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 Навчальний посібник «Збірник лабораторно – практичних робіт з 

технології приготування їжі основами товарознавства» 
Призначено для учнів професійно – технічних закладів, що навчаються за 

фахом «Кухар. Кондитер», «Кухар. Офіціант». 
  
У навчальному посібнику наведено методику проведення лабораторно – 

практичних робіт з технології приготування їжі з основами товарознавства. 
Для практичного приготування рекомендовані страви, які переважно  
готуються на підприємствах громадського харчування  різних форм власності. 
До кожної практичної роботи додані технологічні карти на страви, а також 
зазначені особливості бракеражу цих страв. 

  
Може бути використаний у процесі вивчення предмету «Основи 

калькуляції та бухгалтерського обліку», на уроках виробничого навчання. 
  
  
Рекомендований методичною комісією Кухарів. Кондитерів ДПТНЗ 

«Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» 
  
Укладач: 
Пахолюк О.М., викладач спецдисциплін. 
Рецензент: Марущак О.В. - канд. педагогічних наук, старший викладач 

кафедри машинознавства, основ виробництва та безпеки життєдіяльності 
інституту математики, фізики і технологічної освіти Вінницького державного 
педагогічного університету ім. М. Коцюбинського



ПЕРЕДМОВА 

Процес підготовки кваліфікованих спеціалістів у професійно-технічних 
навчальних закладах складається з двох відносно самостійних частин: 
теоретичного та виробничого навчання. 

Теоретичне навчання включає вивчення загальноосвітніх, гуманітарних, 
загальнотехнічних та спеціальних дисциплін, його мета — сформувати в учнів 
систему знань в обсязі, необхідному для свідомого та глибокого оволодіння 
професією. 

Призначення виробничого навчання — підготувати учнів до застосування 
одержаних теоретичних знань на практиці, сформувати необхідні професійні 
вміння та навики. Проміжне положення в навчальному процесі займають 
лабораторно-практичні роботи, які є важливим засобом зв'язку теорії з 
практикою. 

Лабораторно-практичні роботи, поряд з оволодінням практичними 
навичками з приготування страв, дають змогу учням закріпити теоретичні 
знання з питань організації виробництва. 

  

КЕРІВНИЦТВО  ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИМИ  

РОБОТАМИ 

Викладач керує процесом виконання лабораторно-практичних робіт 
шляхом інструктування, основною метою якого є створення для учнів умов, що 
сприяють кращому виконанню завдань. Інструктування поділяється на вступне, 
поточне і заключне, а за способом подачі інформації — на усне і письмове. 

Вступний інструктаж має важливе значення для підготовки учнів до 
виконання лабораторно-практичної роботи. В процесі вступного інструктажу 
розкривається мета роботи, визначається план її проведення, даються необхідні 
вказівки щодо організації роботи (робочого місця), експлуатації обладнання, 
дотримання правил особистої гігієни, техніки безпеки, підготовки матеріалів 
для звіту. 

Викладач поділяє групу на бригади, які отримують окремі завдання. Під 
час усного опитування з'ясовується рівень засвоєнні учнями теоретичних знань, 
детально розглядається кожний етап технологічного процесу приготування 
страв. Поточне інструктування, яке проводиться на кожному робочому місці, 
дає змогу викладачеві контролювати хід технологічного процесу і одночасно 
допомагати учням оволодіти практичними навичками виконання окремих 
операцій, а також продемонструвати кулінарні прийоми. 

Перед початком роботи учні миють руки милом і дезинфікують їх 0,2%-м 
розчином хлорного вапна. Кожна бригада отримує конкретне завдання з 
приготування страви. Крім того, викладач дає дослідні завдання, наприклад, 
визначити кількість або проценти відходів при первинній обробці сировини 
тощо. 

Далі кожна бригада отримує продукти, кількість і особливо якість яких 
повинні відповідати вимогам нормативно-технологічної документації, підбирає 
необхідний їй посуд, інструменти. 



Робочий стіл, посуд, інструменти учні миють гарячою водою і зручно 
розташовують останні на столі або його полицях. Особливу увагу звертають на 
маркірування розробник дошок. Для первинної обробки продуктів виділяється 
окремий стіл. 

Викладач стежить за виконанням вказівок, даних ним під час вступного 
інструктажу, дотриманням правил техніки безпеки, організацією робочого 
місця. Особливу увагу слід звертати на культуру праці учнів, яка проявляється 
насамперед у бездоганному виконанні правил поведінки в лабораторії. Учні в 
процесі роботи стежать за чистотою робочого місця та періодично прибирають і 
миють посуд та інструменти, які звільнилися. Гарячий кухонний посуд беруть 
тільки за допомогою рушника, негайно витирають пролиту на підлогу рідину та 
жир. 

Необхідно звертати увагу учнів на правильний підбір посуду, інвентаря, 
інструментів, а також техніку їх використання, особливо при користуванні 
ножами. 

Після закінчення приготування учні заповнюють листок самобракеражу, в 
якому зазначають назву страви й її органолептичні показники (зовнішній 
вигляд, консистенцію, смак, запах), а також можливі недоліки й оцінюють свою 
страву. Далі викладач оцінює страви, дає їм загальну характеристику, дегустує. 

Звіт з лабораторної роботи учні складають з технологічних карт на страви 
і оформляють титульним аркушем, на якому вказують: 

1. Тему лабораторно-практичної роботи. 
2. Її мету 

3. Зміст роботи. 
4. Таблицю бракеражу. 
5. Висновки. 

Заключний етап лабораторно-практичної роботи — бракераж 
приготовлених страв — дуже відповідальний і важливий у формуванні 
професійних навичок. Органолептичне дослідження їжі — визначення її якості 
за чотирма основними взаємопов'язаними показниками: зовнішній вигляд, смак, 
запах, консистенція, тобто за допомогою органів чуття. Таке дослідження страв 
і напівфабрикатів перед їх реалізацією називається бракеражем. 

Органолептичний аналіз дає змогу виявити ознаки псування продуктів, 
деякі порушення технології, зміни смаку, наявність стороннього запаху тощо. 
Швидкість оцінки дає можливість терміново вжити заходів щодо усунення 
помічених порушень технологічних правил або своєчасно зняти виріб з 
реалізації. Тому викладач повинен постійно приділяти увагу правилам 
проведення бракеражу, розвиваючи в учнів вміння давати якісну оцінку 
стравам. Для цього учням рекомендується перед загальним бракеражем страв 
самостійно оцінити їх за всіма показниками, а результати записати в таблицю. 
Потім, проводячи порівняльну оцінку, слід формувати в учнів відповідні 
вміння, навички, звертаючи їхню увагу на ті етапи технологічного процесу, де 
допущені порушення, і на те, як вони впливають на якість страв. 
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рецептурою ний показники приготування
              

  
Визначення температури. Температуру страв рекомендують визначати 

спиртовим термометром у металевій оправі. Термометр занурюють всередину 
страви. В порційних рибних, м'ясних, круп'яних та інших виробах замір 
температури проводиться в центрі виробу. Температуру страв можна визначити 
орієнтовно без термометра за такою шкалою: 100—101° С — рідкі страви 
киплять; понад 70° — на поверхні котла неможливо тримати руку; 65—70°С — 
на поверхні котла можна тримати руку; 50-55° С — гарячі страви можна взяти 
до рота; 14—15° С — відчуття помірно-холодного напою; нижче 10°С — 
відчуття дуже холодного напою. 

Для органолептичного дослідження їжі необхідно мати кухарську голку 
(визначення готовності м'яса і риби), дві ложки для проб рідких страв, ножі, 
виделки для проб щільних страв і чайник з кип'ятком для ополіскування ложок, 
посуд для заливання води після ополіскування, тарілки для відбору проб. 

За окремими групами страв порядок дегустування такий: 
Перед відбором проби першої страви або соусу їх необхідно обережно, 

але старанно перемішати, частину проби відлити в тарілку, взяти ложкою і, 
зливаючи тонкою цівкою, визначити колір і консистенцію, а потім запах і смак. 

Спочатку страву треба попробувати без сметани, оскільки вона маскує 
можливі дефекти. Ложкою відділити рідку частину і визначити смак, аромат, а 
потім пробувати разом рідку і щільну частини. Після цього слід розібрати 
щільну частину і порівняти її з рецептурою. Кожну складову частину 
досліджують окремо, звертаючи увагу на консистенцію продуктів, форму 
нарізки, смак, нарешті пробують рідку частину з додаванням сметани. 

Дегустуючи другі соусні страви, визначають правильність підбору соусів 
до страв. Основний виріб другої страви слід відібрати в іншу тарілку, розрізати 
на шматки і перекласти пробу на окрему тарілку. У процесі дегустування 
необхідно дотримуватися таких загальних правил. Пробу (особливо сухих і 
жирних продуктів) на деякий час затримати в роті і розжувати до появи явно 
вираженого смаку або його відтінків. Для повної оцінки смаку їжі пробу слід 
розподілити по всій поверхні ротової порожнини, пересуваючи її язиком. Слід 
уникати багаторазового опробування однієї і тієї ж страви. 

Після кожної проби слід прополоскати рот міцним чаєм. При оцінюванні 
зовнішнього вигляду і консистенції страви треба звертати увагу на колір, 
форму, розмір, структуру в розрізі, прозорість, однорідність, еластичність. 

Запах необхідно визначити при затамованому подиху, їжу не просто 
злегка понюхати, а зробити енергійний, сильний і короткий вдих, затримати 
дихання на 2—3 с і видихнути. 

