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Наведений методичний посібник містить розробки до лекційного курсу із 
дисципліни «Технологія галузі» у відповідності з освітньо-професійною програмою 
«Харчові технології» за спеціальністю 181 Харчові технології. 

Матеріали сприятимуть засвоюванню знань студентів, диференційованому 
навчанню студентів, раціональному та ефективному використанню часу при вивченні 
дисципліни 

Для студентів ДНУ ім. О. Гончара хімічного факультету спеціальності 181 

«Харчові технології». 
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Тема: Обробка риби і нерибних морепродуктів 
 

План: 
 

1. Класифікація кулінарної продукції з гідробіонтів за сукупними ознаками. 
2. Класифікація страв із нерибної водної сировини. 

3. Загальні принципові схеми технологічного процесу виробництва 
кулінарної продукції з гідробіонтів, мета та завдання етапів технологічного 
процесу. 
 

Класифікація кулінарної продукції з гідробіонтів за сукупними ознаками 

Класифікація страв і кулінарних виробів із риби: 

В залежності від виду 
риби страви поділяють 

на дві групи: 

 Страви з риби з кістковим скелетом, 
 Страви з риби з хрящовим скелетом. 

В залежності від способу 
теплової обробки страви 

поділяють на: 

 Варені, 
 Припущені, 
 Смажені, 
 Запечені, 
 Тушковані 

 

Класифікація страв із нерибної водної сировини 

                  

  Страви із нерибної сировини 

Відварні та 
припущені 

 Цілими  
 Порційними шматочками 

 Порційними шматочками 

 Дрібнокускові в натуральному 
вигляді 
 Дрібнокускові в панірованому 

вигляді 
 Фаршировані 
 З подрібненої маси 

Смажені 

 Порційними шматочками 

 Дрібними шматочками 

 Порційними шматками 

 Дрібними шматками 

 З неподрібненої маси 

Тушковані 

Запечені 



Загальні принципові схеми технологічного процесу виробництва 
кулінарної продукції з гідробіонтів, мета та завдання етапів 

технологічного процесу 

Технологічна схема розбирання риби з кістковим скелетом на 
напівфабрикати            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Риба з кістковим скелетом 

Жива Охолоджена Заморожена 

Розморожування 
при t=20…25o

C 
Зняття луски 

Видалення плавців 

Потрошіння: 

 крізь голову, 
 крізь черевце, 
 крізь спинку. 

Промивання 

Приготування напівфабрикатів 

Цілком 

з головою 

Видалення 
очей, зябер 

Фарширо-

вана цілком 

без голови 

тушка 

Непластована 

Кругляки 

Фарширована 
порційними 
шматочками 

Філе 

зі шкірою і 
реберними 
кістками 

зі шкірою 
без ребер-

них кісток 

без шкіри і 
без ребер-

них кісток 



Технологічна схема щука, фарширована цілою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щука 

Зняття луски 

Надрізання шкіри біля 
голови 

Перерізання м’якоті та 
хребтової кістки 

Знімання шкіри, 
як панчохи 

Промивання, 
обсушування 

Наповнення 

Перев’язування 
шпагатом 

Напівфабрикат – щука, 
фарширована цілою 

Тушка 

Видалення 
голови 

Потрошіння 

Зрізання  
м’якоті 

Приготування начинки: (м’якоть 
риби, пасерована цибуля, часник, 
замочений у молоці пшеничний 
хліб – пропускання крізь 
м’ясорубку; маргарин, яйця, сіль, 
спеції - перемішування) 



Технологічна схема розбирання осетрових риб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риба осетрових порід 

Розморожування на повітрі 
при t=20

оС, 43200…86400 с 

Зрізання спинних жучків із 
спинним плавником 

Видалення візги 

Видалення голови 

Відрізання черевного і 
хвостового плавників 

Пластування 

Зачищання пластів від крові, забруднень. Промивання 

Для смаження і 
припускання 

Зрізання хрящів 

Порційними 
шматочками 

Зрізання 
шкіри 

Нарізання на 
порції 

Бланшування 
t=95…94оС 
60…100 с 

Промивання 

Порційні 
шматки без 

шкіри і 
хрящів 

Пластом 

Бланшування 

Зачищення 
від жучків і 

лусочок 

Промивання 

Пласт із 
шкірою без 

хрящів 

Для варіння 

шматком 

Бланшування 
t=95…94оС 
60…100 с 

Зачищення від 
жучків і лусочок 

Промивання 

Перев’язування 
шпагатом 

Пласт зі шкірою та 
хрящами 



Характеристика асортименту напівфабрикатів із риби з кістковим і 
хрящовим скелетом 

 

 

 

 

 

 

 

Кулінарне використання рибних напівфабрикатів 

Спосіб розбирання Вид риби Відходи, % Кулінарне використання 

Риба ціла патрана з 
головою 

Дрібна риба до 
200 г, щука, 
судак і ін. 

14…20 Варіння, смажіння, 
тушкування, фарширування 

Риба ціла патрана без 
голови 

Середня риба до 
1,5 кг 

29…35 Варіння, смажіння 

Шматочки-кругляки Риба середніх 
розмірів 

30…35 Варіння, смажіння 

Філе зі шкірою і 
реберними кістками 

Риба вагою 
понад 1,5 кг 

26…43 

 

Смажіння основним 
способом, варіння 

Філе зі шкірою без 
реберних кісток 

Риба вагою 
понад 1,5 кг 

36…50 Запікання, припускання 

Чисте філе 

 

Риба вагою 
понад 1,5 кг 

50…68 

 

Смажіння у фритюрі, 
запікання, припускання, для 

отримання січеної маси 

 

 

 

 

 

 

З обробленою риби готують напівфабрикати для 

варіння 

запікання 

припускання 

тушкування 

Смаження: 
основним способом, 

на грилі, 
у фритюрі 

Залежно від способу приготування розрізняють рибні напівфабрикати 

натуральні, 
паніровані 

натуральні, 
подрібнені 

з котлетної маси, 
з кнельної маси 



Технологічна схема обробки мідій, устриць 

 

 



Технологічна схема обробки кальмарів і приготування напівфабрикатів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кальмари 

Морожені 

Нерозібрані Розібрані 

Розморожування 

На повітрі при 
t=15…18оС на протязі 

(8…12)*3,6*103 с 

У воді при t=15…18оС на 
протязі (8…12)*3,6*103 с 

або у воді t=50…55оС на 
протязі (1,2…1,4)*3,6*103 с 

Потрошіння 

Охолоджені 

Промивання 

Видалення шкіри в воді при t=50…55оС на протязі 480 с 

(співвідношення вода:кальмар 3:1) 

Ручне дочищання 

Промивання холодною водою при t=15…18оС протягом 
600 с 

Зтікання надлишку води 

Приготування напівфабрикатів 

Мантія (25…38%) 

Мантія ціла, фарширована, 
порціонна, панірована, 

дрібнокускова 

Голова зі щупальцями 
(20…35%) 

Плавник хвостовий 

(11…19%) 

Подрібнення 

Кнельна маса 

Натуральних 

З наповнювачами 



Технологічна схема первинної обробки восьминогів і приготування 
напівфабрикатів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Восьминіг 

Свіжий, 
охолоджений 

Заморожений 

Розморожування 

в воді чи на 
повітрі 

при t=18…20оС 

Миття 

Видалення нутрощів, 
очей, дзьоба 

Миття 

Видалення шкіри 

Шкіра М’ясо 

Виготовлення 
напівфабрикатів 

Подрібнення 

Нарізання на куски масою 
1,2…2 кг (для варіння), 
шматочком 

Приготування суміші 

Формування 

Напівфабрикати 
(котлети, тюфтельки) 

Крупи 

Овочі 
оброблені 

Сіль 



Технологічна схема обробки трепанів і приготування напівфабрикатів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трепанг 

Свіжий 
Сушений Варено-морожений 

Промивання водою, 
набухання в воді 

при співвідношенні 
вода:трепанг 3:1 

на протязі 
(24…48)*3,6*103 с 

 при t=18…20оС 

Періодична заміна 
води 

Відмивання 
вугільного порошку 

Потрошіння, 
видалення залишку 

Розморожування в 
воді при t=15

оС  
на протязі 

(4…6)*3,6*103 с 

Промивання водою 
при t=15…20оС 

Промивання водою 

Варіння при 
співвідношенні 
вода:трепанг 2:1  

на протязі 
(1,5…3)*3,6*103 с 

Промивання водою 

Стікання води на 
протязі 

Напівфабрикати високого ступеня готовності 

Подрібнення на м’ясорубці з 
діаметром отворів решітки 14 мм 

Для фарширування 
«трепанг у клярі» 

Дрібнокускові н/ф 

(кубики, брусочки) 



Типові помилки та шляхи їх попередження при розбиранні риби 

 

№ 
п/п 

Проблема Причини Шляхи попередження 

1 Кругляки риби 
розібрані 

Нутрощі видаляли 
через черевце 

Нутрощі видалити при 
відокремленні голови, при цьому 
черевце залишається цілим, 
неушкодженим 

2 Борошняна 
паніровка 
відстала, мокра, 
клейка 

Борошно швидко 
вбирає вологу з 
поверхні риби 

В борошні обкачувати рибу 
безпосередньо перед смаженням. 
після розморожування риби у воді 
використовувати лише суміш 
сухарів і борошна.  

3 Риба має 
гіркуватий смак 

Роздавили жовчний 
міхур при 
розбиранні. не 
видалили чорну 
плівку 

Слід обережно розрізати черевце, 
щоб не пошкодити жовчний міхур, 
ділянки м’якоті, на які просочилась 
жовч, видалити; після потрошіння 
зачистити внутрішню порожнину 
від плівок. 

4 При обробці 
окуневих 
накололи руки 
плавниками  

Порушили 
технологію 
видалення 
плавників  

Спинний плавник підрізати з одного 
боку по всій довжині, а потім – з 
другого притиснути до дошки 
ножом, лівою рукою відвести рибу 
убік, тримаючи її за хвіст, і плавник 
легко видалиться  

5 Великий відсоток 
втрат при 
розбирання риби 
на філе 

При розбиранні 
риби багато м’якоті 
залишки біля хребта 
і реберних кісток 

При пластуванні риби щільніше 
притискувати ніж до хребта і 
реберних кісток 

6 Чисте філе риби 
нарізали для 
варіння 

Не було іншого 
виду розробки риби 

Використовувати чисте філе для 
смаження у фритюрі, приготування 
січеної та котлетної маси. 



Тема: Обробка м’яса і м’ясних продуктів 

План: 
1. Характеристика функціонально-технічних властивостей м’яса, 
м’ясопродуктів та м’яса диких тварин як об’єкта переробки в закладах 
ресторанного господарства. 
2. Хімічний склад і будова структурних елементів окремих видів м’ясної 
сировини. 
3. Класифікація напівфабрикатів із м’яса, м’ясопродуктів та м’яса диких 
тварин за сукупними ознаками. 
4. Загальна принципова схема технологічного  процесу обробки м’яса, 
м’ясопродуктів і виробництва крупнокускових напівфабрикатів, мета і 
завдання етапів технологічного процесу. 
5. Управління якістю напівфабрикатів із метою розширення їх асортименту. 
6. Технологічне призначення м’яса яловичини, свинини, баранини, козлятини 
та інших видів тварин. 
7. Діагностика технологічних процесів виробництва кулінарної продукції з 
м’яса, м’ясопродуктів і м’яса диких тварин на підставі аналізу потенційних 
ризиків та визначення критичних точок контролю. 
8. Асортимент і технологія кулінарної продукції з м’яса, м’ясопродуктів і 
м’яса диких тварин залежно від способу теплової обробки. Інноваційні 
аспекти в технологіях кулінарної продукції з м’яса, м’ясопродуктів і м’яса 
диких тварин. 
 

1. Характеристика функціонально-технічних властивостей м’яса, 
м’ясопродуктів та м’яса диких тварин як об’єкта переробки в закладах 

ресторанного господарства. 
 

Показником якості м’ясної сировини є технологічна цінність, під 
якою розуміють ступінь придатності його для вироблення кулінарної 
продукції високої якості. 

Доброякісність і свіжість м’яса характеризують органолептичними 
показниками, стан жиру, кісткового мозку, сухожилків, суглобів, смак і 
аромат бульйону при варці. 

М’ясо різних видів, а також однієї туші різних вирубів має неоднакову 
технологічну цінність, яка обумовлена технологічними властивостями і 
харчовою цінністю. 

 

2. Хімічний склад і будова структурних елементів окремих видів 
м’ясної сировини. 



 

Хімічний склад м’яса 

Вид м’яса Вміст, % на 100 г їстівної частини Енергетична 
цінність, ккал Води Білків Жирів Золи 

Яловичина 58.6-75.8 17.5-21.0 2.0-23.0 0.9-1.2 105-286 

Баранина 52.9-72.5 15.3-20.0 6.5-26.0 0.8-1.0 142-351 

Свинина 47.5-72.9 14.5-21.5 4.4-37.0 0.6-1.0 130-404 

Оленина 59.5-78.0 18.0-21.5 2.5-22.0 1.0-1.3 98-276 

Конина 66.6-75.4 21.5-21.7 2.5-10.0 1.0-1.7 110-181 
 

Вміст незамінних амінокислот у м’ясі і субпродуктах, мг на 100 г 
їстівної частини продукту 

Амінокислоти 

Я
ло

ви
чи

на
 

Ба
ра

ни
на

 

С
ви

ни
на

 

Т
ел

ят
ин

а 

П
еч

ін
ка

 

Я
зи

к 

Н
ир

ки
 

Валін 1035 820 831 1156 1247 845 857 

Ізолейцин 782 754 708 998 926 766 714 

Лейцин 1478 1116 1074 1484 1594 1215 1240 

Лізин 1589 1235 1239 1683 1433 1373 1154 

Метіонін 445 356 342 414 438 345 326 

Треонін 803 688 654 855 812 708 638 

Триптофан 210 198 191 245 238 176 214 

Фенілаланін 795 611 580 791 928 696 677 

М'ясо і м'ясні продукти - 
містять усі необхідні для 

організму людини речовини 

Білки Жири Вуглеводи Екстрактив
ні речовини 

Мінеральні 
речовини 

Вітаміни А,D,РР, 
групи В 

Ферменти  
(понад 50) 



 

Будова тканин м’яса і м’ясних продуктів 

Екстрактивні 
речовини м'яса 

Безазотисті  
(0.7-0.9%) 

1. Глікоген 

2. Декстрини 

3. Глюкоза 

4. Мальтоза 

5. Інозит 

6. Молочна кислота 

7. Піровиноградна кислота 

8. Янтарна кислота 
 

Азотисті  
(0.9-2.5%) 

1. Креатин, креатинін 

2. Креатинфосфат 

3. Адезинфосфат 

4. Фосфаген 

5. Карнозин 

6. Гіпоксантин 

7. Вільні амінокислоти 

8. Ансерин 

9. Холін 

10. Глютатіон 

Жирова 
М'язова 

(мускульна) 

Тканини 
м'яса 

забійних 
тварин 

Сполучна 

Епітеліальна 

Нервова 

Хрящова 

Кров 



 

3. Класифікація напівфабрикатів із м’яса, м’ясопродуктів та м’яса диких 
тварин за сукупними ознаками 

Великокускові напівфабрикати – це куски м’якоті, які складаються з 
одного або з кількох крупних м’язів, що становлять єдине ціле і 
характеризуються неоднаковою технологічною цінністю. 

Порційні напівфабрикати – куски м’якоті певної форми, розміру і 
маси, нарізані поперек м’язових волокон із певних крупнокускових 
напівфабрикатів і піддані додатковій технологічній обробці. 

Дрібнокускові напівфабрикати – куски м’якоті або м’ясокісткові 
кусочки невеликої маси (5-40 г), певних розміру і форми, нарізані поперек 
м’язових волокон із певних крупнокускових напівфабрикатів, що 
характеризуються певним співвідношенням м’язової, жирової, кісткової 
тканин. 

