
Власник документу:
Плясовська Катерина Андріївна

ID перевірки:
1003411735

Дата перевірки:
23.05.2020 17:13:05 EEST

Тип перевірки:
Doc vs Internet + Library

Дата звіту:
23.05.2020 17:17:56 EEST

ID користувача:
93905

Назва документу: Курсовая Барабоша ВИПРАВЛЕНИЙ1

ID файлу: 1003427368 Кількість сторінок: 70 Кількість слів: 11631 Кількість символів: 85375 Розмір файлу: 1.29 MB

13.3% Схожість
Найбільша схожість: 8.1% з джерело бібліотеки. ID файлу: 1003427344

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................Page 72

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................Page 74

0% Цитат

0% Вилучень

Підміна символів

5.41% Схожість з Інтернет джерелами 159

8.98% Текстові збіги по Бібліотеці акаунту 21

Не знайдено жодних цитат

Вилучений текст відсутній

Заміна символів 3

https://unicheck.com


ЗМІСТ

ВСТУП......................................................................................................................6
РОЗДІЛ I ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ............................................................................8

      НАУКОВЕ  ОБГРУНТУВАННЯ  ІННОВАЦІЙНОГО  НАПРЯМКУ

ВИРОБНИЦТВА КУЛІНАРНОЇ ПРОДУКІЇ НА ОСНОВІ ФУДПЕЙРИНГУ...8

    1.1  Інноваційні  підходи  до  розробки  технології  страв  для  підприємств

ресторанного господарства на основі методу – Фудпейринг...........................8

1.2 Вплив ароматичних речовин продукту на його смакові властивості......14

1.3 Інноваційний метод розробки кулінарних страв – Фудпейринг..............16

РОЗДІЛ ІІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА РОЗРОБКА ІННОВАЦІЙНОЇ

КУЛІНАРНОЇ ПРОДУКІЇ НА ОСНОВІ МЕТОДУ – ФУДПЕЙРИНГ..............21

            2.1  Підбір  рецептурних  компонентів  для  виготовлення  інноваційної

кулінарної продукції на основі принципу Фудпейринг..................................21

              2.2.  Розробка  технології  виробництва  крем  супу  для  підприємства

ресторанного господарства на основі методу – фудпейрингу.......................26

            2.3.  Розробка  технології  виробництва  паштету  для  підприємства

ресторанного господарства на основі методу – Фудпейрингу.......................32

2.4 Розробка технології виробництва рулету для підприємства ресторанного

господарства на основі методу – Фудпейрингу...............................................38

          2.5  Визначення  органолептичних  показників  інноваційної  кулінарної

продукції на основі методу – Фудпейринг.......................................................44

2.6 Визначення фізико-хімічних показників готових виробів.......................49

 2.6.  Розрахунок харчової  та  біологічної  цінності  інноваційної  кулінарної

продукції розробленої на основі методу – Фудпейринг.................................51

ВИСНОВКИ...........................................................................................................61

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..............................................................62

ДОДАТКИ..............................................................................................................66

Назва документу: Курсовая Барабоша ВИПРАВЛЕНИЙ1
ID файлу:
1003427368

Схожість Цитати Посилання Коментар A Підміна символів

Сторінка 2 з  74

https://unicheck.com


ВСТУП

            Харчування  завжди  було  і  залишається  основним  фактором

забезпечення  життєдіяльності  організму.  Разом  із  їжею  ми  отримуємо  не

                  тільки  енергію,  корисні  та  регуляторні  речовини,  а  ще  й  підтримуємо

рівновагу фізіологічних процесі, тому виробництво харчових продуктів було і

залишається важливою проблемою [1].

В останній час споживачі стають все більш вимогливими і залученими

в процес розвитку сфери ресторанного господарства. Їх інтереси стали більш

            невизначеними,  звідси  збільшилася  зацікавленість  в  нових  стравах.

Очевидно, що зміни в режимі роботи підприємств ресторанного господарства

орієнтовані на споживчий попит.

              Все  більше  вчених  спрямовують  свої  сили  всередину  біологічних

досліджень  і  молекулярних  експериментів.  У  колі  професіоналів  та  шеф-

кухарів цим нікого не здивуєш. Смак, текстура, а тепер і запах потрапили під

пильне око дослідників. Зовсім недавно вчені і харчові технологи об'єднали

свої сили для визначення справжньої влади ароматів продуктів харчування.

Одним із інноваційних напрямків розробки технології страв на основі

методу Фудпейринг.  Цей метод  базується  на  принципах  хімічного  аналізу

інгредієнтів, продуктових виробів і напоїв для виявлення переліку ароматів,

присутніх в кожному з них та об'єднує тільки схожі за ароматичним якостям

продукти, які сприяють створенню нових комбінацій смаків. Тому в контексті

              вище  викладеного  подібна  незалежність  сприяє  створенню  нових  і

несподіваних  комбінацій.  Більш того,  новий напрямок в змозі забезпечити

теоретичну основу для традиційних поєднань продуктів харчування і тому є

актуальним [2].

Метою даної  роботи  є  розробка  технологій  страв  на  основі  методу

фудпейринг.
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Об’єкт дослідження: інноваційний напрямок в кулінарії про поєднання

різних продуктів, що мають спільний ароматичний компонент – Фудпейринг.

Завдання дослідження:

  –  розробити  концепцію  кулінарних  виробів,  що  виготовляються  на

підприємствах ресторанного господарства на основі принципу Фудпейринг;

–  вивчити  можливість  поєднання  в кулінарному виробі  продуктів  за

ароматичними компонентами;

– розробити технології страв на основі принципу Фудпейринг;

– визначити органолептичні властивості, хімічний склад, фізико-хімічні

показники та енергетичну цінність кулінарної продукції;

          –  розробити  нормативно-технічну  документацію  на  кулінарну

продукцію виготовлену за принципом Фудпейринг.
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РОЗДІЛ I ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО НАПРЯМКУ

ВИРОБНИЦТВА КУЛІНАРНОЇ ПРОДУКІЇ НА ОСНОВІ ФУДПЕЙРИНГУ

1.1 Інноваційні підходи до розробки технології страв для підприємств

ресторанного господарства на основі методу – Фудпейринг

За  останнє  десятиліття  основний  напрямок розвитку і  розширення

асортименту продукції ресторанного господарства не можливе без вивчення

та  впровадження  передових  інноваційних  технологій.  Все  більше  вчених

              спрямовують  свої  розробки  та  дослідження  всередину  біологічних  та

              молекулярних  експериментів.  Не  втрачають  свого  значення  і  харчові

інновації.  Постійно  розширюється  виробництво  нових  страв  і  кулінарних

виробів,  здійснюється модифікація  продукції  за  рахунок смаків  та  запитів

споживачів, а також вимоги до здорового харчування [3].

На сьогодні ми спостерігаємо націленість людей до здорового способу

                життя  і,  як  наслідок,  до  правильного  харчування.  Навіть  легендарна

французька  гастрономія  запозичила  основні  способи  японської  кухні,  яка

рекламує прості продукти, корисні для здоров'я. Модні тенденції – це далеко

не все, сьогодні ключову роль у розвитку гастрономії грають нові кулінарні

технології,  що охоплюють  приготування і  поєднання  продуктів.  Для  того,

щоб мати можливість виконати одне з головних вимог сучасних відвідувачів

              підприємств  ресторанного  господарства  –  швидко  приготувати  для  них

замовлену страву, особливо, коли це необхідно зробити на очах у споживача,

також необхідно мати спеціальне обладнання і використовувати інноваційні

технології [4].

В підприємствах ресторанного господарства активно використовуються

            технології,  які  опираються  на  поєднанні  інтенсивно  охолоджених
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            напівфабрикатів  з  наступною  регенерацією  в  пароконвекційних  печах.

        Переваги  даної  технології  полягають  в  використанні  інноваційної  схеми

              організації  виробництва.  Завдання  виробничих  цехів  в  даному  випадку

змінюється, так як напівфабрикати готуються з розрахунком на декілька днів

              вперед,  при  цьому  продукти  піддаються  інтенсивному  охолодженню  і

            відновленню  перед  подачею  страви  і  кулінарного  виробу.  Таким  чином,

              інновації  в  технології  виробництва  кулінарної  продукції  в  закладах

              ресторанного  господарства  полягає  в  автоматизації  обладнання  і  нових

способів обробки сировини. 

                  ССook  and  Chill  –  це  технологія  приготування  їжі  з  наступним

інтенсивним охолодженням. Готова їжа охолоджується минаючи «небезпечну

зону» від 65°C  до 5°C,  що запобігає розвитку шкідливих мікроорганізмів.

Зберігання  їжі  при  температурі  +1  ...  +  4  °  С  градусів  подовжує  життя

продуктів мінімум до п’яти  днів і в деяких випадках до двадцяти одного дня.

Технологія Cook and Chill була розроблена в Німеччині понад тридцять

                  років  тому  для  застосування  в  державних  лікарнях.  Це  було  спробою

контролювати витрати на оплату праці, що є одним з переваг цієї технології і

сьогодні. Технологія Cook and Chill не є способом зберігання залишків їжі. Це

система приготування страв, розроблена для створення запасів охолодженої

продукції, яка може бути використана при необхідності в короткий періоди

часу.  Cook  and  Chill  дозволяє  ефективно керувати собівартістю продукту,

            знижуючи  виробничі  витрати  будь-якого  підприємства:  малого  (кафе,

            ресторан),  великого  і  середнього  (комбінати  харчування,  кейтеринг,

виробництва з приготування перших, других страв, хлібобулочних виробів та

ін.) [5].

          Основа  системи  полягає  в  комбінованому  використанні

          високотехнологічного  обладнання:  пароконвекційної  печі  та  шафи

           інтенсивного  охолодження.  Одним  із  трендів  розвитку  підприємств

харчування  є  це  використання шокової  заморозки  як методу,  що дозволяє

Назва документу: Курсовая Барабоша ВИПРАВЛЕНИЙ1
ID файлу:
1003427368

Схожість Цитати Посилання Коментар A Підміна символів

Джерел на сторінці: 1, 37
Сторінка 6 з  74

https://unicheck.com


           вчасно  реагувати  на  попит  споживачів Переваги  методу.   шокового
охолодження продуктів харчування наведено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Переваги методу шокового охолодження продуктів харчування

 Позиції оцінки Характеристика

Організація
        Можливість  зберігання  сирих  продуктів  у

        холодильних  шафах  протягом  5…6  днів.
   Виготовлення  продукції  у  вигляді  однієї  партії,  а

споживання можливе у будь-який час

Економія

          Можливість  скорочення  робочої  сили  і  поточних

        витрат  через  скорочення  часу  виготовлення.
Скорочення кількості партій виготовленої продукції.

Зменшення споживання енергії й скорочення витрат
на її оплату. Можливість зберігання охолодженої їжі

       й  скорочення  кількості  відходів.  Скорочення  часу
підготовки страв при обслуговуванні банкетів, обідів

та ін.

Якість
обслуговування

        Можливість  розширення  меню  за  рахунок
        використання  охолоджених  страв,  які  складно

        приготувати  в  останній  момент.  Можливість
        підготовки  основних  елементів  страв  завчасно,

збільшення часу для оформлення страв

Контроль
      Підвищення  ефективності  контролю  за

      технологічним  процесом  виробництва  кулінарної
продукції

              Технологія  приготування  страв  «під  вакуумом»  Sous-Vide  –  це

революція в світі кулінарії. Метод був винайдений шеф-кухарем Джорджом

Пралусом в  1960  роки, але  гідно  оцінений тільки  в  2000-х  роках  нашого

століття.  Суть  технології  Sous-Vide  полягає  в  тому,  що  при приготуванні

м'яса, риби, фруктів і овочів зберігається аромат і сік; зменшуються втрати в

масі готового продукту; відбувається економія електроенергії; створюються

  умови,  які  перешкоджають  усушці  і  зневодненню  продуктів,  а  також  не

відбувається  окиснення ліпідів  і  прогоркнення та  можливе більш тривале

зберігання продукту в готовому вигляді і збільшується швидкість варіння при
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             зберіганні  того  ж  об’єму  тепловитрат.  Для  приготування  страв  за  вище

зазначеною технологією використовуються спеціальні вакуумні пакети. Всі

інгредієнти поміщаються в термопакет,  вакумуються та  відправляються до

 гарячої води, де при  низькій температурі  готуються протягом семи десяти

двох  годин.  Такий  метод  дозволяє  готувати  страви  у  власному  соці,  без

найменшого  додавання  жиру.  При цьому всі  смакові  якості  проявляються

набагато яскравіше, а продукти зберігають ніжність і м'якість та приємний

аромат [6,7].

Переваги приготування Sous-Vide:

− поліпшення смакових якостей і збереження насиченого аромату;

− зменшення усушки і втрати маси продуктів;

− значне збільшення термінів зберігання, від 5-ти днів і довше.