Після проведення самобракеражу учні підготовляють страви до 
дегустації, яку проводить викладач. При цьому одну порцію оформлюють у 
посуді, який використовується в ресторанах, другу — в посуді, який 
використовується в їдальнях. Вироби виставляють на столі в порядку 
послідовності їх дегустування: спочатку ті, що мають більш ніжний смак, потім 
— більш гострі. Поруч ставлять посуд з гарячою водою для ополіскування 



приборів (або чайник з кип'ятком). При оцінюванні роботи учнів викладач бере 
до уваги: смак, запах, консистенцію страви, колір, спосіб викладки на блюдо, 
оформлення, дотримання норм виходу готових виробів, своєчасність закінчення 
роботи, акуратність у процесі приготування і подачі виробів. 

У підсумковому інструктажі викладач характеризує наслідки роботи, 
відзначаючи позитивні сторони і типові помилки, які допущені в процесі 
приготування страв, аналізує роботу кожного учня, виставляє оцінки. 

Критерії оцінок. Залежно від якісних показників страви та вироби 
оцінюють так: приготовлено "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно" 
(брак). "Відмінно" оцінюються такі страви та кулінарні вироби, які відповідають 
за смаком, запахом, кольором, зовнішнім виглядом і консистенцією 
затвердженій рецептурі та іншим показникам, передбаченим вимогами 
технологічної карти. 

"Добре" оцінюють вироби, приготовлені відповідно до затверджених 
рецептур і вимог технологічної карти, однак мають один незначний дефект 
(недосолені, не доведені до кольору). 

"Задовільно" оцінюють страви та кулінарні вироби, які мають відхилення 
від вимог технологічної карти, але придатні для реалізації без переробки. 

"Незадовільно" (брак) оцінюють страви, які мають такі недоліки: 
сторонній, невластивий виробам запах і смак — різко пересолені, різко кислі, 
гіркі, недоварені, недосмажені, втратили свою форму, підгоріли, мають 
невластиву цим виробам консистенцію. 

Якщо страва не відповідає технологічним вимогам тільки внаслідок 
приготування з неякісної сировини, то в цьому випадку оцінка відповідно 
знижується. Страви готуються з якісної сировини. Якщо страва приготовлена не 
з повного набору сировини, це також є основою для зниження оцінки страви. 
Технологічні правила допускають заміну окремих продуктів відповідно до 
таблиць заміни, але в тих випадках, коли це не знижує якості виробів. 

  

ПРАВИЛА РОБОТИ В КУХНІ-ЛАБОРАТОРІЇ 
  
  
1. До проведення ЛПР допускаються учні, які пройшли інструктаж з 

технічних вимог безпеки праці. 
2. Учні повинні мати санітарний одяг, взуття встановленого зразка. 
3. Учні повинні вивчити теоретичний матеріал, правила проведення ЛПР. 
4. Після відповіді на контрольні питання та перевірки інструктивно-

технологічної картки учні допускаються до ЛПР. 
5. Після виконання вимог особистої гігієни учні одержують інвентар, 

інструмент, посуд. 
6. У присутності викладача вмикають електроустаткування (плити, шафи). 
7. Організують своє робоче місце. 
8. Постійно слідкують за додержанням вимог санітарії та гігієни на 

робочому місці. 



9. Первинну обробку продуктів здійснюють на окремих, призначених для 
цього столах. 

10. Не пересувають наповнені каструлі на поверхні плити. Каструлі 
заповнюють продуктами на У, об'єму. 

11. Не переливають на плиті рідину з однієї каструлі в іншу. Не 
допускають попадання рідини на плиту. 

12. Знімають кришку з каструлі «на себе». 
13. Гарячий посуд знімають з плити, користуючись рушником. 
14. Розробні дошки використовують тільки за призначенням. 
15. Кухарські ножі мають добре закріплені ручки, гостре лезо. 
16. Якщо на плиту пролився жир, вимикають плиту та накривають 

полум'я кришкою. 
17. Не використовують ножі для перемішування овочів під час 

пасерування. 
18. Не допускають проливання рідини або жиру на підлогу. Якщо це 

сталося, підлогу негайно витирають. 
19. Після виконання завдання вимивають кухонний та столовий посуд, 

інструмент, інвентар згідно з санітарними правилами. 
20. Робочі столи, плити, підлогу вимивають з використанням миючих 

засобів. 
21. Посуд, інвентар, інструмент здають лаборанту. 
22. Санітарний одяг прикриває домашній одяг та волосся 

23. У санітарному одязі виходити з приміщення кухні – лабораторії  
заборонено. 

24. Після відвідування туалету руки миють милом та споліскують 0,2-
відсотковим розчином вапна. 

25. Нігті повинні бути коротко підстриженими, без лаку. Годинники, 
обручки, брошки та інші прикраси знімають. 



  
ЛАБОРАТОРНО – ПРАКТИЧНА  РОБОТА 1 

  
ТЕМА.  Овочі, гриби: обробка, продукти їх переробки 

Тема  уроку.  Прості форми нарізання овочів 

Мета: Закріпити практично теоретичні знання з: 
       -  організації робочого місця; 
       -  розрахунку сировини для приготування заданої кількості порцій 

напівфабрикатів; 
       -  дотримання вимог санітарії та гігієни, правил техніки безпеки і 

охорони праці. 
         Відпрацювати методи і прийоми нарізання овочів 

Матеріально – технічне забезпечення: Робочі столи, розробні дошки 
«ОС», ножі, посуд різної ємності для очищених та нарізаних овочів. Овочі: 
картопля, морква, буряк, цибуля, редис, огірки, томати 

Збірник рецептурних страв та кулінарних виробів.— Москва: Економика, 
1982р. Ілюстрації, плакат «Прості форми нарізки овочів»,  натуральні зразки, 
відеороліки 

ЗМІСТ   РОБОТИ : 
1.     Виконати прості форми нарізання 

2.     Дати оцінку якості приготовленим напівфабрикатам. 
3.     Оформити звіт, зробити висновки. 

  
ХІД   РОБОТИ : 

1.  Отримати посуд та інвентар: 
розробні дошки «ОС», ножі, посуд різної ємності для очищених та нарізаних 
овочів. 
Овочі: картопля, морква, буряк, цибуля, редис, огірки, томати 

2.  Організувати  робоче місце: 
а)  підготувати робочі поверхні, посуд та інвентар згідно вимог санітарії та 
гігієни; 
б) сировину викласти в підготовлений посуд, дотримуючись правил товарного 
сусідства; 
в)  посуд та інвентар розташувати на столі згідно вимог до організації робочого  
місця. 
3.   Нашаткувати овочі (від себе, до себе, в бік, зверху вниз)  
4.  Виконати прості форми нарізки: соломка,  брусочки, кубики, кружальця, 
часточки, скибочки, квадратики, шашечки, кільця,  півкільця, січення. 

5.         Дати оцінку якості приготовленим напівфабрикатам. 
6.       Оформити звіт, зробити висновки. 
7.       Прибрати робоче місце. Інвентар і посуд здати 

  
Контрольні питання 

  
1. Значення нарізки овочів. 
2. Назвати способи нарізки овочів. 



3. Назвати прийоми нарізки овочів. 
4. Назвати прості форми нарізки овочів. 

  соломка, 

 

 брусочки, 

    

 кубики, 

   

кружальця, 

  

 часточки, 

 

 скибочки,   

  

квадратики, шашечки 

 

 кільця і півкільця. 

 



Січення. 
  

   

ЛАБОРАТОРНО – ПРАКТИЧНА РОБОТА 2 

             
ТЕМА :  Риба: обробка, технологія приготування напівфабрикатів 

Тема уроку: Розбирання риби з лускою. Приготування котлетної маси 
та напівфабрикатів з неї. 

Мета:  
закріпити практично теоретичні знання учнів  з: 
-  технології розбирання риби з лускою, приготування котлетної маси  та 

напівфабрикатів з неї. 
-   організації робочого місця; 
-  розрахунку сировини для приготування заданої кількості порцій 

напівфабрикатів; 
-  проведення бракеражу та попередження недоліків напівфабрикатів з 

риби; 
 -  дотримання вимог санітарії та гігієни, правил техніки безпеки і охорони 

праці. 
Відпрацювати методи і прийоми розбирання риби з лускою, приготування 

котлетної маси та напівфабрикатів з неї 
Матеріально – технічне забезпечення: каструлі різної ємності, 

сковорідки, ножі кухарської трійки, м’ясорубка, збивалка, розробні дошки „ОС” 
і „РС”,  столові  ложки та виделки, тарілки столові  мілкі.  

Збірник рецептурних страв та кулінарних виробів. — Москва: Економика, 
1982р. Ілюстрації, плакат «Обробка риби»,  натуральні зразки, відеороліки 

  
ЗМІСТ РОБОТИ 

  
1. Розібрати рибу на чисте філе 

2. Приготувати котлетну масу 

3. Приготувати напівфабрикати з котлетної маси  
2. Дати оцінку якості приготовленим стравам. 
3. Оформити звіт, зробити висновки. 

ХІД РОБОТИ 

1.   Отримати посуд та інвентар: каструлі різної ємності, сковорідки, ножі 
кухарської трійки, м′ясорубка, збивалка, розробні дошки „ОС” і „РС”,  столові  
ложки та виделки, тарілки столові  мілкі.  

2.   Організувати  робоче місце: 
а)  підготувати робочі поверхні, посуд та інвентар згідно вимог санітарії 

та гігієни; 
б) сировину викласти в підготовлений посуд, дотримуючись правил 

товарного сусідства; 



в)  посуд та інвентар розташувати на столі згідно вимог до організації 
робочого  місця. 

3. Розрахувати набір сировини на 2 (або іншу кількість) порцій  страви 
згідно з технологічними картами. 

4.Приготувати і оформити такі страви:  котлети або биточки рибні, 
тюфтельки рибні, фрикадельки рибні з томатним соусом, рулет з риби 

5. Дати оцінку якості приготовленим стравам. 
6. Оформити звіт, зробити висновки. 
7. Прибрати робоче місце. Інвентар і посуд здати 

Контрольні питання 

1.                 Які харчові речовини містить риба? 