За будовою і характером 
скорочення м'язів 

Поперечно-
смугасто скелетні 

Серцеві 
 (серце) 

Гладкі  
(стінки шлунково-
кишкового тракту) 



Подрібнені напівфабрикати – кулінарні вироби певних форми, розміру 
і маси, виготовлені з подрібненого котлетного м’яса за певною рецептурою. 
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За видами 
сировини 

Напівфабрикати м'ясні - яловичина, 
баранина,свинина, тялятина, 

козлятина, м'ясо диких тварин 
 

Напівфабрикати із субпродуктів 

Залежно від 
розмірів, форми і 

технологічної 
обробки 

Великокускові 

Порційні 

Дрібнокускові 

Подрібнені 

За способом 
приготування 

Натуральні 

Паніровані 

Подрібнені 



Порційні 

4. Загальна принципова схема технологічного  процесу обробки м’яса, 
м’ясопродуктів і виробництва крупнокускових напівфабрикатів, мета і 

завдання етапів технологічного процесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М'ясо 

Приймання 

Замороження 

Перевірка якості 

Розморожування 

Повільне t=0÷6-8℃ Швидке t=20-25℃ 

Охолоджене Остигле 

Зачищення забруднених місць, видалення тарва 

Обмивання теплою водою t=20-38℃ 

і ополіскування водою t=12-15℃ 

Обсушування (t повітря 1-6℃) 

Розбирання туш 

Поділ на відруби 

Обвалювання відрубів  Кістки 

М’якоть  

Жилкування і зачищення 

Виділення великокускових н/ф 

Приготування напівфабрикатів 

Використання 
цілком 

Натуральні 

Паніровані 

Дрібнокускові Подрібнені 

Натуральні 

З котлетної маси 



 

Б 
 

Схема розбирання яловичої туші: 
А – кістки: 1 – лопатка, 2 – плечова, 3 – ліктьова, 4 – променева, 5 – 

грудна, 6 – клубова, 7 – горб клубової кістки(маклак), 8 – стегнова, 6 – 

колінна чашечка, 10 – велика гомілкова, 11 – сім шийних хребців, 12 -  

тринадцять спинних хребців, 13 – ребра, 14 – шість поперекових хребців, 15 
– крижові хребці; 

Б – частини туші: 
І – лопатка (а – плечова, б – заплічна); ІІ – шийна; ІІІ – спина( товстий 

край); ІV – пружок; V – грудинка; VІ – вирізка; VІІ – тазостегнова (а –
внутрішня, б – бокова, в – зовнішня, г – верхня); VІІІ – поперекова (тонкий 
край); ІХ – черевна частина(пахвинка); Х – підлопаткова частина; ХІ – 

гомілка. 
 

Кулінарне розбирання і обвалювання туш дрібної худоби 

 (свинини, баранини, козлятини, телятини) 



 
 

 

 

 

 

 

5. Управління якістю напівфабрикатів із метою розширення їх асортименту 

Попередню частину 
дрібної худоби 

розрубують на такі 
відруби

лопаткову і 
шийну частини грудинку корейку

Обробка туш 
диких тварин

Туші диких 
тварин 

(розбирають так 
само як і 

домашніх)

1. Оленя, лося як туші 
великої рогатої худоби
2. Дикої кози як 
баранячу
3. Кабана й ведмедя як 
свинячу

Тушки зайців надходять 
без шкурок, 

випотрошеними, але часто 
з лівером:

1. розморожують на повітрі
2. видаляють лівер
3. відрублюють лаки і 
шийних хребець біля місця 
зарізу



Прийоми для 
приготування 

м'ясних 
напівфабрикатів 

підвищеної якості 
та розширення їх 

асортименту 

Відбивання (утворення у шматку м'яса різних деформацій, внаслідок 
яких порушується нативна структура м'язової, з'єднувальної та жирової 
тканин, виникає перерозпділ вологи, змінюється консистенція продукту) 

Масирування (куски м'яса піддаються механічному впливу 
спеціальних пристосувань (масажерів). Масивування утворює 
у тканинах м'яза деформаційні дії більш м'якого характеру, 
структура з'єднувальних тканин при цьому практично не 
порушується) 
Розпушування (руйнування грубих сполучних волокон у 
місцях надрізів) 
Проколювання (м'язову тканину проколюють голками з 
кінцівками конічної форми, що веде до розсовування і 
надриву тканин у місцях впливу голок) 
Нарізування (м'ясо нарізають на порціонні або дрібні 
кусочки під прямим кутом або 45 градусів упоперек 
волокон, щоб воно під час теплової обробки менше 
деформувалось і було ніжним) 

Підрізування сухожилків (підрізають у кілкількох місцях, 
щоб порціонні кусочки не деформувалися при тепловій 
обробці) 

Шпигування (м'ясо шпигують салом шпик, морквою, білим 
корінням, часником, цибулею для поліпшення його смаку і 
аромату і надання соковитості) 

Маринування (передбачає витримування м'яса у розчинах 
харчових кислот для інтенсифікації технологічних процесів і 
поліпшення консистенції м'яса) 

Подрібнення (руйнується структура сполучної тканини і 
м'язових волокон. Під час смаження вироби добре 
утримують рідину і розм'якшуються) 

Вибивання (подрібнену натуральну і котлетну масу 
вибивають з метою збагачення її повітря, завдяки чому 
вироби стають пухкими) 

Ферментування (для пом'якшення жорстких частин туш 
використовують ферменти мікробіального, тваринного і 
рослинного походження) 

Панірування (панірують, щоб запобігти втратам вологи під час 
смаження, для розм'якшення білків сполучої тканини, поліпшення 
якості і розширення асортименту смажених м'ясних страв, 
утворення на їх поверхні рум'яної кірочки) 



6. Технологічне призначення м’яса яловичини, свинини, баранини, 
козлятини та інших видів тварин 

 

 

Кулінарне використання великокускових напівфабрикатів 
 

Найменування 
велико-

кускових н/ф 

Напівфабрикати, що виготовляються 

Великокускові Порційні Дрібнокускові 

1 2 3 4 

З яловичини 

Вирізка Для смаження 
(рострбіф, полядниця) 

Біфштекс, філе, 
лангет 

Бефстроганов, м’ясо 
для шашлику 

Товстий і 
тонкий краї 

Для смаження 
(ростбіф, полядниця) 

Антрекот, 
ромштекс, сирлоіт-

стейк, клаб-стейк, 
портерхаус-стейк 

Бефстроганов, 
піджарка 

Верхній і 
внутрішній 
куски 
тазостегнової 
частини 

Для тушкування 
(тушковане м’ясо, 
шпиговане м’ясо) 

Ромштекс, зрази 
натуральні, 

раудрамбстейк, 
біфштекс з 
насічкою 

Бефстроганов, 
піджарка, печеня по-

домашньому 

Боковий і 
зовнішній 
куски 
тазостегнової 
частини 

Для тушкування 
(тушковане м’ясо, 
шпиговане м’ясо) і 

варіння 

Яловичина духова, 
зрази відбивні, 

крученики, 
душевина поспільна 

Азу, гуляш, печеня по-

домашньому, печеня 
київська 

Лопаткова і 
підлопаткова 
частини 

Для варіння Душевина з 
овочами та 
галушками 

Гуляш яловичина 
тушкована з 
баклажанами 

М’якоть 
грудинки 

Для варіння цілком, 
тушкування 
(завиванець) 

_____ Гуляш яловичина 
тушкована з 
баклажанами 

Пружок від 
яловичини І 
категорії 
 

Для варіння 
(завиванець) 

Душевина з 
овочами та 
галушками 

Гуляш, яловичина 
тушкована з 
баклажанами 



1 2 3 4 

З баранини, козлятини 

Корейка  Для смаження 
«бараняче седло», 
рулет натуральний 

(мутон-чобс) 

Котлети натуральні, 
відбивна, ескалоп, 

баранина з цибулею, 
баранина, смажена з 
томатами (нуазет) 

М’ясо для шашлику 
покарському 

Тазостегнова 
частина 

Для смаження 
«бараняча ніжка» 

(жиго) 

Шніцель, баранина з 
цибулею, душевина 

поспільна, стейк 

М’ясо для шашлику 

Лопаткова 
частина 

Для смаження (рулет), 
варіння. тушкування 

Баранина духова, 
душевина поспільна 

М’ясо для плову, 
пилаву, м’ясо 

тушковане з пшоном, 
м’ясо тушковане з 

овочами 

Грудинка Для смаження в 
фаршированому 
вигляді, варіння, 

тушкування 

Грудинка смажена у 
фритюрі 

Рагу 

Зі свинини 

Вирізка, 
корейка 

Для смаження Вирізка натуральна, 
котлета натуральна, 
відбивна ескалоп, 

битки по-

київському, по-

вінницькому, м’ясо 
хрустке 

М’ясо для шашлику з 
овочами, піджарка 

Тазостегнова 

частина 

Для смаження Шніцель, м’ясо 
хрустке, битки 

українські 

М’ясо для шашлику, 
піджарка 

Лопаткова 
частина 

Для смаження, 
тушкування 

Свинина духова, 
битки українські, 

душевина з овочами 
та галушками 

Гуляш, плов, печеня 
по-домашньому, 

верещака. свинина 

Грудинка Для смаження в 
натуральному і 
фаршированому 

вигляді, тушкування 

Душевина з овочами 
та галушками, 

свинина тушкована 
з капустою та 

яблуками 

Рагу по-домашньому, 
шпундра, верещака 

Шийна 
частина 

Для смаження цілком, 
тушкування 

Так само Гуляш, печеня по-

домашньому, м’ясо, 
тушковане з пшоном 

(овочами) 



1 2 3 4 

З телятини І категорії (молочної) 
Корейка Для смаження цілуом Котлета натуральна, 

відбивна, ескалоп 

М’ясо для шашлику з 
овочами 

Тазостегнова 
частина 

Для смаження цілком Шніцель, стейк ______ 

 

Лопаткова 
частина 

Для смаження, 
варіння, тушкування 

______ _______ 

Грудинка Для варіння, 
смаження, тушкування 

в натуральному і 
фаршированому 

вигляді 

Грудинка, смажена 
у фритюрі 

_______ 

 

 



7. Діагностика технологічних процесів виробництва кулінарної 
продукції з м’яса, м’ясопродуктів і м’яса диких тварин на підставі 

аналізу потенційних ризиків та визначення критичних точок контролю 

 

Характеристика напівфабрикатів з яловичини 

Великокускові напівфабрикати 

Ростбіф У товстого і тонкого країв або вирізки у кількох місцях надрізають 
сухожилля і плівки 

Полядниця Куски м’якоті масою 1.5-2.5 кг натирають лимоном і солять 

Шпиговане 
м’ясо 

Верхню, внутрішню, бічну і зовнішню частини задньої ноги 1.5 -2.5 

кг шпигують морквою, петрушкою, салом шпик у шахматному 
порядку 

Завиванець з 
яловичини 
(телятини) 

Пружок, м’якоть грудинки яловичини або тялятини відбивають до 
товщини 1 см, надають форми чотирикутника. Солять, посипають 
перцем, уздовж укладують нарізане смужками сало, варені яйця, 
розрізані на чотири частини, загортають у вигляді рулету, панірують у 
борошні 

М’ясо для 
тушкування 

Готують з верхньої, внутрішньої, бокової і зовнішньої частин задньої 
ноги масою 1.5-2. 5кг. М’ясо зачищають і підрізують сухожилки, 
солять, перчать 

М’ясо для 
варіння 

Підготовлюють з м’якоті бокової і зовнішньої частини задньої ноги, 
лопатки, підлопаткової частини, пружка масою 1.5-2.5 кг. М’якоть 
лопаткової частини і пружка згортають рулетом і перев’язують 

Порційні напівфабрикати 

Сирлоїн-стейк Нарізають із поперекової частини спини у потовщеній частині 
вирізки 

Раудрамб-стейк Нарізують із верхнього куска тазостегнової частини 

Клаб-стейк Нарізують із спинної частини на ділянці товстого краю подовженого 
м’яса спини, має невелику реберну кісточку 

Тибоун-стейк Вирізають із ділянки туші на межі між спинною і поперековою 
частинами, завтовшки 2-2.5 см 

Портерхаус-стейк Нарізають із тонкого краю на ділянці товстого краю вирізки 

Рибай-стейк Нарізають із підлопаткової частини туші, яка межує з ошийком 

Біфштекс 
(стейк-філе) 

Нарізають під прямим кутом з потовщеної частини вирізки по 
одному куску на порцію 2-3 см завтовшки. Злегка відбивають, 
надають округлої форми 

Шатобріан Нарізається з центральної частини яловичини 

Чак Нарізається з лопаткової частини 2-2.5 см завтовшки 

Біфштекс з 
насічкою 

Нарізають із верхньої і внутрішньої частини задньої ноги. На поверхні з 
обох боків роблять надрізи або пропускають крізь машину для 
розпушування 

Філе Нарізають під прямим кутом із середньої частини вирізки по одному 
куску на порцію, 4-5 см завтоішки, надають округлої форми 



Лангет Нарізують під кутом 40-45 градусів з тонкої частини вирізки 1-1.5 см 
завтовшки. Злегка відбивають. Можна нарізати з тонкого і товстого країв 

Антрекот Нарізують з тонкого і товстого країв під прямим кутом 1.5-2 см 
завтовшки, відбивають. Напівфабрикат має овально-довгасту форму 

Зрази 
натуральні 

Кусок м’якоті неправильної округлої форми, завтовшки 1-1.5 см. 
Відбивають, загортають у вигляді маленьких ковбасок і перев’язують 
шпагатом. 

Зрази відбивні Нарізають з бічної та зовнішньої тазостегнової частини порціонними 
кусками 1-1.5 см завтовшки. Відбивають, кладуть фарш, загортають у 
вигляді маленьких ковбасок і перев’язують шпагатом 

Ромштекс без 
панірування 

Кусок м’якоті овально-продовгуватої форми з товстого і тонкого країв, 
верхньої і внутрішньої тазостегнової частини, завтовшки 0.8-1 см 

Ромштекс у 
паніруванні 

Нарізують порційні куски 1.5-2 см завтовшки, відбивають, надаючи 
овально-довгастої форми, підрізують сухожилки, солять, перчать, 
змочують у льєзоні, панірують у сухарях, формують 

Яловичина 
духова 

Із бічного і зовнішнього кусків тазостегнової частини нарізують 
порційні куски 1.5-2 см завтовшки і відбивають 

Крученики 
відбивні 

Нарізають із бічної і зовнішньої частини задньої ноги порційні 
кусочки 1-1.5 см завтовшки, відбивають, на середину кладуть 
начинку, загортають у вигляді маленьких ковбасок і перев’язують 
шпагатом 

Крученики 
волинські 

Використовують начинку з тушкованої капусти і загортають у 
вигляді ковбаски, зверху крученик обкладають тонкими шматочками 
сала, перев’язують нитками 

Душенина 
поспільна 

Бічну і зовнішню частини задньої ноги нарізають упоперек волокон 
на порціонні кусочки 1-1.5см завтовшки, відбивають, солять, 
посипають перцем, панірують у борошні 

Особуко Нарізується з задньої гомілки 

Дрібнокускові напівфабрикати 

Бефстроганов Нарізують на брусочки 3-4 см завдовжки масою 5-7 г кожний 

Піджарка Нарізують кусочки 1.5-2 см завтовшки, відбивають до товщини 1 см, 
нарізають брусочками 10-15 г кожний 

Шашлик Вірізку нарізають кусочками масою 30-40 г. злегка відбивають, шпик 
нарізають квадратикам. М’ясо і шпик наколюють на шпажки 

Печеня по-

домашньому 

Нарізають напівфабрикат у вигляді кубиків масою 30-40 г 

Печеня київська Нарізують тонкими скибочками масою 30-40 г 

Яловичина 
тушкована з 

баклажанами 

Нарізують кубиками (по 2-3 шт. на порцію) масою 20-30 г 



Напівфабрикати з баранини, телятини, свинини 

Великокускові напівфабрикати 

Баранина 
(свинина) для 

смаження 

Нарізують великі шматки масою 1.5-2 кг з корейки, тазостегнової 
частини, грудинки, лопатки (у туші свині –з шиї)   

Шпиговане м’ясо Тазостегнову частину свинини, баранини шпигують часником і 
цибулею, маринують і солять 

Грудинка 
фарширована для 

смаження 

У грудинки з боку пахвини прорізують плівки між зовнішнім 
шаром м’якоті і м’якоттю на реберних кістках так, щоб утворилась 
«кишеня» заповнюють начинкою, розріз закріплюють шпажкою 

Тушковане м’ясо Для тушкування використовують м’якоть лопатки, грудинки, шиї 
баранини, тялятини, свинини 

Порційні напівфабрикати 

Котлети 
натуральні 

М’ясо нарізають під кутом 45 градусів разом з реберною кісткою, 
відбивають і надрізають сухожилки. Напівфабрикат має овально-

плоску форму, злегка ввігнуту з боку реберної кісточки 

Котлети відбивні Напівфабрикати готують як і котлети натуральні тільки ще 
змочують в льєзоні, панірують  у сухарях, надають овально-плоскої 
форми 

Ескалоп М’якоть корейки баранини, телятини, свинини нарізають на 
порційні кусочки 1.0-1.5 см завтовшки, відбивають 

Шніцель з 
рокфором 

Розрізують м’ясо свинини так щоб вийшли «кишені», посипають 
сіллю, перцем. Рокфор з’єднують з вершками, фарширують 
напівфабрикат, закріплюють шпажками, панірують у борошні, 
збитому яйці і сухарях 

Духова баранина 
(свинина) 

З м’якоті лопатки (у туші свинини-з шиї) нарізають порційні куски 
під кутом 45 градусів 2-2.5 см завтовшки 

Душенина 
поспільна 

Лопаткову і тазостегнову частини баранини нарізають упоперек 
волокон на порційні кусочки 1-1.5 см завтовшки, відбивають, 
солять, посипають перцем, панірують у борошні 

Баранина з 
цибулею 

З м’якоті корейки і тазостегнової частини нарізають порційні 
кусочки 1-1.5 см завтовшки 

М’ясо хрустке М’якоть свинини нарізають на порційні шматочки 1.5-2 см 
завтовшки, відбивають до товщини 1 см, солять, перчать, змочують 
у льєзоні панірують у тертому сирі, посипають кмином 

Котлети 
фаршировані 

фруктами 

Скибочку консервованого ананаса загортають у сиру шинку і 
кладуть у розріз котлети, закріплюють шпажкою 

