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Передмова 

 

Пропонований робочий зошит призначений в допомогу учням за професією 

кухар 4 розряду при вивченні теми «Приготування страв з риби та морських 

продуктів». 

Рівень завдань відповідає вимогам, що пред'являються державним освітнім 

стандартом професійної освіти з професії «Кухар». 

У зошиті представлені різні варіанти завдань за матеріалом навчального 

посібника: контрольні питання, тести, доповнення схем, заповнення таблиць, тести 

на зіставлення, а також завдання на розвиток технічного та логічного мислення. 

Пропонований зошит призначений для само- і взаємоконтролю знань учнів з кожної 

теми, а також для контролю знань учнів (тематичного та підсумкового) майстрами. 

Зошит «Приготування страв з риби та нерибних морепродуктів» призначений 

для надання теоретичної і практичної допомоги майстрам виробничого навчання та 

учням професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) для виконання 

практичних завдань. 

Робочий зошит  розкриває  суть і зміст технології приготування  страв з риби та 

нерибних морепродуктів. 

У зошиті наведені інструкційні карти, ілюстративний матеріал, запитання та гра 

«Незакінчене речення» з п’яти тем: «Приготування страв з риби відварної, 

припущеної, тушкованої», «Приготування страв з риби смаженої», «Приготування 

страв з фаршированої і запеченої риби», «Приготування страв з нерибних 

морепродуктів» та загальні відомості щодо технології приготування риби різними 

способами. 

Для практичного застосування рекомендовані страви, які подані в переліку 

навчальних робіт і в робочій програмі та які переважно готують на підприємствах 

ресторанного господарства різних форм власності. 

Робочий зошит  може бути використаний на уроках виробничого навчання. 
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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ЩОДО ПРИГОТУВАННЯ І ПРАВИЛ 

ПОДАЧІ СТРАВ З РИБИ 

Страви з риби посідають важливе місце в харчуванні як джерело 

повноцінних білків, мінеральних речовин, особливо фосфору, кальцію, 

натрію, йоду, легкозасвоюваного жиру, вітамінів А, Д, Е і групи В. 

Екстрактивні речовини риби збуджують апетит. Тому рибні страви легко 

засвоюються організмом людини, дають енергію, сприяють розумовій 

діяльності людини, нормалізують обмінні процеси. 

Жир риби легкоплавкий і залишаться в рідкому стані при кімнатній 

температурі, тому він засвоюється краще, ніж жир яловичини чи 

баранини. Завдяки цьому рибні страви вживають також холодними. З 

жиром в організм людини надходять цінні ненасичені жирні кислоти та 

вітаміни А, Д, Е. Вміст жиру у стравах залежить від виду риби, він 

підвищує калорійність і поліпшує смакові якості. Відповідно до кількості 

жиру в рибних стравах необхідно правильно добирати гарнір і соус до 

них. 

Теплова обробка риби сприяє розм’якшенню її тканини, підвищенню 

засвоюваності білків (до 97 %), знищенню хвороботворних бактерій і 

токсинів, утворенню нових смакових і ароматичних речовин. 

Рибні страви подають на підігрітих столових мілких тарілках (240 мм 

у діаметрі), порціонних блюдах, металевих порціонних сковородах, у 

круглих або овальних баранчиках. Температура подавання рибних страв 

повинна бути не нижчою 65 °С. Маса риби на порцію, г: 75, 100, 125, 

основного гарніру – 150, додаткового – 50 – 70. 
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Тема: Ознайомлення з: устаткуванням, інструмент, інвентар, посуд для 

приготування та відпуску страв з риби та морських продуктів. Інструктаж з 

ТБ, організації робочого місця, безпеки праці. Робота із Збірником рецептур з 

перерахунку сировини на задану кількість порцій.  

 

1. Вкажіть, від чого залежить харчова цінність риби? ___________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. Перерахуйте вітаміни і мінеральні речовини, містяться в рибі: _________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. Вкажіть класифікацію рибних страв за способом теплової обробки  

 

 
 

 

4. Як впливає теплова обробка на збереження харчової цінності в рибних стравах? 

___________________________________________________________________ 

 

5. Чому в процесі теплової обробки риба піддається складним фізико-хімічним 

змінам? Перерахуйте яким? ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

6. Які білки, що містяться в рибі, розчиняються у воді? _________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

7. Вставте пропущені слова в реченні: 

В результаті теплової обробки гинуть ____________________________________, 

Тому необхідно стежити за повним доведенням риби до _____________________ 

 

Класифікація 

рибних 

страв 
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8. Чому риба при тепловій обробці втрачає в масі менше, ніж м'ясо? ______________ 

________________________________________________________________________ 

 

9. Як відпускають рибні гарячі страви, при якій температурі? ____________________ 

________________________________________________________________________ 

 

10. Виберіть правильну відповідь: гарячі рибні страви готують в цеху 

а) рибному б) суповому в) соусному г) гарячому 

 

11. Дайте коротку характеристику обладнанню 

 

Зображення Назва обладнання Для чого використовують 

 

Універсальний привід 

 

 

Плита електрична 

 

 

Електрична 

сковорода 

 

 

Електрофритюрниця 

 

 

 

Питання для самоконтролю 

1. Дайте коротку характеристику гарячому цеху (соусне відділення)? 