2.                 Як здійснюється пластування риби? 

3.                 Які способи застосовують при приготуванні напівфабрикатів? 

4.                 Які напівфабрикати готують з котлетної маси? 



  
Технологічна карта 

  
Найменування напівфабрикату:  Котлети або биточки рибні 
  

Найменування сировини Витрати сировини в 
г на 1 порцію 

Вимоги до основної 
сировини 

брутто нетто 

Тріска 89 65 Сировина відповідає 
вимогам діючій НТД або сом 144 65 

або  судак 135 65 

Хліб пшеничний 18 18 

Молоко або вода 25 25 

Сухарі 10 10 

Маса напівфабрикату   115 

  
Технологія  приготування 

  
1.Рибу розбирають на чисте філе, нарізують на невеликі шматочки. Білий 

черствий хліб без скоринки замочують  у молоці або воді для набухання. Філе, 
розмочений хліб, пропускають через м’ясорубку,  додають сіль, перець чорний 
мелений, ретельно перемішують і вибивають. 

2. З підготовленої котлетної маси сформувати котлети овально-
приплюснутої форми із загостреним кінцем і биточки округло-приплюснутої 
форми 2—2,5 см завтовшки. 

3. Вироби обкачати у сухарях або у білій паніровці 
  

  

Вимоги до якості 
  

Зовнішній вигляд – форма відповідна, 
паніровка рівномірна, поверхня без тріщин 

Колір - сірий 

Консистенція – м’яка, однорідна 

Запах –  свіжої  риби 

  
 

 



  
  

Технологічна карта № 2 

  
Найменування напівфабрикату: Тюфтельки рибні 
  

Найменування сировини Витрати сировини в г на І 
порцію 

Технологічні 
вимоги до 
сировини брутто нетто 

Тріска 89 65 Сировина 
відповідає вимогам 

НТД 

Судак 135 65 

Сом (крім океанічного) 130 65 

Хліб пшеничний 13 13 

Молоко або вода 20 20 

Цибуля ріпчаста 17 14 

Борошно пшеничне 8 8 

Маса напівфабрикату   118 

  
Технологія приготування 

  
1.     Філе з шкіркою без кісток нарізають на куски 

2.     Пропускають два рази через м’ясорубку разом з цибулею і 
розмоченим пшеничним хлібом з муки не нижче І – сорту 

3.     В отриману масу додають сіль, мелений перець, пасеровану цибулю 

4.     Добре вимішують 

5.     Формують кульки по 3-5 шт на порцію 

6.     Панірують їх в борошні 
  

Вимоги до якості 
  

Зовнішній вигляд – вироби з котлетної 
маси відповідної форми, поверхня без тріщин і 
ламких країв. Рівномірно запанірована. 

Колір – сірий 

Консистенція – м’яка, однорідна 

Запах - свіжої риби 

   

  



  
Технологічна карта 

  
Найменування напівфабрикату: Фрикадельки рибні з томатним 

соусом 

  
Найменування сировини Витрати сировини в г на І 

порцію 

Технологічні 
вимоги до 
сировини брутто нетто 

Щука 163 65 Сировина 
відповідає вимогам 

НТД 

або сом 144 65 

або льодяна риба 144 65 

або минтай 141 65 

Хліб пшеничний 13 13 

Молоко або вода 20 20 

Яйця 1/5 шт 8 

Цибуля ріпчаста 17 14 

Маса напівфабрикату   118 

  
Технологія приготування 

  
1. Чисте філе риби нарізують на невеликі шматочки. 
2. Білий черствий хліб без скоринки замочують у молоці або воді для 

набухання. 
3. Філе і розмочений хліб пропускають через м'ясорубку,додають сіль, 

перець чорний молотий 

4. Ретельно перемішують і вибивають. 
5. У котлетну масу додати дрібно посічену ріпчасту цибулю, яйця (у масу 

з нежирної риби додати маргарин столовий 5-8 г на порцію) 

6. Все перемішати 

7. Сформувати кульки масою по 15-18 г 

Вимоги до якості 
Зовнішній вигляд – фрикадельки рибні 

повинні зберігати форму, бути запаніровані і 
покриті тоненьким шаром сухарів або борошна 

Колір – сірий 

Консистенція –  пухка, однорідна 

Запах - свіжої риби 

  
 

  



  
Технологічна  карта 

Найменування напівфабрикату: Рулет з риби 

  
Найменування сировини Витрати сировини в г на І 

порцію 

Технологічні 
вимоги до 
сировини брутто нетто 

Щука 150 60 Сировина 
відповідає вимогам 

НТД 

або судак 125 60 

Хліб пшеничний 18 18 

Молоко або вода 24 24 

Сіль 3 3 

Перець чорний молотий 0,01 0,01 

Маса рибна котлетна   100 

Маса начинки   25 

Сухарі пшеничні 3 3 

Маса напівфабрикату   125 

  
Технологія приготування 

  
1. Чисте філе риби нарізують на невеликі шматочки. 
2. Білий черствий хліб без скоринки замочують у молоці або воді для 

набухання. 
3. Філе і розмочений хліб пропускають через м'ясорубку,додають сіль, 

перець чорний молотий 

4. Ретельно перемішують і вибивають. 
5. Підготовлену котлетну масу кладуть на мокру полотняну серветку 

6. Надають форму прямокутника 1,5 - 2 см завтовшки, 18 - 20см 
завширшки 

7. Посередині уздовж кладуть начинку 

8. Край маси з'єднують за допомогою серветки так, щоб один край маси 
покривав другий. 

  

Вимоги до якості 
Зовнішній вигляд – форма овальна, 

поверхня ціла, не розтріскана 

Колір – сірий 

Консистенція –  пухка, однорідна 

Запах - свіжої риби 

  
 

  



  
 ЛАБОРАТОРНО – ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 

             
ТЕМА: М’ясо, птиця, дичина, субпродукти: обробка, технологія 

приготування напівфабрикатів 

Тема уроку:  Технологія приготування котлетної маси з м’яса та 
напівфабрикатів з неї. 

Мета:  відпрацювати методи і прийоми  приготування котлетної маси та 
напівфабрикатів з неї 
-           закріпити практично теоретичні знання учнів   з: 
-           технології приготування  котлетної маси та напівфабрикатів з неї ; 
-           організації робочого місця; 
-           розрахунку сировини для приготування заданої кількості порцій 

напівфабрикату; 
-           проведення бракеражу та попередження недоліків напівфабрикатів з 

котлетної маси; 
-           дотримання вимог санітарії та гігієни, правил техніки безпеки і охорони 

праці. 
Матеріально – технічне забезпечення: каструлі різної ємності, 

сковорідки, ножі кухарської трійки,  розробні дошки „ОС” і „МС”,  м’ясорубка, 
баранчики, столові  ложки та виделки, тарілки столові  мілкі, сковорідки 
порційні. 

  
ЗМІСТ РОБОТИ 

1. Приготувати котлетну масу 

2. Приготувати напівфабрикати з котлетної маси  
3. Дати оцінку якості приготовленим напівфабрикатам. 
4. Оформити звіт, зробити висновки. 

ХІД РОБОТИ 

1.  Отримати посуд та інвентар: каструлі різної ємності, сковорідки, ножі 
кухарської трійки,  розробні дошки „ОС” і „МС”,  м’ясорубку, баранчики, 
столові  ложки та виделки, тарілки столові  мілкі, сковорідки порційні. 

2.  Організувати  робоче місце: 
а)  підготувати робочі поверхні, посуд та інвентар згідно вимог санітарії та 

гігієни; 
б) сировину викласти в підготовлений посуд, дотримуючись правил 

товарного сусідства; 
в)  посуд та інвентар розташувати на столі згідно вимог до організації 

робочого  місця. 
3. Розрахувати набір сировини на 2 (або іншу кількість) порцій  страви 

згідно з технологічними картами. 
4.Приготувати і оформити такі страви:  котлети, биточки, шніцелі;  

тюфтельки,  рулет з макаронами або яйцем, зрази січені 
5. Дати оцінку якості приготовленим напівфабрикатам 

6. Оформити звіт, зробити висновки. 
7. Прибрати робоче місце. Інвентар і посуд здати 



Контрольні питання 

1.     З якої частини яловичої туши готують котлетну масу? 
2.     Які напівфабрикати готують з котлетної маси? 
3.     Які вимоги висуваються до напівфабрикатів з котлетної маси? 

Технологічна карта 

 Найменування напівфабрикату:  Котлети, биточки, шніцелі 
  

Найменування сировини Витрати сировини  в г на 1 
порцію 

Технологічні вимоги
до якості сировини

брутто нетто 

Яловичина (котлетне м’ясо) 76 56 Сировина відповідає
вимогам діючих 
стандартів  або 
технічних умов 

або свинина (котлетне м’ясо) 66 56 

або телятина (котлетне м’ясо) 85 56 

або баранина (котлетне м’ясо) 78 56 

Хліб пшеничний 14 14 

Молоко або вода 17 17 

Сухарі 8 8 

Маса напівфабрикату - 93 

  
Технологія  приготування 

 М'ясо зачищають від сухожилків, нарізують на шматочки (50-100 г) і 
пропускають через м'ясорубку. До подрібненого м'яса додають черствий 
пшеничний хліб без скоринки, заздалегідь замочений у холодній воді або 
молоці, сіль, мелений перець, перемішують, знову пропускають через 
м'ясорубку, додають воду або молоко, перемішують і вибивають. 

З  підготовленої котлетної маси розробляють вироби  овально - 
приплюснутої форми з загостреним кінцем (котлети) або округло – 
приплюснутої форми завтовшки 2 – 2,5 см (биточки), або приплюснуто-овальної 
форми, завтовшки 1см (шніцелі). 

