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Hodnocení jakosti cukrářských výrobků. Praktická část.

Hodnocení cukrářských výrobků
Je prováděno pro zlepšení kvality výroby. Také slouží ke zvyšování osobní
zodpovědnosti žáků a UOV. Podle kvality se určuje odměna žáků.
Smyslové hodnocení se řídí podle následujících pravidel:
1. Hodnotitele a termín určuje zástupce ředitele pro odborný výcvik a UOV.
2. Hodnotitel provede senzorické hodnocení a zapíše do tabulky.
3. S celkovým hodnocením jsou seznámeni žáci.
4. Tabulky budou uloženy celý školní rok.
5. Způsob hodnocení se řídí podle níže uvedeného:
Hmotnost
- tolerance do + - 5%
- rozmezí 6 – 10%
- více než 10%

A
B
C

Vůně, vzhled
- po použitých surovinách, přirozená barva,tvar odpovídá požadavkům

A

- vůně mírně neodpovídá toleranci, méně přebarveno nebo neobarveno, tvar
neodpovídá požadavkům s mírnou odchylkou

B

- vůně neodpovídá výrobku, nebo se zápachem (zatuchlá, kyselá…),
tvar výrobku má velké odchylky od normy

C

Chuť, dodržení receptur
- po použitých surovinách, které odpovídají receptuře, bez nežádoucích
příchutí

A

- po použitých surovinách více nebo méně ochuceno, odpovídající receptuře,
bez nežádoucích příchutí

B

- použití surovin neodpovídající receptuře, velmi ochuceno, s nežádoucí
příchutí (zatuchlá, kyselá, připálená,…)

C

Celkové hodnocení:
Výborně – ve všech bodech A
Chvalitebně – jednou B jinak vše A
Dobře – dvakrát a více B, ostatní A
Nedostatečně – jednou C, ostatní A nebo B
Nedostatečně – dvakrát a více C

AA
AB
BB
AC, BC
CC

Výrobky AC, BC, CC nesmějí být prodávány a musejí být zlikvidovány.
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