2. Для чого риба підлягає тепловій обробці? 

3. Які процеси відбуваються? 
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Приготування риби відварної. 

 

1. Яку рибу використовують для варіння? ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. Яку рибу за способом оброблення використовують для варіння порційними 

шматками? ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

  

3. Виберіть правильну відповідь: 

Час варіння великої риби 

а) 0,5 - 1ч. б) 1 - 1,5 год в) 1,5 - 2год г) 2 - 2,5ч 

 

4. Час варіння дрібної риби 

а) 30 - 45хв. б) 45 - 50хв в) 1 - 1,5 год г) 1,5 - 2год 

 

5. Яку рибу варять цілими тушками? ________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

6. Підкресліть правильну відповідь у реченні. 

Ланки осетрової риби при варінні укладають шкірою 

вгору, шкірою вниз, без шкіри 

 

7. Чому, при варінні риби порційні шматки заливають 

гарячою водою, цілу рибу і ланки 

холодною?________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

8. Як визначають готовність риби при варінні? ________________________________ 

 

9. Як усунути специфічний запах камбали при варінні? _________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

10. З якою метою рибу варять з додаванням оцту? 

_______________________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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11. Розрахуйте кількість продуктів (кг), необхідне для приготування 20 порцій окуня 

відвареного.  

 

Найменування продуктів  Масса брутто  

на 1 порцію  

Масса нетто 

 на 1 порцію 

Окунь    

Морква    

Цибуля ріпчаста   

Петрушка корінь   

 

12. Складіть таблицю, використовуючи розділи, що характеризують 

процес варіння риби та подачу відварних страв: 

1. види риб, які використовуються для варіння 

2. напівфабрикати для варіння 

3. температура варіння 

4. умови варіння 

5. час варіння 

6. гарніри до відвареної риби 

7. соуси до відвареної риби 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

13.Розгляньте виробничі проблеми. Заповніть таблицю: 

 

№ 

п/п 

Проблема Причини Шляхи попередження 

1 Варена риба має 

неприємний смак 

  

2 Варена риба не 

смачна 

  

3 Під час варіння 

риба деформувалася 

  

 

14. Вимоги до якості тушкованих страв з риби 

- Зовнішній вигляд -  _______________________________________________ 

- Смак -    _______________________________________________ 

- Запах -    _____________________________________________ 
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- Колір -    _____________________________________________ 

- Консистенція -   _______________________________________________ 

 

Питання для самоконтролю 

1. Яку рибу використовують для варіння.  

2. Який час варіння риби потрібен для її повної готовності? 

3. Соуси для відвареної риби подають окремо чи поливають страву 

відразу? 

 

Приготування риби припущеної. 

 

1. Яку рибу використовують для припускання і чому? _________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Вкажіть втрати маси при пускання риби ____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Виберіть правильну відповідь. Чи не припускають 

рибу 

      а) дрібну цілу без кісток 

      б) порційні шматки зі шкірою  

      в) порційні шматки зі шкірою і кістками 

      г) ланки осетрових порід 

 

4. Вкажіть на переваги припускання риби в порівнянні з варінням ______________ 

_______________________________________________________________________ 

 

5.Виберіть правильну відповідь: тривалість припускання ланок осетрових і цілих 

риб 

           а) від 25 - 45хв. б) від 5 - 10хв. 

           в) 2 - до 5хв г) від 10 - 15хв. 

 

6. Встановіть послідовність операцій технології приготування страви «Риба 

припущена»: 

       а) рибу залити бульйоном на 1/3 висоти ________ 

       б) припускати 15 хв. при щільно закритій кришці ______ 

       в) додати приправи _______________ 

       г) шматки риби укласти шкірою вниз на деко __________ 

       д) попередньо надрізати шкіру ____________ 
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7. Заповніть таблицю. риба припущена 

Назва страви Гарнір Соус Подача страви 

 

Риба 

припущена 

   

Риба, 

припущена 

з соусом білим 

   

Риба, 

припущена з 

розсолом 

   

 

8. Визначте назву страви за перерахованого набору продуктів: камбала, цибуля 

ріпчаста, петрушка (корінь), огірки солоні, печериці свіжі, лимон, картопля 

відвареної, масло вершкове, соус. ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

9. Виберіть правильну відповідь. Що додають у 

бульйон для поліпшення смаку і аромату припускають 

риби? 

