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Передмова  

 
 

            Дана методична розробка робочого зошита учня створена за Державним стандартом 

професійно-технічної освіти (ДСПТО 5122-НО.55.3-5-2007) з професії «Кухар», кваліфікація 3 

розряд. Відповідає за вимогами програми та підготовки за данною професією. 

Робочий зошит учня може використовуватися при викладанні предмету «Технологія 

приготування їжи з основами товарознавства», при вивченні теми за програмою: «Технологія 

приготування перших страв» в професійно-технічних навчальних закладах за професією  «Кухар», 

«Кухар – кондитер», для курсового та самостійного навчання. 
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І. Вступ.  Методичні   рекомендації,  що до використання  робочого 

зошиту   
 

      Теоретичні знання про технологічний процес приготування супів сприймається  учнями  

не дуже легко. Але  все рівно,  слід  підготувати  більше  унаочнення - плакати, навести  якомога  

більше  прикладів  технологічних процесів приготування 1 страв, натуральні  зразки. 

 Дана  робота  включає  в себе  технологію приготування перших страв. Тому, доречно, під 

час відповіді на кожне питання записувати  набуті знання в зошит.  

Робочий зошит учня— це документ, що засвідчує об'єм вивченого теоретичного матеріалу та 

успішність учня. 

Учень зобов'язаний: 

- при вивченні теми «Технологія приготування перших страв» мати при собі 

робочи зошит учня з данної теми; 

- на кожному уроці робити записи в зошиті, згідно теми на уроці; 

- давати на перевірку зошит викладачу своєчасно;  

- слідкувати за зауваженнями  викладача та вчасно їх виправляти; 

- вести зошит грамотно, охайно, зберігати до кінця навчання. 
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ІІ.  Тема: «Технологія приготування супів» 

Урок №1.  Харчова цінність супів та їх класифікація,  

порядок і норми відпускання. 

План уроку 

1. Речовини що підвищують секреції залоз органів травлення. 

2. Енергетична цінність перших страв. 

3. Класифікація перших страв. 

3.1.Групи супів за характером рідкої основи. 

3.2.Різновиди супів за температурою подавання. 

3.3.Різновиди супів за способом приготування. 

4. Посуд, який використовують при приготуванні супів. 

5. Подача перших страв. 

1. Речовини що підвищують секреції залоз органів травлення.   

(вписати пропущені слова)                                   

Перші страви збуджують апетит, підвищують секрецію залоз органів травлення. Секрецію 

травних залоз підвищують екстрактивні речовини рідкої основи перших страв: 

                        

            1.____________________   2._________________________       

          

органічні кислоти: 

          

1._____________   2.___________  3.___________  4.___________  5.____________ 

 

 смакові ароматичні речовини: 

                  

1._______________        2.____________      3._______________    4.______________ 
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                        5._______________________________________ 

Перші страви є важливим джерелом мінеральних і біологічно активних речовин 

(вітамінів, мікроелементів). Вони містять велику кількість рідини і покривають потребу 

організму у воді на 15-25 %.  

2. Енергетична цінність перших страв. 

(вписати пропущені слова) 

Багато перших страв мають високу енергетичну цінність  

                               

1.  _________________  2.________________   3. _______________  4. _______________ 

                               

                        5. ______________     6. ________________ 

оскільки до складу їх входять: 

                                                    

1.________________         2._________________        3.________________ 

                                                             

                       4._________________  5._______________________ 
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Поживну цінність перших страв підвищують вироби з борошна: 

                                       

             1._________________     2.__________________           3._________________ 

Калорійність таких перших страв, як бульйони без гарніру, овочеві юшки (крім картопляних), 

капусняки без м'яса, дуже низька.  

3.Класифікація перших страв. 

(продовжити речення) 

Перші страви класифікують: 

-  за ______________________________________________; 

-  за ______________________________________________;  

-  за _______________________________________________.  

3.1.За характером рідкої основи перші страви поділяють на чотири групи: 

-  до першої належать перші страви на:  

(продовжити речення) 

     а) бульйонах ___________________________________ 

____________________________________________________________________,    

     б) відварах _________________________________ ;  

- до другої – на  ________________________________________;  

- до третьої – на  ______________________________________, 

_____________________________________________________, 
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 __________________________________________________ 

 та інші ___________________________________________________________ ; 

-  до четвертої – на  ___________________________________ 

_______________________________________________________________.  

3.2. За температурою подавання перші страви поділяють на: 

(вписати речення) 

-  __________________________________________________, 

-  ____________________________________________________ . 

  Гарячими відпускають перші страви на бульйонах, відварах і молоці, холодними – всі інші. 

Солодкі перші страви у весняно-літній період подають ________________________, а в осінньо-

зимовий – частіше __________________________.  

3.3. За способом приготування розрізняють перші страви 

(вписати назви страв) 

-  Заправні 

                                

________________,         _________________,        ___________________ , 

- прозорі  

      ______________________________   , 

-  пюреподібні                  

 _______________________________ , 
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-  Різні  

                    

_______________ ,       __________________ ,   _______________ . 

       Перші страви, які готують з продуктів молочних і рослинного походження (без м'яса), 

називають ________________________________________.  

4. Посуд, який використовують при приготуванні супів. 

(вставити пропущені слова та речення) 

Гарячі перші страви готують у суповому відділенні __________________, холодні – 

____________________________.  

При приготуванні перших страв використовують: 

(вписати правильну назву посуду, інвентарю та інструменту) 

           

________________ , ____________________________,   ________________ , 

                  

_________________________,    __________________,   ______________,  

    

____________, ___________________, ______________, _______________, 

       

_____________,  ____________, ____________, ____________, _____________.  
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На виробничому столі, де кухар виконує допоміжні операції, мають бути: 

(вписати назви) 

     

__________, ____________, __________, ____________, __________________.  

5. Подача перших страв. 

(вставити пропущені слова) 

Гарячі перші страви подають у підігрітих до температури ____°С 

глибоких____________________ (240 мм у діаметрі), прозорі бульйони без гарніру і 

кулешики у ___________________ (місткістю 300-400 см
3
).  

Холодні перші страви подають в охолоджених до температури ___°С глибоких 

________________________. 

 

Перевірка засвоєних знань учнями 

(дати відповіді на питання) 

1. Роль перших страв у харчуванні людини. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. За якими ознаками класифікують перші страви? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(вибрати правильну відповідь) 

1. Які рідкі основи використовують для приготування перших страв? 

1.Овочеві 

супи 

так 2.Бульйони так 3.Борщі так 4.Відвари так 5.Молочні 

супи 

так 

ні ні ні ні ні 

 

2. За якою температурою подають гарячі перші страви? 

10-15◦С так 20-25◦С так 40-50◦С так 60-70◦С так 75-85◦С так 

ні ні ні ні ні 

 

3. За якою температурою подають холодні перші страви? 

0-10◦С так 20-25◦С так 40-50◦С так 10-15◦С так 75-85◦С так 

ні ні ні ні ні 
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(зꞌєднати привильні відповіді) 

1. Як поділяють перші страви за способом приготування? 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

2. В яких цехах готують перші страви? 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

                           Оцінка  _____________   підпис вчителя  ______________________.  

 

Заправні 

бульйони борщі кулешики 

з овочів 

супи 

картопляні 

розсольники 

Прозорі 

бульйони борщі кулешики 

з овочів 

молочні розсольники 

Пюреподібні  

молочні кулешики з 

м’ясом  

кулешики 

з овочів 

супи 

картопляні 

розсольники 

Різні 

солодкі холодні молочні супи 

картопляні 

розсольники 

Перші страви 

Холодний 

цех 

Мясний 

цех 

Заготовочни

й цех 

Гарячий  

цех 

Овощний   

цех 
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Урок № 2.  Технологія приготування овочевої пасеровки. 

План уроку 

1. Технологія приготування овочевої пасеровки. 

2. Збереження вітамі С при приготуванні перших страв. 

1. Технологія приготування овочевої пасеровки. 

(вписати пропущені слова) 

Для приготування супів, так само як і бульйонів, використовують різне ароматичне 

коріння:        

          ______________            ______________ 

які покращують:  

                                        

        __________________           ________________      _____________________ 

Як вже вказувалося вище, ароматичні речовини, що містяться в корінні, дуже летючі, вони 

легко відділяються з водяними парами під час варіння супу. Для того, щоб уникнути втрат  

ароматичних речовин, цибулю, моркву, петрушку і інше коріння заздалегідь пасерують. 

(Виберіть вірну відповідь та зꞌєднайте за допомогою стрілочки) 

  

 

 

 

 

  

Пасерування 

це – 

Короткочасне занурення  

сировини в окроп 

                                                                                   

Смаження в духовій шафі 

Смаження на сковороді  

з додаванням жиру 
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(вставити пропущені слова та речення) 

 Жир має здатність уловлювати і міцно утримувати ароматичні речовини, овочі, що 

пасерують, надають супам _______________________________________________________. 

Проте і овочі, що пасерують, можуть втратити свій аромат, якщо їх варять дуже довго. Щоб 

уникнути цього, пасероване коріння треба закладати в суп за __________ хвилин до його 

готовності. Безпосередньо перед закінченням варіння потрібно також класти в суп  

                                                          

                  _________________________       __________________________ 

При підсмажуванні моркви окрім того, що зберігаються ароматичні речовини, досягається 

і інша мета. Морква багата фарбувальною речовиною - ________________, який в організмі 

людини перетворюється на вітамін А і тому називається провітаміном А. Каротин в сирій і 

вареній моркві засвоюється слабо. При підсмажуванні моркви клітки її руйнуються і каротин 

переходить в ________. Каротин, розчинений в жирі, засвоюється організмом людини значно 

краще. Крім того, жир забарвлюється в ____________колір, що надає супам гарного 

зовнішнього вигляду.  

При пасеруванні білих коренів ,  і  

                                                  __________________________, _______________ 

видаляється частина летючих речовин, що мають різкий запах. Внаслідок цього 

пасеровані коріння і  овочі набувають  новий смак і аромат, який і передають супу. 

- при пасеруванні цибулі, моркви, білих корінь не можна допускати їх затемнення, колір 

овочів майже не повинен змінюватися. Тому пасерувати овочі слід в посуді з товстим дном. Для 

пасерування придатний будь-який харчової жир (на картинках вказані види жиру, визнач їх). 

          

________________  _____________ ___________  ______________  _______________ 
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- супи, крім картопляних, круп'яних і з борошняними виробами, заправляють пасерованим 

борошном. Вон надає супам більш густу консистенцію і є стабілізатором вітаміну С, що 

оберігає його від окислення. 

2. Збереження вітамі С при приготуванні перших страв. 

При виготовленні перших страв необхідно прийняти також заходи для збереження 

вітаміну С. 

Вітамін С є аскорбіновою кислотою. У деяких овочах поряд з аскорбіновою кислотою 

міститься значна кількість особливого ферменту - аскорбінази. Цей фермент окислює 

аскорбінову кислоту, роблячи вітамін С дуже нестійким до дії кисню повітря.  

(вписати пропущені слова) 

Особливо багато аскорбінази в                                                                 менше - в 

                                      

___________________, _________________;                    ________________, ____________.        

 У брукві, чорній смородині, цитрусових фермент аскорбіназа відсутня.  

(ознайомитись з данною інформацією)  

Первинна обробка і зберігання в нарізаному вигляді у воді 

овочів, що містять аскорбіназу, приводить до руйнування вітаміну 

С. Так, наприклад, в нарізаній картоплі вже через 10-30 хвилин 

руйнується до 40% аскорбінової кислоти. 

Аскорбінова кислота руйнується і від дії високої температури, 

зайве варіння супу неминуче приводить до великих втрат вітаміну 

С. Тому необхідно закладати овочі в гарячу воду або бульйон і 

варити суп в закритому посуді. 

При нагріванні з води випаровується значна кількість повітря і, 

отже, кисню, який руйнує вітамін С. Крім того, гаряча вода 

припиняє діяльність ферментів, що окислюють вітамін С. При 

варінні супу в закритому посуді він менше стикається з киснем 
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повітря і, крім того, значно менше випаровується ароматичних 

речовин. 

Для того, щоб краще зберегти вітамін С, потрібно 

користуватися посудом, за об'ємом відповідним кількості порцій 

супу, яке треба приготувати. Не можна також видаляти з поверхні 

супу весь жир, оскільки він перешкоджає доступу повітря в рідину. 

Не слід допускати сильного кипіння супу, оскільки від цього не 

лише погіршується його смак, але і посилюється руйнування 

вітамінів.  

Пасероване борошно, яким заправляють страви, не лише 

покращує їх смак і поживну цінність, але також зберігає вітамін С 

від руйнування. 

Тривале зберігання супу після приготування негативно 

позначається на його якості і приводить до руйнування аскорбінової 

кислоти. Так, наприклад, якщо в готовому картопляному супі 

збереглося 50% вітаміну С, то через 3 години зберігання його 

залишиться вже 30%, а через 6 годин - лише сліди, в щах - 

відповідно 50%, 20%, 10%. Тому необхідно варити супи, 

погодившись з попитом споживачів, щоб по можливості уникнути 

зберігання готового супу більше 1-2 годин. 

Значні втрати вітаміну С спостерігаються і при повторному 

розігріванні овочевих супів, так, наприклад, підігрівання щів 

приводить до втрати до 30% аскорбінової кислоти. 

В свіжому вигляді білокачана капуста містить стільки вітаміну 

С, стільки в апельсинах і лимонах; в червонокачанній капусти і 

цвітній в 1,5-2 рази більше. Містом вітаміну Р білокачанна капуста 

переважає над іншими овочами. З капустою людина отримує 

каротин, вітаміни В1, В2, РР, С. 

