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ВСТУП
Спещальний курс «Оргашзащя виробництва на пщприемствах ресторанного 

господарства» вивчають гасля опанування таких профшюючих дисциплш: «Вступ 
до фаху», «Проектування пщприемств», «Оргашзащя обслуговування» та теля  
проходження ознайомлювально!' ! виробничоТ (ознайомлювально!) практики на 
пщприемствах ресторанного господарства. Знания, яга мають здобути майбутю 
фах1вщ в ход!, вивчення означено!' дисципл!ни, будуть корисш гад час 
переддипломно! практики та захисту дипломного проекту, а також сприятимуть !х 
подальшому професшному розвитку.

Мета вивчення дисциплши:
- засво!ти 1СНУЮЧ1 принципи оперативного планування та складання виробничо! 

програми шдприемства;
- оволодгги теоретичними аспектами науково! оргашзацп пращ (НОП).

У результат! вивчення дисциплши студенти повиню знати:
- основш поняття та категор!альний апарат дисципл1ни;
- буд!вельш та еагатарн! норми й правила, що лежать в основ! прийняття 

компонувальних р1шень шд час розробки модел1 пщприемства ресторанного 
господарства (ПРГ);

- класиф!кащю основних тишв пщприемств ресторанного господарства та 
вщповщний ш  асортамент страв 1 послуг;

- основш етапи оперативного планування та принципи НОП;
- способи формування оптимальних умов прац!.

улйти:
- фррмувати науково обгрунтовану модель пщприемства ресторанного 

господарства заданого чи обраного типу;
- створювати оптимальш умови прац1 для сшвробкниюв пщприемства, яке 

моделюють з урахуванням !х посади, квал!ф!кацп, вид1в д!яльност1 та 
Ф131ОЛОПЧН0ГО стану;

- формуврти науковий системний П1ДХ1Д до встановлення взаемозв’язку М1Ж 
виробничими, службовими примщеннями та примгщеннями, призначеними 
для обслуговування в!дв!дувач!в;

- розраховувати корисш, загальш плопд, а також т!, як1 мають бута зайняга 
необхщним обладнанням для зд1Йснення технолопчного процесу на 
пщприемств! ресторанного господарства заданого типу.

У конспект! лекцш подано основш питания робочо! програми, шший 
матер1ал необхщно опановувати самост1Йно, використовуючи рекомендовану та 
методичну лгаературу, консультуючись 13 викладачами.

У процес1 вивчення курсу передбачено виконання контрольно! модульно! 
роботи, двох вар1ативних завдань 13 НОП та шдивщуального завдання 13 
вщкритим захистом.



ЛЕКЦ1Я 1

Загалып положения оргашзацй виробництва продукцй" 
на пщприемствах ресторанного господарства 

План
1. Основний термхнологхчний апарат дисцишпни.
2. Тишзацхя заклада в ресторанного господарства та и вплив на формування 

внутрхшньох структури виробництв.

Питания для самошдготовки
1. Якх типи ПРГ вам вщомх? Яю  особливостх надання ними послуг?
2. Що таке «внутрхшня концепдая шдприемства»? На чому вона заснована 1 в чому 

полягае и шдивщуальшсть?

1. Ресторанне господарство -  це одна з форм перерозпод1лу матерхальних 
данностей М1ж членами сусшльства, яка займае гхдне мхсце в реалхзацй сощально- 
економьчних завдань, пов’язаних зх змщненням здоров'я людей, пхдвищенням 
продуктивностх ’Гх пращ, економним використанням ресурсхв, проДовояьчох 
сировини, скороченням часу на приготування Гяа в домашнхх умовах, створенням 
можливостей для культурного дозвшля та вщпочинку.

Головне завдання ресторанного господарства -  надання платних послуг 
населению у форм! суспшьно оргашзованого харЧування.

Ресторанне господарство мае специфхчнх властивостх, яш вщрхзняють його 
вхд промислових 1 торговельних пщприемств: 1) поеднання виробництва 
продукцй з и реалхзацхею 1 оргашзацхя споживання в суспшьних примхщеннях 
(залах); 2) рхзномаютшсть продукцй, яку випускають; 3) короткочасне зберхгання 
готовоУ продукцй 1 багаторазове п виготовлення в невеликих кхлькостях.

Перша особливють -  поеднання трьох функщй, Тх взаемозв'язок 1 вплив 
одна на одну -  зумовлюе спхльшсть 1 рхзницю мхж пщприемствами харчовоУ 
промисловостх та торпвлх. Харчова промисловхсть реалхзуе свою продукцию через 
торгову мережу та мережу ресторанного господарства. Торпвля ж не передбачае 
вироблення продукцй.

Рхзноманхтшсть страв х кулхнарних виробхв залежить вщ характеру попиту 
споживачхв, типу шдприемства й особливостей контингенту, ступени кпшнфдаацн 
1 виробничих навичок кухар1в та офхцхант. Умшця складпти модемно га сезонне 
меню у випадку скороченин юлькосп поденного псортимситу продукцй, яку 
реадхзують, подшиюння нршц р о б тк ш и  добре т /^ н т т п .с и  ни нроцесх 
вирббництва й позитивно шшигшг ив якать х хрип

11ерсоив11 |йдпригм1' гни дамимюм придании 1п прппп IIII роПомпго дня так, щоб 
максимально видовою.пито пои т еиожпии'ми, даю ш ропнч'ирпюп. мавантаження 
ускладшос його роботу I мстптнимо по1ттгиюты и мн ими п обслуговування. Тому 
пауково обгруатовапий ро.чиодгд мршц одного ир.дапдаикп га всього колективу 
иротягом робочого дня/тижпи зибезиочуг Гюив'р! ршю фуикцюнування всього

шдприемства та створюе комфортш умови не тшьки пхд час виготовлення 
кулшарноТ продукцй, а й шд час и реалхзацй споживачам. Для цього потрхбнх 
певнх знания та вмшня в галузх НОП.

У зв'язку з тим, що на пщприемствах ресторанного господарства 
переробяяють рхзцоматтну харчову сировину та випускають продукцию, яка 
швидко псуеться, необхщно строго дотримуватись правил саштарй \ гхгхени, 
контролювати яюсть страв х кулхнарних виробхв, максимально скорочувати строки 
зберхгання 1 обробки сировини, готувати хжу в невеликих кхлькостях хз 
урахуванням попиту споживачхв. Для виконання цих вимог у життевому циюп 
шдприемства необхщно правильно здшснювати оперативке планування, складати 
в 1д п о в 1днх виробничх програми цеххв.

Цехи бувають заптпвельнх та доготхвельнп
Цех -  це вхдокремлена складова частина пхдприемства, у межах якох 

виготовляють продукцию визначеного асортименту вхдповхдно до виробничох 
програми. Залежно вхд потужностх ресторану та спроможностх цеххв у них 
розрхзняють виробничх вщцшення, технологхчш (потоковх) лшй, на яких 
укомплектовують спецхалхзоваш й ушверсальш робоч1 мхсця.

Виробничх вщдхлення -  це дхлянки цеххв, у яких виготовляють продукцию 
за певним закшченим виробничим циклом. У ресторанах, наприклад, у гарячому 
цеху е два вщдхлення: супове й соусне.

Технологичною (потоковою) лхшею називають систему робочих мхсць, 
розмхщених В1дпов1дно до послхдовностх операцш технологхчного процесу 
виготовлення натвфабрикатхв, кулхнарних х кондитерсысих виробхв.

Робоче мхсце -  це визначена робоча площа, укомплектована мехатчними 
засобами х предметами працх для виконання певних операцш у ходх виробничого 
процесу.

Виробнича структура являе собою комплекс технолошно 
взаемопов’язаних цех1в х робочих примхщень хз визначеним сшввщношенням 1 

розташуванням. . дар
Цехова структура виробництва на ПРГ дозволяе широко застосовуцати 

спедаалхзацпо не лише окремих дшянок виробництва, але й окремих працхвшшв, 
зайнятих виготовленням кулхнарно’Г продукцй. За таких обставин прахцо 
висококвалхфшованих робхтникхв застосовують бшьш рацхонально, створюють 
умови для широкого впровадження досягнень науково-техтчного прогресу.

Безцехову структуру виробництва застосовують на пщприемствах, де 
немае можливостей для створення окремих цеххв. Для таких пщприемств 
характерне виконання повного виробничого циклу на видхлених технологхчних 
Л1шях з унхверсальнимй робочими мхсцями. Описана структура виробництва 
переважае в разх постачання пхдприемства напхвфабрикатами рхзного ступеня 
готовностх. Розмхщення обладнання у виробничих примхщеннях повинне 
виключати виникнення зустрхчних поток1в сировини х готовох продукцй, 
вщповщати послхдовностх технолопчних процесхв, що прискорюватиме 
приготування страв, сприятиме органхзацй роботи працхвникхв на науковхй основх. 
Тнтер’ер виробничих прим!щень мае вщповщати вимогам здшснення



тохнолопчних процесхв, правилам технхки безпеки та прбтипожежноТ безпеки. 
Зпднб з будхвельнИми” нормами й правилами виробничё примхщення 
розташовують у наземних поверхах будЗвель. 1х висота повинна бути не нижча 
3,3 м. Стхни виробничих примхщень рекомендують облицьовувати плиткою 
св1тлих тошв, стелю бхлити крейдою, а шдлогу вкривати водовёдштовхувальною 
плиткою з нахилом до трашв 0,015 м. Саштарно-ппешчш умови, осветления, 
температура, волопсть 1 циркуляцхя руху повхтря повинш в1дпов1дати саштарним 
нормам. ОсвЗтлення застосовують як природне, так 1 штучне, причому 
сшввЗдношення площ1 В1КОН та плопц пхдлоги повинно становити 1:6 (для 
невиробничих примхщень -  1:8) або 175 -  200 лк на 1 м2 шдлбгй. 
Найсприятлив1ша температура -  18 -  25 °С за вологостё повхтря 60 — 80 %: Умовй 
пЗдвищеного комфорту на виробництвё створюють за допомогою встановлення 
припливно-витяжнох вентиляцп або кондицёонування поштря. Ресторани 
забезпеченЗ системою холодного господарсько-питного й гарячого 
водопостачання, як правило, централ1зовано вщ водопровхднох мереж!. Для водо- 
постачання ресторанёв, розмххцених у санаторно-курортшй зош, вхддаленш вЗд 
населения пунктёв, використовують свердловини рёзно! глибини, вода з яких 
вЗдповхдае санхтарним вимогам. Для обёгрЗву примхщень у зимовий перюд 
застосовують централ130ван1 системи опалення з примусовою циркулящею тепло-
НОС1Я.

2. Пхдприемства ресторанного господарства (ПРГ) класифхкують за торгово- 
виробничою • ознакою, спещалхзащею, сезоннхстю, потужшстю, характером 
контингенту, який вони обслуговують, нацхнковою категорией) та шшими 
показниками.

За торгово-виробничою ознакою видЗляють ПРГ хз власним виробництвом, 
серед яких розр!зняють тх, що виробляють кулшарну продукщю, т тё, що 
об’еднують функцЗх виробнидтва готово! продукцн та обслуговування 
вхдвЗдувачЗв. До перших належать фабрики-заготЗвельнё, спёцЗалЗзоваш 
заптвельш  цехи, комбхяати нашвфабрикатЗв. У них переробляють сировину за 
допомогою потужного устаткування та нашвпромислового обладнання, 
ВИГОТОВЛЯЮТЬ продукцию у великих КХЛЬКОСТЯХ ДЛЯ ПОВНОМ1р:НОГО ЦХЛЬОВОГО 
задоволення потреб дрёбних та середнЗх ПРГ, якЗ користуються хх послугами за 
угодою або закрЗплеш за ними. Наприклад, до таких пЗДприемств належать 
/дальш, ресторани, кафе, закусочш тощо. Вони працюють як на сировинх 
(багатомёсш хдальш, ресторани, комбЗноваш пЗдприемства), так 1 на 
напЗвфабрикатах 1 мають завершений виробничо-торговий цикл (виготовлену 
продукщю реалхзують у власнхй торговЗй залх).

До ПРГ, що працюють на нашвфабрикатах, належать хдальнё-доготхвельш, 
вагони-ресторани, кафе, закусочш. У них е доишвельш цехи або примхщення та 
шсця реалЗзацй' виготовленох кулёнарноГ продукщ '1 для споживачхв. На сьогоднЗ 
пбмЗчено' зростання кЗлькостЗ тдприемств, що не мають власного виробництва. 
Це -  ЛдаЛьш-роздавальш, буфети, магазини кулЗнархх та напЗвфабрикатёв, 
коКтёйль-холи тощо. Вони забезпечують короткочасне зберЗгаппя, ро-щунвання та

реалЗзащю готових страв, кулхнарних 1 кондитерських виробЗв, доставлених Зз 
шдприемств Зз власним виробництвом.

Спещалгзоване П РГ  -  заклад хз певним тематйчним асортиментом 
кулхнарних виробЗв власного виробництва: нетрудомхстких страв, напохв, 
кондитерських виробхв та купованих товарЗв (ресторани з нащональною кухнею, 
кафе-морозиво, кафе-кондитерська, закусочна-пельменна, варенична, шашлична, 
чебуречна, шцерхя, сушх-бар, пивний бар, винний бар, клуб тощо).

Повносервгсне П Р Г  -  рхзновид заклад1в хз обслуговуванням офЗцЗантами, у 
меню якого входять фёрмовЗ страви/напох та ЗншЗ страви з високим коефЗщентом 
трудомЗсткостх. Це -  ресторани, бари, кафе.

Заклади шв ид кого харчу вання характеризують самообслуговуванням 3
обмеженим асортиментом продукщх нескладного приготування.

К омплект е П РГ («майданчик харчування») -  сукупшсть декхлькох ПРГ 
швидкого обслуговування з р1зною титзацхею, але сшльною торговою залою, з 
повною централхзацЗею виробництва та управления. Так! ПРГ розмхщенЗ в мЗсцях 
цайбЗльшого скупчення споживачхв, мають широкий асортимент страв 3 напохв.

Загальнодоступне П Р Г  -  заклад, який надае послуги всхм без винятку 
споживачам (хдальня, кафе, ресторан, бар, магазин кулЗнарёх).

Спещалгзоване (закрите) П Р Г -  заклад , що реалёзуе продукщю та послуги 
певному контингенту споживачЗв (хдальш, кафе, буфети в лхкарнях, школах, ВИЗ, 
училищах, вхйськових частинах, на промислових шдприемствах).

... Тип П Р Г -  сукупшсть загальних.характерних ознак виробничо-торговох 
дЗяльностх закладхв ресторанного господарства (ресторан, кафе,бар, '/дальня, 
закусочна тощо).

Клас П Р Г  -  сукупшсть особливих ознак шдприемства певного типу, що 
характеризують рЗвень вимог до продукц!! власного виробництва та купованих 
товархв, умов IX споживання, оргашзацГх обслуговування та. дозв1Лля вхдвхдувачЗв. 
За ступенем комфорту, рхвнем обслуговування та обсягом послуг ресторани та 
бари под1ляють на так! класи: люкс  3 вищий.

За сезонтстю ПРГ розрхзняють постхйно дЗючх заклади та сезоннЗ (тх, що 
працюють не. цЗлий рхк). СезоннЗ можуть бути стащонарш та: пересувнх 
(автощальш, автобуфети тощо).

За потужтстю ПРГ резного типу характеризують залежно вЗд кшькостх 
мхсць або обсягу продукщх, яку випускають.

За характером, обслуговуваного контингенту розрхзняють загальнодоступнЗ- 
та спещалёзоваш пЗдприемства. гг

За нацтковою категоргею ПРГ. характеризують залежно вхд техшчного 
оснащения, форми обслуговування вЗдшд> вач:в. обсягу послуг, художньо- 
планувального рхшення, матерхальних витрат, пов’язаних хз виробництвом та 
реалЗзащею продукц!!.



ЛЕКЦ1Я 2
Оперативне планування виробництва 

План

1. Сутшсть оперативного планування.
2. Принципи складання виробничох. програми ПРГ.

Питания для самошдготовки
1. Що являе собою меню? Яга е основы види меню? У чому полягае хх

ВХДМШЮСТЬ?

2. У якш послхдовностх розташовують страви в меню? .

1. Керування виробничим процесом здшснюють за допомогою 
оперативного планування, яке дозволяв скласти завдання для кожнох дхлянки 
виробництва з урахуванням комплексного випуску продукцп та найбшьш повного 
використання можливостей виробництва.

На заготхвельних шдприемствах оперативне планування розпочинають зх 
складання виробничох програми. Для цього потрхбно визначити:
- мережу ПРГ та закладхв роздрхбнох мережх, готових укласти угоди хз 

загот1вельними шдприемствами або спецхалхзованими заготхвельними цехами;
- асортимент х гальгасть продукцп, необххднх для цих пхдприемств;
- технхчну оснащенхсть закладу;
- асортимент х гальгасть нродукцхх (напхвфабргосатхв, кулшарних, борошняних, 

кондитерських виробхв), яку мають виготовляти шдприемства харчування та 
спецхалхзованх заготхвельнх цехи для доготхвельних пщприемств.

Оперативне планування виробництва заготхвельного пхдприемства та 
спецхалхзованих заготхвельних цех1в здхйснюють у певнхй послхдовностх. 
Пхдприемства, з якими укладено угоду, оформляють денш замовлення на 
нашвфабрикати, кулхнарнх, борошнянх та кондитерсьга вироби й передають хх на 
заготхвельнх пхдприемства до диспетчерських служб (в1ддш в). Отримаш 
замовлення узагальнюють за всхма видами продукцп та передають до цех1в у 
виглядх денного виробничого плану. Один екземпляр замовлення надходить до 
експедицп для подальшох комплектацп замовлення. Замовлення приймають за 
день до хх виконання. Це пояснюють тим, що виробничому цеху необхщно 
заздалепдь отримати потрхбний асортимент 1 юлыасть сировини, продуктхв для 
забезпечення технолопчного процесу виробництва продукцхгза замовленням.

Нашвфабрикати та кулхнарнх вироби випускають вхдповхдно до ГОСТхв, 
ДСТУ, ОСТхв та ТУ, а також за нормами вхдходхв х втрат пхд час холодно!; та 
тепловоТ обробки сировини, наведених у збхрнику рецептур.

На доготхвельних шдприемствах хз повним циклом виробнихдтва повинен 
бути ухвалений план товарообхгу за мхсяць, на основ! якого складшоть пиробничу 
програму на день.