Битки по-

вінницькому 

М’якоть корейки свинини нарізають порційними кусочками 1-1.5 

см завтовшки, відбивають до 0.5 см, солять, посипають перцем, 
кладуть начинку, загортають у вигляді биточків, змочують у яйцях 

Битки по-

київському 

М’якоть корейки свинини нарізують на порційні кусочки 1.5-2см 
завтовшки злегка відбивають, солять, посипають перцем, 
панірують у борошні, змочують у яйцях 

Крученики Свинину нарізають порційними кусочками 1 см завтовшки, 



апетитні відбивають до товщини 0.5 см посипають сіллю, перцем, тертим 
часником. На середину відбитих кусочків кладуть начинку (сало 
шпик і огірки солоні), загортають у вигляді ковбасок 9-10 см 
завдовжки, панірують у борошні 

Дрібнокускові напівфабрикати 

Шашлик З м’якоті корейки і тазостегнової частини баранини нарізають 
кусочки квадратної форми і маринують 

Шашлик по-

кавказькому 

М’ясо баранини нарізають кусочками у вигляді кубиків масою 30-

40 г і маринують. Наколюють на шпажку по 4-5 кусочків. 
М’ясо нарізують з ниркової частини корейки баранини по одному 
куску на порцію і маринують разом з нирками. На шпажку 
наколюють половину нирки, м’ясо і другу половину нирки 

Шашлик із 
телятини з 

овочами 

Телятину нарізають кусочками, маринують у кефірі, майонезі і 
кетчупі з додаванням спецій. Перед смаженням наколюють на 
шпажку. 
Овочі (цуккіні, баклажани, шампіньйони, помідори, цибулю 
ріпчасту) попередньо маринують у білому вині і спеціях. Перед 
смаженням наколюють на спажку  

Піджарка Із корейки і тазостегнової частини задньої ноги нарізають брусочки 
масою 10-15 г 

Печеня по-

домашному 

М’якоть лопатки та шиї свинини нарізують кубикам 92-4 шт. на 
порцію) масою 30-40 г 

Рагу Із грудинки нарубують кусочки разом з кісточкою у вигляді 
кубиків масою 30-40 г по 3-4 кусочки на порцію.  Маса кісток у 
рагу не повинна перевищувати 20 відсотків 

Плов Із м’якоті лопаткової і тазостегнової частини нарізують кусочки у 
вигляді кубиків масою 20-30 г 

Пилав Із баранячої грудинки і лопатки нарубують кусочки разом з 
кісточкою у вигляді кубиків масою 10-15 г по 5-6 кусочків на 
порцію 

Шпундра Нарізують свинячу грудинку дрібними кусочками (по 3-4 шт. на 
порцію) 

Верещака М’якоть грудинки і лопатки свинини рарізують кубиками (2-3 шт 
на порцію) масою 30-40 г 



Аналіз технологічних процесів виробництва напівфабрикатів із 
подрібненого м’яса 

 

 

 

 

Асортимент напівфабрикатів з 
подрібноної натуральної маси 

Біфштекс 
подрібнений 

Битки по-селянськи 

Котлети полтавські 

Битки старовинні 

Ковбаси львівські 

Товченики 
(фрикадельки) 

Купати 

Бургери 

М'ясо-рослинні 
фаршировані вироби 



Технологічна  схема подрібненої маси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Внутрішній жир М’ясо Вода або молоко Сіль, перець 

Механічна 
кулінарна 
обробка 

Нарізання 

Пропускання 
крізь 

м’ясорубку 

Перемішування 

Подрібнена 
натуральна маса 

Сировина для приготування м’ясної котлетної 
маси 

1. котлетне м’ясо 

2. хліб пшеничний із борошна не нижче 1-го 
гатунку або інші наповнювачі 

3. сухарі паніровочні 
4. борошно пшеничне 

5. сіль, перець 

6. вода або молоко 



8. Асортимент і технологія кулінарної продукції з м’яса, 
м’ясопродуктів і м’яса диких тварин залежно від способу теплової 

обробки. Інноваційні аспекти в технологіях кулінарної продукції з м’яса, 
м’ясопродуктів і м’яса диких тварин. 

  

 

 

 

 

 

Класифікація страв із м’яса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Способи теплової обробки м’яса і 
м’ясопродуктів 

Варіння 

Смаження Тушкування 

Запікання 

Припускання 

Страви із м’яса 

Відварене м'ясо, 
субпродукти 

великим куском 

Смажене 
м'ясо, 

субпродукти 

Тушковане 
м'ясо, 

субпродукти 

Страви із 
подрібненого 

м’яса 

М'ясо 
запечене 

Страви із м’ясних 
і м'ясо-рослинних 
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Правила відварювання і припускання м’яса та субпродуктів 

 

Технологія страв і кулінарних виробів із відварного і припущеного м’яса 
і субпродуктів 

Найменування страв Технологія приготування Правила подання 

М’ясо варене з 
цибулею та сметаною 

Варене м’ясо нарізують 
шматочками додають смажену 
цибулю, сметану і доводять до 
кипіння 

Подають з помідорами або 
фаршированими овочами 
(відвареними артишоками 
або капустяним рулетом) 

Баранина з овочами 
(айриштю) 

Баранину нарізають на куски і 
варять у бульйоні. За 30 хв до 
закінчення варіння додають 
овочі: обчищену картоплю, 
нарізані частками моркву, 
петрушку, цибулю, свіжу 
капусту. Варять до готовності 

Відпускають баранину у 
порційній посудині або в 
глиняних горщиках 

Баранина на пару з 
маринованою 
моцарелою і грушею 

Підготовлене каре готувати на 
середньому пару 10-12 хв. Сир і 
грушу нарізати кубиками і 
замариновувати у заправці. 
баранину нарізати порціонно 

На тарілку викласти 
скибоччки гарячої 
баранини, прикрасити 
гарніром із моцарели та 
груши і полити маринадом 

Язик відварний в 
соусі 

Зварені гарячі язики занурюють 
у холодну воду на 5-10 хв і 
обчищають. Нарізують на 
шматочки, заливають 
бульйоном і доводять до 
кипіння 

На порціонне блюдо 
викладають язик, 
поливають соусом 
червоним з вином або 
сметанним з хріном 

  

1 

• Підготовлене м'ясо кладуть у гарячу воду (на 1 кг м'яса 1-1.5 л води), великими 
шматками масою 1.5-2 кг. На сильному вогні доводять до кипіння, нагрівння 
зменшують (97-980) 

2 

• У бульйон додають білі коріння, моркву і ріпчасту цибулю (за 30-40 хв до 
закінчення варіння), сіль і перець горошок кладуть у бульйон за 15-20 хв до 
готовності м'яса, лавровий лист - за 5 хв. 

3 

• Тривалість варіння: яловичина - 2-2.5 годии, баранина - 1-1.5, свинина - 2-2.5, 
телятина - 1.5 години. 

4 

• Готове м'ясо нарізають упоперек волокон, заливають невеликою кількістю бульйону, 
доводять до кипіння і зберігають у бульйоні при температурі 50-600С 



Страви із смаженого м’яса і субпродуктів 

 

 

 

 

 

 

 

Правила смаження м’яса великими кусками 

 

 

1 

• М'ясо ведмедів, лосів, косуль, диких кабанів перед 
смаженням рекомендується відварити до напівготовності 

2 

• Підготовлені шматки м'яса укладують на розігріту 
сковороду з жиром в пароконвектомат при температурі 
190-2200С, досмажують при 1500С 

3 

• Загальна тривалість смажіння яловичини становить: 
слабо просмаженого філе - 30-40 хв, повністю 
просмаженого товстого краю - 1 год 40 хв 

Способи смаження м’яса і 
м’ясопродуктів 

на відкритій 
жаровій поверхні 

в закритих 
апаратах 

струменевою 
енергією 

комбінованими 
способами 

на відкритому 
вогні (мангалі, 

барбекю) 



Технологія страв і кулінарних виробів із смаженого м’яса (великим 
куском) 

Найменування страв Технологія приготування Правила подання 

Рострбіф, фаршированим 
салом, морквою і зеленою 
стручковою квасолею 

Філе приправляють, 
шпигують салом, морквою 
і квасолею. Обсмажують з 
усіх боків до золотистої 
кірочки 

Готове м’ясо нарізують, 
віялом викладають на 
тарілку навколо овочів, 
поливають соусом 

Фарширована вирізка з 
яловичини 

Вирізку фарширують 
шпинатно-сирною 
сумішшю, обсмажують у 
пароконвекційній печі. 
Перед подачею нарізають 
на порції 

Викладають м’ясо на 
підігріте блюдо, 
прикрашають сушеними 
помідорами і поливають 
підливою 

Свинина смажена 
(карбонат, буженина, 
рулет) 

Свинячу корейку, великі 
частини задньої ноги і 
м’якоть лопатки, звертають  
рулетом, натирають сіллю, 
перцем і обсмажують 

Готове м’ясо нарізають, 
кладуть на блюдо і 
гарнірують екзотичними 
овочами 

Грудинка фарширована 
кашею 

Підготовлену фаршировану 
грудинку смажать у 
жаровій шафі до готовності 

Поливають м’ясним соком і 
подають 

Сідло баранини на кості 
смажене 

Крижову частину цілої 
тушки молодого барана 
разом з нирками 
обсмажують. М’ясо 
зрізають з обох боків 
хребетної кістки цілими 
пластами, нарізають 

Кладуть на блюдо навколо 
розкладають овочі, а між 
ними – скибочки нирок. 
М’ясник сік подають окремо 
у соусник 

Оленина або лосятина 
смажені 

Спинну частину або окіст 
шпигують і часником, 
посипають сіллю, перцем і 
смажать до готовності 

Подають з маринованими 
сливами, червонокачанною 
капустою, соусом кисло-

солодким з брусницею 



 

 

 

 

 

Основні способи приготування стейків 

Типи 
напівфабрикатів 

Смажіння на відкритому 
вогні (барбекю, гриль) 

Смажіння на 
пательні 

Смажіння в 
пароконвектоматі 

Стейк Чак ■ ■ ■ 

Стейк Рибай ■ ■ ■ 

Стейк Портерхауз ■ ■ ■ 

Стейк Тибоун ■ ■ ■ 

Стейк Тендерлоин ■ ■ ■ 

Стейк Раунд ■ ■ ■ 

Медальон ■ ■ ■ 

Класифікація стейків за ступенем просмаження 

 

Ступінь 
просмаження 

Характеристика Тривалість 
смажіння з обох 

боків 

Внутрішня 
температура 

Blue, very rare (дуже 
сирий) 

Майже сере м’ясо, дуже 
швидко і мінімально 
обсмажене зверху і знизу 

<1хв <55
0
C 

Rare (сирий) Стейк з кров’ю по 2-3 хв 55
0С 

Medium rare 

(середньої 
готовності) 

Стейк з невеликою 
кількістю крові 

по 5-7 хв 58
0С 

Medium 

(просмажений) 
Слабо прозмажений 
стейк, з якого виділяється 
рожевуватий м’ясний сік 

по 8-9 хв 61
0С 

Medium well 

(середньо 
просмажений) 

Середньо просмажений 
стейк з якого виділяється 
прозорий сік 

по 9-10 хв 65
0С 

Well done (добре 
просмажений) 

Добре просмажений 
стейк, до повної сухості 

по 10-12 хв 70
0С 

Very well done 

(сильно 
просмажений) 

Сильно просмажений 
стейк, до повної сухості 

по 12-15 хв >70
0С 

Правила смаження м’яса натуральними 
порційними шматочками 

Порційні шматочки натурального м’яса смажать 
основними способом при  температурі 160-170

0С 



Технологія страв і кулінарних виробів із смаженого м’яса (натуральним 
порційним куском) 

Найменування 
страв 

Технологія приготування Правила подавання 

Стейк із чорно-

сморододиновим 
соусом 

М’ясо смажать на розігрітій 
сковрідці по 3 хв з кожного боку 

Подають з соусом, відварною 
цвітною капустою і броколі 

Стейк-гриль по-

флорентійському 

Стейки смажать на гарячій 
решітці для гриля 5-7 хв з одного 
боку і 4-5 хв – з іншого  

Готові стейки збризкують 
оливковим маслом. Подають 
з овочами 

Біфштекс 
натуральний 

Підготовлений напівфабрикат 
смажать з обох боків до 
готовності: з кров’ю 5-7 хв на 
сильному вогні; 
напівпросмажене – 7-10 хв; 
просмажене – 10-15 хв до повної 
готовності 

Поливають м’ясним соком, 
зверху можна покласти 
кусочок зеленого масла 

Біфштекс з 
яйцями (або по-

гамбурзькому) 

Зверху кладуть яєчню з одного 
яйця 

Відпускають як і 
натуральний з зазначеними 
вище гарнірами 

Біфштейкс із 
цибулею (або по-

селянському) 

Зверху кладуть цибулю кільцями 
смажену у фритюрі 

Подають зі смаженими 
кружальцями картоплі 

Філе натуральне Порційні куски смажать з обох 
сторін на сковородці з жиром 
нагрітим до температури 150-

180
0С 

Філе поливають жиром і 
м’ясним соком; гарнір – овочі 
у молочному соусі 

Філе у соусі На підсмажені скибочки хліба 
кладуть кусочки язику 
відварного або вареної вітчини, 
на них філе 

Поливають соусом червоним 
із мадерою 

Філе з 
печерицями 

Готують як звичайне філе у 
соусі, зверху кладуть припущені 
печериці або відварні білі гриби 

Поливають соусом червоним 
з мадерою 

Філе з томатами На готове філе кладуть 
половинки смажених томатів 

Гарнір – смажена картопля з 
болгарським перцем 

Лангет 
натуральний 

Обсмажують до утворення 
рум’яної кірочки (8 хв) 

Поливають маслом і 
підливають м’ясним сік 

Лангет із Готують як лангет натуральний Зверху кладуть половинки 



томатами смажених томатів 

Лангет у соусі Готують як лангет натуральний Поливають соусом червоним 
з мадерою (червоним з 
цибулею і корнішонами, 
сметанним з цибулею) 

Антрекот Смажать до готовності. На 
порційне блюдо кладуть 
антрекот, поливають м’ясним 
соком, зверху кладуть кусочок 
охолодженого зеленого масла 

Можна подавати з яйцем або 
цибулею 

Ескалоп Напівфабрикат смажать до 
готовності 

Кладуть на крутон з 
пшеничного хліба і 
поливають м’ясним соком 

Баранина з 
цибулею 

Порційні  шматочки, смажать до 
готовності. Наприкінці смаження 
додають нарізану кількість 
цибулю 

Подають з смаженою 
цибулею, вареною квасолею 

Шашлик із 
телятини 
(свинини) з 
овочами 

Порційні куски м’яса смажать на 
грилі. Баклажан, перець 
болгарський, помідор нарізають 
кружечками, нанизують на 
шампур і смажать на грилі 

Блюдо застилають лавашем. 
На нього викладають 
шашлик, печені овочі, гриби. 
До шашлику подають 
червоний соус 

 

Правила смаження м’яса запанірованими порційними 
шматочками 

 

1 

• Запаніровані м'ясні напівфабрикати порційними 
шматочками обсмажують основним способом на добре 
розігрітій сковороді з жиром до утворення рум'яної 
кірочки і доводять до готовності у жаровій шафі 

2 

• Перед поданням смажені запаніровані вироби 
поливають розтопленим вершковим маслом 



Асортимент страв і кулінарних виробів із смаженого м’яса 
запанірованого порційними шматочками 

Найменування страв Правила подання 

Ромштекс На порційне блюдо кладуть гарнір, поряд ромштекс, 
поливають розтопленим вершковим маслом 

Битки по-київському Битки поливають маслом вершковим. Гарнір –
комбінований 

Биточки по-

вінницькому 

Подають з комбінованим гарніром, поливають вершковим 
маслом 

Котлети фаршировані 
фруктами 

Готові котлети укладають на блюдо, подають гарячими 

М’ясо хрустке Смажене м’ясо подають на грінках. М’ясо поливають 
вершковим маслом 

 

Правила смаження м’яса дрібними кусочками 

 

 

Технологія страв із смаженого м’яса дрібними кусочками 

Найменування 
страв 

Технологія приготування Правила подання 

Бефстроганов М’ясо підсмажують протягом 3-4 хв, 
з’єднують з паперованою ріпчастою 
цибулею, заливають сметанним соусом, 
додають соус «Південний» і доводять до 
кипіння 

Подають разом із соусом, 
посипають зеленню. На 
гарнір подають артишоки 
фаршировані грибами 

Піджарка М’ясо смажать. За 2-3 хв до готовності 
додають нашатковану пасеровану 
ріпчасту цибулю і томатне пюре 

На тарілку кладуть гарнір з 
тушкованих овочів, поряд-

м’ясо 

Шашлик із 
яловичини 

М’ясо, нарізане кубиками, нанизують на 
шпажки, чергуючи із кусочками шпику, 
підсмажують з усіх боків до готовності 

На блюдо кладуть шашлик, 
зверху – кільця смаженої у 
фритюрі цибулі, окремо 
подають соус 

Шашлик по-

кавказькому  
Шашлик по-

кавказькому (з 
нирками) 

Мариновані кусочки баранини 
нанизують на шпажку, змащують жиром 
і смажать над гарячим жаром. Подають з 
зеленою цибулею, свіжими або 
маринованими томатами, огірками 

Окремо подають соус 
«Південний» або ткемалі 

Шашлик 
«Циганський 
барон» 

Кусочки свинини нанизують на шпажки 
чергуючи кусочок м’яса, цибулі, перцю 
солодкого. Смажать над жаром 

Подають на блюді, окремо у 
соуснику подають кетчуп 
або «Південний» соус 

Нарізане м’ясо кладуть на добре розігріту сковороду з жиром шаром завтовшки 1-

1.5 см, щоб м’ясо швидше підсмажилося і були менші втрати м’ясного соку 



Правила смаження субпродуктів 

1 Субпродукти смажать порційними і дрібними кусочками. 
2 Яловичі нирки, мозок і серце попередньо відварюють, печінку свинячу 

бланштують. 
3 Тривалість смажіння субпродуктів 5-20 хв. 