  

Вимоги до якості 
  

 Зовнішній вигляд – вироби зберегли 
форму, поверхня не розтріскалася, вкрита рівним 
шаром сухарів 

Колір – паніровки – коричневий, на розрізі 
– світло – червоний 

Консистенція - однорідна без кусочків 
м’яса, хліба і сухожилок 

Запах - свіжого м’яса із спеціями  



  
Технологічна карта 

Найменування напівфабрикату:   Тюфтельки 

                                                    

Найменування сировини 

Витрати сировини в 
г на  1 порцію 

Технологічні 
вимоги до якості 

сировини брутто нетто 

Яловичина (котлетне м’ясо) 103 76   
 Сировина 

відповідає вимогам 
діючих стандартів  
або технічних умов 

або свинина  (котлетне м’ясо) 89 76 

або телятина (котлетне м’ясо) 119 76 

Хліб пшеничний 16 16 

Молоко або вода 24 24 

Цибуля ріпчаста 29 24 

Жир тваринний  топлений харчовий 4 4 

МАСА пасерованої цибулі - 12 

Борошно пшеничне 8 8 

Маса напівфабрикату - 135 

Технологія приготування 

 М'ясо зачищають від сухожилків 

1. Нарізують на шматочки (50-100 г) 

2. Пропускають через м'ясорубку. 
3. До подрібненого м'яса додають черствий пшеничний хліб без скоринки, 

заздалегідь замочений у холодній воді або молоці, сіль, мелений перець 

4. Перемішують 

5. Знову пропускають через м'ясорубку 

6. Додають воду або молоко, перемішують і вибивають. 
7. В котлетну масу додають подрібнену пасеровану цибулю, перемішують 

8. Формують кульки по 3 –4 шт на порцію 

Вимоги до якості 
  

 Зовнішній вигляд – вироби зберегли 
форму кульок , поверхня не розтріскалася, 
вкрита рівним шаром борошна 

Колір – паніровки  – білий, на розрізі – 
світло – червоний 

Консистенція - однорідна без кусочків 
м’яса, хліба і сухожилок 

Запах - свіжого м’яса із спеціями  

  
  

  

Технологічна карта 
 Найменування напівфабрикату:   Рулет з макаронами або яйцем 

 Найменування сировини Витрати сировини  в г 
на 1 порцію 

Технологічні 
вимоги до якості

сировини брутто нетто 



Яловичина (котлетне м’ясо) 155 114 Сировина 
відповідає 
вимогам 
діючих 

стандартів  або
технічних умов

Хліб пшеничний 23 23 

Молоко або вода 34 34 

Котлетна маса - 170 

Макарони відварні №  753 - 125 

або яйця 2 шт 80 

Маргарин столовий 3 3 

Маса фаршу з макаронів або яєць - 128 

Яйця ¼ шт 10 

Сухарі 6 6 

Маса напівфабрикату з макаронами - 313 

Маса напівфабрикату з яйцем - 267 

Технологія  приготування 

М'ясо зачищають від сухожилків, нарізують на шматочки (50-100 г) і 
пропускають через м'ясорубку. До подрібненого м'яса додають черствий 
пшеничний хліб без скоринки, заздалегідь замочений у холодній воді або 
молоці, сіль, мелений перець, перемішують, знову пропускають через 
м'ясорубку, додають воду або молоко, перемішують і вибивають. 

На змочену водою полотняну серветку розкладують котлетну масу рівним 
шаром  завтовшки 1,5 – 2 см. На котлетну масу  кладуть фарш (заправлені 
жиром відварні макарони або рублені зварені круто яйця). Потім краї серветки 
з’єднують так, щоб один край котлетної маси злегка находив на другий. 
Сформований рулет укладають  на змащений жиром лист швом донизу, 
змащують яйцем, посипають сухарями, роблять проколи, щоб виходила пара. 

Вимоги до якості 
  

Зовнішній вигляд – форма у виглядірулету 
без тріщин 

Колір –  поверхні  – коричневий, на розрізі – 
світло – червоний 

Консистенція -  однорідна без кусочків 
м’яса, хліба і сухожилок 

Запах -  свіжого м’яса із спеціями 
 

  

Технологічна карта 

 Найменування напівфабрикату:  Зрази січені 
 Найменування сировини Витрати сировини  в г на 

1 порцію 

Технологічні 
вимоги до 
якості 

сировини 

брутто нетто 

Яловичина (котлетне м’ясо) 103 76 Сировина 
відповідає 
вимогам 
діючих 

стандартів  або

або свинина  (котлетне м’ясо) 89 76 

або телятина (котлетне м’ясо) 115 76 

Хліб пшеничний 16 16 

Молоко або вода 23 23 



Котлетна маса - 113 технічних умов
Фарш:     
Цибуля ріпчаста 62 52 

Жир тваринний топлений харчовий 7 7 

Маса пасерованої цибулі - 26 

Яйця ¼ шт 10 

Петрушка (зелень) 5 4 

Маса фаршу - 40 

Сухарі 12 12 

Маса напівфабрикату - 165 

Технологія  приготування 

 М'ясо зачищають від сухожилків, нарізують на шматочки (50-100 г) і 
пропускають через м'ясорубку. До подрібненого м'яса додають черствий 
пшеничний хліб без скоринки, заздалегідь замочений у холодній воді або 
молоці, сіль, мелений перець, перемішують, знову пропускають через 
м'ясорубку, додають воду або молоко, перемішують і вибивають. 

Котлетну масу формують у вигляді коржа завтовшки 1см, на середину 
кладуть фарш (подрібнену цибулю та зелень, посічені варені яйця). Після цього, 
краї коржів з’єднують, панірують у борошні, надаючи їм овально – 
приплюснуту форму. 

  
  
  

Вимоги до якості 
  

Зовнішній вигляд – форма у вигляді цеглинки, 
без тріщин 

Колір – кірочки – коричневий, на розрізі – 
світло – червоний 

Консистенція - однорідна без кусочків м’яса, 
хліба і сухожилок 

Запах свіжого м’яса із спеціями 
 



  
  ЛАБОРАТОРНО – ПРАКТИЧНА РОБОТА 4 

ТЕМА.  Крупи, бобові, макаронні вироби: обробка, технологія 
приготування страв 

Тема  уроку.  Технологія приготування страв з круп, бобових і 
макаронних виробів. 

Мета   :  відпрацювати методи і прийоми  приготування страв з круп, 
бобових і макаронних виробів 

закріпити практично теоретичні знання з: 
-  технології приготування  страв з круп, бобових і макаронних виробів; 
-  організації робочого місця; 
-  розрахунку сировини для приготування заданої кількості порцій страви; 
-  дотримання вимог санітарії та гігієни, правил техніки безпеки і охорони 

праці. 
Матеріально – технічне забезпечення: каструлі різної місткості, сито, 

дерев’яна лопатка, сковорідка,  порційна сковорідка, столові ложки, виделки, 
мілкі столові тарілки, емальовані лотки, збивалка. 

ЗМІСТ РОБОТИ 

  
1. Приготувати страви  
2. Дати оцінку якості приготовленим стравам. 
3. Оформити звіт, зробити висновки. 

ХІД РОБОТИ 

1.     Отримати посуд та інвентар: каструлі різної місткості, сито, 
дерев’яну лопатку, сковорідку,  порційну сковорідку, столові ложки, 
виделки, мілкі столові тарілки, емальовані лотки, збивалку. 

2.     Організувати  робоче місце: 
а)  підготувати робочі поверхні, посуд та інвентар згідно вимог санітарії 

та гігієни; 
б) сировину викласти в підготовлений посуд, дотримуючись правил 

товарного сусідства; 
в)  посуд та інвентар розташувати на столі згідно вимог до організації 

робочого  місця. 
3. Розрахувати набір сировини на 2 (або іншу кількість) порцій  страви 

згідно з технологічними картами. 
4.Приготувати і оформити такі страви:  кашу розсипчасту, кашу в'язку з 

чорносливом, кашу манну рідку,  бобові з жиром і цибулею,  макарони з 
твердим сиром, бринзою або кисломолочним сиром. 

5. Дати оцінку якості приготовленим напівфабрикатам 

6. Оформити звіт, зробити висновки. 
7. Прибрати робоче місце. Інвентар і посуд здати 

Контрольні питання 

1.                Які крупи використовують на підприємствах масового 
харчування?  Дайте їм характеристику 

2.                Як  готують і подають  в'язкі каші?  
3.                На які речовини багаті бобові та макаронні вироби?  



4.                Які ви знаєте правила варіння бобових? 



  
 Технологічна карта 

  
Найменування страви:  Каша розсипчаста 

  
  

Найменування сировини 

Витрати сировини в 
г на 1 порцію 

 Технологічні вимоги 
до якості сировини 

брутто нетто 

Крупа пшенична або пшоно 60 60   
  
Сировина відповідає
вимогам діючих
стандартів  або
технічних умов 

Вода (на кашу пшеничну або пшоняну) 108 108 

Крупа рисова 54 54 

Вода (на кашу рисову) 113 113 

Крупа гречана 71 71 

Вода (на кашу гречану) 106 106 

Крупа ячна пбо перлова 50 50 

Вода (на кашу ячну або перлову) 120 120 

МАСА каші   150 

Маргарин столовий або масло вершкове 10 10 

Вихід   160 

  
Технологія приготування 

  
Підготувати крупу, закип’ятити  воду, додати сіль, цукор. Всипати 

підготовлену крупу. Перемішувати періодично, піднімаючи крупу з дна посуду. 
Перемішування припинити, коли крупи набухнуть і поглинуть всю рідину. 
Поверхню вирівняти. Зменшити нагрівання до t 900С. Залишити для упрівання 
(до готовності). 

При подачі порціону вати по 200-250 гр. і подавати з вершковим маслом 
або пасерованою цибулею, або з січеними вареними яйцями і маслом 
вершковим і як гарнір. 