Картопля - найкращий харчовий продукт. Не дивлячись на 

постійне вживання її у страві, вона як хліб не приїдається.Картопля 

містить крохмаль, протеїни, жири, містить вітаміни: С, В1, В2, В6 

РР, провітамін А, каротин. Особливий вітамін С. картопля зварена в 

мундирах містить аскорбінову кислоту. 
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Буряк - столовий буряк є одним з найбільш цінних продуктів 

вживання. Він популярний завдяки вмісту великої кількості 

вуглеводів, мінеральних речовин і вітамінів. Міститься в ньому 

мікроелементи, мідь, цинк, залізо які входять в склад ферментів. 

Старий буряк містить більше вітамінів як молодий. 

Морква - містить цілий комплекс вітамінів С, групи В, Д, Є, Р, 

РР, і велику кількість каротину, а також фітонциди, мінеральні солі, 

ферменти, полісахариди, багато цукрів. 

Моркву споживають при авітамінозі, недокрів'ї, гастриті, 

порушені мінерального обміну. 

У кулінарії моркву використовують для салатів, відварну - для 

гарнірів, оздоблення холодних страв та закусок, пасеровану - для 

заправлення перших страв, соусів. 

Цибуля ріпчаста - найбільш поширений вид цибулевих овочів, 

які мають фітонцидні властивості, гострий смак і специфічний 

запах. Вона містить цукри, вітаміни групи В, Рр, солі кальцію, 

магнію, натрію, калію, фосфору, заліза. Має лікувальні властивості 

проти грипу, сприяє нормалізації роботи серця, травних шляхів. 

У кулінарії цибулю усіх сортів використовують для 

заправлення перших та других страв, соусів. 

Часник - має високі лікувальні властивості, зумовлені його 

хімічним складом. Він містить велику кількість азотистих 

мінеральних речовин, ефірних олій. Фітонцидні, бактеріальні і 

смакові властивості виражені сильніше, ніж у ріпчастої цибулі.  

Використовують при лікуванні ревматизму, ангіни, грипу як 

проти глистяний, проти цинговий і сечогінний засіб. Споживання 

часнику сприяє стійкості організму проти застудних і інфекційних 

захворювань, збуджує апетит, поліпшує роботу серця. 

У кулінарії використовують у натуральному вигляді, як 

приправу до салатів, соусів, маринадів, перших та других страв. 
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Кріп - використовують молоде зелене листя, яке містить ефірні 

олії, каротин, вуглеводи, пектин, вітаміни С, Рр, В1, В2, мінеральні 

речовини. 

При приготуванні перших страв зелене листя кропу 

використовують, як оздоблення та збагачення страви вітамінами, 

додається при подачі в тарілку. В дієтичному харчуванні зелень 

кропу рекомендують при ожирінні, захворюванні печінки, жовчного 

міхура, нирок. 

Томати. У них міститься значна кількість глюкози, фруктози, 

яблучної та лимонної кислоти. Плоди також багаті на мінеральні 

речовини (0,7%), які відіграють важливу роль у підтриманні 

кислотно-лужної рівноваги в організмі. 

Найбільше у них солей калію, натрію, магнію, трохи менше 

фосфору. 

Томати збуджують апетит посилюють виділення шлункового 

соку позитивно впливають на процес травлення. У дієтичному 

харчуванні їх рекомендують при захворюванні системи кровообігу, 

порушенню обміну речовин, ожиріння й анемії.  

У кулінарії їх використовують у свіжому вигляді для салатів, 

на гарнір до м'яса й риби для фарширування, а також для 

заправлення перших страв. Їх солять, маринують, використовують 

для приготування томатної пасти, томатного пюре, соку, соусу. 

Гриби - за хімічним складом відрізняються тим, що містять 

мало вуглеводів. Гриби містять білки(1,5-7%), вуглеводи(0,2-1,0%), 

жири (0,1-1,0%), клітковину(0,7-3,5%), вітаміни А, В, С, Д багаті на 

ферменти. 

М'ясо - важливий продукт харчування, оскільки містить усі 

необхідні для організму людини речовини: білки 16-21%, жири 0,5-

3,7%, вуглеводи 0,4-0,8%, екстрактивні мінеральні речовини, 

ферменти вітаміни А, Д, Рр, групи В. 

В кулінарії використовують для приготування перших, других 

страв, соусів. 
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Яйця - це білковий продукт дуже високої біологічної цінності, 

оскільки в ньому містяться усі поживні речовини. які потрібні для 

життєдіяльності людини. 

До складу яйця входять білки 12,6%, жири 11,5%, вуглеводи 

0,6-0,7%, мінеральні речовини 1,0%, вода 74%, вітаміни А, Д, групи 

В, Рр, холін. У кулінарії використовують для приготування перших, 

других страв, закусок, соусів. 

Борошно - у борошні містяться вуглеводи 70%, білка, жири, 

мінеральні речовини (0,5-1,5%) ферменти, вітаміни В1 В2 В6 В9 

Рр холин, солі кальцію, магнію, фосфору. 

У кулінарії використовують для приготування перших, 

других страв, соусів, кондитерських виробів. 

Перець солодкий - містить цукри, мінеральні речовини, 

вітаміни С; Р; В1; В2; Е; РР; ефірну олій. 

Олія - містить 99,9% жиру: 0,1% води, добре засвоюється (на 

95-98%). 

Біле коріння петрушки, селери містить підвищену кількість 

ефірних олій, вітаміну С (25-35%) цукри (6,5-9,4%) фітонциди. В 

дієтичному харчуванні його використовують при неврозах, 

ожирінні, захворюваннях печінки і серцево-судинної системи. 

Цибуля зелена - містить ефірні олії до 30 мг% вітаміну С і 2 

мг% каротину, 1,3% білка, 3,5% цукрів. При споживанні 80-100 г 

цибулі зеленої можна повністю задовольнити добову потребу 

організму у вітаміні С. Цибулю зелену використовують свіжою 

разом з цибулею, яка проросла. 

Шпинат - характеризується високим вмістом білків (2,9%) і 

заліза. Завдяки цьому його рекомендують при недокрів'ї. 

В кулінарії шпинат використовують для приготування 

кулешиків соусів, салатів. 

Щавель багатий на вітаміни С (45 мг) і каротин (25 мг). 

Щавлева кислота і щавлевокисла сіль надають йому кислого смаку. 
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При дозріванні в ньому накопичується щавлева кислота у 

значній кількості. Тому щавель не рекомендують при 

захворюваннях нирок, подагри, а також особам похилого віку. 

Квасоля - цінний дієтичний продукт. Вона багата на солі 

калію, фосфору, цинку, заліза, міді. Цинк бере участь у синтезі 

деяких ферментів, інсуліну і гормонів. Завдяки вмісту великої 

кількості солей калію квасоля сприяє виведенню з організму рідини. 

Її рекомендують при цукровому діабеті, захворюваннях 

підшлункової залози, нирок, печінки. 

 

Перевірка засвоєних знань учнями 

(вибрати на картинках правильні відповіді та відмітити їх) 

1. Які овочі використовують при приготуванні овочевої пасеровки? 

      1.    2.    3.    4.       

  5.     6.  7.     8.  

(вибрати привильну відповідь) 

1. Що таке пасерування? 

 1. 

 

 

 

 

 

 

Пасерування         

це- 

         

варіння 

     

смаження 

      

запікання 

  

тушкування 
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 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (дайте правильну відповідь) 

1. Назвіть основні заходи при збереженні вітаміну С. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

                  (виберіть правильну відповідь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Оцінка викладача_______________ підпис викладача___________________. 

 

 

Чому овочі 

пасерують? 

Пасеровані 

коріння і  

овочі 

набувають  

гарний 

зовнішній 

вигляд, 

аромат 

Пасеровані 

томати і  

овочі 

набувають  

новий смак 

який і 

передають 

супу 

Пасеровані 

коріння і  

овочі 

набувають  

новий смак і 

аромат, який 

і передають 

супу 

Пасеровані 

овочі  і 

плоди 

набувають  

аромат, який 

і передають 

супу 

Яке значення для 

перших страв має кріп? 

Кріп 

використовують 

для збудження 

апетиту, як 

оздоблення 

Кріп 

використовують 

для надання 

супам кольору та 

смаку 

Кріп 

використовують, 

як оздоблення та 

збагачення супів 

вітамінами 
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Урок № 3.  Заправні супи, характеристика, класифікація, загальні 

правила приготування. 

План уроку 

1. Заправні супи. 

2. Характеристика та класифікація заправних супів. 

3. Загальні правила приготуваня заправних супів. 

4. Подача заправних перших страв. 

5. Спеції, які використовують при приготуванні перших страв. 

 

1. Заправні супи. 

(вставити пропущені слова) 

Заправними називають такі перші страви, які готують на: 

                                 

    __________________,    __________________,   __________________ , 

 заправляють пасерованими овочами 

       та        

_______________, __________, _____________________      _____________, ___________.        

2.         Характеристика  та класифікація заправних супів. 

(вставити пропущені слова) 

До складу заправних перших страв входять: 

                            

                 _____________, _______________, _________________ , ________________, 
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тому ці страви набувають смаку й аромату тих продуктів, які використані для їх приготування.  

Заправні перші страви поділяють на борщі, капусняки, розсольники, юшки (овочеві, 

картопляні, без картоплі) і кулеші.  

Для їх приготування обчищені овочі шаткують або нарізують відповідної форми залежно 

від виду страви. Використовують їх сирими або після попередньої теплової обробки.  

(вписати види теплової обробки, яку використовують для даних овочів) 

Квашену капусту ,             солоні огірки,                                   столові буряки. 

        

_____________, __________________________,  ____________________________. 

(вписати назву овочів, які використовують для пасерування) 

Нарізані  

           

____________, ____________, ____________, _______________, _______________. 

(вставити пропущені слова та значення ) 

Для пасерування беруть борошно І сорту і прогрівають його при температурі  ________°С 

до ___________ кольору. Жирову пасеровку розводять гарячим, а суху – охолодженим 

бульйоном або відваром (  ___ :___), розмішують до однорідної маси і проціджують.  

Крупи перебирають, а дрібні просівають, потім промивають _______ рази, кожного разу 

міняючи воду. Пшоно промивають, а потім обшпарюють, щоб _________________. Перлові 

крупи після промивання закладають в __________, варять до ________________, відвар 

зливають, а крупи _______________, оскільки відвари з них мають темний колір і слизувату 

консистенцію, яка надає першим стравам неприємного зовнішнього вигляду. Макарони 

перебирають і розламують. 
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                                Кулінарні поради! 

Розігрівайте бульйон при відкритій кришці: відкритий вихід пари 

запобігає його помутнінню.  

Закладайте в перші страви цибулю, моркву, петрушку, селеру тільки 

пасерованими: при варінні вони не втратять свого аромату.  

3. Загальні правила приготуваня заправних супів. 

Бульйон або відвар проціджують і доводять до кипіння.  

Підготовлені продукти кладуть у киплячий бульйон або воду у певній послідовності 

залежно від тривалості варіння, щоб вони одночасно дійшли до готовності. Після 

закладання кожного виду продукту бульйон повинен швидко закипати.  

(вписати в таблицю тривалість варіння сировини, хв ) 

№ 

п/п 

Сировина Тривалість 

варіння, хв 

№ 

п/п 

Сировина  Тривалість 

варіння, хв 

1 Рис   10 Капуста білоголова 

свіжа 

 

2 Перлові крупи (запарені)  11 Капуста цвітна  

3 Квасоля замочена  12 Овочі пасеровані  

4 Горох лущений  13 Буряки тушковані  

5 Макарони   14 Картопля нарізана  

6 Локшина   15 Лопаточки зеленого 

горошку 

 

7 Вермішель  

8 Супова засипка  16 Квасоля стрючкова  

9 Капуста квашена 

тушкована 

 17 Шпінат   

  

(вставити пропущені слова) 

 Сирими закладають: 

       

______________, _____________, ______________, ____________ крім _________.  
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 У перші страви, до яких входять: 

          

____________, ____________, _______________, ______________,  спочатку кладуть 

картоплю, варять її до напівготовності, потім інші продукти за рецептурою, оскільки в 

кислому середовищі картопля погано розварюється.  

 Заправні перші страви, за винятком кулешів, юшок картопляних і тих, що містять 

крупи, вироби з борошна, заправляють пасерованим _____________ (розведеним 

бульйоном, водою або відваром), яке надає їм більш густої консистенції, поліпшує смак і 

запах, сприяє утриманню часток у завислому стані і збереженню вітаміну С. Капусняки, 

борщі можна заправити протертою _________________.  

Пасерованими овочами заправляють перші страви за _________ хв. до готовності, 

пасеровкою з борошна або протертою картоплею – за _________ хв. до закінчення варіння.  

 Для поліпшення смаку перших страв рекомендується додавати перець солодкий (20-40 г 

[нетто] на 1000 г супу), при цьому відповідно зменшується закладання інших овочів.  

 Заправні перші страви варять при слабкому кипінні, оскільки при сильному овочі дуже 

розм'якшуються, _______________ форму і, крім того, вивітрюються __________ речовини.  

Кулінарні поради! 

Спеції (лавровий лист, перець) і сіль кладуть у перші страви за 5-7 хв. до 

готовності.  

 Зварені заправні перші страви настоюють, залишаючи їх на плиті на 10-15 

хв., щоб сплив жир. Вони стають прозорішими й ароматнішими.  

Розтертий часник додають у першу страву наприкінці варіння. Після цього 

страву не кип'ятять.  