 

Технологія смаження страв із субпродуктів 

Найменування 
страв 

Технологія приготування Правила подання 

Печінка смажена з 
жиром або цибулею 

Свинячу печінку посипають 
сіллю, перцем, панірують у 
борошні і смажать до 
готовності 

Поливають розтопленим 
маслом, зверху кладуть 
смажену цибулю 

Печінка по-

строгановському 

Підготовлену печінку 
обсмажують 3-4 хв. 
Заливають соусом сметанним 
з цибулею, додають 
пасероване томатне пюре, 

соус «Південний» і доводять 
до кипіння 

Печінку разом з соусом 
кладуть на підігріту тарілку 

Битки з печінки Масу обсмажують у вигляді 
битків і доводять до 
готовності в 
пароконвектоматі 

Битки поливають маслом 
вершковим. Гарнір подають 
комбінований 

Мозок (або серце), 
смажений у 
фритюрі 

Підготовлені субпродукти 
панірують у борошні, 
змочують у льєзоні, 
панірують у сухарях і 
смажать у фритюрі 

На тарілку кладуть шматочок 
смаженого мозку (або серця) і 
поливають жиром 

Нирки смажені з 
томатами 

Нарізані скибочками нирки 
посипають сіллю і перцем і 
смажать 3-6 хв. 

На нирки кладуть половинки 
обсмажених томатів 

Нирки смажені у 
сухарях (броше) 

Нирки з телятини панірують 
у подвійний паніровці, 
смажать у фритюрі і 
досмажують у жаровій шафі 

Зверху на нирки кладуть 
зелене масло 



Загальні правила тушкування м’яса 

 

Технологія тушкування страв із м’яса і субпродуктів 

Найменування 
страв 

Технологія приготування Правила подання 

1 2 3 

М’ясо 
шпиговане 
овочами 

Нашпиговані куски обсмажують і тушкують. 
На бульйоні, що залишився, готують соус 
мадера. М’ясо порціонують 

Подають з огірками, 
тушкованими у сметані з 
грінками, меживом з 
перцю 

Завиванець з 
яловичини або 
телятини 

Напівфабрикат у вигляді рулету панірують у 
борошні, обсмажують і тушкують. Перед 
закінченням тушкування додають 
подрібнений часник. Завиванець 
порціонують 

На тарілку кладуть 
кабачки під соусом із 
часником, поряд порцію 
завиванця, який 
поливають підливою 

Крученики 
волинські 

Підготовлений напівфабрикат зарум’янюють 
у пароконвектоваті. заливають гарячим 
бульйоном і тушкують до готовності 

Подають з гарніром і 
підливою у якій вони 
тушкувалися 

Крученики 
«Апетитні» 

За 7 хв до закінчення тушкування виробів 
додають пасеровані моркву та цибулю 
ріпчасту, сметану, томатну пасту, лавровий 
лист. Готові крученики посипають товченим 
часником 

На тарілку кладуть 
складний гарнір, поряд 
крученики і поливають 
підливою 

Душевина 
поспільна 

На дно сотейника кладуть шар підсмаженого 
м’яса, на нього шар картоплі з овочами і 
чергують шари кілька разів, так щоб зверху 
була картопля з овочами, заливають усе 
бульйоном і тушкують до готовності 

Подають з овочами і 
підливою що утворилась у 
процесі тушкування 

Шпундра Нарізану порційну свинячу грудинку 
панірують у борошні, обсмажують з 
подрібленою цибулею, кладуть у порційні 
горщики, додають нашатковані буряки, 
заливають буряковим квасом, солять і 
тушкують до готовності 
 

Подають разом з овочами, 
в яких вона тушкувалась 

1 Під час тушкування додають цибулю, петрушку, селеру, моркву, вино, 
прянощі (лавровий лист, перець, гвоздику, кмин) за 15-20 хв до закінчення 
тушкування 

2 Підсмажене м’ясо й овочі заливають бульйоном або водою, додають томатне 
пюре, кислі соуси, мариновані ягоди і фрукти разом з соком (квасом) 

3 М’ясо тушкують двома способами: 
а) з овочевим гарніром; 
б) з кашею, і разом з ним відпускають без гарніру, який готується окремо 



1 2 3 

Ведмежина 
(м’ясо кабана) 
тушкована 

М’ясо обсмажують, додають моркву, 
цибулю, петрушку, заливають хлібним 
квасом і тушкують. За 5 хв до готовності 
м’ясо з овочами заливають соусом і доводять 
до кипіння 

На блюдо кладуть м’ясо з 
овочами і соусом 

Заєць 
тушкований у 
сметані 

Тушки шпигують свіжим салом, змащують 
сметаною і обсмажують до напівготовності. 
Розрубують на порційні куски, наливають 
бульйон, додають сметану, м’ясний сік і 
тушкують до готовності 

На порціонне блюдо 
кладуть тушкований 
буряк, поряд – зайця, 
поливають соусом 

Печеня з м’яса 
лося зі 
сметаною 

М’ясо шпигують салом, солять, посипають 
борошном і обсмажують, доливають води, 
додають цибулю, спеції і тушкують 

На порціонне блюдо 
кладуть шматки м’яса і 
поливають сметанним 
соусом 

Філе косулі, 
тушковане з 
вином і 
яблуками 

Порційні шматки шпигують свинячим салом 
і смажать з овочами. Коли на філе 
утвориться скоринка, додають нарізані на 
шматочки яблука, апельсини, мадеру або 
херес і тушкують 30 хв 

Філе поливають маслом 

Печення по-

київському 

Обсмажену картоплю, м’ясо, варені 
подрібнені гриби, пасеровані цибулю 
ріпчасту і томатне пюре, січену зелень, сіль, 
перець, заливають сметаною і грибним 
відваром і тушкують у жаровій шафі 20-25 

хв 

Подають в горщиках, 
посталених на тарілку з 
серветкою 

Печеня по-

кримському 

У горщечки покласти яблука, нарізані 
часточками, кусочки м’яса тушкованого, 
смажену картоплю, залити соусом, додати 
промиті родзинки, влити вино, закрити 
тістом, тушкувати 10-15 хв 

Подавати у горщечках 
поставлених на тарілку з 
серветкою 

Верещака Свинячу грудинку, нарізану кубиками, 
обсмажують. Додають дрібно нарізану 
цибулю, перець, сіль, заливають буряковим 
квасом і тушкують до напівготовності, 
додають тертий черствий житній хліб і 
доводять до готовності 

Подають з комбінованим 
гарніром 

Баранина, 
тушкована з 
грибами 

Шматочки грудинки і шийної частини 
баранини обсмажують додають томатне 
пюре, паперовану ріпчасту цибулю, варені 
нарізані гриби, бульйон і тушкують. За 10-15 

хв до закінчення додають пасероване 
борошно, розведене охолодженим 
бульйоном, перцем і лаврованим лисцем. 
Заправляють розтертим часником 

 

Подають з гарніром, 
поливають підливою, в 
якій вона тушкувалась 



1 2 3 

Рагу з 
баранини або 
свинини 

Кусочки м’яса разом з кісточками 
обсмажують, солять. Заливають бульйоном 
додають пасероване томатне пюре і 
тушкують 30-40 хв.  Картоплю, моркву, ріпу, 
ріпчасту цибулю, петрушку нарізають 
кубиками, обсмажують. У тушковане 
напівготовності м’яса вводять розведенеу 
червону пасеровку, додають овочі, перець 
горошком, лавровий лист і тушкують до 
готовності 

На підігріту тарілку 
викладають рагу разом із 
соусом 

Печінка 
шпигована 
салом 

Підготовлену печінку обсмажують разом з 
цибулею заливають бульйоном і тушкують 
20-25 хв 

Подають з цибулею і 
соком який утворився при 
тушкуванні 

Піджарка 
чумацька 

Варені легені, серце, печінку нарізають 
брусочками або скибочками, солять і злегка 
обсмажують додають пасеровану цибулю 
заливають бульйоном і тушкують 

Подають з пшоняною або 
пшеничною кашею 

Серце, легені і 
інші 
субпродукти у 
соусі 

Серце, легені і інші субпродукти відварюють 
окремо з додаванням овочів до готовності, 
нарізають на кусочки і обсмажують. 
Заливають червоним соусом і тушкують 15-

20 хв 

Гарнір – капустяний 
рулет, фарширований 
яблуками, складні гарніри 

 

Загальні правила запікання м’яса 

1 М’ясні продукти які використовують для запікання попередньо 
підлягають тепловій обробці (варка. припускання, смажіння, 
тушкування) а потім нарізають дрібними кусками або подрібнюють на 
м’ясорубці 

2 М’ясо і м’ясопродукти запікають з овочами, кашами та іншими 
гарнірами з підливою або без неї, в порціонних сковородах і на листях, 
змащених жиром, у пароконвектоматі при температурі 220-250

0С 

3 При запіканні всі компоненти повинні бути прогрітими до температури 
не менше як 900С 



Технологія запечених страв із м’яса і субпродуктів 

Найменування 
страв 

Технологія приготування Правила подання 

М’ясо запечене по-

домашньому 

М’ясо пропускають крізь м’ясорубку 
додають воду, сіль, вимішують, 
порціонують у вигляді кружалець. 
зверху кладуть половинки 
фаршированих яєць поливають 
майонезом, посипають тертим сиром і 
запікають 

На тарілку кладуть 
запечене м’ясо з боку 
– пюре з моркви, овочі 
варені 

Свинина 
делікатесна 

Порційні куски свинини відбивають, 
посипають сіллю, перцем і смажать. На 
м’ясо кладуть нарізані соломкою 
м’якоть вареної курки гриби з 
пасерованою цибулею, поливають 
сметанним соусом, посипають тертим 
сиром, збризкують маслом і запікають 

Відпускають на 
грінках з гарніром 

Телятина 
фарширована 

Ріпчасту цибулю і гриби подрібнюють 
обсмажують додають сіль і перець. 
М’ясо відбивають кладуть шпинат, 
зверху грибну суміш, завертають 
рулетом 

Телятину нарізають 
перекладають на 
підігріте блюдо і 
прикрашають 
голочкою тім’яну 

Яловичина по-

луганському 

Яловичину кусками округлої форми 
відбивають солять і посипають перцем, 
укладають цибулею півкільцями, 
заливають майонезом, посипають 
тертим сиром і запікають 

Подають страву на 
підігрітому блюді 

Стейки з яловичини 
у тісті 

Стейки підрум’янюють у вершковому 
маслі. Листкове тісто тонко 
розкачують на квадрати. кладуть на 
середину смажені грибі, зверху – 

стейк, посипають хлібною крихтою. 
Формують мішечком, прикрашують 
фігурками із обрізків тіста. Запікають 

Подають на підігрітій 
тарілці 

Бараняча спинка у 
пюре з ананасів 

Баранячу спинку натирають сумішшю 
спецій, запікають. Із кусочків 
консервованого ананасу роблять пюре, 
змішують із соєвим соусом, гірчицею. 
За 30 хв до готовності м’ясо змащують 
ананасовим пюре і смажать 

Готове м’ясо 
викладають на 
підігріте блюдо і 
подають з ананасовим 
пюре та соусом 

Стейки з корейки у 
«Сорочці» 

Стейки нарізають з свинячої корейки. 
Обертають 2-3 бланшованими листями 
шпинату, тонко розкатаним листковим 
тістом, змащують яйцем і запікають 

Подають на підігрітій 
тарілці 



 

 

Інноваційні аспекти в технологіях кулінарної продукції з м’яса, 
м’ясопродуктів і м’яса диких тварин 

1 Для надання м’ясу соковитості і запаху а також в якості оболонки 
використовують шлункову плівку свинячу при виготовлені м’ясних січених 
виробів 

2 Пармська шинка надає особливого аромату телятини 

3 Для поліпшення смаку і соковитості м’яса вирізку з яловичини, 
тазостегнову частину баранини, лопатку телятини перед обсмаженям 
розрізають «книгою» і фарширують 

4 Для надання привабливого зовнішнього вигляду м’ясу, поліпшення смаку, 
обсмажене м’ясо змащують пастою, яка готується із суміші різних 
продуктів (мус із телятини, шматочки кураги, замаринованих у вині і 
подрібнені горіхи або сумішшю діжонської гірчиці, свіжої зелені. 
панірувальних сухарів) 

5 Щоб м’ясо ліпше підрум’янилось під час смажіння, його рекомендується 
обсушити 

Асортимент страв з подрібненого натурального м'яса і котлетної 
маси 

• Біфштекс натуральний 

• Січеники полтавські 
• Гамбургер 

• Ковбаски львівські 
• Битки старовинні 
• М'ясні кульки, тушковані в томаті (тюфтельки) 
• Зразки подрібнені 
• Кнелі з яловичини 

 



 

Тема:Технологія супів 

 



 

 

 1. Класифікація супів за сукупними ознаками, шляхи формування 

асортименту. 

 2. Загальна схема технологічного процесу виробництва супів, 
характеристика етапів процесу, їх мета і завдання. 

 3. Діагностика технологічних процесів виробництва супів за 

групами: прозорі, заправні, пюре, холодні на підставі аналізу 

потенційних ризиків та визначення критичних точок контролю. 

 

План 



СУПИ 

ХОЛОДНІ 

на відварах на молоці на бульйонах 

СОЛОДКІ ГАРЯЧІ 

протерті заправні консоме 

з риби 
з бобових 

з с/г птиці 
круп’яному 

м’ясо-кістковому 

овочевому 

грибному на кістковому 

на квасі 

на кисломолочних 

продуктах 

овочевих відварах 

на охолоджених і 

на фруктових і 
ягідних відварах 

на пиві 

1. Класифікація супів за сукупними ознаками, шляхи 

формування асортименту. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Гарячий суп на бульйоні Гарячий суп на молоці 
 

 

 

 

 

 

 

 
Гарячий суп на овочевому відварі 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Консоме 

Заправні 
супи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протерті супи 



 
 

Солодкі супи 

 

 

 

 

 

 

 
Холодні 

супи 



Перевірка якості сировини 

Механічне кулінарне обробляння сировини 

Приготування бульйону або відвару 

Підготування гарнірів для супів 

Проварювання гарніру у бульйоні 

Приготування заправки 

Заправляння супу 

Доведення до смаку 

Настоювання 10…15 хв 

Порціонування, оформлення супу 

Подавання супу 

2. Загальна схема технологічного процесу виробництва супів, 
характеристика етапів процесу, їх мета і завдання. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Діагностика технологічних процесів виробництва супів за 

групами: прозорі, заправні, пюре, холодні на підставі аналізу 

потенційних ризиків та визначення критичних точок контролю. 

 

 Асортимент прозорих супів: 

Консоме – прозорий суп на основі бульйоні з курятини, яловичини або 

телятини, освітлений яєчними білками і овочами. 

Томатне консоме – під час освітлення курячого консоме додають томат-пюре. 

Юшка – рибний бульйон. Варять з випотрошеного рибного дріб’язку з лускою або рибних 

харчових відходів, додають сирі цибулю і петрушку(корінь). 

Бульйон із водоростей (даши) – прозорий бульйон із водоросте комбу, пластівців ботіно. 

 

Прозорі супи 

складаються з 

прозорого 

бульйону і гарніру 



Гарніри до прозорих супів подають: 
 

окремо на пиріжковій тарілці: 
 грінки, 
 кулеб’яки 

 розтягаї 
 пироги, профітролі. 

поєднуючи з бульйоном в порційній 

тарілці перед подачею: 
 борошняні вироби (локшину 

домашню або рисову, пельмені, кльоцькі, 
каролін), 

 крупи (розсипчастий рис відварний, 
запечений), 

 яйце зварене «у мішечку», різні 
омлети, 

 м’ясні та рибні продукти, птиця та 

дичина, 
 овочі відварні (брюнуаз, бретон, 

жульєн), 
 сирні палички, 
 невеликі варені креветки. 