          До  інноваційних  технологій  приготування  страв,  безумовно,

відноситься молекулярна гастрономія. Особливість даної технології полягає в

поєднанні продуктів харчування, новітніх технологій і молекулярної хімії. В

даному випадку не відбувається впровадження в практику незвичайних або

екзотичних продуктів, а  удосконалення харчових технологій. Відбуваються

зміни структури продукту за допомогою рідкого азоту, високої температури,

              агар-агару,  кисню,  подрібнення.  При  цьому  природній  смак  продукту

зберігається. Для того, щоб домогтися згущення соусу не потрібні вершки та

борошно, його з’єднають в сифоні. Її засновники є вчений Херв Тис і фізик

Микола Курті. Першу «молекулярну» страву приготував шеф-кухар Хестон

Блюменталь, це був мус з ікри і білим шоколадом [8].

Сьогодні цей метод доступний тільки дорогим ресторанам, адже для

            приготування  потрібне  спеціальне  обладнання  і  оригінальні  допоміжні

            інгредієнти.  Шеф-кухар  молекулярної  кухні  збиває,  змішує,  подрібнює,

вимірює температура,  створює вакуум, газує,  карбонізує продукти – все це

дозволяє  змінити форму,  консистенцію,  масу і  зовнішній  вигляд страв  до

невпізнання.
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Відомо, що смачно приготувати це лише частина справи. Готова страва

                  має  виглядати  апетитно  і  гарно,  тільки  після  цього  шеф-кухар  може

представити свою страву відвідувачу. В зв’язку з цим, сучасному кухареві

доводиться  експериментувати зі  смаком і  кольоровою палітрою продуктів.

               Отримувати  нові  знання  і  використовувати  інноваційні  технології   в

декоруванні страв.

            Арт-візаж/кулінарний  візаж  –  інноваційний  напрямок  в  сучасному

                кулінарному  мистецтві.  Арт-візаж  є  різновидом  карвінгу,  але  в  своїх

характеристиках  це  два  різних  поняття.  Арт-візаж –  кулінарне  мистецтво

  професійного  декорувати  страви.  Карвінг  –  це  різьблення,  по  орнаменту

                    овочів  і  фруктів  складання  з  них  прикрас  для  сервірування  столів  при

обслуговуваннях, банкетів на підприємства харчування [3].

Необхідно відзначити, що арт-візаж в кулінарії з кожним роком стає все

більш багатогранним і розвивається великими темпами, шеф-кухарі стають

                більш  професійними,  а  сам  арт-візаж  в  кулінарному  мистецтві  стає

самостійним напрямком.

              В  останній  час  почали  відкривати  спеціалізовані  на  арт-візажі

                  ресторани  і  кафе,  де  відвідувачам  пропонують  не  тільки  вишукані  за

смаковими якостями страви, а й подають їх оформленими як твір мистецтва,

саме ці функції і  виконує напрямок кулінарного візажу. Якщо приготована

                страва  виглядає  вишукано  і  красиво,  вона  привертає  більше  уваги

                відвідувачів,  які  обов’язково  звернуть  на  оформлення  страви  уваги,  і

підприємство в їх особі придбає вдячного гостя.

Кулінарний візаж тому і названо мистецтвом, що праця кухаря вимагає

не  тільки  знання,  а  й  таланту художника,  естетичного  смаку,  вигадки.  А

результат праці носить відбиток художніх здібностей людини, втілює в собі

                 єдність  користі  і  краси,  прагне  задовольнити  і  естетичні  запити  гостей

підприємств громадського харчування [9].

Кулінарний візаж – це мистецтво декорування страв, і  звернене воно,

перш за все, до уяви гостя підприємства, щоб створити йому настрій. Уміння
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кухаря зробити страву красивою і оригінальною одна із головних складових

частин арт-візажу в кулінарії.

 Ще одним  інноваційним підходом до розробки технологій страв для

підприємств ресторанного господарства є направлення ф’южн.

Ф’южн кулінарія – змішування стилів з Західної та Східної кулінарії. 

Одним з основних правил ф’южн кулінарії є свіжість і висока якість

продуктів,  які  використовуються для  приготування.  Крім цього, необхідно

розуміти поєднання  продуктів  в  страві  і  відчувати  смакову  гармонію між

ними. Інгредієнти, які входять в склад страви ф’южн, мають поєднуватися не

тільки по смаковим якостям, але і по своїй структурі. Під час дегустації смак

                  одного  продукту  має  зливатися  зі  смоком  іншого,  так  щоб  створилася

дивовижна палітра нових емоцій і вражень [10].

Ф’южн кулінарія стає все більш популярною не тільки із-зі екзотики в

своєму  напрямку,  вона  є  ідеальною  в  своїх  поєднаннях  ароматів  спецій,

            гармонії  і  легкості  продуктів.  Дієтологи  вважають,  що  ф’южн  кулінарія

корисна  для  здоров’я  людини,  так  як  вона  повністю  відповідає  вимогам

збалансованого  харчування.  Приготовані  страви в  стилі  ф’южн являються

              настільки  багатогранними,  що  вживаючи  їх  кожен  день,  відвідувачі

          підприємств  ресторанного  господарства  отримають  необхідну  кількість

м’яса,  риби,  злаків,  багато  овочі  та  фруктів.  Приготування  страв  в  стилі

ф’южн виключають ризик переїдання, так як вони приправлені спеціями, які

дають ситість, навіть якщо з’їсти невелику порцію.

            Завдання  сучасних  технологій  –  економія  часу,  коштів,

          енергоспоживання,  забезпечення  екологічності  та  зменшення  відходів

виробництва, і винахід нових способів розкрити неповторні смакові якості, як

окремих  продуктів,  так  і  поєднання  різноманітних  інгредієнтів  всередині

            однієї  страви.  Розглянуті  нами  інноваційні  технології  дозволяють

 застосовувати  ресурсозберігаючі  технології,  звести  до  мінімуму  кількість

харчових відходів і подивитися з різних сторін на смак, колір і аромат давно

знайомих нам продуктів [11].
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1.2 Вплив ароматичних речовин продукту на його смакові властивості

В останній час область кулінарії розширила коло криг з рецептурами.

Все більше вчених спрямовують свої сили всередину біологічних досліджень

і молекулярних експериментів. Смак, текстура, а відтепер і запах потрапили

під пильне око дослідників.

Запах – це особлива властивість речовин, що сприймається органами

чуття  розташованими  у  верхніх  відділах  носової  порожнини.  Цей  процес

одержав назву нюху. На думку вчених, на цей процес впливає низка чинників

(хімічні, біологічні та інші).

Значення нюху в житті людини часто недооцінюють. Проте, результати

нових досліджень демонструють, що вплив запахів на людину в дійсності

величезний. Більш того – запахи здатні посилювати концентрацію, пам'ять і

               ментальну  витривалість.  У  харчовій  промисловості  аромат  є  одним  з

              найважливіших  чинників,  який  визначає  популярність  того  або  іншого

продукту на сучасному ринку.

Нюхові відчуття тісно пов’язані зі смаковими. На сприйняття смаку їжі

головним чином впливають  три основних відчуття: смак, запах, дотик. Під

                час  дегустації  страви  людина  сприймає  п’ять  основних  смаків:  солоне,

                  солодке,  гірке,  кисле,  умамі.  На  дотик,  під  час  пережовування  їжі,

сприймається текстура, можлива хрускість, свіжість. Але на 80% сприйняття

смаку залежить від її аромату.

Завдяки нашому нюху  ми  можемо диференціювати до  десяти  тисяч

різних запахів, які складаються з декількох ароматичних молекул. Аромати

сприймаються за допомогою ротової і носової порожнин. Нюх розвинувся як

засіб  вилучення  хімічної  інформації  з  повітря,  як  «смак  на  відстані»  і  є

              «побічним  продуктом»  дихання.  Це  активний  процес,  що  дозволяє

розпізнавати події на відстані завдяки їх запахам. Тісний зв'язок, що існує

між диханням і нюхом, дозволяє припустити, що канал, по якому надходить

інформація про запахи, постійно відкритий, це пояснює незмінну готовність
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                багатьох  організмів  до  сприйняття  запахів.  На  відміну  від  здатності  до

сприйняття інформації з повітря, здатність до сприйняття інформації з рідин

обмежена  в  порожнині  рота,  яка  певною  мірою  є  замкнутим  простором,

затримується волога – основний компонент смаку і волога слизової оболонки.

                Крім  здатності  до  сприйняття  розчинених  у  воді  хімічних  компонентів,

           зумовленої  наявністю  спеціалізованих  детекторів  смаку,  порожнина  рота

проявляє здатність і до сприйняття гаптичної інформації, як інформація про

відносне розташування, обсягів, текстури і температури речовин.

Функціонально смакові відчуття і  нюх можна розглядати як систему

пошуку і дегустацію їжі, що включає в себе різні пов'язані з харчуванням дії:

пошук їжі, її дегустація та залишення в раціоні або відмова від її подальшого

використання. Зрозуміло, в цьому процесі запах попереджає смак.

Аромат – це сигнал,  який їжа посилає на відстані, а  її  кінцеву долю

вирішує смак: завдяки смаку вона або отримує схвалення, або ні, причому

відсутність схвалення є провісник відрази до неї. Якщо страва має приємний і

знайомий людині запах, посилюється виділення слинних і травних соків, що

сприяє кращому перетравлюванню їжі і бажанню з’їсти додаткову порцію.

Смак складається з тактильних і нюхових відчуттів. Рецептори язика

забезпечують  нас  розумінням того,  що саме  є  в  страві.  Але  дослідження

показали,  що основа смаку страви укладена  в  його  ароматі.  Це відкриття

привело до появи фудпейринга (foodpairing), основна ідея якого – дізнатися,

аромати яких продуктів найбільш поєднані один з одним, і створити ідеальну

комбінацію в одній страві. А пізніше і до розвитку еногастрономії.
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1.3 Інноваційний метод розробки кулінарних страв – Фудпейринг

Поняття  фудпейринг  порівняно  недавно  увійшло  в  побут харчових

                технологів.  Це  – наука  про  поєднання  різних  продуктів,  що  володіють

загальним ароматичним компонентом.

На початку 2007 року ідею фудпейринга переклав на наукову основу

  біоінженер  Бернар  Лаусс.  На  його  думку,  при  поглинанні  їжі  у  людини

включаються чотири основних органи чуття: слух, нюх, смак і зір. Причому

                  нюх  є  найважливішою  складовою  процесу  –  він  визначає  близько  80%

смакових  відчуттів.  Виходячи  з  цього,  Бернар  Лаусс  саме  нюх  поклав  в

основу ідеї сполучуваності продуктів. Він виявив, що у кожного продукту є

              своє  ароматичне  з'єднання  (так  званий  ароматизатор).  Хімічна  сполука

володіє запахом, коли виконуються дві умови: вона повинна бути летючою,

                    щоб  могла  потрапити  в  нюхову  систему  у  верхній  частині  носа;  її

концентрація повинна бути досить високою, щоб вона могла взаємодіяти з

нюховими рецепторами [12].

Нова  інноваційна  спрямованість  у  кулінарії  може стати  для  кухарів

джерелом вдосконалення для їх творчості.

              Фудпейринг  –  дозволяє  створювати  новий  кулінарний  шедевр,  з

  незвичними  смаковими комбінаціями.  При  всьому  цьому  Фудпейринг  не

ґрунтується на вже існуючих рецептах,  а спирається на смакові поєднання

підібрані науковими дослідженнями [13].

Основна ідея – дізнатися, аромати яких продуктів найбільш поєднані

один з одним. Аромат аналізують за допомогою газової хроматографії, яка в

           більшості  випадків  поєднується  з  використанням  мас-спектра. Ключові

              аромати  визначаються  шляхом  порівняння  їх  з  відповідними  базовими

значеннями і  вони є поєднаннями які  людина може ефективно сприймати.

                Аромат  визначається  як  окремий  компонент,  що  знаходяться  у  великих

              ароматичних  об’єднаннях,  у  більшій  кількості  відносно  їх  порогового

Назва документу: Курсовая Барабоша ВИПРАВЛЕНИЙ1
ID файлу:
1003427368

Схожість Цитати Посилання Коментар A Підміна символів

Джерел на сторінці: 1, 33
Сторінка 13 з  74

https://unicheck.com


 значення.  Саме  ця  інформація слугує  науковим підґрунтям для  складання

ароматичного профілю інгредієнта [14].

Наприклад, після проведення газової хроматографії і мас-спектроскопії,

яка являє собою загальний аналіз всіх молекул, вчені «Foodpairing» отримали

результати, які наведені на рисунку 1.1

Рисунок 1.1 – Результати мас-спектроскопії

Аромат  повинен досягти певного порогу  в  конкретному інгредієнті,

щоб бути сприйнятим людьми. Взаємодіючи, деякі аромати, що знаходяться

нижче цього порогу, генерують виявлений запах [15].

Полуниця містить  кілька  десятків  різних  ароматів.  Однак,  насправді

             лише  декілька  з  них  чітко  виділяються  і  визначають  полуничний  запах

(рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 – Діаграма ароматів полуниці
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                Як  ми  можемо  бачити  з  діаграми  порогові  значення  перейшли

фруктовий, сирний, зелений, смажений аромати, які є ключовими ароматами,

що визначають специфічний запах полуниці. В ній також міститься аромат

мигдалю,  цитрусових,  прянощів,  вони знаходяться  в  відносно  не  великих

кількостях, але підвищують взаємодію ключових ароматів, що допомагає в

створенні цілісного смаку [16].