 

4. Подача заправних перших страв. (вставити пропущені слова та значення) 

 Подають гарячі заправні перші страви в підігрітій          

                                                                                        ________ або_____________. 
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Спочатку кладуть: 

-  прогріті в бульйоні шматочки м'яса, птиці, риби, шатковані гриби (від 35 до 50 г на 

порцію); 

-  наливають заправну першу страву; 

- посипають дрібно нарізаною зеленню кропу, петрушки або цибулі для збагачення їх 

вітамінами, поліпшення аромату, смаку і зовнішнього вигляду (2-3 г нетто на 

порцію); 

- сметану кладуть у тарілку або подають окремо в соуснику (10 г на одну порцію); 

Норма подавання заправної першої страви може становити _____________________ г 

залежно від попиту відвідувачів.  

5. Спеції, які використовують при приготуванні перших страв. 

Спеції – продукти рослинного походження, що містять ефірні олії, алкалоїди і глікозиди, 

які зумовлюють специфічний стійкий аромат і запах їх. Вони поліпшують запах і смак їжі, 

сприяють її засвоєнню.  

 Лавровий лист – це ______________________________________________.  

(описати лавровий лист згідно наданих зразків) 

Форма листя _____________________________________________________________, 

колір _________________________________________________________________________, 

смак __________________, запах _______________________________, вміст ефірної олії до 3 %.  

У кулінарії використовують для ароматизації _____________________________________. 

 У страву кладуть наприкінці варіння. На підприємствах масового харчування вживають 

лаврову ефірну олію, лаврові таблетки і лавровий порошок.  

 

Розрізняють перець чотирьох видів: чорний, білий, запашний, червоний.  
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(описати  дану сировину згідно наданих зразків) 

Чорний перець – _________________________________________________________. 

Аромат і смак ____________ перцю залежать від ефірної олії (до 1 %) та алкалоїду піперину (до 

9 %), що входять до його складу. Плоди перцю мають ____________ форму, ______________ 

поверхню діаметром від ____ до ______ мм; колір ___________________________________; 

смак ________________. Його випускають у вигляді ______________________________. 

Ціниться чорний перець горошком твердий, який тоне у воді, темний. У кулінарії 

використовують для приготування _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________.  

Білий перець – це ________________________________________________________, 

мають _______________ поверхню, ___________________________ кольору. Він менш пекучий, 

ніж перець чорний. Його вживають для приготування страв __________________________.  

                          Кулінарні поради! 

Надлишок спецій і солі погіршує смак і аромат першої страви. На порцію 

(вихід 500 г) використовують 0,05 г перцю горошком, 0,02 – лаврового 

листу, 3-5 г – солі.  

Не варіть довго перші страви з перцем горошком і лавровим листом: вони 

втрачають свій аромат, а страва стає гіркуватою.  

Не залишайте лавровий лист у готовій страві: від нього вона набуде 

гіркуватого смаку.  

 

Запашний перець – _________________________________________________. 

Зовнішнім виглядом вони відрізняються від чорного перцю більшим _________________  

(__________ мм у діаметрі), ______________________ кольором, _____________ поверхнею, 

позбавлені _____________ смаку і мають аромат _______________, _____________, 

_______________________________. Вживають для приготування __________________ 

________________________________________________________________________. 

 

Червоний мелений перець дістають _____________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

Найкращі сорти меленого червоного перцю одержують з __________________________, 

тобто не використовуючи насіння і плодоніжок. Цей перець містить їдку речовину 
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(алкалоїд) капсаїцин (до 1 %), який надає йому ____________________ смаку. 

Використовують для приготування страв з _____________________________________.  

               

                    (описати  дану сировину згідно наданих зразків ) 

 

Кухонна сіль – це речовина у вигляді ______________________, яка містить 97-99 % 

хлористого натрію і невелику кількість солей кальцію, магнію, калію, які надають їй 

гігроскопічності, жорсткості і ________________ присмаку. Чим менше в солі цих домішок, 

тим вища її якість. 

За місцем розташування покладів і способом видобутку розрізняють сіль 

_______________(озерну), __________________ (з морської води), _______________ (з надр 

землі) і _________________ (з підземних розчинів). За якістю сіль поділяють на сорти 

екстра, вищий, І і II. Масова частка хлористого натрію у сортах, %: екстра – не менш ніж 

99,7; вищий – 98,4; І – 97,7; II – 97,0. Масова частка вологи у виварній солі сорту екстра 0,1 

%, у вищому сорті 0,7 %. Харчову кухонну сіль кам'яну, самосадну і садну випускають 

меленою і сіяною.  

За розміром зерен мелену сіль поділяють на номери: 0, 1,2, 3. Чим більший номер, тим 

більші зерна солі.  

Для осіб, хворих на щитовидну залозу, сіль випускають з додаванням_________ калію. 

Таку сіль називають__________________. Вона містить 25 г йодиду калію на 1 т солі. 

Йодована сіль зберігається не більше 6 міс.  

Добова норма споживання солі для людини _______________ г. Сіль є регулятором 

осмотичного тиску, водяного обміну, сприяє утворенню соляної кислоти шлункового соку, 

активізує діяльність ферментів. Її використовують як смакову речовину і для консервування 

харчових продуктів.  

(вставити пропущені слова та значення) 

Вимоги, що ставляться до заправних супів: 

–    супи повинні бути не _________________, мати ___________________________ вигляд; 

–    норма закладки продуктів, їх асортимент має повністю відповідати _________________; 

–    овочі, що входять до супу, повинні мати однакову _____________________ нарізування; 

–    запах, смак і колір мають бути ____________для тих продуктів, з яких він приготований; 
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–    при подачі потрібно додержуватись встановленої температури ____________С і норми 

відпуску супу_____________________________________________, рівномірно, розподіляючи 

______________________________________________________________. 

 

Перевірка засвоєних знань учнями 

                    (дати відповіді на питання) 

1. Які супи називають заправними?                                                                                                                                             

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Як поділяють заправні перші страви? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(вибрати правильні відповіді та зꞌєднати між собою) 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основні прийоми обробки круп для 

приготування заправних перших страв 

перебирають, 

обшпарюють, 

обсмажують, 

відварюють  

 

перебирають, 

дрібні 

просівають, 

промивають 

перебирають, 

дрібні 

просівають, 

запікають 

Перші страви треба готувати при 

слабкому кипінні тому що - 

при сильному кипінні 

овочі стають більш 

твердими, зберігають 

форму , бистро 

готовляться 

при сильному 

кипінні овочі бистро 

готуються, 

передають 

ароматичні речовини 

бульойону 

при сильному кипінні 

овочі дуже 

розм'якшуються, не 

зберігають форму і, крім 

того, вивітрюються 

ароматичні речовини 
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(вставити пропущені слова та значення) 

1. Спеції (__________________, ______________) і _________ кладуть у перші 

страви за ________ хв. до готовності.  

2. Подають гарячі заправні перші страви в підігрітій __________________ тарілці 

або ____________мисці. Спочатку кладуть прогріті в бульйоні шматочки _________, _____, 

____________, (від 35 до 50 г на порцію), наливають заправну першу страву, посипають 

дрібно нарізаною зеленню _________, ___________ або _______________ для збагачення їх 

вітамінами, поліпшення аромату, смаку і зовнішнього вигляду (2-3 г нетто на порцію). 

Сметану кладуть у тарілку або подають окремо в ____________ (10 г на одну порцію). Норма 

подавання заправної першої страви може становити _______, _______, ________, ________ г 

залежно від попиту відвідувачів.  

 

                    (дати відповіді на питання) 

1. Чому лавровий лист не можна залишати в готовій страві? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Назвіть вимоги, що ставляться до заправних супів. 

- _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________   

- _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

                       Оцінка вчителя________ підпис вчителя_____________________ 
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Урок №4 .  Технологія приготування та відпуск супів картопляних з крупою. 

Вимоги до якості супів. 

План уроку 

1. Загальні відомості приготування супів картопляних з крупою. 

2. Технологія приготування супу  селянського з крупами. 

3. Технологія приготування супу картопляного з крупою. 

4. Технологія приготування супу мисливського.  

5. Технологія приготування супу з крупами й томатом (крупник). 

6. Вимоги до якості супу з крупами. 

1. Загальні відомості приготування супів картопляних з крупою. 

Вони прості у приготуванні, мають приємний смак і аромат. Супи  готуються переважно з 

картоплі, круп, бобових, макаронних виробів, овочів і грибів.  

Свіжі овочі для картопляних юшок нарізують залежно від виду продуктів, які додаються.  

          ( знайти та вказати правильні відповіді) 

Так, для супів з макаронними виробами картоплю нарізують брусочками 

1.       2.         3.    , 

 коріння і цибулю – соломкою 

1.      2.   3.    4.   ; 

 для супів  з крупами і бобовими –  

кубиками  1.   2.     3.  
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часточками   1.   2.     3.  

капусту – шашками  1.   2.   3.  

 Цвітну капусту розбирають на маленькі _____________  . 

Стручки квасолі нарізують ________________  . 

Крупи, крім перлової, закладають у бульйон сирими перед картоплею і пасерованим корінням. 

Перлові крупи попередньо відварюють до напівготовності і промивають.  

(вставити пропущені слова та значення) 

Макарони кладуть у бульйон за _______ хв. перед картоплею, локшину – ____________ з нею, а 

вермішель – через _________ хв. Замість томатного пюре краще використовувати свіжі томати.  

Подають з м'ясними продуктами, рибою, грибами, посипають зеленню.  

 ,  ,  . 

2. Технологія приготування супу  селянського з крупами. 

(вибрати вірні відповіді) 

Картоплю нарізують  кубіком 1.  2.   3.  
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моркву, петрушку – скибочками 1. 2. 3.  

кружальцями 1.    2.  3.  

капусту – шашками 1.    2.   

цибулю – часточками. 1.  2.  3.  

Коріння і цибулю пасерують 1.  2.  3.  

(знайдіть в зразках відповідну крупу, впишіть її назву та пропущені значення) 

Крупу              

            _________________, ____________, _______________промивають спочатку в 

теплій (40-50 °С), а потім у гарячій воді (60-70 °С), кладуть у киплячу воду (3 л на 1 кг) і варять 

до напівготовності, воду зливають.  

   

____________, ______________ промивають теплою і гарячою водою. Пшоно 

обшпарюють окропом. У киплячий м'ясо-кістковий бульйон кладуть підготовлену крупу, 

картоплю, свіжу білоголову капусту і варять ______хв. Додають пасеровані овочі і томатне 
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пюре або томати. Рис чи пшоно закладають одночасно з овочами. Пластівці вівсяні Геркулес 

засипають за _______ хв. до готовності супу. За ______ хв. до закінчення варіння супу 

заправляють сіллю, спеціями.  

Подають із сметаною, посипають подрібненою зеленню. 

                                                 

3. Технологія приготування супу картопляного з крупою. 

 (вибрати правильну форму нарізання овочів та підписати під картинкою відповідь) 

 Картоплю нарізують великими кубиками або часточками,  

   

________________, ________________, _________________, __________________. 

Моркву, петрушку – маленькими кубиками,  

                                    

__________________, ____________________, ___________________. 

 цибулю дрібно січуть.  

          

_______________, _________________, ________________. 

Цибулю і коріння пасерують.  

Крупи (крім манної і полтавської) перебирають, промивають теплою водою (40-50 °С), 

потім гарячою (60-70 °С), пшоно обшпарюють окропом, перлову крупу відварюють до 

напівготовності й промивають, манну просіюють.  
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(вставити пропущені значення та слова) 

У киплячий бульйон або воду кладуть підготовлену крупу (крім манної), варять ____хв., 

додають картоплю, варять _______ хв., потім пасеровані овочі і варять до готовності. За ___ хв. 

до закінчення варіння додають сіль, спеції.  

Якщо варять суп з манною крупою, то її засипають за ______ хв. до закінчення варіння.  

Суп  з перловою крупою можна приготувати з рибою. Перед подаванням у тарілку 

наливають юшку, посипають зеленню. 

                                                           

(Використовуючи збірник рецептур запишіть норми закладки з виходом на 1000). 

Картопля – _____/_____, крупа перлова, вівсяна, пшенична – _____ або рис, пшоно, 

пластівці Геркулес – _______, або манна крупа – _______, морква – ____/_____, петрушка 

(корінь) – ____/____, цибуля ріпчаста – ____/___ або цибуля-порей – ____/___,    кулінарний 

жир – _____, бульйон або вода для круп пшеничної, вівсяної, перлової – ________, для інших 

круп – ______. 

4. Технологія приготування супу мисливського.  

З оброблених курячих потрухів  

(вписати назву курячих потрухів та втавити пропущені слова, значення) 

      

    _________________, _______________, ________________, ________________,  

варять бульйон з додаванням частини коріння. Готовий бульйон  _________________.                                

Пшоно промивають кілька разів теплою водою (40-50 °С), потім обшпарюють окропом. 

 Сало шпик нарізують кубиками, обсмажують  
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на жирі, який утворився, пасерують нарізані дрібними кубиками цибулю, моркву й петрушку . 

У киплячий бульйон кладуть нарізану кубиками картоплю, підготовлене пшоно і варять 

_____ хв., потім додають пасеровані на салі коріння і цибулю, варять ______ хв., додають сіль, 

спеції і доводять до готовності.  

Перед подаванням у тарілку кладуть варені потрухи, наливають юшку, посипають 

подрібненою зеленню.  

 

(Використовуючи збірник рецептур запишіть норми закладки з виходом на 1000). 