У ресторанах, де асортимент великий, до меню входять в основному 
порцхйт страви, тому заздалепдь планувати Тх гальгасть проблематично. Однак 
можна спланувати гальгасть напхвфабрикатхв х визначити, сюльки необххдно 
отримати продуктхв на день зх складхв.

На спецхалхзованих ПРГ роботу виробництва на кожен день можна 
спланувати бхльш чхтко.

Розрахунки кхлькостх страв, яга необххдно виготовити протягом дня, 
здхйснюють за таким планом:

1. Визначення ктькост'г вгдвгдувачгв за день Мв,дв = пм!сць- т об,
Де пм!сць-  кхлькхсть мхсць на шдприемствх;

Шоб -  коефхщент оборотное^ одного М1сця за день (дод.1).
2. Визначення ктькостг страв, яш необхгдно приготувати протягом дня

( Р с т р а в ) '  Рсграв П е;д1! Шспож?

Де Щспо» -  коефхцхент споживання страв (дод. 2).
3. Визначення ктькостг страв за групами:

Рхс = ЙВЩВ- ХПхс,
Р I стр. Н ВщВ ПХ1 стр.,

Р л  стр. " ^ В2ДВ' П Х ц  с ;  р .;

Рсс = НВ(дВ; Шсс»
де пххс, ГП1 стр., Шц стр., Шсс -  коефхцхенти споживання холодних, перших, других та 
солодких страв вхдповхдно (див. дод. 2).

Приблизив сшввщношення рхзних груп страв, яю випускають на ПРГ, 
наведено в дод. 3. Пхд час розрахунюв також елхД звернутй увагу на приблизнх 
норми споживання одним вхдвхдувачем таких видав продукцп, як напо'Т, хл1б, 
кондитерсьга вироби (дод. 4).

2. Виробничу програму заготхвельних цеххв розробляють на тиждень, 2 - 3  
тижю, квартал, рхк.

На гадставх виробничох програми кер1вники цеххв складають щоденш 
наряди-замовлення за спецхальною формою.

Наряд-замовлення -  це денна виробнича програма цеху, у якхй враховаю 
рхвень механхзаци виробничих процесхв у цеху, наявшсть сировини на складх, 
потреби доготхвельних пхдприемств ресторанного господарства, попит 
споживачхв.

У нарядх-замовленнх вказують найменування виробхв, хх гальгасть х 
розраховують сировину, необххдну для хх приготування. Цей документ е 
шдставою для отримання сировини з комори лобового зберхгання та складу, 
виробничого завдання прашвникам, здхйснення контролю за випуском виробхв, 
розрахунку заробхтнох плати.

На спецхалхзованих ПРГ виробничу програму складають у форм! планового 
меню на тиждень, декаду, мхсяць. Иого розробка заснована на хнформацй про 
гальгасть та склад споживачхв, стан та можливостх змхни попиту на окремх види 
кулхнарнох продукцп, перспективу постачання продуктхв на шдприемство, вимоги 
рацхонального харчування.



Плаиове меню  дозволяе забезпечити рхзноманхтшсть страв, яю пропонують 
споживачам у заклада харчування за днями тижня, чхтку оргашзащю постачання 
пщприемства снровиною та напхвфабрикатами, рацюнальну органхзацхю 
виробничих процессе у цехах. Планове меню мхстить найменування та кшыасть 
страв, яга випускае ПРГ.

План-меню -  виробнича програма, яку складають що денно на пхдставх 
планового меню та за якою розраховують потреби в сировиш й напхвфабрикатах. 
У пданх-меню загальнодоступних ПРГ вказують найменування страв 1 напохв, хх 
загальну кшыасть х кхлькхсть за окремими партхями, вихщ страв та нбмер за 
збхрником рецептур, а також вщповщальних за приготування певноТ Продукцй.

У процесг складання планового меню та плану-меню враховують 
асортимент страв, напош 1 кулхнарних виробхв, рекомендованих для вхдповщного 
типу ПРГ, вщсоткове стввщношення страв у асортиментх, споживчий попит, 
наявшсть сировини, кхлыасний та професшний склад пращвникхв, рхвень 
мехашзацн пращ. План-меню та планове меню е шдставою для складання меню, 
яке пропонують вщвхдувачам,

На основ1 плану-меню розраховують сировину (за збхрником рецептур страв 
та кулхнарних виробхв для ПРГ 1 складають замовлення на Гх вхдпуск зх складу. 
Кшькхсть отриманох сировини повинна збхгатися з кхлыастю, зазначеною в нарядх- 
замовленнх. За планом-меню розробляють також завдання в цехи на випуск 
пёвного асортименТу та обсягу продукцй'.

Залежно вхд типу пщприемства, його класу, контингенту обслуговуваних 
споживач1в, складають рхзнх види меню.

Зразки бланюв основних нормативных документхв для виконання 
виробничох програми ПРГ наведеш в дод. 5 - 7 .

   ЛЕКД1ЯЗ
Дехова структура виробництва. 

Оргашзащя роботи заготхвельних цеххв. Овочевий цех
План

1Я  :: I  хУ\ • 44 •

1. Види цеХхв. Основщ вимоги до виробничих примхщень.
2. ОрганШцГя роботи в заготхвельних цехах. Органхзащя роботи цеху обробки 

овочхв.

Питания для самопщготовки
1. 1з я к им и правилами роботи га в яких цехах ви були ознайомленх пхд час 

проходження виробничох (ознайомлювальнох) практики на спещадазованому 
ПРГ? ,, йто:,..,.. н-г Ш.

2 . Яга в а м  В1Д0МХ, пщсобнх примххцення н а  ПРГ? У ч о м у  п о л я г а ю т ь  Тх ф ункцхх?

1. Цехову структуру виробництва ■ органёовують на потужних . ПРГ. У 
такому випадку створюють загОЙйейып (м'ясний, рибний, овочевий) та 
догбтхвельш (гарячий х холодний) цехи' Можуть бути сформован! Кбндитерський 
та шиш спецхалхзованх цехи. Робота пщприемства побудовайа за единим планом, 
виконання якого покладене на пращвникхв окремих цеххв. У цехах оргашзовують 
виробничх бригади, якх працюють пхд керхвництвом начальника цеху. Наявшсть 
однхех або декхлькох виробничих бригад дозволяе правильно розподхлити 
пращвникхв, спецхалхзувати хх на виконання окремих операцш Технолопчного 
процесу й випуску певних видхв продукцй.

Цс.чова структура виробництва лае можлишеть чггКо оргашзувати роботу, 
мехашзувати й автоматизувати виробничх пронеси та дхлянки, в провалиги ‘йа 
заготхвельних пщприемствах потоков! лхнй', ращонально використовуг&’ги 
квалхфхковану робочу силу на найбхлыл вщповщальних дтянкаХ.’З КлЫО':Я_ х.

Правильна структура виробництва, рацкшалыш ‘ор( акхзххщя пращ' багато в 
чому визначають ефективну виробничо-торгову дашь’нклъ ПРГ.

Основы! вимоги до виробничйХЭДриЙвдёнь ‘ 51
Виробничх примхщення мають бути розташоваш ‘ йщпбвхдйо5 до 

послхдовност! стадш технологхчного процесу хз’ виключейням’ зустрхчнйх иотокхв 
сировини, иатвфабрикатхв х готово! продукцй. Так, заготхйШШ’1' цёУй;Ьйогййнн1 
бути розмхщенх близько до складхв, але в той же час махи зручпий йв'язбк хз 
доготхвельними цехами, що забезпечить потоковкть виробництва. праййлвну 
послЩовшсть здхйснення технологхчних операцш. - 41 .

Виробничх примхщення мають бути розташоваш на наземних поверхах 1 
орхентованх на ш в тч  х швшчнйй заххд. Склад х площу виробничих примхщень 
визначають за будхвельнимй нормами й правилами проектування затежно вхд 
типу й потужностх пщприемства. Вйсота виробничих- примхщень повинна бути не 
менше нхж 3,3 м. Стхни на висоту 1,8 м вхд пхдлоги облицьовують керамхчною 
плиткою, шшу частину похфивають свхтлою кленовою фарбою. (У сучасних 
примхщеннях стхни облицьовують- свхтлою керамхчною плиткою на всю висоту, 
що полхпшуе умови саштарнох обробки.) Пхдлога повинна бути водонепроникна, 
мати невеликий нахил до трапу та бути облицьована метлаською плиткою або 
хншим штучним матерхалом, що вхдповхдае санхтарно-пгхенхчним вимогам.

У виробничих примхщеннях важливе створення оптимального мжроклхмату. 
До факторхв мхкроклхмату належать температура, волопсть х швидкхсть руху ■ 
повхтря. На м1кроклхмат гарячого й кондитерського цеххв впливае також тепловб 
випромшювання вхд нагрхтих поверхонь устаткування. Оптимальна температура в 
загототхвельному й холодному цехах -  16 -  18 °С, у гарячому й кондитерському -  
23 -  25 °С, вхдносна волопсть повхтря -  60 -  70 %. Данх йшроклхматичнх умови 
створюють шляхом установления припливно-витяжнбг вентиляцхх. У гарячих 
цехах крхм загально! вентиляцп використовують мкцеву, над секцшно- 
модул 1»11им устаткуванням (плитами, сковородами фритюрницями, мармхтами) 
улашТовують мхсцев1 вентиляцхйн1 вхдсмоктувачх, призначен1 для видалення пари. 
Доцтьно вйкЬристовувати також автоматичне кондицшне устаткування.



Велику увагу необхёдно придшяти правильному освётленню виробничих 
примёщень 1 робочих мёсць. У цехах обов'язково повинне бути природне 
освётлення. Коефёцёент освётленостё (вёдношення площё вёкон до площё пёдлоги) 
мае становити не менше нёж 1:6, а вёдстань вёд робочого мёсця до вёкон —  не 
бёлыпе шж 8 м. Виробничё столи розмёщають так, щоб кухар працював обличчям 
до вёкна або свётло падало лёворуч. Для штучного осветления використовують 
люмёнесцентнё або лампи розжарювання. Вибираючи лампи, необхёдно 
дотримуватися норми: на 1 м2 площё цеху -  20 Вт.

Виробничё примёщення повиннё мати пёдведення гарячоё та холодно! води 
до ванн, електрокип'ятильникёв, стравоварильних котлёв. Наявшсть каналёзацё! 
обов’язкова для видал ення стёчних вод пёд час експлуатацё! ванн, 
стравоварильних котлёв, рукомийникёв тощо.

У процесё роботи механёчного й холодильного устаткування виникають 
шуми. Припустимий рёвень шуму у виробничих примёщеннях не повинен 
перевишувати 60 -  75 дБ. Рёвень шуму у виробничих примёщеннях можна 
знизити шляхом використання звукоёзолюючих матерёалёв.

Поблизу виробничих столёв ё ванн установлюють пёднёжнё дерев'янё стелажё. 
Для зручностё роботи вёдстань мёж лёктем працёвника й поверхнею стола не 
повинна перевишувати 200—250 мм.

Кут миттево'ё видимостё предмета мае становити 18°. У цьому секторё 
розташовують те, що працёвник повинен побачити миттево. Кут ефективно! 
видимостё не повинен перевишувати 30°. У середньому для людини кут огляду -  
120°, тому довжина виробничого стола не повинна перевишувати 1,5 м.

Кожне робоче мёсце мае бути забезпечене достатньою кёлькёстю 
ёнструментёв, ёнвентарю й посуду, якё пёдбирають вёдповёдно до норм оснащения 
певних типу й потужностё пёдприемства. Виробничий ёнвентар повинен бути, 
мёцний, надёйний, естетичний тощо.

2. Для механёчно! обробки сировини й виробництва напёвфабрикатёв на ПРГ 
створюють заготёвельнё цехи —  овочевий, м'ясний, рибний та ён. На невеликих 
пёдприемствах, що працюють на сировинё, заготёвельнё цехи випускають 
нашвфабрикати в основному для подалыдоё обробки в доготёвельних цехах. 
Роботу заготёвельних цехёв на невеликих пёдприемствах, де одна виробнича 
бригада обслуговуе всё цехи, звичайно органёзовують в одну змёну, Це дозволяв 
пёдвищити продуктивнёсть працё й бёльш рацёонально використовувати 
технологёчне устаткування. У виробничих цехах великих заготёвельних 
пёдприемств роботу органёзовують у двё або три змёни, причому в першу чергу 
виготовляють напёвфабрикати з тривалим строкой зберёгання.

Органёзацёя роботи овочевого цеху
Для централёзованого виробництва овочевих напёвфабрикатёв створюють 

великё цехи при овочевих базах або складах, а також на комбёнатах харчування, 
заготёвельних фабриках та ёнших пёдприемствах. Заготёвельнё цехи слёд. 
розташовувати як можна ближче до овочевого складу або комори, доготёвельних 
цехёв та експедицёё. Це дае можливёсть скоротити витрати працё на доставку

овочёв зё складу (комори) у цех, значно полёпшити санётарний стан пёдприемства, 
а також швидко направляти напёвфабрикати для теплово! обробки або 
транспортувати на доготёвельнё пёдприемства.

Технологёчний процес первинноТ обробки овочёв здёйснюють за двома 
лёнёями: первинна обробка картоплё й коренеплодёв, обробка ёнших овочёв. 
ВёДповёдно до цих лёнёй розмёщують устаткування ё органёзовують робочё мёсця, 
мёж якими повинен бути забезпечений зручний зв'язок.

У процесё обробки картоплё й коренеплодёв !х попередньо сортують (за 
якёстю ё розмёрами), потём миють, очищають ё дочищають. Картоплю за 
необхёдностё сульфётують ё лромивають. 1ншё овочё зазвичай обробляють ручним 
способом: очищують, миють, нарёзають. У великих овочевих цехах комбёнатёв 
напёвфабрикатёв, на заготёвельних фабриках, а також у цехах при овочевих базах 
обробка картоплё й коренеплодёв майже повнёстю механёзована. Для цього 
використовують потоковё лёнё'1, якё складаються з комплексу машин, пов'язаних 
мёж собою транспортерами. Створюють окремё лёт! для обробки цибулё, капусти 
та ёнших овочёв. Якщо картопля й коренеплоди надходять без попереднього 
сортування, то процес !х обробки починають ёз машинного очищения. 1з 
урахуванням велико!' трудомёсткостё процесу сортування його доцёльно 
проводите тёльки на овочекомбёнатах ё великих заготёвельних пёдприемствах, де е 
можливёсть установите сортувальнё машини.

Миють картоплю ё коренеплоди в спецёальних мийних машинах, а на 
невеликих пёдприемствах —  у  картоплечистках, нристосованих для цёе! операцёё' 
(без абразивного покриття диска та внутрёшнёх стёнок), а також у ваннах. 
Очищають картоплю ё коренеплоди в спецёальних машинах ё апаратах, 
механёчним ё термёчним способами.

Доочищення картоплё у великих заготёвельних цехах здёйснюють на 
конвеерё, з двох сторён якого влаштованё робочё мёсця чистильниць. На невеликих 
та середнёх пёдприемствах працёвники доочищають картоплю на столах, 
розрахованих на одне або кёлька робочих мёсць. Для ручного доочищення 
картоплё й ёнших овочёв застосовують особливё ножё — удосконалений, 
жолобковий або нёж-шкребок. Правильне розташування робочих мёсць 
чистильниць, форма та якёсть ножёв значною мёрою впливають на продуктивнёсть 
працё й скорочення вёдходёв. Загальну кёлькёсть робочих мёсць для доочищення 
картоплё й коренеплодёв визначають на основё виробничоё' програми й 
установлених норм виробётку.

Якщо овочевий цех постачае очищену картоплю доготёвельним 
пёдприемствам, то ц сульфётують, тобто обробляють 1%-м розчином натрёю 
сульфёту в спецёальному апаратё або у в ан т  з двома вёддёленнями. Пёсля обробки 
картоплю кёлька разёв ретельно промивають у проточнёй водё. Сульфётована 
картопля протягом двох дёб за температури 2 -  6 °С та однёе! доби за 15 -  16 °С не 
темнёе на повётрё, тому и можна вёдправляти на доготёвельнё пёдприемства в тарё 
без води. Виробнидтво сульфётовано! картоплё дозволене тёльки за наявностё 
спецёального лабораторного контролю.



Вхдходи, отримаш в разё ручноё доочистки картоплё, 1 воду, що надходить ёз 
картоплечисток, використовують для виготовлення крохмалю. Для цього на 
великих шдприемствах створюють окремий цех 1 встановлюють спецёальнё 
агрегата, а на невеликих шдприемствах — крохмалевёдстёйники.

Норма вироб'ипку —  кёлькёсть продукцп (у стравах, штуках, кшограмах, 
гфйвнях товарообёгу), яка повинна бути виготовлена за одиницю часу (годину, 
змёну тощо) працёвником або хрупою працёвникёв певши квалёфёкацп.

Норма виробётку й норма часу — обернено пропорцшш величини, тобто 
чим менша норма часу на одиницю продукцёх, тим бёлыпа норма виробётку за 
роббчий день.

ЛЕКЦ1Я 4
Оргашзавдя роботи заготевельних цехёв. 

Цехи з обробки м’яса, риби, птицё
План ;

1. Органёзацёя роботи цеху з виготовлення м’ясних напёвфабрикатёв.
2. Органёзацёя роботи цеху з виготовлення рибних напёвфабрикатёв. ,,
3. Органёзацёя роботи цеху з виготовлення напёвфабрикатёв ёз птицё та днчпни.
4. Органёзацёя роботи гд’ясо-рибного цеху.

Питания для самошдготовки
1. Якё е види напёвфабрикатёв, виготовлених ёз риби, м ’яса, птицё?
2. У чому полягае суть операцёй, якё здёйснюють у ходё первиннох обробки риби, 

м’яса, птицё?

1. У м'ясних цеха» здёйснюють кулёнарну механёчну обробку сировини й 
приготування напёвфабрикатёв для основного виробництва, магазинёв кулёнарёё та 
доготёвельних шдприемств.

У великих м’ясних; цехах органёзовують потоковё лёнёё' для виробництва 
крупношматкових напёвфабрикатёв ё окремё робочё мёсця з виготовлення 
порцёйних, дрёбношматкових напёвфабрикатёв та виробёв ёз сёченоё та котлетноё 
мае. У невеликих м'ясних цехах органёзовують загальне виробництво, що ёнодё 
включае ё лёнёю обробки риби.