 Наступним етапом є  створення дерев фудпейринга в центрі  якого –,  

продукт-основа,  а  на  гілках  –  ті  компоненти,  які  найбільш  підходять  за

 базовим ароматом для цього інгредієнта. Якщо різні продукти мають один

певний ключовий аромат, вони, швидше за все, добре поєднуються [17].

             Для  цього  проводять  аналіз  даних  та  використовують  Flavorstudio

            (програмне  забезпечення)  математичний  алгоритм,  за  яким  визначають

поєднань ароматів з величезної бази даних. Ця база представлена більш ніж

одним мільйоном поєднань для заданих інгредієнтів. Робота цього додатка

ґрунтується на історичних і географічних гастрономічних моделях ароматів,

на відміну від чисто хімічного підходу. Користувач може вручну налаштувати

математичний алгоритм на шкалі за допомогою повзунка для відображення

сили взаємодії між інгредієнтами. Наприклад класичну комбінацію полуниці

та шоколаду можна пояснити вмістом в них смажених ароматів, що з'єднують

             ці  інгредієнти.  Полуниця  також  відповідає  пармезану  через  сирний  або

базиліку через цитрусові аромати [18].

Необхідно відмітити, що фактичне сприйняття якості  аромату,  смаку,

характеру  і  інтенсивності  їх  прояву  є  дуже  суб’єктивним і  залежать  від

             переваг  користувача.  Фудпейринг  підтверджує  традиційні  пари,  а  також

відкриває нові дивовижні поєднання [19].

                На  рис.  1.3  представлене  поєднання  продуктів  з  полуницею,  яке

визначене за допомогою математичного алгоритму Flavorstudio.
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Рисунок 1.3 Поєднання продуктів за допомогою математичного алгоритму

На  даний  час  існує  комп’ютерний супровід  для  створення  страв  за

          методикою  фудпейринг.  Комп’ютерна  система  «Foodpairing»  представляє

             собою  ресурс  в  якому  знаходяться  «Foodpairing  Tree»,  тобто  дерева  які

демонструють різні смакові комбінації. На перший погляд деякі поєднання в

                цих  деревах  здаються  неоднозначними.  Лосось  з  абрикосом,  буряк  з

грейпфрутом – звучить екстравагантно, але це лише спочатку. Фудпейрінг –

не керівництво до дії, а новий простір для творчості. Головне тут – баланс і

пропорції  з  усвідомленням того,  що продукти  мають  різну  силу  запаху  і

смаку. Всі  вони поділяються на категорії  та кожна має свій колір: молочні

                      продукти  –  жовтий,  м'ясо  –  червоний,  трави  (квіти)  –  м’ятний,  риба  -

блакитний, фрукти – жовтогарячий, напої – темно червоний, спеції – синій,

овочі – зелений, кондитерські вироби (хлібобулочні, шоколад) – фіолетовий.

Показник ступеня їх  поєднання  зображений у вигляді  гілок: чим коротше

гілка, тим краще поєднання з центральним інгредієнтом [20].

Продукти харчування, поєднані з полуницею відповідно до принципу

Фудпейринг наведені на рис. 1.4.
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Рисунок 1.4 Продукти харчування, поєднані з полуницею відповідно до
принципу Фудпейринг

            Доцільність  впровадження  нових  методик  вимагає  вичерпного  і

конструктивного вивчення не тільки теоретичного, а й практичного матеріалу.

Для реалізації  поставленої мети необхідно створити умови для проведення

              експерименту,  розробити  і  приготувати  поєднання  ароматичних  пар,  їх

сумісність і порівняти отримані результати з аналогами [21].
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РОЗДІЛ ІІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

РОЗРОБКА ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛІНАРНОЇ ПРОДУКІЇ НА ОСНОВІ
МЕТОДУ – ФУДПЕЙРИНГ

2.1 Підбір рецептурних компонентів для виготовлення інноваційної

кулінарної продукції на основі принципу Фудпейринг

Як вже зазначалося раніше, Фудпейринг починається з аналізу обраного

продукту. Для визначення ароматичних сполучень ми звернулися до сайту

           Foodpairing.com,  де  визначена  ароматична  сполучуваність  обраних нами

                томатів,  курячої  печінки  і  м’яса  птиці  з  різноманітними  продуктами  за

ароматичними характеристиками. 

            Під  час  підбору  рецептурних  компонентів  для  приготування

інноваційних страв на основі методу Фудпейринг були поставлені такі цілі:

– збільшити біологічну цінність страв; 

– поліпшити фізико-хімічні властивості інгредієнтів; 

– покращити органолептичні показники готових виробів;

– розширити асортимент кулінарних виробів.

На підставі вище викладеного нами були обрані три різні комбінації

продуктів для розробки інноваційної кулінарної продукції на основі методу –

Фудпейринг.
                Першою  комбінацією  було  обрано  –  томати  з  солодким  перцем,

вершками і креветками. В даній комбінації томати поєднуються з перцем, як

томатні овочі через томатний аромат, з вершками і креветками через солодкий

аромат [22].

Враховуючи ці  дані  було  побудовано  дерево  Фудпейрингу.  (рисунок

2.1). В центрі якого продукт-основа, а на гілках продукти які поєднуються з

ним найкраще.
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Рисунок 2.1 – Продукти харчування, поєднані з томатом за методом

Фудпейринг

Поєднувати дану ароматичну комбінацію було вирішено в крем-супі,

який легко засвоюється організмом. 

За аналог було взято страву № 242 «Суп пюре з різних овочів» [23]. Для

збільшення поживної цінності в суп-пюре додають молоко, вершкове масло

або вершки. Щоб частки збитих продуктів не осідали на дно і розподілялися

рівномірно суп-пюре з’єднують з білим соусом, що значно підвищує його

                калорійність.  Крім  цього  в  рецептуру  білого  соусу  входить  пшеничне

борошно яке містить велику кількість глютену,  який в надмірній кількості

призводить до вражень щитовидної залози, ламкості кісток і підвищує ризик

захворювання на рак [24]. 

Крем суп з томатів і болгарського перцю не містить борошна, і тому є

менш калорійним. Томати і солодкий перець містять вітаміни C, K, E, PP та

            вітаміни  групи  B,  а  також  багаті  мінеральними  солями  калію  і  натрію,

залізом, цинком та магнієм.

                Другою  обраною  комбінацією  стала  куряча  печінка  з  малиною  і

          мигдалем.  За  допомогою  математичного  алгоритму  Flavorstudio ми

Томат

Вершки

Перець 
солодкийКреветки
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визначили, що печінка поєднується з мигдалем через смажений аромат, а з

малиною через малиновий. На підставі здобутої інформації ми побудували

дерево Фудпейрингу (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 – Продукти харчування, поєднані з печінкою курячою за методом

Фудпейринг

              Опираючись  на  дану  комбінацію  було  вирішено  готувати  закуску

«Паштет із печінки з малиновим соусом і мигдалем». За аналог було обрано

страву № 159 «Паштет із печінки» [23].

Печінкові паштеті є дуже корисними. Вони насичують організм людини

              білком  і  цінними,  незамінними  амінокислотами  –  лізином,  метіоніном,

              триптофаном.  В  печінці  міститься  полісахарид  глютен,  який  сприяє

                оновленню  клітин.  Але  під  час  подачі  печінкові  паштети  оформлюють

великою кількість  вершкового  масла,  яке містить  насичені жирні кислоти.

                Потрапляючи  в  кров,  вони  утворюють  жирові  сполуки,  які  легко

                відкладаються  в  жировій  тканині  і  закупорюють  судини,  що  загрожує

Печінка 
куряча

Печінка 
куряча

МалинаМалина

МигдальМигдаль
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          серцево-судинним  захворюванням.  Ми,  натомість,  пропонуємо  подачу

паштетів  з  малиновим  соусом і  карамелізованим мигдалем.  Які  збагатять

       страву  вітамінами  С,  В ,  РР,  В  Е  та  макро-  і  мікроелементами  калієм,9 3

кальцієм, фосфором, магнієм та хлором [25]. 

Третя комбінація – філе птиці з моцареллою і грибами, цибулею порей і

                беконом,  персиком  і  мускатним  горіхом.  В  даному  кулінарному  виробі

курятина поєднується з грибами через грибний, з моцареллою через сирний, з

цибулею порей і персиком через свіжий, з мускатним горіхом через пряний

аромати [26].  На підставі  вище викладених даних було побудовано дерево

Фуйпейрингу (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 – Продукти харчування, поєднані з філе птиці за методом

Фудпейринг
Ґрунтуючись на  даному дереві Фудпейрингу було  вирішено готувати

«Куряче філе фаршироване моцареллою, грибами і цибулею порей, в беконі. З

Філе птиці

 Моцарелла Гриби 
печериці

Цибуля 
порей

Мускатний 
горіх 
мелений

Бекон
Персик
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персиковим соусом». За прототип було взято страву № 617 «Рулет з цибулею і

яйцем» [23].

М'ясо – один із найважливіших продуктів в раціоні більшості людей.

                Воно  швидко  насичує,  містить  велику  кількість  вітамінів,  мінералів  та

незамінного для організму білка. Вчені рекомендують вживати м'ясо куряче,

оскільки воно важливе джерело протеїну і незамінних амінокислот. Натомість

воно містить малу кількість жиру та помірну калорійність [27]. 

Для створення інноваційної кулінарної продукції на основі  принципу

Фудпейринг,  покращення смаку і  аромату кулінарного виробу, а  також для

збільшення біологічної цінності  було  вирішено  фарширувати куряче філе.

              Для  фарширування  було  обрано  такі  інгредієнти:  моцарелу,  гриби

шампіньйони, цибулю-порей. Моцарела містить багато мікроелементів, 100г

цього інгредієнту задовольняють добову потребу людини в кальції і фосфорі.

Гриби шампіньйони та цибуля-порей багаті на амінокислоти, вітаміни С, Е та

групи В, містять невелику кількість жирів і є  низькокалорійними. Рулет із

курячого філе було вирішено обгорнути бекон, для того щоб додати м’ясу

птиці  соковитості,  покращити  органолептичні  і  фізико-хімічні  властивості

 курячого  філе.  Доповнити  пропонуємо  персиковим  соусом,  який  надасть

страві свіжості, покращить зовнішній вигляд та значно підвищить вітамінний

склад кулінарної продукції [28].

Опираючись на вище викладену інформацію можна зробити висновок,

              що  кулінарні  вироби  приготовані  за  принципом  Фудпейринг  можуть

урізноманітнити асортимент кулінарної продукції і  підвищити її  біологічну

цінність.

2.2 Розробка технології виробництва крем супу для підприємства

ресторанного господарства на основі методу – фудпейрингу
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Для приготування виробу аналогу «Суп-пюре з різних овочів»  цибулю

                нарізують  і  пасерують,  картоплю,  моркву,  капусту  свіжу  нарізують  і

припускають.  За  5-10  хв.  до  закінчення  припускання додають  пасеровану

цибулю. Після чого все протирають. Протерті овочі з’єднують з білим соусом,

              розводять  бульйоном  і  проварюють.  Готовий  суп  заправляють  лєзоном.

Відпускають з грінками. Співвідношення рецептурних компонентів в виробі

аналогу «Суп-пюре з різних овочів» наведено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Співвідношення рецептурних компонентів в виробі аналогу
«Суп-пюре з різних овочів»

   № Найменування сировини Маса сировини, г Нормативний
документ, що
регламентує

вимоги до якості

на 1 порцію, г.
 Брутто Нетто

    1 2 3 4 5

    2 Капуста свіжа 30 24 ДСТУ 7037:2009

    3 Картопля 60 45 ДСТУ 4506:2005

    4 Морква 23 18 ДСТУ 7035:2009

    5 Цибуля ріпчаста 14 12 ДСТУ 3234-95

    6 Борошно пшеничне 6 6 ДСТУ 46.004-99

    7 Масло вершкове 9 9 ДСТУ 4399:2005

    8 Молоко 60 60 ДСТУ 2661:2010

    9 Яйця 1/9 5 ДСТУ 5028:2008

    10 Бульйон 225 225 ДСТУ 4434:2005

    11 Вихід 300 300 -

 Технологічна схема виготовлення страви  «Суп-пюре з різних овочів»

наведена на рисунок 2.4.
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=(15…20)×60с

Пасерування
Т=180…
1900С
=(2…3)×60с

С1

С4

С
6

С
2

Пасерування
Т=180…1900С
=(2…3)×60с

Припускання
Пасерування

Назва документу: Курсовая Барабоша ВИПРАВЛЕНИЙ1
ID файлу:
1003427368

Схожість Цитати Посилання Коментар A Підміна символів

Джерел на сторінці: 18, 29, 35
Сторінка 23 з  74

https://unicheck.com


Рисунок 2.4 – Технологічна схема виготовлення страви «Суп-пюре з різних

овочів»

Таблиця 2.2 – Характеристика підсистем до страви

«Суп-пюре з різних овочів»

  Позначення Найменування Мета функціонування

Н/ф овочі 
припущені

Підготовка 
до реалізації

Оформлення

Реалізація
Т=60…650С

Готова страва «Суп-пюре з 
різних овочів»

Протирання 
через сито

Н/ф овочі 
потерті

Додавання

Варіння
Т=99…1000С
=(3…5)×60с

Н/п «Суп-пюре з 
різних овочів»

=(2…3)×60с

Додавання

Перемішування

Доведення до 
Т=98…990С

Н/п «Соус 
білий»

Н/ф цибуля 
ріпчаста 
пасерована

Т=99…1000С
=(15…20)×60с

Додавання

Припускання
Т=99…1000С
=(5…10)×60с

Пасерування
Т=180…
1900С
=(2…3)×60с

А

В

С7

С
8

С
3

С5
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  1 2 3

А
Кулінарна продукція 
«Суп пюре з різних

овочів»

Підготовка до реалізації
(порціонування, оформлення, тощо) та

отримання продукції із заданими
властивостями за рахунок реалізації
функціонально-технологічних

властивостей сировини з метою її
подальшої реалізації в ЗРГ.

