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Вступ  
 
 

Навчальний посібник із дисципліни «Етнічні кухні та організація харчування 
на підприємствах туристичної індустрії» розроблено для студентів хімічного 
факультету ДНУ ім. О. Гончара денної форми навчання напряму 181 «Харчові 
технології». У посібнику узагальнено та систематизовано матеріал із дисциплін 
«Кулінарна етнологія», «Етнічні кухні», «Організація харчування на 
підприємствах туристичної індустрії» та «Організація дипломатичних прийомів», 
запропоновано опорні схеми і таблиці різного типу. Акцентовано на особливостях 
харчування та обслуговування туристів спеціального призначення: спортивного, 
водного, «зеленого», ділового туризму тощо, удосконаленні туристських 
харчових раціонів відповідно до концепції збалансованого харчування. 

Крім того, висвітлено теоретичні та практичні аспекти із питань організації 
харчування й обслуговування туристів на підприємствах ресторанного 
господарства України і зарубіжних країн. 

Відображено загальні напрями у розвитку кухонь різних країн світу та 
регіонів загалом, гастрономічні звички та кулінарні вподобання кожного народу. 
Значну увагу приділено структурі і режиму харчування, нетрадиційним способам 
обробки напівфабрикатів, асортименту, кулінарній характеристиці страв та часто 
вживаних кулінарних виробів, особливостям використання сировини і харчових 
продуктів у кожній країні. 

Опанування студентами теоретичної бази дає їм змогу: відтворювати 
технологічні процеси виробництва кулінарної продукції різних народів світу, 
підбирати асортимент страв під час проведення днів національних кухонь, 
користуватися нормативно-технічною документацією, проводити розрахунки 
сировини для приготування страв за меню різних країн, складати технологічні 
картки та схеми приготування страв національних кухонь. Зазначені питання 
органічно поєднано з теоретичною частиною у лабораторному практикумі. 
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РОЗДІЛ I. СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВ  
ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 

 
1.1. Загальні поняття про складники туристичної індустрії 

 

 
 

Туристичний продукт (турпродукт) – результат діяльності туристичних 
підприємств у вигляді комплексу їх послуг. 

 

 
 

Тур – це основний вид турпродукту, представлений на туристичному ринку, 
який виробляє комплекс послуг та товарів туристичного призначення, об’єднаних 
загальною метою мандрівки. 

 

• Транспортне забезпечення туристів
• Сукупність готелів та інших способів розміщення
• Об’єкти  харчувального, пізнавального, ділового, 

оздоровчого, спортивного та інших призначень
• Організація  туроператорської та турагентської діяльності
• Організації, які забезпечують екскурсійні послуги та 

послуги гідів-перекладачів

Компоненти 
туристичної 

індустрії

• Обґрунтованість - надання всіх послуг має бути 
обумовлене метою мандрівки

• Ефективність - досягнення найбільшого ефекту за 
найнижчих витрат

• Надійність - відповідність реального змісту продукту 
рекламі, достовірність інформації

• Цілісність - здатність повністю задовольняти  потреби 
клієнта

• Ясність - спрямованість продукту має бути зрозумілою 
для туриста та обслуговчого персоналу

• Простота у використанні
• Корисність
• Гостинність
• Якісна інформація про можливості відпочинку та розваг

Основні 
споживчі 

властивості 
турпродукту
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Рис. 1.1. Варіанти формування та підготовки турів 

 
Основний комплекс послуг – це набір послуг, який формує програму 

обслуговування в рамках туру. В залежності від цільового спрямування і 
призначення тур передбачає такі послуги: 

 

 
 

• послуги туроператорів
• транспортне забезпечення
• розміщення туристів
• харчування
• екскурсійні послуги
• послуги гідів-перекладачів
• інші послуги залежно від мети подорожі

Складники 
комплексу 

послуг туру

• Вид турпродукту, що передбачає:
• програми і комплектування складу послуг       за 

безпосередньої участі туриста та за його 
вподобаннями 

• різні варіанти обслуговування за кожним видом 
послуг у місці відпочинку

Індивідуальні 
тури

• вид послуг із заздалегідь запланованою (до 
контакту з клієнтом) програмою, орієнтований на 
певний вид туризму, соціальний клас туристів та 
їх вік

Пекідж-тури

Послуги 
транспортування

• перевезення 
туристів від 
місця їх 
проживання до 
місця 
призначення;

• трансферт;
• транспортне 

забезпечення 
програмних 
послуг туру

Послуги 
проживання 

• надання номеру     
в готелі, 
постільної та 
туалетної 
білизни, 
побутової техніки 
та засобів 
особистого 
догляду

Послуги 
харчування

• сніданок -
одноразове 
харчування;

• напівпансіон -
дворазове 
харчування, 
яке включає 
сніданок та 
обід або 
сніданок та 
вечерю;

• повний пансіон 
- триразове 
харчування 

Програмні 
послуги

• екскурсійні, 
розважальні, 
пізнавальні, 
навчальні та 
інші послуги
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Додаткові послуги – важливий компонент туру, будь-які послуги, що 
можуть бути надані споживачу за його бажанням та відповідно до його інтересів 
за додаткову платню. Вони можуть бути запропоновані  у момент придбання туру 
(включені у його вартість) або в ході туру (сплачувані туристом самостійно). 

Просування туристичного продукту – це комплекс заходів, спрямованих 
на його реалізацію: реклама (займає особливе місце), участь у спеціальних 
виставках, ярмарках, організація інформаційних центрів, каталогів, буклетів 
тощо. 

Послуги супроводження – це послуги керівника групи у групових турах. 
Основне завдання керівника групи – виконання програми туру, а також 
представлення інтересів туристичної компанії.  

 
Рис. 1.2. Взаємозв’язок функцій реклами в туризмі та її засобів 

 

Супроводження індивідуальних турів. Індивідуальний тур не передбачає 
наявності керівника чи супровідника (за винятком послуг супроводження у бізнес-
турах). Замість послуг супроводження індивідуальних туристів надають додаткову 
інформацію про представника інтересів туристичного підприємства, а також 
підтримку постійного зв’язку із індивідуальними туристами зі сторони 
туристичної компанії. 

Важливим елементом туристичного обслуговування являється надання 
послуги «зустрічі-проводи». Обов’язкова присутність штатного співробітника 
туркомпанії, як в момент від’їзду групи, так і за її повернення дозволяє запобігти 
чи, принаймні, пом’якшити можливість виникнення конфліктної ситуації, що 
підвищує довіру туристів до туркомпанії, а також виконує важливу організаційну 
роль. Наявність такої послуги дозволяє з’ясувати програму перебування, внести 
необхідні корективи, практично одразу ж виявити причини незадоволення 
окремих туристів. 

 

інформативн
а (надання 
інформації 

про тур, 
формування 
його іміджу 
та  іміджу 

фірми)

Функції 
реклами в 

туризмі

переконуваль
на 

(переконання 
на користь 
придбання 
продукту, 

збільшення 
продажів, 
протидія 

конкуренції)

нагадувальна 
(пітримка 

обізнаності 
та попиту, 

підтвердженн
я іміджу)

Засоби 
реклами
- преса

- телебачення
- поштові 

повідомлення
- зовнішня 
реклама

- сувеніри
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1.2. Послуги розміщення і харчування в туризмі 
 

1.2.1. Засоби розміщення туристів 

 

Засоби розміщення – це об’єкти, які регулярно або епізодично являють 
собою місця для проживання і складають основу готельної індустрії. 

Особливе місце у туристичній галузі належить готельній індустрії. Як вид 
економічної діяльності вона передбачає надання готельних послуг та організацію 
короткочасного проживання в готелі, кемпінгу, мотелі, шкільних та студентських 
гуртожитках, в будинках для приїжджих тощо. 

 
 

Готельні підприємства класифікують за різними критеріями: 

 
Рис. 1.3. Класифікація готелів 

 

Класифікування готельних підприємств за рівнем комфорту має 
принципове значення для вирішення питань керування якістю готельних послуг.  

Рівень комфорту – це комплексний критерій, компонентами якого є: 
- стан та структура номерного фонду: площа номерів, частка 
 одномісних (однокімнатних), багатокімнатних номерів (апартаментів),  

наявність комунальних зручностей тощо; 
- стан меблів та інвентаря; 
- стан і режим роботи підприємств харчування: ресторанів, кафе, 

барів; 
- стан будівель, під’їзних шляхів, благоустрій прилеглої до готелю  

території; 

Вимоги до готелів:

наявність номерів, 
кількість яких перевищує 

певний мінімум (не менше 
10-ти), об’єднаних єдиним 

керівництвом;

надання обов’язкових 
(прибирання номерів, 

санвузла, щоденне 
заправляння постелі) та 

додаткових (послуги 
пральні, хімчистки, 
перукарні, аренди 

автомобілів тощо) послуг;

відповідність вимогам 
національних стандартів 

(класовість та 
категорійність залежно 
від надаваних послуг і 
наявного обладнання 

тощо).

рівень 
комфорту місткість

функціо-
нальне 
призна-
чення

місце 
розташу-

вання

забезпе-
чення 
харчу-

ванням

термін 
перебу-
вання 

клієнтів 
тощо
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- інформаційне забезпечення та технічне оснащення, у т.ч. наявність  
телефонного, супутникового зв’язку, телебачення, холодильників, мінібарів, 
мінісейфів тощо; 

- наявність низки додаткових послуг.  
Персонал, будучи обличчям готелю, також має відповідати певним вимогам 

(наявність відповідної освіти та кваліфікації, комунікативних здібностей, 
володіння мовами, відсутність захворювань, приємний зовнішній вигляд і т. ін.). 

Рівень комфорту став визначальним чинником для розрізнення більш ніж 
тридцяти систем кваліфікації, до яких належать: 

 

 
 

Під місткістю  готельного підприємства розуміють кількість місць або 
номерів, які можуть бути запропоновані одночасно. За кількістю кімнат номеру 
виділяють однокімнатні, двокімнатні та більш місткі номери. За призначенням 
розрізняють номери бізнес-класу, економ-класу, номери-апартаменти тощо.  

Номери бізнес-класу призначені для розміщення туристів, прибулих                
із діловою метою. Відповідно для них мають бути створені робочі умови, що 
передбачають наявність робочого стола, телефона, факса, комп’ютера.  

Номери економ-класу призначені для широкого контингенту туристів. 
Відрізняються скромним інтер’єром та благоустроєм, що позначається на більш 
демократичній вартості розміщення. 

Номери-апартаменти (2-х-, 3-х-, 4-х-кімнатні) призначені для тривалого 
розміщення сімей. В номері такого типу обов’язково має бути кухня           
із необхідним набором побутової техніки для забезпечення максимально 
близьких до домашніх умов перебування.  

Розрізняють також категорію люкс-апартаментів або сюїтів (англ. «Suitе») – 
3-х-, 4-х-кімнатних номерів високої комфортності без кухні. 

Також готелі класифікують: 
 

Система «зірок», або європейська 
(від 1 до 5-ти) 

(Франція, Єгипет, Росія, Турція тощо)

Система літер (А, В, С, Д)
(Греція)

Система «корон» 
(Великобританія)

Система категорій 
(Італія, Ізраїль)

Системи кваліфікації 
рівня комфорту 
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Для обслуговування туристів готелів передбачено такий набір основних 
служб: 

 
 

1.2.2. Організація харчування 

 
Для туристичної індустрії характерні такі заклади ресторанного 

господарства: 
- ресторани; 
- кафе; 
- бари.  

 

Методи обслуговування 

 

За функціональним 
призначенням 

• транзитні
• цільові

За терміном роботи

• цілодобові
• двосезонні
• односезонні

За забезпеченістю 
харчуванням 

• ті, що забезпечують 
повний пансіон 
(розміщення та 
триразове 
харчування)

• ті, що пропонують 
тільки розміщення і 
сніданок

Бронювання Обслуговування Прийом та 
розрахунок

Експлуатація 
номерного 

фонду

• Гості із карти страв та напоїв обирають те, що їм 
більше до смаку, замовлення готують одразу«А ля карт»

• Гості заздалегідь роблять замовлення,                      
їх обслуговують у встановлений час«А парт»

• Гостей обслуговують за стандартним меню               
у призначений час«Табльдот»

• Гостям надають необмежений доступ                       
до широкого асортименту страв

«Шведський 
стіл» 
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Додаткові послуги: 
• організація бенкетів;  
• харчування в номері;  
• міні-бари у номері тощо. 

Туристів забезпечують харчуванням не тільки в місцях перебування, а й під 
час переміщення повітряним, залізничним та водним транспортом. 

 

 

1.3. Транспортне забезпечення в туризмі 
 

 
 

 
 

1.4. Екскурсійне обслуговування 

 
Комплекс задач екскурсійного обслуговування передбачає:  
- організацію відпочинку; 
- організацію поїздок та подорожей з відвідуванням історичних 

пам’яток, природних та інших об’єктів. 
Загальні вимоги до екскурсійного обслуговування: 
 

Класифікація транспорту

Сухопутний
(автомобільний, 

залізничний)

Водний 
(надводний: теплоходи, 

круїзні судна, яхти
підводний: екскурсійні 

підводні човни)

Повітряний 
(літаки цивільної 

авіації, дельтаплани)

Види транспортного забезпечення 

Туристичні 
перевізки

Транспортування 
туристів від місця 

проживання до 
місця призначення 

та назад

Трансферт

Надання 
транспорту для 
забезпечення 

зустрічей-проводів 
туристів

Обслуговування 
програмних 

заходів по турах

Екскурсійне 
обслуговування

Виїзд на програмні 
заходи, 

пересування по 
маршрутах
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До основних екскурсійних послуг відносять послуги екскурсовода, адже 
ефективність обслуговування безпосередньо залежить від якісної організації та 
проведення екскурсійного заходу. Якість проведення екскурсій залежить           
від професійної майстерності екскурсовода (рис. 1.4).  

 
Рис. 1.4. Обов’язки екскурсовода 

 
Ця професія потребує неабиякої ерудованості, креативності, 

комунікабельності, харизматичності та відповідальності. Якість проведення 
заходу значною мірою залежить від ораторського хисту екскурсовода. 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Яка роль підприємств ресторанного господарства в індустрії гостинності? 
2. До якої галузі можна віднести підприємства ресторанного господарства   

в ринкових умовах? 
3. Яким факторам сприяє загострення конкуренції на ринку        

ресторанних послуг? 
4. Які чинники сприяють зростанню конкурентних сил у ресторанній галузі? 
5. На що спрямований науково-технічний прогрес на підприємствах 

ресторанного господарства? 
6. Які існують стадії технічної підготовки підприємства? 

  

Обов’язкові

• гарантування безпеки 
життєдіяльності екскурсантів;

• збереження їх майна;
• охорона довкілля

Рекомендовані

• комфортність;
• комплексність;
• ергономічність;
• етичність;
• привабливість

Обов’язки 
екскурсовода

Знання змісту 
екскурсії

Володіння 
методикою 
проведення 

екскурсії

Участь у 
розробці 

нових тем та 
маршрутів

Участь у розробці 
методичних 

секцій, 
конференцій та 

семінарів

Рекламування  
екскурсії



14 

 

РОЗДІЛ II. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАУКИ ПРО ХАРЧУВАННЯ 

 

2.1. Концепція збалансованого харчування 

 
У процесі життєдіяльності людський організм витрачає енергію на 

забезпечення функціонування внутрішніх органів, підтримку температури тіла і 
компенсацію фізичних і розумових навантажень. Відновлення складних 
органічних речовин клітин, тканин органів людини відбувається за рахунок 
простих речовин перетравленої їжі. На динаміку цього процесу безпосередньо 
впливає склад споживаної їжі. Саме тому слід додавати в раціон продукти у такій 
кількості і з таким набором поживних речовин, які підтримуватимуть баланс між 
витраченими та спожитими калоріями. Для контролю цього балансу треба 
визначити добову витрату енергії у такий спосіб: величину основного обміну 
(відповідно зросту і масі тіла людини) помножити на коефіцієнт фізичної 
активності певної групи населення. 

 
 
Харчовий раціон має компенсувати енергетичні витрати організму, 

джерелами яких є передусім фізичне і розумове навантаження. 
На сьогодні енергетична цінність загальнодоступного раціону, відповідного 

середнім енерговитратам людини, становить 2000-2500 ккал. До складу цього 
раціону входять переважно продукти, піддані кулінарній обробці, консервації із 
незначним вмістом вітамінів та інших біологічних речовин, що суперечить 
концепції здорового харчування. 

 

 

ПОВНОЦІННЕ ХАРЧУВАННЯ

враховує
вікові особливості людей, 

характер їх праці, стать

допомагає
підтримати здоров`я, високий рівень розумової і 

фізичної працездатності, підвищити опірність 
шкідливим чинникам довкілля

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗБАЛАНСОВАНОГО ХАРЧУВАННЯ
1 принцип 

підтримання балансу енергії 
організму, якою його забезпечено під 

час харчування, перетравлення
і засвоєння корисних речовин,           

що витрачаються на здійснення 3 
головних функцій пов’язаних з 

життєдіяльністю організму: основний 
обмін – мінімум енергії для підтримки 

життя в стані спокою; 
перетравлювання їжі; м’язова 

діяльність – визначена активністю 
способу життя людини і характером 

роботи

2 принцип
споживання

мікро- і 
макронутрієнтів 

у стислому 
співвідношенні 
й оптимальній 

кількості

3 принцип 
дотримання 

режиму 
харчування 

4 принцип 
створення 

оптимальних 
умов для 

засвоєння їжі 
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Дотримуючись концепції збалансованого харчування, необхідно 
забезпечувати різноманітність страв, додавати у раціон овочі та фрукти. 
Різноманітність їжі збільшує кількість джерел необхідних біологічно активних 
речовин. 

 
2.2. Інші системи харчування 

 
Вегетаріанство передбачає тривалу відмову від тваринної їжі, що 

негативно впливає на функціонування організму людини, оскільки  продукти 
тваринного походження містять незамінні амінокислоти, яких немає в рослинній 
їжі. Натомість короткочасне вегетаріанське харчування (наприклад, під час  
релігійних постів) сприяє очищенню організму, оскільки за короткий час у ньому 
не розвивається дефіцит незамінних харчових речовин. 

Лікувальне голодування – утримання від їжі протягом визначеного 
проміжку часу. Період голодування може тривати від одного дня до декількох 
тижнів. В основі цієї системи лежить мобілізація резервних захисних сил 
організму, сприяє його очищенню від кінцевих продуктів обміну речовин. Однак 
тривале голодування чинить негативний вплив на організм, особливо за дії 
шкідливих чинників довкілля та психоемоційної напруги.  

Концепція харчування предків (сироїдіння і сухоїдіння). 
Сироїди виключають теплову обробку їжі, пояснюючи цим збереження 

харчової цінності продуктів. 
Сухоїди віддають перевагу сушеним продуктам, відмовляючись від води – 

однієї з найнеобхідніших речовин. Цю систему харчування подекуди 
використовують у сучасній медицині, однак вона не відповідає концепції 
раціонального і збалансованого харчування. 

Концепція роздільного харчування – це концепція, згідно з якою не 
можна вживати білок і вуглеводи одночасно. Вчені пояснюють це особливостями 
шлункового травлення, не беручи до уваги, що основний процес травлення 
відбувається не тільки в шлунку, а й в кишечнику. Крім того, у природі не існує 
харчових продуктів, що містять тільки білки, жири або вуглеводи. 

Концепція головного харчового чинника. Представниками цієї концепції 
є прибічники вчення макробіотиків, заснованого в Японії (від грецького 
«макробіот» – «довгожитель»). Один напрям цієї теорії характеризується 
переважанням у раціоні злакових культур. Інший – правильним співвідношенням 
натрію і калію та переважанням лужних еквівалентів. 
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2.3. Різновиди меню та їх специфіка 

 

 
 

Різновиди меню вільного вибору залежно від можливості його змін: 
 

 
 

 

Скомплектоване меню – меню комплексного обіду (сніданку, вечері), яке 
включає як основні, так і додаткові страви, загальна ціна яких фіксована, що дає 
можливість організувати харчування із передплатою. 

 

• каталог шеф-кухаря (дорогі ексклюзивні страви, 
рецептури їх приготування, відомі тільки в цьому 
ресторані)

Фірмове меню 

• попереднє замовлення;
• обслуговується у встановлений час (у будинках 

відпочинку, готелях)
А-парт меню 

• широкий вибір страв із вільним доступомМеню 
шведського столу 

Статичне 

• Змінюють один раз 
на місяць або  сезон;

• А-ля карт -
вибирають кожну 
страву, яку оцінюють 
окремо, замовлення 
передають на кухню і 
відразу ж готують 
лише у дорогих 
ресторанах;               

• Обмежене меню -
меню вузького 
асортименту         (у 
підприємствах 
швидкого 
обслуговування,  
закусочних,  кафе)

Динамічне

• Меню масового приготування 
- страви заздалегідь 
виготовлено партіями,                              
( у неспеціалізованих кафе, 
їдальнях);

• Меню чергових страв (для 
швидкого обслуговування 
оновлюють щодня, страви 
популярні і дешеві, нескладні 
в приготуванні та зручні в 
реалізації)

Циклічне

• Меню, яке 
повторюється з 
періодичністю в 1-
2 дні або 2-3 тижні 
(у санаторії, 
повноцінне 
харчування цілого 
колективу людей з 
різноманітністю 
асортименту 
страв).
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Бенкетне меню формують для тематичних бенкетів, для бенкету-фуршету, 
коктейлів та ін.  

У складанні меню бере участь замовник. Існують такі варіанти бенкетного 
сервісу: 

- бенкет за столом із повним обслуговуванням; 
- бенкет за столом із частковим обслуговуванням (ширший асортимент 

холодних закусок з розрахунку 1/2, 
1/3,

1/4 порції на людину, кількість напоїв і страв 
розраховують на кожну людину). 

За подібними  меню обслуговують весілля, ювілеї, дні народження тощо. 
Комбіноване бенкетне меню об’єднує в собі різні його види:  

 

ВИДИ СКОМПЛЕКТОВАНОГО МЕНЮ

Меню 
комплексного обіду

Холодні закуски, 
перші, другі страви,  

десерт, хлібо-
булочні вироби. 

Ураховано норми 
раціонального 

харчування, 
принцип 

різноманітності  
підбору продуктів

Меню загального 
столу. Табльдот

Невеликий 
асортимент страв, 

оцінений загальною 
сумою з розрахунку 

на одну людину за усе 
меню. Бізнес- ланч 

особливо популярний 
у святкові дні. 

Пропонують у готелях 
Європі

Меню денного раціону
Сформовано з 

урахуванням віку  та 
національності  клієнта, 
вимог  до раціонального 

харчування.
Для учасників з`їздів, 
конференцій, певного 

постійного контингенту, 
(школярів, робочих) 

актуальне у ресторанах, 
готелях.  Протягом тижня 

не повторюється.

Туристичне 
меню
Меню 

швидкого 
приготування           
із доступною 

ціною. 
Харчову 
цінність 

збережено, 
запропоновано 

національні 
страви

Меню

сніданків, 
обідів, 
вечерь спеціаль

них виів

бізнес-
ланчу

тижневого 
бранчу

алкоголь
них 

напоївбару

пісне, 
сезонне

подачі 
страв 

у номер

святкових 
обідів

дитячого 
харчуван

ня
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2.4. Класифікація підприємств харчування в туризмі 
 
Відповідно до різних критеріїв розроблено кілька класифікацій підприємств 

харчування туристичної індустрії. 
 

І. За характером торговельно-виробничої діяльності 
 

Бари: 
- відрізняються за асортиментом напоїв та 
виробів; 
- способом їх приготування; 
- специфікою обслуговування відвідувачів. 
Ресторани: 
- спеціалізуються на стравах складного 
приготування 
 (фірмових та замовлених); 
- відрізняються підвищеним рівнем 

комфорту. 

Кафе: 
- характеризуються широким 
контингентом споживачів та обмеженим 
асортиментом; 
- особливим методом обслуговування. 
Буфети: 
-  реалізують борошняні кондитерські 
вироби; 
- покупні товари; 
-  страви нескладного приготування. 

 

ІІ. За місцем розташування 

Ресторани: 
- міські (як фешенебельні, 
так і невеликі з низькими 
цінами); 
- вокзальні; 
- вагони-ресторани; 
- ресторани на теплоходах; 
- ресторани для автотуристів; 
- виїзні; 

Бари  
(залежно від їх розташування в 

готельній будівлі): 
- вестибюльний 
- ресторанний 
- допоміжний 
- бар при басейні  
- міні-бар 

Кафе: 
-  у центрі вулиці; 
- на вокзалі; 
-  в аеропорту; 
- при готелях; 
- у зонах 
відпочинку 

 

III. За контингентом обслуговуваних клієнтів (гостей) 
Загальнодоступні Пов`язані з обслуговуванням певного 

контингенту клієнтів 
 

ІV. За формами обслуговування 

Підприємства 

самообслуговування 

Підприємства  
з частковим 

обслуговуванням 
офіціантами 

Підприємства  

з повним  
обслуговуванням 

офіціантами 

Підприємства  

з обслуговуванням 
буфетниками 

 

V. За місткістю 

Ресторани 
(від 50 до 500 місць) 

Кафе   
(від 50 до 150 місць) 

Їдальні   
(50, 100, 200, 500 місць) 
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VІ. За асортиментом продукції (спеціалізацією) 
Повносервісні 

Ресторани або кафе пропонують 
широкий вибір закусок, страв, 
хлібобулочних і борошняних 

кондитерських виробів 

Спеціалізовані 
Підприємства як із широкою спеціалізацією у стравах 

певної кухні (французької, італійської, китайської), 
так і з вузькою – на одному або декількох 

найменувань страв.  
 

Бари: 
- винні; 
- пивні; 
- молочні; 
- коктейль-бари 

Закусочні: 
- шашлична; 
- чебуречна; 
- піцерія; 
- млинцева; 
- бульйонна 

 

VIІ. За часом функціонування 
Сезонні  

(що працюють в денний і вечірній час) 
Нічні бари 

(Ті, що працюють у нічний час) 
 

VIIІ. За рівнем обслуговування: 
Підприємства  

- категорії люкс ; 
- вищої категорії; 
- першої категорії 

Ресторани: 
- класичні; 
- швидкого 
обслуговування 

Пансіони: 
- повний пансіон; 
- напівпансіон; 
- спеціального 

харчування; 
- харчування для дітей 

 
Великою популярністю користуються ресторани. За рівнем обслуговування 

їх поділяють на дві великі групи: класичні та швидкого обслуговування.  
Класичні ресторани – це витвір мистецтва. Їх неповторний  образ 

доповнений розкішним вбранням і вишуканою кухнею. Ці підприємства 
перебувають як у власності туристських фірм, так і на правах оренди. Більшість із 
них «вбудовані» в туристсько-готельний блок (готель) і становлять їх частину, – 
рідше ці підприємства працюють в автономному (самостійному) режимі. 

За формою сервісу ресторани поділяють на заклади із самообслуговуванням 
із обслуговуванням офіціантами. 

Послуга харчування може бути реалізована як у номері (за викликом, 
замовленням), так і на підприємстві харчування. У ряді готелів у номерах 
передбачено кухні та міні-бари. 

За  асортиментом харчування туристів цю послугу поділяють на: 
- комплексне харчування; 
- харчування за вибором; 
- харчування за попереднім замовленням; 
- обслуговування урочистостей, прийомів, бенкетів. 
Заклади ресторанного господарства також спеціалізуються на національних 

стравах (єврейська, китайська, корейська та інші). 
Залежно від ступеня технічної оснащеності, місця розташування, ціни, 

архітектурно-художнього дизайну приміщення, асортименту, ступеня 
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автоматизації та інших показників підприємства готельно-туристичної індустрії 
поділяють на категорії. 

Категорія – відмінна ознака підприємства харчування, яка характеризує 
рівень якості обслуговування. Категорії позначають символом «*» (зірка). 
Найцвища категорія туристичного підприємства – п`ять зірок, найнижча – одна 
зірка. Підприємства, що не пройшли сертифікацію за встановленими вимогами, 
зберігають стару класифікацію: вища, перша і друга категорії. 

Усі вимоги, пред`явлені до підприємств харчування, поділяють на загальні 
(сукупні) і додаткові – такі, що диференціюють за кожною категорією. 

 
2.5. Інноваційні способи кулінарної обробки сировини  

і напівфабрикатів 
 
До спеціальних видів послуг відносять зустріч VIP-гостей у ресторані й 

організацію обслуговування в залі відповідно до заздалегідь складеної програми. 
За бажанням VIP-гостей в окремому залі можуть бути організовані обід або 

вечеря, приготування страв національної кухні на очах у відвідувачів з 
використанням методів фламбування і транширування, а також приготування 
різних видів фондю. 

Процес приготування фондю становить одну з унікальних форм 
приготування страв в ресторані. Фондю винайшли в XIV столітті на території 
сучасної Швейцарії. Коли швейцарські пастухи надовго йшли в гори із стадами, 
вони брали з собою хліб, сир і вино. Але незабаром сир засихав, хліб черствішав, 
і, щоб не померти з голоду, пастухи придумали розтоплювати в котлах сир у 
білому вині, а потім в цю киплячу масу опускати сухарі. Так народилась ця 
класична страва, отримавши свою назву від імені історичної особи – барона                 
фон Дю, який першим  запропонував готувати фондю в ресторанах і зробив його 
національною стравою. 

У ресторанах готують три традиційні сирні фондю: класичне (у білому 
сухому вині розтоплюють п’ять сортів сиру, серед них обов’язковий емменталь); 
італійське (теж розтоплюють п’ять сортів сиру, але додають шампіньйони; 
бургундське (у біле сухе вино додають вишневий лікер і змішують із сиром). 
Страву готують на кухні, доводять до однорідної маси, а потім подають на стіл у 
спеціальному посуді – фондюшниці або фондю-каруселі.  

Для подачі сирного фондю стіл сервірують спеціальними тарілками – 
менажницями, закусочними приладами, виделками з довгими дерев’яними 
ручками, кавовими чашками з блюдцями і ложками. Крім того, на столі 
розміщують керамічні або фарфорові вази з грінками з житнього та пшеничного 
хліба або злегка підсушений і нарізаний кубиками хліб. Фондюшницю            
з розплавленим у вині сиром ставлять на спиртівку в центрі столу. Гість нанизує на 
виделку шматок хліба або грінку і занурює в сирну масу, потім дістає її            
з фондюшниці і перекладає готове фондю на менажницю. До сирного фондю 
подають чорну каву. 
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М’ясне і рибне фондю відрізняються від сирного тим, що роль 
розплавленого у вині сиру тут замінює кипляча рослинна олія (оливкова чи 
кукурудзяна), а замість грінки в киплячу олію занурюють сирі шматочки м’яса 
або риби. 

Для подачі рибного фондю стіл сервірують менажницею або дрібними 
столовими тарілками, рибними приладами, виделками для фондю, рейнвейними 
чарками і полотняними серветками. У центрі столу розміщують фондю-карусель 
із спиртівкою і ємностями для різних соусів (тартар, коктейль, екзотичний). 
Кубики рибного філе розміром 2,5 см заздалегідь маринують у рослинній олії, 
змішаній з лимонною кислотою, сіллю, чорним меленим перцем і зеленню 
петрушки, або ж відварюють креветки. Підготовлену рибу або креветки подають 
на стіл у фарфорових блюдах. Гість наколює виделкою для фондю рибний кубик 
або відварену креветку, опускає в киплячу олію і смажить до готовності. Потім 
знімає готову страву в менажницю або тарілку і їсть рибним приладом. До 
рибного фондю подають біле сухе вино. 

Подаючи м’ясне фондю, стіл сервірують менажницями або дрібними 
столовими тарілками, столовими приладами, виделками для фондю, лафітними 
чарками і полотняними серветками. У центрі столу ставлять фондюшницю і 
соуси: томатний, малиновий, з солодкого перцю, пікантний, мисливський, 
«естрагон». Крім того, стіл сервірують фарфоровими блюдами зі свіжими 
овочами, соліннями і маринадами, хлібом і спеціями. М’ясо, нарізане кубиками 
розміром 2,5 см, заздалегідь маринують, потім подають на фарфоровому блюді, 
прикрашеному зеленню. Фондюшницю заповнюють на 1/2 оливковою олією, 
доводять до кипіння і встановлюють на стіл над спиртівкою. Відвідувач наколює 
виделкою для фондю м’ясний кубик, опускає в киплячу олію і смажить до 
готовності. Потім знімає готову страву в менажницю або тарілку і їсть столовим 
приладом. До м’ясного фондю подають червоне вино. 

Останнім часом набуває популярності десертне фондю, для приготування 
якого використовують широкий асортимент інгредієнтів: бісквіти, зефір, меренги, 
свіжі фрукти. 

Для подачі десертного фондю стіл сервірують дрібними десертними 
тарілками, десертними приладами, виделками для фондю, кавовим або чайним 
приладом, мадерними чарками або келихами для шампанського, полотняними 
серветками. Для приготування десертного фондю використовують фруктовий 
сироп, розплавлений шоколад або молочно-горіхову суміш. Заздалегідь 
приготовану основу заливають у фондюшницю і встановлюють незасвічену 
свічку для підтримки температури. На стіл ставлять креманки з нарізаними 
фруктами, бісквітами, половинками зефіру. Відвідувач вибирає продукт, наколює 
на виделку і опускає в розплавлену масу. Потім знімає страву в десертну тарілку             
і їсть десертним приладом. До десертного фондю подають чорну каву, чай             
і молоко. 

Транширування – це порціонування страв (риби, м’яса, домашньої птиці       
і дичини), виготовлених на очах у відвідувачів. Цей спосіб кулінарної обробки 
потребує залу з якісною вентиляцією. Крім того, у ресторані мають бути 
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спеціальний пересувний візок – трейджек, або приставні столи. На візок ставлять 
блюдо і необхідні для транширування прилади (рибні або м’ясні), тарілки, гарніри 
і соуси. Транширування проводить шеф-кухар або метрдотель, обов’язковим 
елементом їх форменого одягу є білі рукавички. Перед траншируванням страву, 
приготовлену у цілому вигляді, демонструють гостям. 

Фламбування – це процес доведення страви до готовності з використанням 
міцних алкогольних напоїв (коньяку, рому, лікеру, настоянок), якими збризкують 
страву, після чого підпалюють її. Фламбування завжди здійснюють у присутності 
гостей. 

Ресторану, який застосовує фламбування, слід дотримуватися кількох 
обов’язкових умов: 

- відстань між столами в залі має бути достатньою для пересування 
трейджеків; 

-  асортимент страв для фламбування має бути визначений заздалегідь; для 
цього передбачено окрему періодично оновлювану сторінку в меню – «Страви 
фламбе»; 

Фламбування мають здійснювати спеціально підготовлені офіціанти-
фламбмейстери. 

Крім того, ресторан повинен мати необхідний інвентар для фламбування і 
його підготовки: двох’ярусні трейджеки, спиртівки, набори посуду для фламбе 
(дворіжкові виделки або ж виделки-фондю і маленькі сковорідки). 

Фламбуванню піддають, за звичаєм, продукти, що мають специфічний смак 
і аромат – свинину, баранину, різні види дичини і риби. 

 

Питання до самоконтролю 

 

1. Наукові теорії та концепції раціонального харчування 
2. Значення теплової кулінарної обробки продуктів у раціональному харчуванні? 
3. Які особливості сервірування столу для бізнес-ланча? 
4. Від яких факторів залежить схема забезпечення харчуванням туристів? 
5. Назвіть загальне правило попереднього сервірування столу? 
6. Визначте основні правила складання схеми розміщення гостей за бенкетним 
столом? 
7.Наведіть класифікацію підприємств харчування в туризмі?  
8. Назвіть інноваційні способи кулінарної обробки сировини? 
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РОЗДІЛ III. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ  
    Й ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИСТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ  

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

3.1. Загальна характеристика організації харчування туристів 

 
Характеризуючи сучасний туризм як одну із форм підприємницької 

діяльності, слід детально розглянути індустрію харчування.  
Харчування – природна потреба будь-якої людини. У туризмі харчування 

розглядають також і як важливий елемент розваги та пізнання місцевої 
гастрономії. Національна кухня становить важливий елемент культури народу, 
має чіткі диференційні ознаки. Отже, заклади харчування стають невід’ємною 
частиною індустрії туризму. 

 
Рис. 3.1. Характеристика складників системи харчування туристів 

 

Їжа різних народів і навіть місцевостей часто дуже своєрідна, тому 
приваблива для туристів. Крім того, добре почастувати бажаного гостя –  традиція 
майже всіх народів. Для багатьох туристів національна кухня становить елемент 
програми туру. 

У процесі організації харчування мають враховуватися і медичні аспекти, 
адже недбало приготовлена (без дотримання санітарних правил) їжа може 
викликати отруєння. До 60% туристів, відвідавши Єгипет та Індію, страждають на 
діарею. Слід враховувати і загальноприйняті обмеження в окремих групах 
туристів за релігійними ознаками (не вживають свинини, дотримуються посту), 
особливі вимоги вегетаріанців, специфіку дитячого харчування. Ці гастрономічні 
особливості туристи мають указати у вимогах до харчування, купуючи тур. 

