись із суміші борошна 

першого і другого сорту. 

Вологість хліба із сортового 

пшеничного борошна 43-45 %. 

Із борошна другого сорту 

виготовляють хліб пшеничний 

формовий і подовий, арнаут 

київський. 
Арнаут київський 

виробляють подовим, він має 

круглу форму з 2-3 злипами. 

Поверхня борошниста, світло-

коричнева. 
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Представниками виду хліба, який виготовляють із суміші 

пшеничного борошна другого і першого сортів, є хліб кишинівський 

подовий круглої форми з двома невеликими злипами. а також 

красносільський. який, окрім основної сировини, містить 3 % цукру. 

Асортимент хліба з пшеничного борошна першого і вищого 

сортів дуже великий. Так. з борошна як вищого, так і першого сорту 

виробляються хліб пшеничний формовий і подовий, паляниці 

українська і тернопільська, хліб білий. З пшеничного борошна першого 

сорту виготовляють хліб гірчичний, до складу якого входить цукор і 
гірчична олія, хліб житомирський з кмином, хліб шулявський, який 

містить маргарин, та інші види виробів. 

Всі види хліба з пшеничного борошна виготовляють в 

основному опарним способом на пресованих дріжджах. У разі 

приготування тіста з борошна другого сорту і обойного здебільшого 

застосовують рідкі дріжджі. 

Булочні вироби 
виготовляють переважно із 

пшеничного борошна першого і 

вищого сортів. Це штучні вироби 

різної форми. У рецептуру 
більшості булочних виробів 

входять маргарин (2-8 кг) і цукор 

(1-6 кг) па 100 кг борошна, а 

також молоко сухе знежирене, 

патока, яйця, мак, прянощі тощо.  
Найбільш поширеними 

видами булочних виробів є батони, плетінки, хали плетені, сайки, 

рогалики, булки. 

Батони випікають різної маси (від 200 до 500 г) і форми: довгі 

й короткі, овальні, із загостреними чи закругленими кінцями, з різною 

кількістю надрізів на поверхні. Це батони прості (без внесення 
додаткової сировини), нарізні, студентські, київські, львівські, особливі 

та ін. Форму батонів тістовим заготовкам надають на тістозакатних 

машинах. 

Плетінки з маком сплітають з 

трьох тістових джгутів, поверхню 

посипають маком. Хали плетуть з трьох і 

більше тістових джгутів. Сайки випікають 

прості, гірчичні, з родзинками масою 200 г 

на листах або у формах. Листові сайки 
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мають довгасту форму із закругленими кінцями, бокові злипи. Булки 

міські виробляють масою 100 і 200 г, довгастої форми з гребінцем на 

верхній скоринці. 

Різні види булок мають переважно круглу форму, іноді з 

наколками або надрізами. 

Булочні вироби виготовляють в основному опарним способом, 

іноді безопарним або прискореним на пресованих дріжджах. При 

опарному способі приготування, цукор, маргарин, гірчичну олію, сухе 

молоко або іншу сировину додають під час замішування тіста. 

 

 

 

Здобні вироби. До цієї групи 

належать всі вироби, що містять у 

сумі 14 % і більше цукру і жиру. Це. 

наприклад, хліб донецький масою 0.4 

і 0.8 кг, хліб святковий масою 1 кг. а 

також різні дрібноштучні вироби 

масою 50. 100 або 200 г. які об'єднані 

під назвою "здоба". 
Асортимент здоби 

різноманітний за рецептурою і 

формою. Масова частка вологи в 

здобних виробах значно нижча, ніж у булочних виробів, і становить 

33-40 %. 

До складу рецептури здобних виробів цукор входить у 

кількості від 7 до 30 %. жир - від 5 до 25 %. яйця - від 30 до 500 шт. на 

100 кг борошна. Здобні вироби, які готують з борошна першого сорту, 

мають меншу здобність порівняно з виробами, виготовленими з 

борошна вищого сорту. Здобу формують у вигляді плюшки, сердечка, 

трояндочки, кручених виробів тощо. Здоба з начинкою має форму 
краватки, пиріжка, бантика, круглої 

булочки тощо. Здоба фігурна 

виробляється у вигляді риб, звірів, 

пташок тощо.  
Формування здобних 

виробів проводиться часто вручну. 

Поверхня їх змащується яєчною 
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сумішшю, оздоблюється кришивом, помадкою, цукровою пудрою, 

маком, повидлом, кремом тощо. Тісто для здобних виробів готують 

опарним, безопарним або одним із прискорених способів на 

пресованих дріжджах, порційним способом із виздобою. 

Бубличні вироби виготовляють із борошна першого і вищого 

сортів, вони мають форму кільця різного діаметра. Розпізнають 

бублики, баранки і сушки. Вони відрізняються за вологістю, розміром, 

масою, рецептурою. Так, сушки мають вологість 9-12 %, баранки - 14-

19%, бублики - 22-25 %. Маса однієї сушки може бути 7-12 г. баранки -
15-40. а одного бублика - 50 або 100 г. 

Асортимент 

бубличної продукції 

включає кілька десятків 

видів цих виробів. Так, 

виготовляють сушки 

ванільні, гірчичні, 

лимонні, прості, шкільні, 

студентські тощо: баранки - прості, цукрові, гірчичні, напільні, здобні 

тощо; бублики - українські, молочні. 

До рецептури бубличних виробів входять цукор від 1 % 
(сушки лимонні) до 20 % (сушки ванільні), а також залежно від виду 

виробів масло коров'яче, маргарин або олія, ванілін, мак чи інша 

сировина. Так, баранки гірчичні містять гірчичну олію, а молочні - 

незбиране молоко, бублики українські - цукор, маргарин і мак. 

Сушки і баранки, завдяки низькій вологості, належать до 

виробів тривалого зберігання. Бублики мають вищу вологість і повинні 

споживатись свіжими. 

До бубличних виробів належить також соломка, її готують із 

борошна вищого і першого сортів. 

Соломка має 

вигляд палички округлої 
форми з глянцевою 

поверхнею завтовшки не 

більше 8 мм, завдовжки 10-

28 см. Вологість її 7-11 %. 

До рецептури соломки 

входять цукор (3-20 %), 

маргарин (2-15%), іноді олія. Деякі види 

соломки містять мак, ванілін, кмин. 

Більшість видів соломки виробляють із 
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пшеничного борошна першого сорту -це соломка солодка, київська, 

ванільна, лівобережна та ін. Соломку виготовляють безопарним 

способом, фасують у пакети або пачки. 

 

 

Сухарі виробляють прості та здобні. Прості сухарі 

виготовляють із житнього, житньо-пшеничного хліба або хліба, 

виготовленого з пшеничного сортового борошна. Хліб нарізають на 

скибки і висушують до вологості 12-19 %. 
До простих сухарів належать 

армійські, житні обойні, житньо-

пшеничні обойні, пшеничні другого і 

першого сортів. 

Для сухарів характерною 

ознакою якості є показник 

намокання. Для різних видів 

армійських сухарів намокання у воді, 

температура якої 15-20 °С, триває від 

4 до 8 хв. 

Сухарі прості призначаються 
для тривалого зберігання, внаслідок 

низької вологості вони не замерзають при низькій температурі. 

Залежно від умов зберігання можуть зберігатись упродовж 1-3 років. 

Сухарі-грінки - це висушені скибочки хлібних або булочних 

виробів товщиною 20-25 мм або іншого розміру, а також їх частини 

Сухарі-грінки можуть виготовлятись простими, солоними (до пива) або 

солодкими. 

Здобні сухарі - скибки 

спеціально випечених із пшеничного 

сортового борошна хлібних виробів у 

вигляді довгастих плит різних розмірів 
і форми. 

До рецептури здобних сухарів, 

залежно від їх виду, входять у різнім 

кількості цукор, маргарин або 

вершкове масло, яйця, ванілін. Так, із 

борошна вищого сорту готують сухарі 

дитячі, вершкові, київські; 

з пшеничного борошна першого сорту - кавові, дорожні, туристичні та 

інші види. 
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Тісто для здобних сухарів готують переважно опарним 

способом із виздобою. 

Різні види здобних сухарів різняться за формою, розміром і 

оздобленням поверхні. Найдрібнішими є дитячі сухарі - в 1 кг їх 

міститься 180-200 шт., тоді як в 1 кг молочних - 70-80 шт., а дорожніх - 

35—40 шт. Вологість здобних сухарів від 8 до 11 %. 

Дієтичні та лікувальні хлібні вироби. Це вироби 

спеціального 

призначення для 
людей з різними 

видами захворювань. 

Рецептури на них 

розробляють згідно з 

вимогами фахівців 

дієтологів. 

Залежно від 

категорії хворих 

розроблено низку 

дієтичних видів 

виробів: 
безсольові вироби рекомендуються при хворобах нирок, 

серцево-судинної системи, гіпертонії. Це хліб ахлоридний, хліб 

безсольовий обдирний; сухарі й сушки ахлоридні; 

вироби зі зниженим вмістом вуглеводів корисні в разі захворювання на 

цукровий діабет, при ожирінні, гострому ревматизмі. У рецептуру цих 

виробів не вводяться цукри, крохмаль. Вони містять підвищену 

кількість білків.  Основною сировиною для них, поряд з 

борошном, є сира клейковина. Це хліб білково-пшеничний, білково-

висівковий, булочки дієтичні, сайки діабетичні, рогалики з сорбітом, 

булочки діабетичні - макіївські, степові; 

вироби зі зниженим вмістом білків рекомендуються при 
хронічній нирковій недостатності, порушенні білкового обміну. Ці 

вироби не містять солі. Це хліб безбілковий, безсольовий; 

вироби зі зниженою кислотністю рекомендуються хворим при 

гіперацидному гастриті та виразковій хворобі. У цю групу входять бу-

лочки і сухарі зі зниженою кислотністю; 

вироби з підвищеним вмістом харчових волокон 

рекомендуються при атонії кишечнику, а також для виведення з 

організму токсичних речовин, радіонуклідів, важких металів. Це хліб 

зерновий, хлібці докторські, .хліб "Колос" тощо; 
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вироби з лецитином, рекомендуються при атеросклерозі, 

хворобі печінки, нервових захворюваннях. Це булочки з лецитином, 

хлібці висівкові з лецитином, булочки з лецитином і морською 

капустою, тощо. 

Вироби, збагачені йодом, корисні для профілактичного 

харчування людей у районах з йодною недостатністю. Це хліб 

пшеничний і батон йодовані, вироби з морською капустою тощо. 

 Національні види 

виробів. Виходячи із звичок 
корінного населення, що 

склалися історично, в різних 

країнах і окремих регіонах 

виготовляють специфічні за 

якістю вироби, які називають 

національними. 

Це чурек 

азербайджанський - 

перепічка круглої або 

овальної форми з наштампованими поздовжніми паралельними 

ребрами чи наколами. 
 Лаваш вірменський випікають у вигляді тонко розкоченого 

листа, довгастого або овального за формою, з пухирчастою поверхнею. 

Перепічки узбецькі (обі-нон, гіджа) мають круглу форму з 

потовщеними краями і більш тонкою серединою з наколами. Існує 

багато інших видів національних виробів. 

Вироби для дитячого харчування виготовляють згідно з 

рекомендаціями дієтологів до дитячого харчування. У хлібні вироби 

для дитячого харчування не рекомендується вносити маргарин, мак, 

патоку, лимонну кислоту, корицю, мигдаль та іншу сировину чи 

добавки. 