  

Вимоги до якості 
  
Зовнішній вигляд – каша насипана гіркою 

Консистенція – зерна крупи 
частково розварені але не злипаються 

Колір –  кремовий 

Смак та запах - відповідний даному виду 
каші 

 

  
  

.Технологічна карта 

  
Найменування страви:  Каша в’язка з чорносливом 



  
  

Найменування сировини 

Витрати сировини в 
г на 1 порцію 

 Технологічні вимоги до 
якості сировини 

брутто нетто 

Крупа пшенична або пшоно 50 50   
  
Сировина відповідає 
вимогам діючих 
стандартів  або технічних 
умов 

Вода (на кашу пшеничну або 
пшоняну) 

160 160 

Крупа рисова або хлоп'я 
вівсяні "Геркулес" 

45 45 

Вода (на кашу рисову або  
хлоп'я  вівсяні "Геркулес") 

167 167 

Цукор 5 5 

Чорнослив 40 60* 

МАСА каші   250 

Маргарин столовий або масло 
вершкове 

10 10 

Вихід   260 

 Примітка * - Маса вареного набухлого чорносливу 

  
Технологія приготування 

  
Чорнослив відварюють у воді і дають йому після варіння повність 

набухнути. Після цього відвар зливають, додають необхідну кількість води і 
варять кашу. 

При відпуску на кашу кладуть чорнослив (з кісточкою) і поливають жиром. 
  

Вимоги до якості 
  
Зовнішній вигляд – зверху на каші 

чорнослив 

Консистенція – зерна крупи 
частково розварені але не злипаються 

Колір –  кремовий 

Смак та запах - відповідний 
даномувиду каші з присмаком чорносливу 

 

  

 



Технологічна карта 

  
Найменування страви:  Каша рідка молочна 

  
  

Найменування сировини 

Витрати сировини в 
г на 1 порцію 

 Технологічні вимоги до 
якості сировини 

брутто нетто 

Крупа пшенична,  або пшоно, 
або овсяна, або перлова, або 
ячна 

40 40   
  
Сировина відповідає 
вимогам діючих 
стандартів  або технічних 
умов 

Вода 70 70 

Крупа рисова 31 31 

Вода 75 75 

Молоко 100 100 

Цукор 6 6 

МАСА каші   200 

Маргарин столовий або масло 
вершкове 

10 10 

Вихід   210 

  
Технологія приготування 

  
1.Підготувати крупу. Закип’ятити суміш молока і води ( 40% води і 60% 

молока). Додати сіль, цукор. Всипати підготовлену крупу. Помішувати 
періодично. Варити до готовності. 

Подавати з вершковим маслом, цукром, джемом, повидлом, медом (20-
30 гр. на порцію), корицею. 

  

Вимоги до якості 
  
Зовнішній вигляд – зверху на каші 

скалки жиру 

Консистенція – зерна крупи розварені 
Колір –  кремовий 

Смак та запах - відповідний даному виду 
каші 

 

  

  



  
Технологічна карта 

  
Найменування страви: Макарони з твердим сиром, бринзою або 

кисломолочним сиром 

  
  

Найменування сировини 

Витрати сировини в 
г на 1 порцію 

  
Технологічні вимоги до 

якості сировини брутто нетто 

Макаронні вироби 70 70   
  
Сировина відповідає 
вимогам діючих 
стандартів  або 
технічних умов 

Сіль 3,5 3,5 

Вода 350 350 

Маса відварених макаронів - 200 

Маргарин столовий 10 10 

Сир 22 20 

або  бринза 42 40 

або  кисломолочний сир 76 75 

Вихід: з сиром   230 

   з бринзою   250 

   з кисломолочним   сиром   285 

  
Технологія приготування 

Макарони, локшину, вермішель покласти у киплячу  підсолену  воду  (на 1 
кг макаронних виробів 5-6 л води і 50 г солі)  і варити періодично помішуючи, 
до готовності. Відварені макаронні вироби відкинути на друшляк і промити 
гарячою водою.   

Перед подачею відварені макаронні вироби заправити жиром і посипати 
тертим сиром або бринзою. Сир та бринзу можна подати окремо. 
Кисломолочний сир протерти, перемішати з макаронними виробами і відразу 
подати. 

  

Вимоги до якості 
  

Зовнішній вигляд – відварені макаронні вироби 
легко відокремлюються один від 

одного, зберегли форму, зверху посипані сиром 
або бринзою, або перемішані з 

кисломолочним сиром. 
Консистенція – м'яка, соковита. 
Колір –  кремовий. 
Смак та запах -  властиві  макаронним виробам з 
присмаком сиру, бринзи або кисломолочного  
сиру. 

 

  

Технологічна карта 

  



Найменування страви:    Бобові з жиром та цибулею       
  

Найменування сировини Витрати сировини в 
г на 1 порцію 

Технологічні вимоги до 
якості сировини 

брутто нетто 

Бобові відварені - 200   
Сировина відповідає 
вимогам діючих 
стандартів  або технічних 
умов 

Цибуля ріпчаста 30 25 

Сало - шпик 20 20 

Маса пасерованої з салом  
цибулі    

- 30 

Вихід   230 

  
Технологія приготування 

  
Підготовлені бобові залити перевареною холодною водою (2,5л на 1 кг) і 

варити у закритому посуді  при слабкому але безперервному кипінні.  Коли 
бобові стануть м'якими, додати сіль, підсмажене з цибулею сало, добре 
прогріти. Сало   нарізати дрібними кубиками і підсмажити, додати ріпчасту 
цибулю, нарізану кубиками і пасерувати. 

Перед   подаванням  на стіл посипають подрібненою зеленню. 
                                           

Вимоги до якості 
  
Зовнішній вигляд – бобові зберегли 

свою форму. 
Консистенція – зерна м'які, добре 

розварені, повністю набухли. 
Колір, смак та запах – властиві 

бобовим з яких приготовлена страва, з 
присмаком та ароматом підсмаженого 
сала з цибулею. 

 

  

  



ЛАБОРАТОРНО – ПРАКТИЧНА РОБОТА 5 
  

ТЕМА :  Технологія приготування супів 

Тема  уроку.  Технологія приготування супів 

Мета   :  відпрацювати методи і прийоми приготування картопляних та 
молочних супів 

закріпити практично теоретичні знання з: 
-  технології приготування  супів; 
-  організації робочого місця; 
-  розрахунку сировини для приготування заданої кількості порцій страви; 
-  дотримання вимог санітарії та гігієни, правил техніки безпеки і охорони 

праці. 
Матеріально – технічне забезпечення: каструлі різної ємності, 

сковорідки, ножі кухарської трійки, шумівку, сито, розробні дошки „ОС”, 
розливні, мірні та столові  ложки, тарілки столові  глибокі та  мілкі. 

ЗМІСТ РОБОТИ 

  
1. Приготувати страви  
2. Дати оцінку якості приготовленим стравам. 
3. Оформити звіт, зробити висновки. 

ХІД РОБОТИ 

  
1.       Отримати посуд та інвентар: каструлі різної ємності, сковорідки, ножі 

кухарської трійки, шумівку, сито, розробні дошки „ОС”, розливні, мірні та 
столові  ложки, тарілки столові  глибокі та  мілкі. 

2.   Організувати  робоче місце: 
а)  підготувати робочі поверхні, посуд та інвентар згідно вимог санітарії 

та гігієни; 
б) сировину викласти в підготовлений посуд, дотримуючись правил 

товарного сусідства; 
в)  посуд та інвентар розташувати на столі згідно вимог до організації 

робочого  місця. 
3. Розрахувати набір сировини на 2 (або іншу кількість) порцій  страви 

згідно з технологічними картами. 
4.Приготувати і оформити такі страви:  суп картопляний, суп овочевий, суп 
картопляний з бобовими, суп молочний з крупами 

 5. Дати оцінку якості приготовленим стравам 

6. Оформити звіт, зробити висновки. 
7. Прибрати робоче місце. Інвентар і посуд здати 

Контрольні питання 

� Як класифікують перші страви? 

� Які супи готують в Україні? 

� Що спільного в їх приготуванні? 

� Чим вони відрізняються  між собою? 

� Який посуд використовують для подавання перших страв? 



� Які види молока вам відомі? 

Технологічна  карта 

 Найменування страви: Суп картопляний 

Найменування сировини Витрати сировини в г 
на 1000 г 

Технологічні 
вимоги до 
сировини брутто нетто 

Картопля 600 450 Сировина 
відповідає 

вимогам НТД 

Морква 25 20 

Ріпа 40 30 

Петрушка (корінь) 13 10 

Цибуля ріпчаста 24 20 

Цибуля-порей 26 20 

Томатне пюре 10 10 

Кулінарний жир або жир тваринний 
топлений харчовий 

10 10 

Бульйон або вода 700 700 

Вихід   1000 

Технологія приготування 

1.     Картоплю нарізають кубиками кубиками, часточками або брусочками 

2.      Кладуть у киплячий бульйон або воду 

3.     Доводять до кипіння 

4.     Додають нарізані кубиками або соломкою і пасеровані з томатним 
пюре ріпчасту цибулю, моркву, петрушку 

5.     Варять до готовності (12-15 хв). 
6.     За 5-7 хв до закінчення варіння додають спеції і сіль. 
Юшку можна готувати без томатного пюре. Вона буде смачнішою, якщо 

замість томатного пюре використати свіжі томати.  
Цю юшку найкраще готувати з рибою і рибними продуктами. Якщо 

готують юшку з грибами, варені гриби нарізують скибочками або соломкою, 
злегка обсмажують і кладуть разом з пасерованими овочами. 