В

Отримання
напівпродукту 

« Суп пюре з різних
овочів»

Послідовне здійснення технологічних
операцій з отримання напівпродукту

(термообробка)

С1

Отримання
напівфабрикату

«Овочі нарізані»

Підготовка сировини до подальшої
технологічної обробки, видалення

неїстівної частини.

С2

Отримання
напівфабрикату

«Цибуля нарізана»

Підготовка сировини до подальшої
технологічної обробки.

С3

Отримання
напівфабрикату

«Цибуля пасерована»

Підготовка сировини до подальшої
технологічної обробки, видалення

неїстівної частини, зниження
мікробного обсіменіння, зниження

механічної міцності.

С4

Отримання
напівфабрикату

«Борошно просіяне»

Підготовка сировини до подальшої
технологічної обробки, видалення

неїстівної частини.

С5

Отримання
напівфабрикату

«Соус білий
основний»

Підготовка сировини до подальшої
технологічної обробки, видалення

неїстівної частини, зниження
мікробного обсіменіння, зниження

механічної міцності.

С6

Отримання
напівфабрикату

«Бульйон»

Послідовне здійснення технологічних
операцій з отримання напівфабрикату

(подрібнення, термообробка).

С7

Отримання
напівфабрикату

«Овочі припущені»

Підготовка сировини до подальшої
технологічної обробки, зниження

механічної міцності.

С8

Отримання
напівфабрикату

«Овочі протерті»

Підготовка сировини до подальшої
теплової обробки, зниження механічної

цінності.
Для приготування інноваційної кулінарної продукції на основі методу –

Фудпейринг «Паштет із печінки з малиновим соусом і мигдалем».  цибулю

обсмажують  на  рослинній  олії.  Через  2  хв.  додають попередньо  очищені
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томати і тушкують протягом 5 хв., постійно помішуючи. В цей час на другій

сковорідці обсмажують, нарізаний скибочками, солодкий перець, який потім

додають до томатів. Тушкують протягом 15 хв., солять і перчать. Після чого

овочі  перебивають  в  блендері,  протирають через  сито,  додають вершки  і

доводять до кипіння. Подають з відвареними креветками.

Для покращення фізико-хімічних властивостей продуктів і збереження

              ароматичних  речовин  рекомендуємо  готувати  крем-суп  з  помідорів  і

болгарського  перцю  з  морепродуктами  в  кухонному  комбайні  «Termomix

TM5». Він  дає змогу тушкувати овочі  в  нижньому відділі,  а  в верхньому

               готувати  на  парі  креветки.  Це  допомагає  мінімізувати  втрати  поживних

речовин, так  як  всі  мінеральні  речовини які  втрачає  морепродукт  під  час

приготування надходять до тушкованих овочів.

          Співвідношення  рецептурних  компонентів  страви  «Крем-суп  з

помідорів і болгарського перцю з креветками» наведено в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 – Співвідношення рецептурних компонентів страви «Крем-суп з

помідорів і болгарського перцю з креветками»

 № Найменування
сировини

 Маса сировини, г Нормативний
документ, що
регламентує

вимоги до якості

На 1 порцію

 Брутто Нетто
    1 2 3 4 5

    2 Томати 176 150 ДСТУ 3246-95

    3 Перець солодкий 136 105 ДСТУ 2659-94

    4 Цибуля ріпчаста 22 17 ДСТУ 3234-95

    5 Томатна паста 10 10 ДСТУ 5081:2008

    6 Вершки 25 25 ДСТУ 8553:2015

    7 Н/ф смажені креветки - 75 -

    8 Вихід - 300 -

              Технологічна  схема  виготовлення  страви  «Крем-суп  з  помідорів  і

болгарського перцю з креветками» наведена на рисунку 2.5.

               
   

               
               
             

ВершкиТоматна 
 паста

Н/ф креветки 
відварені

Сіль

                
  

                
                

           

Томати 
очищені, 
нарізані

Пасерування
Т=140…
1600С
=(2…3)×60с

                  
                       
                    

                 
Перець 
солодкий 
нарізаний

Цибуля 
ріпчаста 
нарізана

Олія 
рослинна

Пасерування
Т=140…
1600С
=(2…3)×60с

  С1 С3 С5
С
4

Пасерування

Т=140…
                  

Пасерування

Т=140…
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Рисунок 2.4 – Технологічна схема виготовлення страви «Крем-суп з помідорів

і болгарського перцю з креветками»

Таблиця 2.4 – Характеристика підсистем до страви

«Крем-суп з помідорів і болгарського перцю з креветками»

  Позначення Найменування Мета функціонування

Додавання

Варіння
Т=99…1000С
=(2…3)×60с

Готова страва «Крем суп з помідорів і 
болгарського перцю з креветками»

Підготовка 
до реалізації

Оформлення

Реалізація
Т=60…650С

Н/п крем суп з помідорів і 
болгарського перцю

Т=140…
1600С
=(2…3)×60с
Додавання

Тушкування
Т=99…1000С
=(5…7)×60с

Н/ф овочі тушковані 
в томатній пасті

Додавання

Тушкування
Т=99…1000С
=(15…20)×60с

Додавання

Подрібнення в 
блендері

Протирання 
через сито

Н/ф овочі протерті 
через сито

                  
                       
                    

Т=140…
1600С
=(2…3)×60с

Н/ф Перець 
пасерований

С2

А

В

С
6

С7
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А

Кулінарна продукція 
«Крем-суп з
помідорів і

болгарського перцю з
креветками»

Підготовка до реалізації
(порціонування, оформлення, тощо) та

отримання продукції із заданими
властивостями за рахунок реалізації
функціонально-технологічних

властивостей сировини з метою її
подальшої реалізації в ЗРГ

В

Отримання
напівпродукту 
« Крем-суп з
помідорів і

болгарського перцю з
креветками»

Послідовне здійснення технологічних
операцій з отримання напівпродукту

(термообробка)

С1

Отримання
напівфабрикату

«Перець солодкий
нарізаний»

Підготовка сировини до подальшої
технологічної обробки, видалення

неїстівної частини.

С2

Отримання
напівфабрикату

«Перець
пасерований»

Підготовка сировини до подальшої
технологічної обробки, зниження

механічної міцності.

С3

Отримання
напівфабрикату

«Цибуля нарізана»

Підготовка сировини до подальшої
технологічної обробки, видалення

неїстівної частини.

С4

Отримання
напівфабрикату

«Томати очищені,
нарізана»

Підготовка сировини до подальшої
технологічної обробки, видалення

неїстівної частини.

С5

Отримання
напівфабрикату

«Креветки відварені»

Підготовка сировини до подальшої
технологічної обробки, , зниження
мікробного обсіменіння, зниження

механічної міцності.

С6

Отримання
напівфабрикату

«Овочі тушковані в
томатній пасті»

Підготовка сировини до подальшої
технологічної обробки, видалення

неїстівної частини, зниження
мікробного обсіменіння, зниження

механічної міцності.

С7

Отримання
напівфабрикату

«Овочі протерті»

Підготовка сировини до подальшої
теплової обробки, зниження механічної

цінності.
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2.3 Розробка технології виробництва паштету для підприємства ресторанного

господарства на основі методу – Фудпейрингу

Для приготування виробу аналогу нарізану цибулю і моркву смажать зі

шпиком до напівготовності і  додають нарізану печінку, спеції і  смажать до

готовності.  Двічі  пропускають через  м’ясорубку,  додають вершкове масло,

                  молоко  і  вимішують.  Потім  розрівнюють  в  товщину  три  міліметра  і

                викладають  по  всій  площині  вершкове  масло  та  загортають  рулетом.

Залишають в холодильнику на 2 год. Подають з грінками та оформлюють

рубленим яйцем (рисунок 2.5).

В технології паштету з малиновим соусом і карамелізованим мигдалем

збільшують закладку молока і зменшують вершкового масла, замінюють під

час подавання яйце на малиновий соус і карамелізований мигдаль. Паштет не

                  оформлюють  в  вигляді  рулету,  а  викладають  на  грінки  за  допомогою

кондитерського мішку (рисунок 2.6).

Соус малиновий готують за рецептурою № 837 Збірника рецептур страв

і кулінарних виробів для підприємств ресторанного харчування  [посилання

          на  збірник].  Малину  перебирають,  видаляють  плодоніжку,  промивають  і

пересипають цукром та залишають на 2 год. Після виділення соку варять 20

хв. і охолоджують.

Мигдаль  перед  карамелізацією обсмажують  в  пароконвекційній печі

     при  температурі  250  С°  протягом  15  хв.,  подрібнюють  і  карамелізують.

Карамель готують з цукру з додаванням воду. Модуль гідратації 1:3.

            Співвідношення  рецептурних  компонентів  в  паштеті  з  малиновим

      соусом  і  карамелізованим  мигдалем  відносно  виробу-аналогу  наведено  в

таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 – Співвідношення рецептурних компонентів в паштеті з

малиновим соусом і карамелізованим мигдалем відносно виробу-аналогу
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 № Найменування 
сировини

 Маса сировини, г Нормативний
документ, що
регламентує

вимоги до якості

 Виріб аналог Зразок

   Брутто Нетто Брутто Нетто
      1 2 3 4 5 6 7

      2 Печінка куряча 102 88 102 88 ДСТУ 4589:2006

      3 Масло вершкове 15 15 5 5 ДСТУ 4399:2005

      4 Шпик 15.6 15 15.6 15 ДСТУ 4424:2005

      5 Цибуля ріпчаста 12 10 12 10 ДСТУ 3234-95

      6 Морква 9.3 7.4 9.3 7.4 ДСТУ 7035:2009

      7 Яйця 1/2 24 - - ДСТУ 5028:2008

      8 Молоко 5 5 15 15 ДСТУ 2661:2010

9
Н/ф соус 

 
   малиновий - - - 20

 10
Н/ф мигдаль 

 
   карамелізований - - - 15

     11 Вихід - 135 - 135

Масло 
 вершкове СільН/ф Яйце 

відварене
Цибуля 
ріпчаста

Печінка 
 

 
куряча

Шпик МолокоМорква

Зачищення

Миття
Т=18…

200С

Нарізання

МКО

Нарізання

Н/ф овочі 
нарізані

Миття
Т=18…

200С

Нарізання

Н/ф шпик 
 нарізаний С

4
С
3

С
1
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Рисунок 2.4 – Технологічна схема виготовлення страви «Паштет із печінки»

Таблиця 2.6 – Характеристика підсистем до страви

«Паштет із печінки»

  Позначення Найменування Мета функціонування

Н/ф печінка нарізана

Н/ф печінка смажена 
з овочами

Пропускання через 
м’ясорубку 2 рази

Додавання

Вимішування

Н/ф паштет

Підготовка до 
реалізації

Оформлення

Реалізація
Т=10…140С

Готова страва «Паштет із 
печінки»

Смаження
Т=140…1600С
=(3…5)×60с

Додавання

Смаження
Т=140…1600С
=(5…7)×60с

С
5

С
2

В

А
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А Кулінарна продукція 
« Паштет із печінки»

Підготовка до реалізації
(порціонування, оформлення, тощо) та

отримання продукції із заданими
властивостями за рахунок реалізації
функціонально-технологічних

властивостей сировини з метою її
подальшої реалізації в ЗРГ.

В
Отримання

напівпродукту 
«Паштет із печінки»

Послідовне здійснення технологічних
операцій з отримання напівпродукту

(пропускання через м’ясорубку).

С1

Отримання
напівфабрикату

«Яйце відварне»

Підготовка сировини до подальшої
технологічної обробки, видалення

неїстівної частини.

С2

Отримання
напівфабрикату

«Печінка нарізана»

Підготовка сировини до подальшої
технологічної обробки,видалення

неїстівної частини.

С3

Отримання
напівфабрикату

«Овочі нарізані»

Підготовка сировини до подальшої
технологічної обробки, видалення

неїстівної частини.

С4

Отримання
напівфабрикату

«Шпик нарізаний»

Підготовка сировини до подальшої
технологічної обробки, видалення

неїстівної частини.

С5

Отримання
напівфабрикату

«Печінка смажена з
овочами»

Підготовка сировини до подальшої
технологічної обробки, зниження

мікробного обсіменіння, зниження
механічної міцності.