У рецептурах виробів для дитячого харчування заборонена заміна 
одного виду сировини іншим. 

 
 

Контрольні запитання та завдання 

1. За якими показниками визначають харчову цінність хліба? 

2. Які вуглеводи містяться у хлібі? 

3. Який вуглевод складає головну частину вмісту вуглеводів в 

хлібі? 

4. В якому хлібі міститься більше крохмалю? 
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5. Яку частину хімічного складу хлібу становлять жири? 

6. Який загальний вміст білків у хлібі і від чого він залежить? 

7. Які вітаміни містяться в хлібі і від чого залежить їх 

кількість? 

8. Які мінеральні речовини містяться в хлібі? 

9. Які хлібобулочні вироби мають найбільшу енергетичну 

цінність? 

10.  Які фактори впливають на харчову цінність хліба? 

11.  На які групи поділяються хлібобулочні вироби, що 
випускаються хлібопекарською промисловістю? 

12. Які види хліба виробляються з житнього борошна та суміші 

борошна житнього та пшеничного? 

13. Якими смаковими властивостями характеризуються 

житньо-пшеничні сорти хліба? 

14. Які види хліба називаються заварними? 

15. Які види хліба виготовляються з пшеничного борошна? 

16. Назвіть найпоширеніші види булочних виробів. 

17. Які вироби належать до здобних? 

18. Які види виробів включає асортимент бубличної продукції? 

19. Якими властивостями характеризуються сухарі? 
20. Дайте визначення дієтичним та лікувальних хлібним виробам. 

На які групи вони поділяються? 

21. Які хлібобулочні вироби називаються національними? 

22. Чим характеризуються хлібобулочні вироби для дитячого 

харчування? 

 

 

15. Дефекти і хвороби хліба 
Найпоширенішими зовнішніми дефектами хліба є: менший 

об'єм, тріщини, плями на поверхні, відсутність блиску на скоринці або 

зовсім світле чи темне її забарвлення, випукла або ввігнута верхня 

скоринка, розпливчастість у подових виробах. У м'якушки хліба 

бувають такі дефекти: липкість, закалець (ущільнена безпориста 

смуга м'якушки, розміщена, як правило, у нижній частині скоринки 

хліба), розриви, пустоти, нерівномірна пористість, відставання 

скоринки від м'якушки, побічні, не властиві хлібу, смак і запах тощо. 

Одні і ті самі дефекти можуть спричинюватись низькими 

хлібопекарськими властивостями борошна або допоміжної сировини, 
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помилками в технологічному процесі та неправильним режимом їх 

зберігання й транспортування. 

Для переробки борошна зі зниженими хлібопекарськими 

властивостями треба змінювати способи приготування тіста, 

використовувати відповідні поліпшувачі, впроваджувати інші 

технологічні заходи, спрямовані на забезпечення отримання хліба 

згідно з чинними нормами якості. При цьому слід посилити контроль 

за дотриманням встановлених параметрів технологічного процесу: 

температурою, вологістю, тривалістю бродіння, розстоюванням та 
кислотністю напівфабрикатів. 

До основних вад борошна належать такі: незадовільна якість 

або знижений вміст клейковини; підвищена або знижена активність 

амілолітичних та протеолітичних ферментів. 

Борошно з незадовільною якістю клейковини та зі зни-

женою активністю ферментів отримують із зерна, яке було висушене за 

високої температури, морозобійного та в якому були осередки 

самозігрівання. Крім того, борошно з підвищеною активністю 

ферментів, з липкою, сильно розтягнутою і нееластичною 

клейковиною виробляють із пророслого зерна або зерна, 

пошкодженого клопом-черепашкою. 
Для отримання хліба задовільної якості із борошна зі 

зниженими хлібопекарськими властивостями його в першу чергу 

треба використовувати в суміші з борошном задовільної якості, на 

основі даних аналізу лабораторії підприємства. 

Хвороби хліба породжуються розвитком у ньому деяких 

мікроорганізмів. Найчастіше зустрічаються картопляна хвороба хліба 

та його пліснявіння. Дуже рідко хліб пошкоджується 

дріжджоподібними грибами (крейдяна хвороба) чи безспоровими 

бактеріями (почервоніння м'якушки). 

 Картопляна хвороба 
виникає після розвитку в хлібі 
спороносних бактерій — 

картопляної або сінної 

палички. Ці бактерії поширені 

в природі і знаходяться на 

поверхні зерна. Спори 

картопляної палички при 

помелі потрапляють до 

борошна. Під час зберігання 
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випеченого хліба вони, за сприятливих умов, утворюють бактеріальні 

клітини, ферменти яких розкладають його м'якушку. 

Оптимальними умовами для розвитку картопляної палички 

є: вологе середовище, температура 35-40 °С, рН = 7 (при підвищенні 

кислотності до рН = 4,5...4,8 бактерії не розмножуються). 

Перші ознаки хвороби (плями в м'якушці, побічний запах) 

з'являються через 10—12 год після випікання хліба. Для запобігання 

хворобі вживають таких заходів: на млинах і хлібозаводах у теплий 

період року контролюють ступінь зараженості борошна спорами 
картопляної палички. 

Сортове борошно та хлібобулочні вироби, які виявилися 

зараженими, через 24 год використовують для випікання бубликів, 

сухарів, печива, тобто виробів, які не пошкоджуються картопляною 

паличкою внаслідок їх низької вологості. Використовуючи підвищену 

чутливість картопляної палички до дії кислот, особливо оцтової і 

пропіонової, при замішуванні тіста підвищують його кислотність, 

добавляючи оцтову кислоту чи ацетат кальцію відповідно 0,1 і 0,2 % 

загальної маси борошна. Часто кислотність тіста підвищують 

внесенням у борошно рідких дріжджів. Однак випечені вироби треба 

швидко охолоджувати і якомога швидше реалізовувати. 
Хліб, в якого почалося захворювання картопляною паличкою, 

терміново відправляють із території заводу. Навіть при 

найнезначнішому ступені захворювання хліб становить велику 

небезпеку і використовувати його для переробки категорично 

забороняється. Якщо захворювання набуло загрозливого характеру, 

хліб спалюють або закопують на глибину 1 м, щоб він не був 

доступний тваринам. Приймати назад на завод "хворий" хліб також 

категорично забороняється. 

Після закінчення переробки партії борошна, зараженого 

картопляною паличкою, треба видалити зі складу і виробничих 

приміщень усі залишки борошна, напівфабрикатів, хліба, ретельно 
очистити і продезінфікувати 

обладнання й транспортні 

засоби. 

 Пліснявіння хліба 
виникає при тривалому його 

зберіганні. Воно відбувається 

внаслідок потрапляння спор 

плісені із навколишнього 

середовища на випечений хліб. 
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Оптимальні умови для розвитку плісені — температура 25 — 35 °С та 

відносна вологість повітря 70 — 80 %. Плісеневі гриби спочатку ура-

жують скоринку хліба, а потім і м'якушку. Ферменти плісені 

розкладають м'якушку хліба, псують його смак і запах. Деякі види 

плісені утворюють отруйні речовини. Запліснявілий хліб до реалізації 

або вторинної переробки непридатний. 

Хліб, призначений для тривалого зберігання та оброблений 

консервантами (етиловим спиртом або сорбіновою кислотою), 

зберігається без псування протягом кількох місяців. 
Крейдяна хвороба спричинюється дріжджеподібними гри-

бами, які потрапляють у хліб разом з борошном. Після їх розвитку на 

скоринці і м'якушці хліба утворюються білі сухі плями, які нагадують 

крейду. Крейдяна хвороба зустрічається дуже рідко, для здоров'я 

людини не шкідлива, але пошкоджений нею хліб для вживання 

непридатний. 

Почервоніння м'якушки відбувається внаслідок розвитку 

безспорової бактерії. Потрапляючи в хліб із зовнішнього середовища, 

вона забарвлює м'якушку в червоний колір, знецукрює крохмаль та 

розщеплює білки хліба. Однак бактерія шкідливих для людини 

речовин не утворює, але пошкоджений нею хліб втрачає товарний 
вигляд і для вживання непридатний. Для боротьби з цією хворобою 

хліба достатньо вимити приміщення гарячою водою, а обладнання 

ошпарити окропом, оскільки при температурі 40° С безспорові бактерії 

гинуть.  

 

Контрольні запитання та завдання 

1. Назвіть найпоширеніші зовнішні дефекти хліба. 

2. Чим зумовлена поява дефектів хлібобулочних виробів? 

3. Як запобігти  виникненню дефектів хлібобулочних виробів при 

переробці борошна зі зниженими хлібопекарськими 

властивостями? 
4. Перерахуйте основні вади борошна. 

5. Які фактори сприяють виробництву борошна із 

незадовільною якістю клейковини та зі зниженою активністю 

ферментів? 

6. З чим пов’язані хвороби хліба? 

7. Які мікроорганізми викликають картопляну хворобу хліба? 

8. Назвіть оптимальні умови для розвитку картопляної палички. 

9. Які перші ознаки картопляної хвороби хліба і як її запобігти? 
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10.  Що робити з борошном, що уражено картопляною 

паличкою?  

11.  Як вчинити з хлібом, у якого виявлено перші ознаки 

картопляної хвороби? 

12.  Які причини виникнення пліснявіння хліба? 

13.  Які консерванти використовують для підвищення тривалості 

зберігання хліба та попередження його псування? 

14.  Які мікроорганізми викликають крейдяну хворобу хліба? 

15.  Які мікроорганізми викликають почервоніння м’якушки і як 
цього запобігти? 

 

 

 

 

 

16. Контроль якості готових виробів 
Якість хліба оцінюють не раніше, ніж через 4 год після 

випікання і не пізніше, ніж через 24 год. Одночасно визначають масу, 

об'єм формових хлібців, формостійкість подового хліба, об'ємний вихід 

на 100 г борошна, кислотність, смак, запах, наявність хрускоту. Крім 

того, оцінюють симетричність подових хлібців, еластичність і 

пористість, колір і стан м'якушки та скоринки. 

Визначення об'єму хліба з розрахунку на 100 г борошна 

вологістю 14,5 %. Для цього використовують прилад, який складається 

з металевого циліндра, що обертається навколо осі, встановленої в 

ящику. Дно ящика — лійка з отвором, що закривається заслінкою. 

Циліндр заповнюють до країв дрібним насінням (проса, льону або 

ріпаку), просіяним на ситах з такими отворами, мм: верхнім — 2,2, 
нижнім — 1,2. Використовують фракцію проходу крізь верхнє сито. 

Надлишок насіння зверху циліндра знімають лійкою в ящик, а потім 

відкривають заслінку і видаляють надлишок. 

Частину насіння з циліндра висипають в 

ящик при закритій заслінці, занурюють у насіння 

хлібець і досипають насіння до рівня "під 

лінійку".  Насіння, що залишилося в 

ящику, висипають у мірний циліндр. Об'єм, який 

зайняло насіння в циліндрі, і є об'ємом хлібця. 

Вимірювання проводять двічі. Відхилення між 
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паралельними визначеннями не повинно перевищувати 5 %. 