 

 

СИСТЕМА 
ХАРЧУВАННЯ

Ресторани 
різного класу

Бари

Кафе 

Їдальні

Пункти швидкого 
приготування їжі 

Пункти 
самообслуговування
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У ресторанах готельних комплексів пропонують такі умови харчування: 

 

Також визначають і розмір порцій, а деколи й калорійність харчування. 
Особливі умови харчування створюють у готелях, які працюють у системі 

клубного відпочинку (крім триразового харчування, протягом усього дня 
пропонують великий вибір безкоштовних закусок, алкогольних та інших напоїв) – 
all inclusive (усе включено у вартість). 

Залежно від того, чи входить вартість харчування у готельний тариф, 
розрізняють такі основні системи обслуговування: 

 
* – номер у комплексі із дворазовим харчуванням, іноді британське  

післяполудневе чаювання. 
 

Використання американського плану готельного обслуговування потребує 
урахування низки організаційних моментів. Так, у цьому випадку надзвичайно 
важлива точна фіксація часу приїзду і від’їзду клієнтів, тому що від цього 
залежить здійснення звичних розрахунків. З цією ж метою на реєстраційних 
картках і готельних рахунках, крім часу прибуття і вибуття, проставляють 
спеціальні «коди харчування» (рис. 3.2).  

Подібного роду інформацію, уміщену в кодах, враховують за остаточного 
розрахунку. Аналогічні коди використовують і за реєстрації часу від’їзду: «У» – 
відбув після сніданку, «L» – після обіду, «D» – після вечері, специфічний код 
«ВВ» – відбув до сніданку, тобто в день від’їзду харчування не одержував. 

full board (FB)

• повний пансіон -
триразове 
харчування 
(сніданок, обід і 
вечеря)

half board (НВ)

• напівпансіон -
дворазове 
харчування (сніданок 
плюс обід чи вечеря)

bed and breakfast 
(ВВ)

• одноразове 
харчування - тільки 
сніданок 

eu
ro

pe
an

 p
la

n,
 Е

Р За європейським 
планом

Готельний тариф 
без урахування 

послуги 
харчування. 

am
er

ic
an

 p
la

n,
 А

Р За 
американським 

планом
У готельний тариф 
входить вартість 
триразового 
харчування. 
Виділяють також 
модифікований 
американський 
план (modified 
american plan, 
МАР*)

co
nt

in
en

ta
l p

la
n,

 С
Р За 

континентальним 
планом

Туристи мають 
можливість обрати 
номер у комплексі з 
дворазовим або 
одноразовим 
харчуванням
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Рис. 3.2. Характеристика «кодів харчування» 

 

В усіх готелях особливу увагу приділено сервісу сніданків. Зі сніданку 
починається день гостей, і саме від його організації багато в чому залежить, буде 
початок дня для гостей гарним чи поганим. На рис. 3.3 наведено характеристику 
видів сніданків. 

 

 
Рис. 3.3. Характеристика видів сніданків 

 
На відміну від обіду й вечері, на сніданок приходять практично всі гості, що 

проживають у готелі. У зв’язку з цим необхідно приділяти особливу увагу таким 
моментам: 

— приміщення, у якому організовують сніданок, має бути чистим і добре 
провітреним; 

 

«У» 
• клієнт прибув у готель до сніданку;
• у день прибуття одержав повне триразове харчування

«L»

• прибув до ланчу;
• отримав дворазове харчування

«D» 
• одержав тільки вечерю

«R»
• отримав тільки номер без харчування

«SL»

• від англ. «sleep» – ночівля
• клієнт прибув пізно ввечері, рівносильний коду «R»

ВИДИ СНІДАНКІВ

Континентальний 
кава або чай,

вершки, повидло 
мед, джем 

хлібобулочні 
вироби, масло

Розширений
до 

континентального 
сніданку додатково 
пропонують страву 
із нарізкою з яєць, 

соки, йогурти,  
кисломолочний сир, 

сухі пластівці

Англійський
чай або кава,          

а також рибні 
страви, страви з 
яєць, злакових, 
вівсяна каша

Американський 
додатково 

пропонують питну 
воду з льодом, 
соки, фрукти, 

страви зі злакових, 
страви з м’яса, 

пиріг
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— незважаючи на ранній час (сніданок може починатися вже о 6.00),  
співробітники  мають  бути бадьорими і  виявляти  активність та  
добророзичливість; 

— має бути забезпечений безперебійний процес обслуговування. 
 
Окремо виділяють: 
 

 
 
Обід (1130 до 1400) – основний прийом їжі, уміщує дві або три страви – суп, 

м`ясо або риба з гарніром, десерт, борошняні вироби, вино, безалкогольні напої. 
Пообідній полуденок (1530 до 1630) – кофе, чай з кондитерськими виробами. 
Вечеря (1800 до 2100) – вимоги до вечері значно вищі, ніж до обіду. Уміщує 

одну легкозасвоювану страву. 
Туристи з повним пансіоном харчуються три рази на день: перший прийом 

їжі – з 800 до 1000 (може бути більш ранній – о 700), другий – з 1200 до 1500, третій – 
з 1700 до 1900, іноді до 2030. Туристи з іншим типом тарифів вживають їжу у той 
самий час. Тривалість сніданку не має перевищувати 30 хв., обіду і вечері – 40 хв. 

Для груп туристів, які відвідують вечірні заходи, харчування організовують до 
їх початку, в окремих випадках – після заходу в межах режиму роботи ресторану, 
кафе, їдальні. 

Під час організації сніданків, обіду й вечері використовують різні методи 
обслуговування. Туристам може бути рекомендоване обслуговування за типом 
«шведського столу» та іншими прогресивними формами, що прискорюють процес 
обслуговування і забезпечують високу його якість. За індивідуальним бажанням 
туристів харчування подають в номер готелю за додаткову платню. 

 

3.2. Організація харчування туристів у готельних  
і туристичних комплексах 

 

Схема забезпечення харчуванням туристів залежить від виду туру, категорії 
туристів, співвідношення місць розміщення до посадкових місць харчування у 

• Час подання  – з 10.00 до 11.30
• Подають каву, чай, алкогольні напої (шампанське, 

вино), невеликі холодні закуски і гарячі страви, супи, 
салати, десерти

• Форма обслуговування – буфет

Сніданок із 
шампанським 

(подають 
зазвичай з 
офіційного 
приводу) 

• Час подання – з 10.00 до 14.00
• Пропонують як сніданкові, так і обідні страви: гарячі і 

холодні напої, булочки, олію, джем, ковбасу, сир, супи, 
гарячі м’ясні страви, десерти

• Форма обслуговування – буфет

Пізній 
сніданок 

(альтернатива 
сніданку й 

обіду)
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ресторані, кафе і т. ін. Системи забезпечення харчування  вказані в путівці, ваучері, 
договорі. 

 
Рис. 3.4. Характеристика основних документів у туристичних подорожах 

 
Харчування часто входить до числа послуг, що надають туристам і 

мандрівникам по туру.  

 

 
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 

 

Рис. 3.5. Класифікація та характеристика основних форм  
обслуговування туристів 

ВАУЧЕР

• офіційний
документ що
гарантує послуги,
указані в договорі

ДОГОВІР 

• документ, який
гарантує надання
послуг харчування у
ЗРГ, що встановлює
взаємне зобов’язання
сторін

ПОВІДОМЛЕННЯ 

• документ, що підтверджує
прибуття груп туристів; у
ньому зазначають номер
авіарейсу, дату прибуття,
кількість туристів, особливості
харчування (дієтичне, дитяче,
вегетаріанське), прізвище,
ім’я, по-батькові керівника
групи, додаткові послуги

ОСНОВНІ ФОРМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ХАРЧУВАННЯ, 
СПЛАЧЕНЕ ТУРИСТОМ 

ЗАЗДАЛЕГІДЬ
Усі витрати включено у вартість 

готельного номера
або туру

ХАРЧУВАННЯ,
НЕ ВКЛЮЧЕНЕ У ВАРТІСТЬ 

ПАКЕТУ
Послуги харчування сплачують 

безпосередньо на місці прибуття. На 
бланку туристичної путівки вказують 

тип пакета послуг:

full board (FB) – повний пансіон  
триразове харчування (сніданок, обід і вечеря) 

half board (НВ) – напівпансіон 

дворазове харчування (сніданок плюс обід чи вечеря) 

bed and breakfast (ВВ) 
 одноразове харчування (тільки сніданок) 

САМООБСЛУГОВУВАННЯ 

туристи самі готують їжу (у пансіонах. кемпінгах) чи 
обирають страви зі шведського столу в ресторані або кафе 
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Під час організації обслуговування у підприємствах ресторанного 

господарства готелів звичайно пропонують такі умови харчування: 
 

 
 

Більшість готелів, що працюють за системою «Ultra All Inclusive», 
пропонують гостям додаткове безкоштовне харчування в ресторанах з кухнею 

•only bad  – без харчуванняOB, NA

•обмежена кількість страв із менюХарчування 
за меню

•меню, у якому навпроти кожної страви зазначена  цінаA-la carte 

•bed & breakfast – у вартість проживання включено тільки 
сніданок (шведський стіл); 
•за додаткову плату бар і ресторан готелю може надати 

харчування в обід і вечерю

ВВ 

•half board  – напівпансіон – дворазове харчування;
•у вартість проживання включено сніданок, обід або вечерю 

(шведський стіл), чай, каву, воду на сніданок
НВ

•half board +, extended half board  – розширений напівпансіон –
сніданок і вечеря (шведський стіл), а також алкогольні й 
безалкогольні напої місцевого виробництва без добових обмежень

НВ+

•full board  – повний пансіон – триразове харчування у вигляді 
сніданку, обіду й вечері (шведський стіл)

FB

•full board +, extended half board  – розширений повний 
пансіон – сніданок, обід і вечеря (шведський стіл), а також 
напої (у деяких готелях – пиво й вино), що подають під час 
приймання їжі

FB+, 
EXTFB 

•повний пансіон з напоями місцевого виробництва в 
обмеженій кількості

Mini all 

inclusive 

•all inclusive  – усе включено у вартість;
•крім сніданку, обіду й вечері (шведський стіл), протягом дня 

пропонують алкогольні й безалкогольні напої місцевого 
виробництва в необмеженій кількості;
•додаткове харчування (другий сніданок, полуденок, пізня 

вечеря, легкі закуски, барбекю в барах готелю тощо)

ALL, АІ
(у готелях 
клубного 

типу)

•ultra all inclusive – сніданок, пізній сніданок, обід, 
полуденок і вечеря (шведський стіл);
• гідний вибір солодощів, десертів, різноманітних закусок, а  

також напоїв місцевого й імпортного виробництва (у тому 
числі спиртних)

UAL, UAI
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різних народів світу. За цією системою виділяють різновиди харчування, наведені 
на рис. 3.6. 

Для організації сніданків, обідів та вечерь використовують різні методи 
обслуговування: «а ля карт», «а парт», «табльдот», «шведський стіл», «буфетне 
обслуговування» тощо. 

 

 
Рис. 3.6. Класифікація та характеристика різновидів харчування  

за системою «Ultra All Inclusive» 

 

Системи та види сервісу 

 

Залежно від контингенту гостей, категорії й оснащення підприємства 
харчування пропонують різні види сервісу, запозичені у тієї чи іншої країни.      
Усі види обслуговування здійснюють офіціанти.  

Ultra All Inclusive

Eleganc
e all 

inclusiv
e

Elegance all inclusive

замовлення за меню «а ля карт», додатково – морозиво, напої в міні-барі, 
алкогольні напої імпортного виробництва без обмеження, обслуговування 

в номерах, інтернет-кафе, додаткові послуги

VC all inclusive 

замовлення за меню «а ля карт», додатково – морозиво, напої в міні-барі, 
алкогольні напої імпортного виробництва без обмеження

VIP class all inclusive 

замовлення за меню «а ля карт», додатково – морозиво, напої в міні-барі, 
алкогольні напої імпортного виробництва без обмеження, обслуговування в 

номерах, боулінг, додаткові послуги 

Excellent all 
inclusive 

замовлення за 
меню «а ля карт», 

додатково –
морозиво, напої в 

міні-барі, 
алкогольні напої 

імпортного 
виробництва без 

обмеження, 
обслуговування в 

номерах

Superior all 
inclusive 

замовлення 
за меню «а 
ля карт», 

додатково –
напої в міні-

барі, 
алкогольні 

напої 
імпортного 
виробництв

а без 
обмеження

Extended 
all 

inclusive 

замовлення 
за меню «а 
ля карт», 

додатково –
морозиво, 
алкогольні 

напої 
імпортного 
виробницт

ва без 
обмеження

Max all inclusive 

замовлення за 
меню «а ля карт», 

додатково –
морозиво, напої в 

міні-барі, 
алкогольні напої 

імпортного 
виробництва без 

обмеження, 
інтернет-кафе, 

додаткові послуги

HCAL – hing 
class all 
inclusive 

усі страви 
безкоштовні, 
за винятком  
куплених у 
магазинах
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Таблиця 3.1. Специфіка сервісу в різних країнах 
 

Французький сервіс 

Характеристика 
Особливості  

обслуговування 
Переваги Недоліки 

1 2 3 4 
Цей вид сервісу 

вважають найбільш 
вражаючим і 
найдорожчим у світі. 
За французької 
системи 
обслуговування за 
столиком має бути не 
більше чотирьох 
персон 

Офіціант доставляє страви 
на таці. Підходячи тільки з 
лівого боку, перекладає їжу з 
блюда в тарілки гостей. 
Спочатку подають м’ясо та 
овочеві гарніри, соуси. 

- Постійний 
контакт із 
гостями; 

- гість сам 
визначає 
бажаний об’єм 
їжі 

Висока 
трудомісткість 
та вартість. 
Має бути 
залучена ціла 
бригада 
персоналу Існує такий варіант 

французького сервісу, коли 
офіціант лише пропонує 
страву, а гість обслуговує себе 
сам 

Англійський сервіс 
Паралельно з 

терміном 
«англійський сервіс» 
уживають термін 
«guerdon». За такого 
сервісу офіціанту 
необхідно мати 
навики кухаря. 

Страви встановлюють на 
столик із колесами ще на кухні 
закладу, причому як для групи 
відвідувачів, так і для одного. 
Столик підвозять до столу, за 
яким сидить гість. Він сам 
вибирає порцію, і офіціант 
оформлює страву в нього на 
очах (Hors-d’cevre), накладаючи 
їжу на тарілку на 
сервірувальному столику і 
подаючи її із правого боку. При 
цьому супову ложку офіціант 
тримає в правій руці, а велику 
виделку – у лівій. На край 
тарілки їжу не викладають 
(виняток становить спаржа), 
оскільки інакше не вдасться 
втримати тарілку в рівновазі. 

Розкладаючи гарнір, 
необхідно слідкувати за 
кольоровою гамою, яка 
утворюється на тарілці. Овочеві 
й м’ясні гарніри можна міняти 
місцями (якщо це передбачено 
планом). У цьому випадку слід 
звертати увагу на те, щоб усі 
тарілки мали однаковий вигляд. 
Якщо потрібна добавка, офіціант 
використовує чисту тарілку. При 
цьому змінюють і столовий 
прилад.  

Ідеальний 
контакт із 
гостями; свобода 
рухів для 
обслуговчого 
персоналу 

Цей вид 
сервісу 
трудомісткий, 
тому його 
рекомендують 
тільки для 
обслуговування 
окремих 
столиків 
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Продовження табл. 3.1 

Американський сервіс 

Американську 
систему сервісу 
використовують лише 
на підприємствах, що 
працюють за 
американським 
стандартом. В умовах 
сервісної системи 
Америки вона 
передбачає абсолютно 
точний розподіл робіт 

Їжу готують і розкладають 
по тарілках безпосередньо на 
кухні. Офіціанти розносять 
тарілки і розставляють їх 
перед гостями. Цей вид 
користується популярністю 
завдяки простоті й 
оперативності 

Низька 
трудомісткість; 
невелика 
кількість 
персоналу 

Слабкий 
контакт із 
гостем;  
установлений  
об`єм порцій 

Німецький сервіс 
Цей вид сервісу 

притаманний 
ресторанам високої 
кухні, у яких він 
підкреслює 
елегантність 
обслуговування. 

 

Страву викладають на 
велике блюдо й ставлять на 
стіл на доступній від гостя 
відстані, щоб він сам міг себе 
обслужити  

Самостійне 
визначення 
гостями 
бажаного 
об’єму їжі, 
можливість 
добавки; 
Низька 
трудомісткість 

Використання 
великої кількості 
посуду (усі 
страви мають 
сервіруватися 
окремо) 

Російський сервіс 
Поєднання 

національних 
особливостей та 
міжнародних 
принципів сервісної 
культури 

Їжу приносять на 
сервованому блюді. Офіціант 
на очах у гостей розділяє її на 
порції, які гості самі 
перекладають у тарілки 

Гість сам 
визначає 
бажаний об`єм 
їжі 

Висока 
трудомісткість; 
під час 
перекладання їжі 
недосвідченими 
гостями 
порушується вид 
страви 

 

Названі стилі за їх реалізації потребують різної кількості часу, досвідченості, 
устаткувань і витрат. Тому перш ніж обрати один зі стилів, керівництво закладу 
ресторанного господарства має взяти до уваги склад клієнтури, рівень і 
можливості свого закладу. 

 

3.3. Обслуговування індивідуальних туристів і груп туристів у закладах 
ресторанного господарства при готелях 

 

Підприємства ресторанного господарства при готелях призначені 
здебільшого для обслуговування гостей, що проживають у них. 

Організація харчування індивідуальних туристів (табл. 3.2). За відсутності 
шведського столу меню сніданку мають щодня змінювати. До сніданку й обіду на 
стіл обов’язково ставлять глечик з охолодженою кип’яченою водою й контейнер 
для льоду із щипцями (на прохання гостей).  
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Таблиця 3.2. Характеристика особливостей харчування індивідуальних 
туристів 

ХАРЧУВАННЯ  ІНДИВІДУАЛЬНИХ  ТУРИСТІВ 

Вид прийому 
їжі 

Характерист
ика умов 

організації 
обслуговуван

ня та 
харчування 

туристів 

Місце 
надання 
послуг 

ресторанного 
господарства  

Час 
проведення 

Умови 
оплати 

Спеціальні 
умови 

організації 
обслуговування 
та харчування 

1 2 3 4 5 6 
Сніданок: 
- звичай-

ний 

Місця 
харчування 
мають бути 
позначені 
спеціальними 
табличками на 
столах. Під 
час складання 
меню 
рекомендують 
використовува
ти тижневе 
меню 
туристських 
сніданків. 

Алкогольні 
напої, 
тютюнові і 
кондитерські 
вироби 
промислового 
виробництва у 
вартість 
сніданку не 
включено. 

Ресторан 
або кафе при 
готелі, де 
мешкають 
туристи. 
Може бути 
організований 
в окремому 
залі, на 
спеціально 
виділених 
столах у 
загальному 
залі ресторану, 
на 
«шведському 
столі» і, за 
бажанням 
туриста, – у 
його номері 

З 8 до 10 
години 
ранку, а в 
туристський 
сезон            
(з травня по 
вересень) – з 
7 до 10 
години ранку 

За 
готівковий 
розрахунок 
у гривнях і 
за 
кредитними 
картками; 
вартість 
включена у 
ваучери 
туристів 

У разі 
раннього виїзду з 
готелю туристу 
надають дорожній 
набір на суму 
сніданку. Вартість 
невикористаних 
сніданків туристу 
не повертають 

- континен
тальний 

Попередньо сервірують столи на 6 – 8 чол., потім у торці стола 
ставлять групами чашки для гарячих напоїв із блюдцями й 
ложками; гарячу закуску (яєчню чи млинці) або легку другу 
страву (яйце в мішечок або омлет, молочну кашу) офіціант 
подає європейським методом 

Для 
прискорення 
обслуговування 
всім туристам 
пропонують один 
вид 
континентального 
або повного 
сніданку певної 
вартості 

-  повний Обслуговування здійснюють аналогічно, але на столи 
заздалегідь ставлять не один вид закуски, а кілька холодних 
закусок в асортименті (сир, сирокопчена ковбаса, шинка, 
карбонат) 

Обід та 
вечеря 

-  

Меню складають у двох варіантах на кожен день у межах погодженої із 
замовником суми й напередодні пропонують керівникові групи туристів 
безпосередньо через гіда-перекладача. Попереднє накриття столів до обіду 
здійснюють у такий спосіб. Столи сервірують так само, як і до комплексного обіду. 
По торцях стола розташовують чашки із блюдцями й ложками для кави й чаю. Суп 
у супниці з розливальною ложкою на пиріжковій тарілці розташовують ближче до 
центру стола. Також подають кошик із хлібом, вазу з випеченими виробами або 
тістечками, солодкі страви в креманках. Подачу гарячих страв здійснюють 
європейським методом.  
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Повний пансіон доречний передусім у маршрутних турах, оскільки 
основний час відпочинку приділено екскурсіям, музеям і театрам, і у туристів 
немає часу самостійно організовувати харчування. Системі харчування «повний 
пансіон» притаманна висока цінова категорія. За схемою «повний пансіон» 
туристів забезпечують триразовим харчуванням. 

Напівпансіон зазвичай  пропонують у стаціонарних турах, оскільки низка 
екскурсійних і дозвільних заходів включає обід або вечерю. Також популярний у 
розважальних турах, де вечеря може становити частину програми. За схемою 
«напівпансіон» туристам надають об’єднаний обід-вечерю або роздільно обід чи 
вечерю у встановлений час. 

Особливі умови створюють у готелях, у системі клубного відпочинку (крім 
триразового харчування протягом дня пропонують великий вибір закусок, напоїв 
тощо). 

У готелях більш високої категорії, що мають 4 або 5 зірок, туристи можуть 
замовити сніданок у ресторані, кафе чи барі на поверсі за меню «а ля карт» або      
з доставкою в номер. 

Організацію харчування груп туристів (табл. 3.3) здійснюють у ресторанах 
і кафе. За 5 днів до початку обслуговування підприємствам харчування надають 
графіки прибуття груп туристів із вказівкою країни або міста, з якої вони 
приїздять, кількості туристів і тривалості їх перебування, а не пізніше ніж за добу 
– заявку на обслуговування кожної групи. 

У заявці вказують: прізвище представника, відповідального за 
обслуговування груп туристів, індекс групи, номер сповіщення, країну або місто, 
звідки прибули туристи, кількість туристів у групі (зокрема дітей і туристів, що 
потребують дієтичного харчування), кількість осіб, що супроводжують групу, для 
яких також необхідно організовувати харчування, клас обслуговування, види і час 
харчування (сніданок, обід, вечеря), загальну тривалість перебування, дату і час 
першого й останнього обслуговування. 

Заборонено зменшувати або збільшувати вартість харчування понад 
встановлений ліміт, а також включати в меню алкогольні напої. 

Офіціанти одержують страви і напої на роздачі і в буфеті за чеками, які 
друкує старший офіціант. Метрдотель, офіціанти й бармени мають знати хоча б 
одну європейську мову.  

Усі працівники туристичних підприємств ресторанного господарства мають 
носити на форменому одязі бейдж з емблемою підприємства й зазначенням 
прізвища, імені й посади. 
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Таблиця 3.3. Характеристика особливостей харчування групових туристів 
 

ХАРЧУВАННЯ  ГРУП  ТУРИСТІВ 

Вид 
прий
ому 
їжі 

Характеристика умов 
організації 

обслуговування та 
харчування туристів 

Місце надання послуг 
ресторанного 
господарства  

Час 
проведен

ня 

Умо
ви 

опл
ати 

Спеціальн
і умови 

організації 
обслугову
вання та 

харчуванн
я 

1 2 3 4 5 6 

Сніда
нок 

У меню слід 
пропонувати не менше 
4-5 фірмових страв. 
Форма обслуговування – 
табльдот: за 10-15 хв. 
до початку 
обслуговування на 
попередньо сервіровані 
столи ставлять 
охолоджені напої або 
кип’ячену воду із 
льодом, а також хліб та 
булочки. Холодні 
закуски ставлять на 
столи до приходу 
гостей. Іноді страви 
подають європейським 
методом. 

За організації 
харчування груп 
туристів з різних країн в 
одному залі на столи 
слід встановлювати 
прапорці цих держав. 

Ресторан або кафе 
при готелі. Туристів 
обслуговують в 
окремих залах або за 
спеціально 
виділеними столами в 
загальному залі. 

Якщо 
обслуговування 
здійснюють в ресторані 
протягом декількох 
днів, то рекомендовано 
закріплювати за 
групами туристів певні 
постійні місця в залі.  

з 8 до 
10 год. 

Го
ті

вк
ов

ий
 р

оз
ра

ху
но

к 
у 

гр
ив

ня
х 

і з
а 

кр
ед

ит
ни

ми
 к

ар
тк

ам
и;

 в
ар

ті
ст

ь 
вк

лю
че

на
 у

 в
ау

че
ри

 т
ур

ис
ті

в 

Застосо
вують 
бригадний 
метод 
обслуговув
ання. 
Кожна 
ланка з 
чотирьох 
офіціантів 
обслуговує 
від 40 до 
60 
туристів. 

Час 
сніданку 
обмежено 
– 30 хв. 

Обід 

Аналогічна 
попередній. Єдина 
відмінність меню 
складають не менше ніж 
в двох варіантах на кожен 
день. 

з 12 до 
15 год. 

Час 
обіду – не 
більше 
1 год. 

Вече
ря 

з 17 
год. 30 хв. 
до 20 год. 

Якщо 
програмою 
передбачен
ий вечірній 
захід, 
вечерю 
надають до 
початку 
заходу або 
в межах 
режиму 
роботи ЗРГ. 
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3.4. Прогресивні форми обслуговування туристів. Кейтеринг 

 
До прогресивних технологій обслуговування в ресторанному бізнесі 

належить організація виїзного обслуговування за системою кейтеринг. Види 
кейтерингу наведено у табл. 3.4. 

Таблиця 3.4. Класифікація та характеристика видів кейтерингу 

 
VIP-кейтеринг 

Характеристика 
Особливості  

обслуговування 
Переваги Недоліки 

1 2 3 4 

Передбачає виїзне 
ресторанне 
обслуговування із 
залученням 
висококваліфікованих 
кухаря й офіціанта 

У приміщенні замовника й 
під його спостереженням 
здійснюють повний цикл 
обробки продуктів і 
приготування страв. Персонал 
може супроводжувати 
замовника в тривалому турне 

Делікатне та 
уважне 
обслуговування 

Не має 

У приміщенні ресторану 

Має багато 
спільного із 
ресторанним 
обслуговуванням 

Замовникові сервісних 
послуг (фірмі) пропонують 
обладнані приміщення для 
проведення різних заходів. Це 
можуть бути аванзали, 
банкетні зали для проведення 
комбінованих прийомів, 
приміщення з холодильними 
шафами для зберігання 
продуктів, спеціальне 
устаткування (посудомийні 
машини, ванни для санітарної 
обробки посуду), приміщення 
для зберігання напоїв, 
столового посуду й приладів, 
столової білизни, аксесуарів, 
необхідних для оформлення 
столів і залів 

Економія 
часу для 
підготовки 
заходу 
(постачання, 
установка 
необхідного 
устаткування, 
кухонного 
посуду, 
інвентаря) 

Великі витрати 
на оплату лізингу 
(приміщення, 
устаткування), 
страховки, 
накладних і 
виробничих 
потреб 

Кейтеринг поза рестораном (виїзний кейтеринг) 
Найбільш 

популярний в 
індустрії харчування. 
Він передбачає 
обслуговування на 
території замовника. 

Організація прийомів, 
ювілейних вечорів і 
фуршетів, коктейльних 
вечірок, кави-брейк, бенкетів 
у будинку фірми та за містом 
на природі 

Економія на 
оренді 
приміщень, 
накладних 
витратах, 
оплаті 
комунальних 
послуг, 
податках 

Високі витрати 
на транспортні 
засоби і 
спеціальне 
устаткування для 
зберігання й 
доставки 
приготовлених 
страв, кулінарних 
і кондитерських 
виробів, напоїв 
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Закінчення табл. 3.4 

Соціальний кейтеринг 
Надання послуг з 

приготування страв для 
проведення суспільного 
заходу. Процес 
приготування 
відбувається на території 
й устаткуванні 
замовника й під його 
контролем.  

Послугами 
соціального кейтерингу 
користуються під час 
організації званих 
вечорів із невеликою  
кількістю запрошених 
(від 10 до 50 людей) 

Клієнт і виконавець 
послуг соціального 
кейтерингу (підприємство 
ресторанного господарства 
або індивідуальний 
підприємець) заздалегідь 
погоджують дату, меню, 
особливості сервірування 
столів і обслуговування 
гостей. В обов’язок 
виконавця входить також 
прибирання приміщення 
після проведення заходу 

Невеликі 
накладні 
витрати й 
відсутність 
витрат на 
устаткування: 
надаються 
лише окремі 
предмети для 
сервірування й 
аксесуари для 
додання 
елегантності 
столу 

Не потребує 
кваліфікаційних 

працівників 

 

Роз’їзний кейтеринг 
    Постачання 
напівфабрикатів в офіси 
для 
забезпечення харчуванням 
групи людей 

Для приготування їжі з 
напівфабрикатів на території 
замовника в спеціалізоване 
пересувне устаткування 

Витрати 
нижчі, ніж у 
кейтерингу в 
приміщенні 

Значні 
фінансові 
витрати 

 

Роздрібний продаж готової кулінарної продукції 
Постачання гарячих 

страв під час туристичної 
екскурсії (загорнутих у 
целофан підносів або 
пакетів із заздалегідь 
приготовленими 
сніданками чи обідами) 

Торгівля продуктами 
харчування (бутербродами, 
випічкою, покритими 
прозорою плівкою або 
целофаном), а також 
охолодженими напоями під 
час проведення спортивних 
змагань, фестивалів, 
карнавалів й інших 
суспільних заходів з 
невеликою кількістю 
учасників 

Не 
потребує 
значних 
фінансових 
витрат 

Відсутність 
певного сервісу 

 

Кейтерингове обслуговування класифікують за різними ознаками: за 
контингентом замовників, за місцем проведення заходу, за повнотою циклу або 
характером наданих послуг (рис. 3.7). 
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Рис. 3.7. Класифікація кейтерингових послуг за різними критеріями 
 

Найчастіше замовник сам призначає місце проведення заходу. Якщо 
остаточний вибір ще не зроблено, то ресторан (кейтерингова компанія) за 
спеціальними замовленнями пропонує йому найрізноманітніші варіанти на 
вибір. 
 

 

3.4.1. Характеристика додаткових кейтерингових послуг 

 

Ресторан за спеціальними замовленнями виконує роль посередника або 
повністю бере на себе забезпечення основних і додаткових послуг. У першому 
випадку організатор кейтерингового обслуговування дає зацікавленим 
замовникам координати декількох музичних гуртів, ведучих вечорів, клоунів, 
дизайнерів, флористів, фірм, що займаються прокатом теплоходів, весільних 

За контингентом замовників

• для корпоративних замовників – обслуговування ділових зустрічей, презентацій, 
конференцій з наступним фуршетом, семінарів, корпоративних вечірок;

• для громадських організацій – обслуговування семінарів, зборів, благодійних 
бенкетів тощо;

• для індивідуальніих замовників  – обслуговування різноманітних свят;
• для колективів установ, підприємств – комплексні обіди, сніданки, вечері

За місцем проведення заходу

• у приміщенні – офісі, на території виставкового центру, бізнес-центру, планетарію, 
музею тощо;

• на лоні природи – на галявині лісу, в береговій зоні тощо;
• на транспорті – на прогулянкових катерах, теплоходах, авіа- та автомобільному транспортіЗа повнотою наданих послуг

• обслуговування готовими продуктами харчування (вид виїзного обслуговування, за 
якого ресторан  бере на себе зобов’язання у виробництві та доставці страв, але не 
бере участі в обслуговуванні безпосередньо на місці);

• повносервісне (ресторан повністю бере на себе зобов’язання організації 
замовлення: розробку сценарію проведення свята, складання меню, приготування 
страв та напоїв, їх доставку, обслуговування гостей на рівні ресторанного сервісу, 
згортання роботи на місці проведення банкету)

За домінантністю послуг 

• основні - приготування та постачання продукції ресторанного господарства, 
послуги офіціантів у обслуговуванні;

• додаткові - організація культурного дозвілля та дизайнерська робота в оформленні 
приміщень, де буде проводитись замовлений банкет, прибирання приміщення після 
банкету тощо
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аксесуарів тощо. У другому випадку він може особисто домовлятися про умови 
надання додаткових послуг і їх оплату, позбавивши замовника від зайвих турбот. 

Проведення заходу на відкритому повітрі передбачає зведення над столами 
шатрів, встановлення тентів для захисту гостей та продуктів від сонячних 
променів і можливих опадів.  

Підсобні приміщення необхідно розташовувати так, щоб можна було 
забезпечити зручний їх зв’язок із майданчиком для обслуговування гостей. 

Обслуговування заходу починають з написання плану підготовчих робіт та 
самого свята із зазначенням часу виконання операції. 

Якщо передбачено масовий та важкий з погляду оформлення захід, 
підготовку починають увечері попереднього дня. Кожний захід потребує 
розробки аналогічного плану, що дозволяє точно скоординувати роботу 
офіціантів і барменів. 

Кожне свято передбачає певні особливості накривання та сервірування 
столів. Тому для зручності роботи обслуговчого персоналу менеджер складає 
план-схеми сервірування банкетних столів. На схемі вказують розміщення 
столового посуду, страв, декорацій тощо. Так, під час підготовки бенкету-
фуршету окремо накривають столи під страви та напої, що дозволяє офіціантам 
постійно контролювати кількість страв, барменам – кількість напоїв, своєчасно 
їх поповнювати. 

Обслуговування гостей починають після того, як підготовка до проведення 
свята закінчена, столи оформлені і сервіровані, персонал одягнутий у форму. 

Важливу роль на початку проведення свята відіграє правильна організація 
зустрічі гостей та їх розміщення за столом. 

На бенкеті менеджер має чітко координувати роботу обслуговчого 
персоналу, вирішувати питання і проблеми, що виникають під час проведення 
заходу. До обов’язків офіціантів входить подавання страв за розкладом, 
прибирання зі столу і задоволення прохань замовників. Кожний офіціант 
відповідає за окремий стіл (столи), але у разі необхідності може допомагати 
іншим. 

Комп’ютеризація підприємств ресторанного господарства дозволяє 
полегшити роботу менеджерів зі складання договорів із замовниками, 
прейскурантів на послуги, пов’язаних з обслуговуванням кейтерингових заходів, 
звітів й інших документів. У електронному режимі існує можливість зберегти 
інформацію про замовлення, яка згодом може бути використана для підготовки 
програм із просування нових страв і напоїв або розважальних програм. За 
допомогою автоматизованої системи кейтерингу можна скласти замовлення для 
кухні (перелік і кількість страв), замовлення на напої для сервіс-бару, на 
продукти й необхідний інвентар, столовий посуд і прилади для організації 
обслуговування. 
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3.5. Організація обслуговування туристів на транспорті 
 
На транспорті туристів обслуговують переважно за системою кейтерингу. 
За повітряних перевезень обслуговування здійснюють в аеропортах, на 

борту літака.  
В аеропортах функціонують ресторанні комплекси: ресторан традиційного 

типу, ресторан самообслуговування, експрес-бар, банкетна зала, кафе-
кондитерська, службова їдальня для льотного складу, заклад швидкого 
харчування типу «Бістро». Підприємства працюють у режимі функціонування 
аеропорту. 

Уразі затримки вильоту графік роботи змінюють: збільшують робочий 
день, мобілізують усі ресурси виробництва: використовують банкетні зали, 
тимчасово вводять спрощене меню. 

Льотний склад харчується у службовій їдальні або ресторані, в окремому 
приміщенні, їх обслуговує черговий офіціант. 

Організацію харчування та обслуговування туристів на повітряному 
транспорті здійснюють згідно з терміном перельоту. Специфіка послуг 
харчування залежить від національних, регіональних особливостей країни, у яку 
летить повітряне судно. Частота харчування залежить від дальності польоту: на 
тривалих авіарейсах – триразове харчування; на авіарейсах малої дальності 
(близько 90 хв.) – одноразове. 

Організацію харчування на борту літака проводять в аеропортах 
спеціалізовані цехи бортового харчування (кейтеринг). 

Формування раціонів бортового харчування на літаках проводять за 
заявками спеціальної служби аеропортів. У день вильоту – за 3 год. до вильоту 
літака, у проміжних – за 2 години. 

