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Мета:дослідити і дізнатися,які харчові продукти    

             містять крохмаль. 

Завдання: 
 створити умови для експериментів; 

 провести експерименти; 

  здійснити спостереження; 

  зробити висновки. 



Перш за все потрібно сказати,що крохмаль – полісахарид, 

тверда речовина, нерозчинна у воді,у гарячій воді набухає, 

утворюючи клейстер. 

Крохмаль є сировиною для добування глюкози, етилового 

спирту, гліцерину. 

Крохмаль застосовується в харчовій, текстильній, 

паперовій, хімічній, гумовій, фармацевтичній 

промисловостях. 

 



                 Виявлення крохмалю 
Крохмаль із розчином йоду дає синє забарвлення. 

Реакція з йодом дає змогу виявити навіть мільйонну 

частину крохмалю в розчині. Потрібно капнути на 

харчовий продукт  аптечним розчином йоду. 

Якщо крохмаль є – утворюється синьо-фіолетова 

пляма. 



Дослід 1. Виявлення крохмалю в крупах 

1)Потрібно взяти по чайній ложці борошна із зерен рису, 

пшона, пшениці, гречки, квасолі або гороху. 

Я взяла зерна ячменю, гречки, рису, гороху й змолола їх до 

порошкоподібного стану. 

2)Наступним кроком є поділ даного борошна на дві частини. 

Першу частину просто кладемо у столову ложку,а з другої—

готуємо колоїдний розчин. 

(Фото №1;2) 

                   



  Фото №1 
(1-борошно із зерен ячменю; 

 2-борошно із зерен гречки; 

 3-борошно із зерен рису; 

 4-борошно із зерен гороху) 

Фото №2 
(утворення колоїдних  

розчинів) 

1 2 3 4 



3)У кожну столову ложку і у кожний стакан із колоїдним 

розчином додаємо 2-3 краплі розчину йоду. Бачимо як у борошні 

утворюються плями синьо-фіолетового забарвлення. Оскільки я 

взяла велику кількість борошна забарвлення є темно-синім.  



4)Добавляємо у кожний колоїдний розчин декілька крапель    

розчину йоду(Фото №3) 

Фото №3  
(додавання йоду до 

колоїдних розчинів:1-

ячменю;2-гречки;3-рису; 

4-гороху.) 
1 2 3 4 



Висновок 
Отже, після проведення експерименту я виявила,що крупи й 

справді містять крохмаль,оскільки при додаванні  йоду 

забарвлення змінюється на синє ,звичайно,одні містять більшу 

кількість крохмалю,інші — меншу, але всі вони мають у своєму 

складі цей полісахарид.  



Дослід 2. Виявлення крохмалю в інших 

харчових продуктах 

1)Потрібно взяти декілька харчових продуктів на 

вибір(хлібобулочні вироби,зрізи овочів і фруктів,невеликі 

порції майонезу,йогурту,плавленого сиру). 

Я взяла майонез, сиру картоплю, хліб, яблуко, плавлений 

сир.(Фото №4) 



Фото №4 



Далі я капнула декілька крапель розчину йоду на ці харчові 

продукти. Бачимо,що при додаванні йоду на хліб, майонез, 

яблуко, плавлений сир забарвлення змінюється на синє,тобто ці 

продукти містять крохмаль. А при додаванні йоду на яблуко 

забарвлення не змінюється,отже, в яблуці відсутній крохмаль. 



Висновок 
Отже, я провела експеримент,який доводить,що  

картопля, майонез, плавлений сир,хліб містять 

крохмаль, оскільки при додаванні йоду забарвлення 

змінюється на синє, а яблуко не містить, оскільки 

забарвлення не змінюється. 
 
  



Дякую за увагу 