Оброблені потрухи– ______, маса варених потрухів – ________; картопля –_____/ ____, 

пшоно – ___, морква – ___/___, петрушка (корінь) –___/___, цибуля ріпчаста –___/___ або 

цибуля зелена – ___/___, сало шпик – ___/___, бульйон або вода –____.  

5. Технологія приготування супу з крупами й томатом (крупник). 

Крупи перебирають, промивають кілька разів спочатку теплою, потім гарячою водою. 

Перлові крупи кладуть у киплячу воду, варять до напівготовності, знову промивають. Пшоно 

обшпарюють окропом. 

(вибрати з наданих образців крупу перлову та пшоно) 

 

______________, ________________, ____________, _________, ___________. 

(вставити  пропущенні слова та значення) 

У киплячий бульйон або воду закладають підготовлені крупи, за _______ хв. до готовності 

додають пасеровані овочі і томатне пюре. Суп  можна готувати без томатного пюре.  
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Перед подаванням суп наливають у тарілку і 

посипають дрібно нарізаною зеленню.  

                                             

(Використовуючи збірник рецептур запишіть норми закладки з виходом на 1000). 

Крупи: рис, перлові – ___ або пшоно, вівсяні, пшеничні – ___, морква – __/__, петрушка 

(корінь) – __/__, цибуля ріпчаста – ___/___, томатне пюре – ___, кулінарний жир – ___ або 

маргарин – ______, бульйон або вода – ___. 

          Вимоги до якості супів з крупами. 

 В супах, овочі зберігають правильну форму нарізки, м'яку консистенцію. Жовтуватий 

колір з помаранчевим жиром на поверхні. 

В супах допускається часткове розривання картоплі. Страва зберігає смак і запах картоплі 

і пассерованних овочів. 

В супах з крупами - крупа добре зварилась, коріння і цибуля зберігають форму. 

Консистенція крупи і овочів м'яка, на поверхні бульйону - жир. Блюдо має смак відповідної 

крупи. 

Готові супи зберігають на марміті в гарячому вигляді, але не більше 1-2 ч, так як при 

більш тривалому зберіганні погіршується їх якість і знижується поживна цінність з-за 

руйнування вітаміну С. М'ясні і рибні продукти, які відпускаються з супом, тримають до подачі 

в бульйоні на марміті. 

Перевірка засвоєних знань учнями 

1. Назвіть форми нарізання овочів для приготування супів картопляних з крупою. 

(вказати правильну форму нарізання овочів, з’єднавши правильні відповіді) 

  

 1. 

 

 

 

 

 

 

 

соломкою дольками кубіками брусочками 

Картоплю нарізають: 
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 2. 

 

 

 

 

 

 3. 

                                           

 

 

 

2. З якими м’ясними продуктами готують супи картопляні з крупою? 

          (викреслити непотрібні мя'сні продукти) 

 

   

 

 

 

3. Які крупи використовують для приготування супів картопляних з крупами? 

( вибрати правильні назви крупи і вписати в таблицю назву круп та відмітити словами так 

,ні) див. приклад. 

1. 2.  3.  4.  

5. 6.  7.  8.     

9.  10.  11.  

 

1 

перловка 

          

так           

 

соломкою Середніми 

кубіками 

Маленькими 

кубіками 

Крупними 

кубіками 

     Моркву, петрушку нарізають:  

 

Дрібно 

січють 

Кубіками Напів 

кільцями 

Кільцями  

Цибулю нарізають: 

 

яловичина 
конина 

свинина 
баранина 

птиця 
риба 

гриби 
потрухи 
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4. (вибрати правильну відповідь та з'єднати між собою) 

 

 

 

  

 

 

                                Оцінка викладача _______________ підпис викладача__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На яких бульйонах готують 

супи картопляні з крупою? 

 

м'ясний рибний грибний м'ясо-костний кисло 

молочний 

на квасі 
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1.5.Технологія приготування та відпуск супів з бобовими. Вимоги до якості супів. 

ПЛАН 

1. Загальні відомості приготування супів з бобовими. 

2. Технологія приготування супу картопляного з бобовими. 

3. Технологія приготування супу  волинського з грибами.  

4. Технологія приготування супу горохового з салом.  

5. Технологія приготування супу з бобовими. 

1. Загальні відомості приготування супів з бобовими. 

Супи  з бобовими рекомендується готувати 

 з свининою,           копченою корейкою,          грудинкою,       сирокопченим окостом.  

                       

Овочі для супів нарізують залежно від виду продуктів, які додаються (так, як і для юшок 

картопляних). Моркву і цибулю пасерують.  

2. Технологія приготування супу картопляного з бобовими. 

Цибулю дрібно січуть, картоплю нарізують великими кубиками, а моркву і петрушку – 

малими і пасерують.  

(вибрати з наданих образців квасолю, горох, сочевицю та підписати під картинками) 

 

______________, ___________, ___________, ______________, _____________. 

Квасолю, горох, сочевицю перебирають, миють, замочують у холодній воді на 5-8 год, 

потім варять у посуді з закритою кришкою до розм'якшення.  

(вставити пропущені значення та слова)       У киплячий бульйон 

 (грибний,             м'ясо-кістковий,            кістковий           або        з птиці)     
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кладуть __________, доводять до кипіння, додають __________, через _____ хв. 

пасероване ___________ та _________ і варять до готовності. Зелений горошок закладають 

разом з пасерованими овочами. За ___ хв. до закінчення варіння додають _____, _______.  

Перед подаванням суп наливають у тарілку, посипають подрібненою зеленню. Суп  

картопляний з бобовими можна готувати з додаванням вермішелі або домашньої локшини.  

                                            

(Використовуючи збірник рецептур запишіть норми закладки з виходом на 1000). 

Картопля – ___/___, квасоля або горох, або сочевиця – ___/___, або горошок зелений 

консервований – ___/___, цибуля ріпчаста – ___/___, морква – ___/___, петрушка (корінь) – 

___/___, кулінарний жир – ___ або маргарин – ____, бульйон або вода – ____, петрушка (зелень) 

– __/___, лавровий лист – ____, перець горошком – ____, сіль – __.   

3. Технологія приготування супу  волинського з грибами. 

(Вибрати необхідні продукти для приготування страви та вписати в відведені місця) 

Бульйон ______________ доводять до кипіння, кладуть нарізану кубиками _________, 

варять 15-20 хв., потім додають варені дрібно нарізані _______, варену __________, пасеровану 

_________, ________, ___________ і варять 3-5 хв.  

Якщо для супу використовують свіжі гриби, то їх дрібно нарізують і варять разом із 

картоплею. 

                                       

 



41 
 

(Використовуючи збірник рецептур запишіть норми закладки з виходом на 1000). 

Картопля– ___/___, гриби білі свіжі – ___/___ або гриби білі сушені – __, маса варених 

грибів – ___, квасоля – ___/___, цибуля ріпчаста – __/__, олія – __, бульйон грибний – ___.  

4. Технологія приготування супу горохового з салом. 

(Вставити пропущені слова) 

 Овочі __________,_____________,__________ (корінь) нарізують дрібними ___________ 

й пасерують на салі шпик. Наприкінці пасерування додають ____________ й пасерують ще 

кілька хвилин.  

Перебраний, промитий лущений або цілий (замочений у воді) горох варять 1 год.  

(Вибрати з наданих образців потрібну сировину (горох)) 

             

____________, ____________, _______________, ____________, _____________. 

до розм'якшення, кладуть картоплю, нарізану кубиками, і варять _________ хв. Потім 

додають пасеровані овочі з борошном (їх попередньо розводять гороховим відваром) і варять 

_____хв. За ______ хв. до закінчення варіння додають сіль, спеції.  

Перед подаванням у тарілку наливають суп, посипають дрібно нарізаною зеленню.  

                                                    

(Використовуючи збірник рецептур запишіть норми закладки з виходом на 1000). 

Горох – ___/___, картопля – ___/___, морква – ___/___, петрушка (корінь) – ___/___, 

цибуля ріпчаста – ____/____, сало шпик – ____/____, борошно пшеничне – ____, бульйон або 

вода – ____.  
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5. Технологія приготування супу з бобовими. 

З свинячої копченої грудинки варять бульйон. Бобові перебирають, промивають, 

замочують у холодній воді (2-3 л на 1 кг) на 3-4 год., потім варять у цій воді без солі при 

закритій кришці до розм'якшення. Цибулю і коріння нарізують дрібними кубиками, пасерують.  

У киплячий бульйон кладуть підготовлені бобові, доводять до кипіння, додають 

пасеровані овочі і варять 15-20 хв. За 5-7 хв. до закінчення варіння додають сіль, спеції.  

Суп  з квасолею можна приготувати з томатним пюре і заправляти часником, розтертим з 

сіллю.  

Перед подаванням у тарілку наливають суп, посипають зеленню. Окремо можна подати 

грінки.  

Приготування грінок. Черствий пшеничний хліб без скоринки нарізують кубиками і 

підсмажують у жаровій шафі.  

(заповнити схему приготування супу з бобовими) 

 

 

 

 

 

                                                     

(Використовуючи збірник рецептур запишіть норми закладки з виходом на 1000). 

Квасоля або горох – ___/___, або сочевиця – ___/___, морква – ___/___, петрушка (корінь) 

– ___/___, цибуля ріпчаста – ___/___, цибуля-порей – ___/___, кулінарний жир – ___ або 

маргарин – ______, чи грудинка копчена свиняча – ___/___, бульйон або вода – _____.  

 

1 2 3 4 

5 6 

7 8 9 
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Кулінарні поради! 

Пересолену першу страву не розводьте водою, краще опустіть марлевий 

мішечок з вареним (без солі) рисом і прокип'ятіть.  

Перші страви з бобовими особливо смачні, якщо їх варити на грибному 

бульйоні.  

 

          Вимоги до якості супів з бобовими. 

 В супах, овочі зберігають правильну форму нарізки, м'яку консистенцію. Жовтуватий 

колір з помаранчевим жиром на поверхні. 

В супах допускається часткове розривання картоплі. Страва зберігає смак і запах картоплі 

і пассерованних овочів. 

В супах з бобовими - бобові добре зварені, коріння і цибуля зберігають форму. 

Консистенція бобових  і овочів м'яка, на поверхні бульйону - жир. Блюдо має смак відповідних 

бобових, запах коріння і цибулі.  

Готові супи зберігають на марміті в гарячому вигляді, але не більше 1-2 ч, так як при 

більш тривалому зберіганні погіршується їх якість і знижується поживна цінність з-за 

руйнування вітаміну С. М'ясні і рибні продукти, які відпускаються з супом, тримають до подачі 

в бульйоні на марміті. 

 

Перевірка засвоєних знань учнями 

          (виберіть на картинках сировину яку використовують для приготування супів з бобовими 

та запишіть її назву в відведеному місці) 

 

1   2   3   4    5  
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6  7  8 9  10  

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(дайте правильні відповіді в тестовому завданні та обведіть їх колом) 

6. Ці бобові використовують для приготування перших страв. 

а) кукуруза    б) горох    в) пшоно    г) квасоля     д) боби   ж) перловка 

     3.   Ці бульйони використовують для приготування перших страв з бобовими. 

    а) грибний     б) м'ясо-кістковий     в) рибний   г) кістковий   д) з птиці   ж) грибний 

      4.  Ці форми нарізання овочів використовують при приготуванні перших страв з бобовими. 

             а) кубіки     б) дольки     в) соломка   г) брусочок   д) часточки   ж) кружальця 

 

                 Оцінка викладача _______________ підпис викладача__________________ 
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Урок №6 .  Технологія приготування та відпуск супів з макаронними 

виробами. Вимоги до якості супів. 

План уроку 

1. Загальні правила варіння супів з макаронними виробами. 

2. Технологія приготування супу з макаронними виробами. 

3. Технологія приготування супу – локшина домашня. 

4. Технологія приготування супу картопляного з макаронними виробами. 

1.Загальні правила варіння супів з макаронними виробами. 

Супи  без картоплі готують на:  

  кістковому, м'ясо-кістковому,  рибному, грибному бульйонах, бульйоні з птиці, молоці.  

  

Гарнірами для цих супів є макаронні вироби, локшина домашня.  

(під кожним макароним виробом підписати його назву) 

       

___________, ___________, _______________, _____________, ____________, ____________. 

( під кожним зразком вермішелі вказати її назву) 

               

______________, ________________________, ________________, ________________________. 

(під кожними зразком фігурних макарон вказати їх назву)  

      

_______________, ______________, ____________, _________________, ____________. 
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2. Технологія приготування супу з макаронними виробами. 

Послідовність закладання продуктів залежить від виду макаронних виробів.  

У киплячий бульйон або воду кладуть підготовлені макарони, доводять до кипіння і 

варять 10-15 хв., потім додають пасеровані овочі – цибулю, моркву, петрушку (корінь), томатне 

пюре і варять до готовності.  

(скласти технологічну схему послідовності приготування супу з макаронами) 

 

 

 

 

 

Локшину кладуть у суп одночасно з пасерованими овочами. Якщо готують суп з 

вермішеллю і фігурними виробами, у киплячий бульйон або воду додають пасеровані овочі, 

томат, доводять до кипіння і варять 5-8 хв., потім вермішель або фігурні вироби, варять до 

готовності. Суп  можна приготувати без томату.  

(скласти технологічну схему послідовності приготування супу з локшиною) 

 

 

 

 

(скласти технологічну схему послідовності приготування супу з вермішеллю або 

фігурними виробами) 
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За 3-5 хв. до закінчення варіння супу додають сіль, спеції. Перед подаванням досипають 

дрібно нарізаною зеленню. Якщо суп готують на грибному бульйоні, то варені гриби шаткують 

і обсмажують. 