У замовленнях-вимогах указують види раціонів харчування, кількість 
пасажирів і екіпажу, номери рейсів літаків, комплектують і відпускають на 
літаки відповідно до замовлень служби аеропорту. 

Цехи бортового харчування містять два відділення: одне – для 
розфасування продуктів та уміщення їх у контейнери, друге – для миття 
знімного устаткування й бортового посуду. У фасувальне відділення з холодного 
цеху ресторану надходять закуски, з гарячого – бульйон і гарячі страви. 
Сервірування страв проводять у ланчблоксах (невеликих ємностях), що 
маркують і розміщують у контейнерах, у які перед видачею на борт літака 
кладуть холодні агенти (хладоген, «сухий лід» тощо). 

На кожний контейнер навішують пломбу, ярлик із зазначенням раціону, 
кількості порцій і строку придатності. 

На літаку контейнери розміщують у буфетному відсіку. Розігрівають їх в 
електродухових шафах. Гарячу воду отримують за допомогою  
електрокип’ятильників і кавоварок.  

Прийом харчування на борт літака проводить уповноважений член екіпажу 
(бортпровідник), який перевіряє цілісність контейнера та інші показники. 
Контейнери з порушеною пломбою на борт не приймають. 
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Стандартне сервірування таць відбувається у такий спосіб: кожну тацю 
накривають паперовою серветкою, на неї ставлять у відповідному посуді страви, 
а також продукти, що не потребують підігріву (холодні закуски, кондитерські і 
булочні вироби, хліб, чай або каву, цукор, спеції в індивідуальній упаковці), і 
поміщають у контейнери (по 10 таць у кожному). Промиті й обсушені фрукти, 
порціонні шматки хліба, столові прилади попередньо обертають у целофан. 

Приблизно через годину після зльоту стюардеси починають розносити 
охолоджені напої. У першу чергу обслуговують пасажирів першого класу та 
бізнес-класу.  

Потім стюардеси розносять скомплектовані раціони. Якщо політ 
здійснюється вранці, то пасажирові подають сніданок – це звичайно булочка з 
маслом і сиром, йогурт, легкі холодні закуски. В обід пасажир обирає курку або 
яловичину, рибу або м’ясо. На гарнір до гарячого подають овочі або макарони, 
потім чай або каву. 

Харчування на повітряних суднах класифікують за певними ознаками. 

 
Туристам першого та бізнес-класу, крім охолоджених напоїв і келиха вина, 

пропонують віскі, джин, коньяк і т. ін. Для подачі страв туристам бізнес-класу 
використовують порцеляновий посуд, прилади з іржостійкої сталі, загорнені в 
полотняну серветку, попередньо сервірують стіл закусочними тарілками й 
приладами, полотняними серветками, порцеляновими сільницями й 
перечницями. Гарячі страви пропонують на вибір. 

Наведемо кілька варіантів меню від найбільших компаній світу. 
 

За раціоном харчування
• сніданки 
• обіди 
• вечері
• звичайний та дієтичний раціон

За замовником
• їжа, замовлена авіакомпанією
• замовлена наймачем (фрахтувальником) чартерного рейсу

За контингентом споживачів 
• харчування пасажирів першого класу
• бізнес-класу
• економ-класу 
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Асортимент страв та вид харчування залежить від вартості авіаквитка та 

класу обслуговування під час перельоту. 
На борт літака додатково постачають дієтичне, дитяче та вегетаріанське 

харчування згідно з міжнародними стандартами. 
Альтернативне спеціальне меню розробляють з урахуванням деяких 

особливостей: 
1) пори року та сезонність овочів і фруктів; 
2) віросповідання туристів (кошерна, пісна їжа, відсутність у стравах 

свинини тощо); 
3) вегетаріанський стиль життя (меню різних типів); 
4) дотримання клієнтом дієти (для діабетиків виключені смажені продукти, 

продукти з високим вмістом фруктози, цукру, жирні продукти; меню з низьким 
вмістом солі); 

5) особливості дитячого харчування. 
Туристам економічного класу всі страви подають на таці в одноразовому 

посуді з одноразовими приладами. 
Замовлення на спеціальне меню туристи роблять не пізніше ніж за 36 

годин до початку польоту. 
На випадок затримки вильоту літака до 1,5 години харчові продукти 

залишають на борті й реалізують згідно із зазначеними строками. У разі затримці 

Меню 
туристів економ-

класу
• закуска 
(однакова для всіх 
класів); 
•дві-три гарячі 
страви (на вибір); 
•мінеральна і 
фруктова вода, 
сік, пиво, келих 
вина

Меню першого класу
• копчений гусак із 

сільським салатом 
або салатом по-
ницьськи; 

• курка по-
кашмирськи із 
пловом і соусом 
«джалфрезі» з 
помідорів, цибулі й 
перцю або свиняча 
відбивна зі сливовою 
підливою, 
картоплею «пом пін» 
і гарніром по-
китайськи;

• кава або чай

Меню бізнес-класу
• кальмари з рисовим 

гарніром, 
• соус «чилі»;
• броколі;
• печериці;
• філе-стейк і 

медальйони з 
телятини; 

• товсті скибочки 
лосося; 

• соус «перно» з 
шафраном; 

• спаржа (біла й 
зелена)
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більше ніж на 1,5 години  опломбовані контейнери передають у цех бортового 
харчування на довірче зберігання в прохолодних умовах. Реалізацію проводять 
відповідно до зазначених строків. 

Бортпровідників, що беруть участь в обслуговуванні пасажирів, 
прирівнюють до робітників ресторанного господарства – їм необхідно мати 
особові медичні книжки й санітарний одяг. 

Автомобільні перевезення в туризмі здійснюють автобусами й легковими 
автомобілями.  

Використання туристом особистого автомобільного транспорту являє 
собою особливий вид подорожей, що називають автотурами. Такий вид туризму 
практикують туристи-індивідуали, які подорожують родиною або малою 
групою. Харчування таких туристів передбачає обслуговування за маршрутом 
проходження: у придорожніх ресторанах, кафе, мотелях. 

Для туристів автотранспорту функціонують автостанції й автовокзали. 
Для обслуговування харчуванням туристів на автостанціях працюють 

буфети, на автовокзалах – кафе, на автовокзалах більшої місткості – ресторани. 
Режим роботи кафе і буфетів визначають за режимом роботи автовокзалу.  

В асортименті буфетів – закуски, бутерброди, кисломолочна продукція, 
випічка, борошняні кондитерські вироби, гарячі сосиски, яєчня, кава, чай.  

У кафе зазвичай пропонують бульйони, гарячі страви нескладного 
приготування, солодкі страви, кондитерські вироби, каву.  

Асортимент страв ресторану при автовокзалі має відповідати цьому типу 
підприємства.  

Обслуговування туристів на залізничному транспорті здійснюють на 
вокзалах, станціях, перонах та потягах. 

На вокзалах функціонують заклади ресторанного господарства різного 
типу: ресторан, кафе, їдальня, буфет, заклади швидкого обслуговування. У всіх 
закладах (за винятком буфетів) пасажирам можуть бути запропоновані 
комплексні види харчування. 

У привокзальних ресторанах організовують столи для обслуговування 
транзитних пасажирів за попереднім замовленням і пасажирів із дітьми. У залі 
ресторану клієнтів обслуговують офіціанти, в інших закладах діє 
самообслуговування. 

У кафе й підприємствах швидкого обслуговування на вокзалах і станціях 
реалізують, за звичаєм, гарячі напої, холодні закуски нескладного приготування 
в індивідуальній упаковці, бутерброди, листкові тістечка із фруктами, булочні 
вироби (круасани, булочки, ватрушки), фруктову й мінеральну воду, 
кисломолочні продукти. 

На пероні в кіосках, на лотках пасажири можуть купити пиріжки, булочки, 
бутерброди, соки, фруктову й мінеральну воду, а з пересувних мармітних візків з 
підігрівом – хот-доги, гарячі сосиски, сардельки, каву. 

VIP-обслуговування в потягах здійснюють з використанням 
напівфабрикатів, виготовлених на кухні вагона-ресторану за технологією «з-під 
ножа». Комплексні раціони готують на фабриці-кухні й завантажуюють у 
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спеціальні холодильні відсіки купе провідників. Провідники обслуговують 
пасажирів, розносячи розігріту регенеровану в пароконвектоматі їжу на тацях.  

VIP-обслуговування проводить кейтерингова компанія, якій на правах 
оренди виділяють частину вагона-ресторану. 

Вагон-ресторан уміщує торговий зал, кухню і мийний столовий посуд. 
Буфетна стійка розташована в торговельному залі. Столи накриті скатертинами. 

Виробниче приміщення оснащене холодильним устаткуванням, плитами, 
виробничими столами. Персонал використовує напівфабрикати, що разом з 
іншими продуктами отримує на вузлових станціях із ресторанів, готує супи, 
гарячі страви, холодні закуски.  

Обслуговуючи туристські потяги, харчування організовують за меню 
денного раціону: три рази на день. Під час стоянок на період тривалих екскурсій 
туристам видають дорожні набори. 

Під час рейсу пасажирів обслуговує бригада у складі директора, завідувача 
виробництвом, одного-двох кухарів, двох кухонних робітників, мийника посуду, 
трьох офіціантів (один з них – офіціант-розносник) і буфетника. 

У вагонах-ресторанах підвищеної комфортності пасажирам надають 
набори харчування, вартість яких включена в ціну проїзних квитків. 

Тип підприємства ресторанного господарства в пасажирських потягах має 
відповідати категорії поїзда (міжнародного сполучення, фірмовий, 
пасажирський) і тривалості перебування його в дорозі. 

Харчування туристів водного транспорту забезпечують ресторани, кафе, 
буфети, кіоски, павільйони і роздрібна мережа, розміщені в морських і річкових 
портах, на теплоходах та інших суднах.  

 

Питання для самоконтролю 

 
1. Які послуги харчування надають туристам на борту літака? 
2. Організація обслуговування туристів під час подорожі на транспорті, при 
виїзді за місто. 
3. Яким чином класифікують харчування на повітряних суднах? 
4. З урахуванням яких особливостей розробляють спеціальне меню з 
обслуговування туристів на борту літака? 
5. Які форми обслуговування споживачів офіціантами в готельних комплексах 
ви знаєте? 
6. У чому сутність поняття «оплачене харчування»? 
7. Які пункти включає договір на надання послуги харчування туристам у 
ресторані, кафе? 
8. На які групи споживачів розраховано кейтерінгове обслуговування? 
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РОЗДІЛ IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ХАРЧУВАННЯ 
ТУРИСТІВ У СПЕЦІАЛЬНИХ ВИДАХ ТУРИЗМУ 

 

4.1. Класифікація видів туризму 

 

 

 

І. За цілями туризму:
• екскурсійно-пізнавальні тури (ознайомлення з історичними, архітектурними

пам’ятниками мистецтва, етнічними особливостями);
• рекреаційні тури (відпочинок від трудового життя);
• лікувальні (санаторний відпочинок, екскурсії);
• спортивні (заняття аматорськими видами спорту);
• ділові або корпоративні (ділові подорожі бізнесменів та фахівців для зустрічей та

переговорів. Їм необхідні такі спецпогслуги: готель, транспорт, перекладач,
стільниковий, міжнародний зв’язок, бенкетні зали);

• конгресні (участь у міжнародних науково-технічних заходах: конгресах, конференціях,
симпозіумах, виставках тощо. Потребує конференц-залу, залу для секцій і засідань із
синхронним перекладом, оперативного міжнародного зв’язку, розгорнутої туристичної
інфраструктури;

• навчальні (відвідування країни з метою вивчити мову або удосконалити її знання (від 20
до 30-ти днів);

• івент-тури, фест-тури (фестивалі мистецтв «Харківський бузок», циркового мистецтва
«Золотий трюк» (Київ), етнофестивалі «Арт-поле» (Івано-Франківськ), музичні та кіно-
фестивалі);

• релігійні (відвідування святих місць);
• екотуризм (зелений сільський туризм; спілкування із природою: пішохідний, водний

(сплав річками на плотах, човнах), гірський; фотополювання)

ІІ. За способом організації:
• організовані – заздалегідь розроблена туристичною фірмою програма мандрівок та

харчування. Фірма попередньо бронює та сплачує всі туристичні послуги за
маршрутами, оформлює всі документи;

• неорганізовані – туристи самостійно, без участі турфірми або з її посередництвом
організовують свою подорож. Самостійно розробляють маршрут подорожі, визначають
об’єкти екскурсій, планують місця ночівлі і харчування. Цей спосіб користується
великою популярністю

ІІІ. За тривалістю подорожі:
• короткострокові (тури «вихідного дня», подорожі до 7 днів);
• середньострокові (9-12 днів);
• довгострокові (15-30 днів)

ІV. За використанням транспортних засобів: 
• залізничні;
• водні;
• авіаційні;
• автомобільні;
• автобусні;
• велосипедні; 
• з використаням інших засобів пересування.
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На сезонність того чи іншого виду туризму впливають: природно-
кліматичні фактори, загальнонаціональні та релігійні свята, масові заходи.  

Для планування харчування в туризмі вік важливий з погляду мотивації 
подорожей і фінансового забезпечення туристичної поїздки. 

 
4.2. Організація харчування в екскурсійно-пізнавальних турах 

 
Основою екскурсійно-пізнавального туризму є історико-культурний 

потенціал країни або регіону. Харчування організовують залежно від виду туру і 
тривалості подорожі. Існують два різновиди пізнавальних турів: 

 

 
 

 
На маршрутних турах туристам пропонують повний пансіон, оскільки 

основний час приділено екскурсіям по музеях, театрах, відповідно вони не 
мають часу самостійно організовувати собі харчування. Якщо туристи не 
встигають повернутися до обіду, то харчуються у найближчих до них закладах. 
Обслуговування проводять за меню скомплектованого обіду. 

В екскурсійних турах, коли проживання в готелях носить тимчасовий 
характер, пропонують такі типи харчування. 

 
 

 

V. За інтенсивністю відвідування:
• постійні (відносно рівномірне відвідування туристичних регіонів протягом всього

календарного року);
• сезонні (рекреаційні, конгресно-виставкові), відвідування залежить від кліматичних умов

регіону і суб’єктивних характеристик тур-об’єкта.

VІ. За віковою категорією туристів:
• дитячі (до 15 років із батьками);
• молодіжні (15-24 р.);
• середнього віку (25-65 р.);
• осіб третього віку (від 65 р.).

перебування туристів 
в одному місці 
(розміщення в готелі 
від 1 до 5 зірок). 
Харчування 
представлене у 
вигляді 
напівпансіону або 
тільки сніданку

Стаціонарні 
тури відвідування декількох 

історико-культурних 
центрів і визначних 
пам’ятників у вигляді 
маршруту-подорожі 
(розміщення в готелях 
класу від 1 до 4 зірок). 
Харчування 
представлене у вигляді 
повного пансіону

Маршрутні 
тури



46 

 

 

Для груп туристів: 

 
Для індивідуальних туристів: 

 

 
 
В автобусних турах, у випадках, коли відвідування ресторану не 

передбачене, туристам видають дорожній набір. 
 

4.2.1. Гастрономічний туризм 

 
Гастрономічний туризм – це тематичний відпочинок для справжніх 

гурманів із дегустацією оригінальних, вишуканих страв. Туристи подорожують з 
метою ознайомитися зі стравами та напоями країн світу. Ці тури приваблюють 
не тільки аматорів, які бажають смачно поїсти. У «кулінарній» подорожі для 
підвищення власної кваліфікації беруть участь шеф-кухарі, ресторатори, 
дегустатори і сомельє. Це можливість ознайомитися з унікальними інтер’єрами, 
особливостями сервірування, оформлення страв і обслуговування. 
Гастрономічний туризм в Україні почали практикувати відносно недавно, проте 
навіть на початковому етапі помітні великі перспективи його розвитку. 

Проведення гастротурів на теренах нашої країни сприяє відродженню 
кулінарних традицій українського села. На сьогодні його реалізують у двох 
напрямах. 

 

за системою «табльдот» у формі комплексного обіду, загальна 
вартість якого чітко фіксована

Континентальний 
(легкий) сніданок

Англійський 
(повний) 
сніданок 

Американський 
сніданок

• різноманітні 
холодні 
закуски і гарячі 
страви

Шведський стіл

• велике 
різномаїття 
страв і закусок 
із правом їх 
вибору

Ресторани 
української кухні

гостям пропонують 
скуштувати класичні 

українські страви (борщ, 
капусняк, вареники, галушки, 

смажене порося, голубці 
тощо)

Комплекси

туристів ознайомлюють не 
тільки з традиціями 

української кухні, але і з 
культурою загалом, 

пропонують відвідати 
автентичні українські хати
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Загалом виділяють два види гастрономічних турів: 
- міський – це відвідування ресторанів національної кухні, а також фабрик із 

виробництва продуктів; 
- сільський («зелений») – це збір дикорослих ягід, овочів та фруктів на 

фермах, пошук трюфелів, або прогулянка виноробними місцями. 
Програма сільського туру передбачає дегустацію екологічно чистих 

фруктів та овочів, вирощених на місцевих фермах (рис. 4.1). Тільки тут можна 
скуштувати страви, приготовані за автентичними рецептами (табл. 4.1). Цей тип 
гастротуру вподобають і ті туристи, які прагнуть відпочити від суєти великого 
міста, подихати свіжим повітрям і зануритися у провінційне життя відвідуваної 
країни. 

  

 
Рис. 4.1. Приклад проведення програми сільського туризму  

 

Таблиця 4.1 Характеристика харчування у сільських турах 
 

Вид прийому їжі 
Характеристика умов організації 

обслуговування та харчування 
туристів 

Місце надання послуг 
ресторанного 
господарства  

1 2 3 

Сніданок 
(континентальний або 
повний) 

Меню сніданку пропонують у двох 
варіантах і узгоджують із керівником 
групи. 

Організовують за одноденних 
екскурсій у сільській місцевості 

Готель 

Обід Обслуговування під час обіду 
проводять за меню скомплектованих 
обідів з додаванням автентичних страв 

Обід на фермі узгоджують із 
керівником групи 

Ферма, на якій 
здійснюють екскурсію 

Вечеря Меню вечері пропонують у двох 
варіантах, і узгоджують із керівником 
групи. 

Зазвичай подають холодні закуски, 
дві гарячі страви, десерт, гарячі напої. 

Може входити у вартість туру. 

Готель 

 

 
За міських турів туристи відвідують ресторани національної кухні та 

фабрики із виробництва продуктів (рис. 4.2). 

Програма типу «обід у сільській хаті»
• Господарі хати приймають гостей відповідно до українських 

хлібосольних традицій

• Господиня сама випікає хліб, дістає з льоху різноманітні 
соління, відварює чавунець картоплі зі свого городу, ріже і 
запікає порося
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Рис. 4.2. Різновиди міських гастрономічних турів 

 
Ресторани надають послуги із дегустації продукції, вироблюваної у цьому 

регіоні, наприклад, дегустацію сирів проводять у форматі «сирного столу» або 
«сирної тарілки». 

 

 
Рис. 4.3. Характеристика організації дегустації сиру 

 
Таблиця 4.2 Характеристика харчування у міських турах 

 

Вид прийому їжі 
Характеристика умов організації 

обслуговування та харчування 
туристів 

Місце надання послуг 
ресторанного 
господарства  

1 2 3 

Сніданок  
(національний шведський 
стіл або шведський 
сніданок) 

Меню сніданку запропоновано у 
двох варіантах, і узгоджено із 
керівником групи. 

Ресторани при готелях 

Обід Організовують за угодою в одному 
із міських національних ресторанів 
залежно від специфіки туру. 

Щодня це може бути новий 
ресторан або нове меню 

Міські ресторани 

Вечеря Меню вечері пропонують у двох 
варіантах, і узгоджують із керівником 
групи. 

Може входити у вартість туру 

Ресторан при готелі або 
будь-який із міських 
ресторанів 

Екскурсійні тури як відпочинок для гурманів 
• тури із дегустацією страв і напоїв, під час яких розповідають про особливості

місцевих кухонь, демонструють технології приготування страв і продуктів

Спеціалізовані поїздки 
• тури з навчанням дегустації або приготування різних страв;
• гастрономічні фестивалі (сприяють розвитку ресторанної культури країни)

Дегустація сирів за типом «сирний стіл» або «сирна 
тарілка»
•На тарілці має бути представлено щонайменше 3 види сиру: 
пресований, блакитний, м’який

•Класичним вважають набір із 5-ти видів сиру
•Якщо тарілка розрахована на дві персони, на ній може бути 8 і 
більше різних сортів сиру

•Оптимальна температура подачі - від 15 до 20 °С. 
•До сиру можна подавати фрукти, виноград, фініки, горіхи 
(волоський та фундук)
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Гастроготелі репрезентують новий напрям на ринку ресторанного 
бізнесу. Це готелі-ресторани, де шанувальники і цінителі вишуканої кухні 
можуть скуштувати різноманітні делікатесні страви. 

 

4.2.2. Винний туризм 

 
Винний туризм, або енотуризм, як його називають професіонали, являє 

собою один із компонентів гастрономічного туризму. Справжні вина високої 
якості можна спробувати і придбати тільки за місцем виробництва. 

Винний тур відрізняється від винної екскурсії тим, що організатори 
пропонують цілу програму по «зануренню в атмосферу» (рис. 4.4). 

 

 
Рис. 4.4. Типологія послуг винного туризму 

 
Під час проведення дегустації дотримуються таких правил: 

 
 
В’язкість рідини, що залишається на стінках келиха, допоможе 

безпомилково визначити витримку напою. Чим витриманішим є напій, тим 
повільніше буде стікати рідина. 

Поетапну методику проведення дегустації вин наведено на рис. 4.5. 

І пакет послуг

•ознайомлення з історією й 
етнокультурною різноманітністю 
виноробства, винних фестивалів (у 
Криму – Winefeofest, на Закарпатті –
щорічні осінні фестивалі молодого 
вина)

ІІ пакет послуг

•відвідування виноградників, винних 
заводів, залів для дегустації вин

1
•Дегустацію вина проводять або об 11 годині ранку, або близько 17 години, 
тобто по закінченню тривалого періоду часу після їжі

2

•Дегустувати напої можна лише за умови нормального самопочуття
•У день дегустації не слід вживати лікарські препарати
•За годину до дегустації необхідно утриматися від паління

3
• Професійну дегустацію слід проводити в повній тиші

4

• Температура в приміщенні має становити від 20 до 22° С
• Приміщення необхідно заздалегідь провітрити

5
• Приміщення має бути оздоблене стінами досить світлих тонів і гарним 

освітленням для забезпечення правильного зорового сприйняття напоїв
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Перша «хвиля» аромату. Найбільш легколеткі запахи відчутні на відстані 5 
сантиметрів від верхнього краю келиха. За ним можна визначити, із чого був 
зроблений напій, наприклад, з винограду, зерна, фруктів. Саме ця «хвиля» 
запахів дозволить довідатися, як витримувався напій: у нових дубових бочках (у 
цьому випадку буде відчуватися аромат ванілі) або в дубових бочках, що раніше 
містили інші напої (наприклад, херес). 

Друга «хвиля». Максимально наблизивши ніс до краю келиха, можна 
відчути більш стійкі запахи. Ці фруктові й квіткові аромати дадуть точну 
інформацію про багатство букета досліджуваного напою. 

Третя «хвиля». Нарешті, опустивши ніс прямо в келих, одержують останні 
відомості про вік напою (на гарну витримку вказуватиме аромат дуба або запах 
портвейну, властивий усім витриманим алкогольним напоям). 

Усе це дозволить оцінити міцність напою, те, що називають його 
«корпусом». 

До речі, не всі келихи можна використовувати для дегустації. Дегустаційні 
келихи повинні бути зроблені з білого скла для більш точного визначення 
кольору напою, мати тюльпаноподібну (звужену догори) форму й рівні стінки, 
що дозволить якнайкраще розрізняти запахи. Для дегустації портвейну, хересу, 
коньяку й інших спиртних напоїв професіонали використовують спеціальний 
келих, що в Іспанії називають «copita» (копіта), а майстри виноробства 
називають його «cellar master glass» – келих майстра льохів. Для дегустації келих 
наповнюють на одну третину. Дуже важливо полоскати рот водою після кожного 
з напоїв. 

 
 

Рис. 4.5. Методика проведення дегустацій напоїв 
 

•Необхідно 
приділити 
особливу увагу 
кольору та блиску

•Колір свідчить про 
витримку напою. 

•Прозорість напою 
- це показник 
чистоти води й 
правильно 
проведеної 
перегонки

Зорове 
сприйняття

•Найважливіший 
етап у процесі 
дегустації

•Використовуючи 
відповідний 
келих, можна 
проаналізувати 
три «хвилі» 
запахів, що значно 
спрощує роботу 
дегустатора

Нюхове

•Спочатку  треба 
скуштувати напій 
кінчиком язика, 
який розпізнає 
гіркоту або 
солодкість напою

•Після слід 
розподілити напій 
по поверхні язика, 
перш ніж він 
торкнеться 
піднебіння, і 
повернути його до 
ясен

•Одночасно із цим 
слід вдихати 
повітря

Смакове
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Найважливіше для збереження здоров’я й адекватної оцінки смаку – 
послідовність вживання напоїв. Вона принципова не стільки для дегустування, 
скільки для вживання вин загалом. Легкі вина мають передувати міцним, міцні – 
солодким, білі – червоним, молоді – витриманим. Біле шампанське з низьким 
вмістом цукру (брют, сухе або напівсухе) подають на початку великого банкету, 
а рожеве, червоне напівсолодке й мускатне вина – до фруктів, морозива, десерту. 

 

 

4.2.3. Пивний туризм 

 
Пивні тури розраховані на групи туристів, відповідно й харчування тут 

надають таке ж, як під час обслуговування груп туристів у ресторанному закладі 
при готелі або міському підприємстві ресторанного господарства. У пивних барах 
застосовують різні методи обслуговування відвідувачів: самообслуговування, 
обслуговування офіціантами і комбіноване обслуговування. Гості можуть випити 
пиво біля барної стійки або перенести напої і різні вироби до обіднього столу (за 
самообслуговування), а також замовити напій у офіціанта (рис. 4.6). 

 
 

 
 

Рис. 4.6. Номенклатура послуг пивного туризму 
 

 

Невід’ємним етапом пивного туризму є дегустація пива, умови проведення 
якої наведені на рис. 4.7. 

Пакет послуг за організації пивного туризму

•відвідування знаменитих пивоварних заводів
•дегустація різних сортів пива

•ознайомлення із традиційними пивними меню
•участь у пивних обрядах і ознайомлення з їх специфікою
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Рис. 4.7. Правила проведення дегустації пива 

У пивних барах реалізують як пляшкове й банкове пиво, так і розливне. За 
вмінням правильно наливати розливне пиво визначають професіоналізм і 
майстерність бармена. Незважаючи на відмінності в конструкції кранів з 
важільним і поворотним механізмом, правила розливу однакові, й тип крану не 
впливає на якість пива. 
 

 

4.3. Організація харчування в рекреаційних турах 

 
Рекреаційні тури туристи організовують самостійно або за допомогою 

туристичних агентств, відповідно вони можуть подорожувати самостійно 
(індивідуальні туристи) і в групі. Здорове харчування становить важливий 
складник вдалого відпочинку. На відпочинку можна харчуватися самостійно або 
скористатися послугами  ресторану обраного готелю. 

Туристичне агентство під час формування туру пропонує туристу обрати 
один із трьох основних варіантів послуг харчування (рис. 4.8). 

Зазвичай для організації харчування туристів використовують ресторани, 
їдальні, кафе при готелях, мотелях, кемпінгах. 

 

1

•Дегустаційний зал має бути просторим, чистим, світлим, з помірною 
температурою

2

•Дегустаційні келихи мають бути подовженої форми, виготовлені з безбарвного скла,  
звужені догори для концентрування аромату й запобігання появи стороннього запаху у 
верхній частині

3

•Температура пива низового шумування в келиху має становити 10° С (не більше  12°), а 
для верхівкового шумування – 15-16° С

4

•Визначення смаку й аромату обмежено 5-8 зразками. За  більшої кількості проб 
рекомендують перерву з легкою закускою з нежирного сиру й вареного м’яса, 
підсушеного білого хліба

5
•Рот періодично споліскують водою,  палити заборонено

6

•Дегустацію починають зі світлих сортів пива  з поступовою градацією від меншої масової 
частки сухих речовин у вихіднім суслі до більшої

7

•Після цього дегустують темне пиво. За зовнішнім виглядом  визначають його прозорість, 
насиченість кольору, виділення вуглекислого газу – ігристість  і пінистість

8
•Пиво  п’ють  маленькими ковтками,  фіксуючи смак

9

•Світле пиво оцінюють за хмелевою гіркотою, а темне – за повнотою смаку й солодовим 
ароматом
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Рис. 4.8. Види отримуваних туристами послуг харчування  

 

Схема харчування туристів залежить від виду туру, категорії туристів, 
співвідношення місць розміщення і місць харчування та багатьох інших 
чинників. Обслуговування туристів при готелях надають у вигляді повного 
комплексу послуг (сніданок, обід, вечеря), або тільки сніданку, оскільки він 
часто входить у вартість проживання. 

Обслуговування груп туристів у готелях зазвичай проводять у форматі 
шведського столу або застосовують інші прискорені форми обслуговування – 
подавання скомплектованих обідів, організацію експрес-обідів за попередніми 
замовленнями, організацію бізнес-ланчів і «столів-буфетів». 

Індивідуальні туристи, харчування яких не включено до вартості туру, 
харчуються самостійно на підприємствах ресторанного господарства, 
розміщених неподалік від готельного комплексу або в самому готелі. 

Туристи кемпінгів можуть готувати їжу у спеціально відведених для цього 
місцях або харчуватися в кафе чи їдальні. Натомість деякі кемпінги пропонують 
повноцінне триразове харчування (можливий навіть варіант індивідуального 
меню). 

Обслуговування туристів кемпінгу у такому випадку здійснюють у їдальні 
закладу.  

4.3.1. Круїзний туризм 

 
Круїзний туризм передбачає перевезення людей водним транспортом. 

Сучасні круїзні тури організовують по річках, морях і океанах. 
Залежно від сфери обслуговування водний транспорт поділяють на 

морський і річковий. Найпоширенішими є морські круїзи. Класифікацію та 
характеристику видів круїзного туризму наведено у табл. 4.3. 

Харчування на борту судна організовують відповідно до обраного 
туристами туру. Ресторани пропонують широкий асортимент страв, 
кондитерських, кулінарних виробів та напоїв за меню вільного вибору. 
Туристам, у яких харчування входить до вартості путівки, пропонують меню 
денного раціону. 

Під час вечері туристи обирають один із двох варіантів меню денного 
раціону, запланованих на наступний день. В останній вечір круїзу у ресторані 
проводять банкет або прощальну вечерю. У цей вечір у буфеті можна купити  
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вино та інші напої, передбачена певна культурно-розважальна програма. У барі 
завжди звучить спокійна, приємна музика, що сприяє релаксації.  

Харчування на борту круїзного лайнера – одна із найприємніших і 
захопливих сторін морської або річкової подорожі. Багато в чому саме увага до 
якості їжі, сервірування, асортименту меню в кращих традиціях розкішних 
трансатлантичних лайнерів минулих років зумовила популярність круїзного 
відпочинку. Харчування завжди входить у вартість круїзу. Додатково туристи 
сплачують тільки бутильовані напої, алкоголь (крім шампанського на 
капітанському прийомі), коктейлі (як алкогольні, так і безалкогольні), еспресо й 
капучино в барах і, на більшості лайнерів, – морозиво (рис. 4.9). 

 

 
Рис. 4.9. Характеристика організації харчування на круїзних лайнерах 

 
У міру підвищення класу лайнера від «стандарту» до «люкса» відповідно 

підвищується якість і різноманітність їжі в ресторанах. Страви в ресторані 
сервірують за розпорядженням шеф-кухаря.  

Кухня і ресторани на круїзному судні розташовані на головній або 
шлюпковій палубі в носовій чи кормовій частинах судна, де в штормову погоду 
менш відчутна сила колихання. Кухню розміщують у центрі, а зали ресторану – 
навколо неї, що забезпечує і зручність обслуговування для офіціантів, і огляд 
моря під час харчування для гостей. 

На сьогодні круїзні судна більшості компаній пропонують харчування за 
системою «Усе включено». Різниця лише в тому, що в компаніях класу 
«стандарт» або «преміум», на відміну від класу «люкс», до вартості круїзу не 
включено вартість алкогольних і безалкогольних напоїв. 

Сніданок

• у каюті або буфеті (шведський стіл),
• у ресторані (туристам пропонують до 60 страв на вибір)

Обід

• шведський стіл у буфеті або обід у ресторані (з меню, але без 
закріплення за певним місцем); 

• у загальному меню виділяють вегетаріанські, дитячі й «корисні» 
страви

Полуденок 

• післяполудневий чай у британських традиціях  із бутербродами й 
випічкою;

• часто чай подають у салонах, де грає класична музика

Вечеря

•традиційна:
•у ресторані, з персональним столиком, постійним офіціантом, що обслуговує 
пасажира протягом усього круїзу. Перша зміна – з 19:00 до 20:30, друга – з 21:00 до 
22:30

•за вільною системою харчування:
•у ресторані в будь-яку зручну для пасажира годину з 19:00 до 23:00, але без 
персонального столика 
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Таблиця 4.3. Характеристика турів залежно від видів водного транспорту 

 

Критерій 
порівняння 

ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 
Морський Річковий 

Міжнарод
ні тури 

Дальні Каботажні Туристич
ні 

Екскурсійн
о-

прогулянко
ві 

1 2 3 4 5 6 

Загальна 
характеристи
ка  

Круїзні 
тури за 
межі 
країни 

Рейси 
між 
портами 
однієї 
країни за 
перебуванн
я морських 
суден у 
відкритому 
морі 

Круїз уздовж 
узбережжя між 
портами без 
виходу у відкрите 
море 

Перевезення туристів 
внутрішніми водними 
шляхами тривалістю не 
більше однієї доби: 

традицій
ні і 

спеціальні 
маршрути 

міські та 
приміські 
маршрути  

 

Місце ходу 
судна або 
прогулянки 

Чорне і Середземне море із заходами в 
порти Туреччини, Греції, Італії, Єгипту, 
Ізраїлю й Іспанії. Серед унікальних 
маршрутів – подорож на Далекий Схід 

Річки, озера, великі 
водоймища, канали в 
межах однієї країни 

Вид судна Великі пасажирські 
судна 

Невеликі 
морські судна 

Великі 
пасажир-
ські 
судна 

Невеликі 
річкові 
судна 

Вид 
підприємства 
ресторанного 
господарства 
на судні 

Один або декілька 
салонів-ресторанів, 
буфети, бари. Місткість 
салонів-ресторанів – від 
48 до 200 місць, вони 
обладнані столами, 
стільцями, сервантами 

Буфети для 
продажу холодних 
закусок і напоїв з 
підсобним 
приміщенням або 
торгова зала на 8-
12 місць 

Див. 
стовпчик
и 2 і 3 

Див. 
стовпчик 4 

Особливості 
харчування та 
обслуговування 
на ПРГ 

Офіціанти 
обслуговують туристів 
тричі на день у два 
прийоми. За 25-30 хв. до 
появи у залі гостей на 
столи подають холодні 
закуски та напої, за 5-10 
хв. – супи у супових 
мисках. Гарячі, солодкі 
страви та напої подають 
після прибирання 
використаного посуду 

Графік роботи 
буфету не 
нормований. Діє  
самообслуговуван
ня 

Див. 
стовпчик
и 2 і 3 

Див. 
стовпчик 4 
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Деякі круїзні компанії пропонують на борті своїх лайнерів 24-годинне 
харчування, інші – з 6 ранку до 12 години ночі. При цьому всі компанії 
постачають їжу в каюту цілодобово, беручи символічну доплату в нічний час. За 
запитом під час круїзу можна одержувати спеціальне харчування, наприклад, 
діабетичне, кошерне тощо. 

Наприкінці подорожі проводять гала-буфет з розкішним оформленням 
страв. Перші півгодини туристи не споживають їжу, а фотографують шедеври 
кулінарії. У такий спосіб презентація їжі нерідко перетворюється на своєрідне 
шоу. Ряд компаній проводить тематичні вечері під час круїзу. 

На більшості сучасних круїзних лайнерів наявні альтернативні ресторани, 
у яких передбачено попереднє бронювання столиків. Звичайно за це беруть 
додаткову плату (12–30 $ з людини). Тут туристу пропонують вишукану якісну 
їжу й кращий сервіс (філе-міньйони, американський стейк, відварний хвіст 
лобстера, краби). Вечорами зону шведського столу ділять на чотири підзони: 
азіатський ресторан, італійська тратторія, британський ресторан і інтерактивний 
ресторан із «відкритою» кухнею, де кухар відкриває кулінарні секрети на очах 
відвідувачів. 