 

 

Борщ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Щі 

Заправні супи 
 

 
 

 
 

 

 

Розсольник 

 

 
Суп картопляний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Солянка 



Асортимент та діагностика приготування борщів 
 

Найменування борщів Особливості приготування 

Борщ Без картоплі, із борошняною пасеровкою 

Борщ український Готують із картоплею, перцем солодким, заправляють шпиком, розтертим з 

часником, окремо подають пампушки з часником 

Борщ полтавський з 

галушками 

Заправляють шпиком, розтертим з ріпчастою цибулею, подають з шматком гуски 

або куркою з галушками 

Борщ з чорносливом і 
грибами 

Без картоплі, на грибному бульйоні; додають гриби, відварений чорнослив і його 

відвар 

Борщ московський Відпускають із м’ясним набором (м’ясо, шинка, сосиски) 

З картоплею і капустою Варять з капустою і картоплею, заправляють борошняною пасеровкою 

Борщ флотський Овочі нарізають скибочками, капусту – шашками; відпускають із беконом 

Борщ з галушками Варять із картоплею, заправляють шпиком, подають з шматком гуски або качки з 
галушками 

Борщ сибірський Готують з квасолею; заправляють часником, розтертим з сіллю, відпускають з 
м’ясними фрикадельками 

Борщ зелений Варять з картоплею, додають припущений щавель і шпинат, відпускають з яйцем 

Борщ літній Готують з молодого буряку разом із нарізаним ботвинням, часточками томатів, 
кабачків 



Асортимент та діагностика приготування щів 

 

 

Назва щів Особливості приготування 

Донські Варять на рибному бульйоні з картоплею і з осетровою рибою. Подають 

з ватрушками, кулеб’яками, пиріжками 

Щі з квашеної 
капусти 

Квашену капусту для щів попередньо тушкують. Заправляють 

борошняною пасеровкою 

Щі уральські Готують з перловою крупою 

Щі невські Готують на грибному бульйоні, відпускають із вареними грибами, 
шматками смаженого м’яса 

Щі добові Готують і відпускають у глиняних горщиках з використанням копченостей. 
Окремо подають зелень, розсипчасту кашу і сметану 

Щі зелені Готують із щавлю з додаванням шпинату, молодої кропиви. Відпускають з 
м’ясом, відварним яйцем, сметаною, зеленню 

Вегетаріанські щі Заправляють пасерованим борошном 

Щі з яблуками Капусту нарізають шашками, картоплю – часточками, додають 

помідори і яблука, нарізані часточками 



Асортимент та діагностика приготування розсольників 
 

 

 

 

Назва розсольників Особливості приготування 

Розсольник домашній Готують з капустою і морквою 

Розсольник ленінградський Готують з перловкою, або рисом, або 

пшеничною, або вівсяною крупою і 
томатним пюре 

Розсольник по-росошанські Овочі і томатне пюре пасерують на 

свинячому салі або смальці 
Розсольник московський Готують зі щавлем, шпинатом, 

заправляють льезоном і відпускають із 
шматком курки, субпродуктами 

домашньої птиці або нарізаними 

нирками 



Асортимент та діагностика приготування солянок 

 

 

 

 

Назва солянок Особливості приготування 

Солянка з субпродуктами Готують з використанням нирок, язику, серця і 
вим’я, які нарізають часточками 

Солянка домашня Готують з картоплею 

Солянка по-ленінградські Готують без томату (із сосисками, окостом, 
гусаком) 

Солянка з домашньої птиці і 
дичини 

Готується і відпускається зі шматками відвареної 
або смаженої домашньої птиці або дичини 

Рибна солянка Готують з використанням риб осетрових порід або 

риб з кістковим скелетом (судак, тріска, окунь 
морський) 

Донська солянка Рибна солянка з морквою і свіжими помідорами 

Солянка грибна Готують із білих свіжих і сушених грибів 



Асортимент супів овочевих, з крупою, бобовими, 
макаронними виробами, домашньою локшиною 

 
  Суп картопляний 

 Уха рибацька 

 Суп з овочів 

 Суп з грибами 

 Суп польовий 

 Куліш 

 Харчо 

  Суп із домашньою локшиною 

  Супи з бобовими. 

  Мінестроне 



Загальна технологічна схема приготування супу-пюре 
 

 

 

Варіння або припускання продуктів 
 

Додавання пасерованих овочів 
 

 

Варіння або припускання продуктів разом із овочами 
 

Протирання 
 

Заправляння білим соусом 
 

Розведення бульйоном, проварювання 

Доведення до смаку 

Заправлення льєзоном і маслом 
 
 

Суп-пюре овочевий 



Асортимент супів-пюре: 

 
   Суп-пюре з овочів і грибів 

  Суп-пюре з гарбуза, 

  Суп-пюре з цвітної капусти 

  Суп-пюре з селери 

  Суп-пюре з круп та бобових 

  Суп-пюре з дичини 

  Суп-пюре з м’ясних продуктів 

   Суп-пюре апельсиновий 

 Велуте 

 Біск 

  Фруктові супи-пюре 

   Супи-креми 



Супи на молоці 

Гарнірами до супів є: 

• крупи; 
• макаронні вироби; 
• овочі 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Холодні супи 

Рідкою основоюсупів є 

• хлібний квас (окрошки), 
• овочеві відвари (буряківники, 

борщі холодні), 
• сік (гаспачо, суп яблучний), 
• хлібний квас разом із 

буряковим відваром 

(ботвиння), 
• пиво, кефір, молочна 

сироватка (окрошки), 
• натуральний йогурт, фруктові 

відвари (виноградний суп). 



Діагностика технології холодних супів 
 

Назва Особливості приготування 

Окрошка м’ясна До складу гарніру окрошки входять свіжі огірки, білки яєць, нежирна 

яловичина 

Овочева окрошка Входять відварені картопля, морква, ріпа, нарізані кубиками 

Буряківник До овочевого гарніру додають припущені моркву і буряк 

Ботвиння До овочевого гарніру вводять відварні шпинат і щавель 

Гаспачо Пюреподібний суп із свіжих огірків, томатів, томатного і лимонного соку, 
оливкової олії 

Суп холодний 

яблучний 

Натерти огірки і яблука, збризнути лимонним соком, посипати 

цукровою пудрою. Влити яблучний сік і йогурт. Додати яйця, шинку і 
м’яту, збиті вершки, посолити 

Щі зелені з яйцем Протерті щавель і шпинат розводять відваром і вводять овочевий гарнір 

Борщ холодний Нашаткований припущений буряк і нарізані огірки, цибуля, яйце, 
сметана і кріп є складовими гарніру 

Холодний 

виноградний суп 

Виноград, огірок, мигдаль, м’який плавлений сир, йогурт, білий винний 

оцет і сироватку пюрирувати до отримання однорідної маси, додавши 

оливкове масло, кріп. Приправити сіллю і білим перцем 



Діагностика технології солодких супів 

 

 

 

 

Назва Особливості приготування 

Суп із журавлини і 
яблук 

У відвар з журавлини додають цукор, нарізані яблука, доводять до 

кипіння, додають підготовлений крохмаль, сік 

Суп із цитрусових Відвар з апельсинів і мандаринів з цукром заварюють крохмалем, 
охолоджують і додають виноградне вино 

Суп з ревеню, кураги і 
яблук 

Частину плодів і ревеню протирають, решту – нарізають, заливають 

відваром, доводять до кипіння і заварюють крохмалем 

Суп-пюре із сушених 

плодів 

Сушені плоди варять до готовності, протирають, додають цукор, 
корицю, заварюють крохмалем і доводять до кипіння 

Солодкий суп із 

карамеллю 

Полуниця, сік цитрусових і вино є основою супу, в який додають 

збиті вершки і прикрашають карамельним шаром 

Шоколадний суп із 
грейпфрутом 

Розтоплений шоколад з’єднують з вершками, подають з 
скибочками грепфрута 



НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ 

присмак сирого або горілого борошна; 

присмак підгорілого молока; 

різка кислотність в окрошках або щах; 

наявність недоварених або переварених 

овочів; 
наявність підгорілих коренів, денатурованого білка, 
грудочок завареного борошна; 

пересолений смак 



Тема: Технологія супів 
 

 
 



План 

 
1. Апаратурне оформлення процесів, управління техноло- гічними 
процесами та якістю готової продукції. 
2. Теоретичне обгрунтування параметрів процесу, фактори та сутність 
фізико-хімічні процесів, що обумовлюють формування їх якісних 
показників. 
3. Вимоги до якості, обгрунтування умов, термінів зберігання та реалізації 
супів. 
4. Перспективи розвитку асортименту, ф’южн та креативних технологій 

супів. 



1. Апаратурне оформлення процесів, управління 

технологічними процесами та якістю готової продукції 

  Зберігати готові супи слід не більше 1–2 годин. Щоб супи не підгоріли, 
зберігають їх на водяній бані. Супи, які заправлені льєзоном, зберігають при температурі 60–
65 ºС. 

  М’ясні і рибні продукти треба зберігати у відповідності з правилами (у 

бульйоні, на водяній бані) і рівномірно розкладати у супові тарілки. Гарніри у прозрачні супи 

кладуть перед подачею, а грінки, профітролі подають окремо. 

 Сметану кладуть у суп при відпусканні або подають у соуснику. 

  Посуд (тарілки, супові миски), бульйонні чашки для супів необхідно підігріти, а 

для холодних – охолодити. 

 У рецептуру більшості супів входить зелена цибуля, окріп, редис, огірки, щавель, 
шпинат, що робить їх важливим джерелом вітамінів. 

 Молочні супи з макаронними виробами при зберіганні швидко загущуються, 
їх готують невеликими партіями. 



2. Теоретичне обгрунтування параметрів процесу, фактори та сутність 

фізико-хімічні процесів, що обумовлюють формування їх якісних показників 

Втрати маси овочів, плодів і грибів під час варіння 
 

Овочі, плоди і гриби Напівфабрикати Втрати, маси нетто, % 

Артишоки Цілі суцвіття 15 

Бруква Нарізана часточками або кубиками 8 

Горох овочевий Лопатки 12 

Горошок зелений Зерна свіжі і заморожені 8 

Кабачки З видаленим насінням і шкірочкою 10 

Капуста білокачанна Цілі качани або великі шматки 8 

Капуста брюссельська Качанчики 15 

Капуста савойська Цілі качани 8 

Капуста цвітна Цілі суцвіття 10 

Картопля Цілі клубні очищені 0,3 



Втрати маси овочів, плодів і грибів під час варіння 

 

 

Овочі, плоди і гриби Напівфабрикати Втрати, маси нетто, % 

Морква Цілі коренеплоди очищені 0,5 

Морква, ріпа Нарізані часточками або дрібними 

кубиками 

8 

Буряк Цілі коренеплоди в шкірочці 2 

Буряк Нарізаний 8 

Гарбуз Нарізаний 17 

Квасоля Нарізана часточками 50 

Шпинат, щавель Нарізаний часточками 12 

Яблука, груші Очищені, без насіння, нарізані 20 

Гриби свіжі білі Нарізані часточками 20 

Шампіньйони свіжі Нарізані часточками 25 

Гриби сушені Замочені 100 (привар) 



Зміна пігментів в овочах під час варіння 

 



Зміна складових овочів під час варіння 

 



3. Вимоги до якості, обгрунтування умов, термінів 

зберігання та реалізації супів 

Вимоги до якості супів 

Найменування страв Вимоги до якості 

Борщі Капуста нарізана соломкою або кубиками; форма 

нарізування інших овочів повинна відповідати формі 
нарізування капусти; овочі м’які, але не переварені і не 

пом’яті; колір малиново-червоний; смак кисло-солодкий, 
без присмаку сирого борошна і сирого буряку; сметану 

під час відпускання не розмішують 

Щі Капуста нарізана соломкою або квадратиками, форма 

нарізування інших овочів відповідає формі нарізування 

капусти; квашена капуста – січена; колір щів із квашеної 
капусти – світло-коричневий; овочі повинні зберігати 

основну форму нарізування; смак щів із свіжої капусти 

солодкуватий, з ароматом пасерованих овочів, без запаху 

пареної капусти; смак щів із квашеної капусти без різкої 
кислотності 



Вимоги до якості супів 

 

 

 

Найменування страв Вимоги до якості 

Розсольники Овочі зберігають форму нарізування; жир на 

поверхні оранжевого або жовтого ко-льору; 
бульйон безкольоровий або білий від сметани чи 

льєзону; овочі мають натуральний притаманний їм 

колір; огірки оливкові або темно-зелені, без 

шкірочки і грубого насіння; смак і запах гострі 

М’ясна збірна 

солянка 

Продукти нарізані скибочками, огірки (без насіння 

та шкірочки) – ромбиками; бульйон злегка 

каламутний від сметани і томатного пюре; жир на 

поверхні жовтий або оранжевий; кільце лимона без 
насіння 

Картопляні 
супи 

До їх складу обов’язково входить морква та ріпчаста 

цибуля; картопля без темних плям; овочі не 

розварені і не пом’яти; частина картоплі може бути 

злегка розварена; жир жовтий або оранжевий; 
смак і запах картоплі і пасерованих овочів 



Вимоги до якості супів 

 
 

Найменування страв Вимоги до якості 

Пюреподібні 
супи 

Однорідні, без слідів завареного борошна і грудочок 

непротертих овочів; в деякі види супів овочі та крупи кладуть 

непротертими; колір білий або відповідає основному про- 

дукту; без смаку сирого борошна 

Молочні 
супи 

Колір молочного супу білий; смак солодкуватий; не 

допускається запах пригорілого молока 

Прозорі 
супи 

Бульйон прозорий: курячий – із золотисто-жовтим відтінком, 
з яловичини та дичини – жовтий з коричневим відтінком, 
рибний – жовтий; аромат виражений; локшина і вер- 

мішель зберігають форму і колір; колір овочів натуральний 

Окрошка М’ясо та овочі нарізані дрібними кубиками, яйце (білок) – 

насічено, кріп і цибуля – дрібно нашатковані ; колір від 

світло- до темно-коричневого, смак і запах без різкої 
кислотності, з вираженим ароматом огірків, цибулі та 

кропу 



Терміни і умови зберігання супів 
 

 

 
 

Найменування супів Умови зберігання 

Прозорі супи 1 – 2 год при температурі 70...75º С 

Борщі, щі, розсольники, 
картопляні супи, з овочами, 
крупою, бобовими, солянки 

1 – 2 год при температурі 75...80º С 

Супи з макаронними 

виробами 

30 – 40 хв при температурі 75º С 

Холодні супи 24 год при температурі 4...6º С 

Супи, заправлені льєзоном 1–2 години при температурі 
60...65º С 



4. Перспективи розвитку асортименту, ф’южн та 

креативних технологій супів 

 Доцільно вводити у супи буряк, який підвищує гемоглобін в крові людини; гарбуз, який 

рекомендується при підвищеній кислотності, порушенню функції жовчного міхура, виразковій хворобі 
(гострий буряковий суп з імбиром, гарбузовий суп із шампанським, суп-пюре з 

гарбуза з креветками). 

 Для підвищення кількості білків, мінеральних та екстрактивних речовин, а також вітамінів А, D, РР, групи В у 
супі доцільно готувати їх з грибами і пернатою дичиною (розсольник лісничого, гострий суп із шіітакі і 
пекинською капустою. 

 Горілка – незамінний продукт при приготуванні ухи – надає супу необхідну гостроту і 
насиченість (Уха «Царська», суп (вуха) із свіжого вугр 

 М’ясо креветки сполучається з усіма продуктами – від сирів до тропічних фруктів, їх 

використовують при приготуванні супів (суп по-середземноморські, гострий суп із креветками). 

 Шпинат – рослина без смаку і запаху, що робить його ідеальним наповнювачем супів. Він багатий 

вітамінами і мікроелементами. У кулінарії шпинат використовується для вбирання смаку і аромату 

інших продуктів (суп зі шпинату, суп зі шпинату з овочевим рататуєм). 

 Солодкий зелений базилік надає пікантності страві, має легкий і свіжий післясмак (крем-суп з 

баклажанів). 



Сучасні тенденції декорування супів 
 

  присипками із мелених спецій; 

 грубо змеленим насінням коріандру або 

зерна перцю; 

  підсмаженим насінням гарбуза і кунжуту; 

  дрібно натертим сиром (пармезан); 

 жульєном із бланшованих смужок цедри; 

  натертою цедрою; 

  вареними очищеними креветками; 

 пелюстками квітів; 

  завитками вершків. 

  зеленим кільцем пряної зелені; 

 дрібно нарізаним шпинатом або 

щавлем; 

 шнітт-цибулею; 

  смаженими горіхами; 

  пелюстками з маслин; 

 прикрасою «жульєн»; 

  овочевою сумішшю; 

  морковними «квітами»; 

 грибочки; 

  грінками; 



 
 

 



Тема: Технологія напівфабрикатів, страв і кулінарних виробів із яєць та 
яйцепродуктів. 

План: 

1.  Характеристика функціонально-технологічних властивостей яєць і 
яйцепродуктів як об’єкта переробки у закладах ресторанного господарства. 
Вплив хімічного складу та колоїдного стану яєць на процес дії їх 
функціонально-технологічних властивостей. 
2. Класифікація кулінарної продукції з яєць і яйцепродуктів за сукупними 
ознаками. 
3. Загальна принципова схема технологічного процесу виробництва 
кулінарної продукції із яєць і яйце продуктів, мета та завдання технологічного 
процесу. 
4. Діагностика технологічних процесів виробництва кулінарної продукції 
яєць і яйцепродуктів. 
5. Обґрунтування умов, термінів зберігання та реалізації готової продукції, 
вимоги до якості готової продукції. 
6. Інноваційні аспекти в технологіях кулінарної продукції з яєць і 
яйцепродуктів. 
 