Масло 
вершкове

Н/ф соус 
малиновийСільЦибуля 

 
 

ріпчаста
Шпик МолокоМорква

МКО

Нарізання

Н/ф овочі 
нарізані

Миття
Т=18…

200С

Нарізання

Н/ф шпик 
нарізаний

Печінка 
куряча

Н/ф мигдаль 
карамелізований

Зачищення

Миття
Т=18…

200С

 Нарізання С
2

С
5

С
4

С
3
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Рисунок 2.4 – Технологічна схема виготовлення страви «Паштет із печінки з

малиновим соусом і карамелізованим мигдалем»

Таблиця 2.7 – Характеристика підсистем до страви

«Паштет із печінки з малиновим соусом і карамелізованим мигдалем»

  Позначення Найменування Мета функціонування

Пропускання 
через м’ясорубку 2 
рази

Додавання

Вимішування

Н/ф паштет

Підготовка до 
реалізації

Оформлення

Реалізація
Т=60…650С

Готова страва «Паштет із 
печінки з малиновим соусом і 

мигдалем»

Смаження
Т=140…1600С
=(3…5)×60с

Додавання

Смаження
Т=140…1600С
=(5…7)×60с

Н/ф печінка нарізана

Н/ф печінка 
смажена з овочами

В

А

С
6

С
1
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А

Кулінарна продукція 
« Паштет із печінки з
малиновим соусом і
карамелізованим
мигдалем»

Підготовка до реалізації
(порціонування, оформлення, тощо) та

отримання продукції із заданими
властивостями за рахунок реалізації
функціонально-технологічних

властивостей сировини з метою її
подальшої реалізації в ЗРГ.

В

Отримання
напівпродукту 

«Паштет із печінки з
малиновим соусом і
карамелізованим
мигдалем»

Послідовне здійснення технологічних
операцій з отримання напівпродукту

(пропускання через м’ясорубку).

С1

Отримання
напівфабрикату

«Печінка нарізана»

Підготовка сировини до подальшої
технологічної обробки, видалення

неїстівної частини.

С2

Отримання
напівфабрикату
«Овочі нарізані»

Підготовка сировини до подальшої
технологічної обробки, видалення

неїстівної частини.

С3

Отримання
напівфабрикату

«Шпик нарізаний»

Підготовка сировини до подальшої
технологічної обробки, видалення

неїстівної частини.

С4

Отримання
напівфабрикату

«Соус малиновий»

Підготовка сировини до подальшої
технологічної обробки, видалення

неїстівної частини, зниження
мікробного обсіменіння, зниження

механічної міцності.

С5

Отримання
напівфабрикату

«Мигдаль
карамелізований»

Послідовне здійснення технологічних
операцій з отримання напівфабрикату

(карамелізування).

С6

Отримання
напівфабрикату

«Печінка смажена з
овочами»

Підготовка сировини до подальшої
технологічної обробки, зниження

мікробного обсіменіння, зниження
механічної міцності.

2.4 Розробка технології виробництва рулету для підприємства ресторанного

господарства на основі методу – Фудпейрингу
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Як вже зазначало раніше за прототип було взято страву № 617 «Рулет з

цибулею і  яйцем» [23],  оскільки технологія приготування найбільш повно

відповідає інноваційній страві розробленій за методом – Фудпейриг «Куряче

                  філе  фаршироване  моцареллою,  грибами  і  цибулею  порей,  в  беконі.  З

персиковим соусом».

  Для  приготування  виробу-аналогу  використовують  котлетну  масу  із

                  м’яса  свинини.  Для  фаршу  нарізують  і  пасерують  ріпчасту  цибулю  і

                з’єднують  її  з  подрібненим  відвареним  яйцем  та  нарізаною  зеленню

петрушки.  На змочену водою серветку розкладають котлетну маси рівним

шаром завтовшки в  0,5  мм.  На котлетну  масу  викладають фарш.  За  краї

серветки з’єднують так,  щоб один край  котлетної маси находив на  інший.

Після чого рулет перекладають на змазану жиром гастроємність, швом вниз.

            Поверхню  рулету  змащують  яйцем,  посипають  пшеничними  сухарями,

збризкують жиром, проколюють в декількох місцях і запікають протягом 30-

40хв. Готовий рулет ріжуть на порції і подають з картопляним пюре 

Картопляне пюре готують за рецептурою № 694 [збірник]. Очищену

картоплю  варять  в  воді  з  сіллю  до  готовності,  воду  зливають,  картоплю

              просушують.  Варену  гарячу  картоплю  протирають.  В  гарячу  протерту

            картоплю,  при  неперервному  перемішуванні,  додають  кип’ячене  молоко.

Суміш збивають до отримання пухкої однорідної маси. Після чого гарнірують

рулет. 

Співвідношення рецептурних компонентів в виробі-прототипі «Рулет з

цибулею і яйцем» наведено в таблиці 2.8.

Таблиця 2.8 – Співвідношення рецептурних компонентів в виробі-прототипі

«Рулет з цибулею і яйцем»

   № Найменування сировини Маса сировини, г Нормативний
документ, щоНа 1 порцію
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регламентує вимоги
до якості

 Брутто Нетто
    1 2 3 4 5
    2 Свинина (котлетне м'ясо) ДСТУ 7158:2010103 76

    3 Хліб пшеничний ДСТУ 7517:201415 15

    4 Молоко 23 23 ДСТУ 2661:2010

    5 Котлетна маса - 113 -
 6 Фарш:

   Цибуля ріпчаста ДСТУ 3234-9557 48
    7 Маргарин столовий ДСТУ 4465:20055 5

    8 Маса пасерованої цибулі - 24 -
    9 Яйця 1/4 10 ДСТУ 5028:2008

    10 Петрушка зелень ДСТУ 6010:20085 4

    11 Маса фаршу - 38 -

    12 Яйця 1/5 8 ДСТУ 5028:2008

    13 Сухарі панірувальні ДСТУ 8708:20174 4

    14 Маса напівфабрикату -- 161

 15 Жир тваринний 
 

  топлений 1 1
ДСТУ 4455:2005

    16 Маса готового рулету - 140 -
 17 Гарнір «Пюре 

 
  картопляне»

- 100 -

    18 Вихід - 240 -

Технологічна схема виготовлення страви «Рулет з цибулею і яйцем» наведена

на рис. 2.5.

 

М
КО

Нарізання

Н
/ф

 цибуля
 

нарізана
 

Пасерування
Т

=
140…

1600С
=

(3…
5)×

60с

Н
/ф

 цибуля
 

пасерована

С1С2
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Рисунок 2.4 – Технологічна схема виготовлення страви «Рулет з цибулею і

яйцем»

Таблиця 2.9 – Характеристика підсистем до страви

«Рулет з цибулею і яйцем»

  Позначення Найменування Мета функціонування

А
Кулінарна продукція 
« Рулет з цибулею і

яйцем»

Підготовка до реалізації
(порціонування, оформлення, тощо) та

отримання продукції із заданими

Змащ
ування

Панірування

Випікання
Т

=
170…

1800С
=

(25…
30)×

60с

Н
/п

 Рулет
 з 

цибулею
 і 

яйцем

Підготовка
 до

 
реалізації

Оформлення

Реалізація
Т

=
60…

650С

Готова
 страва

 
Рулет

 з цибулею
 і 

яйцем

Взбивання
 

до
 

однорідної 
консистенц

ії

Н
/ф

 Я
єчний

 
ж
овток

 
взбитий

Вирівнюван
ня

 ш
аром

 
товщ

иною
 

5…
7мм

Додавання

Додавання

Відбивання

Ф
ормування

 
н

/ф

Н
/ф

 Рулет
 з 

цибулею
 і 

яйцем

М
КО

Нарізання

Н
/ф

 
Петруш

ка
 

нарізана

Видалення
 

неїстівної 
частини

Нарізання

Н
/ф

 Яйце
 

відварене
 

нарізане
С3

С4

С6

С8

В
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властивостями за рахунок реалізації
функціонально-технологічних

властивостей сировини з метою її
подальшої реалізації в ЗРГ.

В

Отримання
напівпродукту 

« Рулет з цибулею і
яйцем»

Послідовне здійснення технологічних
операцій з отримання напівпродукту

(термообробка).

С1

Отримання
напівфабрикату

«Цибуля нарізана»

Підготовка сировини до подальшої
технологічної обробки.

С2

Отримання
напівфабрикату

«Цибуля пасерована»

Отримання напівфабрикату
«Цибуля нарізана».

С3

Отримання
напівфабрикату
«Яйце відварне»

Підготовка сировини до подальшої
технологічної обробки, видалення

неїстівної частини.

С4

Отримання
напівфабрикату

«Петрушка нарізана»

Підготовка сировини до подальшої
технологічної обробки.

С5

Отримання
напівфабрикату
«Котлетна маса»

Підготовка сировини до подальшої
технологічної обробки, видалення

неїстівної частини, зниження
мікробного обсіменіння, зниження

механічної міцності.

С6

Отримання
напівфабрикату

«Рулет з цибулею і
яйцем»

Підготовка до подальшої термообробки
обробки, зниження мікробного

обсіменіння, зниження механічної
міцності. Формування напівфабрикату.

С7

Отримання
напівфабрикату

«Яєчний жовток»

Підготовка сировини до подальшої
технологічної обробки, видалення

неїстівної частини.

С8

Отримання
напівфабрикату
«Яєчний жовток

взбитий»

Підготовка сировини до подальшої
технологічної обробки, насищення

киснем.
            Для  приготування  інноваційного  кулінарного  виробу  на  основі

принципу  Фудпейринг  куряче  філе  зачищають  від  плівок,  роблять  надріз

вздовж і відбивають, після чого солять та перчать. Для фаршу гриби смажать

                з  цибулею-порей,  моцареллу  натирають  на  терці.  Формують  рулет  і

обгортають його беконом. Випікають при температурі 170 °С протягом 35 хв.

Подають з персиковим соусом (рисунок 2.5).
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             Для  соусу  консервовані  персики  перетирають  через  сито,  додають

цукор і уварюють протягом 15 хв., додають сіль і мелений мускатний горіх.

Знову протирають через сито і доводять до кипіння, охолоджують.

          Співвідношення  рецептурних  компонентів  в  кулінарному  виробі

«Куряче філе фаршироване моцареллою, грибами и цибулею порей, в беконі.

З персиковим соусом» наведено в таблиці 2.10.

Таблиця 2.10 – Співвідношення рецептурних компонентів в кулінарному

виробі «Куряче філе фаршироване моцареллою, грибами и цибулею порей, в

беконі. З персиковим соусом»

№
Найменування сировини

 Маса сировини, г Нормативний
документ, що
регламентує

вимоги до якості

На 1 порцію

 Брутто Нетто
    1 2 3 4 5
    2 Куряче філе 150 132 ДСТУ 3143:2013

    3 Гриби шампіньйони 45 41 ДСТУ 7786:2015

    4 Цибуля порей 17 12 ДСТУ 4424:2005

    5 Олія соняшникова 7 7 ДСТУ 8595:2015

6
Маса смажених грибів і 

 
  цибулі - 40 -

    7 Моцарелла - 30 ДСТУ 6003:2008
    8 Бекон 60 57 ДСТУ 5028:2008

    9 Маса рулету - 230 -

    10 Маса рулету запеченого - 190 -

    11 Соус - 50 -

    12 Вихід - 240 -
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Рисунок 2.4 – Технологічна схема виготовлення «Куряче філе фаршироване

моцареллою, грибами и цибулею порей, в беконі. З персиковим соусом»
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Таблиця 2.11 – Характеристика підсистем до страви

«Куряче філе фаршироване моцареллою, грибами і цибулею-порей, в беконі»

  Позначення Найменування Мета функціонування

А

Кулінарна продукція
« Куряче філе фаршироване

моцареллою, грибами і
цибулею-порей, в беконі»

Підготовка до реалізації
(порціонування, оформлення,

тощо) та отримання продукції із
заданими властивостями за

рахунок реалізації функціонально-
технологічних властивостей

сировини з метою її подальшої
реалізації в ЗРГ.

В

Отримання напівпродукту 
« Куряче філе фаршироване

моцареллою, грибами і
цибулею-порей, в беконі»

Послідовне здійснення
технологічних операцій з
отримання напівпродукту

(термообробка).

С1
Отримання напівфабрикату

«Філе куряче»

Підготовка сировини до подальшої
технологічної обробки, видалення

неїстівної частини.

С2
Отримання напівфабрикату

« Філе куряче відбите»

Підготовка сировини до подальшої
технологічної обробки, зниження

механічної міцності.

С3
Отримання напівфабрикату

«Яйце відварне»

Підготовка сировини до подальшої
технологічної обробки, видалення

неїстівної частини.

С4
Отримання напівфабрикату
«Гриби і цибуля нарізані»

Підготовка сировини до подальшої
технологічної обробки, видалення

неїстівної частини, зниження
мікробного обсіменіння, зниження

механічної міцності.

С5
Отримання напівфабрикату
«Гриби і цибуля смажені»

Підготовка сировини до подальшої
технологічної обробки, зниження

мікробного обсіменіння, зниження
механічної міцності.

С6
Отримання напівфабрикату

«Моцарелла натерта»

Підготовка до подальшої
термообробки обробки, зниження

механічної міцності.

С7
Отримання напівфабрикату

«Бекон»

Підготовка сировини до подальшої
технологічної обробки, видалення

неїстівної частини.

С8
Отримання напівфабрикату

«Соус персиковий»

Підготовка сировини до подальшої
технологічної обробки, зниження

мікробного обсіменіння, зниження
механічної міцності.