а) біле сухе вино або шампанське 

б) цукор 

в) гірчицю 

г) лимон 

д.) маринад 

 

10. Вимоги до якості припущених страв з риби 

- Зовнішній вигляд -  _______________________________________________ 

- Смак -    _______________________________________________ 

- Запах -    _____________________________________________ 

- Колір -    _____________________________________________ 

- Консистенція -   _______________________________________________ 

 

Питання для самоконтролю 

1. Яку рибу використовують для припускання.  

2. Який час припускання риби потрібен для її повної готовності? 

3. Соуси для припущеної риби подають окремо чи поливають страву 

відразу? 

4. Які спеції використовують при приготуванні риби припущеної? 
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Для записів_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Тема: Приготування риби смаженої основним способом, у фритюрі. Вимоги до 

якості. Добір соусів, гарнірів. 

 

1. Вкажіть, яку рибу використовують для смаження? ___________________________ 

 

2. За рахунок чого підвищується калорійність смаженої риби? ___________________ 

 

3. Перелічіть способи смаження риби  

 
 

4. Яке масло краще всього використовувати для смаження риби? ________________ 

 

5. Чому при смаженні риба розм'якшується? __________________________________ 

 

6. Заповніть таблицю. риба смажена 

 

Назва страви Рибний 

напівфабрикат 

Спосіб 

смаження 

Гарнір Подача 

 

Риба смажена      

Ціла риба або 

порційні 

шматки  

    

Риба, смажена 

з цибулею по - 

ленінградські 

Риба, смажена 

з зеленим 

маслом 

Риба, смажена 

у фритюрі 

Риба смажена в 

тесті 

    

Ціла риба або 

порційні 

шматки  

    

Риба, смажена     

Способи 

смаження риби 
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з цибулею по - 

ленінградські 

Риба, смажена 

з зеленим 

маслом 

    

Риба, смажена 

у фритюрі 

    

Риба смажена в 

тесті 

    

Зрази донські     

 

7. Вкажіть мети панірування напівфабрикату риби 

безпосередньо перед смаженням: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

8. Як визначають готовність смаженої риби? __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

9. Підкресліть правильні відповіді. 

     Для того щоб риба добре підрум'янилася при 

смаженні 

     а) рибу попередньо замочують у молоці 

     б) до рослинного масла додають вершкове масло 

     в) до рослинного масла додають свинячий жир 

     г) попередньо шматки обсушують паперовою 

серветкою 

     д) рибу панірують у борошні 

     е) рибу натирають лимоном, сіллю, перцем 

     ж) рибу попередньо охолоджують 

 

 

10. Як уникнути розбризкування жиру при смаженні риби? _____________________ 

________________________________________________________________________ 

 

11. Що потрібно зробити для усунення запаху при смаженні риби? _______________ 

________________________________________________________________________ 
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12. Визначте кількість порцій риби смаженої з 

цибулею по - ленінградські, яке можна приготувати з 

8 кг. тріски необроблена. ________________________ 

____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

13. Вимоги до якості тушкованих страв з риби 

- Зовнішній вигляд -  _______________________________________________ 

- Смак -    _______________________________________________ 

- Запах -    _____________________________________________ 

- Колір -    _____________________________________________ 

- Консистенція -   _______________________________________________ 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Який час смаження риби потрібен для 

її повної готовності? 

2. Що необхідно зробити, щоб риба не 

прилипла до сковороди? 

3. - Поясність, яку рибу краще використати для 

смаження? 

4. - При якій температурі смажать рибу основним способом? 

5. - Як підготовлюють порціонні шматочки риби для смаження основним 

способом?  
6. - Як підготовлюють порціонні шматочки 

риби для смаження у фритюрі? 

7. - Який гарнір подати до страв із смаженої 

риби? 

8. - Які соуси використовують при подаванні до 

смаженої риби? 
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Корисні поради 
1. Для смаження у фритюрі краще використовувати тверді і міцні породи риб : 

судак, сом, окунь морський, хек. 

2. Для поліпшення смаку і аромату, а також для розм’якшення сполучної 

тканини, рибу слід замаринувати. 

3. Хек, тріску та іншу мало жирну рибу краще смажити в тісті, воно 

захищатиме її від висихання : м’якоть риби стає ніжною і смачною. 

4. Морську рибу перед смаженням скропіть лимонним соком: вона стає 

ніжною і смачною. 

5. Якщо жарова шафа нагріта недостатньо,  риба буде не соковитою, а 

шкірочка – блідою. 

6. Для фритюру краще використовувати суміш тваринного жиру й олії. 

7. Філе риби стане соковитим і смачним, якщо його не розморожувати, 

посмажити у великій кількості жиру. 

8. Посоліть рибу за 10-15 хв. перед смаженням, вона не буде розкришуватися. 