1. Характеристика функціонально-технологічних властивостей яєць і 
яйцепродуктів як об’єкта переробки у закладах ресторанного 

господарства. Вплив хімічного складу та колоїдного стану яєць на 
процес дії їх функціонально-технологічних властивостей. 

 

Ф
ун

кц
іо

на
ль

но
-т

ех
но

ло
гі

чн
і в

ла
ст

ив
ос

ті
 

яє
ць

 

Повноцінні білки 

1. овоальбумін - забезпечує гарну розчинність яєчного 
білка у воді 
2. овоглобулін - здатний при збиванні утворювати піну 

3. лізоцин - має бактерицидні властивості 

Неповноцінні білки 

1. овомукоїд - пригнічує дію трипсину 

2. овомуцин - стабілізує піну 



 

2. Класифікація кулінарної продукції з яєць і яйцепродуктів за 
сукупними ознаками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час зберігання 
яєць у 

структурахибілків 
білка і жовтка 

відбуваються зміни, 
які мають 

технологічне 
значення 

оболонка жовта стає 
менш міцною, що 

утруднює його 
відокремлення від 

білка, а токож 
приготування яєчні 

натуральної 

збивання яєць 
знижується, що 

негативно впливає 
на якість 

десертних страв і 
борошняних 

виробів 

яйце, розведене молоком 
або водою, утворює менш 

щільні драглі, страви з 
нього отримуємо більш 

ніжної консистенції 
(омлети, яєчна каша) 

ніжні і гарно 
зберігаючі 

форму драглі 
отримують при 

додаванні до 
яйця 50...60% 

рідини 

Страви з яєць 

Варені 

Смажені 

Запечені 

 яйця рідкі 
 «в мішечок» 

 яйця зварені на твердо 

 французький пашот 

 яйця кокот 

 омлети парові 

 яєчні 
 омлети 

 яєчні котлети 

 омлети 

 омлет-суфле 

 омлет-мус 

 яйця у томатах 

 драчени 

 яєчні «гнізда» 



3. Загальна принципова схема технологічного процесу виробництва 
кулінарної продукції із яєць і яйце продуктів, мета та завдання 

технологічного процесу. 

 

4. Діагностика технологічних процесів виробництва кулінарної 
продукції яєць і яйцепродуктів. 

Яйця 

Варіння 

у шкаралупі (3 л 
води і 40-50 г 
солі на 10 шт 

яєць) 

без шкаралупи - 
французький пашот 

(50 мл 3%-го оцту і 10 
г солі на 1 л води) 

Смажіння 

основним 
способом при 
t=140...1600C 

у фритюрі при 
t=1800С 

Запікання 

при 
t=160...1800С 

Механічна 
кулінарна 
обробка 



 

 

Технологічна схема приготування омлетів 

Залежно від 
тривалості 

варіння 
отримують 
яйця різної 

консистенції 

рідкі - 
 варять 2,5...3 хв 

круті -  
варять 8...10 хв 

"в мішечок" 
(пашот): 

 у шкарлупі - варять 
4,5...5 хв 

без шкаралупи - 
варять 3...3,5 хв 

Зміни білків яєць при виробництві н/ф і 
тепловій кулінарній обробці 

Гідратація 

 (при дадаванні до 
яєчної маси рідини) 

Денатурація 

1. теплова (при 
нагріванні) 

2. поверхнева 
(стріпування, 

збивання) 

Деструкція 

 (руйнування 
макромолекул білків 
і утворення: аміаку, 

сірководню, 
вуглекислого газу) 

Асортимент 
смажених 

страв із яєць Яєчня: 
1. натуральна 

2. з гарніром 

3. з салом 

4. з сухарями 

5. з томатами 

6. з лопатками квасолі 
7. з бринзою 

8. на овочах 

Яєчні котлети 

Омлети: 
1. натуральні 
2. мішані з 
гарніром 

3. фаршировані 
начинкою 

Яйця-фрі 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Обгрунтування умов, термінів зберігання та реалізації готової 
продукції, вимоги до якості готової продукції. 

Назва страви Вимоги до якості страв із яєць 

Зварені рідко яйця Мають рідкий жовток і напіврідкий білок 

Яйця зварені «в 
мішечок» 

Мають щільний білок зверху, ближче до центра – 

напіврідкий, жовток напіврідкий 

Яйця, зварені на круто Щільні білок і жовток 

Яєчня Зберігає форму і має рідкий жовток, загусший 
білок. Краї яєчні не підсушені 

Омлет натуральний Має світло-жовтий колір, хвилясту поверхню, 
пухку, соковиту консистенцію. Не допускаються 
відокремлення рідини, ознаки псування яєць, 
наявність шкаралупи 

Омлет мішаний Продукти рівномірно розподілені, мають правильну 
нарізку, м’які, омлет соковитий, ароматний, кірочка 
рум’яна 

Драчена Добре запечена. Смак і запах яєчної страви. 

Молоко або 
вода 

Яйця або меланж Сіль Начинка
(овочі або гриби, які 

пройшли теплоту 
обробку або м’ясні 

продукти)Механічна кулінарна 
обробка 

Перемішування 

Виливання на порційну 
сковороду з розтопленим 

маргарином 

Смажіння 

300..350
0С 

Порціонування 

Відпускання 

Омлет  
натуральний 

Омлет  
змішаний 

Омлет 
фарширований 

Наповнювач 

(сало шпик, сир, 
пасерована ріпчаста 

цибуля, м’ясні 
продукти) 

Формування 

Розтоплювання Масло вершкове



Поверхня не підгоріла, вибір не пересолений 

Яйця запечені Мають щільний білок, рідкий жовток. Смак яєць, 
соусу – ніжний трохи гострий від сиру, 
консистенція крутону хрустка 

! Страви з яєць не підлягають зберіганню 

 

6. Інноваційні аспекти в технологіях кулінарної продукції з яєць і 
яйцепродуктів. 

Назва страви Інноваційні аспекти технології 
приготування 

Правила подавання 

Прямі яйця у 
червоному вині 

Настоювання у маринаді 
зварених і очищених яєць 

Подають з гілочкою 
розмарину на крутоні 

Чайні яйця з 
імбиром 

Витримування у чайному настої з 
імбирьом зварених в круту яєць 

Подають до холодних або 
гарячих страв 

Яйця у томатах Запікання яєць у овочах Посипають зеленню і 
подають на підігрітих 
тарілках 

Яєчні «гнізда» Шарована яєчна страва: грінок, 
збитий білок, жовток, сир, зелень 

Яєчні «гнізда» викладають на 
тарілку, жовток посипають 
потрібненою зеленню 

Мішаний омлет 
фриттата 

Готується з додаванням різних 
овочів і «Пармезану» 

Подають з розтопленим 
вершковим маслом 

Фаршировані 
омлети з 
вишуканими 
наповнювачами 

 Креветки з соусом бешамель 

 Обсмаженою курячою 
печінкою 

 беконом з обсмаженими 
грецькими горіхами і свіжим 
листям шпинату 

 шматочками свіжої лососини і 
кропом 

 ікрою з лангустинами 

Подають з розтопленим 
вершковим маслом 

Омлет-суфле До складу входять жовтки і 
окремо збиті білки, можна 
вводити ароматизатори, масу 
запікають 

Окремо подають солодкий 
соус 

Омлет- мус Омлетну масу готують із суміші 
яєць, яєчних жовтків, вершків і 
збитих білків 

Подають у порційному посуді 
гарячим 

Яйця рідкі з 
ікрою 

Виклвдання чорної або червоної 
ікри на верхівку звареного рідко 
яйця 

Подають гарячими у 
пашотниці. Окремо подають 
масло і хліб 

Скотч (по-

шотландськи) 
Панірування звареного круто і 
очищеного яйця у борошні, 
м’ясному фарші, подвійні 
паніровці і смажіння у фритюрі 

Подають з томатним соусом 



Питання для самоперевірки 

1. Які поживні речовини містяться в яйці? 

2. Які продукти переробки яєць використовують у закладах ресторанного 
господарства? Дайте характеристику їх. 

3. Які основні властивості білків яєць і як ці властивості впливають на 
якість продукції закладів ресторанного господарства? 

4. Які зміни білків яєць виникають при виробництві напівфабрикатів і 
тепловій кулінарній обробці? 

5. Як підготувати до теплової кулінарної обробки яйця, меланж, яєчний 
порошок? 

6. Класифікація страв із яєць. 
7. Назвіть асортимент варених страв із яєць. Особливості їх приготування. 
8. Надайте діагностику технологічних процесів виробництва варених 

страв із яєць, правила їх подачі. 
9. Асортимент і особливості технології приготування смажених страв із 

яєць. 
10. Чим відрізняється омлет від яєчні і драчени? 

11. Чим відрізняється омлет фарширований від змішаного? 

12. Назвіть асортимент запечених страв із яєць. 
13. Назвіть процеси, що відбуваються в яйці при тепловій обробці. 
14. Як впливає кулінарна обробка на якість страв, харчову цінність і 

засвоєння білків? 

15. Вимоги до якості страв із яєць і яєчних продуктів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Технологія напівфабрикатів, страв і кулінарних виробів із 
кисломолочного сиру та інших молочних продуктів. 

План: 

1. Характеристика функціонально-технологічних властивостей 
кисломолочного сиру та інших молочних продуктів як об’єкта 
переробки в ЗРГ. 

2. Основні напрями використання кисломолочного сиру та інших 
молочних продуктів у складі кулінарної продукції. 

3. Класифікація кулінарної продукції з кисломолочного сиру та інших 
молочних продуктів за сукупними ознаками. 

4. Загальна принципова схема  технологічного процесу виробництва 
кулінарної продукції з кисломолочного сиру та інших молочних 
продуктів, мета і завдання різних етапів технологічного процесу. 

5. Діагностика технологічних процесів виробництва кулінарної продукції 
з кисломолочного сиру та інших молочних продуктів на основі аналізу 
потенційних ризиків та визначення критичних точок контролю. 

6. Обгрунтування умов. термінів зберігання та реалізації готової 
продукції, вимоги до якості готової продукції. 

7. Інноваційні аспекти в технологіях кулінарної продукції з сиру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Характеристика функціонально-технологічних властивостей 
кисломолочного сиру та інших молочних продуктів як об’єкта 

переробки в ЗРГ. 
 



Сир- цінний білковий кисломолочний продукт харчування.  

 

 

 

 

 

 

2. Основні напрями використання кисломолочного сиру та інших 
молочних продуктів у складі кулінарної продукції. 

Функціонально-технологічні властивості 
кисломолочного сиру та інших молочних продуктів 

як об'єкта переробки у ЗРГ 

Натуральний йогурт  
використовується замість сметани, напівжирний - для 
маринування м'яса, як соус для м'ясних і овочевих страв, як 
згущувач і підвищувач харчової цінності й надання страві 
соковитості 

Крем-фреш 

1. використовується для приготування соусів, супів, оскільки не 
звертається при кип'ятінні 
2. кисло-солодкий смак доповнює солодкість шоколаду і фруктів у 
десертах 

3. надає  пікантність заправки для салатів 

Сири: 
1. Моццарелла - рівномірно плавиться і утворює тягучі ниті, 
використовують для піци, подають до макаронних виробів. 
2. Маскарпоне - використовують у різних стравах від закусок до 
десертів. 
3. Фонтина - солодкий з горіховим присмаком, витримує високі 
температури -смажать у фритюрі. 
4. Грюйер - використовують для приготування гарячих страв і 
фондю. 
5. Козиний сир -добре зберігає форму принагріванні, набуває 
золотисто-коричневу скоринку, додають у овочеві страви, 
лазанью, у начинку для пирогів. 
6. Кисломолочний сир - основний (додатковий) компонент і 
підвищувач харчової цінності холодних страв та закусок, других 
страв, борошняних і десертних страв. 
 

 



У натуральному вигляді – сичужні сири, кисломолочні сири з 
цукром, цукровою пудрою, сметаною, молоком, кисломолочні 
продукти, молоко. 

Д
ля

 п
ри

го
ту

ва
нн

я:
 

соусів на основі молока, вершків, сметани, 
кисломолочних продуктів 

холодних страв і закусок з використанням 
сичужних сирів, кисломолочного сиру, вершків, 

кисломолочних продуктів 

других страв - сирники, пудинги, суфле, зрази, 
пончики, запіканки, егретки з сиром, горішки з 

сиром, сирне рагу, адигейський сир з чатні з 
граната 

начинок з використанням сичужних сирів, 
кисломолочного сиру 

десертів з використанням сичужних сирів, 
кисломолочного сиру, молока, вершків, 

кисломолочних продуктів 

напоїв - молочні та вершкові 
прохолоджувальні, коктейлі 

борошняних кондитерських виробів 



3. Класифікація кулінарної продукції з кисломолочного сиру та інших молочних продуктів за сукупними ознаками. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Страви і кулінарні вироби з молочної сировини 

Гастрономічні товари 

1. сичужні сири 

2. 2. консервовані кульки з 
сиру 

Сирні закуски 

1. сирна тарілка 

2. закуска гостра 

3. сирне асорті 
4. мус із сиру і запечених 

овочів 

 

Супи 

Десертні страви 

Страви з кисломолочного сиру 
Напої 

Молоко, кисломолочні 
продукти 

1. кефір 

2. ацидофілін 

3. простокваша 

4. ряженка 

Молочні і вершкові 
прохолоджувальні напої 

1.молочний напій з джмемом 

2. вершки з лікерем 

Коктейлі молочні 
1. вершкові 
2. молочні 
3. молочні з морозивом 

Холодні страви Гарячі страви 

Сиркові маси з 

1. наповнювачами 
(родзинки, горіхи, цукати, 
ягоди або плоди) 
2. смаковими і 
ароматичними речовинами 
(ванілін, кмиш) 

Кисломолочний сир 

1. з молоком 

2.  цукром 

3. сметано 

4. вершками 

5. сметаною і цукром 

6. паска сирна 

Відварні: 
1. вареники ліниві 
2. сирні галушки 

3. пудинг паровий 

4. гомбовці з сиру 

Смажені: 
1. сирники 

2. сирники з наповнювачами 
(картоплею, морквою, 
буряком) 

3. сирні батончики 

4. пончики 

5. зрази з гарбузом і 
чорносливом 

6. кільця сирні 

Запечені: 
1. пудинги, суфле 

2. запіканки, сирники 

3. сирне рагу 



4. Загальна принципова схема  технологічного процесу виробництва кулінарної продукції з кисломолочного сиру та інших 
молочних продуктів, мета і завдання різних етапів технологічного процесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сирна маса 

Розпакування 

Перемішування з 
смаковими і ароматичними 

продуктами 

Порціювання 

Формування 

Подавання 

Сирна маса солодка  
(солона) 

Сметана або сироп, 
плоди або ягоди 

Кисломолочний сир 
жирний і напівжирний 

Розпакування 

Порціювання 

Подавання 

Кисломолочний сир з 
цукром або цукровою 

пудрою, сметанною або 
молоком 

Кисломолочний сир 
напівжинрний і нежирний 

Розпакування 

Видалення зайвої вологи (при 
вологості » 75%) 

Протирання 

Перемішування з наповнювачами і 
ароматизаторами 

Порціювання 

Формування напівфабрикату 

Теплове обробляння 

Подавання 

Сирники, пончики сирні, пудинг 

Сметана, молоко або соус 



5. Діагностика технологічних процесів виробництва 
кулінарної продукції з кисломолочного сиру та інших 

молочних продуктів на основі аналізу потенційних ризиків та 
визначення критичних точок контролю. 

 

 

 

 

 

Асортимент холодних страв з сиру 

• сирна маса солодка 

• сирна маса з ягодами або плодами 

• сирна маса з горіхами 

• кисломолочний сир з гарбузовим насінням 

• сирна маса з зеленою цибулею 

• сир з часником 

• сир з жовтками 

• сир з овочами 

• сир із сметаною, зеленою цибулею і редискою 

• мочанка 

• паска звичайна 

• сирна тарілка 

• закуска гостра 

• сир із свіжою зеленню 
 

Гарячі страви з сиру 
(смажені) 

• сирники з яблуками і буряком 

• сирники по-київському 

• сирники з квасолею 
(картоплею або морквою) 
• зрази сирні з гарбузом і 

чорносливом  
• кільця сирні 

Гарячі страви з сиру (запечені) 

• сирники 

• запіканка з сиру 

• сирна запіканка з рисом 

• гостра запіканка 

• запіканка з сиру і фруктів 

• пудинг 

• егретки з сиром 

• суфле із сиру 

Гарячі страви з сиру (відварені) 
Найменування Особливості технології приготування 

Сирні 
галушки 

Відрізняються від лінивих вареників тим, що в тісто 
вводять розтоплене вершкове масло і воно стає більш 
пластичним 

Пудинги Масу готують з манною крупою або манною кашею, 
вводять збиті білки 

Гомбовці з 
сиру 

У сир додають манну крупу, цукор та яйця, залишають 
на 15-20 хв для набухання. З маси роблять кульки 
діаметром 4-5см. 



6. Обгрунтування умов. термінів зберігання та реалізації 
готової продукції, вимоги до якості готової продукції. 