Кулёнарна обробка м'яса передбачае такё операцё'ё: розморожування, 
обмивання, обсушування, розрубування тушё на частини, обвалювання, 
зачищення й нарёзання м'яса на певнё напёвфабрикати. Вёдповёдно до 
технологёчного процесу налагоджують ё роботу в цеху. У зв’язку з великим 
обсягом виробництва працёвники спецёалёзуються на виконаннё окремих операцёй 
ёз частково механёзованою ручною роботою. У цеху створюють три потоковё лёнё'г. 
розморожування, обмивання ё обвалювання, нарёзування дрёбношматкових 
напёвфабрикатёв ё виготовлення напёвфабрикатёв ёз котлетноё маси.

М’яснё тушё з холодильних камер надходять до камери для розморожування 
за допомогою монорейки або на пересувних стелажах чи вёзках. Температура в 
камерё -  8 -  10 °С, вологёсть повётря -  85 %. Тушё в пёдвёшеному станё 
розморожуються протягом трьох дёб, потём на них зрёзують усё види тавр, пёсля 
чого обмивають у спецёальному примёщеннё за допомогою брандспойта або щёток 
(Фюди = 20 -  25 °С) ё обсушують повётрям, яке нагнётаюта у примёщення, протягом
1,5 -  2. год, не знёмаючи з гакёв. Якщо м'ясо необхёдно обсушити швидше, 
використовують серветки з бавовняноё тканини. Пёсля цього тушё в пёдвёшеному 
виглядё роздёляють на частини великим ножем-рубакою, м ’ясницькою сокирою 
чи стрёчковою циркулярною пилою на стёльцё для розрубування.

Обвалюють м'ясо вручну спецёальними ножами н а , .виробничому столё 
завширшки 1 м. У разё меншоё ширини використовують два столи, установленё 
перпендикулярно один до одного у виглядё букви Т; це забезпечуе зручний пёдхёд 
до тушё з усёх бокёв. Металевё кришки столёв обгородженё бортиками для збору 
м'ясного соку. Обробляючи великё частини тушё, використовують великий нёж, а 
дрёбнё -  малий. Для жилування м'яса беруть середнёй нёж кухонноё трёйки, для 
зачищення кёсток —  спецёальний нёж ёз вузьким тонким лезом. У великих цехах 
бригади спецёалёзуються на обвалюваннё певних частин тушё. Крупношматковё 
напёвфабрикати зважують на автоматичних терезах ё укладають у спецёальну тару. 
Кёстки за допомогою стрёчкового транспортера потрапляють пёд електропилу або 
спецёальний верстах.

Лёнёю для виготовлення натуральних напёвфабрикатёв -гтаз, м'яса 
обдаштовують розпушувачем, пристроем для покриття виробёв льезопом та 
пацёрувальною сумёшшю ё терезами. М'ясо до робочого мёсця доставляють у 
пёресувшй ваннё або за допомогою пёдвёсноТ дороги. Напёвфабрикати нарёзають 
кухонними ножами на спецёальних дошках ёз маркуванням «Для м’яса». Нарёзанё 
вироби по конвееру надходять до розпушувача, який уздовж надрёзае м'ясо, пёсля 
чого вироби потрапляють за допомогою наступного конвеера до ёчшо о 
розпушувача, який надрёзае хх упоперек. Напёвфабрикати без панёрування 
потрапляють у вёльнё посудини, а ромштекси, шнёцелх й вёдбивнё котлета.но 
конвееру знову надходять до машини для покриття льезоном та пашру,в%яьною 
сумёшшю. Машина для панёрування також просёюе сухарё. Готовё напёвфайрикати 
укладають у спецёальнё лотки й доставляють на пересувних стелажах на уклад .або . 
в доготёвельнё цехи.

Робоче мёсце для виготовлення напёвфабрикатёв ёз котлетнох маец .црвинне 
бути обладнане виробничими столами, вантажними цх^ками, пересувпимп 
ваннами та контейнерами з функцёональними мёсчкостях.щ або пересувнимщ 
стелажами з лотками, терезами настёльними й товарними, дошками для обробки, 
ножами кухонноё* трёйки, м'ясорубками, фаршмёшалками, машинами для 
формування котлет або автоматом для формування виробёв ёз котлетного фаршу... 
та сёченох маси, хлёборёзками, лотками для сухарёв ё спецёй, шафами або 
планшетами для ёнструментёв. . ,,

Для формування котлет необхёднх лотки з панёрувальними сухарями та 
спецёями, обробнё дошки, ванна для замочування хлёба. Обробнё дошки й ножё



маркують буквами СМ —  сире м'ясо. Субпродукта обробляють 1 промивають на 
тих самих виробничих столах, що 1 м'ясо, але щ технолопчш процеси необхщно 
здшснювати в р^зний час.

2: Оргашзащя роботи в рибному цеху та його розм1ри залежать вщ 
потужност! шдприемства й кшькост1 сировини, яку переробляють. На великих 
заготщельних пщприемствах (комбшати наш вфабрикат, за го тел ь ш  фабрики, 
фабрики-кухш тощо), а також на рибокомбшатах створюють спещальний цех для 
кудщарнрТ мехашчноТ обробки риби та приготування наш вфабрикат.

Риба в цех надходить морожена, солона та охолоджена. Кр1м рибй в цеху 
обробляють,.нерибн! морсью продукта: краби, креветки, лангуста, устрищ, мщп, 
кальмари.: Заготельш  фабрики та рибокомбшати виробляють нашвфабрикати з 
риби у вигляд! фше, фаршу, оброблених тущок. У цьому випадку необхщне лише 
незнание доготування. - ж . ■

Лппя обробки риби на заготельн их  ПРГ призначена для таких операцш: 
розморожування, вимочування (якщо риба солона), очищения вщ луски, 
патрання, обрубування гол1в 1 плавниюв, промивання й виготовлення 
н атвф аб р и к ат  .

Розморожують рибу не тшьки на повггрц а ще й у вод1, на стелажах або 
виробничих столах. Солону рибу вимочують у холоднш вод! протягом 4 - 6  год у 
ваннах, перюдично зм1нюючи воду. Допускають вимочування риби в проточнш
ВОД1 .

Для очищения 1 патрання риби призначеш спещальш столи на колесах 1з 
невеликими бортиками по краях. Стшьншд таких стол1в злегка нахилеш до 
центру, де зроблений отвхр для збору вщходхв. Патрання риби на стол1 з похилою 
стшьницею виключае забруднення фше вщходами. 1 нод1 використовують столи з 
жолобами, розташованими 13 одного краю. Луску очищають мехашчними чи 
ручними шкребками або тертками. Для видалення слизу деяю види риби 
натирають сшлю або ошпарюють, шод1 просто зтмаю ть 13 них шюру. Плавники й 
голови вщнзають спещальними машинами. Оброблену рибу промивають. у 
ваннах 13 двома вщдшеннями. Для стшання води з промито'1 риби з двох сторш 
ванни передбачеш бортики. Рибш натвфабрикати, як! вщправляють на шип 
пщприемства, фксують, тобто занурюють у 15%-й розчин кухонноГ сол1 за 
температури вщ -4 до -6 °С протягом 5 -  6 хв.

Робоче мюце для приготування наш вф абрикат 1з риби облаштовують 
спещальним виробничим столом, терезами, комплектом ножгв кухонноТ тршки, 
р1зними дошками, набором спещй 1 приправ. Готов! натвфабрикати укладають у 
спещальну тару й на В1зках або стелажах перевозять у холодильш камери.

Рибш вщходи (голови, юстки й плавники) використовують для варшня 
рибних бульйотв 1 приготування маринадгв; 1кру й молочко -  для зашканок. 
Норми ВЩХОД1В у прочей кулшарноТ мехашчноТ обробки кожного виду риби, а 
також норми закладення продуюпв масою брутто, виходу н а т в ф аб р и к а т  масою 
нетто повинш бути вивш ею  на стай бшя робочого мюця.

У рибному та м'ясо-рибному цеху невеликого виробництва строго 
розмежовують лшн обробки м'яса, риби 1 птаха, швентар та шструменти 
маркують спещальними позначками: «Для м ’яса» або СМ (свгже м’ясо), «Для 
риби» або СР (св1жа риба), «Для птищ» або СП (сважа птиця).

3. Птаха й дичину обробляють в окремому примвденш або заготаельному 
цеху на спещально обладнанш лшн. Дичина надходить у цех у т р ’Т, тому ЗГТ 
спочатку общипують в окремому прим!щенш, а перед общипуванням 
ошпарюють.

Технолопчний процес обробки птаха передбачае таю операцй: 
розморожування, ополюкування, видалення голови, шш, лап, патрання, миття, 
формування та пакування.

Розморожують птаха на стелажах, укладаючи тушки в один ряд. Пщ 
стелажем передбачений стш для рщини, що вщцляеться пщ час розморожування. 
Якщо птах надходить на тдприемство в шр’У, то його необхщно очистити, 
натерта борошнрм на сдешальному. стол! та обпалити за допомогою горна або 
газового пальника на гнучкому шланзп Для. цього тушку шдв^шують на гачок пщ 
витяжною вентилящею. Пеньки, що залишилися, видаляють щипцями, голову, 
частину крил г лап вщр!зають на специальному стол1 31 вмонтованою в нього 
дисковою електропилкою 13 запоб1жним кожухом. Потрошать птаха на ек ш , у 
СТЩЬНИЩ ЯКОГО М1Ж обробною ДОШКОЮ 1 М1СТКОСТЯМИ для оброблених тушок 
вбудований похилий жолоб 13 отвором для видалення В1дход1в. Пщ стшьницею 
передбачена полиця для збершання швентарю. Для миття птаха встановлюють дв1 
ванни. Мюткосп, у яких збершають готов! нашвфабрикати, мають стш для води. 
Харчов1 вщходи 13 м'яса птаха використовують для варшня бульйотв, а потрух — 
для приготування заливного, рагу й розсольниюв.

4. М'ясо-рибш цехи оргашзовують на пщприемствах середньоТ потужносп 
(у ресторанах, Тдальнях) 13 повним виробничим циклом. У них обробляють м'ясо, 
птаха, рибу в одному примшенш. 1з урахуванням специфгчного запаху рибних 
п р о д у к т  необх1дно забезпечити розд!льн1 потоки обробки м'яса й риби. Крхм 
того, необхщний окремий 1нструмент, тара, обробнх дошки з! спец1альним 
маркуванням. На лши обробки м'яса встановлюють ванну для його промивання, 
стш або колоду для розрубування, стш виробничий для обвалювання, м'ясорубку, 
шафу для обпалювання (для обробки птаха). Також у цеху повинна бути 
встановлена холодильна шафа для збершання й охолодження наш вфабрикат.

Замють мийно’Г ванни на дшянщ обробки м'яса можугь установлювати 
резервуари з низькими бортиками I трапом, облицьоваш керам1чною плиткою. 
М'ясо розморожують 1 обмивають над трапом щтсою-душем. Для розрубування 
туш1 баранини або свинини використовують сокиру м ’ясницьку, а для 
нарубування рагу —  ножнрубаки (великий [ малий). Обвалювання м'яса 
зд1Йснюють спед!альними ножами -  великим) малим.

Порщйн! та др1бношматков1 нап1вфабрикати виготовляють на окремому 
робочому м!сщ, облаштованому виробничим столом 13 обробною дошкою, зл!ва



якоё розташовують лоток ёз сировиною, а справа -  напевфабрикати. За дошкою 
розмещують настёльнё циферблатнё терези. Для розпушування порцёйних шматкев 
використовують розпушувач або цей процес виконують вручну за допомогою 
молотка для вёдбивання. Шпигують м'ясо корённям або салом за допомогою 
спецёального шприца з голкою. Для приготування напёвфабрикатёв 
використовують також столи ёз вбудованою холодильною шафбю.

На робочому мёсце для виготовлення напевфабрикатев ез сеченоё та котлетноё 
мае установлюють ванни для замочування хлеба або використовують котли на 
металевих пёдставках. 1з механёчного устаткування використовують м'ясорубку й; 
фаршмешалку. Поблизу виробничих столёв розташовують пересувний стелаж для 
трансиортування пёдготовлених напевфабрикатев у гарячий цех.

На мёсцях обробки м'яса можна обробляти й птаха, але необхёдно 
розмежувати цё процеси в часе та використовувати ведповедно маркований 
ёнвентар. На дёлянцё обробки риби розмёщають ванну для дефрострацёё, столи для 
очищения й патрання. Потрошать рибу на виробничому стол! ручним способом за 
допомогою ножа кухонноё трейки. Нехарчовё вёдходи збирають у спецёальний бак! 
Окреме робоче мёсце органезовують для виготовлення порцёйних напёвфабрикатёв. 
Для приготування рибного фареду використовують м'ясорубку, яку не 
застосовують для приготування м'ясного фаршу.

Рибне напевфабрикати укладають у лотки та зберёгають у холодильнеех 
камерах за температури не вище 5 °С. Строк зберёгання -  до 12 год, сечених 
напёвфабрикатёв -  не бёльше 6 год.

Загальне. керёвництво цехом здёйснюе заведувач виробництва. Якщо в цеху 
працюють 5 ё бёльше пркцёвникёв, призначаютв бригадира (кухар IV або V 
розряду), який разом з ёншими кухарями виконуе виробничу програму. На 
педставё плану-меню вен одержуе вед завёдувача виробництва сировину, дае 
завдання кухарям вёдповёдно до ёх квалёфёкацёё, розподёляе продукти. Бригадир 
койТрбЛЮе перебег технологёчного процесу, норми витрат сировини й виходу 
ееапевфабрикатёв. стан ё справнесть устаткування, ведповёдае за дотримання правил 
охОрсшй працё, технёки безпеки, стежить за санетарним станом цеху.

У ресторане кухар V розряду виготовляе напевфабрикати для складних ё 
банкеТних страв, порцёйне нашвфабрикати ез яловкгчини, баранини, свинини. 
Кухар IV розряду обробляе рибу осетрових порёд, заправляе тушки птаха, нарёзае 
м'ясо й рибу на порцёё, виготовляе несесладне напевфабрикати. Кухаре IV ё III 
рбзрядёв розрубують м'ясо, обвалюють його. Кухар III розряду обробляе 
частикову рибу, виготовляе котлетну масу й напёвфабрикати з неё, нарезае 
дрёбноепматаовё нап&фабрикати.

ЛЕКЦ1Я5
Оргашзащя роботи доготёвельних цехёв. 

Цех обробки зеленё та холодний цех 
План

1. Основи органёзацеё доготёвельних цехев. Органёзацёя роботи цеху з обробеш 
зеленё.   " " V ■ - :,л> . ■ оу.,:

2. Органёзацёя роботи холодного цеху.

Питания для самопёдготовкй -и
1 . Яке холодиё страви можуть бути виготовленё на ПРГ? ' 1:
2. Чому холодний цех повинен бути розташований окремо вед заготёвельних :#*.- 

цехев та гарячого цеху? • •  ■лн,:нт

1. Напёвфабрикати, яке випускають заготёвельнё ПРГ й педприемства 
харчовоё промисловосте, доводить до готовносте шляхом теплйвоё обробки (за 
винятком деяких видев холодних страв) у доготевельних цехах -едалень, 
закусочних, кафе тощо. Цехи доготовлення напевфабрикатев (Гарячий е хоДодний), 
а також цех обробки зеленё створюють е на деяких комбенатах ёз вйгб(овЛення 
напёвфабрикатёв резного ступеня готовносте (концейтроВане • бульйони, 1 соуси, 
пасерованё овоче, варенё й смажене м'яснё продукти тощо). ’ ■ : - 1 ж ^ л ■

Робота доготевельних цехёв грунтуеться на виробнйчёй програмё (планё-' 
меню). Режим роботи доготёвельних цехев визначають- аалежно вед обсягу 
Виробництва, асортименту страв ё куленарних виробев, умов е бтрокёв ёх реалезацёё, 
а також ёз урахуванням часу роботи торгових затё.Ч т;е ёнтенсивйб&й '-йотокёв 
вёдвёДувачёв. ■’ ■'л- у:

На невеликих ПРГ у доготевельних цехах звичайно органШЬуУть одну 
виробничу бригаду, у якёй етапи виготовлення страв доручають кухарям 
ведповедно до ёх квалёфёкацёё. На великих педприемствах у разе значного обсягу 
виробництва створюють кёлька бригад, роботою -яких керують найбельш 
квалёфёковане кухаре-бригадири або технологи. Загальне7 керевництво роботою 
доготевельних цехёв е виробничих бригад здейснюе1 заведувач виробництва або 
технолог.

Органёзацёя працё робетникёв доготевельного цеху така ж, як е м'ясо-рибного, 
а цеху обробки зеленё —  як е овочевого цеху педприемств невеликоё потужностё.

На педприемствах, що працюють на сировинё, зелень обробляють в 
овочевому цеху, а на доготевельних пёдприемствах, де основнищ-асортимент 
надходить у виглядё напёвфабрикатёв, для цього призначене окремегйримёщення. 
У ньому обробляють свёже7 огёрки; кабачки, баеслажани, зелену цибулю та резне 
види зеленё. Цех оснащений мийними ваннами, виробничими столами резного 
типу, наприклад секцейними модульними зе вмонтованими ваннами. Зелень пёсля 
перебирання розкладають у сетки-вкладишё. з ручками, помещають у ванну й 
промивають проточною водою. Ручки вкладиша полегшують вилучення зеленё з 
ванни, полёпшують ё прискорюють процес миття.



2. Холодш цехи оргашзовують на пщприемствах хз цеховою структурою 
виробництва: у ресторанах, хдальнях, кафе тощо. На спещалгзованих
пщприемствах 1 ПРГ невелико! потужностх, що реатзують невеликий асортимент 
холодних закусок 1 мають безцехову структуру, для виготовлення холодних страв 
видшяють окреме робоче мхсце в загальному виробничому примщенш.

Холодш цехи призначенх для приготування, порцюнування та оформления 
холодних страв 1 закусок. Асортимент холодних страв залежить вщ типу 
пщприемства, його класу. Так, у рестораш вищого класу асортимент холодних 
страв 1 закусок мае включати не менше шж 10 найменувань, класу люкс — не 
менше шж 15. До асортименту продукцй холодного цеху входять холодш закуски, 
гастроном1чю вироби (м'ясш, рибш), холодш страви (вщварш, смажеш, 
фаршироваш, заливш тощо), молочнокисла продукция, а також холодш солоди 
страви (желе, муси, самбуки, кисел1, компоти тощо), холоди! напо!, холодш су пи.