                                        

(Використовуючи збірник рецептур запишіть норми закладки з виходом на 1000). 

Макарони, вермішель, локшина, фігурні вироби – ___, морква – ___/___, петрушка 

(корінь) – ___/___, цибуля ріпчаста – ___/___, цибуля-порей –___/___, кулінарний жир – ___, 

бульйон або вода – ___.  

3. Технологія приготування супу – локшина домашня. 

Суп  готують на бульйонах із птиці, з потрухами, на грибному відварі.  

    

(Пошагове приготування бульйону з потрухів птиці) 

1. 2. 3. 4.  

1. В каструлю закладають потрухи то цілу цибулину, варять 45 хв. 

2. Бульйон проціджують, але він каламутний. 

3. Освітлюємо бульйон взбитими білками яєць. 

4. Проціджуємо і отримуємо готовий бульйон. 

Цибулю, моркву, петрушку (корінь) нарізують соломкою і пасерують. 
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 Домашню локшину просіюють, кладуть у киплячу підсолену воду на 1-2 хв, відкидають 

на сито або друшляк, дають стекти воді.  

 

У киплячий бульйон кладуть пасеровані овочі, доводять до кипіння і варять 5-8 хв., 

додають підготовлену домашню локшину, варять до готовності. За 5-7 хв. до закінчення варіння 

кладуть спеції і сіль. Якщо суп готують на курячому бульйоні, спеції не додають.  

 

Перед подаванням у тарілку кладуть шматочок птиці або нарізані потрухи чи гриби, 

наливають суп, посипають зеленню.                                   

Приготування локшини. (пошагове приготування локшини) 

1. Воду з'єднують з яйцями, сіллю, перемішують, проціджують.  

2. Борошно просіюють, насипають гіркою, роблять заглиблення. Частину борошна залишають 

для підсипання. В заглиблення поступово вливають розчин води, яєць, солі. 

3.  Замішують круте тісто, залишають його на 20-30 хв. для набухання білків.  

4. Потім готове тісто кладуть на стіл, посипають борошном і розкачують шаром 1-1,5 мм 

завтовшки. Шари пересипають борошном, підсушують на повітрі. 

5. Скручують, нарізують на смужки 35-45 мм завширшки. 

6. Підсушують  соломкою.  

1. 2. 3.  

4.  5. 6.  
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(Використовуючи збірник рецептур запишіть норми закладки з виходом на 1000). 

Морква – ____/____, петрушка (корінь) – ____/____, цибуля ріпчаста – ____/____,   

цибуля-порей – ____/___, кулінарний жир – ___ або маргарин – ____, бульйон або вода – ____; 

для локшини: борошно пшеничне – ___, борошно для підсипання – ___, яйця – ___, вода – сіль 

– ___, маса підсушеної локшини – ___, маса вареної локшини – ____.  

4.Приготування супу з лапшою на курінному бульйоні 

(В картинках запропоновані пошагово фото приготування страви, а нижче картинок в 

таблиці описані  дії які треба виконати щоб приготувати цю страву. Підібрати правильні 

відповіді та вписати  № послідовність приготування в вільну клітинку, яка знаходиться перед 

діями. Зверніть увагу на приклад) 

1 2 3 4 5         

6 7 8 9 10                              

11 12 13 14 15  

№  

картинки 

Послідовність дій №  

картинки 

Послідовність дій 

5 Нарізати моркву.  Додати куркуму. 

 Повернути кістки в бульйон, 

продовжити варити 45 хв. На 

слабому вогні. 

 За допомогою веделки відділити м'ясо 

від кисток. 

 Додати білий перець.  Додати лапшу в бульйон. 

 Видалити кістки з бульйону, додати 

овочи в кастрюлю. 

 Перемішати і варити 10 хв. 

 Варимо ще 10 хв. 

 Посолити.  Подрібнити селеру. 

 Довести воду до кипіння, зменьшити 

нагрів, варити 30 хв. 

 Покласти курицю в кастрюлю та 

залити 4 літрами води. 

 Додати петрушку.  Додати куринне м'ясо в кастрюлю. 
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5.Технологія приготування супу картопляного з макаронними виробами. 

Макаронні вироби перебирають, макарони розламують так, щоб їх довжина становила 3-4 см.  

Овочі нарізують відповідно до виду макаронних виробів: картоплю брусочками, коріння і 

цибулю – соломкою для супів з макаронами, локшиною, вермішеллю; кубиками – для супів з 

фігурними макаронними виробами. Суп  можна приготувати з куркою, яловичиною, м'ясними 

консервами, грибами.  

(зєднати між собою правильні відповіді) 

 

 

 

  

         (вставити пропущені слова та значення) 

У киплячий бульйон або воду кладуть ________ або ________, варять _____- хв, додають 

_________, пасеровані _______ і варять до готовності. Вермішель або засипку для супу слід 

класти після пасерованих овочів за _______ хв до закінчення варіння. Домашню локшину 

просіюють від борошна, засипають в окріп та відкидають на друшляк, дають стекти воді і 

закладають у юшку за _______ хв готовності.  

Перед подаванням у тарілку кладуть м'ясо, птицю або субпродукти, наливають суп, 

посипають зеленню.  

(Використовуючи збірник рецептур запишіть норми закладки з виходом на 1000). 

Картопля – ____/____, макарони, локшина, вермішель, фігурні макаронні вироби, 

локшина домашня – _____, морква – _____/_____, петрушка (корінь) – _____/____, цибуля 

ріпчаста – ___/___, цибуля-порей – ___/___, маргарин столовий – ___, бульйон або вода – ____.  

Вимоги до якості супів з макаронними виробами. 

Картопля й овочі нарізані брусочками, соломкою та кубикам.  Овочі не розварені (частина 

картоплі може бути розвареною). Картопля добре обчищена, без вічок і темних плям.  

Макаронні вироби добре набухли, не розварені, зберігають форму. Консистенція 

продуктів м'яка.  Колір супу залежить від виду бульйону, він може бути прозорим або злегка 

неясним. Страва зберігає смак та запах бульйону і пассерованних овочів.  

Для супів з макаронами, 

локшиною, вермішеллю 

овочі нарізають 

Для супів з фігурними 

макаронними виробами 

овочі нарізають 

кубик

и 

брусочки дольки спіраль соломка січют

ь 
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Термін зберігання супу з макаронними виробами 30-40 хв. 

Перевірка засвоєних знань учнями 

(дайте правильні відповіді в тестовому завданні та обведіть їх колом) 

1. Ці бульйониі використовують для приготування супів з макаронними виробами. 

а) куриний    б) рибний    в) грибний    г) на потрухах   д) костний 

 

2. Ці форми нарізання овочів використовують для супів з макаронними виробами. 

а) соломка   б) кубик   в) часточки   г) брусочки   д) дольки 

3. Чи можна готувати сіп з макаронними виробами без картоплі? 

а) да                     б) ні                       в) не знаю 

4. За скільки хвилин до кінця варіння супу додають макарони? 

а) 10-15 хв.         б) 15-20 хв.            в) 20-25 хв.     г) не знаю 

(дати відповіді на питання) 

5. Назвіть вимоги , що ставляться до супів з макаронними виробами. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6. Які макаронні вироби використовують для приготування перших страв?                      

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Оцінка вчителя ___________________ підпис вчителя____________________ 
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Урок №7 .  Технологія приготування та відпуск супів з різних 

овочів та ін. Вимоги до якості супів. 

План уроку 

1. Загальні правила приготування овочевих супів. 

2. Технологія приготування супу  картопляного. 

3. Технологія приготування супу  рибного херсонського. 

4. Технологія приготування супу  картопляного з кабачками. 

5. Технологія приготування супу  селянського. 

6. Технологія приготування супу  столичного. 

7. Вимоги до якості супу з різних овочів. 

 

1.Загальні правила приготування овочевих супів. 

Залежно від сезонного набору овочів ці супи можуть бути вельми різноманітні. Так, 

наприклад, крім основних овочів - картоплі, білоголової капусти, моркви, петрушки, у весняний 

період в набір овочів можна включити такі овочі, салат, шпинат, свіжі огірки, бурячане 

бадилля, кольрабі, зеленау цибулу, спаржу та ін. 

(вписати правильну назву овочів овочів) 

     

_______________, ________________, _________________, ______________, _____________, 

      

______________, ______________, _____________, _____________, ___________, ____________. 

Влітку набір овочів доповнюється кольоровою і ранньою білоголовою капустою, 

кабачками, баклажанами, ріпою, помідорами, цибулею-пореєм, селерою.  

(вписати правильну назву овочів овочів) 
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________________, _______________, ___________________, ________________, 

                    

               _________________, ___________________, _____________________. 

В осінній період асортимент овочів ще більше розширюється в основному за рахунок 

гарбуза, брукви, брюссельської і савойської капусти. 

(вписати правильну назву овочів овочів) 

 

_______________, __________________, ______________, ____________________. 

Овочеві супи готують на м'ясному, кістковому або грибному бульйонах, на воді або на 

прозорих відварах від картоплі і овочів. Гарні  смакові якості мають супи, приготовленіі на 

відварах або воді, у які додають 50 % молока. Гаряче молоко безпосередньо в тарілку перед 

подачею супу. Овочі варять окремо у відповідній кількості відвару або води з урахуванням 

того, що близько 40-50 % рідини в супі повинно скласти молоко.  

Спеції, лавровий лист і ін. в овочеві супи кладуть в обмеженій кількості або зовсім не 

кладуть, маючи на увазі, що ці супи достатньою мірою ароматизуються овочами, що входять до 

їх складу. 

До овочевих супів можна подавати пиріжки з м'ясним, рисових, капустяним, морквяним 

та іншими фаршем. 
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2. Технологія приготування супу  картопляного. 

У киплячий бульйон або воду кладуть картоплю, нарізану кубиками, часточками або 

брусочками, доводять до кипіння, додають нарізані кубиками або соломкою і пасеровані з 

томатним пюре ріпчасту цибулю, моркву, петрушку, варять до готовності (12-15 хв.). За 5-7 хв. 

до закінчення варіння додають спеції і сіль. суп можна готувати без томатного пюре. Він буде 

смачнішим, якщо замість томатного пюре використати свіжі томати.  

(скласти технологічну схему приготування супу картопляного на воді) 

 

 

 

 

 

Цей суп найкраще готувати з рибою і рибними продуктами. Якщо готують суп 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 суп, посипають зеленню.  

                                      

(Використовуючи збірник рецептур запишіть норми закладки з виходом на 1000). 

Картопля – ___/___, морква – ___/___, ріпа – ___/___, петрушка (корінь) – __/___, цибуля 

ріпчаста – ___/___, цибуля-порей – ___/___, томатне пюре – ___, кулінарний жир або жир 

тваринний топлений харчовий –____, бульйон або вода – ___.  

3. Технологія приготування супу  рибного херсонського. 

З дрібної риби і рибних харчових відходів варять бульйон з додаванням спецій. Готовий 

бульйон проціджують і доводять до кипіння. У киплячий бульйон кладуть нарізану часточками 
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картоплю, дрібно нарізані цибулю й петрушку, варять 5-10 хв. Потім додають порціонні 

шматочки риби, пасероване на маслі вершковому томатне пюре, сіль, спеції і варять ще 10-15 

хв. Суп заправляють салом, товченим з часником.  

(скласти технологічну схему приготування супу рибного херсонського) 

 

 

 

 

 

 

Перед подаванням у тарілку кладуть порціонний шматочок риби, наливають суп, 

посипають подрібненою зеленню.  

 

(Використовуючи збірник рецептур запишіть норми закладки з виходом на 1000). 

Картопля – ___/___, петрушка (корінь) – __/__, цибуля ріпчаста – __/__, томатне пюре – 

___, масло вершкове – __, сало шпик – ___/__, часник – __/__, бульйон рибний – ____; судак 

(філе зі шкірою і реберними кістками) – ___/__, або щука, крім морської (філе зі шкірою і 

реберними кістками) – ___/___, або тріска, потрошена без голови (філе зі шкірою і реберними 

кістками) – ___/___, чи минтай (філе зі шкірою без кісток) – ___/___, або короп (філе із шкірою 

і реберними кістками) – _____/_____, маса готового судака – _____, маса готової риби (крім 

судака) – ____.  
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4. Технологія приготування супу  картопляного з кабачками. 

( приготування супу картопляного з кабачками - пошарово) 

У киплячий бульйон кладуть нарізану часточками 

картоплю, парять 10-15 хв. 

 

 

Додають нарізані часточками кабачки. 

 

 

 

 Додають нарізані часточками томати. 

 

 

Додають нарізані скибочками і пасеровані цибулю, 

моркву, петрушку.  

 

 

 

За 3-5 хв до закінчення варіння додають розведене 

бульйоном пасероване борошно, сіль, спеції. Перед 

подаванням юшку наливають у тарілку і посипають зеленню.  

(Використовуючи збірник рецептур запишіть норми закладки з виходом на 1000). 

Картопля – ___/___, кабачки – ___/___, томати свіжі – ___/___, морква – ___/___ петрушка 

(корінь) – __/__, цибуля ріпчаста – __/__, жир тваринний топлений – __, борошно пшеничне – _, 

бульйон або вода – ____. 
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5. Технологія приготування супу  селянського. 

Картоплю нарізують кубиками. Свіжу білоголову капусту – шашками. Томати – 

часточками.Біле коріння й моркву – кружальцями або скибочками. Цибулю – часточками. 

Цибулю й коріння пасерують.  

Варять м'ясо-кістковий бульйон.У проціджений киплячий бульйон кладуть картоплю, 

доводять до кипіння.  Додають капусту, варять 10-15 хв. Потім кладуть пасеровані цибулю і 

коріння, свіжі томати, варять 5-7 хв, додають сіль, спеції, доводять до готовності.  