 

Терміни зберігання страв із сиру 

Найменування виробів Температура 
зберігання 

Термін зберігання 

Сир і сирна маса, 
консервовані кульки з сиру 

0…60С 6-24 годин 

Галушки, сирники, пончики, 
егретки, сирне рагу, зрази 

65
0С 15 хв 

Пудинги 65
0С 30 хв 

Запіканки 65
0С 60 хв 
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сметаною, вершками, 
молоком 

варенням, цукатами, 
родзинками, горіхами, 

фруктами 

цукром, цукровою пудрою, 
медом 

солодкими соусами 

десертними і кріпленими 
винами, сидром 

білими і червоними сухими 
винами 

перцем, зеленою цибулею, 
салатом, спеціями, 

приправами, прянощами 
(солену масу) 



7. Інноваційні аспекти в технологіях кулінарної продукції з сиру. 
Холодні страви з сиру 

 

Найменування 
страви 

Інноваційні аспекти в 
технології приготування 

Правила подавання 

Консервовані 
кульки із сиру 

Маринування кульок сиру, 
грибів, тушкованої капусти 

брокколі та моркви 

Подають з маринадом 
(біле вино, оливкова олія, 
перець чорний горошком, 

лавровий лист) 
Сирне асорті  кубик едамськоко 

сиру з кусочком із 
ананасу 

 кубик сиру гауда з 
початком кукурудзи 

 кубик сиру з голубою 
пліснявою з 
частоткою груші 

 плавленим сиром 
збитим з вершками 
фарширують фініки 

 з коктельною 
вишнею на шпажці 

 з мініатюрною 
цибулиною на 
спажці 

 з консервованою 
сливою на шпажці 

 на салаті рукола 

Мус із 
кисломолочного 
сиру і запечених 

овочів 

Комбінування 
кисломолочного сиру з 
вершками і овочами: 

запечений перець, часник 

Подають із тостами з 
бородінського хліба 

 

Гарячі страви з сиру 

 

Найменування 
страви 

Інноваційні аспекти в 
технології приготування 

Правила 
подавання 

Егретки з сиром Комбінування заварного тіста з 
тертим сиром, яйцем, гірчицею, 

молотим червоним і чорним 
перцем, обсмаження у фритюрі 

Подають зі 
сметаною 

Горішки з сиром Комбінування тертого сиру з 
яйцем і пом’якшеним маслом, 

формування кульок, панірування 
й обсмаження у фритюрі 

Подають зі 
сметанним 

соусом 

Адигейський сир 
з чатні з граната 

Обсмажування сиру на грилі Подають з чатні 

Сирне рагу в 
ободку з рису 

Комбінування сиру з овочами, 
фруктами, м’ясною сировиною та 

крупою поливання соусом і 
запікання 

Подають із 
салатом і білим 
пфальцським 

вином 

Фондю Плавлення сиру (грюйєр, 
емменталь) з білим вином у 

фондюшниці на вогні. Плавлений 

сир з вином, у яке 
вмочуютьшматочки хліба тощо 

Подають з 
кубикам хліба чи 

м’яса тощо 



Тема: Технологія холодних страв та закусок. 

План: 

1. Характеристика харчової та біологічної цінності холодних страв і 
закусок, класифікація за сукупними ознаками, шляхи формування 
асортименту. 

2. Діагностика технологічних процесів виробництва холодних страв за 
групами (бутерброди, бенкетні страви і закуски, страви і закуски з 
риби, рибних продуктів і нерибної сировини, м’яса і м’ясопродуктів) на 
підставі аналізу потенційних ризиків та визначення критичних точок 
контролю. 

3. Апаратурне оформлення процесів. управління технологічними 
процесами  та якістю готової продукції. 

4. Теоретичне обґрунтування параметрів процесу, фактори та сутність 
фізико-хімічних процесів, що обумовлюють формування їх якісних 
показників. 

5. Вимоги до якості, обґрунтування умов. Термінів зберігання та 
реалізації холодних страв. 

6. Перспективи розвитку асортименту та технологій холодних страв та 
закусок. 

 

1. Характеристика харчової та біологічної цінності холодних 
страв і закусок, класифікація за сукупними ознаками, шляхи 

формування асортименту. 
 

Холодні страви і закуски є основним джерелом: 
 вітамінів 

 мінеральних речовин 

 жирів, білків, вуглеводів 

 ненасичених жирних кислот 

 ароматичних і смакових речовин 

 збуджують апетит. різноманітять харчування 

 

 

 

 

 

 



Класифікація холодних страв і закусок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Холодні страви і закуски 

Бутерброди Бенкетні 
закуски 

З м’яса, м’ясних 
гастрономічних 
продуктів, 
птиці 

Салати і 
вінегрети 

Гастроном
ічні 
продукти 
(порціями) Відкриті:  

 Прості –
закусочні 

 Складні – 

асорті 
 

Закриті:  
 дорожні 
 сендвічі 

 

 Гарячі 
 

 В канапе, 
кошиках, 
валованах, 
флюронах 

 

 З риби, рибних 
гастрономічних 
продуктів, 
нерибної водної 
сировини 

 

 З овочів і грибів 

 

З яєць 

 
З сиру 

 

 З сирих 
овочів 

 

 З 
варених 
овочів 

 

 З м’ясом, 
птицею, 
дичиною 
і рибою, 
нерибної 
водної 
сировини 

 



2. Діагностика технологічних процесів виробництва холодних страв за 
групами на підставі аналізу потенційних ризиків та визначення 

критичних точок контролю. 

Діагностика технологій холодних страв і закусок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посуд та інвентар повинен бути промаркований і 
використовуватися за призначенням 

Необхідно розмежовувати виробництво страв із сирих і 
варених овочів, а також із м’ясних і рибних продукиів 

Варити чи припускати овочі необхідно очищеними і 
нарізаними 

Холодні страви і закуски готують у міру їх реалізації, всі 
н/ф готують заздалегідь   

Заливні страви готують напередодні реалізації, 
зберігають при t 2…6 оС не більше 12 годин 

Холодні страви і закуски перед порціонуванням не 
піддають тепловій обробці 

Подають холодні страви і закуски при t 10…12 
оС, гарячі 

закуски – при t 60…65 
оС 



 

 

 

 Листкові бутерброди 

 Бутерброди-башти 

 Бутерброди-торти 

 Коктейльні бутерброди 

 Солодкі бутерброди 

 Бутерброди з масляними сумішами 

 Бутерброди з вареними м’ясними продуктами 

 Асорті рибне на хлібі 
 Асорті м’ясне на хлібі 
 Потанці з салом; сандвічі 
 Комбіновані бутерброди 

 Закусочні бутерброди (канапе) 
 Гарячі бутерброди: гамбургери, чизбургери, фішмаки, піта з смаженим 

м’ясом або куркою, хот-доги і т. ін. 

 

 

 

 

 

Асортимент бутербродів 



Класифікація і технологічні особливості бутербродів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: *можна готувати багатошарові закриті бутерброди

Бутерброди 

Відкриті 

На скибочках 
хліба 

З маслом або 
масляними 
сумішами 

Без масла з 
жирними 
продуктами 
(житній хліб) 

Відкриті асорті 

З декількох видів 
продуктів, салатів 

Прикрашають 
зеленню цибулі, 

петрушки, яйцем і т.і. 

Закусочні (канапе) Закриті* (сандвічі) 

На скибочках хліба 
або виробів з 

листкового тіста 
завтовшки 0,5 см 

розміром 5х5 

Злегка підсмажують 

Охолоджують 

Змащують маслом 
або масляними 

сумішами 

Кладуть різноманітні 
продукти (ковбаса, 

шинка, ікра) 

На скибочках 
пшеничного хліба 
завтовшки 0,5 см 
розміром 4х6 см 

Дрібно на штучних 
булочних виробах 

Змащують збитим 
маслом або 

масляними сумішами 

Нарізані продукти 
(сир, ковбаса і т. д.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асортимент салатів із сирих овочів – овочеві коулсло  

 Салат з томатів з бобовими  
 Салат з білоголової капусти та яблук 

 Салат з білоголової капусти та селери 

 Салат з червоноголової капусти з часником 

 Салат «Дністер» 

 Салат з червоноголової капусти з медом та яблуками 

 Салат з моркви і яблук 

 Салат «Полонинський» 

 Салат «Хмельницький» 

 Салат «Вітамінний» 

 Пряний зелений салат з ананасом 

 Салат «Грушеве чудо» 

 Салат з листків кульбаби у сметанному соусі 

Технологічні особливості салатів із сирих овочів і фруктів 

Із зелених 
овочів 

Вітамінний З білоголової 
капусти 

Фруктові 
салати 

з червоноголової 
капусти з медом 

та яблуками 

Зелену цибулю 
шаткують 

Листя салату 
нарізають 
великими 
шматками 

Заправляють 
сметаною або 

салатною 
заправкою 

Можна 
додавати 

варені яйця 

Капусту, 
моркву, 
селеру, 
огірки, 
яблука 

нарізають 
соломкою, 
помідори 
частками 

Інгредієнти 
з’єднують 

Заправляють 
сметаною, 

цитриновим 
соком, 

цукром, 
сіллю 

Капусту 
шаткують 

Додають 
оцет, сіль 

Охолоджують 

Яблука, 
журавлину 

Додають 
нашатковану 
моркву або 

зелену 
цибулю 

У слив, 
абрикосів, 
персиків 

видаляють 
кісточки 

Яблука і 
груші 

очищають, 
нарізають 

скибочками 

Мандарини та 
помаранчеві 
очищають, 

розділяють на 
часточки 

Заправляють 
майонезом зі 
сметаною і 

цукровою пудрою 

Капусту 
шаткують 

Перемішати 
з медом 

Заправити 
олією 

Часточками 
яблук 

Капусту 
шаткують 

Приправити 
сіллю 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салати із суміші варених (смажених) і сирих овочів: 

 Салат «Літній»  
 Салат «Івано-Франківський» 

 Салат з буряків 

 Салат з буряків з бобовими 

 Салат з буряків з чорносливом і горіхами 

 Салат з буряків з грибами 

 Салат картопляний 

 Салат «Український» 

 Вінегрет овочевий 

 Вінегрет рибний 

 Вінегрет м’ясний 

 Вінегрет класичний з квасолею 

 Вінегрет овочевий з морською капустою 

 Вінегрет «екзотика» 

Асортимент страви і 
закуски з овочів і грибів 

 Помідори, фаршировані яйцями і цибулею 

 Томати, фаршировані сирою масою 

 Томати, фаршировані грибним салатом 

 Баклажани, тушковані з помідорами 

 Морква, тушкована з солодким перцем 

 Меживо з баклажанів 

 Ікра овочева 

 Ікра грибна 

 Ікра з цибулі 
 Ікра з баклажанів і яблук 

 Ікра з гарбуза 

 Ікра з кабачків 

 Заливні гриби 

 Шампіньйони під майонезом 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асортимент салатів з квашених і 
маринованих овочів 

 Салат з квашеної капусти 

 Салат з квашеної капусти з хроном 

 Салат з солодких огірків і квашеної капусти 

 Салат із маринованої цибулі з яйцем 

 Салат із маринованого перцю з яйцем 

 Салат із редьки і квашених огірків 

 Салат із квашеної капусти з апельсином 

Технологічні особливості салатів з м’ясом, птицею, дичиною, рибою і 
нерибною водною сировиною 

Первинна кулінарна обробка сировини 

Відварювання (припускання або тушкування) основного продукту: м’ясо, 
м’якоть птиці або дичини, риба, нерибні продукти моря та охолодження 

Відварювання овочів: картоплі, моркви 

Солоні або свіжі огірки – очищання від шкіри і насіння 

Відварювання та очищення яєць 

Нарізання всіх інгрідієнтів 

Заправляння соусами, заправками 

Порціювання і прикрашання шматочками м’яса (риби, птиці), часточками 
вареного яйця, листям зеленого салату 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асортимент холодних та гарячих закусок із нерибних продуктів моря 

 Копчений осетр з мідіями та яблуками 

 Салат «Дімаре» 

 Медальйон з крабів 

 Краби у омлеті 
 Креветки у коричневому соусі 
 Салат із кальмарів 

 Авокадо фаршироване крабами 

 Салат «Дари моря» 

 Сашимі 
 Суши 

 

 

 

 

 

Асортимент салатів з м’ясом, птицею, дичиною, 
рибою і нерибною водною сировиною 

 Салат з фруктів та овочів з сиром 

 Салат «Зимовий» 

 Салат «Київський» 

 Салат м’ясний з свіжими огірками 

 Салат з печінки  
 Салат із кролятини з овочами 

 Салат рибний по-тернопільськи 

 Салат «Либідь» 

 Салат «Європейський» 

 Салат з індички з кунжутом 

 Кошик з крабовим салатом 

Салати-коктейлі: 

 Салат-коктейль рибний 

 Салат-коктейль овочевий 

 Салат-коктейль вітамінний 

 Салат-коктейль з птиці або дичини 

 Салат-коктейль з крабами або раками 

 Салат-коктейль з ананасами і пекінською капустою 

 Салат-коктейль з грейпфруту з устрицями 



Технологічні особливості холодних страв і закусок із риби і нерибної 
водної сировини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закуски з рибних гастрономічних продуктів (солона, маринована, 
малосольна риба, риба гарячого копчення, ікра) 

Оселедці солоні 
вимочують 

Риба пряного 
копчення 

Кета, сьомга, лосось 

Розробляння на філе 
без шкірки і кісток 

Порціонування 

Приготування 
закусок 

 Оселедець у 
сметані 

 Оселедець у 
маринаді 

 Оселедець 
фарширований 

 Оселедець січений 

 Комбінована 
закуска з оселедця 

 Норвезький 
оселедець з 
овочами 

 Оселедець з 
цибулею 

 Оселедець по-

українськи 

 Оселедець «під 
шубою» 

Розробляння на філе 
без шкірки і кісток 

Нарізання 

Порціонування 

Асорті рибне, 
капаччо з лосося 

Подавання з 
часточками цитрину 

Нарізання 

Порціонування 

 Риба гарячого 

копчення 

(порціями) 
 Риба холодного 

копчення 

(порціями) 
 

Подавання з гарніром 
зі свіжих огірків, 

помідорів, зеленого 
салату або з 

вареними овочами 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Холодні страви і закуски з риби 

Відварної Смаженої Заливної 

Варіння цілими 
пластами рибу 

осетрових порід, 
судака, білорибицю 

порційними 
шматочками філе зі 
шкірою і кістками 

або дрібну цілу 
рибу патрану 
панірування 

порційні шматочки 
риби філе без 
кісток, краби, 

креветки, кальмари 

Охолодження, 
зачищання 

Нарізання, 
порціонування 

Подавання 

Складний гарнір із 
відварних овочів; 
краби, креветки, 
ракові шийки; 

соуси майонез, хрін 

Риба відварна з 
гарніром і хроном 

Смаження на олії 

Заливання гарячим 
майонезом 

Охолодження 

Подавання під 
овочевим 

маринадом 

Риба смажена під 
маринадом 

Припускання 

Приготування 
освітленого 
бульйону 

Механічна 
кулінарна обробка 

желатину 

Приготування желе, 
відварних овочів 
для прикрашання 

Заливання риби 

 Короп з медом 

 Риба заливна з 
гарніром 



Холодні страви і закуски із м’яса, м’ясопродуктів і птиці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З м’ясних 
гастрономічних 

продуктів 

Печінка З відварного 
смаженого 

м’яса 
гастрономічних 

продуктів 

Птиця 

Зачищення 

Нарізання 

Подавання з 
гарніром із 
свіжих або 

маринованих, 
або відварних 

овочів, зеленого 
салату, 

заправлених 
соусом майонез 

Зачищання 

Смаження або 
варіння 

великими 
шматками 

Охолодження 

Нарізання 

Подавання з 
гарніром із 
свіжих або 

маринованих, 
або відварних 

овочів, 
зеленого 
салату, 

заправлених 
соусом майонез 

з хроном 

Механічна 
кулінарна 
обробка 

Знімання шкіри 

Подрібнення 
м’якоті 

Приготування 
фаршу 

Фарширування 

Варіння 

Охолодження 

Порціонування 

Подавання 

Птиця 
фарширована 

Механічна 
кулінарна 
обробка 

Обсмаження з 
салом, цибулею, 

морквою 

Подрібнення 

Закладання 
масла 

Приготування 
пате 

Формування 

Охолодження 

Оформлення 

Подавання 

Пате з печінки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страви і закуски з м’яса, м’ясних продуктів і птиці 

 Свинина смажена, шпигована часником 

 Сало варене, шпиговане часником 

 Завиванець Ялтинський 

 Завиванець по-гуцульському 

 Ковбик з головизною 

 Ковбик з гречаною кашею 

 Ковбаса з печінки з куркою 

 Ковбаса Домашня 

 Асорті м’ясне 

 М’ясо або язик, або порося заливне 

 Холодець по-домашньому 

 Паштет з печінки 

 Кров’янка Галицька 

 Кров’янка по-домашньому 

 Ковбаса Чумацька 

 Шийки курячі Любительські  
 Закуска Староукраїнська 

 Закуска з шинки (гаряча) 
 Рулет шинковий 

 Пате з печінки 

 Пате з м’яса у тісті 
 Куряче лакомство 

 Рулет з яловичини під шоколадним соусом 

Закуски і холодні страви з сиру, яєць 

 Закуска з сиру 

 Закуска з сиру по-закарпатському 

 Закуска гостра 

 Сир фарширований 

 Сирна дошка 

 Сирний салат 

 Сирні фриттери 

 Яйця заливні 
 Яйця фаршировані грибами 

 Яйця фаршировані оселедцем і цибулею 

 Яйця з соусом з хрону 



3. Апаратурне оформлення процесів. управління технологічними 
процесами  та якістю готової продукції. 