Виробничу програму холодного цеху складають на шдстав1 асортименту 
холодних страв, запропонованих у загальному меню, продукцй, призначенох для 
магазинов кулшарй, фшхй, а також буфета, кафетер11в тощо.

Холодний цех розташований, як правило, в одному з найбшын свгашх 
примхщень 13 вшнами, що виходять на тв ш ч  або твш чний захщ. У ход1 його 
планування необхщно передбачити зручний зв'язок хз гарячим цехом, де 
вщбуваеться теплова обробка продукта, необхщних для приготування холодних 
страв, а також хз роздавальною та мийною столового посуду.

Продукцш цеху теля  виготовлення й порцюнування вдруге тепловш 
обробщ не тддаю ть, тому необхщно строго дотримуватися саштарних норм та 
правил пщ час оргашзацн виробничого процесу. Персонал цеху повинен чгтко 
виконувати вимоги щодо особистог гтени. Холоднг страви необхщно 
виготовляти в такш кшькосп, яка може бути реализована за короткий термщ. 
Салати й вшегрети в незаправленому вигляд! зберггають у холодильных шафах за 
температуры 2 -  6 °С не бшыде 6 год. Заправляти Ух необхщно безпосередньо 
перед споживанням. Не допускають до реал1зацн вироби, що залишилися 
напередоднк салати, вшегрети, драгт, заливн! та шпп швидкопсувн! холодих 
страви, а також компоти й напоТ власного виробництва. .у

Холодш страви вщпускають п!сля охолодження, вони повинш мати 
температуру 10 -  14 °С, тому в цеху передбачена достатня кшыасть
холодильного устаткування.

У холодному цеху використовують продукты, що пройшли теплову 
обробку, та продукта, якх додатково не обробляли, тому необхщно Ч1ТКО роздшяти 
виробництво страв 13 сирих 1 варених овоч1в, 13 риби та м'яса. На невеликих 
пщприемствах оргашзовують уюверсальт робочх м!сця, на яких послщовно 
готують холоднг страви вщповщно до виробничох програми, у великих холодних 
цехах -  спещашзоваш робоч! мюця.

Призначення холодного цеху на ПРГ
Холодний цех призначений для выпуску р13номаштного асортименту 

виробхв: бутербродхв, холодних страв, закусок, солодких страв, супхв 1 напоУв. 
Частину продукщУ цеху реалхзують без попередньох теплово!' обробки, тому до 
примхщень, устаткування й безпосередньо пращвникхв ставлять високх саштарно- 
хтпешчщ вимоги. У ход1 планування холодного цеху слщ враховувати, що в Л1тню 
пору температура в ньому повинна бута досить низька, тому його вхкна мають 
вцходити на швтч.. Необхщний зручний зв'язок цього цеху 13 гарячим 1 торговою 
залою.

У цеху розмхщають холодильш шафи, зб1рно-розб!рш камери, 
низькотемпературт прилавки, льодогенератори, а також спещальне мехашчне 
устаткування. На робочому мхещ ставлять столи для мало! мехашзаци та нархзки 
гастрономхчних продукта. Для нархзки вручну використовують гастроном1чш 
нож1, для контролю маси порцш -  терези. Якщо в асортимент холодних страв 
входять заливш, то для Ух приготування рекомендують органхзовувати 
спещал1зоване робоче м1сце: виробничх столи, обладнан! терезами, обробш дошки 
з маркуванням «МВ» (м’ясо варене), «РВ» (риба варена), нож1 кухонноУ тршки, 
лотки для продукта. Перед оформлениям заливных страв готують продукта для 
цього, використовуючи ножх для карбування й фхгурноУ нархзки овочхв (карвхнгу). 
Порщх м'яса або риби укладають у лотки мютюстю 30 -  50 порцш, форми 
прикрашають карбованими продуктами та зеленню, заливають ланспигом за 
допомогою розливальноУ ложки х помщають у холодильну шафу або стш хз 
охолоджувальною щафою. Готовх страви нархзають на порцн х перекладають у 
столовий посуд за допомогою спецхальних лопаток.

Режим роботи холодного цеху
Режим роботи холодного цеху залежить вхд типу пщприемства. Якщо 

тдприемство прадюе 11 год 1 бшьше, застосовують схщчастий, двобригадний або 
комбшований графхки. Загальне керхвництво цехом здшенюе бригадир або 
вщповщальний пращвник -  кухар VI або V розряду. Бригадир оргашзовуе роботу 
з виконання виробничоУ програми вщповщно до плану-меню. 1з вечора 
виготовляють трудомютк! страви: холодець, заливне, кисть, компот тощо. На 
початку робочого дня пщбирають необхщний посуд, швентар, одержують 
продукта вщповщно до виробничого завдання. Час на пщготовку робота не 
повинен перевищувати 20 хв. Кухарям дають завдання вщповщно до хх 
кватфкащУ. Для того щоб запобхгти перебоям у обслуговуванш вщвщувачхв, 
бригадир або технолог стежить за дотриманням правил виготовлення холодних х 
солодких: страв, графиком Ух выпуску.

Пооперацшний розподш пращ  в холодному цеху
У холодних цехах хз великим обсягом роботи застосовують пооперацшний 

розподш пращ з урахуванням квалхфшацй' кухархв. Кухарх III розряду займаються 
тдготовкою продукта, що входять до складу страв (вархнням овоч1в, варшням 
або смаженням м’ясних 1 рибних нашвфабриката, нархзкою овочхв, обробкою



оселедця); кухарх IV розряду готують заправки, порцюнують та оформляють 
холоднх страви масового попиту (салати овочев!, рибш, м'ясш, вхнефети, драпа, 
рибу шд маринадом тощо), солодю страви; кухарг V розряду готують та 
оформляють складш страви (заливне, фаршировану рибу, галантин, асортх 
рибного та мясного, желе, муси тощо).

. Для оргашзаца робочого мюця кухаря встановлюють модульш секци — 
сТоли з охолоджувальною шафою 1 пркою для зберхгання компоненте холодних 
страв. Такий стхл може мхстити вбудовану ванну, над якою закршлюють змхшувач 
холодно! 1 гарячо! води з гнучким шлангом 1 душовою насадкою. Шд стхльницею 
передбачеш допом1жна полиця для зберхгання посуду й висувш шухляди. 
Зручний також стш-секщя з шухлядами й полицями, призначений для 
встановлення й подключения до електрично! мережх засоб1в мало! механхзацн.

Окрем1 робочх мхсця для виготовлення холодних 1 солодких страв, закусок, 
бутерброд1в обладнанх таким спещальним устаткуванням, як ушверсальний 
привод, овочергзка з набором рхзних ножхв, хлхбо-, ковбасо- й шинкорхзки, 
пристро! для нархзки масла, сиру, а також рхзноманггш ножх, посуд х форми. 
Велике значения мае прикрашення холодних страв х закусок, що, у свою черГу, 
залежить вхд форми нархзки, кольорово! гами, розташування продуктхв на 
загальному блюд1 та в порцшнш таршцх звичайно, вхд квалхфхкаци кухаря. 
Кхлькхсть необххдного посуду, тари й виробничого хнвентарю визначають, 
зважаючи на обсяг продукца, яку випускають, асортимент страв х кулхнарних 
виробхв.

Кхлыасть ‘ кухар1в у холодному цеху визначають виходячи з потужйостх 
шдприемства. Бригадир цеху оргашзовуе планомхрний випуск виробхв дЛя 
основного виробництва та його фшш.

ЛЕКЦ1Я 6
Оргатзащя роботи доготхвельних цех!в. Гарячий цех

План

1. Оргашзацхя роботи гарячого цеху. Загальнх положения.
2. Оргашзащя роботи супового вхддшення гарячого цеху.
3. Оргашзащя роботи соусного вхддхлення гарячого цеху.

Питания для самоподготовки
1. Якх юнують основш та комбшоваш види теплово! обробки?
2. Якх операца виконують працхвники гарячого цеху? . . .

1. Гарячий цех призначений для централхзованого виробництва готових 
страв, нашвфабрикат1в високого ступеня готовность Його розташовують поблизу 
холодного цеху, роздавально! та мийно! столового посуду. Гарячий цех повинен 
мати природне освхтлення.. Режим роботи гарячого цеху встановлюють залежно 
шд умов реалхзаца страв х завдань, указаних у виробвичш програмх. Вхн може 
працювати в одну, двх або три змхни. Для того щоб -забеэпечити. якхсний 1

своечасний випуск продукщх, проводять квалхфхкацшний розподш персоналу 
цеху.

Якхсть роботи гарячого цеху багато в чому залежить в!д правильно! 
оргашзаца робочих мхсць, оснащения !х устаткуванням, посудом та швентарем. 
Найбхлып професивним вважають модульне устаткування. Його лхшйне 
розташування забезпечуе необхщну послхдовшсть ‘виконання рхзних операцхй 
технолопчного прбцесу, скорочуе шлях руху робхтншав, а також площу до 25 %. 
Наразх пропонують довжину й ширину устаткування, кратну модулю 100 мм, 13 
вдсотохо, що. не перевищуе 900 мм. Висота вхд шдлоги до робочо! поверхш 
повинна становити 900 або 850 мм, а висота устаткування -  не бщыне 2000 мм. 
Випуск такого обладнання дозволяе використовувати. в' серхйнш техшщ 
функцюнальш мхсткостх. На шдставх цього стандарту все устаткування, яке 
випускають, мае висоту робочо! поверхш 850 мм, ширину (глибину) 800 мм, а 
довжину, кратну модулю 100 мм. .. . .

Секцшне модульне устаткування заощаджуе виробничу площу ца 5 -  7%, 
пщвищуе ефектившсть викбристання обладнання, знижуе стомлюванхсть 
працхвниюв, шдвищуе !х працездатнхсть. До переваг, модульного секцщного 
обладнання належить також його оснащения хндивхдуальною зитяжною 
системою, що видаляе з робочо! зони шкщливх гази, якх утворюхоться. пхд час 
смаження продуктхв, 1 цшком. сприяе створенню здорового мшроюпмфху щ цеху, а 
також полхпшенню умов пращ.

Для рацюнально! оргагазацн робочого мхсця кухаря слхд застрсавуврц 
секпхйнх модульш виробничх столи та хнше немехангчне устаткування. Секцхю- 
стхл з охолоджувальною шафою х пркою використовують дая приготування 
порцхйних перших страв (у посудх прки -  набхр пщготовлених необххДних 
продуктхв), зберх.Гання напхвфабрикатхв; зелен1. Сёкцхя-стхлтз вЬ^дОванОю мийною 
ванною призначений для доготхвлх натвфабрикатхв ! зелегп. Сехсщя-стхй Для 
встановлення засобхв мало! механхзахп! мае розетки, йщключеш до загально! 
електромережх. Секцн-вставкИ до теплового''устаткування -  це пЩсобнх'ёлёменти 
в технологхчних лхнхях секцхйного модульного обладнання. ДбвЖПна секцхк 2 ГОД 
420 мм. Секцх'х-вставки до теплового устаткування : хз - Крайбм-ЗМГШувачем 
установлюьЬть у тёхнблопчних лхн1ях для заповненйя водою стравоварильних 
наплитних котл1в. Устаткування та хнвентар повиннх забезпечувати значйу 
економпо виробничих площ; рацхональний прийом та зберхкання -продуктхв, а 
також свосчасхху !х доставку в цех 1 ;на робоче мхсце кухархв. Розйхри сковорщ, 
лоткхв; лйстхв 'уНхф1ковують згхдно з параметрами теплового й .холодильного 
устаткування, у зв’язку з чим вони стають унхверешхьнймй ДЛЯ' викОрйсТайНя 
будь-якбгО сёкцхйнОТо модуля. Над тепловим •устаткузашхям улаштовують 
вентиляцхйщ вхдсмоктувачх'пари; та прйдукт1в:ЗгорянйЯ:: '-'1) -М-

'2. У суповому вШ тёнш  вщпбшцно. до технолопчнрго прбцесу робочх 
.рперацх! ррзподхленх на цвх стада: вархння бульйрнхв х прйх отува-шя супхв. Робоч! 
мхсця оснащують теплозим ,' холодильним'" 1 механхчн'им устаткуванням. До 
теплового устаткування належать модульнх " к о тл и 'р х зн о ! : мхсткостх,



електросковорода та плити. Засоби мало! мехашзаци являють собою виробнич! 
столи з холодильними шафами 1 вбудованими ваннами, а також висувними 
шухлядами з полицями для збершання дошок, швентарю та спецш. Кшьюсть 
секцшних плит залежить вщ обсягу продукцй, яку випускають. Для зручного 
наповнення котл1в водою над поверхнею плити встановлюють кран або в лшп 
секцшного устаткування монтують секцию 13 краном-змшувачем, що також 
спрощуе промивання круп та макаронних вироб1в.

Для приготування с у т в  необхщно мати натвфабрикати, сировину, спещГ, а 
також достатню кшьюсть посуду та швентарю. Перед початком роботи бригадир 
цеху й кухар1 повинш ретельно ознайомитися з меню й визначити кшыасть страв 
на весь робочий день. У першу черту слщ готувати продукцию, яка вимагае 
тривало! теплово! обробки.

Смаков1 якост1 с у т в  збершаються протягом 1—2 год з моменту 
приготування, тому Тх варять невеликими париями. Кухар1 супового вщщлення 
готують натвфабрикати для сутв, перебирають 1 варять крупи, пасерують 
коршня й томати, прошвають борошно тощо. Для полегшення розрахунюв 
необхщно! кшькосп сировини рекомендують застосовувати технолопчш та 
техшко-технолопчш карти, яю мютять найменування виробу, перел!к 
використовувано! сировини, призначено! для виготовлення страви (кулшарного 
виробу), вимоги до ЯКОСТ! сировини, норми брутто й нетто сировини, норми 
виходу нашвфабрикату й готового виробу, опис технолопчного процесу 
приготування страви, вимоги до оформления, подач1, реал1зацп та збер!гання 
виробу, а також показники якоси, безпеки, шформащю про харчовий склад та 
енергетичну цшнють.

3. Соусне вгддыення призначене для приготування других страв, гаршргв, 
гарячих напоТв. Так само як 1 супове вщщлення, воно йсно пов'язане з 
роздавальною 1 торговою залою, тому розташоване поряд 13 ними. Обладнують це 
вщцшення конвекщйними шафами, електросковорщками, фритюрницями, 
плитами, стравоварильними котлами.

У соусному вщ дщ ент використовують:
- наплитш котли емнютю 20, 30, 40, 50 л для варшня 1 тушшня страв 13 

м'яса, овоч!в;
- котли для варшня й припускання риби цшо! 1 шматками;
- котли для варшня д1етичних страв на пар1 з ренптками-вкладишами;
- каструл1 емшстю 1, 2, 4, 5, 8 та 10 л для приготування невелико!' кшькосп 

порцш вщварних, тушкованих других страв, соуйв;
- сотейники емшстю 2, 4, 6, 8 1 30 л для пасерування овоч1в, томату-пюре 

(на вщмшу вщ котапв сотейники мають потовщене дно);
- листи металев1 й велиш чавунш сковороди для обсмажування 

натвфабрикат)в 13 м'яса, риби, овошв, птаха;
- сковороди мал1 й середш чавунш з ручкою для смаження млинцш, 

млинчигав, приготування омлета;

- сковороди з 5, 7 1 9 гшздами для приготування окато! яечю у ведикш 
кшькосп;

- сковороди чавунн! з пресом для смаження курчат табака тощо.
Кухар) соусного вщдшення на початку роботи ознайомлюються з 

виробничою програмою (планом-меню), т ел я  чого пщбирають технолопчн! 
карти, уточнюють кшьюсть продукта, необхщних для виготовлення страв. Поим 
вони одержують продукти, нашвфабрикати та пщбирають посуд. У рестораш 
смажет, запечен! страви готують тшьки на замовлення вщвщувач1в; трудомютю 
страви (тушковаш, соуси) — невеликими париями. На пщприемствах !з масовим 
виготовленням продукцй необхщно враховувати, що смажеш друп страви 
(котлета, б1фштекси, антрекота тощо) повинш бути реал1зоваш протягом 1 год, 
друп страви вщварш, припущен!, тушковаш овочев1 гаршри, гаряч1 напо! -  
протягом 2 год, кади розсипчасп, капуста тушкована -  протягом 6 год. У 
виняткових випадках вщповщно до вимог саштарних правил хжу, що залишилася, 
необхщно остудите й збершати за температури 2 -  6 °С не бшьше н!ж 18 год. 
Перед реал1защею охолодясену !жу перев!ряе [ дегустуе завщувач виробництва 
або технолог, т ел я  чого и обов'язково тддаю ть тепловш обробщ (смажать на 
плит! або в конвекцшнш шаф1, п1Д1гр1вають у мшрохвильовш печ1 або 
пароконвектомап). Строк реал1зацй пю т е л я  шд1гр1вання не повинен 
перевищувати 1 год.

Заборонено реал!зовувати вчорашш млинчики з м'ясом, сиром, вироби 13 
ыченого м ’яса птаха, риби; соуси, омлети, картопляне пюре, вщварш макаронш 
вироби.

Пщ час оргашзацп робочих мюць слщ враховувати необхщшеть виконання 
декшькох операцш, тобто робоч1 мюця повинн! бути ушверсальш: для жарення, 
тупдння, варшня, припускання, зашкання тощо. Робота кухаря соусного 
в1ддщення розпочинаеться з вивчення меню, пщрахунку необхщно! кшькосп 
продукта 1 сировини.

У ресторанах котли для приготування других страв не використовують, 
тому що !х готують невеликими порщями в наплитному посуди Виняток 
становлять соуси й гаршри, яю помщають у мармпги, розташоваш на лшн 
роздан!. Найб!льш тривала операщя -  це виготовлення основних соушв: 
червоного та бшого. Послщовшсть виготовлення других страв, соушв 1 гаршр!в 
визначають 13 урахуванням тривалоей теплово! обробки тих продукта, що 
входять до складу рецептури страв, запланованих денною виробничою 
програмою.

Особливо важливий у процес! приготування страв правильний шдб!р 
посуду, тому що на поверхш листа ! сковород, не повшетю заповнених 
продуктами, жир згоряе 1 утворюе чад. Навпаки, у раз! щшьного укладання, 
вироби деформуються 1 вщцляють надмхрну кшьюсть соку, що негативно впливае 
на соковийсть 1 консистенщю готового виробу.