(В картинках запропоновані пошагово фото приготування страви, а нижче  картинок в 

таблиці описані  дії які треба виконати щоб приготувати цю страву. Підібрати правильні 

відповіді та вписати  № послідовність приготування в вільну клітинку, яка знаходиться перед 

діями. Зверніть увагу на приклад) 

1 2  3 4   

5 6 7  8    

9  10  

№ 

картинки 

Послідовність дій № 

картинки 

Послідовність дій 

4 Біле коріння й моркву – 

кружальцями або скибочками. 

 Потім кладуть пасеровані цибулю і 

коріння, свіжі томати, варять 5-7 

хв, додають сіль, спеції, доводять 

до готовності. 

 Цибулю й коріння пасерують.  Томати – часточками. 

 Додають капусту, варять 10-15 хв.  Варять м'ясо-кістковий бульйон. 

 У проціджений киплячий бульйон 

кладуть картоплю, доводять до 

кипіння.  

 Картоплю нарізують кубиками. 

 Свіжу білоголову капусту – 

шашками. 

 Цибулю – часточками. 
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 Перед подаванням у тарілку кладуть шматочок м'яса, наливають суп, додають сметану, 

посипають зеленню.  

                                            

(Використовуючи збірник рецептур запишіть норми закладки з виходом на 1000). 

Картопля – ___/___, капуста білоголова свіжа – ___/___, томати свіжі – ___/___, морква – 

__/__, петрушка (корінь) – __/__, селера (корінь) – __/__, цибуля ріпчаста – __/__, жир 

тваринний топлений харчовий – __, бульйон – ____. яловичина (грудинка, крайка, лопаткова 

частина) – ___/___ або свинина (лопаткова, шийна частина, грудинка) – ___/___, маса готового 

м'яса – ___.  

6. Технологія приготування супу  столичного. 

Варені м'ясопродукти (яловичину, свинину, кури, рулет 

ленінградський або ростовський) нарізують дрібними кубиками. Цвітну 

капусту розбирають на суцвіття. Нарізані дрібними кубиками ріпчасту 

цибулю, моркву, петрушку (корінь) пасерують на вершковому маслі.  

У киплячий бульйон кладуть нарізану кубиками картоплю, варять 

7-10 хв., додають підготовлену цвітну капусту, варять 10-15 хв., 

закладають зелений горошок, пасеровані овочі, підготовлені 

м'ясопродукти, солять, додають спеції і варять 3-5 хв. 

(скласти технологічну схему приготування супу столичного) 
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(Використовуючи збірник рецептур запишіть норми закладки з виходом на 1000). 

Картопля – ____/___, капуста цвітна – ___/___, горошок зелений консервований –__/__, 

морква – __/__, петрушка (корінь) – __/__, цибуля ріпчаста – __/__, масло вершкове – __, 

бульйон – ____. Набір м'ясопродуктів: яловичина (лопаткова частина, грудинка) – __/__, 

свинина (лопаткова частина, грудинка) – __/__, кури – ___/__, рулет (ленінградський, 

ростовський та ін.) – __/__, маса готової яловичини – __, маса готової свинини – __, маса 

готових курей – __, маса готового набору – ___.  

7. Вимоги до якості супу з різних овочів. 

Бульйон прозорий. Часточки жиру на поверхні жовтого кольору або безбарвні.  

Картопля й овочі нарізані скибочками, кубиками, брусочками, часточками, дольками. 

Овочі не розварені (частина картоплі може бути розвареною). Овочі добре обчищені, без вічок і 

темних плям.  

Смак і запах відповідають тим продуктам, які входять до складу супів. Термін зберігання 

супів – не більше 2 год.  

          Перевірка засвоєних знань учнями 

(дайте правильні відповіді в тестовому завданні та обведіть їх колом) 

1. Які з цих овочів використовують для приготування супів з різними овочами? 

а) капуста білоголова            б) капуста брюсельська            в) капуста пекінська 

г) картопля                             д) квасоля срючкова                  ж) горох 

з) ріпа                                      к) бруква                                    л) буряк 

м) кабачки                               н) патісони                                 о) баклажани 

 

2. Які з цих форм нарізання овочів використовують для приготування супів з різними 

овочами? 

а) соломка          б) кубиками       в) часточками     г) брусочками       д) спіралькою 

ж) стружкою      з) шашками        к) кружальця       л) дольки              м) бочечками 

н) скибочки        о) дольки            п) півкільця)        р) гребінцем         с) кулькою 

 

(дати відповідь на питання) 

3. Що краще використовувати для овочевих супів томатне пюре чи свіжі томати і чому? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. Як подають овочеві супи? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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5. Назвіть вимоги, що ставляться до овочевих супів. 

Зовнішній вигляд_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Смак _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Колір _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Консистенція ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Оцінка вчителя ___________________ підпис вчителя____________________ 
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Урок №8 .  Хімічний склад, класифікація, асортимент та 

характеристика молока, вершків, молочних консервів (молоко 

згущене, сухе), молочнокислих продуктів. Вимоги до якості, 

використання. 

План уроку 

1. Хімічний склад, класифікація, асортимент та характеристика молока, вимоги до якості, 

використання. 

2. Хімічний склад, класифікація, асортимент та характеристика вершків, вимоги до якості, 

використання. 

3. Хімічний склад, класифікація, асортимент та характеристика молочних консервів 

(иолоко сгущене, сухе), вимоги до якості, використання. 

4. Хімічний склад, класифікація, асортимент та характеристика молочнокислих продуктів, 

вимоги до якості, використання. 

 

1.Хімічний склад, класифікація, асортимент та характеристика молока, вимоги до 

якості, використання. 

 

               (ознайомитись з матерілом та взяти до уваги) 

Коров’яче молоко - це фізіологічна рідина, продукт нормальної секреції молочної 

залози тварини. Воно багате різноманітними поживними речовинами .  

 За своїм вмістом розрізняють такі види молока як білкове, нежирне, 

вітамінізоване та пряжене. Зокрема, напис ―білкове молоко‖ часто є незрозумілим для 

нас. Такий продукт характеризується зниженим вмістом жиру та підвищеним вмістом 

молочного білку. Вітамінізоване молоко виробляється з цільного чи знежиреного молока 

з додаванням молочно-вітамінних концентратів. А нежирне (або збиране) молоко 

особливо корисне людям похилого віку і всім, хто має надлишкову вагу. Особливістю 

технології виробництва топленого молока є його теплова обробка, яка обумовлює колір 

та смак продукту: колір набуває бурого відтінку внаслідок утворення особливих речовин 

при взаємодії білків з молочним цукром. Якщо на упаковці зазначено, що молоко 
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стерилізоване, то це означає, що воно пройшло процедуру нагрівання під тиском до 

температури +120...+140 градусів. Таке молоко перед вживанням можна не кип'ятити. 

 У коров'ячому молоці міститься незначна кількість небілкових азотистих 

речовин (альбумоз, пептонів, пептидів, амінокислот та ін.) . 

 Жир є у вигляді жирових кульок, які покриті зверху лецитино-протеїновою 

оболонкою. Ця оболонка не дає можливості з'єднуватися жировим кулькам між собою. 

Жирові кульки дуже малі (від 2 до 3 млрд в 1 мл). Температура плавлення молочного 

жиру становить від 27 до 35° С і є набагато нижчою, ніж у тваринних жирах. Основним 

вуглеводом коров'ячого молока є дисахарид лактоза (молочний цукор). Лактоза надає 

молоку солодкуватого смаку та 1/3 енергетичної цінності. Вона здатна зброджуватись 

молочнокислими і пропіоновокислими бактеріями та дріжджами. 

         Свіжовидоєне молоко має у своєму складі незначну кількість органічних кислот 

(молочну, лимонну, аскорбінову). При зберіганні сирого молока кислотність 

підвищується. Таке явище пояснюється розвитком мікроорганізмів, насамперед, 

молочнокислих бактерій  

Питне молоко характеризується високими поживними властивостями, які 

визначаються його хімічним складом, засвоюваністю, енергетичною цінністю, 

органолептичними показниками, використанням. Вміст білків і цукрів у питному молоці 

такий як в свіжовидоєному. Жири питного молока засвоюються краще, ніж 

свіжовидоєного. Це пояснюється їх дрібнодисперсним станом. Енергетична цінність 

молока невисока. Вона залежить, насамперед, від вмісту жиру і коливається від 60 

ккал/100г до 80 ккал/100 г. Біологічна цінність питного молока визначається вмістом 

повноцінних білків, поліненасичених жирних кислот,фосфатидів, мінеральних речовин, 

вітамінів і насам перед амінокислот.   

 

 Молоко забезпечує потребу організму людини у жиророзчинних вітамінах на 

20—30%, у вітамінах B2 і B6—на 70%, у вітаміні В12 — майже на 100%. Всі речовини у 

молоці знаходяться в оптимальному співвідношенні. Молоко характеризується високими 

органолептичними властивостями: ніжним і приємним смаком, привабливим білим 

кольором з жовтуватим відтінком. Воно необхідне для функціонування багатьох органів 

людини, насамперед печінки. Використовують молоко в їжу безпосередньо, для 



63 
 

приготування перших, других і третіх страв, у хлібопекарській, кондитерській та інших 

галузях харчової промисловості. 

Класифікація та асортимент питного молока 

( продовжіть речення) 

 Питне молоко класифікують за способом термічної обробки, вмістом жиру і 

добавок, призначенням. За способом термічної обробки його поділяють на ___________ 

__________________________, ___________________, ________________________ 

                                    

        Пастеризоване молоко без добавок виготовляють з таким вмістом жиру, %: 1,0; 1,5; 

2,0; 2,5; 3,2; 3,5; 6,0 і знежирене. Молоко з вітаміном С випускають з вмістом жиру 1,5%, 2,5%, 

3,2% і знежирене, а білкове — 1% і 2,5%. В молоко з вітаміном С додають 110г вітаміна на 1 т 

молока, у 6% — вершки, в білкове — сухе і згущене знежирене молоко. Білкове молоко багате 

сухими знежиреними речовинами, насамперед білками. Кількість сухих знежирених речовин у 

ньому складає від 10,5 до 11,0%.  

(види пастеризованого молока з різним вмістом жиру, вказати % жиру) 

___________, ______________, ______________, ____________, __________________, 

 

________________, ______________, _____________, ___________, ______________. 

               

Молоко з какао і кавою випускають з вмістом жиру 1,0% і 3,2%. Вміст сахарози в 

цих видах молока досягає відповідно не менше 10% і 6%, а какао і кави — 2,0%.  
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(продовжити речення) 

Пастеризованим виготовляють також солодове і дитяче молоко. Солод збагачує 

молоко _____________, ___________ і ____________. Солодове молоко солодкувате на 

смак з присмаком солоду. У складі дитячого молока 3,5% жиру і 10% цукру. Його 

виготовляють з високоякісної сировини і на спеціальному обладнанні. 

            

             Молоко випускають стерилізоване з вмістом жиру 1,0%, 1,5%, 2,5%, 3,2% і 3,5%, 

пряжене — 1,0; 2,5; 4,0; 6,0 і знежирене. 

(види стерилізованого молока з різним вмістом жиру, вказати вміст жиру) 

____________, ____________, ______________, _____________, _____________. 

            

(продовжити речення) 

Молоко  контролюють за органолептичними показниками: __________________ 

____________________________________________________________________________ 

Найважливіші фізико-хімічні показники: масова частка жиру, кислотність, щільність, 

ступінь чистоти, температура. За мікробіологічними показниками пастеризоване молоко 

поділяють на три групи: А, Б і пастеризоване у флягах і цистернах, загальна кількість 

бактерій в якому відповідно 50, 100 і 200 тис. в 1 см 3.  
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Гарантійний термін зберігання багатьох видів пастеризованого молока 36 год при 

температурі не вище 8 ° С.  

Відбір проб, підготовку їх до аналізів і органолептичну оцінку при прийманні, 

зберіганні та реалізації в торговельній мережі проводять відповідно до стандартів.  

Крім органолептичних та фізико-хімічних показників, що підтверджують якість і 

харчову цінність продукту, проводять експертизу молока і вершків за показниками 

безпеки: токсичні елементи (свинець, кадмій, мідь, цинк, ртуть, миш'як); мікотоксини 

(афлатоксин М,), антибіотики (тетрациклінової групи, пеніцилін, стрептоміцин); 

гормональні препарати; пестициди; радіонукліди (цезій-134, -137 і стронцій-90). 

Контролюють мікробіологічні показники: КМАФАнМ, БГКП, соматичні клітини; 

роблять проби на пероксидазу і фосфотазу.  

           Згідно з ГОСТ Р 52054-2003 «Молок натуральне - сировина. Технічні умови »за 

органолептичними показниками молоко повинно відповідати вимогам. 

          Молоко в кулінарії використовують для приготування ________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2.Хімічний склад, класифікація, асортимент та характеристика вершків, вимоги до 

якості, використання. 

(продовжити речення) 

Вершки - це жирова частина молока, одержувана сепаруванням. Вершки є 

вихідною сировиною для отримання ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

Пастеризовані або стерилізовані вершки різної жирності, з наповнювачами і без них 

призначаються і для безпосереднього споживання.  

Харчова і біологічна цінність вершків обумовлена максимальним вмістом 

білково-лецитинових комплексу. Вершки є багатим джерелом фосфатидів. З біологічно 

активних речовин, що впливають на ріст і розвиток дітей, особлива роль належить 

вітаміну А, якого в вершках в 5-6 разів більше, ніж у ______________, а також білково-

лецитинових комплексу.  