 Для визначення об'єму хлібців використовують також прилад 

РЗ-БИО. При закритій заслінці заповнюють короб зерном, залишки 

знімають лінійкою. Перед визначенням об'єму хлібців короб ставлять у 

верхнє положення і знімають кришку. У кришці закріплюють хлібець 

за допомогою пружинного затискача, щоб зразок добре притискався до 

дна кришки. Короб для хліба опускають у нижнє положення й 

фіксують за допомогою стопорних гвинтів. Після повороту важеля, 

відкривання заслінки заповнювача, зерно переміщується з верхнього 
короба у короб для хліба і заповнює його. Об'єм зерна, що не 

помістилося в короб, і є об'ємом хлібця. Зерно виходить у скляну 

трубку, за допомогою шкали на трубці обчислюють його об'єм. 

Об'ємний вихід хліба х із 100 г борошна вологістю 14,5 % 

визначають за формулами: 

 

374

100*V
x  

 

500

100*V
x  

 

де V — об'єм хлібця, мл; 374, 500 — відповідно маси борошна вищого 

сорту та оббивного 1- й 2-го сортів вологістю 14,5 %, використаного 

для випікання одного хлібця, г. 

Формостійкість подового хліба — це відношення його 

висоти до діаметра. Вимірювання роблять за допомогою двох лінійок 

або спеціального приладу. 

Пористість хліба — 
відношення об'єму пор м'якушки до 

загального об'єму, який займає 

м'якушка. У найтиповіших місцях 

на відстані не менш як 1 см від 

поверхні скоринки у м'якушці 

роблять виїмки циліндром приладу 

Ауермана (гострий край циліндра 

попередньо змащують олією). 

Циліндр вводять коловими рухами в м'якушку хлібця. Заповнений 

м'якушкою циліндр укладають на лоток так, щоб обідок його щільно 

входив у проріз лотка. Потім м'якушку виштовхують із циліндра 
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дерев'яною паличкою приблизно на 1 см і гострим ножем зрізають її 

біля краю циліндра. Відрізаний шматочок м'якушки видаляють. 

М'якушку, яка залишилася в циліндрі, виштовхують дерев'яною 

паличкою до стінки лотка і також відрізають біля краю циліндра. 

Дослідження хліба на пористість  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Хліб, в якому буде визначатися пористість. 2. Відрізання скоринки хліба. 3. 

Занурення циліндра приладу для виїмки. 4. Виємка для дослідження. 
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5. Відрізання країв виємки. 6. Зважування на квадрантних терезах. 7. 

Держстандарт на визначення пористості хлібобулочних виробів. 8. 

Обчислення результатів аналізу.   

Об'єм вирізаної циліндром хлібної м'якушки (виїмки) V 

(см3) визначають за формулою: 

4

l d14.3
V  

де d — внутрішній діаметр циліндра, см; l— довжина циліндра 

хлібної м'якушки, см (наприклад, при внутрішньому діаметрі циліндра 

3 см та відстані від стінок лотка до прорізу 3,8 см об'єм виїмки 

циліндра м'якушки становитиме ~ 27 см3). 

Якщо немає приладу Ауермана, для визначення пористості 

хліба гострим ножем роблять виїмки (три для пшеничного хліба та 

чотири для житнього) завдовжки 3 см і об'ємом 27 см3. Масу хліба з 

виїмок зважують з точністю до 0,01 г. Пористість х визначають у 
відсотках за формулою: 
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де V — об'єм виїмок хліба, см3; М — маса виїмок, г; р — щільність 

безпористої маси м'якушки, г/см3 (борошна оббивного житнього — 
1,21, житніх заварних сортів — 1,27, пшеничного 1-го сорту — 1,31, 2-

го сорту — 1,26). 

За кислотністю хліба контролюють правильність ведення 

технологічного процесу та його смакові якості. Кислотність житніх і 

пшеничних сортів борошна значно відрізняється одна від одної. Згідно 

з Державними стандартами кислотність для деяких сортів хліба з 

житнього борошна коливається в межах 9— 12°, а з пшеничного 

борошна — 2 — 6°. 

 Для визначення кислотності беруть 25 г подрібненої м'я-

кушки, яку кладуть у суху склянку місткістю на 500 мл з добре 

притертою пробкою. Мірну колбу, місткістю 250 мл, наповнюють до 

риски дистильованою водою температурою 60 °С. Близько 1/4 води 
переливають у місткість з широкою шийкою і наважкою хлібної 

м'якушки, яку потім швидко розтирають дерев'яною лопаткою до 

отримання однорідної маси. До отриманої суміші доливають решту 
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води, місткість закривають пробкою й енергійно струшують протягом 

З хв, потім дають суміші відстоятися 1 хв і рідку частину суміші злива-

ють у суху склянку крізь чисте сито або марлю. Із склянки піпеткою 

відбирають по 50 мл розчину в дві конічні колби місткістю по 100- 150 

мл і титрують 0,1 н розчином NaOH (або КОН) з 2-3 краплями 1 %-го 

спиртового розчину фенолфталеїну до отримання слабко-рожевого 

забарвлення, яке не зникає протягом 1 хв. Кислотність виражається 

кількістю мілілітрів 1 н розчину лугу, необхідного для нейтралізації 

кислот, що містяться в 100 г хліба. 
Допустиме розходження між результатами двох паралельних 

визначень не повинно перевищувати 0,5°. 

 Органолептична оцінка 

якості хліба. Спочатку оцінюють 

зовнішній вигляд, правильність 

форми та симетричність подового 

хліба. При цьому оглядають 

поверхню, колір, форму, стан 

скоринки. Поверхня скоринки може 

бути гладенькою, нерівною, 

горбистою, з тріщинами, підривами 
або без них. Великими вважаються 

тріщини, які проходять через усю 

верхню скоринку в одному або в 

кількох напрямках. Великі підриви 

охоплюють усю довжину одного з 

боків формового чи більше половини боку подового хліба. 

За забарвленням скоринка може бути блідо- чи золотисто-

жовтою, світло- чи темно-коричневою. Товщина скоринки пшеничного 

хліба становить не більш, як 4 мм. Форма хліба повинна бути 

правильною, формового — відповідати хлібній формі, подового — 

круглою, з однаково потовщеними края-
ми, без бічних випливів та притисків. 

Оцінюючи стан м'якушки, 

відмічають пропеченість хліба (добре 

пропечений, не липкий, не вологий, 

добре вимішаний — без грудочок та 

слідів непромішування), пористість 

(рівномірна, без порожнин та без 

пористих місць), еластичність (після 

легкого надавлювання пальцем м'якушка 
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має відновлювати свою початкову форму). Пористість хліба буває 

дрібною, середньою та крупною, рівномірною чи нерівномірною, 

тонко- чи товстостінною. 

Смак хліба повинен бути властивим даному сорту, не кислим, 

не прісним, не пересоленим, без ознак гіркості, побічного присмаку та 

хрускоту від вмісту мінеральної домішки, запах — властивим даному 

сорту, не мати затхлого та інших побічних запахів. 

 

Контрольні запитання та завдання 
1. Через який термін після випікання оцінюють якість хліба? 

2. Назвіть показники якості хліба.  

3. Який прилад використовують для визначення об’єму хліба? 

4. В чому полягає суть визначення об’єму хліба на спеціальному 

приладі? 

5. Назвіть прилад, що використовується для визначення об’єму 

хлібців. 

6. Як обчислити об’ємний вихід хліба? 

7. Що таке формостійкість подового хліба? Як її визначити? 

8. Що таке пористість хліба. Як її визначити? 

9. Що контролюють за кислотністю хліба? 
10.  Якою повинна бути кислотність для певних сортів хліба 

відповідно до Державних стандартів? 

11. В чому полягає суть методу визначення кислотності хліба? 

12.  Що включає органолептична оцінка якості хліба? 

13.  Яким повинен бути зовнішній вигляд хліба? 

14.  Які вимоги до поверхні скоринки хліба? 

15.  Які вимоги до забарвлення скоринки? 

16.  Якою повинна бути товщина скоринки пшеничного хліба? 

17.  Які вимоги до форми хліба? 

18.  Які показники якості відмічають оцінюючи стан м’якушки 

хліба? 
19.  Яким повинен бути смак хліба? 

20.  Які вимоги до пористості хліба? 
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17. Санітарно-гігієнічні вимоги до виробництва 

хліба 
Санітарно-гігієнічні вимоги до сировини і технологічного 

процесу виробництва хліба визначені діючими Санітарними правилами 

для підприємств хлібопекарської промисловості. 

Заходи щодо запобігання попадання сторонніх предметів у 

готову продукцію регламентуються відповідною інструкцією для 
хлібопекарських підприємств. 

Приймання, зберігання та підготовку сировини до виробництва 

на підприємствах галузі здійснюють за відповідними правилами. 

Борошно повинно зберігатись у мішках, укладених штабелями, 

на стелажах (15 см від підлоги, 50 см від стін, відстань між стелажами 

не менше 75 см) або в силосах. 

Борошняний виміт, вибій з мішків потрібно зберігати в 

окремому приміщенні, їх використання у виробництві забороняється. 

Кришки шнеків, буратів. оглядові вікна на жолобах, силосах 

мають бути щільно закриті. Для просіювачів пшеничного сортового 

борошна необхідно використовувати сита з отворами 1,2, для обойного 
- 1,4 мм. 

Повітряні фільтри на силосах і бункерах повинні бути в 

налагодженому стані та очищуватись не рідше одного разу на добу. Всі 

лази та люки на бункерах і силосах потрібно надійно закривати. 

Всі борошняні лінії обладнуються просіювачем борошна та 

металомагнітним сепаратором. Забороняється направляти борошно на 

виробництво, минаючи магнітоуловлювачі. Піднімальна сила магнітів 

має бути 8-10 кг на 1 кг магніту і перевірятись не рідше одного разу на 

декаду. Сита потрібно щоденно очищати, вони мають бути цілими. 

Схід з сит не рідше одного разу за зміну перевіряється на наявність у 

борошні сторонніх домішок. Очищення магнітів проводиться 
щозмінно. Схід з магнітів реєструється в спеціальному журналі. 

Залежно від характеру знятих металомагнітних домішок вживаються 

відповідні заходи. Шнеки і ковшеві елеватори очищають один раз на 

декаду з одночасною перевіркою їх зараження борошняними 

шкідниками. 

Для розпаковування ящиків з яйцями, санітарної обробки яєць 

та отримання яєчної маси на підприємстві облаштовується спеціальне 

приміщення, обладнане холодильною камерою для зберігання яєць і 

ваннами для їх миття та дезінфекції. 
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Водонапірні баки, баки з холодною та гарячою водою 

необхідно тримати у закритому приміщенні. 

Нові форми і листи для випікання виробів потрібно 

прожарювати в печах, а ті, що знаходяться у користуванні, - обробляти 

і мити згідно з інструкцією. Деформовані хлібні форми 

використовувати заборонено. 

Транспортерні стрічки, столи, дошки механічно очищають, а 

потім промивають гарячою водою з содою. Візки, етажерки та ваги 

необхідно регулярно промивати гарячою водою і протирати насухо. 
Станини машин протирають вологими чистими ганчірками. 

Верхні частини внутрішніх поверхонь тістомісильних діж після 

кожного замісу слід зачищати скребком і змащувати олією. Водомірні 

баки щомісяця треба очищати, дезінфікувати і промивати. 