Для пщвищення продуктивност! пращ на великих пщприемствах кухарг 
можуть спещал!зуватися на приготуванш декшькох страв 1 кул1нарних вироб1в. У 
гарячому цеху роботу виконують кухар! III -  IV розрядхв шд кер1вництвом



бригадира цеху. РозмщеннЯ: пращвниюв на робочих мкцях повинне вщповщати 
IX квал1ф1кацй й передбачати можливкть взаемозамшноеп в период 
нер1вном1рного навацтаження. Кухар! III -  IV розряд1в контролюють норму 
закладення сировини й дотримання правил технолога приготування страв.

ЛЕКЦ1Я.7
Оргашзащя роботи епещал130ваних цехов. 

Кулшарний та кондитерський цехи 
План

1. Оргашзащя роботи кондитерського Цеху. Основы принципи оргашзацй 
виробничого оороцесу в кондитерському цеху. >.

2. Оргашзащя випуску кулщарнихщиробовиа НРГ.
3. Орган1защя:роботй:цеху бдрошняних вироб1внадогот 1вельних ПРГ.

'7  '■*' Питания для самоподготовки
1. Яка р1зниця М1Ж борошняними та кондитерськими виробами? .
2. Як1 вам В1ДОМ1 види'ткта? У чому полягають особливост! ох приготування?

, 1. Кондитерський цехТз витчки будочних та борошотяних кондитерських 
вироб1в, тортшД тктечок оргашзовують на великих I середшх ПРГ (переважно в 
ресторанах, щальнях, кафе), яю постачають свою продукщю в широку мережу 
малих пщприемств..Цех входить до складу заготхвельних тдприемств. Кром;того, 
кондитерський цех належить до виробничих. , ....

Асортимент продукцй кондитерського цеху включае вироби 13 дрхждясового, 
шеечного, листкового, бкквш ю го й заварного ткта. Технолопчний процес 
виготовлення кондитерських вироб1в здшснюють за загальною схемою: 
Подготовка продуктов, замос ткта, обробка й вищчка, охолодження, глазурування, 
пакування, зберогання й транспортування. Вщповщцо до цих операцш у 
кондитерському цеху при; потужному ПРГ видшоють окремо дхлянкя для замку 
тоета, обробки та вилочки, приготування крему, сиропов о помадок; примощення 
для просновання борошна, формування виробов. обробки яець, розстоювання 
дрожджового :Тоста,- подготовки продуктов; охолоджувадьно камери готових 
виробов, наповфабрикатов, добового запасу сировини; комори готових виробов, 
пакувальних матероалов, тари для готових виробов; мийно кондитерських мдашв та 
онвентарю. .. ..

. , У : примощенно,; призначеному для подготовки продуктов,, установлюють 
стандартно сделажо :й шддони для короткочасного зберогання продукцй, виробничо 
столи, а такрж устаткування для виконання розних пщготовчих операцш.

Примощення для просновання борошна розташовують .суможно з 
воддоленням замосу.; У ньому встановлюють машину для просйовання борошна, 
розмпцають бункери для його безтарного зберогання, Просоян.е борошно по рукаву 
надходить у воддхлення. замосу й потрапляе в подготовлений,, резервуар.

Устаткування для просоювання борошна повинне махи вентиляцойний 
водсмоктувач з фшьтром.для видалення пилу. У цьому примощенно також мае бути 
машина для вибивання мошков вод борошняного пилу . або очищения вод корки
тоста: '   X ...; ■ ■'

Склад 1 площо примощень кондитерського цеху визначають за будовельними 
нормами й- правилами1 проектування ГСРГ. У великому кондитерському цеху 
передбаченг таю приУицёння:

; комораш охолоджувальна камера добового запасу продуктов;
•юмната для обробки яець;
» комната для ооросоюв:айня борошна, замосу й-бродшня тоста;

- ■'* ■ комната для обробки, розстощвашя' й; випочкй1.кондитерських- виробов, 
приготування оздобйювкльнйх наповфабрикатов; ■ •

'  комната для обробки кондитерських виробов;
* мийна посуду та онвентарю;

‘•чкомора й охолоджувальна камера готових кондитерських виробоврш--Ь' ; ■
» комора пакувальних матероалов; я -
-• мийна тари; ■
= комната начальника цеху; ; . у
»експедицоя. ••• о У ■ ■... ......

У примощены для обробки яець о-ировину переворяють н а 1 ■ св1жость, 
промивають 1 водокремлюють болок вод жовтка.. Поряд установлюють стш оз 
овоскопом для нереворки якосто яець о чотири.ванни для санотарноо обробки. 
Розпаковано й переворено на свожктьяйця.укладаю тьу гратчастийкошйк, який 
помощають у 'Першу ванну з теплою водою для замочування протягом15 -  10 хв, 
потом Гюго опускають у другу ванну з 0.5%-м розчином осальцинованоо соди 
температурою 40 -  45 °С на 5 -  10 хв. У третш ванно яйця дезонфокують 2%-м 
розчином хлорного вапна або 0,5%-м розчином хлорашну Протягом 5 хй; о 
нарешто, у ч етв ер то й -1—  обполоскують у проточной водо'йротягом 5 хв. Крш того, 
долянку облаштовують спецоальним обладнанням для вод&кремлення яечного
жовтка вод бшка: " -   ■ "  : -

Основн1 принципи органозацй виробничого процесу в'кбндитерському цеху
-  цё'юблаштування самостойних -лшой або долянок для .окремих видов тоста й 

"готових виробов 13 них. Так, у кондитерському цеху оргашзовують два егддтення: 
для зам ку  та для обробки й виткання т кт а. У першому замшують розно види 
тоста, у другому -  тостов1 заготовки обробляйть 'формуюо ь та1 вйпокають. 1 , ;

к Рбзташування :приМщень 1 устаткування’ в них повинне вщповщати 
послщовносто технолопчного процесу. Примощення для зам1су ткта- обладнують 
спецоальними машинами з ложами р1знбо м!сткосТ1. Тюто заМошуютО» посл1Довно: 
спочатку з найб!льш коротким циклом —  посочнс, листкове, а потом — 
др1жджове. Продукта, що входять до складу тоста, закладають у-дожуч тдкочуооть 
п до ткТомкилыю 1 машини. Для «шдходження». дрожлжового тоста пкля замосу 
подробна тдвищ ена температура ’ 35: ^ ■; 4 0 1 °С, тому Д1Жу шдкочують до
копдигерських печей. 1нш! вили тоста (йрГснё) зам;шуюгь за Темпёрагурй 15 -
в ч, А т г 'Г > 1 . ,, ••о и ,, м Ч ' . к г,' ! ’



17 °С. У великих цехах для «шдходження» опари й пета влаштовують спецёальнё 
камери (термостате). у яких тдтримують певну температуру.

Подальша пёдготовка продукцп до вишчки вёдбуваеться на спецёально 
обладнаних робочих мёецях. де пето дозують 1 формують вироби. Цё операцЙ 
можна виконувати и  на одному робочому мёсцё.

У кондитерських цехах використовують рёзноманётний ёнвентар, оскёльки 
шд час формування та обробки продукцп потрёбно забезпечити не тёльки и гарний 
зовнёшнёй вигляд, а й точну масу. Для оформления кондитерських виробёв 
застосовують пластмасовё або бляшанё трубочки, якё вкладають у мёшки ёз 
щщьноТ тканини, спецёальнё шприци, гребенки з алюмёнёю й жерстё тощо.

Для жарения пйрёжкёв у фритюр! призначенё спецёальнё фритюрницё, бхля 
яких розмёщають стелажё та стёл ёз сггчйстим листом (для стёкання надлишку 
жиру). У цьому вёддёленнё повинна бути особливо потужна вентиляция, тому що 
за пёдвшцених температур вёдбуваеться процес термоокиснення жирёв ёз 
отруйними для людини продуктами реакцёх. Тёстечка й торти обробляють у 
спецёальних примещеннях або в крайньому разё на окремих виробничих столах, 
ХЗОЛЬОВаНИХ ВХД 1НШИХ робочих М1СЦЬ. Столи оснащують висувними шухлядами 
для ёнструментёв, штативёв для утримання кондитерських шшкёй) - снещальним 
бачком для сиропу (для просочення бёсквёта). Полегшують роботу кондитера 
встановленё на столах осё та пёдставки, що обертаються, на яких розмёщують 
торти пёд час обробки. Бхля столёв розташовують стелажё для готових виробхв 1 
картонних коробок. Можна використовувати також модульнё секцёйнё столи, 
столи 13 системою охолодження та бактерицидними лампами.

У мийнёй хнетруменпв та швентарю встановлюють ванни 13 трьома 
вхддёленнями й стерилхзатором. У великих цехах використовують машину для 
миття функцюнальних мхсткостей. Кондитерськх м1шки сушать в 
електросушильнш шафх.

Найбшьш рацюнально органхзовувати працю кондитера можна у великих 
цехах, яю випускають кондитерсыа напхвфабрикати в повному асортимент! й 
великш юлькосп: рхзн1 види пета, начинки й креми, сиропи для просочування 
виробёв, присипки, цукати тощо. На таких П1дприемствах е широкх можливосп 
для механхзацн вехх трудомхетких робхт; машини й механхзми використовують на 
повну потужнхеть, контроль якостх продукцй стае проепший, культура працё -  
вища. Гндустрёалёзацёя ресторанного господарства передбачае органёзацёю 
великих кондитерських цехёв, оснащених високопродуктивним устаткуванням, 
для централёзованого випуску й доставки виробёв на доготёвельнё пёдприемства й 
у магазини кулёнарц.

У великих цехах створюють потоковё лёнёх з виготовлення певного- виду 
напёвфабрикатёв, використовують засоби мал ох механёзацё! й рёзнё пристрох на 
окремих дёлянках.

Готовё кондитерськх вироби зберёгають у примёщеннё експедицёх, яку 
обладнують холодильними камерами, стелажами, терезами та вдробничими 
столами. Продукцёю розмёхцують у тару та перевозять спецёальним транспортом 
на склад. На кожному лотку повинна бути етикетка з позначенням найменування

й кёлькостё кондитерських виробёв, а також часу випуску продукцё'ё та прёзвища 
укладальника.

План випуску продукцёё' визначае кёлькёсть ё асортимент кондитерських 
виробёв. Його складають ёз урахуванням потреби в кондитерських виробах, 
квалёфёкацёё' працёвникёв ,та устаткування цеху. У великих цехах працюють 
кондитери II -  IV розрядёв, об'еднанё в спецёалёзованё бригади з приготування 
виробёв певного виду. У невеликих цехах працхвники сумхщають рёзнё види 
роботи .вёдповёдно до IX квалхфёкацёйних розрядёв. Кондитери IV -  VI розрядёв 
порцёонують ё обробляють продукцёю, нижчих розрядёв -  замёшують, формують ё 
випёкають тёсто. Бригадир або начальник цеху вёдповёдае за якёсть виробёв ё 
своечасний випуск продукцй'. Часто застосовують бригадну матерёальну 
вёдповёдальнёсть.

2. На заготёвельних ПРГ органёзовують кулёнарнё цехи для виготовлення 
рёзноманётного асортименту продукцёё'. Якщо вона не повёнстю забезпечуе 
потреби ресторанёв ё ёдалень, що мають магазини кулёнарёх, то на цих 
пёдприемствах додатково створюють цехи невелико!' потужностё. Кулёнарнё 
вироби виготовляють вёдповёдно до технёчних умов ё технологёчних ёнструкцёй.

. У кулёнарному цеху й цеху ёндустрёалёзацёё' вироби виготовляють ёз 
напёвфабрикатёв, отриманих з овочевого, м'ясного й рибного цехёв пёдприемства. 
Крём того, частина продуктхв надходить зё складу (крупи, сир тощо).

До складу кулёнарного цеху входять: гаряче, холодне й егддыення для 
остигання,у  яких мають бути охолоджувальна камера добового запасу сировини 
й напёвфабрикатёв; комора добового запасу продуктёв; охолоджувальна камера 
при холодному вёддёленнё; охолоджувана камера готово!' продукцёё'; мийна 
ёнвентарю; комора тари. Кулёнарний цех може мати й свою експедицёю.

Гаряче й холодне вёддёлення розмёщають сумёжно з вёддёленням для 
остигання. Кулёнарнё цехи, що не мають такого вёддёлення, використовують 
холодильнё шафи швидкого охолодження. Цехи оснащують високопродуктивним 
устаткуванням: м'ясорубками, фаршмёшалками, механёзованими потоковими 
лёнёями з виробництва млинчикёв, пельменёв та ён. У холодному вёддёленнё 
кулёнарного цеху органёзовують робочё мёсця для виготовлення бутербродёв, 
заливного, салатёв, вёнегретёв та ёншоё' продукцёё'. Для перетворення оселедця на 
сёчену масу оснащують спецёальне мёсце виробничим столом, дошкою, лотками 
для вёдходёв ё обробленого оселедця.

Для маринаду овочё нарёзають за допомогою овочерёзки. Теплову обробку 
овочёв та ёншоё' продукцёё' для заливних страв, паштетёв здёйснюють ,у гарячому 
вёддёленнё цеху. Готову продукцёю складають у лотки, функцёональнё мёсткостё й 
зберёгають до реалёзацёё' в холодильних камерах за температури 4 -  6 °С.

У гарячому вёддёленнё кулёнарного цеху, органёзовуючи робочё мёсця 
вёдповёдно до технологёчного процесу, передбачають секцёйне модульне 
устаткування: стравоварильнё котли, електричнё плити, конвекцёйнё шафи,

: електросковороди.. Крём того, влаштовують кёлька дёлянок, де встановлюють 
лёнёю з виробництва млинцёв, пирёжкёв, пончиковё автомата, конвеерну пёч тощо.



Для варшня м'яса, птицх, овочхв, круп використовують стравоварильнх 
котли, оснащен! перфорованими мюткостями. Для завантаження й вивантаження 
продукту застосовують спецхальний в13ок хз платформою, щ о  шдшмаеться.

Смаження нашвфабрикатхв хз м'яса, риби, птаха й овочхв, а також загакання 
кулхнарних виробхв з дшснюють на робочому мхсцх, де встановлюють кон векш йнх 
шафи 31 стелажем, який можна заКотити. Смажать вироби у функцюнальних 
мхсткостях, змазаних жиром, якх потам установлюють на пересувш стелажх. Коли 
шафа розхгр1ваеться до робочо! температури, стелаж закочують у нет, зачиняючи 
дверх. Тривалхсть X температуру технолопчного процесу задають за допомогою 
вщповхдних приладхв керування.

Овоч! для маринадхв х фаршхв пасерують в апарата, який мае двх перекидш 
сковороди, спецхальний пристрш для перемхшування овочхв пхд час жарения, 
завантажувальний 1 розвантажувальний. транспортери для подачх й видачх 
продукту.

Для виготовлення котлет картопляних, рулетхв, запхканок, сирникхв 
вхдварну картоплю та сир перетирають у машинах, у яких також можна 
подрхбнювати вареш продукти з м'яса та печшку. Для формування виробхв вручну 
встановлюють пересувш - стелажх, стал, на якому розташовують терези, 
функцюнальш мхсткостх для укладання готово! продукцп. Для голубцхв, кабачюв, 
баклажашв, фаршированих м'ясом х рисом, рис вщварюють у стравоварильному 
котлх, овочх пасерують на електросковородн Рис, овочх та м'ясо змхшують у 
наплитних котлах. Фарш! можна перемхшувати в дхжх тхстомюильнох машини. 
Голубцх виготовляють на робочих мхсцях зпдно з принципом поопер'ащйного 
рбзподхлу правд. Вйробничх операцй виконують три кухар1 IV розряду. Один 
вхдбивае черешки, другий порцюнуе фарш, третш загортае його в капустяний лист 
х формуе вирхб. Готовий напхвфабрикат укладають у функцюнальш мхсткостх й 
направляють в експедищю.

У кулшарних цехах великими партаями виготовляють млинчики з р1зними 
начинками. Для цього йа дшянщ залежно вхд потужноста цеху встановлюють 
апарат безперервнох дп продуктивнхстю 780 х 1500 шт/год.. Основа лшп з 
виробництва млинчиюв е обертова електрична жаровня. Процес виготовлення 
починаеться хз замхсу таста в збивальнш машин!, т ел я  чого його перёливають у 
бак машини. Далх вхдбуваеться вшпчка млинцево! стрхчки, порцхонування 
заготовок, дозування фаршу, автоматйЧне згортання млйнчийв у конверт х 
укладання в лотки. На одюй лшп млинчики укладають вручну, а на хншш це 
здхйснюеться автоматично. Використання апаратхв х автоматтв безперервнох дп 
для виробництва кулхнарних виробхв (хгирхжкхв. млинчиюв, пончиюв, оладюв) 
дозволяе шдвищити продуктивнхсть’ 1 полшшити умови пращ, 'культуру 
виробництва. ■

Останнхм часом збхльшилося виготовлення домащньо! локшини й пельменхв 
у кулхнарних цехах заготхвельних пхдприемств. Для виробххххцхва останш.ч 
видаляють окреме лримхщення, де встановлюють настхльнин автомат безйерервноТ 
дп 1 моррзильну камеру. Пхдготрвлеш тхсто и фарш завайтажухЬт^ у бункер х

вхдбуваеться автоматичне. й безвхдххдне штампування пельменхв. Зберхгають хх за 
температури вхд -2 до -5 °С.

Процес вш'отовлення локщини повшстю мехашзують, тобто встановлюють 
просхювач борошна, тастомхсильну й тасторозкачувальну машини, теплову шафу 
для шдсушування тхста. Для нархзки локшини використовують хлхборхзхсу з 
пристроем для регулювання товхцини.

3 . Цехи борошняних виробхв оргашзовують на доготхвельних шдприемствах 
для випуску пирхжюв печених, млинчиюв, бшящхв, пончиюв, варениюв, 
пельменхв, домашньо! локшини. Вхдповхдно до спещалхзацн розрхзняють таю 
ПРГ: варенична, пельменна, млинцева, пирхжкова тощо. На заготхвельних 
шдприемствах борошняш вироби в основному виготовляють у кулшарному цеху, 
але в раз! виробництва велико! юлькоста продукцп видшяють окреме примхщення. 
Залежно вхд асортименту борошняних виробхв використовують рхзне мехаючне й 
теплове устаткування: просхювач борошна, тхстомхсильну машину,
електросковороду, м'ясорубку, автомат для приготування й обжарювання 
пир1жк1в, автомат для приготування млинчиюв хз рхзними начинками, виробничх 
столи й мийну ванну.