9. Неприємний запах під час смаження риби зникне, якщо в олію покласти 

обчищену і нарізану скибочку картоплі. 

10. Смажена риба набуває специфічного аромату і смаку, якщо в розігріту 

олію додати трошки розтертого мускатного горіха. 

11.Жирну рибу краще смажити основним способом. 

12.  Кулінарне використання залежить від смакових якостей, а також 

консистенції м’яса риби: 
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Для записів_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



 16 

Тема: Приготування риби тушкованої з овочами, у сметані; приготування 

страв з риби запеченої. Вимоги до якості. Правила відпуску  

 

1. Розгляньте проблемні ситуації. Заповніть 

таблицю.  

 

 

Типові помилки та шляхи їх попередження 

 

№ 

з/п 

Проблема Причини Шляхи попередження 

1.  Риба, тушкована з 

овочами має кислий смак 

  

2.  Рибна тушкована страва 

має різкий запах 

  

 

2. Вимоги до якості тушкованих страв з риби 

- Зовнішній вигляд -  _____________________ 

- Смак -    _____________________ 

- Запах -    _____________________ 

- Колір -    _____________________ 

- Консистенція -   _____________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Приготування страв з риби запеченої. 

 

1. Яку рибу використовують для запікання?  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

2. Перерахуйте гарніри і соуси, використовувані для запікання риби. _____________ 

________________________________________________________________________ 

3. Вкажіть температуру і час для запікання риби _______________________________ 

________________________________________________________________________ 
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4. Визначте технологічний ланцюжок приготування 

страви «Риба, запечена з картоплею по-російськи» по 

операціями: 

а) шматки сирої риби посолити, укласти на сковороду 

____ 

б) філе риби нарізати на порційні шматки 

___________ 

в) підготувати гарнір ____________ 

г) випікати в духовці 15 - 20хв. ___________ 

д) вилити на сковороду залишився соус ___________ 

е) підготувати порційні сковороди, підлив на них частину соусу _______ 

ж) приготувати рідкий білий основний соус на рибному бульйоні ________ 

з) прогріти духовку ____________ 

 

5. Заповніть таблицю. Запечені страви з риби. 

 

Назва страви Види н/ф з 

риби 

Гарнір Соус 

 

Риба, запечена 

з картоплею 

по-російськи 

   

Риба, запечена під молочним 

соусом 

   

Риба, запечена  в сметанному 

соусі з грибами по-московськи 

   

Солянка рибна на сковороді    

 

6. Для чого перед запіканням риби її посипають тертим сиром або сухарями? ____ 

_______________________________________________________________________ 

Для записів_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Тема: Приготування риби фаршированої різними способами; приготування 

страв з січеної та котлетної маси. Приготування страв з продуктів моря. 

Вимоги до якості. Правила відпуску. 

 

1. Для фарширування використовують види риб __________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. Складіть технологічну схему підготовки до фарширування щуки в цілому 

вигляді.__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Способи фарширування риби: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

4. Як готують до фарширування судака? ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5. Яка норма продуктів для приготування 

котлетної маси для фарширування на 1000г. 

м'якоті риби?  

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

6. Чим змащують шкіру у фаршированої риби, для того щоб вона не 

обвітрювалися: _________________________________________________________ 

 

7. Дайте визначення: візіга- це _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

8. Форма теплової обробки, використовуваний для приготування 

фаршированої риби: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 



 19 

9. Продовжить речення. 

  Для фарширування в цілому вигляді 

рекомендують використовувати рибу по термічному 

стану ________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

____________________________________________ 

 

10. Вимоги до якості тушкованих страв з риби 

- Зовнішній вигляд -  _______________________________________________ 

- Смак -    _______________________________________________ 

- Запах -    _____________________________________________ 

- Колір -    _____________________________________________ 

- Консистенція -   _______________________________________________ 

 

Страви з рибної котлетної маси 

 

1. Допишіть речення: котлетної маси готують з риби, 

що містить __________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

3. Перерахуйте страви з рибної котлетної маси _____________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. Складіть алгоритм приготування страви «Тюфтелі 

рибні». _____________________________________ 

____________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

4. Заповніть пропуски в таблиці: 

 

Назва страви Форма п / ф Вид 

панірування 

Подача страви  Соус 

 овально - 

плеската 

із загостреним 

кінцем 

в сухарях   
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  в сухарях або 

білій паніровці 

 томатний, 

червоний, 

сметанний 

 

 кульки   картопляне 

пюре, відварну 

картоплю 

 півмісяця 

 

   

 

5. Поясніть походження страви «Тельне з риби» 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Приготування страв з продуктів моря. 

 

1. Як варять кальмари для приготування страв? _______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2. У якому вигляді надходять раки на ПГХ? __________________________________ 

 

3. Особливості варіння раків _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

4. Заповніть пропуски.  