Посуд та інвентар (металевий) слід ретельно чистити і мити в три-

камерних ваннах: спочатку водою температурою 40-50 °С з миючим 

засобом, потім дезінфікувати 0,5 %-м розчином хлорного вапна і спо-

ліскувати чистою водою температурою 70 °С. 

Готова продукція має зберігатися в експедиції в 

неушкоджених лотках або на стелажах відповідно до правил 

укладання, зберігання та транспортування хліба і хлібобулочних 
виробів, згідно з діючою нормативною документацією. У торговельну 

мережу хліб перевозять транспортом, на який органами 

Держсаннагляду виданий дозвіл. 

Не допускається приймання від торговельної мережі хліба 

забрудненого, із чужорідними включеннями, стороннім запахом, 

плісеневого та з іншими дефектами, які унеможливлюють його 

переробку. Браковану або повернену з торговельної мережі продукцію 

необхідно зберігати у спеціально відведеному місці. 

Уражений картопляною хворобою хліб забороняється 

приймати з торговельної мережі й використовувати для харчових 

цілей, він підлягає терміновому вилученню з підприємства. 
Лотки для зберігання і транспортування хлібобулочних 

виробів пропонується спочатку очищати і мити у воді з миючим 

засобом з температурою 35—15 °С, потім - водним душем з 

температурою 50-70 °С при тиску не нижче 4.9-104 Па і полоскати 

водою при температурі 70 °С і тиску 9.8-104 -19.6-104 Па. Вимиті лотки 

просушують гарячим повітрям. 

У виробничих цехах, сировинних складах, експедиціях 

забороняється носити прикраси, зберігати на робочих місцях сторонні 

предмети і продукти харчування, скляний посуд. Для кожної 
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виробничої дільнки та робочого місця встановлюється перелік 

інвентарю (скребки, щітки, відра та ін.) і місце його зберігання. 

У виробничих приміщеннях, складах, експедиції не повинно 

бути битого скла. Скляна електроосвітлювальна апаратура в цехах 

підлягає обліку. Термометри, ареометри, денсиметри, скляний посуд і 

весь інвентар цехової лабораторії передаються із зміни у зміну 

технологами з відповідною позначкою у спеціальному журналі. 

Термометри для вимірювання температури тіста мають бути у 

відповідній оправі. 
Проби для аналізів дозволяється відбирати лише в посуд, що 

не б'ється, на всіх виробничих ділянках забороняється використовувати 

скляний посуд. На всіх склянках з реактивами, що є у цеховій або 

заводській лабораторії, повинні бути чіткі надписи про їх вміст. 

Сильнодіючі хімічні реактиви рекомендується зберігати під пломбою. 

Хлібні крихти, тісто, що впало на підлогу, вважаються 

санітарним браком, їх необхідно збирати у спеціальну тару і виносити 

з виробничого приміщення. 

Потрібно чітко виконувати інструкцію щодо попередження 

ураження хліба картопляною хворобою. Виконання санітарних правил 

для всіх працівників хлібопекарського підприємства є обов'язковим. 
Контроль за виконанням гігієнічного режиму і санітарних правил на 

підприємстві (у цеху, дільниці та ін.) покладається на завідувача 

виробництва і майстрів змін. Відповідальність за створення належних 

умов і виконання санітарно-гігієнічних вимог покладається на 

керівника підприємства. 

Дезінфекцію, дезінсекцію, дератизацію приміщень і 

устаткування проводять робітники дезбюро. Будь-яка дезінфекція 

цехів і устаткування проводиться під наглядом завідувача виробництва 

і санітарного лікаря. 

На хлібопекарських підприємствах для миття обладнання, приміщень 

використовують в основному розчин кальцинованої соди, а також 
миючі порошки, які дозволені органами санепідемнагляду. 

Кальцинована сода у водних розчинах розкладається з 

утворенням їдкого лугу і гідрокарбонату, які мають здатність 

омилювати забруднену поверхню і руйнувати білкові залишки, тому 

вона є поширеним миючим засобом. 

Для ручного миття рекомендується використовувати підігрітий до 

температури 50-60 °С 0,5 %-й розчин кальцинованої соди. Інвентар 

краще замочувати розчином, підігрітим до 70-80 °С. 
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Для дезінфекції обладнання і приміщень використовують 

хлорвмісні засоби - хлорне вапно, хлорамін, антисептол, вапняне 

молоко, а також четвертинні амонійні сполуки - засоби "Септабік" і 

"Септодор". 

Ефективність обробки дезінфікуючими засобами залежить від 

вмісту в них активної речовини, тривалості дії та температури розчину. 

Хлоровмісні дезінфікуючі препарати з підвищеною 

температурою розчинів чинять корозійну дію на метал. Тому їх слід 

застосовувати при температурі, не вищій за 45-50 °С. 
Нержавіюча сталь і гума, що застосовуються в обладнанні, 

мало піддаються корозії від дії хлоровмісних дезінфікуючих засобів. 

Четвертинні амонійні сполуки не чинять корозійної дії на метал, 

дерево, пластик, бетон, гуму, але при температурі, вищій за 45-50 °С, їх 

токсичність підвищується. Тому температура робочих розчинів не 

повинна перевищувати 45 °С. 

Хлорне вапно. До складу хлорного вапна входить 35 (клас А) 

або 32 % (клас Б) хлору. При вмісті його менше 25 % вапно не 

придатне для дезінфекції. У разі зберігання вапна втрати активного 

хлору складають 1-3 % за місяць. 

Для дезінфекції застосовують розчин хлорного вапна, що 
містить не менше 1 % активного хлору. Спочатку готують основний 

розчин хлорного вапна у воді у співвідношенні 1:10. Отримане хлорне 

молоко залишають на 2-24 год (не більше) для відстоювання. Потім 

надосадну рідину зливають і готують з неї 3 %-й робочий розчин. 

Щоб приготувати 10 дм робочого розчину, беруть 3 дм 10 %-го 

основного розчину. Якщо в робочому розчині менше 1 % активного 

хлору, збільшують кількість хлорного вапна для приготування основ-

ного розчину. Основний розчин готують не більше, як на 10 діб, а 

робочий - безпосередньо перед використанням. Роботи з хлорним 

вапном ведуть в окулярах і респіраторі. 

Хлорамін (натрій паратолуолтіосульфонхлорамін) - порошок, який 
містить 24-28 % активного хлору. Використовують 0,5 %-й розчин 

хлораміну для дезінфекції рук і 1,5-2,0 %-й - для дезінфекції облад-

нання. Розчин потрібно зберігати в посуді з темного скла до 15 діб. 

Антисептол - це суміш хлорного вапна і кальцинованої соди. 

Рекомендується для дезінфекції стін складів готової продукції та 

цехових приміщень. Через 2-3 год після промивки стін приміщень цим 

розчином його змивають водою. 

Готують розчин антисептолу так: 3,5 кг хлорного вапна розчи-

няють у 60-70 л води з температурою 40-45 °С, після чого доливають 
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воду до 100 л. Після відстоювання освітлений розчин хлорного вапна 

переливають в 1-2 %-й розчин кальцинованої соди. Одержаний розчин 

розбавляють удвічі водою і використовують для дезінфекції. 

Засіб "Септабік" відноситься до групи четвертинних 

амонійних сполук, має дезінфікуючу і миючу дію, антимікробну 

активність до бактерій і мікроскопічних грибів. Застосовують 

"Септабік" у вигляді 0,5 %-го розчину для знезараження поверхонь 

побутових і виробничих приміщень, технологічного обладнання. Через 

20 хв після змочування поверхні, що обробляється "Септабіком", її 
потрібно промити водою і насухо витерти. Всі роботи з водними 

розчинами "Септабіку" проводять у гумових рукавичках. 

Засіб "Септодор" є композицією, що складається з чотирьох 

четвертинних амонійних сполук, має антимікробну активність, 

використовується для знезараження приміщень, технологічного 

обладнання, тари, інвентарю. Використовується 0,1 %-й розчин 

"Септодору". Через 10-15 хв поверхню, що оброблялась, необхідно 

промити водою і витерти насухо. Роботи треба виконувати в гумових 

рукавичках. 

Оцтова кислота. Для дезінфекції використовують 3 %-й 

розчин оцтової кислоти. Готують розчин так: беруть 3 см3 безводної 
оцтової кислоти 95-99 %-ї концентрації або 375 см3 80 %-ї оцтової 

есенції і доводять об'єм до 1 дм3 дистильованою водою. 

Слід враховувати, що розчини оцтової кислоти з 

концентрацією вище 30 % викликають опіки, випари подразнюють 

слизові оболонки верхніх дихальних шляхів. При розведенні оцтову 

кислоту необхідно вливати у воду. 

Для знезараження повітря виробничих приміщень, поверхонь 

пакувальних матеріалів і тари застосовують бактерицидні лампи. Про-

мисловість виготовляє лампи БУВ-30 і БУВ-60. Їх дія ефективна при 

температурі від 5 до 25 °С і відносній вологості повітря 65-75 %. 

Установки для УФ-опромінення комплектуються з розрахунку 2-2,5 Вт 
на 1 м2 приміщення, тобто однієї лампи БУВ-60 досить для опромі-

нення 24-30 м2 приміщення. Знезараження досягається безперервним 

опроміненням упродовж 2-3 год з наступною перервою протягом 1 год 

і подальшим опроміненням протягом 2-3 год. Загальний термін 

опромінення має складати 6-8 год на добу. Бактерицидне опромінення 

особливо бажано застосовувати у приміщенні пакування виробів з 

метою попередження їх пліснявіння. 
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Контрольні запитання та завдання 
1. Який документ визначає санітарно-гігієнічні вимоги до сировини і 

технологічного процесу виробництва хліба? 
2. Який документ регламентує заходи щодо запобігання попадання 

сторонніх предметів у готову продукцію? 
3. Назвіть санітарно-гігієнічні вимоги до зберігання борошна. 
4. Чи можна направляти борошно на виробництво, минаючи 

магнітоуловлювачі? 
5. Які вимоги до приміщення, в якому розпаковуються та обробляються 

яйця? 
6. Які вимоги до водонапірних баків з холодною та гарячою водою? 
7. Які вимоги до нових форм і листів для випікання виробів, а також тих, 

що знаходяться в користуванні? 
8. Назвіть санітарно-гігієнічні вимоги до транспортерів, столів, дошок, 

візків, етажерок та терезів? 
9. Як правильно очистити внутрішні поверхні тістомісильних діж після 

кожного замісу? 
10. Які санітарно-гігієнічні вимоги до посуду та інвентарю, задіяного в 

технологічному процесі? 
11. Які вимоги до зберігання готової хлібобулочної продукції? 

12. Як треба поводитися з бракованою або поверненою з торгівельної 
мережі продукцією? 

13. Які вимоги до лотків для зберігання і транспортування хлібобулочних 
виробів? 

14. Яких правил особистої гігієни потрібно дотримуватись у виробничих 
приміщеннях? 

15. Які вимоги до устаткування, що містять скло? 
16. Яких інструкцій слід дотримуватись щодо попередження ураження 

хліба картопляною хворобою? 

17. Хто повинен проводити дезінфекцію, дезінсекцію та дератизацію 
приміщень? 

18. Назвіть засоби, що використовуються на хлібопекарських 
підприємствах для миття обладнання? 