Для приготування пирхжюв просхюють борошно. У тхстомхсильнхй машин! 
замшхують дрхжджове т1сто. М'ясний фарш для Начинки обсмажують в 
електросхсовородх й пропускають через м'ясорубку.' ПоДм готують автомат для 
жарения пирхжюв. В автомата вщбуваються такх технолопчнх операцхх: дозування 
таста I фаршу, формування таста у виглядх трубки з фаршем, вщрхзання заготовки 
пирхжка, групування заготовок по чотири штуки, вивантаження групи заготовок 
на конвеер обжарювального обладнання, обжарювання заготовок, видача 
пирхжкхв. Для виготовлення печених пир1жкхв установлюють пекарнх шафи. Замю 
тхста, приготування фаршхв, обслуговування автомата здхйснюють один або два 
пращвники.

У виробничому цеху чебуречнбх готують т 1сто, фарш, порцюнують 1 
формують чебуреки. Кухар III розряду заМхпгуе тхсто в тастомхсильнш машинх й 
обжарюе вироби у фритюрх в електросковород1. 1ншх пращвники перед 
обжарюванням розкачують тасто на виробничому столх з дерев’яним покриттям, 
використовуючи дерев’янх качалки. Для мехашзацп процесу розкачування таста 
застосовують спецхальну машину, робочимй органами якох е два горизонтальнх 
валики. В хдстань М1Ж валиками регулюють гвинтами. Валикам надае руху 
ушверсальний привод: Застосування одн1ех таког-машини дозволяе шдвищити 
продуктивнхсть пращ майже на 50 %, Тхсто пхсля розкачування тдсушують на 
тепловш стхйцх, пот1м рхжуть на довп смужкй, укладають м'ясний фарш 1 
формують чебуреки, використовуючи зубчаетий рхзець.

Вареники для спецхалхзованих пхдприемств’ надходять в основному хз 
заготхвельних пхдприемств, на яких лроектують х органхзовують цех борошняних 
вироб1в, оснащений потоковою, лш!ею, що складаеться з трьох дхлянок: 
приготування начинок (картопля з цибулею, капуста, сир тощо), Замхсу тхста й



порцюнування варениюв. Готову продукщю заморожують у морозильних 
апаратах 1 збер1гають за температури вщ -2 до -5 °С.

На спещалхзованому шдприемста швидкого обслуговування для жарения 
оладюв у фритюрх використовують електросковороду. Однак дощльшше 
застосовувати спещальну машину хз продуктившстю 350 шт/год. Технолопчний 
процес мае таку послщовшсть: спочатку в тютомюильнш машиш зам1шують 
др1Жджове тюто й заповнюють ним бак машини. У нш вщбуваеться дозування 
т1ста 1 жиру, формування заготовок, обсмаження оладюв з обох сторш 1 
вивантаження в тару. У раз! використання машини виробнич1 операцй здшснюе 
кухар-оператор III розряду.

На великих пщприемствах цех борошняних виробгв очолюе начальник цеху 
або технолог, на невеликих — бригадир.

ЛЕКЦ1Я 8 
Оргашзащя роботи складхв 

План

1. Оргашзащя про довольного та матер хально-техшчного постачання.
2. Правила збершання та перевезення овочевих нашвфабрикапв.
3. Правила зберггання та перевезення нашвфабриката 13 м’яса (птаха), риби.

Питания для самопщготовки
1. Яю вам В1ДОМ1 види доставки сировини або нашвфабриката на ПРГ? У чому 

полягае !х вщмшшсть?
2. Яга натвфабрикати з основних видав сировини виробляють на заготаельних 

пщприемствах? Яю з них швидкопсувш?

1. Оргашзаццо продовольчого постачання ПРГ здшснюють централизовано 
та децентралаовано.

Постачання товар1в на ПРГ регулюють угодами/договорами, яю потужш 
заготельш  пщприемства укладають безпосередньо. з виробниками. У такхй 
документацн вказують найменування, кшьюсть продукта, вартють, строки та 
порядок постачання, види вщповщальност! за порушення умов договору. Даш 
угоди складають 1 дпоть на пщстав! чинного законодавства.

Тага продукта, як хл1б, молоко, безалкогольш напо! та натвфабрикати, 
надходятъ на ПРГ безпосередньо з пщприемств харчово! промисловост! або 

заготаельних фабрик. Значну частину продукта (борошно, цукор, м’ясо, масло) 
пщприемства отримують через бази, яю головним чином виконують розподшьч1 
функцп, тобто на основ! замовлень та фонд1в здшснюють пакування, фасування та 
центрашзоване постачання товар1в на ПРГ.

Децентрал130ваш мюцев! джерела постачання утворюються на основ1 
пщсобних господарств, закушвл! та заготал! сшьськогосподарських продукта. 
Закушвлю продукта за готаку оформлюють рахунком або закушвельним актом 
13 загальною можливютю витрат не бшьше шж 15 % вщ денно! виручки.

На ПРГ створюють певш товарш запаси. Нешвидкопсувш продукта 
збершаються не бшьше шж 7 - 1 0  Д1б , швидкопсувш -  2 -  3 доби. В окремих 
випадках роблять сезонш запаси на подовжений термш зберхгання.

Для доставки продукта на ПРГ використовують спещал13ований транспорт. 
Найрацюнальшший способ -  це кшьцеве завезення товар1в вщ постачальника до 
замовника на транспорт! постачальника. У такий споаб на зворотному шляху 
доцшьно оргашзувати збхр тари. На велию пщприемства в раз1 повного 
завантаження машини сировину доставляють за лшшним (маятниковий) 
маршрутом. Його застосовують 1 у випадку доставки продукта власним 
транспортом ПРГ. Нашвфабрикати або готову продукщю й  заготаельного ПРГ 
до фш й або замовниюв розвозять за бажанням як гальцевим, так 1 лшшним 
маршрутами.

Товари на ПРГ приймають за товарно-транспортними накладними. 
Сировину та натвфабрикати, що надшшли в стандартны упаковщ, 
перераховують. У раз1 вщкриття тари, що мютить, наприклад, нашвфабрикати, 
перев^ряють масу нетто. Картоплю, коренеплоди приймають за масою брутто. Пщ 
час прийому фасова.но'1 сметани, солшь, незршого сиру встановлюють масу 
продукту й тари, т е л я  чого визначають масу нетто. Ягасть товаров перевхряють 
органолептичним або лабораториям методом.

У раз1 нестач1 на зворотнш сторон! накладно! в присутност! експедитора або 
шофера вказують фактичну кшьюсть сировини, що надшшла, або складають акт, 
який-пщписують особи, як! приймають товар.

Продукта з простроченим термином реалхзаци та ознаками псування не 
приймають на збершання. Порядок ! строки прийому продукта встановлеш 
шетрукщями, угодами, державними стандартами й техшчними умовами на 
продукта.

Оргашзащя материально-техничного постачання
Матер1ально-техн1чне постачання ПРГ вщбуваеться переважно 

централизовано. Фонди матер!ально-техшчних засоб1в -  обладнання, посуд, 
швентар, мебш, столова бшизна, спецодяг. Потребу заклад1в у предметах 
матер1ально-техшчного призначення розраховують на основ! норм оснащения, 
витрат г експлуатаци. Так, юнують умовш норми оснащения ПРГ инвентарем та 
меблями, а також столовим посудом I приборами. Кшьюсть предмета 
одноразового використання (мийш засоби, паперов1 серветки, гумов! рукавички) 
визначають за нормами витрат. Експлуатацшш норми встановлюють за строками 
зносу (бою, псування), норми амортизаца обладнання -  залежно вщ навантаження 
та умов експлуатаци.

Предмета матерхально-техючного призначення приймають вщповщно до 
чинних шетрукцш. При цьому перев1ряють цш ешеть упаковки, вщповщшеть 
кшькост1 та якост1 предмета супровщним документам. За наявноеп дефекта 
складають акт, на основ1 якого пред’являють претензи постачальникам.

Пщ час користування обладнанням протягом дегалькох рогав залежно вщ 
строку його експлуатаци здшснюють амортизацшш вщрахування, яю входять до



складу витрат виробництва та обороту. Малощнний швентар списують на витрати 
виробшщтва та оборот пхдприемства 1 контролюють протягом року.

Характеристика складського господарства
Продукти та предмета матерхально-техшчного призначення зберегають у 

коморах, кхлькхсть та площа яких залежать вщ типу ПРГ х його потужностх. 
Комори бувають охолоджувальнх та неохолоджувальш. До перших належать 
комори для зберхгання швидкопсувних Продуктхв (м’яса, риби, кисломодрчних 
виробхв, жирхв, зелеш, напохв, нашвфабрикатхв та харчових вхдходхв). Друн 
розподшяють на комори для зберхгання картоши та 0В0Ч1В, винно-горхлчаних 
виробхв, предмета матерхально-техшчнох бази (бхлизни, швентарю, тари). .

Складськх прим1щення можуть бута розрахованх на обслуговування груп 
ПРГ, що входять до одного комплексу. Також доцхльно оргашзовувати комори 
добового запасу продуктхв для одного пхдприемства або цеху. Розташовують, хх у 
будхвлх головним чином на першому або цокольному поверхах чи в шдвалах. 
Вони також можуть бути нашвзакритх (навхси) та вхдкрип (майданчики). 1х площу 
визначають залежно вхд типу ПРГ та його потужностх. У цхлому вех складськх 
примхщення повиннх бути розташованх компактно, за можливостх на одному рхвнх. 
Майданчики для завантажування влаштовують хз боку господарчого двору. Перед 
майданчиками будують платформу (розвантажувальну рампу) довжиною не 
менше 1,2 м х шириною не менше 4 м.

Комору для збер!гання овочхв доцхльно розташовувати порядЛз овочевим 
цехом аб о , пхд ним, забезпечивши зв’язок пхдйомником. Комрру вщходав 
розмхщують бхля: мхийнох столового, посуду або недалеко вхд заготхвельних цеххв 
але так, щоб потоки сировини та нашвфабрикатхв не перстинались хз потоками 
вхдходхв. У неохолоджувальних примхщеннях застосовують штучне та природне 
оевхтлення. чнфйхдаай&е  д.:,-.. г ■ и

Щоб запобхгти забрудненшо. псуванню повхтря, та забезпечдта його 
нормальну циркулящю, продукти вщ стхн та .шдлоги повиннх знаходитися на 
вхдетат не менше.нхж 20 см. Для цього Тх кладуть на тдтоварники тартелажх.х 
зберхгають у тарх, у ,якхй вони х.надшшли (ящиках, бочках, мхшках, бщонах, 
жоробкаххз гофровавого. картону тощо). Товари з комор вхдпуекають. вхдповхдно 
до графхка, затвердженого керхвництвом. Нхдставою для. иередавания товарш.з! 
складу матерхально вхдповхдальним особам е накладна, подписана директором та 
бухгалтером. Отримуючи товар, перевхряють. його.кхлвкхст.вд.якхсть. При д ь о щ  
користуються ваговимхрювальшш обладнанням, мхрним посудом, хнвентарем, 
хнетрументом для вхдкривання тари тощо. дшгггдулп'-?.:- *.,•

* Ваговимхрювальне обладнання г ;мх'
На ПРГ рхзних типхв використовують настхльнх. та пхдло.говх тррези рхзних 

типхв, якх за принципом д т  належать до важшьно-мехашчхшх. До 
ваговимхрювальяого обладнання схавлятьтакх вимоги: . и/ ;

- забезпечення точностхпоказниюв; ,рюс. .
- достатня чутливхсть;

- сталхсть показникхв пхд час зважування для перевхрки; '
- стшкхсть стану рхвноваги т е л я  зняття вантажу.
1снують такх види перевхрки вхдповщностх терезхв технхчним вимогам: 

первинна (пхд час вхдпускання хз заводу), перходична (щороку), позачергова (у разх 
псування тавра), хнепекцшна (у процесх метролопчнох рев!зп), вщомча 
(щокварталу). Результата перевхрки заносять у спецхальний журнал х паспорт, на 
терези та гирх схавлять тавро. На ПРГ нагляд та контроль за ваговимхрювальним 
обладнанням здхйснюють спецхально призначенх пращвники (технолог, завхдувач 
виробництвом, заступник директора, директор).

'2 .  Основш вимоги до оргашзацп та устаткування овочевого цеху 
передбачають правильне зберхгання й транспортування нашвфабриката. 
Сульфхтовану картоплю й очихценх овочх (буряк, моркву, цибулю ршчаету) 
доставляють на допшвельнх пхдприемства в котиках, ящиках, алюмгахевих 
контейнерах, полхётиленовйх мхшках. Сульфхтовану картоплю слЩ збершати в 
охолоджувальному примхщеннГза температури вхд 2 до 6 °С; строк зберхгання не 
повинен перевишувати 48 год. За вщсутност! холоду п можна зберхгати не бхлыне 
нхж 24 год. Очищен! овочх необххдно збер!гати в охолоджувальному примхщенн! 
за температури не вшце 6 °С протягом не бшьще.-нхж 24 шд. ГОсля нервинно'1 
обробки овочх дозволено реатзовувати протягом 24 .год. Граничний строк 
збершання овочевих нашвфабрикатхв (картопляних,. морквяни.х, кахуютяних 
котлет) -  18 год.

Пхдготовленх до вхдправлення нашвфабрикати супроводжують необххдною 
документацхею, у якхй вказан1 тдприемство-виробник х шдприемство-покупець, 
найменування, маеа брутто й нетто нашвфабрикатхв,. дата виготовлення, умови. 
зберхгання й строга реалхзацн на доготхвельному пхдприемств!. У вёсияно-лхтнш 
перюд напхвфабрикати необххдно доставляти спецхатхзоваиим, транспортом,, 
оснащении системою охолодження.

Вхдходи, що залишились пхеля обробки овочхв, вхдправляють на корм 
худобх. 1з бурякового лушпйння виготовляють прирбдний барвник для кремхв, 
паст. Вхдходи картопл1 використовують для виробництва кроХмалю. ■ ■ ^

3. М ’яснх напхвфабрикати -  це швидкопсувн1 продукта, тому до хх якостц 
зберхгання й транспортування на доготхвельнх пхдприемства ставлять строп 
вимоги. Якхсть х маса м ’ясних наПхвфабрикатхВ повинн! вхдповхдати технхчним 
умовам. До реалхзацхх м’ясн1 напхвфабрикати "Повинн! буТй упакован! (можна 
використовувати вакуумну упаковку) та охолодженх (мата температуру не вище 
б °С). У холодильник камерах вони Можуть знаходитися ильки протягом 
зазначеного термхну зберхгашхя. . • чх-г.-. хг : ■ ■ .. .. V: • . . . ■

Перевбзять напхвфабрикати в ' закритих опЛомбованих скриньках 
(дерев'яних, ,!з нержавхючо!' сталг або! алюмхнхю). Крупношматков! та 
дрюношматковх напхвфабрикати пакують масою Не бхльше нхж 20 кг. Умхщенх в 
тару й охолодженх найвфабрйкаТи зважують \ помхчають ярликом або вех дай! 
вказують у накладнш (тдприемство-виробник та пщприемство-покупёць,



найменування нашвфабрика'пв, Ух кшыасть або маса (брутто й нетто), час 
виготовлення й вхдправлення (число, година), строки зберхгання й реалйацй).

Перевозять м'ясш натвфабрикати в автомашинах хз закритими кузовами. У 
весняно-лггахй перход необхщно використовувати спещалышй транспорт 
(автомашини з хзотермхчними кузовами) 1 перевозити натвфабрикати за 
температуря не вшце 7 -  8 °С. Пщ час транспортування м'ясних нашвфабршеатУв 
сл1Д особливо дотримуватися вимог саштархх 1 плени. Загальний строк 
перевезення не повинен перевищувати 2 год.

Зберхгання й перевезення рибних напУвфабрикатУв вимагають строгого 
дотримання саштарних правил. У мхру виробництва натвфабрикати необхщно 
негайно направляти до гарячого цеху для теплово'У обробки. До транспортування 
на доготхвельнУ шдприемства Ух слщ зберУгати в холодильних камерах: або 
холодильних шафах за температуря вщ -2 до -6 °С.

Спещально оброблену незаморожену рибу зберУгають 24 год за температури 
вщ -2 до +2 °С, пашровану в сухарях -  12 год за температури вщ +2 до +6 °С. 
Умови перевезення нашвфабрикатУв рибних, м ’ясних, Уз птаха аналогхчнх.

Л ЕКЦ 1Я9
Оргашзащя роботи роздавально» та допом!жниж служб. : 

Характеристика торгово! частнни 
пщприемства ресторанного господарства 

П лан

1. ОргашзацУя роботи роздавально'У.
2. ОрганУзацУя роботи допомУжних служб: експедицГУ, мийних, шдсобних 

примхщень.
3. Характеристика торговоУ частини ПРГ: торговх прймУщення, буфети, бари, 

касова зала.

Питания для самоподготовки
1. ЯкУ функцУУ роздавальноУ?
2. Як би ви охарактеризували мийнх столового та кухонного посуду? У чому 

полягае необххдшсть наявностх шдсобних примнцень?

1. РоздавальнУ являють собою ланку, що пов’язуе виробництво з торговою 
залою -  у них вхдпускають готову продукцУю. РоздавальнУ класифхкують за 
трьома ознаками: 1) конструктивною особливУстю обладнання; 2) асортиментом 
продукцУх, яку реалУзують; 3) способом отримання продукцУУ. За першою ознакою 
роздавальт розподхляють на немехашзоваш, мехашзоваш та автоматизоваш; за 
другою -  на такх, що реалхзують страви вхльного вибору або комплекснУ прийоми 
ж ;  за третьою -  на спецхалУзоваш та ушверсальш.

Немехашзоваш роздавальт оснащеш прилавками самообслуговувайня, 
буфетними, барними, кафетерхйними стУйками; мехатзоват -  механхзованими 
роздавальними яхтями безперервнох та перУодичноТ дУх; автоматизоваМ  -

автоматами з в1дпуску закусок, перших, других страв, гарячих напош, 
кондитерських виробгв.