В альтернативному ресторані представлено страви однієї з кухонь світу, 
наприклад, тихоокеанської. Перед їх приготуванням туристам демонструють рибу 
або м’ясо, які вони замовили. Столи сервірують дорогими скатертинами, 
вишуканою порцеляною та кришталем. 

Круїз на яхті – це круїз на гулеті. Під час круїзу на такій яхті (якщо вона 
орендована туристами повністю) харчування буде організовано так само, як і в 
готелі. Замовляючи круїз, туристи обирають або повний пансіон, або напівпансіон 
на борту. Вибір варіанту залежить від плану круїзу: якщо туристи планують 
щовечора зупинятися у жвавих місцях, де на березі є таверни й ресторани, то в 
цьому випадку на борту слід вибрати напівпансіон і вечеряти на березі. Якщо ж 
значна частина яхтового круїзу проходить по безлюдних місцях, то доречним 
буде вибір повного пансіону. Напої у вартість харчування не включено, їх 
сплачують окремо.  

У такий же спосіб організовують харчування під час круїзів на вітрильних і 
моторних яхтах VIP-класу, а за оренди окремих кают на гулетах звичайно 
пропонують тільки один із цих варіантів. Якщо йдеться про харчування під час 
круїзу на вітрильній яхті, взятій в «bareboat charter» – оренду без екіпажу, – турист 
може найняти кока (кухаря). 

 
4.3.2. Автобусний туризм 

 
Автобусні туристичні тури найпопулярніші серед пенсіонерів й молоді. 
На маршруті автобусного туру туристів не забезпечують харчуванням, але 

вони можуть скористатися кухонним обладнанням, розташованим у салоні 
(термоапаратами, охолоджувачами, які дозволяють зберігати температуру страв і 
напоїв у дорозі, автомобільними кавоварками тощо). 
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Склад і можливості обладнання кухні автобусу залежать від його категорії і 
класу (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 Порівняльна характеристика кухонь залежно від категорії 
та класу автобусу 

 

Клас / категорія 

Характеристика умов 
базового обладнання в 

салоні автобусу 

Додаткове устаткування відділу 
ресторанного господарства  

1 2 3 

Туристичний  
*** зірки 

Міні-кухня 
(кавоварка, міні-бар), 
холодильник, 
термонагрівач для 
напоїв 

- 

«Комфорт» 

**** зірки 

-//-//- Повноцінно обладнана міні-кухня 

«Ексклюзивний» 

***** зірок 

-//-//- Повноцінно обладнана міні-кухня з грилем і 
мікрохвильовою піччю, дозатором гарячих і 
прохолодних напоїв, термошафа для раніше 
приготованих страв, підставки для стаканів, 
складні столики, пристрої для збирання відходів 

 
Більшість турфірм пропонують комфортабельні автобуси категорії 4* зірки. 
Повноцінне харчування туристів, що подорожують автобусним туром, 

забезпечують придорожні підприємства ресторанного господарства на маршруті, 
а також ресторанні заклади в місцях зупинок туристів на ночівлю. 

Сніданок в автобусних турах може бути представлений у вигляді 
континентального сніданку або у форматі шведського столу.  

Слід відзначити, що в готелі будь-якого рівня сніданок входить у вартість 
проживання й відмовитися від нього турист не може. В автобусних турах сніданок 
накривають звичайно не пізніше 7 ранку, але якщо турист виїжджає до аеропорту 
або на екскурсію раніше, керівник групи зобов’язаний попередити портьє, щоб 
сніданок подали раніше (правда, без гарячої страви) або дали із собою дорожній 
набір. 

Система «All Inclusive» («ALI») автобусним турам не притаманна.            
У недорогих готелях ** чи *** зірки пропонують звичайне триразове харчування зі 
стандартним вибором страв. Наприклад, увечері це 2-3 виду супу, 3 види других 
гарячих страв. Декілька барів готелю безкоштовно подають протягом дня чай і каву, 
мінеральну воду, безалкогольні та місцеві спиртні напої. 

4.4. Організація раціонального харчування у спортивному туризмі 
 
Спортивний туризм – це один із найпопулярніших видів активного 

відпочинку, який охоплює різні вікові групи населення. 
Дуже важливе значення для організації активного відпочинку має 

забезпечення раціонального харчування, що залежить як від специфіки 
національних кухонь, так і від виду туристського відпочинку. Під час складання 
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раціонів для туристів мають бути враховані стать, вік, характер фізичних 
навантажень, кліматичні умови та пора року. 

Активному туризму зазвичай притаманні значні, іноді тривалі фізичні 
навантаження, тому харчування має відповідати енергетичним витратам 
організму. 

 
            а     б    в 

Рис. 4.10. Склад добового раціону різних вікових категорій туристів:  
а) дорослих, б) похилого віку, в) дітей 

 
Особливо високих енерговитрат потребують гірський та гірськолижний 

туризм. За кількістю витраченої енергії він подібний до навантажень V групи 
спортсменів. 

Харчування всухом’ятку негативно впливає на організм туриста, виснажує 
його сили. За триразового харчування перерва між сніданком і обідом має 
становити 6 – 8 год. Кожному туристові слід мати при собі запас 
швидкозасвоюваних продуктів: цукру, глюкози, цукерок, суміші горіхів з ізюмом. 
Уживати їх необхідно через кожні 40 – 50 хв. (на короткому привалі). За 
калорійністю таке харчування має становити до 10 – 15% добового раціону. Пити 
слід до денного переходу і після нього. Для втамування спраги можна вживати 
кисломолочні напої, кислі фруктові та ягідні соки, відвари з фруктів, ягід, 
газовану або підсолену воду (0,5% розчин кухонної солі), чай без цукру, особливо 
зелений. Перед сходженням у гори до раціону харчування слід уводити оселедець, 
бринзу, сири, що завдяки високому вмісту кухонної солі перешкоджатимуть 
зневодненню організму. 

 
4.4.1. Харчування у простих походах 

 
До простих туристських походів відносять одноденні походи, походи 

вихідного дня й прості багатоденні подорожі. 
У похідних умовах режим харчування залежить від конкретних 

особливостей маршруту, температури повітря, наявності палива й укриттів від 
непогоди, від тривалості світлового дня тощо. 

Якщо подорож проходить по населеній місцевості, то із собою доцільно 
брати менше продуктів, ніж заплановано на весь маршрут.  

Для походів одного дня, без ночівлі стануть у пригоді будь-які продукти, які 
не зіпсуються до кінця маршруту. Звичайно в таких походах пропонують одно-, 
дворазовий прийом їжі, але якщо виїзд занадто ранній, а приїзд заплановано 

Вечеря 
25%

Сніданок 
35%
Обід 
40%

Вечеря 
20%

Сніданок 
40%
Обід 
40%

Полуденок
10...15%
Сніданок 
25...30%

Обід 
30...40%
Вечеря 
20...25%
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пізній, рекомендують триразове харчування. На привалах організовують гарячий 
чай. 

Продукти для одноденного походу розраховують, виходячи з фактичної 
кількості учасників походу й прийомів їжі. У цьому випадку заздалегідь 
складають меню, на яке орієнтуються під час підготовки до походу. Гарячу їжу 
зберігають у термосі не більше 24 годин. 

У прості дводенні походи беруть продукти і напівфабрикати, які можуть 
зберігатися тривалий час у звичайних умовах. Перевагу слід надати рибним й 
овочевим консервам, а також різним варіантам м’ясних консервів з овочами. У 
походи вихідного дня можна брати сирі овочі. 

Для організації раціонального й різноманітного харчування складають меню 
на кожен день походу.  

У такому поході гарячі страви часто готують на багатті (зазвичай вранці та 
ввечері). Гаряча їжа має бути рясною, різноманітною й калорійною. 

Прості багатоденні подорожі – це походи невеликої тривалості. У цих 
умовах харчування мало відрізняється від харчування у дводенних походах. 

Енергетична цінність цих продуктів має становити 3000 – 3500 калорій. 
Такий набір зазвичай важить 1200 – 1500 г. з урахуванням пакування. 

 
4.4.2. Харчування у складних походах 

 
У складних походах за умов багатоденних подорожей і значних фізичних 

навантажень харчування спрямоване насамперед на відновлення сил. За 
калорійністю воно має відповідати добовій витраті енергії, а у якісному 
відношенні – фізіологічним нормам харчування. 

Учасники деяких видів складних подорожей зазнають значних навантажень. 
У таких випадках доводиться брати із собою велику кількість продуктів. Це 
непрактично, оскільки існує необхідність упакувати спорядження, паливо й 
особисті речі. 

Тому слід ретельно обдумати, у який спосіб можна зменшити кількість 
продуктів, не знижуючи їх калорійності.  

Такій умові цілком відповідають харчові концентрати та сублімовані 
продукти. Концентрати мінімальні за об’ємом і масою, мають тривалий строк 
придатності (6 – 12 місяців) та дуже прості у використанні (спосіб приготування 
зазвичай зазначений на упаковці).  

Сублімовані продукти отримують, висушуючи їх замороженими у 
глубокому вакуумі. Їх маса в 3-4 рази менша від маси сировини; можуть тривалий 
час зберігатися за плюсової температури в упакованому вигляді. 

У запасі слід мати продукти, необхідні для лікувального харчування у 
разі закрепів або розладів шлунка. 

У туристських подорожах доцільно складати меню на 5-7 днів підряд.  
У період підготовки до походу необхідно придбати достатній запас 

полівітамінів у вигляді драже. 
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Тому під час підготовки до походу треба здійснювати розрахунки 
середньодобової витрати енергії залежно від виду туризму й ступеня його 
складності (рис. 4.11). 

 

 
Рис. 4.11. Набір продуктів для денного раціону туриста у складних походах 

 

Такі розрахунки необхідні для визначення добового набору харчових 
продуктів і продуктового забезпечення на період походу. При цьому слід 
виходити з наявності продуктів у місці підготовки до походу й можливості 
придбання їх у районі подорожі.  

Важливо, щоб сніданок був висококалорійним (близько 30% загальної 
калорійності добового раціону), невеликим за обсягом та легкозасвоюваним.  

Обід має містити високий відсоток тваринних білків (м’ясо), велику 
кількість вуглеводів і жирів. До обіду слід включати важкозасвоювані продукти, 
багаті на клітковину. Калорійність обіду має становити 30…35%. 

Призначення вечері – повністю відновити витрачену до обіду енергію (чого 
не можна досягти одним тільки обідом), підготувати організм до навантажень 
наступного дня. Необхідно, щоб асортимент продуктів, включених до вечері, 
сприяв відновленню тканинних білків і поповненню в організмі вуглеводних 
запасів. Під час вечері доцільно вживати білі каші та рибні страви. Калорійність 
вечері зазвичай становить 25%. 

1
• Хліб чорний, білий - 200…300 г,  сухарі - 350… 500 г

2
• Крупи: манка, геркулес, гречані, рисові, пшоняні, горохові концентрати, 

макаронні вироби - 80…220 г

3
• Супові концентрати - 30…40 г

4
• М’ясо консервоване, тушковане, смажене, паштети - 100…130 г

5
• Ковбасні вироби - 50…80 г

6
• Масло вершкове, пряжене, рослинне - 40…50 г

7
• Сир - 30...50 г

8
• Молоко  згущене, сухе - 50...80 г

9
• Цукор, цукерки із кислою начинкою - 130...150 г

10
• Сіль, спеції, часник, цибуля - 5...10 г

11
• Напої (кисіль,чай,кава) - 60...80 г
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Важливо дотримуватися різноманітності свого раціону. Ситну й калорійну 
страву можна приготувати зі смаженої сублімованої свинини з гарніром із круп 
(стан ситості триває протягом 6 годин). 

 

4.5. Організація обслуговування туристів, що подорожують  
із діловою метою 

 
Діловий туризм може приймати різноманітні форми, мати різні назви. Так, 

конгрес – це формальна зустріч делегатів, що звичайно належать певній сфері 
людської діяльності або залучені у спеціальне дослідження в певній галузі, для 
обговорення різних питань. Конференція передбачає зустріч для  формального 
обміну думками або збори для обговорення загальних питань. Саміт – 
конференція за участю високих посадових осіб, аж до керівників держав. З’їзд – 
зустріч людей, що мають загальні цілі, зокрема, збори делегатів політичних 
партій для формування політики й проведення виборів на керівні органі посади. 
Симпозіум – захід, супроводжуваний бесідами в невимушеній обстановці, або 
формальна зустріч, коли фахівці виголошують короткі повідомлення на певну 
тему або кілька тем, пов’язаних одна з одною. Семінар – лекція, супроводжувана 
обміном думок учасників. Виставки і ярмарки звичайно проводять з метою 
презентувати продукти і послуги запрошеним представникам для стимулювання 
продажу або інформування гостей. 

Обслуговування туристів, прибулих з діловими цілями, суттєво впливає  на 
успішність переговорів. Частування гостей забезпечують кейтерингові компанії, 
ресторани, що спеціалізуються на конференц-сервісі, а також кафе і буфети при 
виставкових центрах. Підготовку до прийому ділових гостей слід починати 
заздалегідь, краще за місяць, але не менше ніж за 10 днів до їх приїзду.  

У 4- і 5-зіркових готелях сніданки і вечері надають за типом «шведського 
столу», сніданок включають у вартість проживання і надають з 7-ї години ранку. 
Під час обіду і вечері іноземним гостям пропонують страви української кухні або 
будь-якої іншої, але вже у відповідному ресторані (італійському, французькому, 
східної кухні тощо). 

У перервах організовують каву-паузу (каву-брейк), бізнес-ланч, по 
завершенню основного заходу – банкети з розсаджуванням (обід, чай, вечеря) і без 
розсаджування гостей (фуршет, коктейль); перед початком заходу (наприклад, 
відкриття виставки) – денні прийоми: бокал шампанського або вина. 

 
4.5.1. Організація обслуговування учасників форумів,  

симпозіумів, конференцій 

 
Симпозіуми, конференції, семінари, наради в останні роки стають все більш 

пов’язані з ресторанним обслуговуванням. Їх учасників обслуговують за місцем 
проживання (у готелях) або за місцем роботи. Харчування має бути триразовим, 
меню денного раціону складають на тиждень або декаду. Обслуговування 
включає комплекс заходів, спрямованих на повне і всебічне задоволення 



62 

 

споживачів у послугах ресторанного господарства і передбачає підготовчий і 
заключний періоди. 

Підготування до обслуговування заходу починають з моменту надходження 
розпорядження або офіційного листа від організації-замовника. Під час 
підготовчого етапу представник узгоджує із замовником усі питання, що 
стосуються організації обслуговування. Відповідно до плану-меню здійснюють 
розрахунки, складають заявки постачальникам з указівкою доставки товарів за 
місцем проведення самої наради або за місцем проживання учасників, а також на 
підприємства, де будуть організовані урочиста вечеря або офіційний прийом.  

Склад обслуговчого персоналу розраховують, виходячи з норми 
обслуговування: один офіціант може обслужити одночасно не більше восьми 
відвідувачів.  

Для прискорення обслуговування чай і каву можна подавати заздалегідь у 
чайниках і кавниках відповідно, щоб гості самі наливали ці напої протягом 
сніданку. Хліб також нарізують наперед і укладають на тарілки або в хлібники, 
ставлять на столи і накривають серветкою. Заздалегідь сервірують столи і до 
обіду. 

Організація харчування за безготівковим розрахунком учасників з’їздів 
(конференцій) припускає видачу книжок з відповідними талонами: «холодна 
закуска», «друга гаряча страва», «гарячий напій», «буфет». Оскільки існує 
потреба в короткі терміни обслужити одночасно велику кількість відвідувачів, 
бажано уникати готівкових розрахунків з офіціантом. 

Під час обслуговування за буфетним зразком у вестибюлі і холах завчасно 
установлюють столи, покриті скатертинами, як для банкету-фуршету. Один стіл 
довжиною 4 м зазвичай обслуговують 3 офіціанти-буфетники. 

Кава-брейк являє собою своєрідний міні-фуршет, на який приділяють не 
більше півгодини; це чудова можливість обговорити в неформальній обстановці 
ту чи іншу ситуацію або просто розрядити напружену атмосферу переговорів. 
Кількість таких переговорів залежить від тривалості заходу, проте оптимальний 
варіант – три-чотири кави-брейк протягом зустрічі. Перша – це зустріч гостей, 
друга і третя – перерви під час заходу, коли гості можуть відпочити та поділитися 
один з одним враженнями, четвертою перервою є заключна кава-брейк. 

Багато організацій починають конференції із welcome-party, тобто вечірки із 
приводу привітання гостей. Зазвичай цей захід проходить перед відкриттям 
конференції у формі вечірнього коктейлю (банкету-коктейлю), при цьому 
учасники приїжджають не в день офіційного відкриття конференції, а 
напередодні. 

 
4.5.2 Організація обслуговування на виставках і ярмарках 

 
Основну частину відвідувачів виставки становлять гості з інших країн і 

регіонів, обслуговування яких організовують через стаціонарну мережу з місцями 
й через виносну торговельну мережу. Відвідувачів виставок і ярмарків 
забезпечують харчуванням у ресторанах, їдальнях, кафе і кіосках з різноманітним 



63 

 

асортиментом пропонованих страв і продуктів: обідніми й порціонними стравами, 
гарячими й холодними закусками, бутербродами, молочними й кисломолочними 
продуктами, пивом, кавою, чаєм, холодними напоями. В асортимент продукції 
стаціонарної мережі входять також національні страви. 

Для прискорення обслуговування клієнтів більшість закладів обмежує вибір 
гарячих основних страв, натомість поліпшує їх оформлення та викладку. Прийом їжі 
тут не розглядають як святковий обід-відпочинок, він призначений суто для 
задоволення фізіологічних потреб.  

Організацію харчування забезпечують компанії-організатори виставково 
ярмаркових заходів, виставочні центри, незалежні кейтерингові компанії.  

 

 

4.5.3. Організація харчування особливо важливих гостей  

(VIP-персон) 

 

Дуже часто організацію обслуговування дипломатичних прийомів 
доручають ресторанному персоналу. У такий спосіб офіціанти, метрдотелі, 
кухарі, керівники ресторанів вступають у сферу дипломатичних відносин під 
час обслуговування, відповідно мають знати особливості міжнародних порядків і 
протоколу. 

Дипломатичний протокол – сукупність загальноприйнятих правил, 
традицій і умовностей, дотримуваних урядами, відомствами іноземних справ, 
дипломатичними представництвами й офіційними особами у міжнародному 
спілкуванні. Однак кожна країна, дотримуючись основних правил протоколу, усе 
ж вносить у них свої виправлення й доповнення, що випливають із її соціального 
ладу, національних особливостей і звичаїв. 

У зовнішніх формах міжнародного спілкування дотримання протоколу 
обов’язкове, оскільки відхилення від правил або їх порушення може завдати 
шкоди престижу іншої країни або її офіційним представникам і спричинити 
ускладнення  взаємин між державами. 

Основним документом, що визначає  норми  міжнародних контактів, є 
Віденська конвенція про дипломатичні відносини. Відповідно до цього 
документа розробляють закони й нормативні акти у сфері зовнішньої політики. 

На честь певної офіційної особи (VIP-персони) влаштовують прийом – 
урочистий званий сніданок, обід або вечерю. У дипломатичному протоколі 
прийоми підрозділяють на денні й вечірні, прийоми з розміщенням і без 
розміщення за столом. Денні прийоми – це робочий сніданок, келих 
шампанського, келих вина. Вечірні – обід, обід-буфет, вечеря, а ля фуршет, 
коктейль, чай, журфікс, шашлик (барбекю). 

До прийомів із розміщенням за столом можна віднести сніданок, обід і 
вечерю. До прийомів без розміщення за столом відносять фуршет, коктейль, 
журфікс і барбекю.  
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4.6. Організація харчування туристів у «зеленому»  

сільському туризмі 
 

Поняття сільського «зеленого» туризму об’єднує в собі  риболовлю, збір 
лікарських рослин, грибів і ягід, можливість поспостерігати за тваринним і 
рослинним світом. 

Україна з її величезними природними багатствами, унікальними 
ландшафтно-кліматичними умовами й вигідним географічним розташуванням має 
винятково сприятливі умови для сільського «зеленого» туризму. Цей вид туризму 
найбільш розповсюджений у Карпатах. Це значною мірою обумовлено 
природними умовами, розвиненою санаторно-курортною інфраструктурою із 
джерелами лікувальних мінеральних вод, наявністю відомих гірськолижних 
курортів, таких як Славське й Буковель. 

Найменш розвинений сільський «зелений» туризм у Східній Україні. Такі 
густонаселені області, як Дніпровська та Харківська, нараховують усього кілька 
туристичних садиб. 

Харчування становить невід’ємну частину послуг гостьового будинку. 
Господарства гостьових будинків мають значну перевагу перед звичайними 
готелями в організації харчування, оскільки, обслуговуючи обмежену кількість 
гостей, можуть урахувати смаки й бажання кожного гостя. Харчування у 
сільському зеленому туризмі можуть забезпечувати як господарі садиб, так і самі 
туристи. В останньому випадку гостям надають обладнаний відповідним 
устаткуванням кухонний відсік.  

Концепція самообслуговування особливо популярна в Європі, оскільки дає 
гостям можливість приготувати їжу за власним смаком і у бажаному асортименті. 

У разі самообслуговування туристи можуть придбати продукти в родини, 
що їх приймає, або у сільському магазині. Як правило, хазяї вирощують овочі і 
зелень, тримають корову, птицю, кроликів, тому їм є що запропонувати 
відпочивальцям. Усі овочі вирощують із застосуванням тільки органічних добрив, 
тому вони екологічно чисті. 

Якщо харчування входить у вартість туру, то його забезпечують у самій 
садибі. Для приготування їжі господарка використовує здебільшого продукти 
власного виробництва, для харчування в екскурсійних поїздках і походах готує 
сухий пайок. 

Повноцінне харчування передбачає сніданок, обід і вечерю, неповне – лише 
сніданок і вечерю. Такий вид організації харчування дуже зручний для туристів, 
що займаються спортом і активно вивчають околиці. 

Рекомендовано надавати клієнтам детальне меню із зазначенням ціни за 
кожну одиницю продукту або страву.  

Ще одним важливим складником організації харчування в сільському 
гостьовому будинку є обслуговування іноземних туристів, які досить розбірливі в 
їжі, адже у кожній країні в силу географічних, культурних, релігійних, історичних 
та інших факторів і традицій сформувалися певні смаки               
й культура споживання їжі. 
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Зазвичай іноземці вживають рідкі каші, гарячі бутерброди, хліб із сиром, 
приготований у духовці або сільській печі, сирники, йогурт, чай і каву. Каву 
краще заварювати натуральну мелену, а не розчинну, чаї – чорний, зелений і 
трав’яний. Картоплю бажано відварити з вечора, уранці нарізати на дрібні кубики, 
обваляти в панірувальних сухарях і присмажити. 

Для багатьох гостей є важливою обставина, що розклад сніданку не 
фіксований, як у звичайних готелях і може бути перенесений навіть на обідній час. 
За додаткову плату можна домовитися з хазяїном про обід і вечерю, а також 
одержати деякі інші послуги (наприклад, частування ягодами та фруктами). 
   

Питання для самоконтролю 

 

1. Яка існує структура підрозділів підприємства ресторанного господарства? 

2. Які види приміщень передбачено для організації технологічних процесів? 

3. Яка структура посад підприємства ресторанного господарства. 
4. Який цикл виробництва продукції підприємств ресторанного 
господарства? Дайте визначення стадії закупівлі. 
5. За якою групою факторів визначають якість продукції ресторанного 
господарства? 

6. Якою сукупністю корисних властивостей характеризується продукція 
підприємств ресторанного господарства? 

7. Які основні етапи формування якості продукції підприємств ресторанного 
господарства? 

8. З яких стадій складається виробництво ресторанної продукції? 

9. Які види контролю якості наявні на підприємствах ресторанного 
господарства? 

10. На чому засновані технологічні принципи виробництва продукції 
підприємствами ресторанного господарства? 

11. Дайте визначення принципу збалансованості 
12. Що означає принцип найкращого використання електроенергії? 

  13. Як розподіляють тури відповідно до класифікації в туризмі? 

14. Згідно з якими факторами будується організація харчування екскурсійно- 

пізнавальних турів? 

15. Які особливості обслуговування харчуванням туристів екскурсійно- 

пізнавальних турів? 

16. Які існують види гастрономічних турів? 

17. Які різновиди рекреаційних турів? 
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18. З якими факторами пов’язане харчування туристів в гастрономічних турах? 

19. Яка техніка проведення дегустації вина? 

20. Які критерії оцінювання пива під час дегустації? 

21. Які існують технології розливу пива? 

22. Як організовують харчування в рекреаційних турах? 

23. Як організовують харчування на борту круїзного лайнера? 

24. Які особливості організації харчування туристів, що подорожують      
автобусними турами 

25. За яким меню здійснюють харчування в санаторно-курортних комплексах? 

26. Які види раціонів харчування пропонують в санаторно-курортних 
комплексах? 

27. Яким вимогам має відповідати сервірування столів в санаторно- 

курортних комплексах? 

28. Які енерговитрати дітей і підлітків на турбазах залежно від виду 
туристичної діяльності? 

29. Які особливості харчування у простих походах? 

30. Які особливості харчування у складних походах? 

31. Яких рекомендацій дотримуються під час організації денного харчування 
на привалах? 
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РОЗДІЛ V. ЕТНІЧНІ КУХНІ НАРОДІВ СВІТУ 

 

5.1. Особливості національних кухонь народів Європи 

 

Сучасна європейська кухня сформувалася під впливом національних 
особливостей різних європейських країн. Не зовсім доцільно вести мову 
про єдину європейську кухню, оскільки територію Європи населяє безліч народів, 
а їх побут і культуру визначають не тільки географічні, а й кліматичні умови.  

Усі європейські кухні об’єднує домінування м’ясних та овочевих страв, 
виробів із пшеничного борошна і факультативність різних приправ та соусів, 
зумовлена прагненням зберегти первинний смак інгредієнтів. 

 

5.1.1. Кухні народів Східної Європи (слов’янська кулінарія), Північно-

Східної (Прибалтики) та Північної (Скандинавії)  
 

З-поміж усіх слов’янських кухонь найбільшу популярність має українська. 
Вона набула поширення далеко за межами України, а деякі страви (наприклад, 
борщ і вареники) увійшли до меню міжнародної кухні. 

Українська кухня перейняла деякі технологічні прийоми німецької, 
угорської, татарської та турецької кухонь, частково видозмінивши їх. 

Суто українськими є такі продукти, як свинина, сало, буряк, пшеничне 
борошно та ін. Своєрідність цієї кухні полягає також в особливому способі 
приготування їжі – комбінованій тепловій обробці великої кількості компонентів 
під час приготування однієї страви. 

Найспоживанішим українським продуктом є свиняче сало. 
Для української кухні характерна велика кількість борошняних виробів, 

причому здебільшого використовують прісне тісто різних видів, а для 
борошняних кондитерських виробів – переважно пісочне. Національні страви 
готують з простого бездріжджового тіста: вареники, галушки, шулики, лемішки, 
гречаники, коржі, вергуни і ставбиці. Важливе місце відводять овочам, які 
вживають у вигляді гарнірів до жирної м’ясної їжі або подають як самостійні 
страви з салом. З овочів на першому місці стоїть буряк, який вважають 
національним овочем і вживають не лише у свіжому та вареному, але і в 
квашеному вигляді. Українці вживають також боби, сочевицю, квасолю, моркву, 
гарбуз, кукурудзу, картоплю і помідори.  

Соняшникову олію вживають у двох видах: нерафіновану, з сильним 
запахом смаженого насіння, та рафіновану, найбільш відому за межами України. 
Нерафіновану олію додають у холодні страви – салати, вінегрети; рафіновану 
використовують для смаження, тушкування, тобто для приготування других 
гарячих страв. 

З прянощів і приправ використовують переважно цибулю, часник, кріп, 
кмин, аніс, м’яту, любисток, дудник, чабер, червоний перець, лавровий лист, 
чорний перець і корицю (для солодких страв). Як приправу до м’ясних, холодних 
і овочевих страв часто додають оцет, яким нерідко зловживають. 
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Національними фруктами та ягодами можна вважати вишню, сливу, грушу, 
смородину, кавун, які можуть бути свіжими, моченими, сушеними і копчено-
в’яленими, і у меншій мірі – яблука та малину. 

Найбільш відмінною рисою технології української кухні є комбінована 
теплова обробка продуктів. З її урахуванням здавна виготовляли особливий 
український посуд – казанчики для варіння, сковороди для смаження – глибокі і 
напівглибокі, невисокий глиняний посуд для тушкування – різного роду глечики, 
миски, чашки, макітри. 

З технологічних прийомів подрібнення їжі, зокрема м’яса, заслуговують на 
увагу шаткування та січення. Звідси наявність в українській кухні різних рулетів 
(завиванців), фаршированих страв, запіканок, кручеників з м’ясними фаршами і 
січеників – різноманітних м’ясних страв типу битків і котлет, запозичених 
з німецької кухні через польську і чеську. 

Подібно до будь-якої кухні з багатим історичним минулим, українська 
кухня значною мірою регіональна. Так, західноукраїнська кухня помітно 
відрізняється від східноукраїнської; вплив турецької кухні на буковинську, 
угорської – на гуцульську і російської – на кухню Слобідської України не 
підлягає сумніву. Найбільшою різноманітністю відрізняється кухня Центральної 
України, особливо Правобережжя.  

Найбільш характерні національні риси російської кухні – гостинність, 
різноманітність закусочного столу, переважання на столі хліба, млинців 
з червоною ікрою, пирогів (розтягаїв та кулеб’як), каш, своєрідність і 
різноманітність перших холодних і гарячих, рибних і грибних страв, широке 
вживання солінь з овочів і грибів, достаток святкового і солодкого столу з його 
вареннями, печивом, пряниками і т. ін. 

У Росії приймають їжу зазвичай три рази на день. Звичайний сніданок 
включає омлет, бутерброди, кукурудзяні пластівці тощо. Звичайно, вживають і 
традиційні російські страви: сирники, млинці з начинкою (з сиром, м’ясом, 
повидлом) та без неї.  

Каша становить ще одну традиційну сніданкову російську страву. Її готують 
з вівсяних пластівців та різних круп (манної, рисової, гречневої тощо). Кашу 
вживають частіше, ніж сирники і млинці, оскільки вона набагато простіша у 
приготуванні. Сніданок зазвичай супроводжує чашка чаю.  

Традиційний обід в Росії містить три страви. Перше – м’ясний суп 
з овочами і крупами (борщ, солянка або щі); друге – риба або м’ясо з гарніром 
(рис, гречана каша, картопля, макарони, тушкована капуста), третє – десерти та 
напої (компот, морс, кисіль або сік). 

На закуску зазвичай подають пиріжки з капустою, м’ясним фаршем або 
картоплею, млинці з ікрою, оселедець «під шубою», солоні огірки, квашену 
капусту, мариновані овочі, салат з помідорів і огірків зі сметаною. Хліб завжди 
стоїть на чолі столу під час їжі.  

Вечеря зазвичай починається близько семи годин пополудні і може тривати 
декілька годин.  
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Росіяни мають свій традиційний салат – олів’є. Іншою стравою російської 
кухні, яка містить велику кількість, на перший погляд, непоєднуваних 
компонентів, є окрошка. Основу страви становить квас – традиційний російський 
напій. Окрім перерахованих страв, росіяни готують голубці і пельмені. Важливе 
місце вони відводять хлібу, вживаючи його практично з усіма стравами.  

З безалкогольних напоїв росіяни вподобали чай, зі спиртних – горілку. 
Такий вибір зумовлений, очевидно, відомим своїми холодами російським 
кліматом. У теплі пори року росіяни із задоволенням п’ють квас і компот. 

Своєрідність білоруської кухні визначають кліматичні умови і певною 
мірою географічне розташування країни.  

Набільш уживаними, як і у сусідів-українців, є солоне сало й сушені гриби. 
Суттєвою відмінністю від інших слов’янських кухонь є майже повна відсутність 
молочних страв і солодощів. Солодощі замінюють різними солодкими напоями, 
як десерт часто вживають різні види драглистих киселів (вівсяний, ягідний), 
ягідні піроги, різну випічку.  

Слід звернути увагу на різноманіття видів «чорного» борошна в білоруській 
кухні – вівсяного, житнього, ячмінного, гречаного і горохового, причому для 
хліба використовують житнє борошно, а для усіх інших борошняних виробів – 
вівсяне. 

Особливістю суто білоруської кухні є змішування різних видів борошна, 
підмішування до якого-небудь основного виду (житнього, вівсяного) ячмінного, 
гречаного, пшеничного або горохового борошна. 

З овочів для білоруської кухні найбільш характерні капуста, горох, морква і, 
звичайно, картопля – їй належить особливе місце.  

Природно-географічні умови Білорусії зумовили домінування таких 
продуктів, як гриби, лісові ягоди і трави (яглиця, щавель), яблука, груші, річкова 
риба, раки, молоко, сир, сметана. Вони характерні і для російської національної 
кухні, проте форми і прийоми їх приготування в білоруській кухні дещо інші. 

Наприклад, гриби тільки відварюють і тушкують, вживаючи не як 
абсолютно самостійну страву, а як добавку – «закрасу», що надає смаку основній 
страві. 

Спефічним є і приготування риби: її або запікають цілком з лускою, або 
сушать у особливий спосіб після легкого обсмажування, або використовують 
у вигляді фаршу, додаючи в галушки. 

Лісові ягоди, груші та яблука не поєднують між собою. Кулаги, киселі, 
кваси, пюре і запіканки готують тільки з одного виду ягід або фруктів.  

Вживання і приготування м’яса в білоруській кухні теж подекуди 
специфічні. Споживання свинячого сала та свинини ріднить білоруську кухню з 
українською. Їдять його з картоплею, замінюючи ним м’ясо. 

Як жир для приготування страв використовують сметану, топлене масло та 
рослинну олію, іноді – сало. 

Свинину використовують здебільшого для приготування домашніх ковбас, 
слабокопченой шинки або корейки. Нежирну свинину, а також баранину 
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запікають великим шматком – це національне білоруське блюдо пячисти. Зі 
свійської птиці віддають перевагу запеченому гусакові. 

Для білоруської кулінарної традиції характерне також соління м’яса і 
домашньої птиці (гусаків). 

Головне в традиційних білоруських стравах – не стільки склад продуктів, 
скільки процес їх обробки. 

Способи теплової обробки в Білорусії різноманітні: запікання, 
відварювання, томління, тушкування. Разом з подрібненням в білоруській кухні 
поширене також розварювання страв. Існує специфічний спосіб штучного 
загущення страви, коли в неї додають борошно чи крохмаль – так звані заколоти. 

Фаршоподібні та пюреподібні маси становлять основу більшості 
картопляних страв (драників, цибриків, гульбішників), м’ясних (фляків, 
моканини, ковбас), а також цілої низки комбінованих (галушок, галок, зраз), що 
набули поширення і за межами Білорусії. 

Міцно закріпився розподіл продуктів на групи залежно від функції, яку 
вони виконують у стравах – приварювання, закраси, заколоти, волога і присмаки. 

Приварювання – це продукти, що становлять основу страви, за якими їй 
часто дають назву; і зазвичай це овочі (капуста, бруква, морква) або крупа 
(пшоняна, перлова, гречана). 

Закраси – продукти, що прикрашають страву, надають їй основного смаку і 
поживності.  

Заколоти – продукти, що слугують для загущення страви.  
Волога – рідкі жири, роль яких полягає не лише в тому, щоб збільшити 

калорійність страви, але і зробити її менш сухою. Як вологу іноді використовують 
молоко (свіже, скисле), але найчастіше – сметану, топлене вершкове масло, 
топлене нутряне сало, конопляну і лляну олії, що нині замінюють соняшниковою. 

Присмаки – це продукти, незначна добавка яких надає аромату, відтіняє 
смак страви, робить її привабливішою і своєріднішою. До присмаків належать: 
цибуля, часник, кріп, кмин, чорний перець, лавровий лист, насіння коріандру. 

Гарячі супи – переважно борошняні, овочеві, овочево-круп’яні на кислій 
основі (квасі або сироватці) зі свининою і салом. 

При цьому переважають загущені супи, наприклад, суп-«капуста», холодні 
супи – хладник і грибний квас (готують на кислій основі), жур – специфічний вид 
супу. 

До м’ясних страв належать просолена свинина (вживають як самостійну), 
напівкопчена домашня ковбаса, у тому числі і кров’яна. Святковою стравою є 
пячисто, що виготовляють з великих найкращих шматків м’яса. Моканку або 
прижанину вяндличну готують зазвичай з різноманітних м’ясних виробів. 