19. Які вимоги до застосування хлорвмісних дезінфікуючих препаратів? 
20. Які засоби захисту слід використовувати при роботі з хлорвмісними 

препаратами? 
21. З якою метою застосовують оцтову кислоту? Яких правил охорони 

праці слід дотримуватись при її застосуванні? 
22. З якою метою використовують бактерицидні лампи і яких правил 

охорони праці слід дотримуватись при роботі з ними? 
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18. Забезпечення охорони праці 
Організація охорони праці здійснюється за Законами України 

"Про охорону праці", "Про пожежну безпеку", Правилами з техніки 

безпеки і виробничої санітарії на хлібопекарських підприємствах, 

Санітарними правилами для підприємств хлібопекарської 
промисловості. 

Технологічні процеси виробництва хлібобулочних виробів, 

технологічне обладнання для їх виробництва повинні відповідати 

вимогам ДСТУ 2583-94. 

На підставі вищезазначених документів, на підприємствах 

мають бути розроблені та затверджені інструкції з техніки безпеки для 

всіх професій згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони 

праці. 

Керівники підприємства та структурних підрозділів повинні 

забезпечити навчання робітників з правил безпеки праці. Усі 

працівники при прийнятті на роботу та під час роботи повинні 
проходити навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони 

праці та пожежної безпеки відповідно до розроблених і затверджених 

керівником підприємства нормативних актів згідно з Типовим 

положенням про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з 

питань охорони праці. Типовим положенням про спеціальне навчання, 

інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки на 

підприємствах, в установах та організаціях України. 

Працівники мають бути забезпечені санітарним одягом і 

взуттям, спецодягом і спецвзуттям та засобами індивідуального 

захисту відповідно до діючих норм. 

Для створення безпечних умов праці, виробничі приміщення 

повинні мати необхідні площу, висоту, освітленість, вентиляцію. 
Східці, драбини, площадки огороджують поручнями. 

Всі рухомі частини обладнання оснащують сітчастим або 

суцільним огородженням, гарячі поверхні апаратів, трубопроводів і 

баків термоізолюють. Машини, транспортери й огородження повинні 

мати механічне та електричне блокування, бути заземлені, а також 

обладнані сигналізацією, яка при пуску і зупинці машини автоматично 

приводиться у дію. 

Між обладнанням мають бути проходи і проїзди, що 

забезпечують безпечне обслуговування і ремонт. 

Особливу увагу слід приділяти охороні ізоляції електромереж 

від руйнування та вологи. На цих ділянках дозволяється користуватися 
лише низьковольтною напругою. 
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Основними причинами несприятливих умов при виготовленні 

хлібних виробів є борошняний пил, діоксид вуглецю, а також процеси 

тепло- і вологовиділення. 

На робочих місцях біля печей та іншого тепловипромінюючого 

обладнання має бути створений необхідний для роботи мікроклімат, 

шляхом облаштування місцевої вентиляції. 

У тарних і безтарних складах зберігання борошна мають бути 

встановлені засоби уловлювання пилу, забезпечена герметизація і 

максимальне ущільнення стиків і з'єднань у технологічному облад-
нанні, шнеках, трубопроводах для попередження запилювання, облад-

нання має бути заземлене. Нижня межа вибухонебезпечної 

концентрації борошняного пилу в повітрі становить 10-35 г/м3. 

Джерела світла і світильники повинні забезпечити необхідну освіт-

леність робочих місць. Мають бути впроваджені заходи, що забезпе-

чують загальнообмінну та місцеву вентиляцію, яка створила б 

комфортні параметри мікроклімату у виробничих приміщеннях у 

холодну і теплу пори року. 

Хлібозаводи за пожежною безпекою належать до категорії В. 

У їх виробничих приміщеннях мають бути передбачені засоби для 

попередження вибухів, виникнення пожеж, для забезпечення їх 
гасіння, сигналізації, пожежного водопостачання, а також шляхи 

евакуації людей. 

 

Контрольні запитання та завдання 

1. Які документи регламентують організацію охорони праці в 

хлібопекарському виробництві? 

2. Хто повинен забезпечувати  навчання робітників з правил 

безпеки праці? 

3.  Які вимоги до санітарного одягу, спецодягу, засобів 

індивідуального захисту? 

4. Що сприяє створенню безпечних умов праці на виробництві? 
5. Назвіть основні причини несприятливих умов праці при 

виробництві хлібобулочних виробів? 

6. Які вимоги охорони праці на робочих місцях біля печей та 

іншого тепловипромінюючого обладнання? 

7. Що повинні забезпечувати джерела світла та світильники у 

виробничих приміщеннях? 

8. Як попередити виникнення пожеж, вибухів на хлібопекарських 

підприємствах? 
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19. Екологічні аспекти виробництва хліба 
У зв'язку зі зростанням забрудненості довкілля - повітря, води, 

грунтів - виникла гостра необхідність захисту біосфери від 

забруднення. Кожне виробництво більшою чи меншою мірою 

забруднює довколишнє середовище викидами шкідливих речовин у 
атмосферу, промисловими стічними водами, твердими відходами 

тощо. У цих умовах нагальною потребою є розробка і впровадження 

маловідходних, енерго- і ресурсо-зберігаючих технологій, що 

забезпечували б збереження екологічної рівноваги у довкіллі, не 

забруднювали б його, а також природозберігаючих технологій, тобто, 

технологій з очищення повітря, стічних вод, грунтів. 

Для всіх підприємств, що забруднюють довкілля, 

розробляється екологічний паспорт. 

На хлібопекарських підприємствах основними викидами в 

атмосферу є продукти згорання палива у топках хлібопекарських печей 

і парових котлів. Склад їх залежить від виду палива. Так, при роботі на 
природному газі основними забрудниками атмосфери є оксиди азоту і 

вуглецю; при використанні мазуту чи вуглецю, поряд із зазначеними 

речовинами, у повітря потрапляють діоксид сірки, тверді частинки. Під 

час роботи печей відпрацьовані гази та пари упікання, що містять леткі 

речовини, витяжними каналами примусової або природної вентиляції 

скидаються в атмосферу. Забруднюють атмосферу і гази, що 

відводяться із компресорних установок складів безтарного зберігання 

борошна. 

Під час бродіння тістових напівфабрикатів - рідких дріжджів, 

заквасок, опар, тіста - в повітря приміщень виділяються діоксид вугле-

цю, пари етанолу, леткі кислоти, оцтовий альдегід та інші сполуки. 

Специфічними організованими викидами хлібопекарського 
виробництва є пил основної сировини - борошна, а також додаткової 

сировини, такої як цукор, солод, крохмаль, ферментні препарати, інші 

пилоподібні добавки. 

Основні викиди борошняного пилу є на складі приймання і зберігання 

борошна; невелика кількість борошняного пилу виділяється під час 

просіювання і дозування борошна. Особливо помітне запилення 

повітря борошном спостерігається при зберіганні його в мішках. 

Інвентаризацію джерел забруднюючих речовин - етанолу, оцтової 

кислоти, оцтового альдегіду, борошняного пилу проводять шляхом 

розрахунку, за питомим викидом на 1 т виробів; викидів з димовими 

газами - за діючими методичними документами. Питомі нормативи 
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викидів характеризують концентрацію забруднюючих речовин у 

атмосферному повітрі санітарно-захисної зони підприємства. 

Основною фізичною характеристикою забруднення атмосфери є 

гранично допустима концентрація забруднюючих речовин. 

Гранично допустима концентрація (ГДК) - це максимальна кіль-

кість шкідливих речовин в одиниці об'єму або маси середовища (води, 

повітря чи ґрунту), яка практично не впливає на стан здоров'я людини. 

Вона встановлюється компетентними установами, комісіями як нор-

матив. 
Для всіх об'єктів, які забруднюють атмосферу, розраховують і 

встановлюють норми гранично допустимих викидів (ГДВ). Гранично 

допустимі викиди - це кількість шкідливих речовин, що не повинна 

перевищуватись під час викиду в повітря за одиницю часу, і кон-

центрація забруднювачів повітря, яка на межі санітарної зони не по-

винна перевищувати ГДК. Виконується інвентаризація джерел забруд-

нення атмосфери для кожного підприємства, а також екологічна пас-

портизація всіх об'єктів, які забруднюють довкілля. 

Ці нормативи мають законодавчу силу і є юридичною 

підставою для санітарного контролю. 

На хлібозаводах, щоб забезпечити необхідний рівень чистоти 
повітря у зоні, що прилягає до виробництва, продукти згорання 

розсіюють в атмосфері, встановлюючи труби заввишки від 25 до 60-70 

м і дефлектори. 

Має передбачатися також санітарно-захисна зона від 100 до 300 м. Для 

виконання функції захисного бар'єра вона повинна бути озеленена. 

Зелені насадження відіграють важливу пилозахисну роль. 

Для уловлення борошняного пилу в бункерах для зберігання 

борошна, на складах безтарного зберігання борошна, у виробничих 

силосах встановлюють тканинні фільтри, а на технологічних лініях 

транспортування борошна - циклони. У приміщеннях з викидами 

продуктів бродіння облаштовують припливно-витяжну вентиляцію. 
Велике екологічне значення мають охоронні заходи щодо 

забезпечення чистоти води. Ресурси питної води на землі обмежені. 

Незважаючи на те, що основними джерелами води є озера і ріки, вони 

повсякденно забруднюються промисловими і побутовими скидами. 

При виготовленні хлібних виробів на 1 т продукції витрачаєть-

ся 4,33 м3 води (завод потужністю 30 т/добу). Цю воду використовують 

як сировину для приготування продукції, живлення котлів, миття 

обладнання, тари, трубопроводів, а також санітарно-побутових потреб. 
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Водопостачання хлібозаводів здійснюється з міського 

водопроводу або артезіанських свердловин, за прямотечійною 

системою, тобто вода на виробництво надходить з водопроводу чи 

артезіанської свердловини, а відпрацьована вода скидається у 

каналізацію або водоймище. 

Водовідведення підприємств хлібопекарської галузі складає 55-60 % 

від кількості спожитої води. 

Стічні води характеризуються такими показниками: 

БСК - біологічне споживання кисню, що характеризує 
окиснення вуглецевмісних органічних забруднень біологічним 

способом, тобто мікроорганізмами; 

ХСК - хімічне споживання кисню (окиснюваність), що 

характеризує окиснення вуглецевмісних органічних сполук хімічними 

окисниками (біхроматом, перманганатом тощо). 

Окиснюваність - це кількість кисню (у міліграмах кисню на 1 

л води), що еквівалентна кількості окисника, необхідного для 

окиснення всіх відновників стічних вод. Чим вищий цей показник, тим 

більш забруднена вода. Для стоків хлібозаводів цей показник 

становить 600-800 мг О2/л. 

Концентрація небезпечних бактеріальних і токсичних 
забруднень, смол, мазуту і бензину тощо у стічних водах не повинна 

перевищувати допустимих меж, тобто не погіршувати їх біологічне 

очищення. 

Перед спуском у міські каналізаційні системи стічні води 

хлібозаводу мають пройти механічне очищення крізь сита. 

Характерні забруднювачі стічних вод хлібопекарських підпри-

ємств обумовлені наявністю залишків сировини, за гігієнічним крите-

рієм вони належать до малонебезпечних у випадку скиду їх до водой-

мища. Поряд з цим, виробничі стічні води забруднені мікро-

організмами, що накопичуються на обладнанні, стінах, підлозі при-

міщення, тому миття зупиненого обладнання, підлоги, стін потрібно 
проводити своєчасно, не допускаючи розкладу органічних сполук, що 

обумовлює розвиток та накопичення у місцях забруднення різноманіт-

них мікроорганізмів і призводить до підвищення ступеня забруднення 

стічних вод. 