 Перед подаванням у тарілку кладуть м'ясо або рибу, наливають юшку, 
посипають зеленню 

  

Вимоги до якості 
  

Зовнішній вигляд – на поверхні скалки жиру, 
овочі нарізані кубиками 

Колір – оранжевий 

Консистенція – овочі м’які, але не переварені 
Смак і запах – пасерованих та варених овочів і 
спецій 

 

Технологічна карта 

  
Найменування страви: Суп овочевий 



  
Найменування сировини Витрати сировини в г на 

1000 г 

Технологічні вимоги 
до сировини 

брутто нетто 

Капуста білоголова 100 80 Сировина відповідає 
вимогам НТД Картопля 267 200 

Цибуля ріпчаста 24 20 

Цибуля-порей 26 20 

Морква 50 40 

Петрушка (корінь) 27 20 

Горошок зелений консервований 46 30 

Помідори свіжі 94 80 

Маргарин столовий 20 20 

Бульйон або вода 750 750 

Вихід   1000 

  
Технологія приготування 

1.     Капусту нарізати шашками, картоплю – кубиками або часточками, 
моркву і петрушку – часточками, скибочками, ріпчасту цибулю і томати – 
часточками 

2.     Дрібно нарізану моркву, цибулю спасерувати з жиром 

3.     У киплячий бульйон покласти картоплю, нарізану часточками 

4.     Довести до кипіння 

5.     Додати нарізану капусту 

6.     Варити 5-7 хв 

7.     Покласти пасеровані овочі, часточки томатів 

8.     За 5-7 хв до закінчення варіння додати зелений горошок, сіль, спеції 
Подаючи на стіл, юшку наливають у тарілку і посипають зеленню 

  

Вимоги до якості 
  

Зовнішній вигляд – овочі 
зберегли форму нарізки 

Колір – прозорий 

Консистенція – овочі м’які 
Смак і запах – пасерованих овочів 

і спецій 

 

  

  

Технологічна  карта 

Найменування страви: Суп картопляний з бобовими 

 Найменування сировини Витрати сировини в г на 
1000 г 

Технологічні 
вимоги до 
сировини брутто нетто 



Картопля 333 250 Сировина 
відповідає вимогам 
НТД 

Квасоля або горох лущений 81 80 

або чечевиця 101 100 

або горошок зелений 
консервований 

154 100 

Цибуля ріпчаста 48 40 

Морква 50 40 

Петрушка (корінь) 13 10 

Кулінарний жир 20 20 

Бульйон або вода 650 650 

Вихід   1000 

Технологія приготування 

1.     Картоплю нарізують великими кубиками, моркву і петрушку – 
малими, цибулю дрібно січуть 

2.     Коріння та цибулю пасерують 

3.     Квасолю, горох перебирають 

4.     Миють 

5.     Замочують у холодній воді на 5-8 годин 

6.     Варять у посуді з закритою кришкою до розм’якшення 

7.     У киплячий бульйон або воду, кладуть бобові 
8.     Доводять до кипіння 

9.     Додають картоплю, через 8-10 хв пасероване коріння та цибулю 

10.   Варять до готовності 
11.    За 5-7 хв до закінчення варіння додають сіль, спеції 
Перед подаванням суп наливають у тарілку, посипають подрібненою 

зеленню 

Зелений горошок закладають разом з пасерованими овочами. 
  

Вимоги до якості 
  

Зовнішній вигляд – бульйон каламутний, 
горох майже розварений 

Колір – часточки жиру на поверхні 
жовтого кольору 

Консистенція – овочі м’які 
Смак і запах – відповідають вареним 

бобовим з картоплею 
 

  



  
Технологічна  карта 

  
Найменування страви: Суп молочний з крупами 

  
Найменування сировини Витрати сировини в г на 

1000 г 

Технологічні 
вимоги до 
сировини брутто нетто 

Молоко 500 500 Сировина 
відповідає 

вимогам НТД 

Вода 550 550 

Крупа рисова 60 60 

або манна, кукурудзяна, пластівці вівсяні 60 60 

або ячна, гречана, перлова, пшоно 80 80 

Масло вершкове 8 8 

Цукор 10 10 

Вихід   1000 

  
Технологія приготування 

1.     Крупи перебирають 

2.     Рисову, кукурудзяну, ячну, перлову крупи, пшоно, пластівці вівсяні 
„Геркулес” варять у підсоленій воді до напівготовності 10-15 хв 

3.     Вливають гаряче молоко 

4.     Додають сіль, цукор 

5.     Варять до готовності 
Готуючи суп з ячною або манною крупою, просіяні крупи засипають 

тоненькою цівкою в суміш молока з водою, додають сіль, цукор. Варять 5-7 хв 
до готовності 

Кукурудзяну, перлову крупи можна варити у воді до готовності, потім 
відціджують і закладають у суміш молока і води, доводять до кипіння, кладуть 
сіль, цукор. 

 При подаванні суп наливають у тарілку, додають вершкове масло 

  

  

Вимоги до якості 
 Зовнішній вигляд – крупи повність 

розварені, але зберегли форму, на поверхні 
кульки  вершкового масла 

Колір – білий 

Консистенція – крупи м’які 
Смак і запах – кип’яченого молока з 

ароматом вершкового масла, без 

 присмаку і запаху підгорілого молока 
 



  

ЛАБОРАТОРНО - ПРАКТИЧНА РОБОТА  6 

  
ТЕМА :  Приготування   страв з овочів 

МЕТА :  закріпити практично теоретичні знання з: 
-  технології приготування   страв з овочів -   організації робочого місця; 
-  розрахунку сировини для приготування заданої кількості порцій страви; 
-  дотримання вимог санітарії та гігієни, правил техніки безпеки і охорони 

праці. 
- відпрацювати методи і прийоми приготування страв з овочів 

  
                                  ЗМІСТ   РОБОТИ 

1.   Приготувати і оформити страви 

2.   Дати оцінку якості приготовленим стравам. 
3.   Оформити звіт, зробити висновки. 

  
ХІД   РОБОТИ 

1.                Отримати посуд та інвентар: 
каструлі різної ємності, сковорідки, ножі кухарської трійки, шумівка, 

лопатка, сито, збивалка, розробні дошки „ОС” і „ОВ”, емальовані лотки, 
баранчики, столові  ложки та виделки, тарілки столові  мілкі, сковорідки 
порційні. 

2.                Організувати  робоче місце: 
а)  підготувати робочі поверхні, посуд та інвентар згідно вимог санітарії 

та гігієни; 
б) сировину викласти в підготовлений посуд, дотримуючись правил 

товарного сусідства; 
в)  посуд та інвентар розташувати на столі згідно вимог до організації 

робочого  місця. 
3.                Розрахувати набір сировини на 2 (або іншу кількість) порцій  і 

приготувати страви згідно з технологічними картами. 
4.                Приготувати і оформити страви: картопля відварна, овочі 

припущені в молочному або сметанному соусі, картопля смажена, картопля 
смажена у фритюрі, картопля запечена з сиром. 

5.                Провести бракераж готових страв. 
6.                Оформити звіт. 
7.                Прибрати робоче місце. Інвентар і посуд здати черговим. 
                                    Контрольні питання 

1.Яких правил треба дотримуватися, щоб зменшити втрати вітаміну С при 
тепловій обробці? 

2.Назвіть основні способи теплової обробки. 
3.Чому страви з припущених овочів мають вищу харчову цінність, ніж 

варені? 

4.В чому полягає особливість смаження овочів у фритюрі? 



  
Технологічна карта  

Найменування страви:  Картопля відварна       
  

Найменування сировини 

Витрати сировини в 
г на 1 порцію 

  
Технологічні вимоги до 

якості сировини брутто нетто 

Картопля 334 258   
  
Сировина відповідає 
вимогам діючих 
стандартів  або технічних 
умов 

     або картопля молода 333 266 

Маса вареної картоплі   250 

Масло вершкове 15 15 

     чи сметана 30 30 

     або соус   75 

Вихід     
     з маслом   265 

     з соусом   325 

     з сметаною   280 

Технологія приготування 

1.       Картоплю сортують, калібрують, миють, обчищають і обточують 
кульками або бочечками 

2.       Підготовлену картоплю кладуть у казан шаром не більше ніж 50 см, 
заливають гарячою водою так, щоб вона вкрила картоплю на 1-1,5 см. 

3.       Солять, накривають кришкою, доводять до кипіння і варять 15 хв. 
після закипання. 

4.       Воду зливають і доводять до готовності без води (за рахунок пари, 
яка утворюється в казані) 

5.       Варять картоплі невеликими партіями і використовують як 
самостійну страву або як гарнір. 

Перед подаванням картоплю кладуть у підігріту столову мілку тарілку, 
баранчик або порційну сковороду, поливають маслом чи сметаною, або соусом 
грибним, цибулевим, сметанним, чи подають соуси окремо. Можна 
використовувати як гарнір до страв з м’яса і риби. 

  

  

Вимоги до якості 
  

Зовнішній вигляд – варені овочі зберігають форму, 
бульби картоплі однакові за величиною.Допускається 
незначне розварювання бульб. 
Консистенція – м’яка, ніжна. 
Колір – від білого до світло – кремового. 
Смак та запах – відповідний для кожного виду 

овочів.  



  
Технологічна карта 

Найменування страви:  Овочі припущені в молочному або сметанному 
соусі 

  
Найменування сировини 

Витрати сировини в 
г на 1 порцію 

  
Технологічні вимоги до 

якості сировини брутто нетто 

Морква 63 50   
Сировина відповідає 
вимогам діючих 
стандартів  або 
технічних умов 

Гарбуз 51 36 

 або кабачки 57 38 

Горошок консервований 31 20 

Капуста білоголова 49 39 

 або капуста цвітна 63 33 

Маргарин столовий 10 10 

Маса припущених овочів   125 

Соус молочний або сметанний   75 

Цукор 2 2 

Вихід   200 

Технологія приготування 

1.           Моркву, кабачки нарізати кубиками або часточками, білоголову капусту 
– шашками, цвітну капусту розібрати на суцвіття. 