Для приготування страв з мідій, використовують 

оброблені мідії в ___________________________ і 

__________________________ вигляді. 

 

 

5. Назвіть страви з морепродуктів ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

6. Перерахуйте гарніри і соуси до страв з 

морепродуктів ______________________________ 

___________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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 7. Складіть алгоритм приготування страви «Биточки, 

котлети з кальмарів і риби » _____________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Вимоги до якості рибних страв. терміни зберігання 

 

1. Перерахуйте показники якості готових рибних страв 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Назвіть дефекти при приготуванні  

а) риба, смажена у фритюрі _______________________ 

_____________________________________________ 

б) страви з рибної котлетної маси __________________ 

_____________________________________________ 

 

3. Заповніть таблицю. Терміни зберігання гарячих рибних страв 

 

Назва страв Терміни зберігання 

 

відварна риба  

припущена риба  

смажена риба  

риба фрі  

запечена риба  
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Для записів_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Гра «Незакінчене речення» з теми:  «Страви з риби вареної, припущеної, 

тушкованої» 

 

1. Не припускайте рибу на сильному вогні тому, що… (переварена риба суха, без 

смаку, від бурхливого кипіння м’якоть риби стає твердою). 

2. Якщо припущену рибу охолодити у відварі, то… (вона набуде смаку і аромату 

прянощів та овочів). 

3. Цілу рибу заливають холодною водою тому, що… (риба рівномірно нагрілась і 

дійшла до готовності). 

4. Не доливайте холодну воду при припусканні риби, адже… (від цього вона стане 

несмачною). 

5. Щоб варені страви з риби мали добрий смак і аромат, потрібно… (рибу краще 

варити у бульйоні з рибних відходів). 

6. Не варіть рибу в алюмінієвому посуді тому, що… (риба матиме неприємний 

смак). 

7. Щоб зберегти забарвлення форелі і лососевих риб у воду додають… (столовий 

оцет 10 г. на 1 л. води). 

8. Смак риби залежіть від кількості води, в якій вона вариться, тому на 1 кг риби 

потрібно… ( 2 л. води). 

9. Для припускання, рідини беруть стільки, щоб… ( вода або бульйон вкрили рибу 

на 1/3 або 0,3 л. на 1 кг. риби). 

10. Підготовлену цілу рибу для припускання укладають на решітку рибного казана 

черевцем… (донизу). 

11. При припусканні риба втрачає значно… (менше поживних речовин, ніж при 

варінні) та краще… (зберігає свої смакові властивості). 

12. Для варіння порціонними шматочками підготовлений напівфабрикат, кладуть на 

лист в один ряд шкіркою… (догори). 
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Гра «Незакінчене речення» з теми: «Страви з риби смаженої» 

1. Рибу можна смажити такими способами… (основним, у фритюрі, на решітці, 

рожні). 

2. Для смаження основним способом найкраще використовувати рафіновану олію, 

бо… (при нагріванні вона мало змінюється, не піддається димоутворенню, надає 

рибі привабливого зовнішнього вигляду, доброго смаку). 

3. Для смаження у фритюрі на 1 кг. риби беруть… (4 кг. жиру). 

4. Смажена риба набуває специфічного аромату, якщо в олію додати… (розтертий 

мускатний горіх). 

5. Панірувати рибні н/ф потрібно… (у борошні). 

6. В склад тіста кляр входять такі продукти … (борошно, молоко, олія, яйця, сіль). 

7. Щоб риба при смаженні не розкришувалася,  її потрібно солити… (за 10-15хв. до 

теплової обробки). 

8. Готовність смаженої риби визначають за наявністю на її поверхні… (маленьких 

повітряних бульбашок). 

9. Підготовлені шматочки риби кладуть на розігріту сковороду… (шкіркою донизу). 

10. У процесі смаження риба поглинає певну кількість жиру, тому… (калорійність її 

підвищується). 

11. Філе риби стане соковитим і смачним, якщо його… (не розморожуючи 

посмажити у великій кількості жиру). 

12. Жирну рибу краще смажити… (основним способом). 

13.  
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Гра «Незакінчене речення» з теми: «Страви з фаршированої та запеченої 

риби» 

 

1. Дрібну рибу запікають цілою таку, як… (карась, лящ, короп, лин, ясь). 

2. Рибу запікають з гарніром… (картопля варена або смажена, картопляне пюре, 

капуста тушкована, каша гречана, макарони відварні). 

3. Щуку фарширують так… (рибу наповнюють фаршем, загортають у марлю або 

пергамент, перев’язують шпагатом і укладають на решітку рибного казана). 

4. Рибу запікають… (сирою, припущеною або смаженою). 

5. Жарова шафа повинна бути прогріта тому, що… (кірочка на рибі буде 

блідою). 