Рибні страви білоруської кухні не відрізняються різноманітністю – вони 
надзвичайно прості. Рибу відварюють (припускають), запікають цілком, варять з 
неї юшку, сушать (у Поліссі) без особливих прийомів і приправ. Оригінальною 
рибною стравою можна вважати рибні галки – вид галушок величиною з 
волоський горіх. 
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Особливістю картопляних страв білоруської кухні є, по-перше, переважне 
використання в них тертої, а не цілої картоплі, по-друге, декілька способів 
приготування картопляної маси і, по-третє, застосування обов’язково 
комбінованої теплової обробки. Цілу картоплю вживають лише в двох видах – 
відвареному в мундирі (по-білоруськи цю страву називають солониками, оскільки 
їдять, густо посипаючи сіллю) і тушкованому. 

Слід звернути увагу на картопляні маси: розрізняють тарковану, клинковану 
і варено-товчену картопляні маси і їх комбінації з борошном, дріжджовим тістом, 
одна з одною і з содою.  

Драчени – борошняна страва білоруської кухні, поширена також серед 
населення північно-західних областей Росії.  

Молоко в значній кількості застосовують для забілення супів, як добавку 
до овочевих і борошняних страв після їх готовності. На ряду зі свіжим молоком 
використовують кисле молоко, сир, пахту, вершкове масло, рідше – сметану і тим 
більше вершки, характерні для російської кухні.  

У класичній білоруській кухні майже немає солодких страв. Їх частково 
замінюють напої (різні фруктові кваси), соложене тісто (солодуха) і кулага. Ягоди 
і фрукти зазвичай вживають свіжими. Влітку і восени вживають печені яблука 
з цукром, а також суницю та малину з молоком і цукром. Навесні п’ють березові 
та кленові соки – берьку і кляновик, які разом із квасом являють собою білоруські 
національні напої. 

Кухні народів Прибалтики (естонська, латиська і литовська) мають ряд 
загальних рис, зумовлених схожістю природних умов та історії розвитку цих 
етносів. Жито, ячмінь, бруква, капуста, горох, гриби і лісові ягоди (перважно – 
чорниця, брусниця і журавлина), риба (салака, балтійський оселедець, снеток, 
минь і щука) становлять основні компоненти прибалтійської кухні. 

Прибалтійська кухня сформувалася під впливом німецької. Кухні народів 
Прибалтики лише частково перейняли склад страв німців, але багато в чому 
засвоїли технологію німецької кухні. 

Як наслідок, у прибалтійських кухнях переважають відварені, а не смажені, 
прісні, а не пряні або гострі страви, в яких як приправу найчастіше 
використовують масло, вершки, молоко або сметану. 

Усім прибалтійським кухням властиве вживання великої кількості 
круп’яних, картопляних, борошняних страв, що містять крохмаль (наприклад, 
кисіль, хлібні супи, кондитерські вироби), свинячих ковбас і використання пива 
як компонента страв. 

До десертних страв кухонь народів Прибалтики належать святкові горішки, 
медовий чай з шипшиною, кисіль з чорниці.  

Проте в той самий час естонська, латиська і литовська кухні мають і свої 
національні риси. 

Естонська кухня як кухня фінно-угорського народу близька до фінської 
кухні і є більш «морська». У ній страви з морської риби (салаки) мають набагато 
більше значення, ніж у латиській і, тим більше, литовській кухнях. Крім того, 
естонська кухня зазнала впливу і шведської кухні, оскільки в 17–18 ст. територія 
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Естонії належала Швеції. До традиційних страв естонської кухні належать салака 
в молоці, рулети з маринованої салаки, морквяний салат з хріном і т. ін. 

Латиська кухня міського населення найбільш близька до німецької. 
Натомість селянські страви зберегли найдавніші самобутні риси. 

Традиційні латиські страви: запіканка по-латиськи; корюшка по-латиськи, 
картопляний суп по-латиськи, мульгикапсад, клопс 

Литовська кухня відрізняється більшою близькістю до слов’янських 
кухонь, ніж до німецьких. Вона ж і найменш «морська» з усіх прибалтійських 
кухонь, більшою мірою використовує дари лісу, ніж моря. Тому в литовській 
кухні багато страв з пернатої і особливо червоної дичини, наприклад, кабанячого і 
лососинного м’яса. Крім того, литовці люблять використовувати мед і ягоди. 

Серед характерних страв литовської кухні можна виділити: вертиляй по-
литовськи, цепеліни (картопляні зрази), нектис по-литовски. 

Скандинавські країни (Данія, Норвегія, Швеція й Фінляндія). Основою 
кухонь цих країн є риба й морепродукти. З риби готують холодні закуски, супи 
й гарячі страви. Великою популярністю користуються бутерброди, наприклад, у 
Данії готують багатошарові бутерброди із риби, морепродуктів або смаженого 
м’яса, печінки з цибулею, яєць або сиру, листя салату, спаржі, соусів, 
покладених на підсмажені скибочки хліба й прикрашених зеленню. Для 
приготування гарячих страв з м’яса (яловичини, телятини, свинини) з прийомів 
теплової кулінарної обробки використовують переважно варіння й тушкування. 
У Данії та Норвегії дуже популярні печеня й шніцелі, у Швеції – в’ялене та 
копчене м’ясо. У скандинавських країнах часто вживають молоко й молочні 
продукти. Датчани п’ють свіже молоко на сніданок, обід і вечерю, готують 
із нього каші: пшеничну, вівсяну, перлову, манну, рисову. Стародавньою 
національною стравою датчан і норвежців є пшенична каша на вершках 
з малиною – фледегред. У Швеції з молока готують каші, супи, сирну масу 
із прянощами, бринзу, кисляк і приправлені кмином та сіллю вершки, вживають 
його з картопляними стравами, коржами. Фіни вранці п’ють молоко, кефір і 
каву з молоком. У Норвегії популярна незвичайна ковбаса, начинена рисовою 
кашею з ізюмом. У цілому скандинавська їжа дуже ситна, містить досить багато 
жирів і цукру. 

У Скандинавії широко використовують різні овочі, особливо капусту, 
моркву, картоплю, бобові, цибулю, часник, зелень петрушки, кропу, зелений 
салат і зелену цибулю, гриби, а також фрукти і ягоди (малину, чорницю, 
брусницю). Картоплю вживають як самостійну страву й у якості гарніру. 

У всіх скандинавських країнах гарячі страви вживають один раз на день – 
під час обіду, який буває досить пізно. У решту часу куштують холодні закуски 
та бутерброди. Жителі Скандинавії п’ють багато кави (на сніданок, обід, 
вечерю й у будь-яку годину дня). 

У Данії віддають перевагу овочевим стравам зі шпинатом, паштетам зі 
свинячої печінки, датському салату із оселедця та зеленої квасолі. У якості 
супів у Данії подають міцний м’ясний бульйон з м’ясними фрикадельками 
(частіше з рибними) або манними галушками. Із гарячих страв найбільш 
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популярні смажена свинина із брюссельською капустою або яблуками й 
чорносливом; свиняча печінка із хрусткою смаженою цибулею; фрикадельки й 
інші вироби з м’ясного фаршу під соусом бешамель із картоплею та страви 
з домашньої птиці. У якості гарніру до смаженого м’яса й птиці подають печені 
фрукти, найчастіше – капусту (брюссельську, савойську, кольрабі). Салати, 
рибні й овочеві страви датчани підсолоджують. На десерт вживають кисіль або 
желе з вершками – редгред мед фледе, яке подають зі смородиною, полуницею 
та черешнею. До гарячої міцної кави пропонують вироби, випечені 
із дріжджового листкового тіста. 

Основу норвезької кухні складають закуски із солоного оселедця, 
частіше – з форелі і лосося. Популярною стравою є кліфікс – висушена на 
скелях обезголовлена тріска. Копчену рибу подають із вареними яйцями. 
Поширені фрикадельки з фаршированої свіжої риби, салат із свіжих огірків із 
сьомгою, сир з козячого молока. Гарячі рибні страви подають під білим соусом 
зі сметани з великою кількістю зелені. 

Фіни віддають перевагу щільному сніданку: млинцям з рибою (сьомгою, 
баликом із риби, оселедцем), споживають балтійську кільку з оцтом і дрібно 
посіченою зеленою цибулею. Традиційні фінські страви – це риба 
з різноманітними гарнірами з овочів і соусами. До національних фінських страв 
належать калакукко – риба з беконом або без нього, запечена в житньому тісті, 
мустамаккара – кров’яна ковбаса з лося й північного оленя, пироги з рибою та 
рисом або картопляним пюре. 

Фіни зазвичай ситно снідають і вживають багато свіжого ароматного 
хліба.  

У шведській кухні великою популярністю користуються суп із квасолі зі 
шпиком, скумбрія з печеною картоплею, теляча грудинка під винним соусом, 
курка, запечена в глині, рибний повітряний пиріг, млинці із брусничним 
варенням. Шведи майже не вживають рис і макарони. Доречним гарніром до 
риби й м’яса вважають овочі. 

Шведи полюбляють страви з молодої баранини, наприклад, баранця, 
тушкованого з капустою й картоплею. До улюблених святкових страв шведів 
належить печінка північного оленя й козулі. Під час приготування багатьох 
гарячих страв замість прянощів використовують сметану. 

Серед других страв переважають кетбуллер – м’ясні битки з квасолею; 
свенск панна – свинина, нарізана порційними шматочками, тушкована в духовій 
шафі в пиві і м’ясному бульйоні, з додаванням телячих нирок, картоплі і цибулі; 
піт і панно – асорті з яловичини, телятини та шинки, що подають з вареною 
картоплею, цибулею та яєчнею; біфт міндстрелі – біфштекс із яловичини 
з гарніром із буряка і смаженої картоплі. 

До національних страв шведської кухні належать фар і кал – баранина, 
тушкована з білокачанною капустою і картоплею, оксбринго – яловича грудинка 
під соусом бешамель. 
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У ресторанному господарстві Швеції готують також страви міжнародної 
кухні: шніцель, ромштекс, філе з вирізки, лангет – із специфічним солодкуватим 
смаком. 

Дуже різноманітний асортимент рибних страв: лосось, смажений з грибами, 
вугор, запечений під білим соусом, молодий маринований оселедець зі свіжою 
картоплею, рибне суфле. 

Для приготування бутербродів використовують декілька сортів хліба: білий, 
чорний із солодкуватим присмаком, ялівцевий з кмином й іншими спеціями, а 
також коржі, рогалики, сухарі та крекер. 

 
5.1.2. Етнічні кухні народів Західної Європи 

 

Для англійської кухні характерне швидке і нескладне приготування страв, 
воно не відрізняється вимогливістю та тонким смаком. 

Загальна характеристика. У кулінарії англійці вірні своїм традиціям: їх 
день (особливо вихідний) вже кілька століть починається з яєчні із смаженим 
беконом, помідорами, грибами, сосисками і кров’яною ковбасою. Напружений 
графік сучасного життя змушує їх частіше вибирати на сніданок кукурудзяні 
пластівці і сухі сніданки (суто англійським вважають «Weetabix»). Після сніданку 
обов’язкова чашка чаю і зарум’янений тост з апельсиновим джемом.  

Більшість англійців обирають для для себе певне сніданкове меню, якого 
вони дотримуються протягом тривалого періоду життя. 

Хліб, спеції й трави в класичній кухні вживають скупо. 
Характерна сировина та страви. Основу англійської кухні становлять 

страви з риби, м’яса, овочів і круп. Різноманітні асортименти холодних закусок, 
особливо страв з рибної гастрономії, бутербродів – сандвічів, які стали однією 
з непохитних англійських традицій. Найкласичнішими вважають бутерброди 
трикутної форми з огірками на білому хлібі. 3 перших страв найпоширеніші 
бульйони й пюреподібні супи. Англійці полюбляють гарячі страви з риби (тріски, 
пікші, оселедця, лосося), якот: смажений оселедець у паніруванні з вівсяного 
борошна з гірчичним соусом, запечена тріска, тушкований лосось із огірком і 
голландським соусом. З гарячих м’ясних страв віддають перевагу яловичині, 
телятині, молодій баранині, нежирній свинині, смаженим у натуральному 
вигляді. До національних гарячих м’ясних страв належить ростбіф 
з йоркширським пудингом, біфштекс, філе та лангет. 

Гарячі страви готують також із домашньої птиці й дичини. До м’яса подають 
різні соуси (найчастіше – томатний, кетчуп, ворчестерський) і пікулі (дрібні 
мариновані овочі), на гарнір – картоплю й інші овочі. На Різдво до столу подають 
фаршировану індичку з овочевим гарніром. Асортимент овочів в англійській кухні 
обмежений порівняно з іншими країнами. Найпоширенішими є картопля, капуста, 
ріпа, цибуля, морква, зелений салат, кріп, петрушка, селера. Часто використовують 
каперси. 

До знаменитих сортів англійського твердого сиру із пікантним смаком 
належать чедер, стілтон і честер, які вживають і як самостійну закуску, і як один з 
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інгредієнтів певної страви. 
До найбільш відомих десертів англійської кухні належать шоколадний 

пудинг і креми. До речі, пудинги займають значне місце в харчуванні англійців. Їх 
готують із м’яса, круп, овочів (гарячі страви) і з фруктів (десерт).  

Чаювання в Англії становить більше, ніж просто звичку. Анлійці п’ють його 
до 7 раз на день, додаючи заварку в гаряче молоко. З алкогольних напоїв віддають 
перевагу джинові, розведеному тоніком, віскі з льодом або содовою водою, 
бренді, рому, хересу, портвейну, пиву «Чорний ель» і «Портер».  

Режим харчування. Перший сніданок між 7-8 год. включає вівсяну кашу на 
молоці або вершках (порідж) або пшеничні, кукурудзяні пластівці (корнфлекс) 
з молоком, омлет, яєчню з беконом або яйця в мішечок, тости, вершкове масло, 
джем або варення та чай. Між 12 і 13 год. вживають другий щільніший сніданок, 
який включає холодну закуску і гарячу м’ясну страву. Між 17 і 18 год. подають 
чай з печивом або кексом, а між 19 і 20 – обід. 

Англійці не люблять рибні супи, заливну рибу, кетову ікру, варені ковбаси, 
соуси на борошні, круп’яні гарніри та вироби з тіста (пельмені, млинці й оладки). 

Шотландська кухня мало чим відрізняється від англійської. 
Характерна сировина та страви. У шотландській кухні дуже поширені 

чорний і білий пудинги. На відміну від англійської кухні, наявні різні супи, крупи, 
каші, вівсяні хлібці, оладки і пироги з вівсяного борошна, а також пудинги на його 
основі з салом та цибулею. Шотландці полюбляють копчену або відварну рибу, 
рибні, м’ясні й круп’яні супи з картоплею та/або капустою. На відміну від 
англійців, шотландці віддають перевагу запеченій баранині, добре відвареній або 
просмаженій. До національних шотландських страв належать: фарширований 
баранячий рубець хегіс, печеня з гарніром з картоплі й зеленого горошку, а також 
курка й гусак, фаршировані рубаним потрухом і вівсяним борошном. 

Шотландію без жодних сумнівів визнають як один з найкращих виробників 
сиру в світі. Найвідоміші шотландські сири: кабек (молодий м’який сир), деякі 
сорти брі та камамбера, тевіотдейл (твердий сир), ламарк блю (овечий сир 
з непастеризованого молока), арран чеддер (пікантний сир), крауді, стрейтдон 
блю. 

Головний національний шотландський напій – гарячий чай, що вживають 
з великою кількістю солодощів (печивом, млинцями, вівсяними коржами, кексами, 
джемами, мармеладом), а також копченостями. У чай додають ароматні трави або 
фруктові добавки. Відомі на весь світ шотландські пироги з ягодами, а також 
імбирне, пісочне і вівсяне печиво (Шотландію, до речі, вважають батьківщиною 
останнього). Проте найпопулярнішим місцевим десертом є краннахан – суміш 
обсмажених вівсяних пластівців, свіжих ягід, меду і збитих вершків. 
Найпопулярнішим алкогольним напоєм королівства є славнозвісний 
шотландський віскі, а також різноманітні лікери на його основі. Практично в 
кожному селі готують домашні вина і пиво.  

Національна кухня Ірландії преедставлена досить простими, але ситними і 
смачними стравами. Клімат у цій країні вологий, і на пасовищах росте соковита 
трава. Худоба може пастися тут практично цілий рік, тому м’ясо і молочні 
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продукти складають основу місцевої кухні. Варто зазначити, що ірландські 
продукти – одні з найбільш екологічно чистих у світі. 

Характерна сировина та страви. До популярних ірландських страв 
належать: бекон (у відвареному вигляді з капустою або в смаженому з яєчнею), 
ірландський гуляш, варена баранина з петрушкою й каперсами, картопляні оладки 
(боксті), страва з савойської капусти (колкенон). З овочів переважають капуста, 
цибуля та картопля. На десерт віддають перевагу тістечкам і молочному желе 
з морськими водоростями. 

У річках й озерах Північної Ірландії водиться багато різної риби: лосося, 
форелі, окуня, вугра, щуки. У морі виловлюють лобстерів, креветок, устриць, 
мідій, тріску, ската, камбалу, оселедця і скумбрію. Крім морепродуктів, там 
видобувають червоні водорості (далс), які вживають, змішуючи з картопляним 
пюре (далс чемп). Навесні часто збирають ірландський мох (їстівні водорості 
карраген), що використовують як у свіжому, так і у сушеному вигляді. 

До найвідоміших ірландських страв належать: знамените ірландське рагу, 
алстер фрай – кров’яна ковбаса, грудинка і сосиски, засмажені з цибулею, грибами 
і яйцем, кадл – рагу по-дублінськи з беконом, сосисками, цибулею і картоплею, 
чорний і білий пудинги (чорний пудинг – це ковбаска зі свинячої шкіри, приправ і 
крові, яку смажать і нарізають круглими скибочками, а білий – та сама страва, 
тільки без крові), крубінс – цікава страва зі свинячих ніжок, капуста з беконом – 
відварена шинка з капустою і картоплею, баранина по-ірландськи. 

Відтоді як в країну завезли картоплю з Південної Америки, вона стала 
справжнім символом кухні Ірландії. З неї готують супи, галушки, пироги, булочки, 
оладки і навіть хліб. Відомі ірландські страви з картоплі: чамп – картопляне пюре 
з зеленою цибулею, вершковим маслом, молоком, перцем і сіллю, колканнон – те 
ж пюре, але з капустою, цибулею і приправами у вигляді запіканки, боксті – 
оладки з тертої картоплі, фадж – картопляний хліб. 

Кухня Ірландії славиться своєю випічкою. До розряду національних страв 
належать: фарлс – хліб з пшеничного борошна вищої якості з додаванням 
геркулеса, що має форму чверті кола, сода бред – содовий хліб з пахтою, що має 
незвичайний кислуватий смак, брам шлюб – фруктовий хліб, що подають з маслом 
до чаю, блі – пишний і м’який круглий хліб, пиріг з «Гіннесом» – фруктовий пиріг, 
для приготування якого використовують темне пиво «Гіннес», ірландські кекси 
з родзинками. 

З безалкогольних напоїв ірландці віддають перевагу чаю. П’ють його 
з великим задоволенням і більш ніж хай де у світі. Зі слабоалкогольних напоїв 
популярністю користується пиво: «Гіннес» – темне, «Стаут» – за смаковими 
якостями не поступається «Гіннессу», червоний ель «Beamish» – солодкувате 
червоне пиво, ірландський ель «Caffrey’s» – густе пиво та інші. З міцних напоїв це, 
звичайно ж, знаменитий ірландський віскі. У країні виробляють понад 100 видів 
цього напою. Найвідоміші – «Bushmills», «Tullamore Dew», «Jameson» і «Locke’s». 

Франція – це рай для всіх гурманів. Французи вважають кулінарію 
творчістю, а найкращих кухарів – поетами. 
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Вплив французької кулінарії на кулінарію інших країн не потребує доказів. 
Поняття «антрекот», «омлет», «котлета», «бульйон», «майонез», «гриль», 
«галантин», «меню», «метрдотель», «гастроном» та ін. дали світу французи. 

Французька національна кухня відрізняється вишуканістю, широким 
асортиментом продуктів та різноманітними способами їх приготування. 

Різним районам Франції притаманні свої найуживаніші страви, які мають 
оригінальну технологію приготування. У південних регіонах їжа відрізняється 
гострістю, використанням вин та спецій, особливо часнику та цибулі. Мешканці 
Ельзаса вживають більше свинини та капусти, мешканці прибережних районів – 
морепродуктів і т. ін. У північних та центральних районах використовують 
вершкове масло, на Півдні – оливкову олію.  

Незважаючи на регіональні відмінності, французька національна кухня має 
загальні характерні особливості. До них відносять, зокрема, широке використання 
овочів та коренеплодів (картоплі, різних сортів цибулі (у тому числі шалоту), 
спаржевої квасолі, шпинату, капусти різних сортів, томатів, баклажанів, селери, 
петрушки, салату) для приготування закусок, перших та других страв, а також 
у якості гарніру. Особливо популярні спаржа, артишок, цибуля-порей, салат-
латук. Відповідне місце відведено салатам із овочів, як свіжих, так і 
консервованих. До м’ясних страв у якості гарніру подають зелений салат і салат 
із капусти. 

Порівняно з іншими країнами Західної Європи у французькій кулінарії 
використовують менше молока та молочних продуктів, виняток становлять сири. 
У Франції виготовляють кілька десятків відомих видів сиру, таких як: рокфор, 
грюер, камамбер та ін., їх використовують для приготування різних страв, у тому 
числі перших. Сир обов’язково подають перед десертом. Сир, хліб та вино 
являють собою звичайний сніданок французького робітника. 

Ще одна особливість французької кухні – велика різноманітність соусів 
(більше ніж 3000), які застосовують під час приготування м’ясних страв, салатів, 
холодних закусок.  

Французькі кулінари використовують усі види м’ясних продуктів: телятину, 
яловичину, баранину, птицю, дичину, у тому числі й під час приготування салатів, 
застосовують усі види теплової обробки – варіння, тушкування, смаження. 

Для французької національної кухні характерні такі кулінарні прийоми:  
 використання вина, коньяків та лікерів (застосовують тільки 

натуральні червоні, білі сухі та напівсухі вина, які піддають виварюванню для 
випарювання винного спирту та зменшення кислотності). Червоне вино 
використовують для виготовлення м’ясних страв,  біле – для страв із риби. Вино 
становить також складову частину маринадів та бульйонів; 

 під час приготування страв з малої дичини її витримують протягом 
декількох діб на повітрі. М’ясо крупної дичини (кабана, косулі) маринують; 

 під час варіння зелені овочі кладуть у закипілу, підсолену воду та 
варять на відкритому вогні; 

 фламбування страви. 
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Характерна сировина та страви. Французькій кухні властива велика 
різноманітність страв, що готують різними способами й споживають невеликими 
порціями. Холодні й гарячі закуски, гарячі страви готують із риби (палтуса, 
скумбрії, камбали, щуки, коропа), з морепродуктів (устриць, омарів, крабів, 
креветок, лангустів). Французи велику увагу приділяють приготуванню й 
оформленню салатів. З перших страв вони віддають перевагу прозорим 
бульйонам (консоме) і пюреподібним супам. Бульйони подають з грінками, 
пиріжками, м’ясними, яєчними, круп’яними, борошняними (локшина, вермішель) 
і овочевими гарнірами. Пюреподібні супи готують із м’ясних продуктів, птиці, 
дичини, ракоподібних, зеленого горошку, цвітної капусти, спаржі, помідорів. 
Особливо популярні у Франції крем-супи, заправлені льєзоном з яєць, вершків і 
вершкового масла, цибулевий суп, а також ароматна рибна юшка (біле вино 
з декількома сортами риб, смажена цибуля, зелень, спеції). Бульйон споживають 
із хлібом, рибу – окремо. У Нормандії аналогічний рибний суп варять із горіхами 
й запивають кальвадосом. 

Традиційні, фірмові та характерні страви французької кухні. 
Французи запропонували шість стадій готовності  м’яса: «дуже сире», або 

«блю», сире, середньо сире, медіум, готове, надготове («підошва»). 
Чим нижчий температурний режим приготування, тим гарячіша тарілка: 

м’ясо «блю» подають на розпеченому фарфоровому блюді. 
До традиційних страв французької кухні належать біфштекс із кров’ю та 

обсмаженою у фритюрі картоплею, півень у вині – «кок-о-вен», фуагра – 

спеціальним способом приготована печінка відкормленого гуся або качки, 
галантин – заливна страва з пісного м’яса птиці, дичини, свинини, телятини та 
кроля, лягушачі лапки по-французьки, декілька видів фондю (сирне, фондю  
по-китайськи, по-бургундськи, шоколадне). 

Найпопулярніші овочеві страви – рататуй і салат з анчоусами – нісуаз. 
Серед сирів відомі камамбер, рокфор, бофор, мюнстер, рокамадур, валансе, 

епуас, брі. 
Популярні закуски – виноградні равлики «ескарго» та устриці. 
Із соусів найбільш поширені бешамель, майонез, голландез, ремуладе, 

беарнез, тальонада. 
Із спецій зазвичай використовують суміш прованських трав, букет «гарні» 

(петрушка, чабер та лавровий лист). 
Найпоширеніша випічка – круасани, багети, кіш з куркою та декілька видів 

хліба. 
Найбільш популярні французькі десерти – крем-брюле, еклери, безе, 

грильяж, профітролі, птіфур, рейнські бісквіти, котіньяк тощо. 
Серед безалкогольних напоїв вживають переважно фруктові соки, 

мінеральні води, каву з молоком на сніданок, чорну – на обід та вечерю. 
З алкогольних напоїв поширені аперитиви, абсент, кальвадос, коньяк, арманьяк. 
На сьогодні Франція займає перше місце з виготовлення найкращих та 
найдорожчих вин. 
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Для французької кулінарії характерна «кухня залишків» – кожуру овочів та 
фруктів, ботву, потрохи, учорашній хліб не викидають, а використовують 
у приготуванні. 

Режим харчування. На сніданок французи вживають каву, чай, какао 
з круасаном чи тостами з сиром, інколи йогурт. 

Обідають французи з 12 до 16, обираючи три страви. На перше подають 
суп: прозорий бульйон, овочевий суп-пюре, цибулевий суп, заправлений сиром 
у спеціальних горщиках, а також рибний. На друге пропонують м’ясо та рибу, 
на гарнір – овочі, сирне суфле та омлети, кіш-лорен, пиріг із сиром та грибами. 

Вечеря (з 19 до 21) зазвичай легка, містить салати, сири та пироги. До вечері 
подають вина та більш міцні напої. 

 

5.1.3. Національні кухні народів Центральної Європи 

 
Національна кухня Бельгії поєднує в собі середньовічні кулінарні традиції 

та традиції сусідніх країн – Франції, Німеччини, Нідерландів.  
Бельгійці віддають перевагу сезонним і регіональним продуктам. 

У прибережних регіонах переважають страви з риби і морепродуктів, в Арденнах 
частіше використовують дичину.  

Бельгійська кухня знаменита насамперед шоколадом, вафлями, картоплею 
фрі та пивом.  

Типова бельгійська родина споживає їжу три рази на день: сніданок – між 
630 та 900, обід – з 1200 до 1230 і вечерю – з 1800 до 2000, при цьому на сніданок і 
вечерю сім’я зазвичай збирається разом , а обід їдять у школі або на роботі.  
Як і в інших європейських країнах, у Бельгії прийнято використовувати 
європейські столові прилади, сніданок континентальний.  

У Бельгії немає чіткого поділу на обідні страви і страви на вечерю, хоча 
вечеря зазвичай більш ситна. До цих прийомів їжі додають келих пива або вина і 
хліб. Як основну страву зазвичай подають м’ясо, рибу або морепродукти, 
на гарнір – картоплю й овочі, причому перевагу віддають сезонним овочам, 
вирощеним у Бельгії. Популярні і супи-пюре або ситні густі юшки (ватерзой). 
На десерт подають солодкі страви або сири. Типовим фастфудом є картопля фрі, 
яку бельгійці зазвичай їдять з майонезом. Крім того, у кіосках продають 
бельгійські вафлі, морепродукти і приготовані равлики. 

Регіональні відмінності. На відміну від більш вишуканої валлонської кухні, 
кухня Фландрії більш проста, сільська. Страви готують виключно  
зі свіжих продуктів.  

На валлонську кухню у значній мірі вплинула французька, тут для 
приготування страв вино використовують частіше, ніж у Фландрії. З жовтня по 
лютий в Арденнах відкритий сезон полювання. У цей час валлонці подають на 
стіл страви з дичини з брусничним або грибним соусом. На відміну від 
фламандців, які вважають за краще оливкову олію і маргарин, валлонці частіше 
використовують вершкове масло.  
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Національною стравою є фламандський курячий суп зі спаржею – ватерзой 
(у міжсезоння використовують й інші овочі). Бельгійці відмінно готують страви 
з грибів і свіжої риби (форелі, щуки, вугра). Популярністю користуються мідії, 
морські равлики, краби та в’ялена на сонці камбала. Зі свіжої зелені особливо 
розповсюджений цикорій. Його додають не тільки до салатів, а й до супів, других 
страв з м’яса, домашньої птиці – суп із цикорієм з Арденн, курка із цикорієм  
по-брюсельски. Як гарнір до других страв найчастіше вживають картоплю, 
особливо смажену. 

М’ясо вважають в Бельгії основною стравою, яке доповнюють гарніром 
з картоплі й овочів. Кожен бельгієць вживає в середньому 100 кг м’яса на рік, 
половину яких становить свинина, потім слідують яловичина, телятина і м’ясо 
домашньої птиці (по 20% ). У м’ясних стравах часто поєднують кілька основних 
смаків (солодкий і кислий, солодкий і гострий), тому готують м’ясо з додаванням 
незвичайних для м’ясних страв української кухні солодких продуктів: фруктів, 
ягід та меду. За звичаєм, готову страву вживають з тим сортом пива, яке було 
використано у приготуванні. Як гарнір найчастіше подають картоплю фрі або 
картопляні крокети. 

Овочі зазвичай подають як гарнір до м’ясних і рибних страв, а також 
використовують для приготування різних юшок. 

Крім шоколадних цукерок і вафель, у Бельгії існує велика кількість інших 
десертів. У першу чергу це пироги і торти з шоколадом і фруктами та пряне 
печиво. За межами країни широко відомі tarte au riz – пиріг з начинкою з рисової 
каші і бельгійське різдвяне печиво. Деякі десерти, наприклад, мигдальне печиво, 
макаруни або крем-брюле запозичені з французької кухні. На десерт також часто 
їдять сири м’яких сортів. 

Безліч бельгійських міст відомі своїми варіантами печива: Брюгге – 
мигдальними Brugse Kletskoppen, dentelles de Bruges, Антверпен – Antwerpse 
handjes, Гент – анісовими Gentse mokken, Кортрейк – пряними Kortrijkse 
peperbollen. 

Серед гарячих напоїв перевагу віддають каві, яку п’ють переважно в першій 
половині дня. Набагато рідше бельгійці п’ють чай і какао. Серед безалкогольних 
напоїв популярна також мінеральна вода (130 л на рік), газовані напої,  
молоко і соки. 

Найпопулярнішим алкогольним напоєм є пиво (93 л пива на рік), 
за споживанням пива на душу населення Бельгія входить до десятки країн-лідерів. 
Набагато рідше п’ють вино. Також популярний женейфер – різновид джина, який 
іноді вживають з різними фруктовими добавками. 

Німецька, австрійська, швейцарська та люксембурзька кухні 
відрізняються великим різноманіттям страв зі свинини, телятини, яловичини, 
птиці, дичини та риби. Вживають різноманітні овочі (картопля, капуста та 
бобові), переважно у відвареному вигляді. Широке розповсюдження мають 
молочні продукти, бутерброди із різноманітними продуктами, страви з яєць,  
із натурального м’яса, сосиски. 
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Німецька кухня відрізняється великою кількістю страв із овочів, свинини, 
птиці, яловичини тощо. Овочі вживають як гарнір у великій кількості, особливо 
у відвареному вигляді (цвітна та червоноголова капуста, стручки квасолі, морква 
та ін.). 

Надзвичайно популярними у німців є бутерброди із ковбасою, маслом, 
сирковою масою, рибою тощо. В асортименті закусок – салати з овочів, шинки, 
ковбасні вироби, шпроти, сардини, страви із оселедця з різноманітними соусами, 
м’ясні та рибні салати, заправлені майонезом. Із перших страв переважають 
бульйони: з яйцем, кнедликами, рисом, томатами, а також суп-локшина, суп-пюре 
з гороху, цвітної капусти, курей та дичини. У деяких районах Германії поширені 
пивні та хлібні супи. Взимку особливо популярні густі м’ясні супи – айнтопфи. 
Характерну особливість німецької кухні становить широке використання ковбас, 
сосисок і сардельок. У всьому світі відомі сосиски із тушкованою квашеною 
капустою. Інша характерна особливість – широке застосування для приготування 
других страв натурального м’яса. До таких страв належать: котлети, шніцелі, 
відбивні, філе по-гамбурзьки, розбрати, шморбратени, шнель-клопси, біфштекс 
по-гамбурзьки тощо. Рідше використовують м’ясо в рубленому вигляді. Рибу 
подають лише відвареною та тушкованою. Із солодких страв популярні фруктові 
салати із дрібно нарізаних плодів, які посипають цукровою пудрою і поливають 
фруктовими соусами або сиропами (подають у дуже охолодженому вигляді); 
компоти, киселі, желе, муси, різні запіканки, морозиво, фрукти і – обов’язково – 
кава з молоком. 

Австрійська кухня, проста й водночас вишукана, дала світовій кулінарії 
рулети, омлети і більшість видів печива, бульйони з кнедликами або 
фрикадельками, із соленим бісквітом тощо. Австрійці харчуються п’ять разів на 
день. До гарячих національних страв належать віденський шніцель, свинячі 
відбивні, кнедлики. Відень являє собою батьківщину булочок, рогаликів, батонів 
та багетів, а також торта захер. Прянощі та приправи тут використовують 
помірно. Каву готують у більше ніж 50 способів, натомість чай споживають рідко. 
Не люблять гостру їжу, заправлені супи, баранину і страви із рубленого м’яса. 

Основний м’ясний продукт швейцарської кухні становить свинина. 
Відомою національною стравою є фондю. Всесвітню славу Швейцарії принесли 
сири. У якості закуски популярні омари, лангусти, чорна зерниста ікра, других 
страв – смажені свинина та ковбаса, лосось, перших – пюреподібні супи, 
заправлені сиром бульйони, юшки та напоїв – чорна кава.  

Люксембурзька кухня проста, але страви із раків, форелі, щуки, смажених 
окунів становлять її родзинку. Заслуговують на увагу також заливні молочні 
поросята, копчений свинячий хребет з бобами та кров’яною ковбасою, ковбаси, 
страви із риби, шинка, сосиски, пюреподібні супи, бульйони, шніцелі зі свинини 
і телятини. У якості гарніру пропонують відварену картоплю. 

Голландська кухня об’єднує стародавні традиції і сучасну гастрономію. 
Традиційно кухня характеризується простотою приготування страв і водночас їх 
великою енергетичною цінністю. Знаменита місцевими сортами сиру та 
шоколаду; для неї характерна обмежена різноманітність страв (як для 



82 

 

північноєвропейських кухонь загалом), частіше споживання овочів  
порівняно з м’ясом.  

Суворий клімат Голландії, розташованої на узбережжі Північного моря, 
потребує приготування рясних і ситних страв, до яких подають соуси. 

До національних страв голландської кухні належать страви зі свіжої риби: 
смажений оселедець із молодою картоплею – панхарінг; смажений вугор 
з картоплею й кочанним салатом і устрицями.  

Під впливом кухонь інших народів Західної Європи в Голландії з’явилися 
численні страви, приготовані в горщику, наприклад, хазепепер – пікантний заєць; 
м’ясо й овочі у горщику тощо. 

Голландія відома на весь світ своїми сирами, які використовують як у 
натуральному вигляді, так і у приготуванні гарячих страв. До національних 
десертних страв належить рисовий торт «Рейсттарт», який подають у теплому і 
холодному вигляді. У передполудневий час голландці люблять випити чашку 
солодкої кави з вершками із борошняним кондитерським виробом. Віддають 
перевагу солодкому вину; із міцноалкогольних напоїв – голландському джину. 

Кава і чай (традиційні колоніальні товари) користуються великою 
популярністю в Нідерландах. «Кавовий час» (koffietijd) – між 10 і 11 годинами 
ранку або 19 і 20 годинами вечора. Традиційне правило – «не більше одного 
печива з однією чашкою» – пояснюють «голландською скупістю».  

З напоїв особливо популярні гарячий шоколад, молоко з анісом і теплий 
лимонад (кваст). 

У Нідерландах дуже поширене пиво, особливо лагер: серед найбільш 
знаменитих – марки «Heineken», «Amstel» і «Grolsch». Традиційним міцним 
напоєм є джин «Enever». З нагоди свят королівської сім’ї подають апельсинове 
бренді оранжевого кольору.  