Назва документу: Курсовая Барабоша ВИПРАВЛЕНИЙ1
ID файлу:
1003427368

Схожість Цитати Посилання Коментар A Підміна символів

Джерел на сторінці: 21
Сторінка 41 з  74

https://unicheck.com


2.5 Визначення органолептичних показників інноваційної кулінарної

продукції на основі методу – Фудпейринг

            З  метою  визначення  якості  кулінарних  виробів  проводять

  органолептичний аналіз  страв.  Органолептичний метод дозволяє  швидко і

просто оцінити якість кулінарної продукції, виявити порушення рецептури,

                  технології  виробництва  та  оформлення  страв,  що,  у  свою  чергу,  дає

            можливість  оперативно  вжити  заходів  стосовно  усунення  виявлених

 недоліків. Визначають  якість  продуктів за  допомогою органів  чуття:  зору,

               дотику,  смаку,  нюху. Таким  методом  визначають  смак,  колір,  запах,

консистенцію і зовнішній вигляд продукту.

            За  органолептичними  показниками  крем-суп  має  бути  охайно

викладений на тарілку, мати однорідну консистенцію, колір – рівномірний,

без вкраплень та властивий овочам запах і аромат. За  даними показниками

            було  проведене  дегустаційне  оцінювання  виробів,  результати  якого

відображені на рисунку 2.5.

Зовнішній вигляд

Колір

ЗапахСмак

Консистенція

3.5

4.5

5.5

Суп-пюре з різних овочів

Крем-суп з помідорів і болгарського перцю з 
креветками

Рисунок 2.5 – Дегустаційна оцінка виробу «Крем-суп з помідорів і

болгарського перцю з креветками»
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Проаналізувавши отримані дані, можна зробити висновок, що крем-суп

        з  помідорів  і  болгарського  перцю  з  креветками  не  поступається  виробу

аналогу і є кращим за зовнішнім виглядом.

Паштет із печінки за органолептичними показниками має бути гарно

викладений на тарілку, мати ніжну і однорідну консистенцію, без грудочок.

Запах і  смак властивий печінці, без стороннього запаху і присмаку, в міру

солоний.
Опираючись на дані вимоги  було проведене дегустаційне оцінювання

виробів, результати якого відображені на рисунку 2.6.

Зовнішній вигляд

Колір

ЗапахСмак

Консистенція

4

4.5

5

Паштет із печінки

Паштет із печінки з малиновим соусом і мигдалем

Рисунок 2.6 – Дегустаційна оцінка виробів «Паштет із печінки з малиновим

соусом і карамелізованим мигдалем»

З даних результаті можна зробити висновок,  що паштет із  печінки з

малиновим соусом має кращі органолептичні показники ніж виріб-аналог.

          Порівняння  інноваційного  кулінарного  виробу  «Куряче  філе

фаршироване моцареллою, грибами і цибулею-порей, в беконі. З персиковим
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соусом» проводилося  відповідно  до виробу-прототипу «Рулет з  цибулею і

яйцем». Органолептичні вимоги до якості готових рулетів наведені в   таблиці

2.12.

Таблиця 2.12 – Органолептичні вимоги до якості готових рулетів

 Показник Виріб-прототип «Рулет з
цибулею і яйцем»

«Куряче філе
фаршироване

моцареллою, грибами
і цибулею-порей, в

беконі. З персиковим
соусом»

  1 2 3

Зовнішній вигляд

Страва гарно викладена
на тарілку, рулет

знаходиться поруч з
гарніром.

Страва гарно
викладена на тарілку,
прикрашена соусом.

  Колір Золотистий. Золотистий.

Вигляд на розрізі
Колір – ніжно сірий,
добре видно начинку
завернуту спіраллю.

Колір – сірий, добре
видно начинку.

 Консистенція Ніжна, соковита. Пюре –
однорідне.

Ніжна, соковита. Соус
– однорідний.

 Запах Властивий м’ясу і зелені
петрушки.

Властивий птиці,
грибам та бекону.

 Смак В міру солоний,
приємний.

В міру солоний,
приємний.

            За  даними  показниками  було  проведене  дегустаційне  оцінювання

виробів, результати якого відображені на рисунку 2.7.

Назва документу: Курсовая Барабоша ВИПРАВЛЕНИЙ1
ID файлу:
1003427368

Схожість Цитати Посилання Коментар A Підміна символів

Сторінка 44 з  74

https://unicheck.com


Зовнішній вигляд

Колір

Запах

Смак

Консистенція

Вигляд на розрізі

3

3.5

4

4.5

5

Рулет з цибулею і яйцем

Куряче філе фаршироване моцарелою, грибами і 
цибулею-порей, в беконі. З персиковим соусом

Рисунок 2.7 – Дегустаційна оцінка виробу «Куряче філе фаршироване

моцареллою, грибами і цибулею-порей, в беконі. З персиковим соусом»

З отриманих даних можна зробити висновок, що інноваційна кулінарна

продукція  розроблена за  методом –  Фудпейринг  має  вищі  органолептичні

показники, ніж його прототип «Рулет з цибулею і яйцем». 

Дані  результати свідчать про  актуальність  технології  Фудпейринг  та

доцільність її використання в закладах ресторанного господарства.
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2.6 Визначення фізико-хімічних показників готових виробів

Фізико-хімічні показники характеризують фізичні і хімічні властивості

харчових продуктів і визначаються лабораторними методами.

При ідентифікації  крем-супу визначали  вміст сухих  речовин, масову

частку жиру (МЧЖ), вміст хлористого натрію (NaCl) та активну кислотність

(pH). Результати наведені в таблиці 2.13.

В паштеті визначали  вміст вологи (W), масову частку жиру (МЧЖ),

вміст хлористого натрію (NaCl), масова частка крохмалю (МЧК). Результати

наведені в таблиці 2.14.

При дослідженні  рулету визначали  вміст  вологи  (W),  водозв’язуючу

здатність (ВЗЗ), активну кислотність (pH), вміст хлористого натрію (NaCl).

Результати наведені в таблиці 2.15.

Дослідження зразків проводили загальноприйнятими методами: масову

частку вологи  (ДСТУ  ISO  1442:2005)  –  методом висушування наважки в

сушильній шафі при температурі 150 °С протягом 30 хвилин; масову частку 

жиру методом Гербере, за допомогою центрифугування; рН – за допомогою

            рН-метра;  вміст  хлористого  натрію  –  аргентометричним  титруванням

(методом Мора); вміст крохмалю – за допомогою розчину йоду.

Таблиця 2.13– Фізико-хімічні показники крем-супів

Найменування виробу
Вміст, %

 рН МЧЖ, %Сухі
 речовини NaCl

    1 2 3 6 7

    Суп пюре з різних овочів 10,7 0,3 1,3 1,2

Крем-суп з помідорів і

болгарського перцю з

креветками
   13,1 0,4 1,2 1,4

Таблиця 2.14 – Фізико-хімічні показники паштетів
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Найменування виробу
Вміст, % МЧЖ,

%
МЧК, %

 W NaCl
    1 2 3 6 7

    Паштет із печінки 57 1,1 29 -

Паштет із печінки з малиновим

 
   

соусом і мигдалем
61 1,1 26 -

Таблиця 2.15 – Фізико-хімічні показники рулетів

 
 

 Найменування виробу
Вміст, %

рН ВЗЗ, %
 W NaCl

    1 2 3 6 7

    Рулет з цибулею і яйцем 65,7 1,3 6,71 69,3

Куряче філе фаршироване

моцареллою, грибами і цибулею

порей, в беконі. З персиковим

соусом

   57,9 0,9 6,4 61,5

Проаналізувавши результати досліджень, можна зробити висновок, що

інноваційні кулінарні вироби на основі принципу Фудпейринг відповідають

        фізико-хімічних  та  функціонально-технологічні  властивостям  готових

виробів та задовольняють нормативні вимоги та відповідної продукції.

2.6 Розрахунок харчової та біологічної цінності інноваційної кулінарної

продукції розробленої на основі методу – Фудпейринг
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                Харчова  цінність  –  поняття,  що  включає  всю  повноту  корисних

          властивостей  харчового  продукту,  включаючи  ступінь  забезпечення

 фізіологічних  потреб  людини  в  основних  харчових  речовинах,  енергію  і

органолептичні  властивості.  Характеризується  хімічним складом харчового

продукту з урахуванням його споживання в загальноприйнятій кількості [29].

Більш висока харчова цінність продуктів, хімічний склад яких більшою

мірою відповідає  принципам збалансованого  та  адекватного харчування, а

також продуктів - джерел незамінних харчових речовин [30,31]. 

                Енергетична  цінність  –  це  кількість  енергії,  що  вивільняється  в

організмі людини у  процесі  травлення в  основному при окисненні  жирів,

білків, вуглеводів за умови повного їх засвоєння [32,33,34]. Харчова цінність

готових виробів наведена в таблицях 2.16…2.19 та рисунках 2.8…2.13.

Таблиця 2.16 – Харчова цінність готового вирубу «Суп-пюре з різних овочів»

Найменуванн
я сировини

 Харчові речовини, г Енергетична 
цінність ккал  Білки Жири Вуглеводи

    1 2 3 4 5
    Капуста свіжа 0,43 0,02 1,13 6,48

    Картопля 0,90 0,18 7,51 36,90
    Морква 0,23 0,02 1,24 5,64

Цибуля 
ріпчаста

   0,17 0.00 1,25 5,64

Борошно 
пшеничне

   0,64 0,08 4,06 19,86

Масло 
вершкове

   0,12 5,40 0,15 49,68

    Молоко 1,92 2,16 2,88 38,40
    Яйця 0,64 0,55 0,03 7,85

    Бульйон 4,50 1,13 0,67 33,75
    Усього 9,55 9,54 18,92 204,2

Таблиця 2.17 – Харчова цінність готового вирубу «Крем-суп з помідорів і

болгарського перцю з морепродуктами»

  Найменуванн Харчові речовини, г Енергетична 
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   я сировини цінність ккалБілки Жири Вуглеводи
    1 2 3 4 5
    Томати 1,65 0,30 5,55 30,00

Перець 
солодкий

   1,37 0,00 5,57 28,35

Цибуля 
ріпчаста

   0,24 0,00 1,77 7,99

    Томатна паста 0,25 0,03 1,67 8,00
    Вершки 0,75 2,50 1,00 29,50

Н/ф смажені 
креветки

   14,17 1,65 0,00 71,25

    Усього 18,43 4,48 15,55 175,09

  Білки Жири Вуглеводи0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

 9.55 9.54

18.9218.43

4.48

15.55

Суп-пюре з різних овочів
Крем суп з помідорів і болгарського перцю з морепродуктами

Рисунок 2.8 – Порівняльна діаграма харчових речовин супу-пюре з різних

овочів та крем-супу з помідорів і болгарського перцю з морепродуктами
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Рисунок 2.9 – Енергетична цінність супу-пюре з різних овочів та крем-супу з

помідорів і болгарського перцю з морепродуктами

Таблиця 2.18 – Харчова цінність готового вирубу «Паштет курячий»

Найменуванн
я сировини

 Харчові речовини, г Енергетична 
цінність ккал  Білки Жири Вуглеводи

    1 2 3 4 5
Печінка 
куряча

   16,81 5,54 0,53 119,68

Масло 
вершкове

   0,10 6,70 0,16 61,00

    Шпик 0,21 13,92 0,00 126,15
Цибуля 
ріпчаста

   0,14 0,00 1,04 4,70

    Морква 0,10 0,01 0,51 2,37
    Яйця 0,51 0,44 0,03 6,28

    Молоко 0,16 0,18 0,24 3,20
    Усього 18,03 26,79 2,51 323,38
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Таблиця 2.19 – Харчова цінність готового вирубу Паштет із печінки з

малиновим соусом і мигдалем

Найменування 
сировини

 Харчові речовини, г Енергетична 
цінність ккал  Білки Жири Вуглеводи

    1 2 3 4 5
    Печінка куряча 16,81 5,54 0,53 119,68

    Масло вершкове 0,05 3,35 0,08 30,50
    Шпик 0,21 13,92 0,00 126,15

    Цибуля ріпчаста 0,14 0,00 1,04 4,70
    Морква 0,10 0,01 0,51 2,37
    Молоко 0,16 0,18 0,24 3,20

Н/ф соус 
малиновий

   0,12 0,04 6,60 24,40

Н/ф мигдаль 
карамелізований

   2,79 8,65 7,42 116,65

    Усього 20,38 31,69 16,42 427,62

  Білки Жири Вуглеводи
0

5

10

15

20

25

30

35

Паштет із печінки з малиновим соусом і мигдалем
Паштет курячий

Рисунок 2.10 – Порівняльна діаграма харчових речовин курячого паштету та
паштету із печінки з малиновим соусом і мигдалем
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Паштет із печінки з малиновим соусом і мигдалем
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Рисунок 2.11 – Енергетична цінність курячого паштету та паштету із печінки

з малиновим соусом і мигдалем

Таблиця 2.20 – Харчова цінність готового вирубу «Рулет з цибулею і яйцем»

Найменуванн
я сировини

 Харчові речовини, г Енергетична 
цінність ккал  Білки Жири Вуглеводи

    1 2 3 4 5
Свинина
(котлетне 
м'ясо)