2.           Кожен вид овочів припускати окремо, а консервований горошок – у 
власному соку. 

3.           Припущені овочі з′єднати. 
4.           Заправити молочним соусом середньої консистенції. 
5.           Покласти сіль, цукор. 
6.           Прогріти 1 –2 хв. 
7.           Подавати в баранчику або порціонній сковороді, посипати зеленню. 
Можна покласти кусочок вершкового масла і подати з грінками. 
  

Вимоги до якості 
  

Зовнішній вигляд – припущені овочі зберегли 
форму нарізання. 

Колір – властивий овочам, з яких готували страви. 
Консистенція - м′яка, соковита. 
Смак і запах – з ароматом овочів молока, без 

запаху підгорілого молока і переварених овочів. 
 

 
 



  
Технологічна карта 

  
Найменування страви: Картопля смажена    

  
Найменування сировини 

Витрати сировини в 
г на 1порцію 

  
Технологічні вимоги до 

якості сировини брутто нетто 

Картопля 483 362   
Сировина відповідає 
вимогам діючих 
стандартів  або технічних 
умов 

Жир кулінарний 25 25 

Маса смаженої картоплі   250 

Маргарин столовий 10 10 

     або сметана 20 20 

Вихід     
     з маргарином   260 

     зі сметаною   270 

Технологія приготування 

1.                Картоплю сиру нарізають брусочками, часточками, кубиками або 
скибочками. 
2.                Промивають у холодній воді і обсушують. 
3.                Підготовлену картоплю кладуть на сковороду або лист з розігрітим 
жиром шарами 3 см смажать періодично помішуючи, до утворення рум’яної 
кірочки. 
4.                Солять і продовжують смажити до готовності. 
5.                Якщо картопля до кінця  не просмажилась, її доводять до готовності 
в жаровій шафі. 
6.                Під час смаження в електросковороді картоплю в кінці смаження 
закривають кришкою і доводять до готовності. 
7.                Перед подаванням картоплю поливають розтопленим жиром або 
сметаною, посипають зеленню. 
8.                Окремо можна подати свіжі, солоні або мариновані огірки, томати, 
салат із свіжої або квашеної капусти. 

                           

Вимоги до якості 
  

Зовнішній вигляд – картопля  зберегла 
 форму нарізування. 

Консистенція – кірочка хрумка, в середині 
м’яка. 

Колір – жовтий. 
Смак та запах – характерний для смаженої 

картоплі. 
 

  

Технологічна карта 



                   
Найменування страви:   Картопля смажена у фритюрі 
  

Найменування сировини Витрати сировини в г 
на 1 порцію 

Технологічні вимоги до 
якості сировини 

брутто нетто 

Картопля 667 500 Сировина відповідає 
вимогам діючих 
стандартів  або технічних 
умов 

Кулінарний жир 40 40 

Маса смаженої картоплі   250 

Вершкове масло 10 10 

Вихід   250/10 
  

Технологія приготування 

1.    Підготовлену картоплю  нарізають брусочками 
2.    Промивають у холодній воді 
3.    Обсушують. 
4.    В киплячий жир закладають підготовлену картоплю і смажать до 

утворення підсмаженої кірочки протягом 8 – 10 хв. 
5.    Смажену картоплю відкидають на друшляк для стікання жиру. 
6.    Посипають мілкою сіллю. 
         При подачі поливають вершковим маслом. 
                                                 

Вимоги до якості 
  

       Зовнішній вигляд – 
картопля  зберегла  форму 
нарізування. 

       Консистенція – кірочка 
хрумка, в середині м’яка. 

       Колір – жовтий. 
      Смак та запах –

 характерний для смаженої картоплі 
 

  

  

Технологічна карта  
Найменування страви: Картопля, запечена з сиром 

  
Найменування сировини 

Витрати сировини в 
г на 1 порцію 

  
Технологічні вимоги до 

якості сировини брутто нетто 

Картопля 147 110   
  
Сировина відповідає 

Маса вареної картоплі   107 

Сир 102 100 



Масло вершкове або 
маргарин столовий 

10 10 вимогам діючих 
стандартів  або технічних 
умов Сметана 15 15 

Маса напівфабрикату   230 

ВИХІД   200 

  
Технологія приготування 

                                    

1.    Зварену обчищену картоплю нарізують кружальцями. 
2.    Викладають на порціонну сковороду вперемішку з сиром. 
3.    Поливають вершковим маслом або маргарином, сметаною. 
4.    Запікають. 

  

Вимоги до якості 
                                                     

Зовнішній вигляд – картопля 
зберегла форму нарізки,  кірочка рум’яна 

Консистенція – м’яка, соковита. 
Колір – шкоринки - золотистий. 
Смак та запах –  картоплі з сиром 

 



  

 ЛАБОРАТОРНО - ПРАКТИЧНА РОБОТА  7 

  
ТЕМА:  Технологія приготування прісного тіста та виробів з нього. 
Тема уроку: Приготування прісного тіста та виробів з нього. 
Мета:  закріпити практично теоретичні знання  з: 

-         технології приготування  соусів без загусників; 
-         організації робочого місця; 
-         розрахунку сировини для приготування заданої кількості порцій 

страви; 
-         дотримання вимог санітарії та гігієни, правил техніки безпеки і 

охорони праці. 
-         відпрацювати методи і прийоми приготування прісного тіста та 

виробів з нього 

 Матеріально – технічне забезпечення: каструлі різної ємності, 
сковорідки, ножі кухарської трійки, шумівку, сито, мірні та столові  ложки, 
соусники,  качалка, виїмки. 

  
ЗМІСТ   РОБОТИ 

1.     Приготувати і оформити страви 

2.     Дати оцінку якості приготовленим стравам. 
3.     Оформити звіт, зробити висновки. 

  
ХІД   РОБОТИ 

  
1.                Отримати посуд та інвентар: каструлі різної ємності, 

сковорідки, ножі кухарської трійки, шумівку, сито, мірні та столові  ложки, 
соусники,  качалка, виїмки. 

2.                Організувати  робоче місце: 
а)  підготувати робочі поверхні, посуд та інвентар згідно вимог санітарії 

та гігієни; 
б) сировину викласти в підготовлений посуд, дотримуючись правил 

товарного сусідства; 
в)  посуд та інвентар розташувати на столі згідно вимог до організації 

робочого  місця. 
3. Розрахувати набір сировини на 2 (або іншу кількість) порцій 

4. Приготувати страви вареники, пельмені, локшина домашня, галушки, 
чебуреки  згідно з технологічними картами. 

5. Провести бракераж готових страв. 
6. Оформити звіт. 
7. Прибрати робоче місце. Інвентар і посуд здати черговим. 
                                   

Контрольні питання 

1.      Як готують тісто для вареників? 



2.     В чому полягає відмінність між тістом для вареників та тістом для 
пельменів. 

3.     З чим можна подавати галушки? 

4.     Складіть технологічну схему приготування чебуреків    
Технологічна карта 

Найменування напівфабрикату: Тісто для пельменів 

Найменування сировини Витрати сировини в г на 
1000 г 

Технологічні 
вимоги до 
сировини брутто нетто 

Борошно пшеничне 700 700 Сировина 
відповідає вимогам 

НТД 

Яйця 1 ½ шт 60 

Вода 260 260 

Сіль 15 15 

Вихід   1000 

  
Технологія приготування 

  
1.     У просіяне борошно додати воду, в якій розчинити яйця, сіль 

2.     Замісити тісто однорідної консистенції. Тісто вважають готовим, якщо 
при натискуванні пальцем на його поверхню заглиблення відновлюється 

3.     Тісто залишають на 20-30 хв, закривши серветкою або кришкою, для 
набухання клейковини і надання йому еластичності 

  
  

Вимоги до якості 
  

Зовнішній вигляд – тісто для пельменів 

Колір – білий 

Консистенція – м’яка 

Смак і запах – сирого тіста 

  

 

  

  



Технологічна  карта 

Найменування страви: Пельмені 
  
Найменування сировини Витрати сировини в г на 

1000 г 

Технологічні 
вимоги до 
сировини брутто нетто 

Тісто для пельменів   370 Сировина 
відповідає вимогам 

НТД 

Яловичина (котлетне м’ясо) 313 230 

Свинина (котлетне м’ясо) 310 264 

Цибуля ріпчаста 57 48 

Сіль 9 9 

Перець чорний мелений 0,5 0,5 

Цукор 1 1 

Вода 100 100 

Маса фаршу   640 

Меланж або яйця для змащування 20 20 

Вихід   1000 

  
Технологія приготування 

  
1.     Для фаршу м’ясо і цибулю подрібнити на м’ясорубці, додати сіль, 

цукор, перець, холодну воду 

2.     Все ретельно перемішати 

3.     У разі ручного формування пельменів тісто розкачати шаром 1,5-2 мм 
завтовшки, краї розкачаного шару на ширину 5-6 см змастити яйцем 

4.     На середину змащеної смужки вздовж покласти рядами кульки фаршу 
масою 7-8 г на відстані 3-4 см одна від одної 

5.     Потім краї змащеної смужки тіста підняти, накрити фарш, після чого 
вирізати пельмені спеціальними виїмками із затупленим обідком. Маса 1 шт. 12-
13 г 

6.     Обрізки тіста без фаршу використовують при повторному 
розкачуванні 

7.     Сформовані пельмені викласти в один ряд на посипані борошном 
дерев’яні лотки і до варіння зберігати при температурі нижче 0˚ С 

8.     Пельмені варити 5-7 хв у киплячій підсоленій воді (на 1 кг пельменів 4 
л води і 20 г солі) при слабкому кипінні 

9.     Готові пельмені обережно вийняти шумівкою або друшляком, дати 
воді стекти і порціонувати 

 Перед подаванням полити маслом, сметаною або оцтом, або маслом і 
посипати тертим сиром. Можна посипати дрібно нарізаною зеленню кропу або 
петрушки (3-4 г нетто на порцію). 