(зверніть увагу на жирність та упакування вершків на данних зразках)
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Вершки отримують шляхом сепарування молока і залежно від масової частки 

жиру виробляють 8 -, 10 -, 18 -, 20 -, 33 - і 35%-ної жирності. Виробляють ще пластичні 

(високожирні) вершки жирністю 73-83% для технологічних цілей.  

Технологія вершків аналогічна технології молока, але застосовується більш 

висока температура пастеризації (85-87 ° С), яка залежить від жирності вершків.  

Вершки жирністю 8 і 10% мають кислотність не вище 19 ° Т, жирністю 20% - не 

вище 18 ° Т, жирністю 35% - не вище 17 ° Т.  

Пастеризовані вершки розливають в пляшки, пакети «Тетра-Пак», «Тетра-Брік», «Пюр-

Пак" місткістю 0,25 і 0,5 л, зберігають не більше 36 год при температурі не вище 8 ° С.  

Стерилізовані вершки виробляють за технологією стерилізованого молока при 

Двоступінчастому режимі стерилізації. Фасують вершки в тару місткістю 0,25, 0,5 і 1,0 л. 

Масова частка жиру в стерилізованих вершках не нижче 10%, кислотність - не вище 19 ° 

Т. Термін реалізації 30 днів при температурі 20 ° С.  

            Молочною промисловістю виробляються також вершки з наповнювачами (цукор, 

какао-порошок, натуральна кава), додається стабілізатор агар. Ці вершки мають масову 

частку жиру 10% (з какао) і 6% (з кавою). Кислотність цих напоїв повинна бути не 

більше 20 ° С, термін реалізації - не більше 12 год з моменту вироблення при 

температурі зберігання не вище 8 С. С. У невеликих обсягах виробляють збиті вершки з 

наповнювачами жирністю 28 і 27%. Збитість готового продукту повинна бути 80-100%. 

Вершки використовують в кулінарії для приготування холодних перших страв, 

других страв, соусів, солодких страв та в кондитерському виробництві. 

3.Хімічний склад, класифікація, асортимент та характеристика молочних 

консервів (молоко сгущене, сухе), вимоги до якості, використання.  

В кулінарній промисловості використовуються також молочні консерви. До них належать 

згущене і сухе молоко.      
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Згущене молоко одержують з високоякісного свіжого молока випаровуванням з нього води 

і консервуванням цукром або стерилізацією. У згущеному молоці міститься, %: води – 26-74; 

білків – 7-11; жиру – 0,5-9,5; вуглеводів – 9,5-58,5;мінеральних речовин – 1,5-1,8 і вітаміни.  

Згущене молоко випускають таких видів: згущене молоко з цукром, нежирне згущене 

молоко з цукром, згущене стерилізоване молоко без цукру.  

(зверніть увагу на зразки асортименту згущених молочних продуктів) 

                                

                      

                              

Молоко згущене з цукром повинно мати смак солодкий з присмаком пастеризації; 

згущене стерилізоване молоко – смак, властивий топленому молоку. Консистенція однорідна, 

без кристалів молочного цукру. Згущене стерилізоване молоко має консистенцію рідких 

вершків. Колір білий з кремовим відтінком.  

Фасують згущене молоко з цукром у металеві банки, фляги, дерев'яні і фанерно-

штамповані бочки. Маркірують молочні консерви так само, як і овочеві (індекс молочної галузі 

промисловості – "М"), в два ряди. Зберігають при температурі від 0 до 10 °С і 85% відносній 

вологості повітря до 8 міс., а на підприємствах масового харчування – 5-10 діб.  
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У кулінарії використовують згущене молоко так само, як і свіже, а також для виробництва 

морозива, приготування кремів.  

Сухі молочні продукти 

 У сухих молочних продуктах міститься дуже мало води (від 2 до 4%). Вміст сухих 

речовин у порівнянні з свіжим молоком або свіжими вершками в них у 9—10 разів більший. В 

незбираному сухому молоці міститься майже однакова кількість білків і жирів (по 24-26%), 

лактози 38-40%. Вміст білків і лактози у нежирному сухому молоці досягає відповідно 38-40% і 

50-52%. Кількість жиру в цьому продукті не перевищує 1%.  

 Сухі вершки дуже багаті жиром (42-45%); вміст білків і лактози в них відповідно складає 

15-25% і 21-26%. Ще більше жиру міститься у високожирних сухих вершках (до 75%). В сухих 

молочних продуктах є незначна кількість вітамінів і багато мінеральних речовин. Споживні 

властивості сухих молочних продуктів для дитячого харчування навіть вищі, ніж свіжого 

молока. Це досягається за рахунок різних добавок: вітамінів, мінеральних речовин, декстрин-

мальтози, олії, білкових та інших добавок.  

(зверніть увагу на зразки асортименту сухих молочних продуктів) 

   

         

 Висушування ведуть трьома способами: розпилювальним, вальцьовим і сублімаційним. 

Від способу висушування залежить розчинність (відновлюваність) продукту у воді. При 

розпилюванні утворюються дуже дрібні частинки, які в сушарках інтенсивно омиваються 

гарячим повітрям. Складові продукту при цьому не дуже змінюються, бо знаходяться в зоні 

обезводнювання дуже короткий час (десяті долі секунди). Розчинність сухого молока і вершків 

такого способу виготовлення висока, вона складає від 95 до 99%. При вальцьовому способі 
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висушування молоко знаходиться в контакті з нагрітою поверхнею протягом тривалого часу 

(10-12 сек). Температура поверхні вальців досягає 120° С. За таких умов значно змінюються 

фізико-хімічні показники молока і вершків. Білки при цьому денатуруються. Розчинність 

готового продукту низька (70-85%). Висушений таким способом продукт набуває кремового 

кольору і має високу гігроскопічність. Високими споживними властивостями характеризуються 

продукти сублімаційного способу висушування; фізико-хімічні показники відновленого молока 

та інших продуктів майже такі, як і звичайного пастеризованого молока. 

Сухі молочні продукти використовують в кулінарії для приготування перших страв, 

других страв, соусів, солоких страв та в кондитерському виробництві. 

4.Хімічний склад, класифікація, асортимент та характеристика молочнокислих 

продуктів, вимоги до якості, використання. 

(прийняти інформацію до уваги) 

Кисломолочними називають продукти, які одержують з молока шляхом молочнокислого 

бродіння, інколи за участю спиртового. Залежно від характеру зброджування лактози весь 

асортимент кисломолочних продуктів поділяють на дві групи: молочнокислого бродіння і 

змішаного бродіння (молочнокислого і спиртового). До продуктів молочнокислого бродіння 

належать простокваша різних видів, йогурт, ацидофільне молоко, ацидофілін, кисломолочний 

сир, сметана. В продуктах змішаного бродіння, крім молочної кислоти, накопичується певна 

кількість етилового спирту (ацидофільно-дріжджове молоко, кефір, кумис). Такий поділ 

кисломолочних продуктів умовний, бо при бродінні лактози в продуктах першої групи 

накопичується невелика кількість етилового спирту, вуглекислоти, летких органічних кислот, 

які характерні для продуктів другої групи. За хімічним складом і консистенцією кисломолочні 

продукти поділяють на кисломолочні напої, сметану, кисломолочні сири і сиркові вироби. 

 Кисломолочні напої 

 У кисломолочних напоях містяться майже всі речовини, характерні для молока. В їх 

складі є значна кількість молочної кислоти, в ацидофільно-дріжджовому молоці, кефірі та 

кумисі, крім того, є етиловий спирт. Засвоюваність хімічних речовин у кисломолочних напоях 

вища, ніж у молоці. При їх споживанні підвищується апетит, стимулюється виділення 

шлункового соку, інтенсивно виділяються ферменти, які прискорюють засвоєння їжі. Білковий 

згусток напоїв розпушений вуглекислим газом, тому він доступний для ферментів. 

Дрібнодисперсний і пептинізований стан білків сприяє легкому їх перетравленню. 

 Енергетична цінність кисломолочних напоїв невисока. Вона залежить від вмісту жирів, 

білків, цукрів та молочної кислоти і коливається в значному діапазоні: від ЗО ккал/100 г 

(знежирені напої) до 100 ккал і більше (йогурт з вмістом жиру 6%). 
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 Кисломолочні напої характеризуються високою фізіологічною цінністю. Молочна 

кислота, етиловий спирт, вуглекислий газ та інші речовини-складники сприятливо діють на 

органи дихання і центральну нервову систему. Вони поліпшують окисно-відновні процеси в 

організмі, сприяють кровоутворенню. В складі напоїв є живі молочнокислі бактерії, які здатні 

приживатися в кишково-шлунковому тракті і пригнічувати розвиток гнильної мікрофлори. 

Окремі раси молочнокислих бактерій і дріжджі мають властивість синтезувати антибіотики 

(лізин, лактолін, стрептоцин та ін.). Багато антибіотиків накопичується в кумисі, ацидофільно-

дріжджовому молоці, ацидофіліні та інших продуктах, які мають важливе дієтичне і лікувальне 

значення, їх використовують в їжу при захворюванні туберкульозом, хронічним бронхітом, 

дифтерією, дизентерією та ін. У кисломолочних напоях міститься більше вітамінів, ніж у 

питному молоці. Це пов'язано з тим, що певні раси молочнокислих бактерій здатні синтезувати 

вітаміни, насамперед групи В (В1, B2 B6, B12), а кисле середовище сприяє кращому 

збереженню вітаміну С. Кисломолочні напої характеризуються приємними смаковими, 

ароматичними і пластичними властивостями. На формування споживних властивостей 

кисломолочних напоїв впливають такі фактори як вид закваски, вид та якість сировини, 

технологія виготовлення. 

 До складу заквасок, які використовуються для виготовлення кисломолочних напоїв, 

входять молочнокислі стрептококи, молочнокислі палички, болгарська та ацидофільна палички, 

кефірні грибки, дріжджі на лактозу та інші мікроорганізми. Використовуючи ті чи інші 

мікроорганізми окремо або їх суміш, можна одержувати кисломолочні напої з неоднаковими 

споживними властивостями (різною кислотністю і консистенцією, різним смаком, ароматом та 

ін.). Негативно впливає на смакові, ароматичні та інші властивості напоїв забруднення закваски 

сторонньою мікрофлорою. 

 Основним видом молока для виготовлення кисломолочних напоїв є коров'яче, інколи 

використовують кобиляче, овече та інші. Вид молока формує споживні властивості 

кисломолочних напоїв. Наприклад, кумис з коров'ячого молока за споживними властивостями 

поступається кумису з молока кобилячого. Для виготовлення кисломолочних напоїв 

використовують різні добавки. Одні з них впливають на смак і запах продуктів (кориця, 

ванілін), другі підвищують їх біологічну цінність (солод, вітамін С), треті збільшують 
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енергетичну цінність і поліпшують смакові та ароматичні властивості (мед, варення, цукор). 

Сировина повинна бути доброякісною, бо її дефекти можуть передаватись готовим продуктам. 

   Виготовлення кисломолочних напоїв об'єднує такі операції як приймання молока та 

іншої сировини за якістю, сортування, очистку, нормалізацію, термічну обробку, охолодження, 

заквашування, сквашування, дозрівання. Кисломолочні напої виготовляють з пастеризованного, 

пряженого і стерилізованого молока. Його термічна обробка впливає на колір, смак, запах та 

інші показники кисломолочних напоїв. Вона призводить до руйнування вітамінів і денатурації 

білків. Кисломолочні напої з термічно обробленого молока краще зберігаються і є безпечними в 

харчуванні. Після термічної обробки молоко охолоджують. Метою охолодження молока є 

призупинення руйнування хімічних речовин і створення умов для розвитку необхідної 

мікрофлори. Охолоджене молоко заквашують і направляють на сквашування. Є два способи 

сквашування молока: термостатний і резервуарний. При термостатному способі заквашене і 

закупорене молоко витримують від 3 до 6 год у спеціальних камерах (термостатах) при 

температурі, яка на кілька градусів нижча від температури охолодженого молока. Сквашене 

молоко охолоджують до температури +4 +8° С і витримують від 12 до 18 год для дозрівання. В 

цей період добре розвивається мікрофлора, яка створює специфічний смак та аромат. Продукт 

набуває густої консистенції. При виготовленні ацидофільно-дріжджового молока, кефіру, 

кумису в процесі дозрівання активізується накопичення етилового спирту, виділяється 

вуглекислий газ. Ці речовини в значній мірі формують смак та аромат напоїв. Готовність напоїв 

визначають за кислотністю і характером згустку. При резервуарному способі виготовлення 

кисломолочних напоїв процеси заквашування, сквашування, охолодження і дозрівання 

проходять у великих резервуарах (танках). 

 Як уже відзначалось, до кисломолочних напоїв молочнокислого бродіння належать 

простокваша, йогурт, ацидофільні напої (ацидофільне молоко, ацидофілін). 

 Простоквашу виготовляють з пастеризованого, пряженого і стерилізованого молока 

шляхом його сквашування чистими культурами молочнокислих бактерій. Із пастеризованого 

молока виготовляють звичайну та Мечниківську простоквашу. Вона має щільний згусток; 

кислотність від 80 до 130° Т. За вмістом жиру звичайна простокваша буває 1; 2,5 і 3,2%. 

Мечниківська простокваша має дещо нижчу кислотність (80—110° Т) і щільний згусток. 
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 Вона випускається з вмістом жиру 4%. З пряженого молока виготовляють ряжанку 

(пряжанку) з вмістом жиру 1; 2,5; 4 і 6%. Напій має кремовий колір з бурим відтінком, щільний 

згусток; кислотність 70—110° Т. Різновидом простокваші із стерилізованого молока є варенець. 