6. Смачна і соковита риба буде… (коли вона запечена у фользі). 

7. Рибу запікають при температурі … (250-280
0 
С). 

8. Вихід страви «Карась запечений» становить… (275 г). 

9.  Рибу запікають… (на листах, сковородах, раковинах). 

10. Для утворення рум’яної кірочки рибу посипають…( тертим сиром, сухарями). 
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Гра «Незакінчене речення» з теми:  «Страви з нерибних морепродуктів» 

1. Нерибні морепродукти класифікують… (ракоподібні, молюски, голкошкірі, 

морська капуста). 

2. Нерибні морепродукти використовують для приготування… (для салатів, 

закусок, перших і других страв). 

3. Щоб зменшити втрати, кальмари… (обшпарюють протягом 30 с і промивають, 

при цьому м'ясо набуває рожевого кольору). 

4. Кальмари довго варити не слід бо… (вони стануть твердими). 

5. Раки варять у киплячій воді з … (додаванням солі, спецій, коренів 12-15 хв. з 

моменту закіпання рідини). 

6. Морожені креветки розморожують на повітрі при температурі 18-20
0
 С 

протягом двох годин для того… (щоб розділити блок на частини). 

7. Морожені ракоподібні варять у підсоленій воді… (протягом 15-20 хв.). 

8. Морський гребінець розморожують на повітрі… (при температурі 18-20
0
 С 

протягом 1-1,5годин). 

9. Сушені трепанги ретельно промивають теплою водою, щоб… (видалити 

вугільний порошок, який використовують у процесі сушіння). 

10.  Морську капусту розморожують у холодній воді… (протягом 30 хв., а потім 

промивають). 
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Тести. 

1. Для варіння риби порційними шматками не використовують… 

а) філе зі шкірою й кістками; 

б) філе зі шкірою без кісток; 

в) філе без шкіри й кісток. 

2. Як складають підготовлену рибу в казани для варіння? 

а) в один ряд шкірою догори; 

б) в один ряд шкірою донизу; 

в) у два ряди шкірою догори. 

3. Рибу для припускання кладуть у казан шарами … 

а) шкірою догори; 

б) шкірою донизу; 

в) черевцем донизу. 

4.  Цілу рибу для припускання заливають… 

а) гарячою водою; 

б) холодною водою; 

в) будь-якою. 

5. Для панірування риби смаженої основним способом використовують… 

а) борошно; 

б) сухарі; 

в) подвійну паніровку. 

6. Яку рибу використовують для варіння ? 

а) хек сріблястий; 

б) оселедець; 

в) обидва варіанти вірні. 

7. Яке співвідношення сировини  і рідини для приготування вареної риби? 

а) 2 л на 1 кг риби; 

б) 3 л на 1 кг риби; 

в) 4 л на 1 кг риби. 

8. При якій температурі варять рибу? 

а) 60 – 65
о
С; 

б) 85 – 90
о
С; 

в) 70 – 75
о
С. 

9. Яке співвідношення рідини і риби при 

припусканні? 

а) 0,5 л на 1 кг риби; 

б) 0,5 л на 1 кг риби; 

в) 0,3 л на 1 кг риби. 
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Тест № 1 

І-й рівень складності 

1. Для панірування риби, смаженої у фритюрі, використовують: 

а) борошно; 

б) сухарі; 

в) подвійну паніровку 

2. Яку рибу використовують для варіння? 

а) хек сріблястий; 

б) оселедець; 

в) обидва варіанти вірні 

3. Яке співвідношення сировини і рідини для приготування вареної риби? 

а) 2л на 1 кг; 

б) 3л на 1 кг; 

в) 4л на 1 кг 

4. Яка мета бланшування осетрових риб? 

а) щоб добре видалити скелет риби; 

б) щоб добре видалити плавники; 

в) щоб зняти "жучки" 

5. При якій температурі варять рибу? 

а) 60-65 ºС; 

б) 85-90 ºС; 

в) 70-75 ºС 

6. Яке співвідношення рідини і риби при припусканні? 

а) 0,6л на 1 кг; 

б) 0,5л на 1 кг; 

в) 0,3л на 1 кг 

7. Яку рибу використовують для фарширування? 

а) вугра, міногу, рибу-шаблю; 

б) судака, щуку, коропа; 

в) оселедця, толстолоба 

8. Скільки є способів тушкування риби? 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3 

9. Як визначають готовність тушкованої риби? 

а) за видом; 

б) за відставанням м’яса від кісток; 

в) за м’якістю кісток 

10. Як запікають рибу? 

а) без гарніру; 

б) з гарніром; 

в) з соусом 
 

ІІ-й рівень складності 

Технологія приготування відварної риби. 
 

ІІІ-й рівень складності 

Технологія приготування тушкованої риби. 
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Тест № 2 

І-й рівень складності 

1. Під яким соусом запікають рибу? 