Кухня Угорщини займає проміжне місце між середземноморською і 
близькосхідною кухнями. Вона славиться гуляшем, перкельтом, паприкашем, 
токаньєю. Страви угорської кухні відрізняються гостротою завдяки 
використанню паприки (7 сортів), цибулі, часнику, кориці, майорану, кмину й 
інших прянощів, червоного й зеленого стручкового перцю, томатів, сметани, 
гострих соусів промислового виробництва (наприклад, кетчупу). Угорці 
віддають перевагу стравам з яловичини, телятини, нежирної свинини й 
субпродуктів. Рибні страви готують преважно з прісноводної риби. Усі гарячі 
страви готують тільки на свинячому салі (смальці і шпику). Основними 
способами теплової обробки продуктів є варіння, смаження й тушкування. 

Найпоширеніші холодні закуски: короп заливний по-угорськи, яйця, 
фаршировані гусячою печінкою, салати зі свіжих овочів, грибів, фаршировані 
помідори й огірки, лечо; гарячі закуски: гусяча печінка по-трансільванськи, 
млинчики з мозком. З супів найбільш популярні рибний (із двох-трьох видів 
риби), приготований з томатом і червоним перцем, суп-гуляш (яловичий суп 
з картоплею, галушками, цибулею, помідорами й солодким перцем), курячий 
суп уйхазі (з коріннями, грибами й дрібною локшиною). Із гарячих страв – 
угорський папрікаш (тушковані в червоному соусі зі сметаною курчата або 
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телятина, на гарнір – галушки), трансільванська печеня, перкельт (свинина, 
тушкована з овочами), квасоля в горщику (з бараниною, помідорами, перцем і 
сметаною), голубці зі сметаною, запіканки, м’ясо, смажене на рожні, курчата, 
обсмажені в сухарях, молодий гусак або смажене порося. На гарнір до гарячих 
страв подають варену і смажену картоплю, відварну капусту, зелений горошок, 
боби, квасолю, свіжі огірки, помідори, консервовані овочі і фрукти. На десерт 
угорці віддають перевагу борошняним стравам – листковим пирогам 
з яблуками, вишнею, капустою або сиром, локшині або бабці із сиром, 
особливому виду млинців палачінта (готують із сиром, печерицями, горіхами й 
маком). Хліб вживають переважно пшеничний. З гарячих напоїв угорці п’ють 
чорну каву, з холодних – фруктову й мінеральну воду. В Угорщині є великий 
вибір червоних і білих столових, десертних ігристих вин. 

Режим харчування триразовий – легкий сніданок, обід і ситна вечеря. 
Уранці перед сніданком багато угорців п’ють чай з лимоном або молоком. 
Перед обідом на столи ставлять глечики з охолодженою кип’яченою водою й 
кулери з льодом і щипцями. Також до столу подають гірчицю, винний оцет, 
червоний та чорний перець і різні гострі соуси. 

Угорці не люблять страв з морської риби, обмежено вживають баранину, 
неохоче куштують страви з котлетної маси, морепродуктів, гостросолених 
продуктів, кетову ікру, кільку, балик, гречану кашу й киселі. 

Польська кухня багато в чому схожа з українською та російською 
кухнями. Іноді її називають «кухнею з кислинкою», тому що під час 
приготування багатьох страв використовують лимонну кислоту або сік лимона, 
винний оцет, сухе натуральне вино, чорнослив, свіжі або сушені яблука. 
Поляки вживають багато смаженого м’яса й менше пареного. З холодних страв 
і закусок люблять смажену рибу під маринадом, під майонезом, заливну; 
оселедець у сметані, рибну й м’ясну гастрономію, паштети, смажену індичку 
в желе з вином; салати (м’ясні, рибні, овочеві), заправлені майонезом, 
сметаною, лимонним соком; закуски з яєць (яйця з оселедцем, заливні).  

У польській кухні поширені бутерброди (відкриті й закриті), бутербродні 
торти. З гарячих закусок популярні черепашки із краківської ковбаси, шашлик 
з гусячої печінки, пудинг із шинки. Різноманітний асортимент овочевих супів: 
холодник, суп з капусти, картопляний суп, гарячий суп із квасом, заправлений 
грибами, коріннями, часником, картоплею, польськими копченими ковбасками, 
смаженим шпиком, буряковий борщ з вушками (вид пельменів з начинкою 
з м’яса й грибів), гороховий суп з копченою грудинкою, капусняк  
по-польському, розсольник, супи зі свіжих огірків з житніми галушками й 
сметаною; грибні супи. До супів замість хліба подають варену картоплю, 
галушки, пиріжки, каші, грінки, вушка. Так, до щі по-польському подають 
окремо варену картоплю, до грибного супу й розсольнику – перлову кашу або 
кулеб’яку, до горохового супу – грінки). У літню пору їдять холодні супи 
з полуниці, черешні, яблук і груш, а також з лісових ягід. 

Із гарячих страв популярні судак по-польському з вареною картоплею й 
польським соусом, який зазвичай подають окремо, короп по-польському 
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з вареною картоплею й зеленим салатом. Виразно національною польською 
стравою є бігос. 

Поляки люблять страви із субпродуктів – фляки. Поширені страви 
з січеного м’яса й запечених овочів (фляки із фрикадельками, картопляні 
запіканки з цибулею, морквою, капустою, грибами). Великою популярністю 
користуються страви з дичини (лося, зайця). 

На гарніри до страв подають тушковані овочі (капуста по-польському), 
варену картоплю, галушки з борошна й манної крупи. Окремо до других страв 
слід подавати зелений салат або салат з помідорів і огірків. 

Польська кухня славиться вареними й твердокопченими ковбасами, які 
вживають на сніданок, обід і вечерю в холодному й гарячому вигляді; 
борошняними виробами – пирогами (з картоплею, сиром або грибами), 
кулеб’яками, млинчиками, оладками. Найпопулярніша й найшвидша 
в приготуванні польська страва – гарієкапка (довга булочка, запечена 
з цибулею, сиром і грибами). Традиційними польськими десертами є фруктові 
салати, морозиво, густі киселі з ягідними соками, кекси. 

Режим харчування поляків триразовий. Вранці споживають рясний 
сніданок з молочних продуктів (кефір, кисляк, сметана, вершки, сир), 
вершкового масла, холодної й гарячої закусок, другої страви, кави з молоком 
або вершками, какао. Обід також ситний – холодні закуски, супи й гаряча 
страва, десерт. Вечеря легка, містить молочні, круп’яні та овочеві страви, 
каву з молоком.  

До столу подають житній і пшеничний хліб. З алкогольних напоїв 
перевагу віддають горілці, пиву, пуншам, медовусі – напою, підсолодженому 
медом. Поляки не куштують страви з баранини, із травня не вживають стару 
картоплю. Гарніри з картоплі заміняють гарнірами із круп і макаронних 
виробів. Чай п’ють рідко й зазвичай з молоком перед сніданком. 

У чеській і словацькій кухнях під час приготування страв широко 
використовують нежирну свинину й продукти її переробки (шинку, окіст, 
сосиски), а також яловичину, телятину, домашню птицю, дичину, яйця, молочні 
продукти (вершки, кефір, сметану, сири). Рибу вживають переважно 
прісноводну в холодному вигляді (під маринадом або майонезом). 

У чеській і словацькій кухнях використовують усі види злакових культур, 
картоплю, коренеплоди, бобові, капусту й інші овочі, гриби, фрукти, горіхи. 

Словацькі страви слід характеризувати як нежирні, ароматні, приправлені 
переважно цибулею, зеленню петрушки, селери, кропу, мускатним горіхом, 
імбиром, майораном, кмином. 

Чеська кухня схожа з німецькою, страви містять більше соусів і приправ, 
вони солодші, жирніші, калорійніші. Для приготування страв часто 
використовують борошно. Готують кнедлики й подають на гарнір до всіх 
м’ясних страв. Популярні кнедлики із сирої або вареної картоплі  
як гаряча страва. 

Для чеської й словацької кухонь характерний різноманітний асортимент 
холодних страв і закусок – салати з овочів (помідорів, огірків, червоного 



85 

 

перцю, моркви, редису, капусти), заправлені майонезом, сметаною або 
лимонним соком; фаршировані помідори, влажський салат (м’ясний салат 
із шинкою, свіжими яблуками й маринованими фруктами); заливні витки 
із шинки, конвертики по-чеському; медальйони з паштетного мусу; медальйони 
із крабів, судак під майонезом. 

Серед холодних закусок одне з головних місць займають бутерброди 
з різними масами, які називають помазанками. 

У чеській і словацькій кухні широко поширені супи – прозорі, 
пюреподібні, овочеві, часникові, м’ясні, грибні. 

Із других страв віддають перевагу форелі в соусі з білого вина, 
смаженому або запеченому коропу, гаше з риби; телятині, фаршированій 
овочами, карловарському рулету з телятини, смаженій свинині із кнедликами й 
тушкованою капустою, смаженому гусаку із кнедликами, шніцелю  
по-мисливські, фаршированому фазану, чеським фльячикам (макаронним 
виробам), запеченим з цибулею, шинкою, яйцями, сметаною. На гарнір, крім 
тушкованої капусти й кнедликів, подають смажену картоплю, зелений горошок 
і моркву в соусі або маслі, горошок у стручках, цвітну капусту, свіжі помідори 
й огірки, зелений салат, а також консервовані овочі, фрукти та ягоди. 

Національні солодкі страви – вареники з повидлом, оладки, млинчики 
з персиками, карловарський торт. До столу подають пшеничний хліб 
у невеликій кількості. З гарячих напоїв у Чехії й Словаччині п’ють чорну каву, 
іноді чай з ромом, з холодних напоїв – мінеральну й фруктову воду, соки. 

Великою популярністю користуються пиво, червоні й білі вина. 
З міцніших напоїв найбільш популярні сливовиця, зубрівка й боровичка. 

Чехи й словаки не люблять страви з баранини й січеного м’яса, під час 
приготування соусів обмежено використовують томатне пюре.  

Режим харчування в чехів і словаків триразовий: легкий сніданок, рясний 
обід і ситна вечеря. Сніданок включає кефір, вершкове масло, шинку,  
булочки та каву. 

 
5.1.4. Гастрономічні вподобання народів Південної Європи 

 
Європейська кухня бере свій початок у Греції. Пізніше разом з кухарями 

кулінарне мистецтво перекочувало в Давній Рим. Саме тому сучасна італійська і 
грецька кухні мають так багато спільних рис. Загальні риси притаманні також 
кухням Італії, Іспанії, Португалії та Франції. Перш за все, це використання 
імбиру, всіх видів перцю, чебрецю, фенхелю, шавлії, кориці, естрагону і ванілі. 
У меню завжди наявні овочі та фрукти: помідори, солодкий перець, огірки, 
виноград, інжир і апельсини. Спільною рисою є також велика кількість страв 
з риби і морепродуктів, а також з птиці, баранини, свинини або яловичини. 

Грецька кухня дуже цікава, пікантна і по праву має визнання кулінарів 
усього світу. Основу грецької кухні становить порівняно обмежений набір 
сільськогосподарських продуктів. 
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З огляду на кулінарні вподобання жителів Грецію можна умовно розділити 
на дві частини. У північній живуть любителі м’ясних страв, у південній віддають 
перевагу їжі рослинного походження. На Півночі країни багато гарних пасовищ, 
що дає можливість розводити велику рогату худобу, на Півдні ж пасовища 
погані – розводять переважно овець, чиє м’ясо доволі низької якості, його 
використовують здебільшого для приготування рагу. 

Один з найстаріших кулінарних рецептів, відомих світу, – це рецепт 
приготування риби, а автори його – древні греки. Риба на столі у грека – 
повсякденна страва. Готують і подають рибу в самих різних варіантах: гарячою, 
холодною, смаженою, запеченою, тушкованою, фаршированою, у вигляді 
начинки для інших страв, в’яленою, копченою, солоною, маринованою. 

Закуску готують з маслин, хліба, сиру фета і цацики – йогурту, змішаного 
з тертим огірком і цибулею шніт. Як аперитив п’ють анісову горілку узо, іноді її 
розбавляють або запивають водою. 

Греки – великі поціновувачі овочевих страв. У їх раціоні переважають 
кабачки, маленькі артишоки, помідори, боби, гарбуз, цибуля, солодкий і гіркий 
перець, кріп, зелені стручки бобів, приготовані з оливковою олією, салати 
з варених овочів. Широко використовують маслини, плоди інжирного дерева, 
мигдаль, баклажани, томати, лук, часник. Овочі і м’ясо часто запікають разом 
в керамічному посуді, типовий приклад – національна грецька страва мусака. 

Особливо люблять греки виноградне листя з фаршем. Одна з найдавніших 
грецьких страв – рулет з «інжирного» листя: виноградне листя, як свіже, так і 
мариноване, наповнюють м’ясом або рисом і поливають соусом із збитих яєць і 
лимонного соку. 

Взагалі в Греції фарширують будь-які овочі, які можна чим-небудь 
наповнити – це і стручковий перець, і гарбуз, і помідори, і огірки, і будь-яке 
велике листя. А капустяне листя, наповнене січеним м’ясом (інакше кажучи – 
голубці), становлять одну з класичних грецьких страв. 

З-поміж усіх видів м’яса греки віддають перевагу баранині, але також 
вживають яловичину, свинину, курей. М’ясо часто готують на решітці або 
рашпері, використовуючи при цьому дерев’яне вугілля, що надає страві 
пікантного і тонкого аромату. У такий спосіб готують, наприклад, знаменитий 
усій Греції кебаб.  

Серед м’ясних страв поширені шніцель, гуляш із зеленою квасолею, рагу, 
шашлик з баранини, тушковане м’ясо. 

До суто грецьких національних страв належать рибний суп какавья і 
лимонний суп авголемоно. Основний компонент супів – м’ясний бульйон, 
бульйон із птиці, риби, заправлений кислим молоком, яйцями, рисом, овочами. 
В овочеві супи додають багато спецій. 

З жирів використовують переважно рослинні олії, особливо оливкову, 
іноді – свинячий жир. 

На десерт греки віддають перевагу фруктам, яких тут удосталь як за 
кількістю, так і за асортиментом. Популярні дуже солодкі борошняні 
кондитерські вироби: печиво з бісквітного тіста з медом і корицею, горіхове і 
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мигдалеве печиво, а також солодкі омлети з фініками, мигдалем і родзинками. 
У Греції також виробляють чудове морозиво. 

У виборі борошняних виробів і ласощів відчутний вплив Сходу. Волоські 
горіхи, мигдаль, фісташки і родзинки надають випічці особливого смаку. 
Характерними національними виробами грецької кухні є баклава і ніжний пиріг 
з манної крупи равани. 

Улюблений напій греків – кава, яку подають по-турецьки. З освіжаючих 
напоїв, особливо в жаркі літні місяці, найбільш популярні фруктові соки. За їжею 
зазвичай п’ють вино. 

Північний район Італії завжди славився скотарством, тому основними 
продуктами, які вживають жителі, є масло, молоко та м’ясо (причому м’ясо 
зазвичай подають цілими шматками, а рублене використовують для приготування 
соусу). Південь же забезпечує гарний врожай фруктів і овочів, тут вирощують 
трави, які потім додають в їжу. Жителі Півдня вживають омарів, креветок, 
лангустів, молюсків і каракатиць. 

Італійська кухня характеризується великою кількістю свіжих продуктів 
середземноморського регіону (овочів; пшеничного борошна (виробів з тіста, 
макаронних виробів); сиру (пармезану, горгонзоли, моцарелли, маскарпоне, 
рікотти); оливок та оливкової олії; приправ (базиліку, каперсів, часнику, 
розмарину, пепероні, перцю, орегано); риби та морепродуктів; рису; яловичини; 
птиці; бобових (квасолі, сочевиці); фруктів (лимонів, апельсинів, персиків) і ягід; 
білих грибів; мигдалю; вина, італійських лікерів, граппи. 

Суп не являє собою винахід італійців, проте італійською мовою це слово 
означає дещо інше – розм’якшене, те, що п’ють. Найзнаменитіщий італійський 
суп – мінестроне. Готують його із двадцяти одного інгредієнта – семи типів 
овочів, семи типів м’яса і семи видів приправ, що за легендою символізують сім 
чеснот кардинала. 

Ще від античних часів в італійській кухні залишилася страва з вівці, 
молочного поросяти чи козеняти специфічного смаку – Abbacchio al Cacciatore, 
або грудинка з полентою. Saltimbocca alia Romana – теляче філе із шинкою і 
шавлією – також первісно готували на берегах Тибру. Типово римськими можна 
назвати страви Coda alia Vaccinara – приготовлений з великою кількістю селери 
бичачий хвіст, Rigatoni con la Pajata – тушковані у вині з овочами телячі потрухи, 
а також Fagioli con le cotiche – квасоля зі шпиком. 

З часів давніх римлян на італійських столах наявні спаржа, помідори і 
червоний перець. Пеперончіно люблять в Італії, як у нас картоплю і хрін. 
Помідори входять до складу більшості італійських салатів і гарячих страв. 
Гордість італійської кухні – томатний соус сальса ді помідоро.  

Говорячи про італійську кухню, слід згадати про макарони, спагетті, 
каннеллоні й інші численні макаронні вироби (з великою і докладною 
класифікацією). Їх неодмінно подають з одним з традиційних соусів, велика 
кількість яких забезпечує різноманітність страв, об’єднаних в італійській (а також 
в англійській та багатьох інших мовах) одним словом «паста» (італ. Pasta). 
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Популярні в італійців піца, різотто, лазанья – листкова запіканка з тістом, 
ньоккі – варені галушки з манної крупи або картопляного борошна, равіолі та 
тортелліні – страви, подібні до пельменів, чіабатта – білий хліб, полента – страва 
з кукурудзяної крупи чи борошна, овочевий суп мінестроне, тріппа – страва 
з обсмаженої тельбухи, панчетта – сиров’ялена свиняча грудинка, фрітата – 
омлет-запіканка з начинкою з овочів й інших продуктів.  

Особливу увагу в італійській кухні приділяють закускам: анті пасто – 
закуска зі шматочків окосту з динею, інжиром чи персиками, брускетта – 
традиційна італійська закуска, тост, карпаччо – тонкі шматочки сирої яловичини, 
приправлені оливковою олією з оцтом і/або лимонним соком, песто (паста 
з базиліком, оливковою олією і кедровими горіхами), гріссині – хлібні палички.  

Сири становлять неодмінний елемент італійської трапези. В Італії 
виробляють близько 400 сортів сиру, найпопулярніші з них – моцарелла 
(mozzarella), горгонцола (gorgonzola) і пармезан (parmigiano). 

На сьогодні в Італії пропонують сотні різновидів морозива – від фруктового 
щербета до часникового морозива чи морозива зі смаком пармезану.  

Окрім морозива, італійці готують й інші десерти: панетоне – крутий кекс 
із дріжджового тіста, що печуть у циліндричній формі, тірамісу – десерт з кремом 
маскарпоне та какао, касату, десерти сабайон (забайоне), панна-котту (Panna 
cotta) – один з найпопулярніших італійських десертів родом з П’ємонту, біскотті – 
двічі випечене сухе печиво. 

Серед алкогольних напоїв слід відзначити «Молоко Венери» – міцний  
30-градусний напій білого кольору з тонким ароматом меду і трав. Найбільш 
популярними є вина класико, марсала, к’янті, ігристі вина «Catizze» і «Prosecco». 

До міцних спиртних напоїв належать амаретто, граппа, кампарі, лімончелло, 
самбука. 

За сніданком італійці п’ють капучіно (чомусь вважається поганим тоном 
замовляти цей напій після 1200 дня) або еспрессо. Також популярні латте  
(кава з молоком) і моччіато. 

Способи теплової обробки: варіння, запікання, тушкування. 
Режим харчування. Італійці починають день з невеликого сніданку – кави 

з молоком, а також злаків, круасанів і печива. Близько 11 можуть випити ще одну 
чашечку кави і скуштувати невеликий бутерброд. 

На обід вживають першу та другу страви, такі як бутерброди та салати або 
невелика тарілка пасти, за якою слідує риба або куриця. На полуденок дітям 
дають йогурт або фрукти, а дорослі віддають перевагу каві. 

Вечеря в Італії має бути великою, але не пізньою. Це як правило, паста 
з червоним або білим соусом, трохи риби або м’яса, овочів та фруктів, а також 
бокал червоного вина (за бажанням). 

Іспанія – півострів, оточений двома морями, вдповідно мешканці 
узбережжя здебільшого харчуються рибою. Тут розрізняють два види риби, адже 
риба, виловлена у Середземному морі, відрізняється від тієї, яку ловлять 
в Атлантиці. З іншого боку, Іспанія – гориста країна. Залежно від висоти 
змінюється клімат. На висоті до 300 метрів над рівнем моря майже ніколи не 
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буває холодно, але постійно йдуть дощі. Тут – свої продукти. В іспанській кухні 
дуже мало молочних продуктів. Незалежно від регіону їжу готують на оливковій 
олії. Вершкове масло для приготування їжі не використовують. Іншими 
загальними ознаками іспанської кухні є вживання яєчних десертів та виключно 
білого пшеничного хліба. 

Іспанські страви прості, але завдяки прянощам, таким як шафран, мають 
вишуканий смак. Найчастіше готують страви з риби, дарів моря, стручкових 
рослин і рису, у які додають помідори, перець, картоплю, яйця, часник, цибулю, 
оливки, мигдаль і вино. 

Перерва між скромним обідом і вечерею занадто тривала, тому ввечері 
подають різноманітні закуски «на один зуб» – тапас. Дещо більша ніж тапас 
закуска під назвою раціон (raciones). Ще одна закуска – platos combinados – 
поєднує декілька продуктів (крокети, салат, окату яєшню, телятину). Згідно 
з іспанським звичаєм перед їжею подають смажені мигдальні горішки, зелені сирі 
оливки, хлібобулочні вироби, а також томатний і часниковий соуси. 

У всій країні надзвичайно популярні тортильї (tortillas) – млинці, які 
подають як холодними, так і гарячими. Наступною стравою зазвичай вживають 
крем-суп. У жарку пору року подають й андалузький сильно охолоджений 
гаспачо – часниковий суп (ajo bianco), рибний суп боулавіса, супи пучеро 
(puchero), а також густу олла подріда (olla podrida).  

Як і в Італії, після супу подають фірмову закуску з макаронних виробів або 
тушковані овочі без гарніру. У цьому випадку до другого овочі вже не подають. 
Як закуску або другу страву іспанці люблять страву з раків. М’ясна друга страва 
зазвичай буває тушкованою або смаженою на грилі. Поряд з яловичиною, 
телятиною, свининою й молодою бараниною в іспанців користуються 
популярністю й страви з домашньої птиці. Куряче м’ясо входить до складу 
знаменитої паельї. Одна з національних м’ясних страв – пучеро, до якої подають 
галушки зі шпику, окосту, часнику, посипані зеленню петрушки. На гарнір 
подають переважно рис і картоплю. 

З десертів популярним є карамельний пудинг. Найвідоміші іспанські ласощі 
за межами Іспанії – туррон –нуга з горіхами, польворонес – різдвяне печиво. 
Не меншою популярністю користуються в Іспанії різноманітні креми (cremas) 
і пудинги (flan-es). Наприклад, каталонський крем (crema catalana), мигдальний 
крем (bienmesabe), молочний пудинг по-канарськи (leche саnаrа), а також 
солодкий рисовий пудинг (arroz con leche). 

Сири виробляють в усіх регіонах Іспанії. На відміну від сусідньої Франції, 
їх рідко використовують для приготування складних страв. Найвідоміший 
іспанський сир – кабралес з блакитною пліснявою. У Галісії – це сан-сімон і 
тетілья з коров’ячого молока, у країні Басків – ідіасабаль. У Кастилії і Леоні 
одним з найкращих вважають бургоський сир. 

Найбільш міцними з традиційних спиртних напоїв Іспанії є різні види 
агуардіенте (ісп. Aguardiente, буквально – «гаряча вода») та орудо. 

Херес – найпопулярніше автентичне вино, вироблене в Іспанії. Із пива 
виробляють тільки світлі сорти. Серед найбільш відомих іспанських лікерів – 
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«Licor 23» і «Ponche Caballero», «Орчата» (Horchata), «Гранісадос» (Granizados) – 
заморожений сік. Мінеральну воду (Agua mineral) зазвичай подають із льодом. 

В Іспанії не прийнято пити чай. Каву (Cafe) подають у різних варіантах: 
кафе соло – чорна кава, кафе кортадо – кава з незначним додаванням молока, кафе 
кон ліку – кава з молоком. 

Сучасна іспанська кухня різноманітна, своєрідна і неповторна. Її 
визначальними елементами – суто іспанськими стравами – є хамон та паелья. 
Зазвичай іспанці спочатку їдять хамон, а потім паелью. 

Хамон (ісп. «свиняча нога») – свинячий сиров’ялений окіст, справжній 
делікатес. Паелью готують з рису, додаючи шафран та оливкову олію. Паелья 
може бути м’ясна, рибна, з морепродуктами – кожний кулінар має свій спосіб її 
приготування. Крім того, до іспанських національних страв належать: бутіфара 
(butifarra) – свиняча ковбаса, яку подають з картоплею фрі або з овочами, інколи з 
яйцем чи омлетом; гаспачо – холодний суп з помідорів; сарсуела (zarzuela) – 
страва з крабів, креветок, осьминогів і білої риби в соусі, приготованому на вині і 
коньяку, тортілья – омлет, переважно з картоплею, чорісос (chorizo) – пряні 
свинячі ковбаски. Поширені способи теплової обробки продуктів: запікання 
з використанням овечого сиру, тушкування у вині, смаження на грилі. 

Традиційними для іспанського сніданку (desayuno) є чуррос (churros) – вид 
іспанської випічки з заварного тіста. Популярні також тости з оливковою олією і 
томатами, які подають з соком або кавою з молоком. Снідають іспанці о 8-й 
годині ранку. 

Пізній сніданок (аlmuerzo), який традиційно проходить об 1100 ранку, 
включає більш ситну їжу, ніж просто каву і чуррос. Снідають іспанці 
бутербродами, тостами або пиріжками з начинкою (empanadas). 

Обід (comida) у іспанців проходить між 1400 і 1700 і містить першу та другу 
страву, десерт, хліб і напій. Один з найстандартніших видів денного меню, який 
пропонують у будь-якому ресторані, включає: овочевий салат (ensalada de casa), 
паелью і такі десерти, як тірамісу, флан, морозиво або фрукти. 

Полуденок (merienda) становить своєрідне продовження обіду. Іспанці часто 
завершують робочий день о 2000, тому у них виникає потреба влаштувати собі 
додаткову перерву для прийому легкої їжі (зазвичай близько 1800). 

Вечеря (cena) традиційно проходить удома в колі сім’ї близько 2200. Увечері 
іспанці люблять влаштовувати тапас-походи, але зазвичай у п’ятницю, святкові 
або вихідні дні. 

Страви португальської кухні, на відміну від іспанської, менш гострі – вони 
соковиті та жирні. Кожна провінція має свої особливості приготування страв: 
в одній застосовують оливкову олію, в іншій – топлене свиняче сало чи вершкове 
масло. На усьому узбережжі (особливо на Півночі країни) споживають сардини. 
На південному узбережжі виловлюють тунців, проте вони доволі рідкісні, 
відповідно дорогі. Краби, молюски і восьминоги значно дешевші, тому крокети 
з крабів належать до найбільш популярних національних страв. 

Португальські рибні страви різноманітніші, ніж м’ясні. Велика рогата 
худоба в цій країні традиційно становить тяглову силу, тому справжнім 
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скотарством з подальшою переробкою молока займаються рідко. У Португалії 
уміють готувати біфштекси навіть із друго- і третьосортного м’яса. Кожен шматок 
м’яса без кісток довго витримують у вині і втирають у нього оливкову олію. 
І хоча таке м’ясо не стає повноцінним біфштексом, воно все ж набуває досить 
виразного смаку. Якісні недоліки португальська хазяйка виправляє за допомогою 
зелені, часнику і цибулі. Проте перевагу віддають вареному або тушкованому 
м’ясу, яке часто готують в одному посуді з овочами, переважно квасолею. Окрім 
квасолі, можуть додавати шпинат, мангольд (листовий буряк) і нут  
(баранячий горох).  

Португальська кухня багата соусами (песто, гарум, айолі, ромеско, 
чіліндрон, сальса брава та ін.). Найчастіше вживають рагу, печеню з м’яса, птицю, 
дичину і рибу, які зазвичай подають з картоплею й овочами. Широко 
використовують рис, причому не лише як гарнір до других страв, а й як десерт – 
з молоком або яйцями, цукром, ваніллю, корицею або ж лимонною цедрою. 

Для приготування супів використовують м’ясо, рибу і морських молюсків. 
М’ясний бульйон (особливо популярний курячий) зазвичай приправляють 
оливковою олією. Супи вживають і опівдні, і увечері. 

Португальці люблять готувати страви з риби, молюсків та інших продуктів 
моря. Національною стравою є солона тріска, яку готують більш ніж у 150 
способів. Найчастіше її вживають з картоплею, крутими яйцями і паростками 
ріпи, приправленими оливковою олією й оцтом. 

Широко використовують у Португалії прянощі, зокрема корицю, мускатний 
горіх і гвоздику. 

Португальці дуже люблять солодке. Кожен район країни має власні фірмові 
страви, завдяки такій різноманітності кожен зможе знайти щось собі до смаку. 

Напрям, у якому португальська кухня перебуває понад усяку 
конкуренцію, – це приготування кондитерських виробів і тістечок.  

У країні варять добре пиво, але найпоширенішим напоєм, особливо в 
Лісабоні, є суміш сиропу, тертої лимонної цедри і свіжої води. 

З гарячих напоїв дуже популярні, особливо у великих містах, кава, чай, а 
також різноманітні ароматні настоянки на липі, м’яті та лимонній цедрі. 

З-поміж вин особливу увагу приділяють портвейну, який становить близько 
третини виноробської продукції країни. Інші дві третини припадають на червоні 
вина і одна – на білі столові, найвідоміше з яких – «Виньес Вердес», яке 
виробляють і на експорт. 

Кухні Болгарії та Румунії займають проміжне місце між 
середземноморською і близькосхідною кухнями. Балкани відомі 
кисломолочними продуктами (йогурт, кисломолочний суп таратор), стравами зі 
смажених і тушкованих овочів з м’ясними добавками. Маслини, сухе вино, 
козячий сир становлять класичне меню балканської кухні.  

Болгарська кухня за асортиментом продуктів, прянощів і приправ подібна 
до кавказької. Більшість страв і соусів мають гострий смак і аромат завдяки 
використанню в значній кількості часнику, цибулі, червоного й чорного, 
свіжого стручкового (солодкого й зеленого) перцю. З-поміж видів теплової 
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обробки віддають перевагу тушкуванню й смаженню на відкритому вогні. 
Серед холодних закусок переважають овочеві салати. Їх подають на обід і 

вечерю як самостійну страву, а також як гарнір до гарячих страв. Найбільш 
популярні салати: шопський (з овечого сиру), дунайський, македонський. 
Болгари люблять бринзу, качкаваль (овечий сир) і використовують їх для 
приготування закусок (наприклад, фаршированого бринзою солодкого перцю), 
перших і других страв, а також у якості начинок для борошняних  
кулінарних виробів. 

Болгари широко використовують йогурт, який виробляють 
з першосортного овечого молока. З йогурту готують освіжаючий напій айран. 
У Болгарії йогурт п’ють із кропом, петрушкою, селерою та сметаною. 

Болгари споживають страви, приготовані з овочів, риби, м’яса – баранини, 
яловичини, птиці, дичини й меншою мірою свинини. Підкислюють страви 
подібно до інших слов’янських країн: додають сметану або кисляк. 
До національних супів належить суп з йогурту таратор і чорба. Найбільш 
популярні гарячі страви: кабабчета (смажені м’ясні ковбаски), каварма 
(м’ясний або овочевий рулет), дроб сарма (відбивна печінка ягняти з рисом 
і яйцем), сарми (фаршироване виноградне листя), кебаб (м’ясо, смажене на 
рожні), страви з фаршированих овочів, пироги з листкового тіста із сиром або 
м’ясом з цибулею, яйцями й грибами. Рибу вживають смаженою або запеченою. 

З овочів у болгарській кухні важливе місце займають біла квасоля, огірки, 
баклажани, кабачки, помідори, цукіні, зелений горох у стручках, цвітна капуста, 
стручковий перець, часник і пряна зелень. Картоплю вживають зазвичай 
смажену у фритюрі або у вигляді пюре. Болгари люблять компоти, креми 
й желе з малини, полуниці, сливи, абрикосів і персиків, баклаву  
з горіхами (солодкий пиріг). 

Хліб подають до столу у великій кількості й тільки пшеничний. 
З гарячих напоїв п’ють каву, рідше чай, з холодних – фруктову й 

мінеральну воду, соки. До обіду подають болгарські столові вина. 
До національних алкогольних напоїв належать сливовиця й рожевий лікер. 

Болгари дуже обмежено вживають молочні супи, холодники, борщі, гарячі 
круп’яні страви (крім рису), сирники й страви з котлетної маси. Із травня не 
вживають стару картоплю й до нового врожаю як гарнір використовують інші 
овочі, рис і макарони. 

Сніданок у болгар легкий і містить йогурт, салати зі свіжих незаправлених 
овочів, бринзу або овечий сир, масло, шинку, булочки, цукор, джем і каву. Обід 
рясний, а вечеря ситна. Окремо подають гострі томатні соуси, винний оцет, 
червоний і чорний перець, рослинну олію. 

Основу румунської кухні становлять страви з овочів, кукурудзи, риби, 
м’яса (переважно свинини й птиці) та молочних продуктів. Великий вибір сирів 
з овечого молока. Овочі (стручкову квасолю, помідори, огірки, баклажани, 
моркву, буряк і картоплю) використовують для приготування салатів, других 
страв і гарнірів до них. Значне місце в румунській кухні відведено кукурудзі. 
З кукурудзяного борошна готують мамалигу (густу кашу, яка часто заміняє 
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хліб), яку їдять із молоком, бринзою, пряженим маслом, першими й другими 
стравами, в холодному й гарячому вигляді. З молочних продуктів уживають 
сир, бринзу, тверді сири, підігріте молоко. Із холодних закусок – чечужну ікру. 

Основний спосіб теплової обробки – смаження на гратарі (товстій 
решітці). Під час приготування рибних і м’ясних страв широко використовують 
часник, цибулю, зелень петрушки й кропу, чорний і стручковий перець, які 
надають стравам специфічного аромату і гостроти. 

До найпоширеніших супів належать пескареска (суп типу юшки), чорба, 
бульйон з рисом, галушками, локшиною. 

Серед гарячих страв переважають страви з добре просмаженої свинини, 
яловичини, птиці, баранину вживають рідко. До національних других страв 
належать смажена вирізка, курка, смажена на рожні, токан зі свинини, курча 
з мамалигою, чулама (гуляш) з телятини з білим соусом, митітеї, ковбаски 
із часником і перцем, страви з дичини, фарширований перець, мусака (овочева 
запіканка з січеним м’ясом), голубці з капустяного або виноградного листя, 
пастрома (копчене козяче м’ясо). З борошняних кулінарних і кондитерських 
виробів поширені пироги з листкового тіста з м’ясом, бринзою, фруктами, 
варенням, горіхами із цукром, а також кекси, печиво й тістечка. 

З напоїв румуни віддають перевагу каві по-турецьки. До столу подають 
пшеничний хліб, фруктову й мінеральну воду, виноградні вина. 

У румунській кухні не поширені страви з баранини й січеного м’яса, а 
також соуси й киселі. 

 
5.2. Етнічні кухні Азії, Америки, Африки та Австралії. 

5.2.1. Специфіка кухонь Ближнього та Середнього Сходу 

 

Арабську і африканську кухню об’єднує мусульманська традиція. 
Народи цих країн використовують одні й ті самі продукти (рис, бобові, 

баранину, козлятину, птицю, яйця, рибу, оливкову олію, сири, овочі, фрукти), а 
також способи приготування страв і види теплової обробки. 

Гостинність арабів безмежна: господар прагне максимально догодити 
гостю, приймаючи його.  

Кухні країн Близького Сходу характеризуються широким використанням 
баранини, козлятини, птиці, риби (оселедця, судака, севрюги, білуги, осетра). 
Яловичину вживають у значно меншій кількості, а свинина практично виключена, 
вживають багато овочів, а рис – після м’яса – становить основний продукт 
споживання. Основою багатьох страв є фарш з м’яса і рису.  

Специфіку арабської кухні становлять гострі страви: розетті, фуя меломес, 
ель-молокне, плов. М’ясні страви смажать на відкритому вугіллі. 

Кухня народів різних арабських країн має загальні риси, незважаючи на 
деякі відмінності. Страви з риби, яєць, кисломолочних продуктів (особливо сиру, 
що нагадує бринзу) займають особливе місце. Арабську кухню важко уявити без 
застосування прянощів і приправ – цибулі, часнику, червоного і чорного перцю, 
кориці, ароматичних трав, оливок. Для приготування їжі зазвичай 
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використовують оливкову олію, а м’ясні страви смажать без використання жиру 
за температури до 300°С. Завдяки скоринці, утвореній внаслідок застосування 
такої технології, у філе утримується м’ясний сік, і приготовлена страва виходить 
особливо ніжною і соковитою. 