Роздавальт, ят реалгзують страви вшьного вибору, мають мхсце майже.у 
всУх типах ПРГ. Роздавальт з вгдпуску комплексных прийомгв Ькп переважають у 
спещалУзованих ПРГ хз великим контингентом споживачУв.

Характерна ознака утверсалъних роздавальних -  це вУдпуск одним 
працхвником усУх вироб1в. Лише для розрахункових операцхй може бути 
залучений хсасир. У разх самообслуговувайня в спецгалгзованих роздавальних 
готову продукцУю вхдвхдувач отримуе з окремо розташованих секщй (хз вхдпуску 
холодних закусок, перших других страв тощо).

На ПРГ хз обслуговуванням офУдхантами страви вУдпускають через 
спецхальш роздавальях вхкна.

Мехатзоват роздавальт оснащеш рухомим конвеером (стрхчковим, 
горизонтально чи вертикально замкненим), пересувними мармхтами для перших 
та других страв, а також вхзками для транспортування закусок, посуду, таць, ЛУнУх" 
такого типу дощльнУ в разх вхдпуеку комплексних обхдУв, сшданкхв, вечерь тощо. 
1х установлюють на шдприемствах курортноТ зони, а також заводах, у навчальних 
закладах та хн.

Р оздавальт , оснащенУ прилавками самообслуговувайня
На ПРГ, що працюють за методом самообслуговувайня, немехашзоваш 

роздавальт оснашують лхнУями, що складаються з охолоджувальних прилавхав, 
призначених для короткочасного зберхгання та вхдпуску холодних закусок, 
солодких страв та напош, в1трин 31 зразками кулУнарно! продукцй', запропонованох 
в меню, а також прилавками для таць, приборхв, серветок, хлхба.

Прилавки та вУтрини, з яких схсладаеться Л1нхя мають однаковх елементи 
дизайну. 3 боку вхдвУдувачхв вони облицьованУ пластиком, уздовж лУшТ 
вмонтоваш напрямнУ для таць та зроблений бар’ер.

Модулх пересувного обладнання у вхдсУках можна вархювати. Таким 
чином вхдбуваеться своечасна замхна використаного обладнання хншнм, 
наповненим новою партУею готовох продукцУх. Для Д1дключення пересувних 
мармгпв та теплових шаф до електромереж1 в середин! вхдсУкУв умонтованх 
розетки.

Для забезпечення оптимально! вхдпускнох здатностх немехашзованих 
роздавальних необххдно обладнання, посуд та хнвентар, якх беруть правою рукою, 
розташовувати справа, а тх, якх беруть лхвою, — злхва. Роздавальну необххдно 
своечасно поповнювати продувшею, столовим посудом, приборами й тацями. Цю 
роботу можна доручити працУвникам, не залучёнйм до роботи в роздавальнУй. 
Пхд час вхдпуску напоУ'в використовують ложки для розливання.

Р оздавальт  в ресторан!
На ПРГ хз обслуговуванням офхщантами роздавальна вхдокремлейа вхд 

торговО'х зали стхною, декоративним екраном або висувною перегородкою. 3 
хкшого боку вона межуе з кухнею, холодним цехом, буфетом, хлхборхзкою,



мийною столового посуду, серв13ною. Кухню вщ роздавальнох вщдхляють лшхею 
теплових стхйок, що значно розишрюе фронт роздавальноГ. У сучасних ресторанах 
до лшн секцшних прилавкхв, що вщокремлюють холодний цех вхд роздавальнох, 
входить льодогенератор. Тепловх стшки зробленх у вигляд1 стола з гладенькою 
кришкою, виготовленою з нержавхючох сталх. У такий спосхб тдхгрхвають таршки, 
що знаходяться пщ кришкою.

Обладнання роздавальних повинне вщповщати антропометричним даним 
людини. Його розташовують перпендикулярно до роздавальнох стщки або вздовж 
нех на вщстанх 1,5 м вщ лшп приготування страв та напош. Доцшьно, щоб цх лщп 
були також перпендикулярнх до стщки роздавальнох.

Посуд для вхдпуску страв розмххцають завчасно лхворуч вщ роздавальника. 
1з правого боку розставляють перш!, друп страви та наши, хнвентар для 
порцюнування та оформления. Страви та напох з роздавально! до торговох зали 
доставляють вручну або за допомогою вхзкхв. Робочх мхсця офхщантхв у 
роздавальнш оснащеш столами з висувними шухлядами або шафками, на яких 
встановлеш касовх апарати.

Роздавальнх для обслуговування за типом шведського стола
До складу лшн шведського стола входять неохолоджувальнх прилавки, 

мармхти, холодильнх прилавки, вхзки з вхджимним пристроем та шдхгрхвом. Усе 
обладнання пересувне; тому його можна встановлювати бхля стши (на. вщстанх
1,5 м вщ нех) або в центрх зали (острхвне). Над услма видами обладнання 
розташований козирок, виготовлений з оргашчного скла, який зацобхгае 
потраплянню стороншх предметхв у готову продукщю. Спочатхсу вщвщувачх 
хсладуть на таршки холодш закуски, салати, потхм пересуваються з тацями до 
перших, других страв та гарюрхв х самх або за допомогою кухархв здхйснюють свш 
вибхр. У кшцх лхнп знаходяться В1трини з кондитерськими виробами й термосами 
або самоварами для приготування гарячих напохв (чай у пакетиках або кава в 
стхках).

2. Допомхжнх виробничх примхщення -  це експедицхя, мийна кухонного 
посуду, хлхборхзка, а також примххцення, призначенх для техшчного, санхтарного 
та побутового обслуговування пщприемства. 1х наявнхсть дозволяе правильно 
органхзувати технологхчний процес на пхдприемствх, покращуе умови працх.

Напхвфабрикати, кул1нарнх та кондитерськх вироби реалхзують на хнхш 
пхдприемства за допомогою експедицп. Потужнх заготхвельнх пщприемства, як 
правило, мають декхлька експедицхй (хз вщправлення напхвфабрикатхв хз овочхв, 
м’яса, риби, птаха, кулхнарноТ продукцп та кондитерських виробхв) при 
вхдповхдних цехах.

Схслад х площх примхщень експедицп залежать вхд потужностх пщприемств 
та асортименту продукцп, яку випускають. До складу експедицп входять стш 
прийому замовлень, охолоджувальш камери для. короткочасного зберхганця 
овочевих, рибних, м’ясних напхвфабрикатхв, кулхнарних виробхв, комори

кондитерських виробхв, примххцення прийому та розбирання транс'портно! тари, 
мийна тари та примххцення для хх зберхгання, кхмната експедитора.

М ийна  кухонного посуду (котлхв, каструль, листхв, роздавально го 
швентарю, хнструментхв) повинна мати зручний зв’язок хз виробничимй цехами 
(холодним, гарячим). У примхщенш мийнох встановлюють пхдтоварники для 
використаного посуду, стелаж1 -  для чистого, мийнх ванни з трьома вщдшеннями 
для замочування, миття та дезшфекцп використаного посуду; а також його 
ополхскування.

Очищують посуд вхд залишкхв хжх дерев’яними лопатками, металевими 
щхтками, шкребками. Миють щхтками хз використанням мийних засобхв. Пхсля 
обробки швентар, кухонний посуд, тару просушують х зберхгають у спецхайьно 
видхленому мхсц! на стелажах висотою 0,5 -  0,7 м вщ пщлоги. Зручне зберхгання 
посуду та 1нвентарю полегшуе роботу кухархв х скорочуе час Тх пщбору для 
виконання тхех чи хншох операцхх.

На ПРГ хлхбобулочнх вироби реалхзують через роздавальнх та буфети. 
Зберхгають, нархзають та вхдпускають Тх у спещальному примхщеннх -  хлгборащ, 
яка повинна мати зручний зв’язок хз торговою залою, роздавальною, буфетом та 
знаходитись подалх вхд мийних. У примхщеннх необхщно тдтримувати 
температуру повхтря не бхльше нхж 18 °С та вщносну волопсть до 70 %. У 
ресторанах хз обслуговуванням офхцхантами хлхборхзку розташовують поблизу 
торговоТ зали. На невеликих ПРГ для цього облаштовують невелику Дхлянхсу бхля 
роздавальноТ. У примхщеннх хлхборхзки встановлюють два виробничх столи, шафу 
для добового зберхгання хлхба та стелаж для лопав хз нархзаним хлхбом. На 
одному зх столхв установлюють хлхборхзальну машину. Робоче мхсце працхвника, 
який нархзуе хлхб, забезпечують терезами для контролю виходу порцш хлхба, 
дерев’яними дошками, за вщсутностх машини -  ножами для хлхба, лотками, 
щипцями, виделками для хлхба, а також щхтками для прибирания столхв. Хлхб 
нархзують у мхру потреби в юлькостц необхщнш для реалхзацп протягом 1 год.

3. До торгових примхщень належать вестибюльна група примхщень, 
торгова та бенкетна зали, аванзал (зал очхкування), буфети (винний, кавовий та 
буфет-хлхборхзка), а також шдсобш примхщення (сервхзна, мийна столового 
посуду). Площу цих примхщень визначають за добутком числа мхсць у торговхй 
залх на нормативну площу одного мхсця (для ресторану — 1,6 — 1,8 м2; кафе — 1,55 — 
1,64 м2; закусочнох -  1,65 -  1,84 м2, хдальнх -  1,8 -  1,9 м2). Площу танцювального 
майданчика та естради визначають з розрахунку 0,15 м3; площу вестибюля -  0,3 -  
0,5 м2 на одне мхсце.

Вестибюльна група примхщень складаеться з вестибюля, розташованого в 
ньому гардероба, туалетних кхмнат, умивальникхв для вщвщувачхв. Вестибюль 
переходить у аванзал.

Буфети
Буфети розподхляють на внутрхшш 'тга< зовн1шнх. До зовнхшнхх належать 

буфети, розташованх на поверхах готелхв, навчальних заклад1в тощо. Внутрхшнх



буфети знаходяться тхльки поблизу виробничих примхщень ресторашв, ВНЗ, ш ил 
тощо.

Буфети в хдальнях, кафе, закусочних розмхщують у торгових залах. У 
ресторанах буфети (основний, кавовий, буфет-хлхборхзку) облаштовують у груш 
виробничих примхщень неподалхк вщ торговох зали. Примхщення основного 
буфету на залхзничному або автовокзал! розташовують у мхсцх найбхлыного 
скупчення пасажирхв.

Основний буфет складаеться з двох примхщень: пщсобного, де зберхгають 
продукти, та примххцення, у якому буфетник пщготовляе та вщпускае продукщю 
офхцхантам через роздавальне вхкно. Це примхщення обладнують холодильними 
шафами, вхтринами, стелажами, терезами, до нього шдведена гаряча та холодна 
вода. Продукти до буфету подають хз комор на пщйомниках.

Кавовий буфет. У потужних ресторанах передбачене примхщення для 
приготування гарячих напохв. Такий буфет облаштовують експрес-кавоваркою, 
кава-машиною, плитою з листом, на якому насипаний пхсок для приготування 
кави по-схщному, кип’ятильником тощо. На стелажх або в шафх ставлять посуд: 
чайники, кавники, чашки з блюдцями, стакани з шдстаканниками. Таю продукти, 
як молоко, вершки, охолоджену каву, збер!гають у холодильнику.

Буфет-хлгборгзка -  це примхщення, де зберхгають, нархзають 1 вщпускають 
хлхб. Воно повинне бути облаштоване спецхальними стелажами або шафами з 
отворами в бхчних стхнках 1 дверцятах. Робоче мхсце -  сил.

Для буфетхв, розташованих у торговой зал! одного пхдприемства, 
використовують виробничх та пщсобш примхщення шшого, основного 
пхдприемства. У буфетах, розташованих у торгових залах, встановлюють 
неохолоджувальш прилавки, де зберхгають товари, та комбхнованх прилавки, у 
яких пщгрхвають або охолоджують страви та напох.

Бари
Бари розташовують неподалхк вщ виробничох групи примхщень у 

комплексному шдприемств! або на поверхах готелхв, санаторйв тощо. Бари 
оснащеш барними стайками, ширина яких становить 500 -  600 мм, висота 850 - 
900 мм. Вони слугують робочою поверхнею для бармешв. П!д нижньою 

стхльницею барнох стайки розташован! полицх, висувш щухляди для зберхгання 
хнвентарю, хнструменту, запасу продукпв х посуду. У барну стшку вмонтованх 
невелика холодильна шафа, охолоджувальний прилавок хз гнхздами для пляшок, 
низькотемпературний прилавок для зберхгання морозива. Льодогенератор 
розташовують у пщсобному примхщенш. На робочш поверхнх стола 
встановлюють машину для розмелювання кави, кавоварку, мхксер, блендер, 
терези. У барну стайку можуть бути вмонтованх холодильнх вхтрини та теплове 
обладнання для приготування страв, електрогршп, мармхти, фритюрниц!. Також 
на робочому мхсцх бармена встановлюють невеличку ванну з проточною водою 
для ополюкування хнвентарю та посуду. Пщсобна робоча лхнхя може бути 
розташована й паралельно до барнох стхйки.

Касова зала
Касова зала в ресторанах знаходиться в примхщенш поблизу роздавальнох. 

Якщо немае можливостх видхлити таке примхщення, то робочх мюця офщхантхв хз 
виконання розрахункових операцхй розташовують на територхх роздавальнох в 
нхшах або хнших, зручних для встановлення касових апарат!в, мхсцях. На стшх над 
касовим аларатом вивхшують меню та прейскурант. У висувнш шухляд! стола 
зберхгають олхвцх, ручки, папхр для записхв.

ЛЕКЦ1Я 10 
Основи науково! оргашзацп пращ 

План

1. Принципа оргашзацп пращ.
2. Особливостх оргашзацп працх обслуговуючого персоналу. Графхки виходу на 

роботу.

Питания для самошдготовки
Як ви вважаете, чому рхзш типи ПРГ розпочинають х закхнчують свою 

роботу в рхзний час?

1. Тип пхдприемства, його потужнхсть, рхвень технхчно!' оснащеностх, спосхб 
обслуговування споживачхв визначають форму оргашзаца працх.

Оргашзащя пращ  -  це правильний розподхл ! встановлення рацхональних 
пропорцш мхж окремими видами працх з метою покращення п умов ефективного 
використання робочо! сили, пхдвихцення квалхфхкацхх та культурно-техючного 
р!вня працхвншав, виховання в них творчох хнхцхативи, свхдомох трудовох 
дисциплгаи.

Прннципи оргашзацп працх
Працю оргашзовують за такими загальними принципами: правильний 

гадбхр, розстановка та виховання кадрхв, розподхл обов’язкхв мхж працхвниками з 
урахуванням кватфхкацп та особистих здхбностей, кооперацхя та штеграцхя пращ.

Роботу виконують за торговим, виробничим х управлхнським напрямками. 
Адмхнхстративно-управлшський персонал (директор, його заступник, пращвники 
бухгалтерп, планового вхддхлу, вхддхлу кадрхв) здхйснюе загальне керхвництво 
закладом. Пращвники виробництва (кухарх, роздавальники, кондитери, 
пращвники кухнх й заготхвельних цеххв) зайнятх виготовленням страв, кулхнарних 
та кондитерських виробхв. Торговий та обслуговуючий персонал (офхцханти, 
прибиральники посуду та торговоТ зали, касири, буфетники) виконують функцхх 
реалхзацГ! продукщх та органхзацхх обслуговування вхдвщувачхв. На потужних ПРГ 
працюе також технхчний персонал (сантехнхки, механхки, електрики, лхфтери), 
який створюе умови безперебшно'1 роботи пхдприемства.

Найбхльш корисне для виховання персоналу в напрямку пщвищення рхвня 
трудовох дисциплхни е створення бригад як у виробничих цехах, так х в торговхй 
залГ. Вхдомо, що монотонна робота знижуе прапездатнхсть та показники якостх,



тому доцхльним 1 розвиваючим е принцип змши видхв пращ або периодично! змши 
операцш. Головною метою бригад повинен бути яюсний високий юнцевий 
результат наданих послуг.

Робота в заготхвельних та доготхвельних цехах розпочинаеться на 3 -  4 год 
раюше х тривае значно довше, нхж у торговш залх, тому для правильно! оргашзаци 
працх формують двобригадний метод хз виходом на роботу позмшно або через 
день. У разх шдивх дуального обслуговування за одним офхщантом закрхплюють 2 
-  3 чотиримхснх столики. Але на сучасному еташ розвитку ресторанного бхзнесу 
найбшын привабливий та ефективний бригадний метод обслуговування: роботу 
розподшяють зпдно з квал1фхкащею пращвниюв. Зустрхчае гостей 1 приймае 
замовлення бригадир, теля  чого розподхляе обов’язки з винесення страв та 
напош, слщкуе за роботою пхдлеглих х оформляе рахунок. 1снують також хншх 
методи оргашзаци працх.

2. Прадю та вщпочинок пращвниюв протягом мхсяця, тижня, робочого дня 
регулюють робочими графшами. Пхд час хх складання враховують тривалхеть х 
специфхку роботи пщприемства, вивчають поДк вщвхдувачхв, характер 
обслуговування. При цьому керуються правовими нормами, що визначають 
тривалхеть робочого дня для рхзних груп пращвниюв. Для пращвниюв 
виробництва графпси складае завщувач виробництва або технолог, для 
працхвникхв торгового залу -  метрдотель. Ухвалюе граф1ки директор 
пщприемства.

Види графжхв
Лтгйний графхк передбачае одночасний вихщ уехх пращвникхв на роботу х 

таке ж завершения робочого дня. У разх тривалого робочого дня вш може бути 
змшний. Переваги такого графика полягають у тому, що склад бригади поетшний 1 
вона до юнця несе вщповщальшеть за виконання завдання. Недолжом вважають 
те, що в години-пхк персонал працюе хз перевантаженням, а в хнший час мають 
мхсце просто!.

За ступгнчастим (стргчковим) графхком персонал виходить на роботу в 
рхзний час. Його складають тел я  детального вивчення потоку вхдвщувачхв у 
торговш залх протягом кожно! години. Такий графхк передбачае семи- або. 
восьмигодинний робочий день, що виключае стомлешсть персоналу, створюе, 
умови для пщвищення культури обслуговування, якостх послуг, працездатносД 
протягом усього робочого дня. Недолхк цього графхка -  вхдеутнхеть чётко! 
побудови змён, ускладнення пхд час планування робочого часу та контролю 
виходу на роботу.