а) червоним основним; 

б) білим основним; 

в) грибним  

2. До складу натуральної січеної маси входить: 

а) м’ясо, хліб, спеції; 

б) м’ясо, часник, спеції; 

в) м’якоть риби, сало-шпик, часник, сіль, перець 

3. До складу котлетної маси входить: 

а) м’ясо, яйця, спеції; 

б) м’якоть риби, пшеничний хліб, вода або молоко, сіль, перець; 

в) м’ясо, пшеничний хліб, вода 

4. До складу кнельної рибної маси входить: 

а) м’ясо риби із шкірочкою; 

б) тушка риби і спеції; 

в) м’якоть риби, білки, молоко або вершки, розмочений у молоці хліб 

5. Тельне із котлетної маси формують у вигляді: 

а) котлет круглої форми; 

б) биточків у формі цеглин; 

в) зразів у формі півмісяця 

6. Яким способом смажать рибу? 

а) основним способом; 

б) у фритюрі; 

в) обидва варіанти вірні 

7. Короп фарширований (смажений) наповнюють: 

а) гречкою; 

б) рисом та грибами; 

в) обидва варіанти вірні 

8. Що подають на гарнір до страв з січеної і котлетної маси з риби? 

а) картоплю; 

б) рис; 

в) капусту тушковану; 

г) всі відповіді вірні 

9. Якої форми готують січеники з риби? 

а) круглої; 

б) овально-приплюснутої; 

в) цеглини 

10. Що подають до кульок рибних на гарнір? 

а) комбінований гарнір; 

б) простий гарнір; 

в) складний гарнір 
 

ІІ-й рівень складності 

Технологія приготування припущеної риби. 
 

ІІІ-й рівень складності 

Технологія приготування січеників рибних 

українських.
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Виберіть правильну відповідь. 

1. Блюдо «Зрази донські» готують, використовуючи. Наступного п / ф: 

      а) котлетну рибну масу 

      б) кругляши 

      в) чисте філе 

      г) філе зі шкірою 

2. Для приготування страви «Риба, запечена з картоплею по-російськи » картопля 

використовують 

      а) в сирому вигляді 

      б) у відварному вигляді 

      в) в смаженому вигляді 

      г) в припущені вигляді 

3. Для варіння не можна використовувати вид рибного 

      напівфабрикату 

      а) кругляши 

      б) чисте філе 

      в) ланки 

      г) цілу рибу 

4. Назва припущених страв з риби складається у залежно від 

      а) від використовуваного соусу 

      б) способу теплової обробки 

      в) виду напівфабрикату 

      г) виду гарніру 

5. Для смаження риби основним способом порційні шматки укладають 

      а) шкірою вгору 

      б) шкірою вниз 

      в) не має значення 

6. Використовуваний вид панірування для рибних тефтелей 

       а) сухарі б) борошно в) льезон г) біла 

7. Терміни зберігання готових рибних тефтелей 

      а) 30хв. б) 60хв. в) 1ч. г) 2год. 

8. Напівфабрикат вареної риби зберігають 

       а) у воді б) на повітрі в) в бульйоні г) в соусі 

9. Чому рибу, тушковану в томаті з овочами, готують 

при слабкому кипінні? 

        а) для збереження аромату 

        б) для збереження форми рибних напівфабрикатів 

        в) для збереження потрібної консистенції страви 

        г) для збереження кольору страви 

11. Вкажіть, чому спеції при гасінні риби кладуть в 

кінці?
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Відповіді на тестові завдання 

 

1. В) 

2. А) 

3. В) 

4. Б) 

5. А) 

6. А) 

7. А) 

8. Б) 

9. Б), В 

10. В) 

 

Додаток до тесту № 1 (відповіді) 

1. а 6. в 

2. г 7. б 

3. а 8. б 

4. в 9. в 

5. б 10. б 
 

Додаток до тесту № 2 (відповіді) 

1. б 6. в 

2. в 7. в 

3. б 8. г 

4. в 9. б 

5. в 10. а 
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Морська риба смачна під майонезом.  

Морського окуня, камбалу, палтус, бажано спочатку обсмажити, а 

потім залити маринадом. 

Щуку краще фарширувати, навагу - смажити в сухарях, з окуня - 

варити юшку, з тріски - готувати січені котлети. 

Тріска, вимочена в молоці, має ніжніший смак, зникає специфічний 

запах. 

Щоб тріска стала смачнішою, необхідно підрум’янити її з одного 

боку, шматки перевернути і під кожен покласти шматочок вершкового 

масла, зверху посипати смаженою цибулею. 

Карась, короп, лин в соусі будуть соковитіші, якщо їх запікати при 

250-280 градусах. 