У багатьох арабських країнах приймають їжу двічі на день. За такого 
режиму вранці споживають дуже ситний сніданок і такий же ситний обід – 
пізно ввечері. 

Слід зауважити, що порядок подачі страв під час святкового обіду арабів 
особливий, у багатьох арабських народів він кардинально відрізняється від 
звичного нам європейського. Так, у Йємені святковий обід зазвичай починають 
кавуном або динею, потім подають бінтас-сахі – солодке тісто, залите 
розтопленим маслом і медом, відтак – баранчика зі спеціальним соусом, 
а завершують обід бульйоном. Якщо користуватися звичними нам термінами 
«перше», «друге», треба пам’ятати, що йдеться зовсім не про порядок 
подачі страв. 

Найпопулярнішими першими стравами є м’ясні супи з квасолею і рисом, 
стручковою квасолею, каперсами, горохом. Більшість супів арабської кухні 
готують на м’ясному бульйоні, приготованому в особливий спосіб. М’ясо 
обсмажують великим шматком без жиру, а потім заливають холодною водою і 
варять до готовності. Овочі додають вже в готовий і проціджений бульйон. 

Як другу страву зазвичай вживають м’ясо чи птицю, тушковані або смажені, 
плов. До м’ясних страв часто додають родзинки, прянощі, гострі приправи. 

На закуску вживають різні свіжі і мариновані овочі: маслини, помідори, 
перець, а також горіхи, кавунове насіння, фініки. 

Найпоширенішою стравою у багатьох арабських народів є кукурудзяна 
каша – бургуль, яку можна полити кислим молоком або подати з маленькими 
шматочками м’яса. З-поміж солодких страв слід виділити халву, цукати, лукум у 
цукрі, солодкі лимони, фініки, з кондитерських виробів – баклаву, канафу, кус-
кус, пастилу, хліб у вигляді коржів. З напоїв – кисле молоко, чай і каву, яку 
зазвичай п’ють без цукру, але з додаванням прянощів. Кава – традиційний 
арабський напій, і процес його приготування часто становить складну процедуру. 
У Саудівській Аравії прийнято додавати до кави гвоздику і кардамон, а в Іраку – 
шафран і мускатний горіх. А в Йємені, що поставляє кращу в світі каву, 
національним напоєм є гішр – відвар кавового лушпиння, який за смаком нагадує 
каву, змішану з чаєм. 

Досить популярні кисломолочні продукти: кисле молоко, кефір, сир, 
борошняні страви. Хліб вживають тільки білий, найчастіше це великі коржі 
(лаваш, чурек). 

На десерт вживають багато фруктів, як у натуральному,  
так і в сушеному вигляді. 

У Йємені особливою популярністю користується страва з молодого 
баранця, начиненого рисом, родзинками, мигдалем і прянощами, а також гострий 
соус хельба з червоного перцю, гірчиці і ароматичної трави, який становить 
неодмінну частину столу. 
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У Сирії та Ливані до традиційних страв належать куббе – смажені або 
варені кульки з м’яса, риби, різних приправ і яхні з овочами. 

Улюбленими національними стравами жителів Іраку є плов із баранини і 
рису, у який зазвичай додають родзинки, інжир, мигдаль, а також яхні – м’ясна 
страва з гострими приправами. У місцевих ресторанах готують смачну м’ясну 
страву сирійського походження – шаурму. У Сирії її називають газ. Іракці дуже 
люблять рибу, особливо форель.  

Алкогольних напоїв споживають мало. Дуже популярні шемин (сильно 
збитий кефір) і різні щербети (фруктові соки), особливо мигдалевий екстракт. 
Основний гарячий напій – чай. 

Ліванці – великі гурмани, ліванське меззе (від «мазза» – «робити ковток», 
«пробувати») містить 30 страв: спинний мозок ягняти, смажені нирки, копчений 
телячий язик, рожеві креветки, шаманандар, буряк в оцті, сиру печінку 
з перцевою м’ятою, свіжі огірки, мариновану цибулю, хубз – тоненькі арабські 
хлібці, мигдаль, закуску на кшталт грінок у формі трикутників, печену морську 
рибу, баранячий язик, насіння соняшника, смажені баклажани, зелені і чорні 
оливки, моркву, картоплю, підсмажені фісташки і т. ін. Усе перераховане – це 
тільки прелюдія до справжньої трапези, приступити до якої європеєць не 
наважився б без спеціальної консультації офіціанта. 

Цю трапезу розпочинають з інжирів, бананів, апельсинів, земляних 
горішків, смаженої цвітної капусти, стручків свіжого горошку, квасолі в грибному 
соусі, вареного рису. 

Меззе важко уявити без лабана, политого кунжутною олією. Однак і ця 
страва не являє собою фінал трапези. Вона може бути продовжена подачею каші, 
приправленою лимонним соком, петрушкою, кунжутною олією та часником, 
паштету з риби, кропу і часнику, страв, приготованих з дарів моря – як 
рослинного, так і тваринного походження. Цей перелік можна доповнювати. 

Основу кухні кочових арабів Аравійського півострова становлять молочні 
продукти, особливо кисле молоко (лабан) і сир, а також фініки, прісні коржі 
з кукурудзи та пшениці. М’ясо (яловичину, баранину, верблюжатину) вживають 
лише наприкінці літа, коли вичерпується корм. 

Осіле арабське населення вживає переважно ячмінні або пшеничні прісні 
коржи, просяну кашу, варені боби, овочі, круп’яні, горохові, гарбузові юшки, 
фініки, фрукти. Найпоширенішою стравою є бургуль-каша з пшениці або 
кукурудзи, обробленої в особливий спосіб, полита кислим молоком або посипана 
шматочками м’яса в урочистих випадках. Популярна також каша з борошна, 
змішана з оливковою олією і стручковим перцем. Їжу рясно приправляють 
червоним перцем та іншими прянощами. 

Великого значення піж час приготування надають фінікам. 
Національна кухня Туреччини, розташованої на кордоні Європи й Азії, 

увібрала в себе вишуканість європейської кулінарної традиції, екзотичність 
арабської кухні і строгість тюркських кочівників. Традицію смажити м’ясо на 
шампурах на відкритому вогні збережено дотепер. 
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Найпоширенішою турецькою стравою є плов, якому поступається навіть 
долма – перець, фарширований рисом і подрібненим м’ясом. Королем столу 
вважають шиш-кебаб – шматки молодої баранини або козлятини, підсмажені на 
рожні над гарячим деревним вугіллям. До національних турецьких страв належать 
також пастірма (яловичина, приправлена червоним перцем і висушена на сонці) та 
берак (листкове тісто, фаршироване сиром зі сметаною або меленим м’ясом). 

За національним звичаєм кожен гість турецького ресторану має право бути 
присутнім під час приготування замовленої їм страви.  

Турки – великі майстри в приготуванні кондитерських виробів: курабіс 
(галет з медом і цукром), баклави (тістечок з горіхами), кадаїфа. 

Алкогольні напої в Туреччині споживають рідко і помірно. 
З безалкогольних напоїв віддають перевагу кефіру (айрану). 

Світову популярність здобув спосіб приготування кави. Він так і 
називається «по-турецьки».  

Ізраїль являє собою державу іммігрантів, тому ізраїльська кухня 
сформувалася під впливом кухонь тих країн, звідки вони прибули. 

Характерні страви – фарширована риба і курячі шийки, традиційні суботні 
супи чоліт і хамім, різноманітні цимеси, кутелі і штруделі, ніжні листкові пиріжки 
з начинкою із м’яса і товчених волоських горіхів, деруни  зі сметаною, 
бухарський і перський плов. 

Відповідно до двох категорій єврейського суспільства сформувалися дві 
гастрономічні традиції. Ашкеназі (прибулі з країн Західної Європи) споживали 
яловичину і коренеплоди, приправлені тваринним жиром, цукром, цибулею і 
часником. Кухня ашкеназі багато запозичила у італійців, німців, французів і 
слов’ян. Сефарди (прибулі з країн Північної Африки і Близького Сходу) довгий 
час вживали їжу, згадану в Старому Завіті: боби, сочевицю, роздроблену 
пшеницю і баранину, але при цьому із задоволенням користувалися рецептами 
турецької та перської кухонь. 

Переважні способи приготування: варіння, запікання, припускання, 
тушкування з додаванням води. 

Спеції використовують дуже обережно, вони призначені лише відтіняти і 
розкривати смак того або іншого продукту. Найпопулярніші єврейські страви 
готують із субпродуктів: яловичого мозку, язика, печінки і потріпки. 

Особливо відрізняють єврейську кухню від інших закони каш рута  
(від івр. «придатний»). Це певний звід правил, яких потрібно дотримуватися під 
час приготування: заборонено поєднувати молочну і м’ясну їжу, вживати м’ясо 
не жуйних і парнокопитних тварин, хижих тварин і птахів. Табу накладено також 
на плазунів і риб, у яких немає плавників і луски (у тому числі на молюсків), а 
також на всі продукти, отримані від цих тварин. Дозволене м’ясо необхідно в 
особливий спосіб підготувати до вживання – зробити кошерним (знекровити). 

М’ясо кошерують у два способи, в результаті яких кров можна вважати 
видаленою. 

Рибу вважають кошерною, як тільки її вийняли з води. 
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На сніданок ізраїльтяни вживають фрукти, овочеві салати, каву з вершками, 
сир і кисле молоко. 

Обід зазвичай містить чотири страви, серед яких – птиця з тушкованою 
капустою, рисом і зеленим горошком. Вечеря за складом страв нагадує сніданок 
у різних варіантах. Вживають багато фруктових соків. 

 

5.2.2. Гастрономічне розмаїття кухонь Східної Азії 
 

Специфіку національної кухні в Японії формують особливі методи обробки 
продуктів й сировини, столові прилади. «Умі-но-саті» – найсвіжіші дари моря за 
мінімальної теплової обробки. Основний принцип приготування страв японської 
кухні полягає в збереженні природного смаку продукту. Соуси і жири японці 
вживають у малій кількості. Страви подають у сирому вигляді або 
використовують прийом швидкого варіння. 

Традиційно переважає триразове харчування, причому снідають зі сходом 
сонця, обідають опівдні і вечеряють із заходом сонця. 

У кожному прийомі їжі японця має бути щось з гір і моря. Гірський 
складник преставлений численними овочами за сезоном, рисом, а також соєвими 
бобами і їх похідними. Морський складник включає усі види морської риби, 
китоподібних, молюсків (навіть медуз), водорості, морську капусту. Сезонні і 
місцеві чинники суттєво впливають на раціон. Зазвичай у вжитку те, що саме в 
цей час дозріває на грядках або ловлять у морі. 

 Нині японці займають перше місце у світі за тривалістю життя. Цьому є 
свої причини – їх повсякденна їжа містить мало холестерину. Японці зовсім не 
п’ють молока (навіть вважають його шкідливим), інші молочні продукти стали 
споживати зовсім нещодавно. 

Географічне положення Японії здавна визначало гастрономічний вибір її 
жителів. Тримати худобу тут завжди було дуже важко – не вистачало пасовищ. 
Свиней і домашню птицю тримають досі, особливо на південних островах, проте 
цього замало для густонаселеної країни. Тому м’ясо (особливо яловичина) завжди 
було таким рідкісним продуктом, що навіть вважалося ліками. 

Японців здавна годував океан. Головне місце в японському меню завжди 
займають рибні страви. Рибу тут варять рідко, частіше їдять сирою або смаженою. 
Японська кухня багато в чому схожа з китайською і корейською. 

Рис у харчуванні японців має таке ж велике значення, як картопля у слов’ян 
або, скажімо, м’ясо у монголів. За звичаєм, рис варять без солі з невеликою 
кількістю води або на пару і не помішують, до нього подають гострі, солоні або 
гостросолодкі приправи. 

У Японії морські продукти прийнято вживати в сирому вигляді, часто – 
тільки-но виловлені. Трепанг подають у сирому вигляді з оцтом і тертою 
японською редькою, тунцем, сьомгою та ін. Деякі морські риби, наприклад, 
кулясті, – диодон, тетраодон та інші – потребують особливої обережності під час 
приготування, оскільки їх внутрішні органи містять отруту. Але японські гурмани 
не зупиняються навіть перед такою небезпекою.  
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Японці також їдять медуз, м’ясо восьминога, акули й інших морських 
тварин, яких європейці не вважають їстівними. Особливо цінують акулячі 
плавники, а суп, зварений із них, вважають вишуканими ласощами. З інших 
морських продуктів слід зазначити морські черепашки («сад-зае»), шкаралупа 
яких має спіральну форму. Це велика черепашка розміром з кулак.  

Морську двостулкову черепашку, підсмажену з сіллю у власному соку (ха-
магурі-моякі), японські гурмани вважають найвишуканішою стравою. Сире м’ясо 
морського рака (ікедзуку-рі) вважають вишуканою і цінною стравою не тільки 
завдяки його смаковим якостям, а й тому, що в ньому повністю зберігаються 
йодисті речовини, фосфор та інші корисні компоненти. Цікавою є страва моно – 
це суп з морської двостулкової черепашки «хамагурі» з бобовими паростками. 
Великим делікатесом вважають рідкісні за величиною устриці, які зазвичай 
подають на льоді, з лимоном, гострим соусом і хріном. Крім того, вживають 
морські водорості, які часто їдять з паростками бамбука і грибами.  

До найвідоміших японських страв належить темпура (риба, морепродукти, 
овочі у клярі, обсмажені у фритюрі) та скияки – смажене м’ясо з локшиною, 
сельдереєм і шалотом. Темпура і скияки вважають альфою і омегою японської 
кухні. 

У Женеві в 1955 році таким японським стравам, як скияки, сусі і сасімі були 
присуджені золоті медалі. 

З овочів у Японії поширені листя зеленого салату, зелена цибуля, бобові 
паростки, паростки бамбука, спаржа, редис, селера, шпинат, а редьку взагалі 
вважають національною стравою. Існує багато видів приправ, але основні готують 
з редьки, редису та зелені. 

Велике значення для раціону японців мають бобові продукти – тофу і місо. 
Тофу – бобовий сир, що містить переважно соєвий білок. Його зазвичай вживають 
на сніданок. Місо – напіврідка маса, приготована з варених і розім’ятих соєвих 
бобів, у яку для бродіння додають дріжджі. Місо використовують для 
приготування різних супів.  

Японці люблять перші страви, але їдять їх невеликими порціями, три рази 
на день, причому перевагу віддають бульйонам і пюреподібним супам. Після супу 
їдять відварений рис, рибу (найчастіше смажену) і страви з м’яса й овочів. 
До сніданку, обіду і вечері подають масло та деякі види м’яких сирів. 

До обіднього столу подають білий пшеничний хліб, фруктову воду, соки, 
рослинну олію. 

Меню урочистого японського обіду включає дев’ять страв. Для менш 
формальних випадків вважають цілком прийнятним сім змін страв.  

У Японії немає поняття «головна страва». Звідси величезна різноманітність 
страв на столі під час будь-якої трапези. Японську кухню важко уявити без 
соєвого соусу, імбиру і часнику, рисової горілки саке, солодкого рисового вина 
мірин, а також рибного бульйону дасі. У Японії прийнято ситно поїсти з ранку. 
Основою сніданку є відварений рис, суп і коно-моно – мариновані огірки пікулі. 
Крім того, на сніданок японці їдять яйця і рибу. 
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На обід знову їдять рис, але до нього подають відварені овочі, варену 
сочевицю і страви з тушкованої риби з яйцем. На вечерю на столі знову рис. 
До нього може бути поданий міцний бульйон і сира риба сасімі. Серед сучасних 
японських рецептів можна знайти такі сировинні інгредієнти: французькі соуси, 
італійський сир, тушковане м’ясо на американський манер тощо. Це свідчить про 
інтеграцію японської кухні у всесвітній гастрономічний простір. 

Японці мало солять їжу, а деякі страви взагалі готують без використання 
солі, додаючи її за смаком вже за столом. Більшість страв японської кухні готують 
на рослинній олії або риб’ячому жирі. 

Як десерт зазвичай подають свіжі фрукти, часто цитрусові, а також 
японську хурму. П’ють японці фруктову воду або просто воду з льодом, у літні 
дні – пиво, а мінеральну воду вживають дуже рідко. Не люблять вони алкогольні 
напої, зокрема шампанське. Виняток становить тільки національний напій саке – 
рисове вино. У країні більше 2500 винарень саке. П’ють його, як правило, перед 
їжею.  

До саке подають закуску – т. зв. сакену. 
Японський етикет потребує наливати напої двома руками. Починають з 

найстаршого за віком (званням), жінкам наливають в останню чергу. 
Улюблений напій японців – зелений чай. Він користується популярністю 

серед усіх верств населення, його п’ють перед їжею, під час кожної трапези і 
після неї. 

Вважають, що в зеленому чаї краще, ніж в інших сортах, зокрема чорному 
або червоному, зберігаються вітаміни, танін, кофеїн, теїн, ефірні олії й інші 
компоненти, необхідні людському організму. До того ж, зелений чай добре 
угамовує спрагу. 

Люб’язність і уважність – головні особистісні риси японців. Давати «на 
чай» в японських ресторанах означає виявляти неповагу до офіціанта. 

Зібравшись за столом, японці вимовляють традиційний тост – «Кампай!» 
(«Ваше здоров’я!») і цокаються. 

Їдять японці, дотримуючись складного ритуалу: стають на коліна або 
сідають на рогожу, білосніжними серветками витирають обличчя і руки і лише 
потім занурюють палички у фарфорові чашки з їжею. Ложки в Японії не 
використовують. Тверду їжу їдять паличками, а рідку – п’ють. Японськими 
столовими приладами є дерев’яні палички хасі. У японців вони мають гострі 
кінці, тоді як у китайців – тупі. Палички ні в якому разі не можна встромляти в 
рис, оскільки подібні дії асоціюються з похоронно-поминальним обрядом. 
Палички слід підносити до губ, не забираючи до рота і ні в якому разі не 
облизуючи. Їх сервірують горизонтально відносно до тарілки.  

Японський обідній стіл зазвичай не покривають скатертиною. Початок 
ресторанного обслуговування відвідувачів супроводжує винесення вологих 
білосніжних серветок осібері. Серветкою гості витирають лице і руки, після чого 
офіціант відносить її. Осібері не має торкатися нічого, окрім рук і обличчя. 
Поведінка гостей за столом має бути стриманою, крики не допустимі. Загальних 
страв не буває: кожну подають на окремій тарілці. Запрошених обслуговують у 
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порядку старшинства. Оформлення страви для японців так само важливе, як і її 
смак. Під час сервірування страв враховують тип їжі, пору року і навіть вік 
гостей. Смаколики розкладають вільно. У японській кухні високо цінують красу 
порожнього простору.  

Важливо під час сервіровки столу дотримуватися принципу контрасту. 
На столі майстерно поєднують круглий і квадратний посуд, довгий і короткий, 
великий і маленький. Круглу їжу подають у квадратних ємностях, і навпаки. 
Перевагу віддають непарним числам – під впливом китайської філософії. 

На японському столі панує асиметрія, усі страви урівноважують одна одну. 
Візитною карткою усієї японської кулінарії є суші. Їх подають на свята, 

ювілеї, дні народження. Існує чотири види різноманітних суші: нігірідзусі, 
макідзусі, осідзусі, тіразідзусі. 

Приготування суші – ціле мистецтво. Щоб оволодіти ним, треба пройти 
річний курс підготовки в спецколеджі, заплативши до 15 тис. доларів. 

Гастрономічний центр Сходу становить Китай. За складністю, 
вишуканістю й аристократичністю китайська кухня наближена до французької. 
Приготування їжі здавна розцінювали як справжнє мистецтво, поети і філософи 
писали трактати про їжу. 

Китай вже в давнину був густонаселеною країною. Сім’ї були багатодітні, а 
значить, бідні. Вони не могли дозволити собі зайвих витрат не тільки на продукти, 
а й на паливо. Дерева необхідно було заощаджувати, всі продукти різали дрібно, 
використовували опуклі сковороди, сплетений з бамбука кошик, щоб варити на 
пару відразу кілька страв. Народ, який століттями голодував, створив найбільш 
вишукану кухню в світі. 

Існують регіональні відмінності між північною (пекінською або 
шаньдунською), східною (хуайянською), західною – південною (сичуанською і 
кантонсьною) кухнями КНР. 

Пекінську кухню поділяють на «місцеву», імператорську, князівську і 
мусульманську. Шаньдунська кухня характеризується відносно великими 
за обсягом порціями страв, широким застосуванням дичини, морепродуктів, 
прозорих бульйонів. Найбільш популярні такі страви, як куряча грудка з соєвим 
соусом – «Узянбао цзіндін», суп з акулячої губи – «Шаго юй-чунь», суп 
з ластівкового гнізда з курячою крихтою – «Цзифу яньцай», тушковані плавники 
акули в червоному соусі – «Хунпа юйчи». 

Конфуціанська кухня налічує 160 страв. Серед них знаменита «Вісім святих 
перепливають море», солоні капустяні качани. До страв подають рисову горілку 
(38°) – конфуцзя цзю. 

Страви хуайянської кухні характеризуються особливою свіжістю, легким 
ароматом, витонченим сервіруванням страв. Найбільш відомі страви – свинина, 
зварена на пару в листі лотоса, м’ясні котлети «Голова лева», качка з 8-ма 
компонентами. Особливо перчені страви: «божественна» курка з п’ятьма 
гарнірами «Уюань шеньсянь цзи», качиний суп з вісьмома коштовностями «Бабао 
яген», рисова локшина з бульйоном – «Танфань і гаофень». 
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Сичуань – провінція з населенням у 100 млн, «країна достатку»,  
славиться пряно-гострими стравами. Китайці кажуть: «Продукти в Китаї,  
аромати – в Сичуані». 

Характерні сичуаньські страви: смажена свинина з горішками і зеленим 
перцем – «Гунбао жоудін», тушкована свинина з плодами сріблястого абрикоса, 
осетр з Янцзи, різні пельмені з гострими соусами, а також куряча юшка 
«Цзідоухуа», печінковий омлет у бульйоні «Ганьгао тан», куряча грудка 
з червоним перцем «Гунбао цзи», курка, смажена з перцем «Лацзи цзідін», карасі 
в соєвому соусі «Доу-бнь Цзіюй», трепанги з рисовою кіркою «Гоба Хайшень», 
курка, копчена на тирсі камфорного дерева і чайному листі «Чжанча цзи», 
смажена свиняча голова з соєвим сиром «Доучжа чжутоу», смажена свиняча 
грудинка «Хуйго жоу». 

У сичуанській кухні налічують понад 20 способів приготування їжі. 
Головне завдання кухаря – змінити первинний смак продукту. Звідси – свинина 
з ароматом риби «Юйсян-жоуси» і курка з ароматом мандарина. 

Кантонську кухню вважають найбільш вишуканою. Її основу становить 
зажарена домашня птиця і свинина, що подають у вигляді тонко нарізаних 
скибочок в соусі на подушці відвареного рису. Кухня характеризується 
приготуванням страв з невеликою кількістю олії та гострих приправ, 
використанням змій, равликів, устриць, жаб, горобців, черепах. 

Традиційна страва кантонської кухні – дам сум (пельмені з різноманітною 
начинкою на пару або в підсмаженому вигляді). Головним для пельменів 
вважається зміст, а не форма. Переважає багатокомпонентний склад фаршу для 
пельменів: тен чай чук – рис зі свининою, яловичиною, рибою, креветками і 
м’ясом каракатиці; кап тай чук – рис з рибою, яловичиною і свинячою печінкою. 
До традиційних страв цієї кухні належать також: лун ху фен – суп з м’ясом змії і 
курки; вон-тон – пампушки з готовою начинкою зі свинини чи морепродуктів 
у рисовому або пшеничному тісті. 

Літнє і осіннє меню відрізняється м’яким смаком, зимове – більш гострим. 
Жоден прийом їжі не обходиться без каші. Її варять з гаоляна, кукурудзи та 

проса. З рису варять суху розсипчасту кашу (дань) і рідку (дамінчжоу), яку 
китайці вживають тільки на сніданок. 

Зернобобові культури становлять основне джерело білка в їжі китайців, 
замінюючи м’ясо. Великою популярністю тут користуються страви і вироби 
з борошна, риба і морепродукти; овочі (капуста – китайська, салатна, білокачанна, 
сичуанська, картопля, цибуля-батун, стручки квасолі, паростки бамбука тощо) 
маринують, солять у соєвому соусі, квасять і сушать. 

З м’ясних продуктів особливо поширена свинина, яловичину і баранину 
використовують значно рідше. Вживають м’ясо домашньої птиці, особливо курей, 
качок, а також курячі та качині яйця. Велике значення мають прянощі і спеції 
(бадьян, гірчиця, імбир, кинза, кориця, кріп, солодкий корінь, гвоздика та інші). 

Особливості здорової китайської кухні. Кожну страву готують за декілька 
хвилин, що сприяє збереженню у ній основних поживних речовин. Як столові 
прилади використовують звичайні палички з бамбука.  
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Рисове лушпиння містить цінні речовини; молюски, риба і ракоподібні 
забезпечують організм необхідними мінеральними речовинами і білком.  
Бобові, передусім соя, завдяки багатому змісту рослинного білка стимулюють  
розумову діяльність. 

Продукти нарізають дрібними рівномірними шматочками і готують 
переважно на дуже сильному вогні (2-3 хв.). Для жаріння використовують 
казаноподібну сковорідку, для приготування рису, пампушок і пельменів – 
пароварку з декількох сит. 

Послідовність страв відмінна від звичної нам. Супи подають як проміжну 
страву або на закінчення трапези. Складання індивідуального меню теж становить 
свого роду мистецтво, оскільки слід урахувати, що одні страви стимулюють 
письмову діяльність і красномовство, інші – діють заспокійливо або активізують 
еротичний потяг. 

При цьому надзвичайно важливо дотримуватися послідовності страв, щоб 
уникнути неприємних наслідків для організму або поганих сновидінь. 

Режим харчування триразовий. Снідають обов’язково рідкою кашею і 
гарячим чаєм без цукру. Обід починають рівно опівдні з подачі гарячого зеленого 
або ароматизованого чорного чаю без цукру. Потім подають холодні і гарячі 
закуски, після них – другу страву, наприкінці обіду – суп з рисом. Завершують 
обід гарячим чаєм без цукру. Вечеря легка. Десерт не подають окремо, оскільки 
солодкі страви входять в основну частину меню.  

Столовий етикет передбачає дотримання трьох ключових правил, які 
китайці не порушують за жодних умов. По-перше, заборонено переміщати тарілку 
столом, намагаючись взяти найбільш уподобаний шматок їжі. По-друге, не 
прийнято класти палички на стіл – для цього існує спеціальна підставка. По-третє, 
їсти треба неодмінно паличками, не нанизуючи на них їжу, оскільки на думку 
китайців, використання паличок як виделки знищує смак. Палички кладуть 
праворуч від тарілки гостя, поруч з ними – ложку для соусів, зліва –  
звичайну виделку. 

Обідній стіл обов’язково круглий, страви подають на його обертову частину 
на великих блюдах без поділу на індивідуальні порції. Столи зазвичай покриті 
скатертиною. Знаком того, що гості задоволені частуванням, слугує сильно 
заляпана до кінця обіду скатертина. 

До святкового столу подають пляшку китайської горілки (байцзі) і пиво, а 
наприкінці обіду або вечері – жасминовий чай (моліхуа ча). 

Для чайної церемонії Гунфу-ча важливі три чинники: вода (джерельна, 
ключова, але не колодязна), правильно заварений окріп (у стадії «білого ключа») і 
гарне чайне листя (в ідеалі – улунський чай). 

У Китаї виділяють шість основних видів чаю: чорний, червоний, 
жасминовий, жовтий, зелений і білий (залежно від міри ферментації). 

Страви корейської кухні малокалорійні, проте досить поживні, 
відрізняються унікальними смаками та ароматами. 

Основу харчування корейців становить рис, а також пшениця, ячмінь, 
просо, овес і чумиза. 
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З рисового і пшеничного борошна готують різні види локшини. 
Найулюбленіші страви корейців – куксу (довга локшина, приготовлена з прісного 
тіста) і сучебі (корейські галушки). Найпоширенішою стравою є куксу чангук 
(куксу з гарячим супом, заправленим соєвим соусом). Досить поширеною 
стравою є також кечанькук – суп із собачого м’яса.  

Супи зазвичай їдять під час сніданку та вечері, їх варять як на соєвому 
соусі, так і на м’ясному чи рибному бульоні. За традицією, суп та рис їдять 
плоскими латунними ложками. Іноді рис опускають в суп. 

З борошна готують корейські пельмені – манту, начинені м’ясом, овочами 
та цибулею. Іноді манту роблять із солодкою начинкою, тоді вони нагадують 
солодкі пиріжки. 

Найважливішими приправами є соєва паста чань і соєвий соус канчань. 
Їх широко використовують для приготування багатьох страв: розведений канчань 
можуть вживати як суп; чань додають у м’ясний бульйон. 

Корейці вживають тільки рослинні жири, одержувані переважно із соєвих 
бобів, зародків кукурудзяного зерна, рисових висівок, соняшника,  
арахісу, рицини. 

У корейській національній кухні важливе місце займають страви, 
приготовані з м’яса (свинячі голови, собаче м’ясо, птиця) і риби – коги. 

М’ясо, рибу й овочі корейці їдять як сирими, так і соленими, маринованими, 
в’яленими, вареними, тушкованими, обсмаженими в рослинній олії. Усі ці 
продукти подають до столу нашаткованими. 

У харчуванні корейців важливе місце займають морська і річкова риба, а 
також різні морепродукти. Страви із сирої риби називають хве (дрібно нарізана, 
очищена сира риба, приправлена гострими спеціями). Крім того, рибу 
заготовляють про запас (солять і сушать). Дрібну рибу в’ялять на сонці без засолу. 
З морських тварин їдять голкошкірих голотурій і морських їжаків. Також 
вживають м’ясо крабів і молюски. Особливо живильною корейці вважають страву 
з трепангів – хесам (морський женьшень). 

Вживають їстівні водорості хенхо, серед яких найбільшою популярністю 
користується морська капуста (японська ламінарія). Червоні водорості 
(анфельція) становлять цінну сировину для отримання харчового желатину. 

Неодмінним компонентом корейської національної кухні є овочі, що 
вживають як у сирому вигляді, так і в квашено-солоно-маринованому. Квашено-
мариновані овочі – кімчхі – улюблена корейська страва, для її приготування 
використовують листову капусту, іноді редьку, огірки, цибулю, помідори, ріпу і 
навіть диню. 

З овочів готують різні салати – чхе. Найбільш поширені чхе з редьки, 
капусти, моркви, огірків, цибулі, картоплі, баклажанів з обов’язковим додаванням 
тонко нарізаного червоного перцю. 

Найпопулярнішою сировиною є картопля. Скоростиглі сорти 
використовують для отримання крохмалю, з якого готують танмьон (вид 
вермішелі), патоку та солодощі. 
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Значне місце в раціоні кореців займають фрукти (хурма, груші, персики, 
абрикоси, слива, вишня), дикі ягоди, їстівні трави, коріння, квіти і плоди дерев. 
Для приготування настоянок і приправ збирають дикий часник і квіти акації. 

Алкогольні напої корейці виготовляють переважно з рису, ячменю й проса. 
Найбільш відома рисова горілка – суль. Також в Кореї славляться наливки, 
настояні на кориці, імбирі, хризантемі, апельсиновій кірці. 

Традиційна корейська кухня не знала молока і молочних продуктів, проте 
в останні десятиліття ХХ ст. корейці стали частково включати ці продукти у свій 
харчовий раціон. 

Першу закуску – тубу – готують з соєвих бобів, другу – із зерен моєй. 
Обов’язкові страви святкового столу – танкварю, квад-смажу, сінсолло 

(«їжа безсмертних»), сатханрю (солодощі). Один з видів солодощів – квад-жуль 
(кваджусаль), що готують із кращих сортів рису.  

Обов’язок приготування їжі в корейських сім’ях лежить на жінках. Їдять 
корейці зазвичай три рази на день (сніданок – о 6-7 ранку, обід – о 12 дня, 
вечеря – о 7-8 вечора). 

У маленьких сім’ях батько і сини займають центральні місця за столом, 
мати і дочки сидять з краю. У великій родині спочатку їдять чоловіки, потім 
жінки.  

Корейський традиційний етикет не дозволяє підносити близько до рота 
чашки з рисом, супом або іншою їжею. Корейці їдять металевими або 
дерев’яними паличками, іноді покритими лаком. 

Їжу в сільській місцевості готують у чавунних котлах. На сьогодні в містах і 
селах все більшого поширення набуває посуд фабричного виробництва. 

До монгольського напряму в кулінарії відносять національні кухні 
калмиків, бурятів, шорців, алтайців, тувинців і частково хакасів. 

Цей кулінарний напрям ґрунтується переважно на використанні м’яса, 
молока і борошна, причому технологічні прийоми обробки цих продуктів 
відрізняються від прийомів казахсько-киргизької кухні, що і є визначальним для 
виділення монгольської кухні в самостійний кулінарний напрям. 

Популярні страви з вареної несолоної баранини, а також пінка. 
У Монголії існують страви, відомі тільки в цій країні, наприклад, борцог 

(шматки дрібно нарізаного тіста, обсмажені в баранячому жирі або маслі), 
хальмаг (суміш пінок і борошна), пиріжки з сирим м’ясом. 

Улюблений напій в Монголії – чай з молоком, маслом або салом, сіллю. 
Молоко піддають складній і різноманітній переробці, суть якої полягає не 

стільки у впливі мікрофлори, скільки в його дріжджовому і спиртовому бродінні. 
При цьому використовують майже в рівній мірі як мінімум три, а іноді і п’ять 
видів молока: кобиляче, овече, коров’яче, верблюже і молоко яків. Це дає 
можливість отримувати різноманітні види масла, зернистих сирів, кисломолочних 
продуктів. Поєднання різних видів молока і молочних виробів, використання 
різних заквасок, а також виробів з молозива зумовлюють широкий асортимент 
молочних продуктів монгольської кухні. 
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М’ясні страви і вироби також відрізняються різноманітністю сировини: 
використовують конину, яловичину, баранину, козлятину, верблюже м’ясо, м’ясо 
яків, сайгаків. 

Майже не вживають свинину, рибу та рибні продукти. 
З технологічних прийомів обробки м’яса найбільш характерна сушка його 

на повітрі і на морозі довгими, тонкими стрічками без будь-якої попередньої 
обробки, обов’язково в грудні-січні. Поширене також відварювання м’яса 
у поєднанні з продуктами молочно-спиртового бродіння (бозо) без доступу 
повітря. У першому випадку отримують борці (у калмиків), або борсо (у бурятів), 
у другому – болхойрюк. 

На відміну від тюркської, у монгольській кулінарії м’ясо не смажать, на 
відміну від російської – не солять, на відміну від заполярної – не їдять сирим. 
Його сушать, запікають в золі між двома пательнями, у тісті, а також в’ялять, 
відварюють у казані і без котла, у шкурі. Останній вид варіння зберігся 
в тувинській кухні. Тушу барана, не знімаючи шкури, потрошать, наповнюють 
водою або льодом (взимку), кладуть всередину розжарені на вогні каміння, 
а самого барана закладають під вугілля багаття. У такий спосіб м’ясо вариться 
всередині і запікається ззовні. Цей спосіб істотно відрізняється від закавказького, 
оскільки тут м’ясо не має прямого контакту з вогнем. 

Як і всі народи, що займаються скотарством, монголи широко 
використовують лівер, причому часто поєднують декілька його видів,  
як у татарській та узбецькій кулінарії. 

М’ясні страви монгольської кухні подають без гарнірів і приправ (крім 
сушеної цибулі-мангір), вони потребують тривалого приготування (як і молочні), 
оскільки м’ясо варять або сушать великими порціями. Наприклад, болхойрюк 
необхідно варити 8-10 год (переважно в закритих котлах великих розмірів). 

Специфіка монгольської кулінарії – у її пристосуванні до степових умов. 
Тому дуже складно відтворювати страви монгольської кухні в сучасних міських 
умовах. Спроби осучаснити ту чи іншу страву спричинюють не тільки спрощення, 
а подекуди й спотворення національної технології. 

Для борошняних виробів характерні співвідношення жиру і борошна 1:2, 
заміна води жиром (олією) і додавання олії в якості останнього компонента в уже 
готове тісто (після замісу його на воді). Готують їх переважно з прісного тіста, 
випікають на сковородах або в золі (нині цей спосіб замюнюють випіканням 
у фользі, що як найкраще зберігає смак виробів). Випічка зазвичай має форму 
невеликих шматочків або тонких млинців. 