  
  



Вимоги до якості 
  

 Зовнішній вигляд – пельмені московські 
политі маслом, сметаною або оцтом, або 
маслом посипані тертим сиром 

Колір – білий 

Консистенція – м’яка, соковита 

Смак і запах – пельменів з присмаком 
масла, сметани або оцтом, або маслом і 
посипані тертим сиром 

 

  

  

  



Технологічна карта 

  
Найменування напівфабрикату: Тісто для вареників 

  
Найменування сировини Витрати сировини в г на 1000 

г 

Технологічні 
вимоги до 
сировини брутто нетто 

Борошно пшеничне 695 695 Сировина 
відповідає вимогам 

НТД 

Яйця 1 1/3 шт 53 

Молоко або вода 270 270 

Сіль 12 12 

Вихід   1000 

  
Технологія приготування 

  
1.     У борошно додати нагріте до 30-35˚ С молоко або воду 

2.     Потім увести яйця, сіль, цукор 

3.     Замішувати тісто доти, поки воно не набуде однорідної консистенції 
4.     Перед формуванням тісто витримати 30-40 хв 

  
  

Вимоги до якості 
  

Зовнішній вигляд – тісто для 
вареників 

Колір – білий 

Консистенція – однорідна 

Смак і запах – сирого тіста 

  

 

  

  
  



Технологічна карта 
  
Найменування страви: Вареники з сиром, фруктовим або овочевим 

фаршем 

  
Найменування сировини Витрати сировини в г на І 

порцію 

Технологічні 
вимоги до 
сировини брутто нетто 

Тісто для вареників 82 82 Сировина 
відповідає вимогам 

НТД 

Фарш або повидло 104 103 

Маса сирих вареників   185 

Маса варених вареників   200 

Масло вершкове 10 10 

або сметана 20 20 

Вихід: з маслом 

зі сметаною 

з сметаною і маслом 

  210 

225 

225 

  
Технологія приготування 

  
1.     Вареники сформувати (на 10-11 г тіста 12-13 г фаршу на 1 шт) 

2.     Варити в киплячій підсоленій воді при слабкому кипінні 5-7 хв 

3.     Перед подаванням вареники (7-8 шт на порцію) полити маслом або 
сметаною 

4.     Вареники з фруктовим фаршем подати із сметаною 

  
Вимоги до якості 

  
Зовнішній вигляд – вареники з сиром, 

фруктами або овочевим фаршем, политі 
маслом або сметаною 

Колір – білий 

Консистенція – соковита 

Смак і запах – вареників з сиром, 
фруктами або овочевим фаршем, з присмаком 
масла або сметани  

  

  

  

Технологічна карта 

  

Найменування напівфабрикату: Локшина домашня 



Найменування сировини Витрати сировини в г на 
1000 г 

Технологічні 
вимоги до 
сировини брутто нетто 

Борошно пшеничне 875 875 Сировина 
відповідає вимогам 

НТД 

Борошно для підсипання 60 60 

Яйця 6шт 240 

Вода 175 175 

Сіль 25 25 

Вихід підсушеної локшини   1000 

  
Технологія приготування 

  
1.     Просіяне пшеничне борошно вищого або І ґатунку насипати гіркою 

на стіл з дерев’яною кришкою 

2.     Посередині зробити заглиблення, в яке налити холодну воду з 
розчиненими у ній сіллю і яйцями 

3.     Замісити круте тісто, витримати його 20-30 хв 

4.     Потім готове тісто покласти на стіл, посипаний борошном 

5.     Розкачати шаром 1-1,5 мм завтовшки 

6.     Пересипані борошном шари тіста злегка підсушити на повітрі 
7.     Скласти у 3-4 шари і нарізати на смужки 35-45 мм завширшки, а 

потім упоперек соломкою 3-4 мм завширшки 

8.     Локшину розсипати на фанерні лотки шаром 1 см і висушувати при 
температурі 40-50˚ С 

9.     Використовують локшину домашню для приготування перших страв 
і гарнірів 

  
  

Вимоги до якості 
  
Зовнішній вигляд –  домашня 

локшина 

У вигляді стрічки 

Колір – білий 

Консистенція – тверда 

Смак і запах – сирого висушеного 
тіста 

 

  

  



  
Технологічна  карта 

 Найменування виробу: Чебуреки 

  

  Найменування сировини Витрати сировини в г на 
100 шт масою110 г 

Технологічні 
вимоги до 
сировини брутто нетто 

Борошно пшеничне 4500 4500 Сировина 
відповідає 

вимогам НТД 

Молоко 1750 1750 

Соль 50 50 

Маса тіста   6000 

Баранина 5035 3600 

Цибуля ріпчаста 893 750 

Вода 750 750 

Сіль 75 75 

Перець чорний молотий 10 10 

МАСА фаршу   5000 

МАСА напівфабрикату   11000 

Олія або жир фритюрний 850 850 

Олія для змащування інвентарю 25 25 

ВИХІД   11000 
Технологія приготування 

1.     В холодну воду вводять яйця, сіль 

2.     Перемішують, додають борошно 

3.     Замішують  круте тісто, витримати його 20-30 хв 

4.     Готове тісто викладають  на стіл, змащений олією 

5.     Розкачують у вигляді коржиків масою 60г 

На них кладуть по 50г фаршу. 
Краї з’єднують, надаючи виробам форму на півмісяця 

Для фаршу: баранину і цибулю пропускають крізь м’ясорубку, 
заправляють сіллю, перцем і розводять водою. 

Смажать у фритюрі. 
Відпускають по 2 шт на порцію 

  

Вимоги до якості 
  

Зовнішній вигляд – форма напівмісяця, 
начинка не витікає 

Колір – оболонки – золотистий,  фаршу - 
сірий 

Консистенція –  фаршу - соковита 

Смак і запах – смажених у фритюрі тіста з 
фаршем 

 

  

  

  



Технологічна  карта 

 Найменування страви: Галушки з маслом або сметаною чи грибною 
підливою 

  
 Найменування сировини Витрати сировини в г 

нетто на 1 порцію 

Технологічні вимоги до 
 основної сировини 

Борошно пшеничне 96 Сировина відповідає 
вимогам НТД (у тому числі  на підпил) 6 

Молоко або вода 48 

Яйця 6 

Сіль 1,5 

МАСА тіста 150 

МАСА готових галушок 200 

Масло вершкове (для заправи) 5 

Масло вершкове (для поливки) 5 

або сметана 30 

або соус 50 

ВИХІД з маслом 240 

зі сметаною 235 

з соусом 255 

  
Технологія приготування 

  
До просіяного борошна додають збиті яйця, розчин солі, молоко або воду, 

замішують прісне тісто, тугіше, ніж для вареників. Витримують 20-30 хв. Тісто 
ділять на шматки, кладуть на стіл, посипаний борошном, розкачують шаром 
завтовшки 0,5-1 см, потім нарізують невеликими квадратиками розміром З х 3 
см або 4x4 см. 

Галушки в'язкі (напівфабрикат) у вигляді квадратиків кладуть у киплячу 
воду і варять 10-15 хв до готовності (галушки спливають на поверхню). Готові 
галушки виймають шумівкою, кладуть у друшляк або сито, щоб стекла вода, 
викладають у посуд, заправляють розтопленим вершковим маслом, щоб 
галушки не злиплися. 

Перед подаванням кладуть на тарілку, поливають вершковим маслом або 
сметаною, чи грибним соусом. 

Варені галушки можна відпускати з підсмаженою на салі або олії 
цибулею, з твердим сиром і маслом вершковим або сметаною, з тушкованою 
білоголовою капустою, з підсмаженим салом. 

  



Вимоги до якості 
  

Зовнішній вигляд – форма правильна, 
поверхня гладенька, без тріщин і розривів 

Колір – світло-кремовий 

Консистенція – м’яка 

Смак і запах – вареного тіста 

 

  

 
  

Зміст 

  
  

Передмова 3 

Керівництво лабораторно - практичними роботами 3 

Правила роботи в кухні - лабораторії 7 

Лабораторно – практична робота № 1 Прості форми нарізання овочів 9 

Лабораторно – практична робота № 2 Розбирання риби з лускою. 
Приготування котлетної маси та напівфабрикатів з неї 

11 

Лабораторно – практична робота № 3 Технологія приготування котлетної 
маси з м’яса та напівфабрикатів з неї 

16 

Лабораторно – практична робота № 4 Технологія приготування страв з круп, 
бобових і макаронних виробів 

21 

Лабораторно – практична робота № 5 Технологія приготування супів 27 

Лабораторно – практична робота № 6 Приготування   страв з овочів 32 

Лабораторно – практична робота № 7 Приготування прісного тіста та виробів 
з нього 

38 

Рекомендована література 49 

  



  
  

  
Рекомендована література 

  
1.    Горпинко Т.М. Лабораторно – практичні роботи з кулінарії. Львів. 

«Світ», 1996. 
2.    Доцяк В.С. Українська кухня. Львів: «Оріяна - Нова», 1998 

3.    Косовенко М.С., Старовойт Л.Я., Смірнова Ж.М. Технологія 
приготування їжі. К.: «Факт», 2003 

4.    Старовойт Л.Я., Косовенко М.С., Смірнова Ж.М. Кулінарія, К.: «Генеза», 
1999 

5.    Шаповалов Н.Н. Пивоваров В.І. Кримська Б.А. Організація роботи 
підприємств громадського харчування. Москва. Економіка. 1990 рік. 

6.    Шумило Г.І. Технологія приготування їжі. К.: «Кондор», 2006 

  

 