 

 Продукти нарізають тоненькими скибочками, кружальцями, 
маленькими кубиками, деякі шаткують соломкою. 

 Зберігають не заправлені салати у холодильних шафах при 
температурі 4-8 

оС не більше, ніж 6 год. 
 Замість оцту в салатах краще використовувати цитриновий сік, а для 

салатів, до складу яких входить буряк, - журавлиний. 
 Сіль для приготування заправок краще використовувати дрібну, а 

замість цукру використовувати цукрову пудру. 
 М’ясо, рибу, яйця, хлібні продукти і бобові потрібно комбінувати з 

продуктами, які мають лужну реакцію – вітамінні салати. 
 Слід враховувати основні закони поєднання продуктів за смаком, 

кольором, формою. 
 Щоб виконані прикраси мали належний ефект, слід застосовувати 

контрастне кольорове поєднання. 
 

4. Теоретичне обґрунтування параметрів процесу, фактори та сутність 
фізико-хімічних процесів, що обумовлюють формування їх якісних 

показників. 
 

 У доведені до напівготовності буряків додають 3%-й оцет (100 г на 10 кг 
буряків), щоб зберегти малиновий колір. 

 Моркву припускають з додаванням олії (150-200 г на 10 кг моркви) для 
розчинення каротину і кращого засвоєння організмом. 

 Для збереження в овочах вітамінів, мінеральних речовин їх припускають 
або готують на пару, а м’ясну і рибну сировину – у вакуум упаковці. 

 Червонокачанну капусту шинкують, обшпарюють окропом (щоб капуста 
стала більш яркою). 

 Для підвищення в холодних стравах і закусках кількості мінеральних 
речовин, вітамінів, харчових волокон необхідно включати в рецептуру 
крупи, а для підвищення кількості білка – бобові. 

 Для надання пате соковитості, зменшення втрат при тепловій обробці і 
підвищення харчової цінності доречно пате завертати і морську 
водорость, а потім – у прісне тісто. 

  Для збереження яскраво-зеленого кольору шпинату його припускають, 
а потім – занурюють у льодову воду. 

5. Вимоги до якості, обґрунтування умов. Термінів зберігання та 
реалізації холодних страв. 

 

 Вимоги до якості бутербродів 

 Вимоги до якості салатів і вінегретів 

 Вимоги до якості страв, закусок з овочів і грибів 

 Вимоги до якості рибних холодних страв і закусок 

 Вимоги до якості страв з м’яса, м’ясних продуктів і птиці 



Строки реалізації холодних страв при температурі 6-8 
оС 

 

Найменування страв Години реалізації 
Салат зелений 

12 годин 
Салат овочевий 

Салат картопляний 

Вінегрет 

Паштет з печінки 24 години Маса з сиру м’якого 

Сирки з м’якого сиру 24 години 

Оселедець рублений 24 години 

Холодне м’ясо, рибне 12 годин 

М’ясні, рибні заливні страви 12 годин 

 

6. Перспективи розвитку асортименту та технологій холодних страв та 
закусок. 

 

Існує три різновиди технології салатів: 
 свіжі або консервовані овочі цілими укладають в салатник, заправку 

подають окремо в соуснику; 
 нарізані овочі та фрукти кладуть в салатники у вигляді букетів або 

гіркою з урахуванням найбільш ефективного поєднання кольору; 
 нарізанні овочі укладають шарами в салатник, поливають заправкою і 

прикрашають; 
 подають невеликим виходом: 75…150 г; 
 заправляють холодні страви і закуски легкими дрессінгами; 
 гарніри до холодних страв слід подавати із сегментів грейпфрута, 

часточок ананаса.  
 

При оформленні холодних страв і закусок для бенкетів 
використовують особливі прийоми: 

Подають закуски у:  
 валованах (стаканчиках із листкового тіста), 

 тарталетках (кошичках із прісного тіста), 
 крутонах із обсмажених скибочках хліба, 
 флюронах (випічці із листкового тіста), 
 гимбалях (вазах, вирізаних із хліба). 

Оформляють у вигляді: 
 цілих риб, 
 тушок птиці,  
 цілих поросят 

Використовують: 
 кришталевий і мельхіоровий посуд, закусочні тарілки, оселедниці, 
 багатопорційні фарфорові, керамічні блюда, 
 металічні шпажки, 
 соуси, складні гарніри, желе. 

 

 



Питання для самоперевірки: 
1. Які особливості технології холодних страв і закусок? 

2. У чому відмінність холодних страв і закусок? 

3. У чому відмінність бутербродів канапе від сандвічів? 

4. Як підготувати окремі компоненти для салатів і вінегретів? 

5. Як салати готують з сирих овочів, чим вони цінні? 

6. Які холодні страви і закуски готують з м’яса і птиці? 

7. Технологічні особливості холодних страв і закусок із риби і 
нерибних продуктів моря? 

8. Які закуски готують з відварних овочів? 

9. Загальні вимоги до оформлення холодних страв і закусок? 

10.  Особливості технології пате з схему печінки? 

11.  Які способи приготування заливних рибних страв? 

12. Формування якісних показників холодних страв і закусок. 
13. Вимоги до якості холодних страв і закусок із овочів. 
14. Вимоги до якості бутербродів простих і складних. 
15. Вимоги до якості холодних страв і закусок із м’яса і птиці. 
16. Вимоги до якості холодних страв і закусок із риби і нерибних 

продуктів моря. 
17. Обґрунтування умов, термінів зберігання та реалізації холодних 

страв і закусок. 
18. Сучасні технології виготовлення і подавання салатів. 
19. Сучасні способи оформлення салатів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Технологія десертів» 

План: 

1. Класифікація десертів за сукупними ознаками, шляхами формування 
асортименту. 

2. Характеристика технологічних властивостей желюючих речовин, 
стабілізаторів, піноутворювачів, які використовуються для виробництва 
десертів. 

3. Діагностика технологічних процесів виробництва десертів: натуральні 
плоди і ягоди; компоти; жельовані страви; збиті вершки; заморожені десерти; 
суфле; пудинги, солодкі каші, особливі десерти на підставі аналізу 
потенційних ризиків та визначення критичних точок контролю. Апаратурне 
оформлення процесів, управління технологічними процесами та якістю 
готової продукції. 

1. Класифікація десертів за сукупними ознаками, шляхами 
формування асортименту. 

 

За складом і способом приготування десертні 
страви класифікують  

натуральні плоди і ягоди, швидко 
заморожені 

запечені фрукти і ягоди 

компоти і фрукти у вині 

десерти з речовинами здатними 
утворювати драглі (киселі, желе, 

муси, самбуки) 

фрукти, смажені у тісті, на грилі, 
фламбовані фрукти 

креми і збиті вершки 

заморожені десерти (шербети, граніте, сорбе, 
парфе, морозиво, торти-морозиво, заморожені 

суфле, льодові чаші) 

суфле 

пудинги з екзотичними фруктами 



 

 

2. Характеристика технологічних властивостей желюючих речовин, 
стабілізаторів, піноутворювачів, які використовуються для 

виробництва десертів. 

 

 

Технологічні властивості карагінату в залежності від його структури 

Тип 
карагінату 

Особливість структури Розчинність 
гідроколоїду 

Лямбда 3 сульфатні групи на 2 галатози (не 
утворює гелю) 

Розчинний при кімнатній 
температурі 

Йота 2 сульфатні групи на 2 галактози 
(утворює слабкий гель) 

Частково розчинний при 
кімнатній температурі 

Капа 1 сульфатна група на 2 галактози 
(утворює міцний гель) 

Розчиняється при 
нагріванні 

 

За температурою 
подавання 

Холодні  
(10-140С) 

1. свіжі фрукти і ягоди з 
вершками; 
2. компоти і фрукти у 
вині; 
3. фаршировані груші 
(яблука) з соусом; 
4. фрукти під 
шоколадним соусом; 
жельовані страви 
(киселі, желе. муси, 
самбуки, креми, 
панакотта) 

Гарячі  
(550С) 

1. яблука печені і 
варені; 
2. пудинги з 
екзотичними фруктами; 
3. солодкі каші; 
4. фруктова шарлотка; 
5. класичний яблучний 
пай 

Заморожені 
1. фруктовий лід 
(шербети, граніте, 
сорбе); 
2. парфе; 
3.морозиво; 
4. торти-морозиво; 
5. заморожені суфле 

Основні 
компоненти 
десертних 

страв 

Вершки і 
сметана 

Яйця 
Желюючі 
речовини 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желюючі речовини 

Желатин Крохмаль Пектинові 
речовини 

Модифіковані 
крохмалі 

Водоростеві 
гідроколоїди 

Набрякає у холодній 
воді 1-1.5 год 

Нагрівання до  
75-100

0С до 
розчинення 

Розчиняється без 
попереднього 
набрякання 

Заливається 
холодною водою 
у співвідношенні 

Перемішується 

Вливається у 
киплячу рідину 

Змішування з 
цукром 

Набрякає у 
холодній воді 

25-30
0С 

Розчинення при 
75-100

0С 

Розчинення без 
попереднього 
набрякання 

Набрякання у 
холодній воді  

1-1.5 год 

Нагрівання до  
75-100

0С до 
розчинення 

Проварюється 



 

Технологічна схема використання пектину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пектин Цукор Вода 

Просіювання Змішування з цукром 
Приготування пектино-

цукрового розчину 1:5 

Уварювання 60 хв 

Охолодження до 800С 
Розчин цитринової 

кислоти 

Отримання пектинового 
розчину у співвідношенні 
пектин:цукор:цитринова 

кислота 1:5:0.01 

Охолодження до 50С Пектиновий гель 

Використання у харчових 
композиціях 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агароїд 

За драглеутворюючою 
здатністю у 2 рази 

перевищує желатину 

При 1.5 % 
концентрації утворює 

драглі з високою 
температурою 

плавління 

Розчини агароїду 
стійкі до нагрівання 

Агар 

не розчиняється у холодній 
воді  

при кип'ятінні дає 
слабоконцентровані розчини, 
1.5%, розчин утворює драглі 

після охолодження до 32-
390С 

Різновиди 
модифікованих 

крохмалів 

набрякаючий  

окислений 



Механізм збивання 
вершків 

Механічне введення повітря 

Накопичення у системі кульок 
повітря 

Утворення міжфазного 
адсорбційного прошарку з білків 

і фосфоліпідів 

Формування міжфазного 
адсорбційного шару на поверхні 

жирової фази 

Концентрація жирової фвзи між 
повітряною фазою 

При наступному збиванні 
жирова фаза руйнується і 
утворюється масляна фаза 



 

Технологічна схема яєчно-молочної суміші 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Яйця курячі Цукор Молоко 

Кип’ятіння 
Первинна кулінарна 

обробка 

Розтирання суміші 

Розведення 

Прогрівання до 
загустіння (800С) 

Яєчно-молочна суміш 
(основа крему 

ванільного) 



Технологічна схема використання яєць для суфле 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Примітка: жовтки готують як і для крему ванільного

Яйця курячі 

Механічна кулінарна обробка 

Відокремлення білків від жовтків 

Розведення 

Жовтки* Білки 

Збивання 

Введення у суфле при постійному помішуванні 



 

3. Діагностика технологічних процесів виробництва десертів: натуральні плоди і ягоди; компоти; жельовані страви; збиті вершки; 
заморожені десерти; суфле; пудинги, солодкі каші, особливі десерти на підставі аналізу потенційних ризиків та визначення 

критичних точок контролю. Апаратурне оформлення процесів, управління технологічними процесами та якістю готової продукції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компоти 

із свіжих плодів і ягід 

із сушених плодів і 
ягід 

із консервованих 
плодів і ягід 

із швидко-заморожених 
плодів і ягід 

Закладання у киплячій сироп 

Охолодження 

Механічна кулінарна 
обробка 

Варіння: груш 60…120 
хв, яблук – 20…30 хв, 
чорнослив, курага – 

10…20 хв, родзинки – 

5…10 хв 

Закладання фруктів у 
гарячий сироп, варіння 
до розм’якшення, 
додавання цитринової 
кислоти 

Механічна кулінарна 
обробка 

Проварювання айви. 
яблук, груш у 

підкисленому сиропі 

Закладання плодів і ягід, 
що швидко розварюються 

у гарячий сироп і 
доведення до готовності 

Цитрусові, ананаси, 
полуницю, м’якоть динь, 

кавунів заливають 
сиропом і настоюють 

охолодження Настоювання 10-12 год 



 

Солодкі 
страви з 

утворенням 
желе 

Киселі 

Муси 

Самбуки 

Желе 



Технологічна схема приготування киселів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класифікація киселів 

Рідка Середня густина Густа 

30-40 г/на 1 кг 
крохмалю киселю 

45-50 г/на 1 кг 
крохмалю киселю 

75-80 г/на 1 кг 
крохмалю киселю 

Ягоди Вода Цукор Крохмаль 

Первинна кулінарна обробка 

Видділення соку і вичавок 

Сік Вичавки 

Приготування відвару 

Проціджування 

Приготування сиропу 
Заварювання крохмалю Охолодження киселів 



 

Технологічна схема желе з ягід 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ягоди Вода Цукор Яйця 

Сік Вичавки 

Приготування відвару 

Приготування сиропу 

Нагрівання до кипіння і повного 
розчинення компонентів 

Освітлення жельованого сиропу 

Сироп 

Перемішування 

Порціонування 

Охолодження до утворення желе 

Витримування 20-30 хв 

Охолодження у холодильних 
камерах 1.5-2 год 

Желатин 

Первинна кулінарна 
обробка 

Білок Жовтки 



Діагностика технологічних процесів приготування мусів 

1-й варіант 2-й варіант 

1. Фруктово-ягідний сироп 
для мусів готують на 

желатині як і для желе. 
2. Суміш охолоджують до 30-

35
0С і збивають до об’єму у 

2-3 рази. 
3. Розливають у форми і 

охолоджують. 

1. Муси можна готувати з 
манною крупою. 

2. Попередньо підготовлену 
манну крупу всипають у 

киплячий фруктово-ягідний 
сироп, варять 15-20 хв до 

утворення однорідної 
консистеції. 

3. Суміш охолоджують до 40-

50
0С. 

4. Збивають. 
5. Розливають у форми. 

6. Охолоджують. 
 

Креми і збиті вершки 

 

Примітка: Вершки частково можна замінити яєчно-молочною сумішшю 

Креми 

Вершкові 35 % 

Вершки збивають з 
рафінадною пудрою, 

смаковими і 
ароматичними 
продуктами, 
змішують з 

охолодженим до 30-
350с розчином 

желатинни, 
порцонують і 
охолоджують  

Сметанні 36 % 

Сметанні креми 
готують так само як і 

з вершків 

Ягідні 

Ягідне пюре 
охолоджують, 

з'єднують з 
рафінованою пудрою, 

розиненним 
желатином, 

перемішують зі 
збитими вершками. 
Підготовлену суміш 

порціонують і 
охолоджують 

Асортимент гарячих десертів 

• Суфле 

• Десерт з гарбуза 

• Соложеник вишневий 

• Чорнослив, фарширований сиром 

• Сливи в тісті 
• Класичний яблучний пай 

• Грінки з фруктами 

• Кільця з фруктами 

• Запіканки 

• Пудинг рисовий, манний, 
шпоняний 



Технологічна схема приготування солодкої страви «Суфле плодове» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повидло 
яблучне 

Цукор Яйце 
Масло 

вершкове 

Рафінована 
пудра 

Перемішуванн
я 

Проварювання до 
загустіння 

Охолодження 

Змішування 

Викладання на порційну 
сковорідку 

Випікання 12-15 хв 

Молоко 

Кип’ятіння Охолодження 
Наливання в 

молочник 

Подавання Суфле плодове 

Н/ф «Суфле плодове» 

Посипання пудрою 

Змащення 
сковорідки 

Первинна 
обробка 

Збивання 



Технологічна схема приготування страви «Банани смажені у тісті» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банани Яйця Цукор, сіль Борошно Молоко 

Механічна 
обробка 

Санітарна 
обробка 

Нарізання 
(брусочки або 

кружальця) 

Розділення 

Білки 
Жовтки Розтирання 

Просіювання Кип’ятіння 

Охолодження 
t=0+40 

Збивання Сметана Перемішування 

Розведення 

Вистоювання (20 хв) 

Перемішування (обережно) 

Посипання Цукор 

Занурення у кляр 

Смажіння (фритюр 1700С) 

Порціонування 

Цукрова пудра 

Відпускання 

Банани смажені у тісті 

Олія соняшникова 



Асортимент заморожених десертів 

1. Морозово 

 м’яке 

 тверде 

 закалене 

2. Вершкові сорти: 
 амаретто 

 ваніль 

 грецький горіх 

 крем-віски 

 кокос 

 мигдаль 

 карамель (крем-брюле) 
3. Фруктові сорти – фруктовий лід- називають шербет або собе 

(сорбети), граніте 

4. Спеціальні сорти морозива 

 

 

 