Хліб вживають переважно білий. 
Широко використовують рис, боби, овочі, різні гострі й ароматичні коріння 

та зелень, особливо м’яту. 
До найбільш характерних рослинних продуктів слід віднести цибулю-

мангір, черемшу, колбу, сарану. З лісових ягід вживають переважно сушені 
горобину і черемху, з прянощів – чорний перець, корицю, лавровий лист, бадьян, 
японський перець (зантоксилум), а також зелений цегельний (калмицький) чай – 
як приправу або як одну з основних страв. 
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До виразно національних страв належать монгольське м’ясне фондю та 
монгольський fire pot. 

На сніданок монголи вживають хліб з маслом, молочну кашу і чай 
з молоком. На обід – холодну закуску, першу страву (з м’яса й овочів), другу 
м’ясну страву з овочевим гарніром, кашу або борошняні вироби, чай або компот. 

 

5.2.3. Специфіка індійської кухні 
 

Індію вважають батьківщиною вегетаріанства, оскільки основу її кухні 
становить рослинна їжа. Рис, кукурудза, дал, горох, сочевиця й інші бобові, коржі 
з нижчих сортів борошна (чапати) й овочі – невід’ємна частина індійської 
гастрономічної традиції. 

Більшість жителів цієї країни не їдять м’яса. Виняток становлять 
мусульмани, які вживають страви з баранини, козлятини та птиці. Найсуворіше 
заборонено різними релігійними законами і древніми звичаями м’ясо корови і 
взагалі м’ясо великої рогатої худоби. Перевагу віддають стравам з риби (особливо 
прісноводної), з кальмарів, омарів, креветок і устриць. 

Для індійської національної кухні характерне використання великої 
кількості часнику і перцю. Найпопулярнішою приправою в Індії є каррі, з якою 
готують багато соусів. До їх складу входять червоний і чорний перець, кориця, 
гвоздика, імбир, горіхи, м’ята, гірчиця, майонез, петрушка, кріп, часник, шафран, 
лук, помідори та ін. Також поширені гострий фруктовий соус анчар зі спеціями, 
червоний гострий соус масала. 

Індуси дуже люблять плов, зварений з бобовими, а іноді і з овочами, 
з додаванням невеликої кількості рослинної олії. Найпоширеніші страви: дхал – 
суп із сочевицею, пряний дхал –суп з морквою, фарш з баранини на грилі, каррі зі 
свининою і грибами, рисовий пудинг, столі – солодкий рис з шафраном. 

У Індії будь-яка гармонійна страва має поєднувати три смаки: солодкий, 
кислий і гіркий. Їжа, приправлена навіть десятком спецій, не має бути занадто 
гострою і з неприродним ароматом. Найпоширеніші прянощі: зіра, кмин, 
коріандр, насіння гірчиці, чорний перець, шафран, кардамон, мелена куркума, 
кориця і гвоздика, мускатний горіх і мак. Індійській кухні властивий прийом 
обсмажування спецій, який дозволяє посилити їх аромат. Суміш підсмажених 
спецій називають «масала». Усі ці прянощі слугують не тільки для надання страві 
смаку та аромату, а й як дійсний і доступний антисептик. До кожної страви 
прийнято подавати тарілку з анісовим листям, яке допомагає компенсувати зайву 
гостроту їжі. Особливе почесне місце в індійській кухні займає відома спеція 
каррі. Каррі з додаванням морепродуктів називають «уммон» або «кодді». 

Важливе місце в харчуванні займають фрукти: баштанні, сушений і свіжий 
тутовик, абрикоси, яблука. 

Єдиної індійської кухні як такої загалом не існує. Клімат і релігійні приписи 
зумовлюють великі відмінності у кухнях народів Індії. Багато індусів – строгі 
вегетаріанці, деякі зовсім не їдять яйця або рибу, а визнають тільки фрукти й 
овочі. Основні продукти харчування прості: рис, зернові каші, йогурт, овочі, 
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фрукти. Смажать тут на кокосовому або топленому маслі, причому останнє 
отримують з молока буйволиці. 

Проте мільйони індусів не знають істинної індійської кухні, для них жменя 
рису становить увесь денний раціон. Далеко не кожен може дозволити собі поїсти 
більше одного разу на добу. 

Індія – батьківщина не лише вегетаріанської кухні, а й науки про здоровий 
спосіб життя. Індійські мудреці упевнені, що ніщо так не сприяє травленню, як 
легкий, радісний настрій, урахування сумісності продуктів, ділення їжею 
з іншими (будь-яка їжа – свячений дар, і його не можна втаювати від оточення). 
Індуси дотримуються кількох табу: не можна наїдатися досхочу, досить половини 
того, що хотілося б з’їсти, щоб залишилося місце для води і повітря; не вживати 
воду після їжі (у Ведах говориться, що їжа в шлунку перетравлюється 
за допомогою вогню, який не слід заливати водою). 

Регіональна кухня Індії дуже різноманітна, і в кожному регіоні є свої 
гастрономічні особливості. На Півночі багато страв середньоазіатського 
походження, поширені страви з баранини, а вживання яловичини чи м’яса іншої 
великої рогатої худоби найсуворіше заборонено релігійними законами і древніми 
звичаями. Особливістю північної кухні є неодмінне використання пшениці і 
топленого масла. Саме з північних районів походять знамениті тандуррі (курка, 
м’ясо або риба, мариновані з травами і запечені в глиняній печі тандирі), кебаб, 
гуштаба (гострі тефтелі в йогурті), біріяні (курка з рисом в апельсиновому соусі).  

Ближче до Півдня кухня стає різноманітнішою – тут їдять м’ясо кіз і курей, 
приготовлене переважно на рослинній олії. Проте більшість жителів Півдня – 
строгі вегетаріанці. Вони не їдять цибулю і часник, відмовляються від помідорів і 
буряка тільки тому, що колір цих овочів нагадує колір крові. Основу їжі 
становлять солодкий перець, фініки, жовта сочевиця, відварений рис, кокос. 
У південних регіонах Індії їдять багато рису, у північних віддають перевагу хлібу. 
Але жителі Півночі і Півдня єдині в одному: вони у великій кількості вживають 
бобові і овочеві страви. 

На Сході Індії популярні різні види риби, як річкової, так і морської. 
Традиційно рибу смажать на кокосовому маслі. У кухні західного узбережжя 
також широкий вибір риби й інших морепродуктів. Рибу тушкуюють, смажать на 
сковороді і решітці, маринують. На Південному Заході Індії ростуть кокоси, 
фініки, банани. Також тут їдять багато рису, фруктів, риби, різних морепродуктів, 
і страви тут зазвичай гостріші. 

До найпоширеніших в усій Індії страв належать передусім суп з подрібненої 
сочевиці й овочів – «дав», кисле молоко або йогурт, що подають із каррі, – 
«дхай». Полюбляють індуси різні сорти сиру (особливо схожі на знайому нам 
бринзу). Популярний, наприклад, «шахи панир» – свіжий м’який домашній сир, 
зварений з вершками і картоплею. 

Трапезу прийнято закінчувати жуванням так званих «пан» для поліпшення 
травлення. Пан – це листя бетелю, у яке загорнуті зерна анісу і кардамону. 

Що ж до напоїв, то найпопулярнішим в Індії є чай, який готують з молоком, 
цукром і спеціями, але більшість страв запивають чистою холодною водою. Дуже 
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приємним напоєм є чай з лимоном, імбирем і медом. Добре освіжає лимонний 
напій – німбупані, збитий йогурт з фруктами – лассі, сік манго і кокосове молоко. 
Також поширені кава, німбу панч, приготовлений з соку лимона і води, канджи – 
сік квашеної моркви і гірчичного сім’я. Спиртні напої вживати в буденному житті 
не прийнято, а в деяких штатах, таких як Таміл Наду і Гуджарате, навіть 
вимагають спеціальний дозвіл на алкоголь. Цікавий алкогольний напій фени 
з соку кокосової пальми і плодів кеш’ю, який традиційно подають на весіллях 
та інших святах. 

Славу індійській кухні принесли солодкі страви: рассгулла (сирні кульки 
в рожевому сиропі), гулаб-джамун (мигдалеві кульки в меді), размалай (десерт 
з молочних пінок з солодким соусом), джалебі (оладки в сиропі). 
«Божественними» називають індуси барфі – кульки з сухого молока, просочені 
медом і приготовані у фритюрі. Молочний десерт особливо смачний, якщо 
до нього додано кардамон. Традиційним індійським десертом є морозиво 
з кардамоном, фісташками і шафраном – кульфі. Строгі ведичні закони 
дозволяють ласувати солодощами скільки душі завгодно, бо це божественне 
задоволення. 

 

5.2.4. Особливості північноамериканської кухні 
 

Джерела американської кухні ведуть насамперед до корінних жителів 
величезного континенту – індіанців. У той самий час у кожного з 50 штатів 
Америки є свої традиційні страви. Їх готують із форелі, лосося, тріски, мідій, 
устриць, омарів, крабів, різних м’ясних і рослинних продуктів, молока, вершків і 
продуктів їх переробки, яєць. Із круп використовують здебільшого рис, вівсяну й 
маїсову крупи, а також кукурудзяні пластівці.  

Сучасна американська кухня поєднала в собі елементи європейської кухні 
із прийомами кулінарної обробки й вихідними продуктами індійської кухні, що 
виявляється в широкому використанні кукурудзи, квасолі, кленового сиропу, 
гарбуза, пеканових горіхів і деяких страв з морських тварин.  

Національними закусками є сандвічі, страви з рибної гастрономії, ковбаси, 
окіст по-американськи, сосиски, оригінальні салати з овочів.  

У якості компонентів салатів, а також холодних і гарячих закусок дуже 
популярні морепродукти: свіжі або запечені устриці, устриці Рокфеллер 
мариновані або запечені в раковині мідії, салат-коктейль із креветок, клішні 
крабів під пікантним соусом. 

Супи займають важливе місце в харчуванні американців. Особливо 
поширені прозорі бульйони й супи-пюре. Їх готують із гарбуза, квасолі, 
кукурудзи, риби й морепродуктів. 

Для приготування гарячих страв використовують різні прийоми теплової 
обробки: варіння, смаження, тушкування й запікання. Гарячі страви готують 
зазвичай з риби, яловичини, телятини, нежирної свинини, баранини, птиці або 
дичини, овочів і яєць. Популярні гамбургери, стейки, смажена свинина на ребрі, 
яловичий бік у грилі з бататом (солодкою картоплею), глазурований свинячий 
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окіст, фарширована індичка, смажена курка по-американськи, качка 
в ананасовому соусі, квасоля в духовці по-бостонськи, американська кукурудзяна 
запіканка. До багатьох страв подають овочеві гарніри, смажену картоплю, 
різні соуси. 

Американці й канадці дуже люблять млинчики та оладки із фруктовим 
соусом або джемом, солодкі пироги.  

Особливо популярні десерти: фрукти, морозиво, вафлі із кленовим сиропом, 
торт «Десерт диявола».  

Найуживанішим напоєм є чорна кава. З безалкогольних напоїв  
перевагу віддають тонізуючим, фруктовим і овочевим сокам, зі спиртних –  
віскі, джину, пиву.  

Хліб уживають в обмеженій кількості у вигляді тостів. 
Режим харчування американців і канадців триразовий. На сніданок 

вживають гречану або вівсяну кашу з молоком, пшеничну кашу з гарбузом, 
кукурудзяні пластівці з вершками, яйця «у мішечок» або яєчню з беконом, омлет 
із шинкою, зеленим горошком або помідорами, джем і мед, фруктовий або 
томатний сік, вершкове масло, чорну каву або чай. На другий сніданок – закуски, 
гарячі страви, десерт, чорну каву або чай. На обід – закуски, суп, гарячу страву, 
десерт, каву або чай. 

Американці й канадці не вживають кетової ікри, заливної риби, круп’яних 
гарнірів, а також других страв з томатним соусом.  

Канадська кухня являє собою симбіоз гастрономічних уподобань різних 
народів планети: індіанців і ескімосів, азіатів і європейців. Найсильніші імпульси 
для свого розвитку канадська кухня одержала від переселенців з Англії та 
Франції. І до сьогодні в провінціях Монреаль і Квебек переважають страви 
французької кухні. 

Основу канадської кухні становлять свіжі сезонні інгредієнти. Широко 
застосовують м’ясо – свинину, яловичину, птицю, а також дичину: оленину, 
зайчатину, в особливо урочистих випадках подають печінку дикобраза, ведмежий 
окіст. Також вживають овочі, гриби, ягоди; у сучасній кухні прижився і кленовий 
сироп, який індіанці отримували з соку дерев задовго до прибуття білих людей. 
Його збирають і варять за старовинним рецептом, готуючи делікатесні  
солодощі й тістечка. 

Суворий клімат країни зумовлює заготівлю продуктів про запас 
(консервація, сушка, заморожування). 

З перших страв готують супи-пюре з овочів, цвітної капусти, гарбуза, 
томатів, а також бульйони з грінками, домашньою локшиною, зеленою квасолею 
й іншою зеленню. Дуже популярний в Канаді суп з гарбуза. 

Типова канадська їжа, яка трапляється всюди, – соковиті стейки з м’яса і 
риби. Взагалі жителі Канади люблять страви з натурального м’яса: біфштекс, 
лангет, ростбіф. 

Національна страва – філе-брошетт (шашлик з яловичини, бекону, печериць 
і цибулі). Запозичений у шотландців національний рецепт панірованої картоплі 
давно став невід’ємним елементом канадської кухні.  
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Пут-ін (пуцін) – національна канадська страва з картоплі фрі, курячих 
потрухів, сиру і соусу, особливо популярна в Квебеці.  

З солодощів відомі десерт «Нанаймо», млинці з кленовим сиропом, бісквіт 
з лохиною і кленовим соусом. 

Улюблені алкогольні напої в країні – пиво, віскі, безалкогольні – фруктові 
соки, кава по-американськи. 

 

5.2.5. Національні кухні народів Центральної та Південної Америки 

 

Страви традиційної мексиканської кухні відрізняються пікантним смаком 
завдяки використанню великої кількості прянощів. Найпоширенішими з них є 
численні сорти стручкового перцю чилі різної гостроти, а також їх похідні – 
вогненні соуси сальса – пюре з помідорів, цибулі й перцю чилі, приправлені 
ароматичною зеленню й часником, або більш складний, густий соус молі, який 
готують у кожній мексиканській родині за власним рецептом з помірною 
кількістю перцю; корнсальса – соус із солодкої кукурудзи з січеним гострим 
перцем декількох видів. 

З м’ясних продуктів переважають яловичина, телятина, свинина, баранина, 
із птиці – індичка, кури. Майже всі страви готують на свинячому жирі. 
Основними продуктами є також кукурудза, бобові, рис. Багато національних 
страв готують із кактусів і картоплі. Сири вироблять переважно з козячого 
молока. Для приготування класичного мексиканського салату гуакомоле 
використовують авокадо. Салат з кактуса подають із креветками або куркою. 
Популярні асорті з риби й дарів моря – деліс’яс дель мар, парилья із креветок і 
лосося, фаршировані королівські креветки. Мексиканці люблять комбіновані 
страви з м’яса й морепродуктів. 

На сніданок подають класичний рефритос (смажене пюре із квасолі 
з яєчнею або легкою рисовою кашею). З супів найбільш популярний  
крем-суп з авокадо. 

У мексиканській кухні широко поширені коржі з рідкого тіста (тортільяс), 
які вживають з гострими соусами сальса; енчілада – згорнуті трубочкою коржі 
з кукурудзяного борошна під соусом молі з сиром і м’ясною начинкою; 
із пшеничного борошна – кесадильє з креветками, копченим лососем, гострими 
ковбасками або з сиром і куркою; флаутас – згорнуті трубочкою пшеничні коржі, 
начинені гострим гуамаколе з коріандром, креветками й крабами; бурріто – 
складені рулетиком коржі із пшеничного борошна із сиром і пряною чорною 
квасолею. На кукурудзяних коржах відпускають і гарячі страви, наприклад, 
смажену осетрину на традиційному яскраво-синьому коржі блук-корн. До гарячої 
закуски зі смажених королівських креветок подають теплі кукурудзяні коржі. 

З гарячих м’ясних страв найбільш популярні смажена яловича вирізка, 
фієста з гострим анісово-м’ятним соусом чатні (зі свіжого манго із часником і 
перцем); м’ясо-гриль фахігас зі смаженими овочами (баклажаном і солодким 
перцем), які подають окремо на пательні; фарширований солодкий перець, 
печеня – манчамантелес де сердо (свинина, тушкована із зеленим горошком, 
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цукіні, яблуками, грушами, бананами й ананасом); смажене курча з гострим 
шоколадним соусом. 

У Мексиці під час готування холодних і гарячих страв використовують 
тропічні фрукти, особливо манго. Традиційні солодкі страви: млинчики кахета 
(зі згущеним молоком і екзотичними фруктами), крем із манго, імбирний крем. 
З гарячих напоїв перевагу віддають каві по-мексиканськи. З шоколаду, 
батьківщиною якого є Мексика, готують гарячі напої трьома способами:  
по-французьки (збита суміш із молока, шоколаду і яєчного жовтка); по-іспанськи 
(густа суміш із молока, шоколаду, кориці і яєць) і по-мексиканськи –  
рідкий шоколад. 

З алкогольних напоїв перевагу віддають текілі, з безалкогольних – 
холодному листовому чаю з льодом. 

На кухню Бразилії значною мірою вплинула індійська, африканська й 
португальська кухні. Бразильці люблять готувати традиційну страву індійців 
мокуем (рибу, заправлену соусами з маніоки й маїсу). У сучасній Бразилії дуже 
популярні й страви африканської кухні. Це стосується насамперед таких страв, як 
капуру, ефо, хін-хін. Деякі гарячі м’ясні страви й десерти в сучасній бразильській 
кухні запозичені з португальської кухні. 

Традиційними для Бразилії є зелені салати – із цикорієм, беконом і 
пармезаном, із золотавим, соковитим і хрустким пальміто – серцевиною 
пальмового дерева. 

До національних рибних страв належать: холодна сьомга в солодкому 
кроповому маринаді, морські гребінці в беконі з легким овочевим соусом пірі-
пірі, морські гребінці з лаймом і вершками, маріскада зі смажених дарунків моря 
з овочами, сьомга зі шпинатовим соусом, форель із гірчичним соусом. 

Замість супу бразильці віддають перевагу холодним соусам – запивці 
до рису (найсмачніша – запивка з хвостів), її подають у глиняних глечиках. 

Бразильська кухня відрізняється дуже великими порціями м’яса. Улюблені 
національні гарячі страви – фейжоада, піранья, смажена соковита яловичина із 
кров’ю – алькатра, м’ясо, смажене на рожні, без якого не обходиться жодне 
святкове застілля, особливо в сільській місцевості. Гарнір до гарячої м’ясної 
страви подають окремо. Це пікантний рис (білий, змішаний з диким) з грибами, 
смажена картопля, золотава цибуля у клярі; банани, смажені в паніруванні. 
У якості гарніру часто використовують нарізані соломкою бульби маніоки 
у вареному або смаженому вигляді (за смаком вони нагадують солодку 
картоплю). У бразильській кухні широко використовують різні гострі й м’які 
соуси – сальса. Гострі соуси подають до страв окремо. 

На десерт бразильці люблять їсти фрукти (свіжу папайю, соковиті солодкі 
ананаси й дині), тірамісу (крем з вершкового сиру із просоченим кавовим лікером 
бісквітом), морозиво касата (пломбір з цукатами й горіхами), груші в білому 
шоколаді.  

З гарячих напоїв п’ють каву. Із прохолодних напоїв віддають перевагу 
свіжевичавленим фруктовим сокам, кокосовому молоку, тонізуючому 
газованому напою гуаране, виготовленому з плодів амазонського дерева.  
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Національний алкогольний напій – кашаса – горілка із цукрового очерету, 
рідше – з кокоса або арахісу. Популярне місцеве пиво. 

Аргентина, Парагвай, Уругвай. Національні кухні цих країн дуже схожі. 
Великий вплив на них мали іспанська й індійська кухні.  

Від індійців запозичили деякі види овочів – кукурудзу, солодкий перець, 
гарбуз, помідори, солодку картоплю (батат). Популярними серед 
латиноамериканців є індійські страви умітас – страва з кукурудзи молочно-
воскової спілості, солодкого перцю, цибулі, помідорів, картоплі, іноді й сиру, 
молока, кориці; а також емпанадас – паштети з різними начинками, випечені 
в тонкому тісті або кукурудзяному чи банановому листі.  

Деякі гарячі страви й десерти сучасної латиноамериканської кухні 
запозичені з іспанської, наприклад, пучеро. Але оскільки в цих регіонах Південної 
Америки добре розвинене тваринництво, аргентинці, парагвайці й уругвайці 
віддають перевагу стравам з яловичини.  

Улюблені страви – м’ясо, смажене на рожні, – асадо й м’ясо-гриль – 
чурраско. Для народів Центральної й Південної Америки характерний достаток 
натурального м’яса, смаженого на спеціальних решітках та вугіллі. Цим способом 
смажать яловичу вирізку біфес, м’ясо молодого баранчика, індичку, телятину, 
козлятину. Порціонне м’ясо смажать до повної або середньої готовності. Велике 
поширення одержали м’ясні ковбаски чинчулінес, виготовлені з телячих кишок. 
Готові ковбаски в підвішеному вигляді смажать на вугіллі. Нирки та шматки 
печінки смажать на шпажці. Рибу й м’ясні продукти для других страв 
не панірують. У латиноамериканській кухні поширені й тушковані страви. 
На гарнір подають різні овочі: зелений горошок, стручкову квасолю, кабачки, 
спаржу, цвітну капусту, шпинат, смажену або варену картоплю. Із круп’яних 
гарнірів вживають рис. Гарніри заправляють вершковим маслом і подають окремо 
від основної страви. Типово аргентинські сорти сиру – тафі, тандія, кесілло. 
Поширені десерти, запозичені у іспанців, – дульсе де лече – паровий карамельний 
пудинг і кесо кін дульсе – скибочка сиру, покрита товстим шаром желе. Улюблені 
фрукти – авокадо, карассал. 

Після обіду й вечері обов’язково п’ють чорну каву. 
Куба розташована на островах Карибського моря, тому тут широко 

використовують продукти моря: рибу, крабів, лангустів, креветки. Рибу смажать, 
а також готують страви з січеної риби. Кубинська кухня містить переважно 
страви іспанського походження. Загалом страви кубинської кухні  
гострі й ароматні. 

Під час приготування страв у великій кількості використовують  
приправи та алкоголь. 

З м’ясних продуктів найбільшою популярністю користуються свинина та 
домашня птиця, які зазвичай тушкують з гострими соусами. 

На гарнір до рибних і м’ясних страв подають овочі, стручковий перець, 
помідори, огірки, картоплю, зелений горошок, стручкову квасолю. Зі стручкового 
перцю, помідорів і стручкової квасолі готують також самостійні страви. 
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Багато кубинських страв готують із рису або використовують його як 
гарнір. Для приготування страви використовують переважно рослинну олію.  
Хліб їдять пшеничний. 

Найбільш популярні кубинські страви: суп із чорної квасолі, свинина  
по-гуахирськи (фрі), філе яловичини по-креольски, каркі-мешада (шпиговане 
м’ясо), смажені яйця з рисом і спілими бананами.  

Традиційна новорічна страва – порося, смажене на рожні, з овочевим або 
рисовим гарніром. 

Кубу вважають країною фруктів. Тут протягом року вирощують ананаси, 
банани, лимони, апельсини, манго, яблука, груші та ін. Їх вживають на сніданок, 
обід і вечерю.  

Із солодких страв також поширені фруктові салати й фруктове морозиво. 
Кубинці п’ють чорну каву, фруктову й мінеральну воду і соки. Найпоширеніший 
солодкий сік гуарано, який вичавлюють зі стебля цукрового очерету.  
Напої, як правило, подають із льодом. Національні алкогольні напої –  
кубинський ром, пиво. 

Режим харчування триразовий: легкий сніданок, ситний обід з однієї рясної, 
другої страви й фруктів, ситна вечеря. На сніданок вживають кисломолочні 
продукти (особливо йогурти) або соки, вершкове масло, джем або варення, 
булочку й чорну каву, до якої окремо подають молоко або вершки. 

 

5.2.6. Специфіка народних кухонь Африканського континенту 

 

Для екваторіальної африканської кухні характерні м’ясо кози, верблюда, 
зебу, курей, м’ясо акули, змій, ящірок, яйця черепах, нутрощі і хвости крокодила, 
молочні каші з кукурудзи, дурри, рису, проса, маніоки. 

На Заході вживають багато риби і молюсків, м’ясо акули, буйвола і 
дикобраза, сарану, смажені банани, арахіс, какао. 

Південна африканська кухня наближена до англійської. Їдять м’ясо 
антилопи та газелі. До національних страв належать білон, страви з перепілок, 
фазанів, диких цесарок. З кукурудзи печуть хліб, готують моас й інші страви. 
Їдять п’ять разів на день. 

Баранина становить основний м’ясний продукт алжирської кухні. Готують 
її тут дуже майстерно, особливо на рожні: підбирають ароматичне паливо, 
приправляють різними спеціями. Крім баранини, алжирська кухня містить страви 
з яловичини, птиці та риби (сардин, тунця, кільки і ін.). Свинину не вживають 
із релігійних переконань. 

В Алжирі їдять багато помідорів, баклажанів, картоплі, цибулі, бобів, 
стручків молодого гороху. Усі страви рясно приправляють перцем та іншими 
прянощами. Олію використовують переважно оливкову. 

Із зернових культур використовують пшеницю і ячмінь, віддають перевагу 
білому хлібу. 

Солодкі страви готують з великою кількістю цукру і меду. 



114 

 

Алжир вважають країною фруктів. Виноград, черешні, абрикоси, персики, 
груші, апельсини та мандарини збирають тут цілий рік. 

Алжирці не вживають спиртні напої, задовольняючись фруктовою водою 
або молоком. 

У Марокко, як і в Алжирі, відчутний вплив французької кухні. 
З національних страв особливо популярні кус-кус, пастила, різні соусоподібні 
страви з риби, м’яса і птиці. Як і в інших мусульманських країнах, свинину не 
вживають, заміняючи її бараниною, козлятиною (рідше – птицею та дичиною). 

М’ясні страви смажать на відкритому вогні. У прибережних районах 
готують багато страв з риби – свіжої і солено-в’яленої. 

Страви переважно гострі, під час їх приготування використовують перець, 
цибулю, часник, гострі та ароматичні коріння, зелень. 

Популярністю користуються солодкі страви з фруктів, борошняні вироби, 
зокрема тістечка з цукру, також кисле молоко, кефір, сир. 

У великій кількості споживають пшеничний хліб у вигляді коржів. 
Основу харчування населення Гвінеї, Гани, Сенегалу, Кот-д’Івуару 

становлять молочні каші з розмеленої кукурудзи, дурри, рису, проса, маніоки і 
коренеплодів. Її урізноманітнюють усілякими добавками, починаючи з риби, 
дичини та фруктів, закінчуючи екзотичними ласощами (яйцями крокодила, 
черепахи і страуса). 

На острові Мадагаскар їдять папуг, устриць та акул, а також маленьких 
білок з довгими хвостами, званих «ма-кіо». М’ясні страви готують з акохо – 
мадагаскарського півня, що за смаком нагадує дику качку. До м’яса зазвичай 
подають різноманітні овочі. 

Під час великих свят, які називають «кабар», жителі сіл зажарюють цілих 
биків і їдять їх з хрустким, майже горілим рисом. 

Дуже популярна страва з відвареної риби, обкладеної маленькими 
шматочками свинини і рису. Слід зазначити, що рис на Мадагаскарі вживають 
у великій кількості. 

Серед напоїв віддають перевагу каві. 
Значне місце в раціоні харчування жителів Нігерії, Малі, Мавританії, 

Нігеру, Чаду, Судану займають фініки, яких налічують до 70 видів. З м’яких 
фініків роблять хліб (кубо пов тмар); сухі фініки, які можуть зберігатися тривалий 
час, беруть в дорогу під час подорожі з караваном. 

Крім фініків, вживають великі хлібні галети – такули (вони настільки 
тверді, що їх можна розламати лише за допомогою коліна), док – суміш ячмінного 
борошна, проса і плодів баобаба, приправлену червоним перцем і меленим сиром 
(перед вживанням її розводять водою і підсолоджують), а також м’ясо дикого 
барана, верблюда, антилопи, яловичину. Птицю і рибу вживають рідко. 
Національною стравою є каша з борошна або проса, в яку додають масло і 
сироватку. Для приготування супів використовують сир. З напоїв віддають 
перевагу молоку. 

Ефіопи, як і всі жителі тропічних районів, люблять гостру кухню – багато 
страв вони приправляють надзвичайно наперченим соусом ван. 
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Дуже поширений стручковий перець, зерна якого мають яйцеподібну форму 
(цікаво, що ними не тільки приправляють страви, а й зменшують зубний біль). 

Повсякденна їжа місцевих жителів – ячмінна каша з прогірклим вершковим 
маслом і великі млинці з рідкого дріжджового тіста, які дюжинами складають у 
спеціальні кошики, покриті циновками із плетеної розфарбованої соломки. 

Часто вживають ящірок, змій, нутрощі і хвіст крокодила, яйця черепах. 
Справжній делікатес, який готують в особливо урочистих випадках, – ступня 
слона. Її приправляють ароматичними травами і перцем, загортають у широке 
листя, з усіх боків обкладають вугіллям, засипають землею і випікають декілька 
годин. Широко застосовують також смаження на рожні. Верблюже м’ясо, масло і 
сир з верблюжого молока вважають тонізуючими продуктами. Ефіопи їдять 
смажених в пальмовій олії павуків особливого виду і сарану. Овочі майже не 
вживають, зате готують багато каш з проса. 

Високо в горах росте дерево мариандра. Його листя, що має сильний запах, 
ефіопи вживають з тією ж метою, що і європейці щавель. 

Дуже поширена рослина бананьєде брю. З його м’ясистого ствола ефіопи 
готують страви, а з перемеленого насіння випікають хліб. 

Популярні плоди хлібної пальми, які за смаком нагадують пряники. З напоїв 
ефіопи вживають молоко, медовий напій, ячмінне пиво (шалла) і каву. 

Кухня корінного населення тропічної Африки дещо простіша за арабську. 
Її основу становлять каші, приготовані з молока і розмолотої кукурудзи, дурри, 
рису, проса, топінамбура, маніоки або різних видів бульбоплодів. Кухню 
урізноманітнюють риба, дичина, фрукти, а також екзотичні ласощі (яйця 
крокодила, живих термітів, черепах і змій).  

 

5.2.7. Своєрідність австралійської національної кухні 
 

Австралійська кухня об’єднує пристосовані до місцевих умов страви 
англійської, італійської та китайської кухонь. 

З Австралією у більшості людей асоціюється кенгуру. Смажене м’ясо цієї 
тварини не сильно відрізняється за смаком від м’яса козулі. Загалом австралійці – 
справжні гурмани, а австралійська кухня – одна з найбільш екзотичних і 
різноманітних у світі. Вона об’єднала кулінарні вподобання Сходу і Заходу, 
древні традиції аборигенів і рецепти емігрантів з усього світу. 

Австралійській кухні притаманна градація від м’ясних пиріжків і 
вегетаріанських сендвічів до філе кенгуру з молодими пагонами буряка і 
смаженою цибулею. 

Австралія поділена на кілька регіонів, відомих своїми коронними стравами: 
вершками з Королівського Острова, устрицями з Сіднея, манго з Боу, гребінцями 
з Коффін Бея, сьомгою з Тасманії.  

Зараз в Австралії відбувається справжня кулінарна революція, і це цілком 
закономірно – країна просто переповнена різними екзотичними тваринами, яких 
немає ні в Європі, ні в Азії. 
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Австралія славиться екзотичними фруктами, дарами моря, м’ясом биків, 
ягнят, а також сиром. 

Австралійська кухня запозичила кілька страв з азіатської: гостро-кислий суп 
том-ям, китайський смажений рис з нарізаною кубиками куркою і солоною 
рибою – це лише початок величезного списку страв, пропонованих в Австралії. 

Австралійці їдять велику кількість яловичини і дуже мало баранини. Жителі 
материка споживають багато риби – у тому числі місцеві види: шпепер (нагадує за 
смаком судака), барракуду (з досить жорстким м’ясом), вайтбейт (смакує у 
смаженому і консервованому вигляді). Досить цікавий австралійський спосіб 
смаження риби: на тліюче вугілля кладуть товстий шар трави, на нього – рибу, 
відтак – знову шар трави, який покривають гарячим вугіллям.  

Мідії не характерні для австралійської кухні, натомість широко 
використовують лангусти й устриці. 

Деякі страви відносять до типово австралійських. Серед них варто виділити 
веджимайт, тістечка лемінгтон і бісквіти Арнотта. Веджимайт являє собою 
виразно національну страву. Це густа темна маса, яку здебільшого намазують 
на хліб; дріжджовий екстракт, який змішують з селерою, цибулею і сіллю. 

Австралійські кулінари використовують для приготування страв тропічні 
фрукти: іньям, таро, папаю, банани й ананаси. Банани смажать і подають 
до м’ясних страв, сік ананаса використовують для приготування напоїв 
і маринування птиці. З овочів найбільш поширені помідори. 

Типовий австралійський сніданок подібний до звичайного сніданку 
європейців: містить овочі, хліб, яйця, сосиски, шинку або одну гарячу страву. 
У зв’язку з теплим кліматом він зазвичай досить легкий, проте у більш 
прохолодних регіонах часто готують «англійський сніданок» з вівсяною кашею, 
яєчнею, беконом, сосисками, томатами і грибами. Більш легкий сніданок містить 
мюслі, бутерброди і фрукти. Із напоїв зазвичай подають чай, каву, молоко та сік. 

Також на сніданок часто їдять хліб або сандвічі з веджимайтом. 
Ланч також наближений до англійського: біфштекс з картоплею або 

цибулею, м’ясний паштет або салат з майонезом, прикрашений честером. А втім 
ланч австралійців може бути обмежений декількома сандвічами. 

Основним прийомом їжі для більшості австралійців є вечеря, яку 
традиційно проводять у колі сім’ї. На вечерю вживають суп або закуски, м’ясну 
або рибну страву і десерт (найчастіше – рулет з варенням). Ресторани й кафе 
зазвичай не прив’язані до певної кухні і пропонують на вечерю сандвічі, різні 
види пасти, різотто, стейки, смажених курчат й інші м’ясні страви; торти, тістечка 
та інші десерти; соки, червоне і біле вино, газовані напої, пиво, каву. 

Тільки в Аделаїді, жвавому містечку на південному узбережжі Австралії, 
можна скуштувати такі унікальні страви як кенгурятина в соусі з квандонга – 
фрукта, який називають «десертним персиком», губи акули, мальки вугрів, 
блакитні краби і прісноводні устриці, а також м’ясо крокодила й опосума. 

У наші дні в ресторанних меню стали пропонувати нові продукти місцевого 
вегетаріанського столу, такі, якот ягоди райбері, горіхи банья, дика розель, слива 
какаду та ін. 
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Австралійська кухня перебуває в стадії стрімкого розвитку, і цілком 
можливо, що в майбутньому ми матимемо можливість спробувати не тільки 
зазначені страви, а й абсолютно нові. Так, лемінгтон – бісквіт, облитий 
шоколадною помадкою і обсипаний кокосовою крихтою, та бісквіти Арнотта вже 
стали невід’ємною частиною історії та культури Австралії. 

У ресторанах сьогодні також можна покуштувати страви з серії «bush 
tucker» (приготовані на вугіллі), справжню їжу аборигенів, для приготування якої 
використовують місцеві продукти: австралійські фрукти і традиційно запечене 
м’ясо. Крім того, пропонують одну з найцікавіших страв під назвою «Суп 
з анаборо, манго і барравонга», що відповідно містить три інгредієнти: бик, 
смажений в еластичній сітці цілком, тропічне манго і барравонг – місцевий горіх.  

З напоїв австралійці віддають перевагу чаю, зокрема закип’яченому 
в похідному казанку. Популярні також кава, молоко, фруктові соки з додаванням 
лимона, листя м’яти й імбиру, молочні коктейлі, зі слабоалкогольних  
напоїв – пиво.  

 

Питання для самоконтролю 

 
1. Характеристика центральноазіатській харчовій моделі. 
2. Специфіка харчування країн Близького Сходу. 
3. Національні особливості шведського столу в Азії 
4. Сутнісні риси комбінованого банкету. 
5. Види сервісу під час обслуговування туристів. 
6. Характеристика особливостей харчування країн Північної та Центральної 

Америки. 
7. Специфіка використання харчових продуктів і основи              

складу їжі Туреччини. 
8. Технологічні особливості приготування страв єврейської кухні. 
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