Графж суми месячного (тижневого) облЫу робочого часу застосовують на 
пщприемствах 13 нер1вном1рним навантаженням у певш дш тижня або мюяця. Вш 
передбачае зайнятхсть пращвника протягом р!зно! кшькостё годин в окремх днё за 
умови, що протягом мхсяця (тижня) буде вщпрацьована встановлена норма годин. 
За таким графхком оргашзовують працю робётниюв вагошв-ресторашв, ПРГ у 
курортнхй зоне, мхецях вщпочинку тощо. Перевага графхка полягае в тому, що

склад бригад протягом робочого дня поетшний. Недолхком е те, що в години-шк 
персонал працюе з перевантаженням, а в шший час -  хз простоями. Протягом 
тривалого робочого дня встановлюють двх перерви загальним часом 2 гбд.

Графы неповного, або перервного, робочого дня призначений для мийникхв, 
прибиральниюв I т. д. Вхн передбачае погодинну оплату пращ.

Комбтований графы. Для ПРГ, що працюють бшыпе нхж в одну змхну, 
найчастхше застосовують не один графхк виходу на роботу, а декшька з 
урахуванням специфпш пщприемства. Наприклад, якщо торгбйа зала працюе 14 -  
16 год, то офщханти працюють зпдно з двобригадним стр1чковим графхком, який 
дозволяе уникати перевантаження. У години-пк передбачають присутшсть 
частини працхвниюв змшно! бригади для розвантаження колег.

Приклад варианта контрольно! модульно! роботи 
РШ ЕНЬ I (16 балхв) 1. Установтъ зв ’язок мгж основными напрямами науково- 
технгчного прогреву та Хх характеристиками.

Напрям Характеристика
A) Перший. 1) Розробка прогресивно! технологи виробництва продукцп

ресторанного господарства на базх ново! техяхки.
Б) Другий. 2) Впровадження науково! оргашзаци працх.
B) Третш. 3) Використання електронно-обчислювально! технхки, комп’ютерлв,

автоматизованих систем управления пщ час обробки рхзних видхв
хнформацп.

Г) Четвертий. 4) Механхзацхя процесхв, застосування сучасного устаткування.
Д) П ’ятий. 5) Механхзацхя трудомхетких роб1т.
Е)Ш остий. 6) Збшыпення виробництва найважливхших ввдхв контрольно-

касових машин та терезхв.

2. ПРГ за асортътентом продукцй' класифЫуютъ:
А. На заготхвельш, доготхвельш, з повним В. Ресторан-люкс, ресторан вищого 

циклом виробництва. класу, бар-люкс, бар першого
Б. Унхверсальш, спещалёзоваш, хсласу.

вузьксспецёалёзованё. Г. Заготёвельнё, доготёвельнё,
ушверсальнх.

3. Велике потужне тдприемство, що виробляе ттъки натвфабрикати з м ’яса, 
птицг, риби, картоплг та овочгв,- це:
А. Заготёвельна фабрика. Б. Фабрика-кухня. В. Комбёнат напхвфабрикатхв.
Г. Спецёалёзований кулёнарний цех.



4. Транзитна форма постачання передбачае:
A. Рух товарёв засобами постачальникёв.
Б. Рух товару прямим шляхом вщ постачальника до педприемства.
B. Рух товарёв на власному транспорт!.
Г. Рух товару вёд виробника до постачальника через певну кёлькёсть складёв.

5. Порцтт непатрованг нашвфабрикати з м ’яса зберхгають ... год за 
температури ...°С:
А. 24 год; 2 -  6 °С. Б. 36 год; 2 -  6 °С. В. 48 год ; 2 -  6 °С Г. 24 год; - 2 - 5 %
6. Спосхб зберхгання продукцп на тдтоварниках називаютъ:
А. Стелажним. Б. Ящиковим. В.Пёдвёсним. Г. Штабельним.
7. Технологично вгдокремлену частину тдприемства, у  якш вхдбуваеться певний 
зактчений етап технологгчного процесу називають:
А. Виробництвом. Б. Виробничою дёлянкою. В. Цехом.Т. Робочим мёсцем.
8. Нормативний документ, розроблений на нову продукгрю тшъки в умовах 
виробництва на ПРГ, узгоджений гз органами СЕС I зареестрований у  
региональному вгддтент Держстандарту Украти називаютъ:
А. Техшчними умовами. Б. Галузевими стандартами. В. Технологёчними 
ёнструкцёями. Г. Стандартами пёдприемств.
РЕВЕНЬ П (10 балёв) ,гс
9. Дайте пбвну характеристику такому типу пёдприемства, як ресторан. 
Укажёть, у чому полягае його вёдмённёсть ёз баром? .
10. Установёть корисну площу для холодного цеху, якщо в ньому працюють два 
кухарё: III ё IV розряду (Ксп = 0,37; п = 7,2 м2).
Р1ВЕНЫИ (14 балёв)
11. Опишёть технологёчну схему виготовлення м’ясних напёвфабрикатёв ёз 
яловичини.
12. Охарактеризуйте та опишёть заходи органёзацй рибного цеху на ПРГ. 
Р1ВЕНБ IV (10 бал!в)
13. Наведёть приклади пёдприемств роздрёбно!" торгёвлё у сферё ресторанного 
господарства. Охарактеризуйте Тх ё опишёть можливёсть ёснування на ПРГ 
рёзних типёв.

ДОДАТКИ

Оборотность мосць на ПРГ рёзних типёв

Тип тдприемства ш„к, разёв
1дальня:

загальнодоступна; 7 - 9
загальнодоступна з дёетичним столом (20 % мёсць); 7 - 9
дёетична 9

Ресторан 4 - 6
Кафе 9/15*
Кафе спецёалёзованё:

кафе-морозиво, кафе-кондитерсъка, чайна, кав’ярня тощо; 20
кафе дитяче; 1 0 -1 2
кафе молодёжне 9/15

Закусочш спецёалёзованё (пёцерёя, чебуречна, варенична, . . 9/20
пельменна, пирёжкова, шашлична, млинцева, оладкова):

бар винний, коктейль-бар; 10/20
гриль-бар; 10/16
пивний бар; 10/18
кафетерёй, буфет 20

Спецёалёзованё пёдприемства швидкого обслуговування (м’яснё, 3 0 -4 0
борошнянё, змёшано'Т спецёалёзацё'Т)

* Чисельник -  обслуговування офёцёантами, знаменник — самообслуговування.



ДОДАТОК 2 

Коефвдент споживання страв на ПРГ р!з$шх тиш в

Тип шдприемства Коефвдент споживання
■ сумар- 

ний
Шспож

окремих груп страв

Шхс ХП] стр. т п стр. т с с

1дальня загальнодоступна та д1етична 13
; 0,5вшьним вибором страв: снщанок 2,0 0,5 1,0

общ 3,0 0,6 1,0 1,0 0,4
вечеря 2,0 0,5 - 1,0 0,5

при виробничому пщприемств! (комплексиий
рацюн): снщанок 3,0 1,0 - 1,0 1,0

общ 3,0-4,0 0,75-1,3 1,0 1,0-1,2 0,25-0,5
вечеря 3,0 1,2 0,2 1,2 0,4

при ВИЗ: снщанок 1,8 0,5 - 1,0 0,3
общ 2,5 0,5 0,75 1,0 0,25

Ресторан мхський, при готелк 3,5 1.1 0,7 1,4 0,3
вдень 3,0 0,8 0,85 1,0 0,35
ввечер1 4,0 2,2 0,1 1,5 0,2
за типом «шведський сил» 7,0-10,0 2,0-3,5 1,0 2,0-3,0 2,0-2,5
при вокзат 3,0 0,9 0,6 1.2 0,3

Кафе 13 самообслуговуванням 1,6 0,64 0,08 0,72 0,16
13 обслуговуванням офвдантами 2,0 0,8 0,1 0,9 0,2

Кафе спещал1зоваш:
0,3кондитерська 0,3 - - -

МОЛОД1ЖН6 2,0 0,64 0,08 0,75 ' 0,53
морозиво 1,2 - т. ■ 1,2
дитяче 1,6 0,5 о д 0,75 0,25

Закусочш 13 самообслуговуванням: 1,5 0,53 0,15 0.75 0,53
пиражкова, млинцева, оладкова 1,0 0,2 0,05 0,7 0,05
чебуречна, пельменна, варенична 1,5 0,4 0,3 0,8

Закусочш 13 обслуговуванням офщ аятами: 
шашлична, т ц е р 1я,
варенична, пельменна 1,65 0,33 0,3 1,0 0,02 :
Спещал^зоват шдприемства
швидкого обслуговування 1,5 0,53 0,15 0,75 0,07

ДОДАТОК 3
Приблизив сшвввдношеинн ргших труп страв, як: випускас ПРГ

Таблиця 1

Страви

Снщанок, % Общ, % Вечеря, %
В1Д

загально!
ШЛЫСОСП

У
данш
груп!

В1Д
загально!
КШЬКОСТ!

у данш 
груп!

вщ
загально!
кшькосп

у данш 
груш

Холодш страви та закуски 35 20 35 - . ■
- рибю, м ’ясш, салати 70 70 70
- молоко та КЙСЛОМОЛОЧН1 
продукта

30 30 30

Супи 25
- прозорц заправш, 
ПЮреПОД1бН1, молочш, холодш 90

- солоди ■ 10 .
Друп страви 50 35 50
- рибш, м ’ясш 60 80 60
- овочевд круд’яш, яечш, 13 
сиру

40 20 40

Солоди страви та гаряч] напо! 15 20 15 ■

Рестораны
Таблиця 2

Страви

При готел!, % При вокзал!, % М кью , %
вщ

загально!
кшькосп

У
данш
груш

вщ
загально!
кшькосп

у д а т й
груп!

вщ
загально!
кшькосп

у данш 
груш

Холодя! страви та закуски 30 25 45
- рибш,
- м ’ясш, 
- салати

25
30
35

25
30
35

25
30
40

- молоко та кисломолочш 
продукта

’ 10 10 5

Г аряч! закуски 5 100 5 100 5 100
Супи 25 30 10
- прозор! 15 15 20
- заправш (обов’язково солянки),
пюрепод!бш,
кремоподхбш 75 75 т о -

- молочш, холодн!, солоди 10 10 то
Друп страви 30 35 25
- рибш 15 20 25
- м ’ясш 65 55 . 50 ■
- овочев! 5 5 у 5
-круп’ян! 10 10 10
- яечш, 13 сиру 5 10 10
Солоди страви та гаряч! напо! 10 5 15 I
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ДОДАТОК 4
Приблизил норми споживання нашив, хл!ба, кондитерських внробУв

1 закупшельиих товар1В на одного вщвщувача ПРГ________ _________ _________
Найменування Тдальня Ресторан Кафе Закусочна Кафетерш

загально
доступна

дштична виробнича студентська мюькии,
при

готел»

при
вокзал»

Холоди» напо!, л 
фруктова вода

0,02 - 0,04 0,03 0,05 0,05 0,02 0,02 0,02

мшеральна вода 0,01 0,02 0,01 0,01 0,04 0,04 0,01 0,01 0,01
натуральнии сж 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01
напо1 власного 
виготовлення

0,01 - 0,01 - 0*01 0,05 0,01 - -

Хл»б 1 ХЛ1б0буЛ0ЧН1 
вироби, КГ 
Хл»б ЖИТНШ

пшеничний

0,05

0,02
0,03

0,05

0,02
0,03

0,06

0,03
0,03

0,03

0,01
0,02

0,05

0,03
0,02

0,06

0,03
0,03

0,04

0.02
0,02

0,04

0,02
0,02

Борошнян I, 
кондитерсью та 
булочш вироби 
власного 
виробництва, шт.

0,3 0,3 0,5 0,2 0,5 0,5 0,25 1,0

Цукерки, печиво, 
шоколад, кг

0,005 - 0,005 0,005 0,007 0,007 0,007 0,003 -

Фрукти, кг 0,01. 0,02- 0,02 0,01 0,05 0,03 0,02 - -
Винно-горшчаш 
вироби, л

- - - ; - 0,2 0,2 од - -

Пиво, л - - - 0,025 0,025 0,025 - -
Цигарки, (пачка, шт.) - - - - 0,1 ОД - - -
Сырники, 
запальнички, шт.

- - “ .; —1 0,09 0,09 - - -



Таблиця 1
Зразок плану-меню

на «___»_____________ 20 р.
Вюад, г № за 

збхрни- 
ком 

рецептур

Найменування страв К-сть
пор-
Ц1Й

В1дпов1дальний за 
виготовлення 

(кухар)

Холоди! страви та закуски
1/100 55 ' Салат «Весна» 50
1/100 90 Салат «Коктейль» 46 -
1/100 151 Салат 13 моркви з горюхами 58
1/100 160 Салат грибний з картоплею 47

Усього 201
ГТерш! страви

1/250 284 ЦД з квашено! капусти 5
1/250 305 Суп польовий 15
1/250 364- 7 Суп молочний 13 рисом 10 .4 •:
1/250 408 Суп 31 СВ1ЖИХ ПОМ1ДОР1В 10

Усього 40
Друп страви

1/375 794 Яловичина тушкована з чорносливом ,5 ,

1/200 432 Картопля в .молощ 5
1/200 592 Драчена 10
1/195 657 Шашлик 13 лосося 10

Усього 30 Н  /.
Солодка страви

1/200 1141 Мус журавлинний 25 - г
1/170 1147 Десерт 31 сметани «Веселка» 25 ■: • •: у;
1/140 1170 Яблука фарширован! морквою 20
1/130 1181 СЛИВИ В Т1СТ1 30

Усього 100
Гаряч1напо1

1/200 1208 Чай з материнки 95
1/200 1211 Кава чорна 45
1/200 1226 Молоко кип’ячене 20
1/200 1225 Гарячий шоколад 121

Усього 281
Холоди! напоТ

1/200 1236 Наши 13 лимона й кмину 15
1/200 1238 Квас журавлинний 25
1/200 1243 Напш з кураги 55
1/200 1230 Молочний наши Ь  полуничним соком 65

Усього 160
Борошняш вироби

225/35 1266 Вареники 13 сиром та сметаною 40 •
195/25/10/30 1265 Вареники з повидлом, маслом, сметаною 30

150/15 1271 Млишц гурцвсью з медом 35
1/150 1282 Пончики 13.сиром 45

Усього 150

Таблиця 2
План-меню I ура х у ка шш м брутто-нетто показникав

Страна Назва продукту
Брутто, г Нетто, г
1 порция 10 порцш 1 порц!я 10 порцш

<п Салат 29,2 292 21 210
Редиска 21,5 215 20 200
Ог'фок 18,8 188 15 150

о
га

Цибуля 18,8 188 15 150
Яйця 2,1 21 10 100

ей

О Сметана 20 200 20 200

оО'', Сир 22 220 20 200

% Шинка 20,4 204 20 200
А ОпрОК СВ1ЖИЙ 25 250 20 200

,0) Яйця 10 100 10 100
о Майонез 15 150 15 150
V Сметана 10 100 10 100
ей Передь маринований 10 100 5 50

и Зелень петрушки 3 30 2 20
со Морква 56,3 563 45 450
И
в *
2 51

Г ор!х волоський 35,8 358 15,5 155
Цукор 5,5 55 5,5 55

м 2СЙ Часник 2,6 26 2 20
СЙ • Д
§§• 

о  и Майонез 33 330 3,3 330

Гриби СОЛОН1 (60ЧКОВ1) 73,8 738 60,5 605

5*2 -н 
® «О!и х  . Картопля 35,1 351 25,5 255

к 2 0,1)
н с 5 ов 8
«  В4' '

Цибуля зелена 6,3 63 - / . 5" ' 50 ’Т

ОЛ1Я 10 100 10 100



Планове меню на тиждень

Назва страви Кшьюсть страв

на

понедшок

В1ВТОрОК середу четвер п’ятницю суботу недшю

Оселедець 13 

гаршром

80 110 100 110

Риба вщварена з 

гаршром

110 120 110

Салат 31 св!жих 

ТОМЭТ1В

80 110 110

Салат 31 свгжих 

опргав

110 100 110

М ’ясо вщварене 60 - - - 120 - ■ -

Усього 220 220 220 220 220 220 220

ДОДАТОК 7

Наряд-замовлення на « _ _ » _____________ 200_р.

№ п/п Найменування сировини Вага, кг Цша, грн за 1 кг Сума, грй

1 Капуста квашена 1,0 5,00 5,00

2 Буряк 8,9 3,76 33,47

3 Томатна паста 0,275 11,35 3,13 ’

ДОДАТОК 8

(Я
О! 3^ ' «5

’§•

; за
вд

ан
ня

Зтщання Тип шдприемства Перюд
сезону

1 1 Розробити плаи- 
мешо

Ресторан вищого класу 
загальнодоступний на 50 мюць

Штньо - 
осшнш

2 Розробити планове 
мешо на тиждень

Удальня при школ1 на 150 мюць Осшшй

3 Скласти наряд- 
замовлення

Цех ДОГОТ1ВЛ1 нашвфабриката 
ресторану (за розробленим 
планом-меню в 1-му завданш)

Штньо -
ОСШШЙ

II 1 Розробити план- 
меню

Кафе загальнодоступне з 
обслуговуванням офщ антами на 
50 М1сць

Штньо - 
осшнш

2 Розробити планове 
меню на тиждень

1’дальня при завод1 на 200 мюць Осшньо -  
зимовий

3 Скласти наряд- 
замовлення

Цех доготал 1 нашвфабриката , 
кафе (за розробленим планом- 
меню в 1-му завданш)

Штньо - 
осшшй

III 1 Розробити план- 
меню

Кафе молод1жне на 60 м1сць Штньо -
ОСШШЙ

2 Розробити планове 
меню на тиждень

1дальня при промисловому 
ш дприемеш  на 200 мюць

Зимово - 
весняний

3 Скласти наряд- 
замовлення

М'ясо-рибний цех щальш (за 
розробленим планом-меню в 1-му 
завданш)

Штньо - 
осшшй

IV 1 Розробити план- 
меню

Ресторан першого класу при 
готелц удень працюе за 
скороченим меню, на 60 мюць

Штньо -  
осшшй

2 Розробити планове 
меню на тиждень

1дальня при ВИЗ на 150 мюць Весняний

3 Скласти наряд- 
замовлення

Цех догот1вл1 нашвфабриката 
ресторану (за розробленим 
планом-меню у 1-му завданш)

Штньо - 
осшшй
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