Підготовану для варіння рибу заливають холодною водою, щоб вона 

лише покрила її, доводять до кипіння і варять на малому вогні, додаючи 

моркву, петрушку, лаврове листя, цибулю, та перець горошком. 

Риба, зварена на парі, смачніша, так як в ній зберігається значно 

більше смакових речовин. 

Щоб риба при варінні зберегла форму, її слід перев’язати шпагатом і 

покласти черевцем до низу. 

При смажінні риби її спочатку обсмажують з обох боків, а потім 

доводять до готовності в жаровій шафі. 

Якщо перед тим, як смажити рибу, її підсолити і залишити на 10-15 

хв., риба не буде кришитись. 

Щоб риба під час смажіння не деформувалась, на ній потрібно 

зробити надрізи. 

Філе краще смажити, не розморожуючи, у великій кількості жиру. 

Готуючи рибу в тісті, її потрібно обсмажити в жирі, дати стекти, 

довести до готовності в жаровій шафі. 

Смажити рибу у фритюрі бажано в суміші тваринного жиру та олії 

50-50, а також лише рибу твердих порід (судак, сом, окунь, хек) 

Соковита та смачна риба буде, якщо її засмажити у фользі. 
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При тушкуванні риби і особливо філе не бажано додавати до неї 

багато рідини. 

Щоб покращити смак тушкованої риби, необхідно додати до неї 

відварені гриби. 

Запікати рибу можна сирою, припущеною або смаженою, цілою або 

нарізаною на порційні шматки. Її можна запікати з картоплею, з соусами, 

майонезом. 
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В допомогу кухарю! 

Кулінарне використання різних родин риб 

Судак – який має щільне і соковите м’ясо, використовують для варіння, 

смаження, фарширування. 

Щука – краще використовувати для фарширування, а також для приготування 

котлетної маси. 

Тріска – заслуговує особливу увагу. Вона м’ясиста в ній мало дрібних кісток, 

на п. а. х. надходить без голови і нутрощів. Має високі харчові якості. М’ясо не 

дуже щільне, але дуже корисне. Використовують для приготування котлетної маси, 

а також для варіння і смаження. Тріска широко використовується в дієтичному 

харчуванні. 

Минтай – використовують так як і тріску. 

Хек сріблястий – використовується для смаження і приготування котлетної 

маси. 

Камбала –м’ясо біле, дуже смачне і ніжне достатньої жирності, 

використовують для смаження, запікання холодних закусок. 

Скумбрія - м’ясо ароматне, смачне різким рибним запахом жирністю 5 – 13 %, 

жир швидко окислюється. Після теплової обробки набуває сірого кольору із 

зеленуватим відтінком. Використовують для смаження, тушкування та 

приготування холодних закусок. 

Ставрида - м’ясо смачне, ніжне сіруватого кольору, має специфічний смак і 

запах її смажать, варять, запікають готують перші страви і холодні закуски. 

Сом - м’ясо ніжне, жирне (11,9%), смачне. Дрібних кісток немає. 

Використовують для приготування котлетної маси, смаження припускання, для 

холодних закусок. 

Риба – шабля - м’ясо смачне, соковите, ніжне, має специфічний запах, який 

нагадує запах оселедця. У м’ясі 3,2 – 3,6% жиру і 17 – 20% білка. Використовують 

для варіння припускання, смаження, запікання і приготування холодних закусок. 

Льодяна риба - м’ясо біле, соковите, смачне. Використовують для варіння, 

смаження приготування заливних страв. 

Короп – має ніжне, соковите м’ясо, багато дрібних кісток. Використовують для 

смаження у фритюрі, фарширування. 

Карась – прісноводна риба, має ніжне м’ясо. Використовують для запікання, 

смаження. 
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Техніка безпеки 
       

1.Вірно одягни санітарний одяг: 

- волосся прибрати під ковпак, рукава закатати до ліктя або застебнути на руці; 

- не дозволяється заколювати голками санітарний одяг; 

- фартух повинен мати подовжені зав’язки або можна було зав’язати спереду; під 

халатом або курткою повинен бути легкий змінний одяг; 

- при відвідування туалету верхній одяг необхідно залишити в спеціальній шафі; 

- лак із нігтів потрібно зняти, нігті - підстригти. 

 

2. Для дезінфекцій рук необхідно дотримуватися хлорного режиму.  

У разі забруднення рук, відвідування туалету потрібно обов’язково вимити руки з 

милом та продезінфікувати 0,2% розчином хлорного вапна. 

 

3. Вимоги безпеки перед початком роботи:  

- перевірити наявність гумових килимків; 

- перевірити наявність заземлення; 

- візуально перевірити відсутність пошкоджень на поверхні електроплити, 

справність перемикачів;  

- дотримання техніки безпеки при експлуатації : електроплити, електрошафи, 

електрофритюрниці; 

- забороняється включати електрообладнання без присутності майстра. 
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