   12,16 16,42 0,00 196,84

Хліб 
пшеничний

   1,21 0,15 7,32 36,30

    Молоко 0,64 0,35 1,08 10,12
Цибуля 
ріпчаста

   0,67 0,00 4,99 22,56

Маргарин 
столовий

   0,03 3,00 0,03 27,25

    Яйця 2,29 1,96 0,13 28,26
Петрушка 
зелень

   0,15 0,02 0,30 1,88

Сухарі 
панірувальні

   0,39 0,08 3,10 13,88

Жир 
тваринний 
топлений

   0,00 1,00 0,00 8,96

Гарнір «Пюре 
картопляне»

   2,50 4,20 14,70 106,00

    Усього 20,04 27,16 31,66 452,05
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Таблиця 2.21 – Харчова цінність готового вирубу «Куряче філе фаршироване

моцареллою, грибами и цибулею порей, в беконі. З персиковим соусом»

Найменуванн
я сировини

 Харчові речовини, г Енергетична 
цінність ккал  Білки Жири Вуглеводи

    1 2 3 4 5
    Куряче філе 30,49 1,58 0,00 145,20

    Моцарелла 4,50 6,00 0,00 60,00
Гриби 
шампіньйони

   1,76 0,41 0,04 11,07

    Цибуля порей 0,24 0,00 0,98 3,96
Олія 
соняшникова

   0,00 6,99 0,00 63,00

    Бекон 3,45 6,75 0,00 75,00
Соус 
персиковий

   0,13 0,07 10,87 47,38

    Усього 40,58 21,80 11,89 405,61
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Куряче філе фаршироване моцарелою, грибами й цибулею порей, в беконі з 
персиковим соусом
Рулет з цибулею і яйцем

Рисунок 2.12 – Порівняльна діаграма харчових речовин курячого філе

фаршированого моцареллою, грибами й цибулею порей, в беконі з
персиковим соусом та рулета з цибулею і яйцем
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Куряче філе фаршироване моцарелою, грибами й цибулею порей, в беконі з персиковим соусом
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Рисунок 2.13 – Енергетична цінність курячого філе фаршированого

моцареллою, грибами й цибулею порей, в беконі з персиковим соусом та
рулета з цибулею і яйцем

Біологічна цінність харчових продуктів визначається головним чином

наявністю  в  них  незамінних  факторів  харчування,  що  не  синтезуються  в

організмі або синтезуються в обмеженій кількості і  з малою швидкістю. До

          основних  незамінних  компонентів  їжі  відносяться  амінокислоти,

поліненасичені жирні кислоти, усі вітаміни і більшість мінеральних речовин,

              а  також  природні  фізіологічні  речовини  високої  біологічної  активності:

фосфоліпіди, білково-лецитинові і глюкопротеїнові комплекси.

  В табл.  2.22-2.27 наведено вміст  вітамінів  і  мінеральних речовин в

кулінарних виробах розроблених за методом – Фудпейринг.

Таблиця 2.22 – Вміст вітамінів в паштеті із печінки з малиновим соусом і

мигдалем

 Найменування страви
Вміст вітамінів, мг/100 г

   А В1 В2 С Е РР
      1 2 3 4 5 6 7

      Печінка куряча 7,363 0,26 1,93 29 0,8
11,
4

      Масло вершкове 0,002 0 0 0 2 0
      Шпик 0 0,01 0,02 0 0,1 1,1
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Продовження табл.2.16

      1 2 3 4 5 6 7
      Цибуля ріпчаста 0 0,01 0 1 0 0,1

      Морква 0,148 0 0,01 0 0 0,1
      Яйця 0,01 0 0,02 0 0 0,1

      Молоко 0,001 0 0,01 0 0 0
      Н/ф соус малиновий 0,005 0 0,01 4 0,1 0,1

      Усього 7,529 0,28 2 34 3
12,
9

Таблиця 2.23 – Вміст мінеральних речовин в паштеті із печінки з малиновим

соусом і мигдалем

 Найменування сировини
Вміст мінеральних речовин, мг/100 г
     K Ca Mg P Na Fe

      1 2 3 4 5 6 7

 Печінка куряча
243,

    
8

7,9 15,8 276,3 91,5 6.1

      Масло вершкове 1,5 1,4 0,2 0,9 15,4 0
      Шпик 40,5 1,4 3 25,2 12 0,3

      Цибуля ріпчаста 17,5 3,1 1,4 5,8 0,4 0,1
      Морква 14,8 2 2,8 4,1 1,6 0,1

      Яйця 5,6 2,2 0,5 7,7 5,4 0,1
      Молоко 7,3 6 0,7 4,5 2,5 0

      Н/ф соус малиновий 33,6 6 3,3 5,6 1,5 0,2
      Н/ф мигдаль карамелізований 74,8 27,3 23,4 47,3 1 0,4

 Усього 439,
    

4
57,3 51,1 377,4 131,3 7,3

Таблиця 2.24 – Вміст вітамінів в крем-супу з помідорів і болгарського перцю
з морепродуктами

 Найменування страви
Вміст вітамінів, мг/100 г

   А В1 В2 С Е РР
      1 2 3 4 5 6 7

      Томати 0,2 0,09 0,06 38 1,1 1,1
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Продовження табл.2.18

      1 2 3 4 5 6 7
      Перець солодкий 0,263 0,08 0,09 210 0,7 1,1

      Цибуля ріпчаста 0 0,01 0 2 0 0,1
      Томатна паста 0,030 0,02 0,02 5 0,1 0,3

      Вершки 0,016 0,01 0,03 0 0,1 0,2
      Н/ф смажені креветки 0,008 0,02 0,03 0 0,5 3,8

      Усього 0,517 0,23 0,23 255 2,5 6,6

Таблиця 2.25 – Вміст мінеральних речовин в в крем-супу з помідорів і
болгарського перцю з морепродуктами

 Найменування сировини
Вміст мінеральних речовин, мг/100 г
     K Ca Mg P Na Fe

      1 2 3 4 5 6 7
      Томати 435 21 30 39 4,5 1,4

 Перець солодкий
171,

    
2

8,4 7,4 16,8 2,1 0,5

      Цибуля ріпчаста 29,8 5,3 2,4 9,9 0,7 0,1
      Томатна паста 87,5 2 5 6,8 1,5 0,2

      Вершки 31 22,5 2,5 20,8 10 0
      Н/ф смажені креветки 165 52,5 37,5 168,8 405 1,4

 Усього 919,
5

111,
    7 84,8 262,1 423,8 3,6

Таблиця 2.26 – Вміст вітамінів в курячому філе фаршированому моцареллою,

грибами и цибулею порей, в беконі. З персиковим соусом

 Найменування страви
Вміст вітамінів, мг/100 г

   А В1 В2 С Е РР
      1 2 3 4 5 6 7

      Куряче філе 0,008 0,02 0,03 0 0,5 3,8

      Моцарелла 0,095 0,09 0,2 0 0,7
16,

5
      Гриби шампіньйони 0,001 0,04 0,18 3 0 2,3

      Цибуля порей 0,040 0,01 0 4 0,1 0,1
      Олія соняшникова 0 0 0 0 3,1 0

      Бекон 0 0,23 0,06 0 0,2 2,7
      Соус персиковий 0,025 0,01 0,02 3 0,3 0,2

Усього
    0,169 0,4 0,49 10 4,9

25,
6
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Таблиця 2.27 – Вміст мінеральних речовин в курячому філе фаршированому

моцареллою, грибами и цибулею порей, в беконі. З персиковим соусом

 Найменування сировини
Вміст мінеральних речовин, мг/100 г
     K Ca Mg P Na Fe

      1 2 3 4 5 6 7
      Куряче філе 165 52,5 37,5 168,8 405 1,4

 Моцарелла 256,
    

1
21,1 23,8 217,8 92,4 2,1

 Гриби шампіньйони
217,

    
3

1,6 6,2 47,2 2,5 0,1

      Цибуля порей 27 10,4 1,2 7 6 0,1
      Олія соняшникова 0 0 0 0,1 0 0

 Бекон 131,
    

1
3,4 11,4 74,1 26,8 0,8

 Соус персиковий
108,

    
9

6 4,8 10,2 9 0,2

 Усього 905,
     4 95 84,9 525,2 541,7 4,7

                На  підставі  вище  наведених  даних  можна  зробити  висновок  про

доцільність впровадження нових інноваційних технологій під час розробки

кулінарних виробів.
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ВИСНОВКИ

Під час виконання курсової роботи був проведений аналіз інноваційних

напрямків  виробництва  кулінарної  продукції,  їх  розвиток  та  перспективи

         впровадження  в  заклади  ресторанного  господарства.  Аналізуючи  існуючі

технології ми побачили, що метод Фудпейринг сформувався зовсім недавно

як  синтез  кулінарії  та  науки.  На основі  дослідження  літературних джерел

можна зробити висновок про актуальність наукового підходу який стосується

поєднання ароматів та інноваційних методів створення кулінарної продукції.

Під час експериментальних досліджень, була проведена дегустація, за

            результатами  якої  підтвердилася  гіпотези  Хестона  Блюменталя  про

поєднання  продуктів  харчування  за  рахунок наявності  спільних  ключових

ароматів. 

               Було  розроблено  три  інноваційні  страви:  «Крем-суп  з  помідорів  і

болгарського перцю з креветками», «Паштет із печінки з малиновим соусом і

             мигдалем»,  «Куряче  філе  фаршироване  моцареллою,  грибами  і  цибулею

порей, в беконі. З персиковим соусом». Згідно з вивченням фізико-хімічних

              показників  можна  зробити  висновок,  що  страви  повністю  відповідають

               стандартам  і  є  безпечними  для  споживання.  Після  розрахунку  харчової

цінності результати показали, що розроблені страви є додатковим джерелом

корисних  вітамінів  та  мікроелементів,  та  є  набагато  кориснішими  ніж їх

аналоги.
          Проведені  дослідження  підтверджують  гіпотезу  про  поєднання

продуктів за ключовими ароматичними компонентами і  сприяють висновку

про найшвидше впровадження даної методики на підприємства ресторанного

              господарства  і  побутову  кухню.  Крім  того  використання  технології

Фудпейринг дозволяє привернути споживачів за рахунок її специфічності, що

безсумнівного позитивно позначиться на роботі підприємства.
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Додаток А

ПРОТОКОЛ ДЕГУСТАЦІЇ від 08.11.2018

на нові види соусів-діпів, дресингів та заправок з використанням

виноградної олії

Присутні:
Колісниченко Т.О. – завідувач кафедри харчових технологій Дніпровського

національного університету ім. О. Гончара, кандидат технічних наук, доцент

               Кондратюк  Н.В.  –  кандидат  технічних  наук,  доцент кафедри  харчових

технологій Дніпровського національного університету ім. О. Гончара

                Новік  Г.  В.  –  асистент  кафедри  харчових  технологій  Дніпровського

національного університету ім. О. Гончара

              Вієнко  О.Ю.  –  асистент  кафедри  харчових  технологій  Дніпровського

національного університету ім. О. Гончара

              Фарісєєв  А.Г.  –  доцент  кафедри  харчових  технологій  Дніпровського

національного університету ім. О. Гончара

              Чернушенко  О.О.  –  кандидат  хімічних  наук,доцент  кафедри  харчових

технологій Дніпровського національного університету ім. О. Гончара

                Гончаренко  І.  П.  –  зав.  лабораторією  кафедри  харчових  технологій

Дніпровського національного університету ім. О. Гончара 

               Барабоша  Г.В.  –  студентка  групи  ХТ-16-3  кафедри  харчових  технологій

Дніпровського національного університету ім. О. Гончара 

Порядок денний

На засіданні дегустаційної комісії було розглянуто питання про якість

крем-супів, паштетів та рулетів приготовлених за методом Фудпейринг.

             При  обговорені  якості  представлених  зразків  продукції  слухали:  

Колісниченко Т.О., яка відмітила перспективність використання технології

            Фудпейринг  та  можливість  підвищити  органолептичні  показники  за

рахунок використання даної технології. 
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Продовження додатку А

В результаті дегустаційної оцінки якості продукції та обміну думками,

всі  члени  дегустаційної  комісії  схвалили  якість  крем  супу,  паштету  та

рулету приготовленого за інноваційним методом Фудпейринг.

Ухвалили. Схвалити інноваційний напрямок приготування кулінарної

продукції Фудпейринг.