Основними видами мікроорганізмів у стічних водах є дріжджі 

сахароміцети і молочнокислі бактерії рідких дріжджів, заквасок, опар, 

тіста. Ці мікроорганізми відіграють позитивну роль, вони беруть 

участь у біологічному очищенні стічних вод. 
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Ще більше забруднені фекально-побутові стічні води 

підприємства, які можуть бути джерелом патогенних мікроорганізмів, 

що поширюються через воду. Тому необхідна систематична 

дезінфекція побутових приміщень і санітарних вузлів підприємства. 

Ступінь забруднення стічних вод залежить від рівня 

технологічного процесу на виробництві. 

Стічні води хлібозаводів забруднені також продуктами 

бродіння (води після миття бродильних апаратів) - спиртами, 

органічними кислотами, жирами, азотовмісними речовинами. 
У виробничих стічних водах, окрім водорозчинних речовин, 

містяться нерозчинні частинки різної дисперсності, вміст яких складає 

приблизно 150 мг/л, рН 6,0-7,0. 

Нарівні із забрудненням атмосфери і водного середовища 

внаслідок виробничої діяльності забруднюються грунти. Джерелом 

забруднення ґрунтів токсичними речовинами є викиди в атмосферу, 

пестициди, відходи промислового виробництва. 

З метою запобігання забрудненню ґрунтів необхідно своєчасно 

ретельно збирати, вивозити і знешкоджувати рідкі та тверді відходи 

виробничої діяльності підприємства: мазут, мастильні матеріали, про-

мислове сміття тощо. 
Стан екологічної безпеки довкілля контролює Мінекобезпеки 

України. Проводиться контроль джерел промислових викидів у 

атмосферу, дотримання норм гранично допустимих викидів (ГДВ), 

норм скидів стічних вод, тимчасово погоджених скидів (ТПС) і 

гранично допустимих скидів (ГДС), якість поверхневих вод суші, стан 

ґрунтів. 

Контрольні запитання та завдання 

1. Назвіть основні викиди в атмосферу від хлібопекарських 

підприємств. 

2. Які небезпечні речовини виділяються в повітря виробничих 

приміщень під час роботи печей, бродіння тістових 
напівфабрикатів? 

3. Назвіть основні специфічні викиди хлібопекарського 

виробництва. 

4. Назвіть основну фізичну характеристику забруднення 

атмосфери. 

5. Що таке гранично допустимі викиди? 

6. Як забезпечується на хлібозаводах необхідний рівень чистоти 

повітря? 
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7. Для  чого передбачають санітарно-захисні зони і на якій 

відстані вони повинні бути від хлібопекарського 

підприємства? 

8. Які існують вимоги для санітарно-екологічного стану складів 

для зберігання борошна, приміщень для приготування рідких 

дріжджів? 

9. Які охоронні заходи забезпечують чистоту води? 

10. Якими показниками характеризуються стічні води? 

11. Який гранично допустимий вміст забруднень у стічних водах? 
12. Назвіть основні види мікроорганізмів у стічних водах? 

13. Від чого залежить ступінь забруднення стічних вод і які 

забруднення характерні для стічних вод хлібозаводів? 

14. Назвіть основні шляхи зменшення забруднення довкілля 

стічними водами і газовими викидами з пилом?  
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Додаток №1. Освітньо-кваліфікаційна 

характеристика 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика 

випускника професійно-технічного навчального закладу 

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку 

кваліфікованих робітників) 

1. Професія –7412.2. Пекар 

2. Кваліфікація – 2 розряд. 

3. Кваліфікаційні вимоги: 

Повинен знати: основи технологічного процесу випікання 

хлібобулочних та борошняно-кондитерських виробів, тривалість 

випікання виробів, ознаки їх готовності, способи укладання 

виробів на лотки, вагонетки, транспортер, основи санітарії та 

особистої гігієни, поняття про мікроорганізми і мікробіологічні 

процеси. 

Повинен уміти: вести процес випікання хлібобулочних та 

борошняно-кондитерських виробів під керівництвом пекаря вищої 

кваліфікації, укладати тістові заготовки на люльки печі (черінь 

печі), змащувати тістові заготовки хліба, батонів, булок, укладати 
вироби на лотки, вагонетки, відбраковувати готові вироби, 

транспортувати вагонетки з готовою продукцією, подавати 

порожні вагонетки для завантаження, перевіряти стан лотків, 

змащувати вручну форми для випікання хлібобулочних виробів. 

4. Загальнопрофесійні вимоги: 

Повинен: 

а) раціонально та ефективно організовувати працю на 

робочому місці; 

б) дотримуватись норм технологічного процесу; 

в) не допускати браку в роботі; 

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону 
праці  навколишнього середовища, дотримуватись норм, 

методів і прийомів безпечного ведення робіт; 

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і 

усунення природних і непередбачених негативних явищ 

(пожежі, аварії, повені тощо); 

е) знати інформаційні технології. 

     5.Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі 
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        професійно-технічної освіти: 

 Повна базова або неповна базова загальна середня освіта без вимог до 

стажу роботи. 

    6.Сфера професійного використання випускника: 

 Переробна промисловість. Виробництво харчових продуктів. 

    7.Специфічні вимоги: 

7.1.Вік: по закінченню терміну навчання – не менше 18 років. 

7.2.Стать: жіноча, чоловіча. 

7.3.Медичні обмеження.  
 

 
Джерело інформації: Державний стандарт професійно – технічної освіти з професії 

«Пекар» ДСПТО 7435.2 D15046 – 2006, Міністерство освіти і науки України, 

Міністерство праці та соціальної політики України. Видання офіційне, Київ 2006 

 

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика 
випускника професійно-технічного навчального закладу 

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку 

кваліфікованих робітників) 

 

1.  Професія       7412.2 Пекар 

2.  Кваліфікація –3 розряд 

3. Кваліфікаційні вимоги 

Повинен знати: технологічні процеси хлібобулочних та борошняно-

кондитерських виробів; параметри температурного та парового 

режимів випікання; способи розкладання виробів на поду, листах; 

методи визначення готовності тістових заготовок до випікання та 

якості готової продукції; способи регулювання тривалості випікання, 
зволоження пекарної камери; фактори, що впливають на вихід хліба та 

методи їх розрахунку; норми продуктивності печі; будову, принцип 

роботи та правила експлуатації обслуговуючого устаткування; 

державні стандарти на готову продукцію, що виробляється, основи 

санітарії та особистої гігієни, поняття про мікроорганізми і 

мікробіологічні процеси. 

 

Повинен уміти: вести технологічний процес випікання до 3 т хліба за 

зміну або до 2 т булочних виробів, або до 1 т сухарних та булочних 

виробів; випікати борошняно-кондитерські вироби в немеханізованих 

печах або в одній - двох механізованих конвеєрних печах. Укладати 
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тістові заготовки на лопатки, листи, касети, форми. Садити тістові 

заготовки на під (або люльки) печі. Сушити сухарі у сушильних 

камерах там печах. Вибирати готові вироби з печей та камер. 

Контролювати температурний і паровий режими пекарної та 

сушильної камер. Регулювати рух пічного конвеєра і роботу механізмів 

для садіння, вибирання та обприскування хліба. Визначати готовність 

тістових заготовок до випікання. Укладати вироби у тару, на 

вагонетки, транспортери. При садінні тістових заготовок у піч для 

вироблення житніх сортів хліба – обслуговувати тістоділильні машини 
і контролювати процес вистоювання тіста, при виробництві формового 

хліба – вибивати з форм, штучних і дрібно штучних виробів – 

надрізувати вручну або машиною, змазувати тісто; бубличних виробів 

– обсушувати обварені тістові кільця; пиріжків – обжарювати або 

випікати; при виробництві сухарних виробів – завантажувати сушильні 

камери вагонетками, печі – листами, касетами з напівфабрикатами; при 

невеликому обсязі робіт – виконувати операції з підготовки борошна 

до виробництва, замішувати та формувати тісто; при випіканні виробів 

у жарових печах – спостерігати за роботою топки, готувати пекарні 

камери до випікання; на пекарнях, обладнаних електропечами – 

розкладати тістові заготовки на листи, зважувати їх, надрізувати 
вручну; закочувати вагонетки, укладати листи у шафи остаточного 

вистоювання тістових заготовок та пекарні камери, викочувати 

вагонетки з камер; спостерігати за режимом вистоювання та випікання; 

відбраковувати та укладати готову продукцію у лотки. 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 

а)раціонально та ефективно організовувати працю на робочому 

місці; 

б) дотримуватись норм технологічного процесу; 

в) не допускати браку в роботі; 

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону 
праці  навколишнього середовища, дотримуватись норм, 

методів і прийомів безпечного ведення робіт; 

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і 

усунення природних і непередбачених негативних явищ 

(пожежі, аварії, повені тощо); 

е) знати інформаційні технології. 

 

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які 

навчатимуться в системі професійно-технічної освіти: 
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Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – «Пекар» 2- го 

розряду  

- за умови продовження первинної професійної підготовки в 

професійно-технічних закладах першого, другого та третього 

атестаційних рівній без вимог до стажу роботи; 

- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією 

«Пекар» 2-го розряду не менш 1 року. 

 

    6.Сфера професійного використання випускника: 
        Переробна промисловість. Виробництво харчових продуктів. 

 

7. Специфічні вимоги: 

7.1. Вік: по закінченню терміну навчання   не менше 18 років. 

7.2. Стать: жіноча, чоловіча. 

7.3. Медичні обмеження.  
 

Джерело інформації: Державний стандарт професійно – технічної освіти з професії 

«Пекар» ДСПТО 7435.2 D15046 – 2006, Міністерство освіти і науки України, 

Міністерство праці та соціальної політики України. Видання офіційне, Київ 2006 

 

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика 

випускника професійно-технічного навчального закладу 

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку 

кваліфікованих робітників) 

1. Професія       7412.2 Пекар 

2. Кваліфікація – 4 розряд 

3. Кваліфікаційні вимоги. 

Повинен знати: технологічні процеси виробництва виготовлюваних 

виробів; будову і конструктивні особливості обслуговуваного 

устаткування, правила регулювання його роботи. 

Повинен уміти:  вести технологічний процес випікання хліба понад 7 

т за зміну; проводити випікання при одночасному обслуговуванні і 

вистоювально - пічного агрегату. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги: 

Повинен: 
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому 

місці; 
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б) дотримуватись норм технологічного процесу; 

в) не допускати браку в роботі; 

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці  

навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і 

прийомів безпечного ведення робіт; 

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і 

усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, 

аварії, повені тощо); 

е) знати інформаційні технології. 

 

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які 

навчатимуться в системі професійно-технічної освіти: 

Попередній кваліфікаційний рівень – «Пекар» 3-го розряду: 

- за умови продовження первинної професійної підготовки в 

професійно-технічних закладах другого та третього атестаційних 

рівній без вимог до стажу роботи; 

- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією 

«Пекар» 3-го розряду не менш 1 року. 

 

 6.Сфера професійного використання випускника 
        Переробна промисловість. Виробництво харчових продуктів. 

                           

                         7.Специфічні вимоги 

7.1. Вік: по закінченню терміну навчання –  не менше 18 років. 

7.2. Стать: жіноча, чоловіча. 

7.3. Медичні обмеження. 

 
 

Джерело інформації: Державний стандарт професійно – технічної освіти з професії 

«Пекар» ДСПТО 7435.2 D15046 – 2006, Міністерство освіти і науки України, 

Міністерство праці та соціальної політики України. Видання офіційне, Київ 2006 
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Додаток №2 Тестові завдання для тематичного 

контролю  знань 

 

1) Тестові завдання для тематичного 

оцінювання з теми :  «Вивчення асортименту 

хлібобулочних виробів» 
1.З житнього борошна та суміші борошна житнього та 

пшеничного виробляється: 

1) хліб пшеничний з борошна 1 гатунку; 

2) хліб житньо-пшеничний; 

3) хліб житній з обдирного та сіяного борошна 

4) хліб пшеничний з борошна вищого гатунку 

2.Булочні вироби виготовляють переважно: 

1) з пшеничного борошна 2 сорту: 

2) з житнього обдирного борошна; 

3) із пшеничного борошна першого та вищого сортів 

3 .Які види хліба називають заварними? 

1) житньо-пшеничні; 

2) ті,що містять заварку; 

3)хліб формовий; 

4) хліб подовий 

4. Булочні вироби,тістові заготовки для яких сплітають 

з 3-х тістових джгутів,а поверхню посипають 

маком,називаються: 

1) прості батони; 

2) нарізні батони; 

3) сайки гірчичні; 

4) булки міські; 

5) плетінки з маком 

5.До здобних виробів належать  такі,що містять в 

рецептурі: 

1)до 2 % цукру; 
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2) до 10 % цукру ; 

3) від 7 до 30 % цукру; 

6.Які з перерахованих виробів відносяться до здобних? 

1) хліб пшеничний формовий; 

2) сайки; 

3) батони прості; 

4) плюшки 

7 .Бубличні вироби,у яких маса кожного може бути 50 

або 100 г,а вологість 22-25 % - це: 

1) баранки; 

2) бублики; 

3) сушки 

8.До бубличних виробів тривалого зберігання  (завдяки 

низькій вологості) належать: 

1) бублики; 

2)сушки і баранки 

9. Сухарі,що призначені для тривалого зберігання 

внаслідок низької вологості і можуть зберігатися 

упродовж 1-3 років в залежності від умов зберігання – 

це: 

1) здобні сухарі; 

2) прості сухарі 

10. Дієтичні та лікувальні хлібні вироби –це: 

1) бубличні вироби; 

2) здобні вироби; 

3) соломка; 

4) формовий хліб; 

5) вироби спеціального призначення для людей з різними 

видами захворювання 

11. Національні види виробів –це: 

1) ) вироби спеціального призначення для людей з різними 

видами захворювання; 



 88 

2) вироби,рецептури яких розроблені виходячи з харчових 

звичок корінного населення окремих країн 

12. Вироби для дитячого харчування –це: 

1) ) вироби,рецептури яких розроблені виходячи з 

харчових звичок корінного населення окремих країн; 

2) ) вироби спеціального призначення для людей з різними 

видами захворювання; 

3) вироби,що виготовляються хлібопекарською 

промисловістю за рецептурами,відповідними до 

рекомендацій дієтологів для дитячого харчування 

   Тестові завдання будуть оцінюватися за 12-бальною 

системою, за кожні правильну відповідь – 1 бал. 

Бажаю успіхів у вивченні навчальної теми та у 

проходженні тестових завдань для тематичного 

оцінювання!!!   

 

2)   Тести  з теми «Особливості випікання 

формового та подового хліба» 
1.Формовий хліб випікають : 

1) при більш високій температурі,ніж подовий; 

2) при більш низькій температурі ,ніж подовий; 

3) при більш високій температурі ,ніж подовий ,адже 

частина тепла витрачається на нагрівання форм 

2. Житній формовий хліб випікають при температурі: 

1) в першій зоні печі 190-200 град по С ; 

2) в першій зоні печі 190-200 град по С, а в другій 260-280 

град по С ; 

3) в першій зоні печі 260-280 град по С, а в другій 190-200 

град по С ; 

4) в першій зоні печі 220-240 град по  С,а в другій 190- 200 

град по С 

3. Тривалість випікання формового хліба з житнього 

обойного борошна масою 1 кг : 
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1) 48-50 хв; 

2) 67- 90 хв; 

3) 58-60 хв 

4. Перед вийманням з печі поверхню як пшеничного 

подового,так і пшеничного формового хліба 

збрискують водою для того,щоб... 

1) його швидше охолодити; 

2) щоб він не був занадто сухим; 

3) щоб покращити стан його поверхні ,зменшити упікання і 

усихання 

5. Тривалість випікання формового хліба з пшеничного  

борошна першого гатунку масою 1 кг дорівнює : 

1) 58-60 хв; 

2) 48-50 хв  

6. Подовий хліб випікають : 

1) при не зволоженій першій зоні пекарної камери; 

2) при добре зволоженій першій зоні пекарної камери 

Вистоювання 

 7. Тістові заготовки на подовий  хліб після 

вистоювання  

слід : 

1) зразу ж пересаджувати на під увімкненої  печі; 

2) пересаджувати  на під печі і вмикати піч; 

3) пересаджувати на підігрітий до температури 180-200 

град під,щоб запобігти підривам нижньої скоринки хліба 

8) У разі випікання житнього чи житньо-пшеничного 

подового хліба : 

1) температура в першій зоні випікання витримується в 

межаж 170-180 град по С для закріплення форми заготовки 

,а в зоні допікання – 260-280 град по С; 

2) температура в першій зоні випікання витримується в 

межах 260-280 град по С для закріплення форми заготовки, 

а взоні допікання -170- 180 град по С 



 90 

9. Внаслідок того,що нижня частина тістової заготовки 

має більш гладку й зволожену поверхню,під час 

пересадки тістових заготовок з вистійної шафи на під 

печі : 

1) їх перевертають ; 

2) їх не перевертають 

10. Тривалість випікання житньо-пшеничного подового 

хліба  (українського нового) масою 1 кг складає: 

1) 40 хв; 

2) 58- 60 хв ; 

3) 50 хв 

11. Тривалість випікання подового хліба з пшеничного 

борошна першого сорту складає масою 0,83 кг складає : 

1) 50 хв; 

2) 60 хв; 

3)40 хв12 

12. Тістові заготовки на подовий пшеничний хліб перед 

випіканням , а також вже готовий хліб у момент виходу 

з печі : 

1) збризкують водою; 

2)  не збризкують водою  
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3) Тестові завдання    для тематичного 

оцінювання з теми : «Особливості випікання 

булочних виробів» 
 

1. Які з перерахованих печених виробів не 

відносяться до булочних: 

  1) батони; 

  2) плетінки; 

  3) сайки; 

  4) подовий пшеничний хліб; 

  5) булочний дріб’язок 

2. У разі випікання на поду тістові заготовки  

батонів,сайок, булок під час пересадки їх  після 

вистоювання в піч : 

1) перевертають; 

2) не перевертають; 

3) перевертають,при цьому об’єм їх дещо зменшується 

 

3. У разі випікання на листах батонів, сайок, булок, 

об’єм і пористість їх вищі, ніж на поду внаслідок 

того, що : 

1) тістові заготовки перевертають; 

2) тістові заготовки не перевертають  і їх структура не 

порушується 

4. Здебільшого на листах випікають: 

1) хали; 

2) плетінки; 

3) булочний дріб’язок; 

4) всі перераховані відповіді 

5. Застосування листів при випіканні булочних 

виробів ускладнює організацію випічки,тому що : 

1) ускладнюється механізація завантаження заготовок у 

піч; 
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2) ускладнюється механізація вивантаження готових 

булочних виробів з печі; 

3) листи потрібно чистити,змазувати 

олією,транспортувати; 

4) всі перераховані відповіді 

6. Тістові заготовки для яких булочних виробів 

надрізують вручну тонким сталевим ножем ,який 

зберігають у кухлі з водою? 

1) батонів; 

2) міської булки; 

3) паляниці: 

4)всі перераховані відповіді 

7. Кількість і форма надрізів,що виконуються 

вручну тонким сталевим ножем залежить: 

1) від виду борошна,з якого випікаються ці булочні 

вироби; 

2) від тривалості вистоювання тістових заготовок; 

3) від виду виробів 

8. На поверхні простих і нарізних батонів роблять : 

1)5-6 надрізів під кутом 22-25 градусів; 

2)5-6 надрізів під кутом 70 градусів 

9. На комплексно-механізованих лініях для 

виробництва булочних виробів з надрізами 

встановлюють : 

1) дугоподібний ніж; 

2)ніж з двома лезами; 

3)тонкий сталевий ніж; 

4) механічний надрізувач 

10. Щоб запобігти прилипанню тіста на комплексно-

механізованих лініях : 

1) ніж механічного надрізувача гострять; 

2) ніж механічного надрізувача змочують водою 
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11. Перед вивантаженням з печі готових 

батонів,хал,сайок ,їх рекомендується : 

1) не збризкувати водою; 

2) збризкувати водою; 

3) збризкувати водою тому,що це покращує стан 

поверхні виробів і надає їм глянцевої поверхні  

12. Робочим органом механічного надрізувача, що 

використовується на комплексно-механізованих 

лініях,є ; 

1) тонкий сталевий ніж,що зберігається у кухлі з водою; 

2)ніж з двома лезами ,що застосовується для деяких 

виробів; 

3) стрічка з ножем,яка нескінченно рухається; 

4) дугоподібний ніж                         

 

 

4) Тестові завдання для тематичного 

оцінювання  з теми :  ««Зберігання, пакування і 

транспортування хлібних виробів» 
1.Закінчить речення: «Усихання хлібобулочних виробів 

–це...» 

1) випікання хліба; 

2)розстійка тістових заготовок; 

3)різниця між масою гарячого та охолодженого хліба за 

певний проміжок часу у відсотках до маси гарячого хліба 

2.З декількох відповідей виберіть ту,що є причиною 

черствіння хліба: 

1)замішування тіста; 

2)підготовка сировини; 

3)ретрограція крохмалю ,тобто,частково зворотнє 

перетворення крохмалю в кристалічний стан; 

3.При якій температурі навколишнього повітря хліб 

найшвидше черствіє: 
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1)від 10 до 7 град Цельсія; 

2)від 4 до 0 град Цельсія; 

3)від 25 до 10 град Цельсія; 

4)Існує декілька способів збереження свіжості 

хліба.Один з них  - введення в рецептуру речовин,які 

сповільнюють черствіння.Які це речовини? 

1) білкові добавки; 

2) цукристі речовини; 

3) жири; 

4)всі перераховані варіанти 

5.Назвіть найбільш економічний захід подовження 

терміну збереження хлібом свіжості. 

1)введення в рецептуру білклвих добавок та цукристих 

речовин; 

2)пакування хлібних виробів у вологонепроникні 

матеріали; 

3)швидке охолодження хліба після виймання з печі 

6,Які вимоги до пакувальних матеріалів для 

хлібобулочних виробів? 