зав.кафедри харчових технологій, к.т.н., доцент                Т.О. Колісниченко

доцент кафедри харчових технологій, к.т.н.                       Н.В. Кондратюк 

доцент кафедри харчових технологій, к.х.н.                       А.Г. Фарісєєв 

доцент кафедри харчових технологій, к.х.н.                       О.О. Чернушенко 

асистент кафедри харчових технологій                                Г. В. Новік 

асистент кафедри харчових технологій                                О.Ю. Вієнко 

зав. лабораторією кафедри харчових технологій                 І. П. Гончаренко 

студентка групи ХТ-16-3                                                         Г. В. Барабоша
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Додаток Б

              ПОГОДЖЕНО                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
Головний державний санітарний                         Керівник________________
лікар___________________________                                                    /найменування суб’єкта 

              /назва адміністративної території/                                                              господарювання у закладах

         ___________________________                                             ресторанного господарства/

            /прізвище, ім’я та по батькові/                                                  ______________________
                                             ______________                                        /прізвище, ім’я та по батькові/
                                                              (підпис)

«____» _______________ 20___р                           «____»____________20__р
  М.П.                                                                           ______________________
                                                                                                           ___________
                                                                                                              (підпис)                   

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА № 1

НА СТРАВУ 

«Паштет із печінки з малиновим соусом і мигдалем»

 № Найменування 
сировини

 Маса сировини, г Нормативний
документ, що
регламентує

вимоги до якості

 На 1 порцію На 10 порцій
   Брутто Нетто Брутто Нетто

      1 Печінка куряча ДСТУ 4589:2006106 88 1060 880

      2 Масло вершкове 5 5 100 100 ДСТУ 4399:2005
      3 Шпик 15.6 15 156 150 ДСТУ 4424:2005
      4 Цибуля ріпчаста 12 10 120 100 ДСТУ 3234-95
      5 Морква 9.3 7.4 93 74 ДСТУ 7035:2009
      6 Молоко 15 15 150 150 ДСТУ 2661:2010
 7 Н/ф соус 

 
  малиновий  20  20 

 8 Н/ф мигдаль 
 

  карамелізований  15  150 

   Вихід  135  1350 

Продовження додатку Б

Продовження технологічної карти № 1

Опис технологічного процесу
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Для приготування паштету нарізані цибулю, моркву смажать зі шпиком

до напівготовності і додають нарізану печінку, спеції і смажать до готовності.

Двічі  пропускають через м’ясорубку,  додають масло, молоко і  вимішують.

Подають з малиновим соусом і карамелізованим мигдалем.

Органолептична оцінка

Зовнішній вигляд – страва гарно викладена на тарілку. Прикрашена 

соусом і мигдалем.

Консистенція – паштет однорідний і ніжний. Соус – ніжний, без 

грудочок. Мигдаль – хрусткий.

Колір – паштет коричневий. Соус має малиновий відтінок. Мигдаль – 

коричневий, на розломі білий.

Запах – притаманний печінці і малині.

Смак – властивий паштету з печінки, в міру солоний. Соус – кисло-

солодкий.
Харчова та енергетична цінність

У 100 грамах страви міститься: 

 Білків: 13,09   г  

 Жирів: 22,79   г  

 Вуглеводів: 12,16     г  

  Енергетична цінність: 316,296   ккал  

 Карту склав:__________    ________         Барабоша Г.В.               

                                            /посада/                     /підпис/           /прізвище, ім’я, по-батькові/
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 Продовження додатку Б

              ПОГОДЖЕНО                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
Головний державний санітарний                         Керівник________________
лікар___________________________                                                    /найменування суб’єкта 

              /назва адміністративної території/                                                              господарювання у закладах

         ___________________________                                             ресторанного господарства/

            /прізвище, ім’я та по батькові/                                                  ______________________
                                             ______________                                        /прізвище, ім’я та по батькові/
                                                              (підпис)

«____» _______________ 20___р                           «____»____________20__р
  М.П.                                                                           ______________________
                                                                                                           ___________
                                                                                                              (підпис)                   

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА № 2

НА СТРАВУ 

«Крем суп з помідорів і болгарського перцю з морепродуктами»

 № Найменування 
сировини

 Маса сировини, г Нормативний
документ, що
регламентує

вимоги до якості

 На 1 порцію На 10 порцій
   Брутто Нетто Брутто Нетто

      1 Томати 176 150 1760 1500 ДСТУ 3246-95
 2 Перець 

 
    солодкий 136 105 1360 1050

ДСТУ 2659-94

 3 Цибуля 
 

    ріпчаста 22 17 220 170
ДСТУ 3234-95

     Томатна паста 10 10 100 100 ДСТУ 5081:2008
      4 Вершки 25 25 250 250 ДСТУ 8553:2015
 5 Н/ф смажені 

 
  морепродукти  75  750 

   Вихід  300  300 

Продовження додатку Б

Продовження технологічної карти № 2

Опис технологічного процесу
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Нарізану цибулю і  селеру обсмажують на рослинній олії.  Через 2хв.

додають попередньо очищені томати. Тушкують 5 хв. постійно помішуючи. В

цей час  на  другій сковорідці  обсмажують нарізаний скибочками солодкий

перець, який потім додають до томатів. Тушкують 15 20хв. солять і перчать.

Після чого овочі перебивають в блендері, протирають через сито, додають

вершки і доводять до кипіння. Подають з морепродуктами.

Органолептична оцінка

Зовнішній вигляд  – страва гарно викладена на тарілку. В центрі супу

знаходяться морепродукти.

Консистенція – ніжна, однорідна. Морепродукти – м’які, соковиті.

Колір – суп помаранчевий. Морепродукти золотисті.

Запах – властивий томатам, солодкому перцю і морепродуктам.

Смак – приємний, злегка кислуватий. В міру солоний.

Харчова та енергетична цінність

У 100 грамах страви міститься: 

 Білків: 6,14   г  

 Жирів: 1,49   г  

 Вуглеводів: 5,18     г  

  Енергетична цінність: 58,38   ккал  

 Карту склав:__________    ________         Барабоша Г.В.               
                                            /посада/                     /підпис/           /прізвище, ім’я, по-батькові/
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Продовження додатку Б

              ПОГОДЖЕНО                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
Головний державний санітарний                         Керівник________________
лікар___________________________                                                    /найменування суб’єкта 

              /назва адміністративної території/                                                              господарювання у закладах

         ___________________________                                             ресторанного господарства/

            /прізвище, ім’я та по батькові/                                                  ______________________
                                             ______________                                        /прізвище, ім’я та по батькові/
                                                              (підпис)

«____» _______________ 20___р                           «____»____________20__р
  М.П.                                                                           ______________________
                                                                                                           ___________
                                                                                                              (підпис)                   

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА № 3

НА СТРАВУ 

«Куряче філе фаршироване моцареллою, грибами и цибулею порей, в беконі.
З персиковим соусом»

 № Найменування 
сировини

 Маса сировини, г Нормативний
документ, що
регламентує

вимоги до якості

 На 1 порцію На 10 порцій
   Брутто Нетто Брутто Нетт

о
      1 Куряче філе ДСТУ 3143:2013150 132 1500 1320

 2 Гриби 
     шампіньйони 45 41 450 410

ДСТУ 7786:2015

      3 Цибуля порей ДСТУ 4424:200517 12 170 120

 4 Олія 
 

    соняшникова 7 7 70 70
ДСТУ 8595:2015

 5 Маса смажених 
  грибів і цибулі  40  400



      6 Бекон 60 57 600 570 ДСТУ 5028:2008

    7 Маса рулету  230  2300 

 8 Маса рулету 
 

  запеченого  190  1900


    9 Соус  50  500


    10 Вихід  240  2400 

Продовження додатку Б
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Продовження технологічної карти № 3

Опис технологічного процесу

Нарізану цибулю і  селеру обсмажують на рослинній олії.  Через 2хв.

додають попередньо очищені томати. Тушкують 5 хв. постійно помішуючи. В

цей час  на  другій сковорідці  обсмажують нарізаний скибочками солодкий

перець, який потім додають до томатів. Тушкують 15 20хв. солять і перчать.

Після чого овочі перебивають в блендері, протирають через сито, додають

вершки і доводять до кипіння. Подають з морепродуктами.

Органолептична оцінка

Зовнішній вигляд – страва гарно викладена на тарілку, прикрашена 

соусом.
Консистенція – соковита, ніжна.

Колір – золотистий, на розрізі ніжно сірий. 

Запах – притаманний птиці, грибам і бекону. Без стороннього запаху.

Смак – властивий, в міру солоний.

Харчова та енергетична цінність

У 100 грамах страви міститься: 

 Білків: 13,99   г  

 Жирів: 7,51   г  

 Вуглеводів: 4,1     г  

  Енергетична цінність: 139,86   ккал  

 Карту склав:__________    ________         Барабоша Г.В.               

                                            /посада/                     /підпис/           /прізвище, ім’я, по-батькові/
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Схожість
Схожість із джерелами з Інтернету 159

2 https://cpo.stu.cn.ua/Oksana/harch_himia_lekcii/130.html 0.77%

3 https://studfile.net/preview/2428308/page:6 0.53%

4 https://helpiks.org/8-30229.html 0.45%

6 https://revolution.allbest.ru/cookery/00692029_0.html 0.4%

7 https://www.slideshare.net/AndriiHavrysh/ss-73778755 0.35%

8 https://www.meatjournal.ru/jour/article/download/87/95 0.31%

9 https://studfile.net/preview/8108458/page:4 0.29%

11 http://www.urist24.com/article/read/dogovir_orendi_zemli.html 0.26%

12 https://studfile.net/preview/5112589 0.24%

13 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/monetarypolicy2011en.pdf?4004e7099b3dcdbf58d0874f6eab650e 0.22%

14 http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/43.62.pdf 0.2%

15 http://essay.utwente.nl/69624/1/VanZwieten_MA_BMS.pdf 0.18%

16 http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/21542/nauka%2C_tehnologii%2C_innovacii_v_organizacii_restorannogo_i_gostini… 0.18%

17 http://www.kgau.ru/new/all/konferenc/konferenc/2013/f18.pdf 0.18%

18 https://tk.znu.edu.ua/nmk/Tvkp_lab2.pdf 0.16%

20 https://knute.edu.ua/file/NzM1OQ==/adb099cfb596b8fe5a685807aa58dd2e.pdf 0.15%

21 http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/zakzvit1-08BO.pdf 0.15%

23 https://businessviews.com.ua/ru/get_file/id/food-industry-report-2018.pdf 0.15%

24 http://essay.utwente.nl/64944/1/BrinkFvanden_0148555_openbaar.pdf 0.14%

25 https://msliter.ru/shop/product/sbornik-retseptur-blyud-i-kulinarnykh-izdeliy-dlya-predpriyatiy-obshchestvennogo-pitaniya-zdob…0.14%

5 Джерело

2 Джерело

3 Джерело

26 Джерело

4 Джерело

11 Джерело

2 Джерело

2 Джерело

3 Джерело
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26 https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_BIBL_A_011873239 0.13%

27 http://www.1cp.ru/sr27/ar_sr27.pdf 0.13%

28 http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/22929/1/Wellness%20Food.pdf 0.11%

29 https://vseosvita.ua/library/instrukcijno-tehnologicni-kartki-dla-kkz-variant-ii-210392.html 0.1%

30 https://mafiadoc.com/hoofdstuk-3-wiskunde-uitwerkingennl_5a0b0b3e1723dd28dd3cf29e.html 0.09%

32 https://readera.org/innovacionnyj-podhod-k-razrabotke-bljud-posredstvom-metodiki-foodpairing-14057971 0.09%

33 https://vk.com/wall-106796243?offset=460 0.09%

34 https://www.ilady.in.ua/2015/03/vplyv-zapahiv.html 0.08%

35 https://vseosvita.ua/library/urok-na-temu-tehnologia-prigotuvanna-zelepodibnih-solodkih-strav-186215.html 0.08%

36 http://um.co.ua/7/7-16/7-16720.html 0.08%

37 http://uk.x-pdf.ru/6tehnicheskie/126854-26-udk-64043200176-bbk-6594ukr-i-66-redakciyna-kolegiya-kyurchev-d-r-tehn-nauk-pr… 0.08%

38 https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27707/1/Sles_magistr.PDF 0.08%

39 https://infopedia.su/15x44c4.html 0.07%

40 http://tr.knteu.kiev.ua/files/2011/11/21.pdf 0.07%

41 http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/11718/1/2015-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%94%D1%88%D0%B… 0.07%

42 https://dsum.edu.ua/upload/diser/002_kolomyets/kolomiets_dis.pdf 0.07%

43 https://docplayer.net/37628589-Yakist-i-bezpeka-harchovih-produktiv-kachestvo-i-bezopasnost-pishchevyh-produktov.html 0.07%

44 http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/2114/1/Praktikum.PDF 0.07%

45 https://studfile.net/preview/5646089/page:10 0.07%

46 https://blanki-ua.com.ua/dogovor/20242/index.html?page=2 0.07%

47 http://5fan.ru/wievjob.php?id=80418 0.07%
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4 Джерело

5 Джерело

22 Джерело

7 Джерело

26 Джерело

2 Джерело

3 Джерело

3 Джерело

6 Джерело
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1 Студентська робота ID файлу: 1003427344 Institution: Oles Honchar Dnipro National University 8.1%

5 Студентська робота ID файлу: 1000966326 Institution: Oles Honchar Dnipro National University 0.43%

10 Студентська робота ID файлу: 1003427403 Institution: Oles Honchar Dnipro National University 0.28%

19 Студентська робота ID файлу: 1000829094 Institution: Oles Honchar Dnipro National University 0.15%

22 Студентська робота ID файлу: 1001272144 Institution: Oles Honchar Dnipro National University 0.15%

31 Студентська робота ID файлу: 1001013713 Institution: Oles Honchar Dnipro National University 0.09%

48 Студентська робота ID файлу: 1003074934 Institution: Oles Honchar Dnipro National University 0.07%

3 Джерело

10 Джерело

4 Джерело
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