1)пакувальний матеріал має відповідати санітарно-

гігієнічним вимогам ; 

2)пакувальний матеріал повинен бути технологічним і 

призначений для харчових цілей; 

3)повинен бути стійким до дії мікроорганізмів; 

4) всі перераховані варіанти 

7.Для пакування здобних сухарів ,соломкита хлібних 

виробів застосовують такі паперові пакувальні 

матеріали: 

1) пергамент; 

2) підпергамент; 

3) пергамін;  

4)всі перераховані відповіді 
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8.Пакувальні плівки з поліетилену низької щільності 

мають такі властивості: 

1) високу еластичність; 

2) морозостійкість; 

3) термостікість; 

 4) водостійкість; 

5)  паронепроникність; 

6) всі перераховані відповіді 

9.Для яких готових хлібобулочних виробів або 

напівфабрикатів не можна використовувати 

пакувальні поліетиленові плівки? 

1) при пакувнні подового житнього хліба; 

2) при виготовленні замороженого тіста; 

3) при пакуванні булочок для хот-догів; 

4) при пакуванні формового пшеничного хліба 

10.Якою повинна бути кислотність упакованих в плівку 

виробів з пшеничного хліба з терміном зберігання 5-7 

діб для зменшення ризику розвитку картопляної 

хвороби? 

1) не нижчу за 1,5 град; 

2) не нижчу за 2,0 град; 

3) не нижчу за 2.5 град 

11.Яке обладнання встановлюється на ділянці цеху,де 

проводиться пакування готових виробів з метою 

зменшення інфікування повітря плісеневими грибами? 

1) вентилятори; 

2) різальний апарат;  

3) бактерицидні лампи;  

4) камери для охолодження  

12. Які вимоги до транспортних засобів і тари для 

транспортування хлібобулочних виробів? 

1) вони повинні відповідати санітарним вимогам для 

перевезення харчових продуктів; 2) вони повинні 
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забезпечувати зберігання якості хлібних виробів 

під час перевезення; 

3) всі перераховані відповіді 

 
Тестові завдання оцінюються по 12-бальній системі,за 

кожну правильну відповідь 1 бал! Бажаю успіхів!!! 

 

 

5) Тестові завдання для тематичного 

оцінювання  до теми «Поліпшувачі якості 

хліба» 

 
1.Які речовини називають поліпшувачами якості хліба: 

1) жири; 

2) білки: 

3) спеціальні речовини, які додають у борощно або в тісто 

для поліпшення якості хліба та регулювання 

технологічного процесу 

2.Хлібопекарські поліпшувачі –це: 

1) харчові добавки різного функціонального призначення: 

2) це речовини, які використовуються для забезпечення 

стабільності якості хлібопекарських та борошняних 

кондитерських виробів; 

3) всі перераховані варіанти 

3.Бромат та йодат калію відносяться: 

1)до комплексних хлібопекарських поліпшувачів; 

2) до поліпшувачів окислювальної дії; 

3) до поліпшувачів відновлювальної дії 

4 . Якщо борошнощо використовується у виробництві 

,має короткорозривну клейковину і одночасно 
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підвищену автолітичну активність,рекомендується 

використовувати: 

1) бромат та йодат калію; 

2) аскорбінову кислоту: 

3) тіосульфіт натрію або бромат калію; 

4) ортофосфорну кислоту 

 

5. До комплексних хлібопекарських поліпшувачів 

входять такі складові: 

1)окислювачі; 

2)відновники; 

3)ферментні препарати; 

4)гідроколоїди; 

5)суха клейковина; 

6) поверхнево-активні речовини; 

7) органічні кислоти; 

8)мінеральні солі; 

9) всі перераховані варіанти  

6. Комплексні хлібопекарські поліпшувачі 

випускаються в такому вигляді: 

1) порошкоподібному; 

2) пастоподібному; 

3) таблетованому; 

4) рідкому; 

5) всі перераховані варіанти 

7. Дозування комплексних хлібопекарських 

поліпшувачів (КХП) у тісті становить: 

1) до 5 % маси борошна; 

2) від 0.5 до 1.5 %маси борошщна; 

3) від 0,1 до 1%,а в окремих випадках до 2 %маси борошна 

8. Комплексні хлібопекарські поліпшувачі 

застосовуються з метою: 
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1) стабілізації якості хліба та борошняних кондитерських 

виробів; 

2) за умов переробкиборошна з нестабільними 

властивостями; 

3) для гнучкого регулювання технологічного процесу; 

4) у разі одночасного виготовлення широкого асортименту 

виробів; 

5) для продовження терміну зберігання готової продукції; 

6) всі перераховані варіанти 

9. Який наповнювач використовують при виробництві 

КХП? 

1) борошно житнє 

2) борошно пшеничне; 

3) борошно пшеничне, іноді екструговане 

10. Для поліпшення якості здобних виробів на 

Решетилівському хлібозаводі використовують такий 

комплексний поліпшувач,що випускається 

французькою фірмою «Лесафф»: 

1) мажимікс зелений; 

2)мажимікс червоний; 

3) мажимікс фіолетовий 

11. Для ефективної боротьби з картопляною хворобою 

використовують : 

1) мажимікс зелений; 

2) мажимікс червоний; 

3) мажимікс синій 

12 .Для поліпшення якості виробів з листкового тіста,для 

здоби використовують: 

1) мажимікс синій; 

2) мажимікс зелений; 

3)мажимікс червоний 
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6) Тестові завдання для тематичного 

оцінювання з теми «Приготування тіста як 

важлива стадія технологічного процесу 

виробництва хліба» 

 
Критерії оцінювання – по 12-бальній системі, за 

кожну правильну відповідь 2 бали 

 
1.Спосіб приготування тіста вибирають : 

1) залежно від виду і сорту борошна; 

2) залежно від хлібопекарських властивостей борошна; 

3) залежно від рецептури; 

   4)залежно від способу розпушення ; 

5) залежно від наявного на підприємстві обладнання; 

6) всі перераховані варіанти 

2. Для виробництва хлібопекарських виробів 

використовують: 

1) хімічний спосіб розпушування; 

2) механічний спосіб розпушення; 

3) біохімічний спосіб розпушення; 

3. Бродіння в тісті для хлібобулочних виробів 

відбувається після внесення в тісто: 

1) амонію вуглекислого; 

2) харчової соди; 

3) пресованих,сухих або рідких дріжджів 

4. При приготуванні тіста для хлібобулочних 

виробів цукор частково витрачається: 

1) на утворення побічних продуктів зброжування; 

2) на розмноження і ріст дріжджових клітин: 

3) на життєдіяльність інших мікроорганізмів тіста; 

4) всі перераховані відповіді 
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5. Витрати дріжджів для розпушення тіста в 

необхідний термін залежить : 

1) від якості дріжджів та їх газоутворюючої здатності; 

2) від необхідної тривалості зброжування; 

3) від температури опари тіста і навколишнього 

повітря; 

4) від способу приготування тіста ( опарний чи 

безопарний); 

5) від наявності і кількості в тісті солі,цукру,жирів; 

6) всі перераховані відповіді 

6. Спосіб приготування тіста, який є тривалішим за 

інший,при якому є потреба в додатковому 

устаткуванні , при якому більші втрати сухої 

речовини борошна , що зменшує вихід хліба 

приблизно на 0.5 %  - це: 

1) опарний спосіб; 

2) безопарний спосіб  
 

7) Тестові завдання для підсумкового 

тематичного контролю з теми «Технологія 

виготовлення пампушок» 

 
( тестові завдання будуть оцінені по 12-бальній системі : за 

кожну правильно вибрану відповідь 2 бали) 

1. Яке борошно використовують для виготовлення 

пампушок в сучасній українській кухні? 

1) гречане; 

2) кукурудзяне; 

3) житнє; 

4) пшеничне в/г 

2. Пампушки з часниковою натиркою  подають 

зазвичай : 

1) до борщу; 
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2) до солянки; 

3) до будь-якої гарячої першої страви 

3. Пампушки є прекрасним профілактичним 

засобом проти застуди тому, що: 

1) випікаються при високій температурі; 

2) випікаються з якісних компонентів сировини; 

3) тому, що містять багато часнику, а часник є 

природним фітонцидом, що має протимікробну дію 

4. Готові пампушки повинні бути трохи 

солонуватими на смак. Від чого залежить 

кількість солі, що використовується для 

виготовлення пампушок? 

1) від смаку того, хто їх готує; 

2) від виду солі, що використовується; 

3) від рецептури на пампушки, що готуються; 

4) всі перераховані відповіді 

5. При випіканні яких булочних виробів « злипи»  

не є дефектом? 

1) булочний дріб’язок; 

2) булки-сайки; 

3) пампушки; 

4) булки-витушки; 

5) булки-плетінки 

6. При якій температурі і який час випікають 

пампушки? 

1) 20-25 хв при температурі 180 градусів; 

12-15 хв при температурі 180 градусів  
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8) Тематичні тестові завдання з теми «Значення 

короваїв в українських традиціях, звичаях та 

обрядах. Технологія виготовлення короваю 

весільного» 
( тестові завдання будуть оцінені за 12 -бальною системою: 

2 бала за одну правильну відповідь) 

 

 

1.Українці з давніх давен печуть на весілля багато видів 

весільного хліба. А який з них є головним у весільному 

обряді? 

1) дивень; 2) теремок; 3) гільце; 4) коровай; 5) лежень; 6) 

шишки 

2.Коровайниці – це : 

1) жінки, що роздають коровай на весіллі; 

2) жінки, що печуть коровай на весілля 

3. Коровайниць, за давнім українським звичаєм, 

зв’язують рушником між собою тому, що: 

1) вони мусять все робити разом; 

2) щоб разом місили тісто; 

3) щоб разом виліплювали оздоблення; 

4) щоб разом обмивали руки; 

5) всі перелічені відповіді 
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4. Який коровай за повір’ям має вийти, щоб він приніс 

щастя молодим? 

1) тріснутий навпіл; 

2) покручений; 

3) вдало спечений та оздоблений; 

4) якщо коровай западеться; 

5) якщо коровай дуже загнітився  

5. Яким способом замішують пшеничне тісто, щоб 

спекти весільний коровай? 

1) безопарним; 

2) опарним 

6. Коровай –це:  

1) круглий пшеничний хліб, тісто для якого замішується 

опарним способом; 

2) це обрядовий хліб, випечений із кращих сортів 

пшеничного борошна ,оздоблений парними прикрасами з 

тіста (лебедями, пташечками, голубками , колосочками ) 

 

 

 

Тематичні тестові завдання по темі «Технологія 

виготовлення пиріжків печених та смажених, 

пончиків, біляшів, чебуреків». 
 1. Пиріжки смажені –це.... 

 2. Пиріжки печені –це... 

 3. Начинки для пиріжків смажених і печених бувають.... 

 4. Чебуреки –це.... 

 5. Біляші-це.... 

 6. Пампухи (пухкеники,пончики) –це.... 

 7.Тісто для смажених дріжджових виробів 

готують.....способом 

 8.Фритюр,для смаження дріжджових виробів,повинен 
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бути підігрітий до температури...... 

 9. Готові смажені пиріжки ,пончики виймають на 

сітчасту поверхню ,щоб стекла.... 

 10.У процесі смаження пиріжків,пампухів їх 

перевертають і смажать до утворення на всій поверхні 

рівномірної золотистої..... 

 11. В якому українському місті відзначають День 

пампуха? 

 12. Що спільного між пухкениками та берлінарами. 
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