Колір цього напою світло-кремовий, згусток щільний, кислотність в межах 80—150° Т. Вміст 

жиру у варенці складає 2,5%. Всі види простокваш виготовляють без добавок або з додаванням 

цукру, невітамінізованими або вітамінізованими. У вітамінізовані види простокваші вносять 

110г вітаміну С на 1 т продукту. 

 Близьким до простокваші є кисломолочний напій з назвою "Йогурт". У складі цього 

напою є дуже багато сухих речовин (12,5—22%). В його рецептуру входять цукор, вершки, сухе 

знежирене молоко, згущене знежирене молоко, маслянка, плодовоягідні сиропи, ванілін та ін. 

Молоко сквашують чистими культурами молочнокислого стрептокока і болгарської палички. 

Кислотність йогурту в межах 80—140° Т. Залежно від добавок напій буває таких видів: йогурт 

(без добавок), йогурт солодкий (містить 5% цукру) і йогурт плодовоягідний (додають плодово-

ягідні сиропи). Всі види йогурту випускають з вмістом жиру 1,5; 3,2 і 6%. У світі йогурт е 

найбільш поширеним кисломолочним напоєм, його асортимент налічує понад 200 назв. 

         (зверніть увагу на фірму виробника, упакування та асортимент йогуртів, запишіть свої 

спостереження) 

 

   

        

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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 (прийняти інформацію до уваги) 

Шляхом сквашування пастеризованого молока ацидофільними паличками виготовляють 

ацидофільні напої. Ацидофільне молоко одержують сквашуванням молока тільки 

ацидофільною паличкою. До складу закваски для ацидофіліну входять ацидофільні палички, 

молочнокислі стрептококи і незначна кількість кефірних грибків. Ацидофільне молоко та 

ацидофілін випускають з вмістом жиру 3,2%. Ці напої бувають без добавок і з цукром (7%). В 

ацидофіліні накопичується незначна кількість етилового спирту.  

                                     

 До кисломолочних напоїв змішаного бродіння належать ацидофільно-дріжджове молоко, 

кефір і кумис. Для виготовлення ацидофільно-дріжджового молока в закваску вводять 

ацидофільну паличку і дріжджі на лактозу. При бродінні, крім молочної кислоти, 

накопичується етиловий спирт. Напій має у своєму складі 3,2% жиру. Він буває без добавок і з 

цукром (7%). У кефірі накопичується значно більше етилового спирту, ніж в ацидофільно-

дріжджовому молоці (від 0,1 до 1,0%): в одноденному (слабкому) 0,12%, дводенному 

(середньому) — 0,66%, триденному (міцному) — 0,88%. Залежно від вмісту жиру, сухих 

речовин і природи закваски кефір випускають таких видів: звичайний — нежирний, 1; 2,5 і 

3,2%; Талліннський — нежирний та 1%; Український — нежирний та 1%. Кефір Талліннський 

відрізняється від звичайного вмістом сухих речовин (11—12% проти 8,1%). При виготовленні 

Українського кефіру до складу закваски вводять грибкову культуру "Київська К-1". 

 Кислотність кефіру повинна бути в таких межах, °Т: звичайного 85—120, Талліннського 

85—130, Українського 90—120. 

 Молокопереробні підприємства випускають також кефір із зміненим жировим складом. 

До такого кефіру належить дієтичний. Співвідношення молочного жиру та олії в цьому напої 

складає 1:1. Дієтичний кефір рекомендується для людей з порушеним ліпідним обміном. 

Сметана. 

(прийняти інформацію до уваги) 

Сметана - кисломолочний продукт, який виробляють з нормалізованих пастеризованих 

вершків сквашуванням закваскою, яку готують на чистих культурах молочнокислих бактерій 

Lactococcus sp. з додаванням чи без додавання термофільного молочнокислого стрептокока 

Streptococcus salivarius subsp. thermophslus. 
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Споживні властивості сметани визначаються насамперед вмістом жиру, кількість якого 

коливається від 10 до 25%. У сметані є також 2,5-3% білків, жиророзчинні вітаміни, молочна 

кислота та інші речовини. Енергетична цінність сметани коливається у великому діапазоні – від 

90 ккал/100 г (сметана 10%) до 200-220 ккал (сметана 25%). Технологія близька до технології 

кисломолочних напоїв. Сировиною для виготовлення сметани є вершки. Нормалізовані вершки 

пастеризують при температурі від 85 до 95° С. Після пастеризації гомогенізують, охолоджують 

та додають закваску (2-5%), до складу якої входять молочнокислі стрептококи звичайні та 

ароматоутворюючі. Сквашування вершків ведуть при температурі 20-25° С протягом 10-20 год 

до утворення згустку кислотністю 60-90° Т. Дозрівання сквашених вершків відбувається при 

температурі +2 , +8°С протягом 24-48 год. При цьому жирові кульки тверднуть 

(кристалізуються), білки набухають; консистенція стає густою. 

(зверніть увагу на фірму виробника, упакування та асортимент йогуртів та запишіть 

свої спостереження) 

 

 

 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 Сметану поділяють на звичайну і десертну. Сметану звичайну виготовляють з вмістом 

жиру 10% (дієтична), 15, 20 і 25%, десертну— з вмістом жиру 14%. Кислотність сметани 

залежить від вмісту жиру. У звичайній сметані з вмістом жиру 10% кислотність складає 70-100° 

Т, у 15 і 20% - 65-100° Т, у 25% і десертній – 60- 100° Т. 

Сквашування - процес, протягом якого під дією молочнокислих бактерій, ферментів і 

інших речовин відбуваються визначені фізико - хімічні зміни складових частин молока, у 

наслідку чого відбувається коагуляція білка й утворення згустку. 
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Сметану широко використовують для безпосереднього вживання в їжу та у кулінарії. 

Серед інших кисломолочних продуктів сметана відрізняється високими харчовими якостями. 

Завдяки змінам, що відбуваються з білковою частиною сметани в процесі сквашування, вона 

засвоюється організмом людини швидше та легше, ніж вершки відповідної жирності. У сметані 

містяться всі вітаміни, що є у молоці, причому жиророзчинних вітамінів - у декілька разів 

більше. В процесі сквашування вершків деякі молочнокислі бактерії спроможні синтезувати 

вітаміни групи В, а утворена молочна кислота надає сметані дієтичних властивостей. 

Завдяки цьому сметана широко використовується у лікувальному харчуванні: її 

призначають хворим на недокрів'я та людям з порушеннями функції органів травлення, а 

значна кількість лецитину в продукті розвиток атеросклерозу.  

Не використовують в кулінарії сметану з виділеною сироваткою, ослизлу, тягучу, 

забруднену, ненормального кольору, в запліснявілій тарі, а також з різко кислим, кормовим, 

оцтовим, гнойовим, гірким, згірклим, аміачним та тухлим запахами й смаками. 

Кормовий присмак, гіркуватість і запах можна усунути, старанно відбираючи вершки під 

час приймання. Надмірно кислий смак — результат тривалого сквашування вершків при 

високій температурі або при підвищеній температурі зберігання (вище від 10° С), а також 

повільного охолодження готової сметани. Прісний смак виявляється при слабкому розвитку 

молочнокислого бродіння. Рідка консистенція сметани буває при коротких строках дозрівання 

та високих температурах, при переквашуванні чи сильному недоквашуванні і при відтаванні 

замороженої сметани. 

Наявність газоутворень у сметані (губчаста консистенція) пояснюється дією 

газоутворюючих бактерій чи дріжджів. Грудкувата консистенцію має сметана, яку в процесі 

сквашування й охолодження недостатньо перемішували. Згірклий присмак (старого зіпсованого 

жиру) з'являється під дією мікроорганізмів та плісняви (розкладання жиру). Салистий присмак 

може з'явитися при інтенсивному перемішуванні сметани в результаті окислювальних процесів 

при тривалому зберіганні, а також при потраплянні прямих сонячних променів на поверхню 

сметани. Пригорілий присмак має сметана, приготовлена з пастеризованих вершків підвищеної 

кислотності. Присмак тари має сметана, упакована в погано пропарені бочки. 

 

Перевірка засвоєних знань учніми 

(продовжити речення) 

Коров’яче молоко – це________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  
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Вершки – це_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Кисломолочними називають продукти – які ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Сметана це - _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Сквашування – це ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(дати відповідь на питання)  

1. Яке значення для організму людини є молоко? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Як в кулінарії використовується сухе молоко?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. З якої сировини виготовляють сметану?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Оцінка викладача _________________ підпис викладача ____________________ 
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Урок №9 .  Технологія приготування, відпуск, вимоги до якості 

молочних супів: з крупою, макаронними виробами. 

План уроку 

1. Загальні відомості приготування молочних супів. 

2. Технологія приготування супу молочного з крупами. 

3. Технологія приготування супу молочного з макаронними виробами. 

4. Технологія приготування супу молочного з овочами. 

5. Технологія приготування супу молочного по-польскому. 

6. Технологія приготування затірки молочної. 

7. Вимоги до якості молочних супів. 

1. Загальні відомості приготування молочних супів. 

Молочні супи готують на коров'ячому незбираному молоці або на суміші незбираного 

молока з водою, а також на молоці згущеному стерилізованому без цукру, молоці коров'ячому 

незбираному сухому.  

  

( згіно зразків визначити сировину та підписати її)) 

Молочні супи готують з  

  

_____________, _______________, ______________, ________________, _____________. 

 Макаронні вироби, крупи з цілих зерен і овочі погано розварюються у молоці, тому їх 

спочатку варять до напівготовності у воді, а потім у молоці. Норма закладання солі на 1000 г 

молочного супу 6 г.  
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Молочні супи варять у невеликій кількості, оскільки при тривалому зберіганні 

погіршуються колір, запах і смак, а також консистенція. Готовий суп заправляють вершковим 

маслом або маргарином.  

2. Технологія приготування супу молочного з крупами. 

 Підготовлені крупи варять у підсоленій воді до напівготовності 10-15 хв. Вливають 

гаряче молоко, додають сіль, цукор і варять до готовності. Якщо суп варять на незбираному 

молоці, крупи слід попередньо проварити у воді 5-7 хв., відкинути на сито і дати стекти воді, а 

потім покласти в кипляче молоко і варити до готовності.  

Готуючи суп з ячною або манною крупою, просіяні крупи засипають тоненькою цівкою в 

кипляче молоко або суміш молока з водою, додають сіль, цукор, варять 5-7 хв. до готовності. 

(описати послідовність приготування супу молочного з рисом)  

 

_____________________________, ______________________, _________________________,  

                                                             

                                                  _____________________________________. 

Подаючи на стіл, суп наливають у тарілку, додають вершкове масло або маргарин 

столовий.                                         

(Використовуючи збірник рецептур запишіть норми закладки з виходом на 1000). 

Молоко – ____, вода – ______, крупа манна або рис – ___, кукурудзяна, пластівці вівсяні 

Геркулес – ___ або ячна, гречана, перлова, пшоно – ____, масло вершкове – ___, цукор – ___.  
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3. Технологія приготування супу молочного з макаронними виробами. 

 Макаронні вироби варять до напівготовності (макарони – 15-20 хв., локшину – 10-12, 

вермішель – 5-7 хв.), воду зливають, а макарони кладуть у киплячу суміш молока й води і, 

періодично помішуючи, варять до готовності, додаючи сіль, цукор.  

(написати, які необхідні продукти для приготування супу молочного з вермішеллю) 

___________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

(описати послідовність приготування супу молочного з вермішеллю)  

                             

______________________, __________________________, _________________________. 

Макаронну засипку ("зірочки", "алфавіт", "вушка") відразу засипають у кипляче молоко 

або суміш молока з водою, додають сіль, цукор, варять до готовності. Подаючи на стіл, 

наливають суп у тарілку, кладуть шматок вершкового масла.  

(Використовуючи збірник рецептур запишіть норми закладки з виходом на 1000). 

Молоко – _____, вода – _______, макарони, локшина домашня, вермішель, фігурні вироби 

– ____, масло вершкове – _____, цукор – ____.  

4. Технологія приготування супу молочного з овочами. 

 Моркву, ріпу нарізують скибочками, брусочками, часточками або кубиками; картоплю – 

кубиками або часточками; білоголову капусту – шашками; цвітну капусту розбирають на 

суцвіття, стручки квасолі розрізують на 2-3 частини. Ріпу, деякі сорти білоголової капусти і 

цвітну капусту попередньо бланшують, щоб зникла гіркість.  

У киплячу підсолену воду кладуть пасеровані моркву і ріпу, доводять до кипіння, додають 

картоплю, капусту і варять при слабкому кипінні до готовності. За 5-7 хв. до закінчення варіння 

кладуть варену квасолю, вливають гаряче молоко, солять і доводять до кипіння. Суп інколи 

заправляють пасерованим борошном, розбавленим молоком або водою.  
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(скласти технологічну схему приготування супу молочного з овочами) 

 

 

 

 

 

 

 

Подаючи на стіл, суп наливають у тарілку, кладуть шматочок вершкового масла. 

 

 (Використовуючи збірник рецептур запишіть норми закладки з виходом на 1000). 

Молоко – _____, вода – _____, капуста цвітна – ____/_____ або білоголова – ___/_____, 

картопля – ___/___, морква – ___/___, квасоля овочева свіжа – ______/_____, масло вершкове 

або маргарин столовий – ___.  

 

5. Технологія приготування супу молочного  по-поліському. 

У кипляче молоко кладуть попередньо відварену локшину, додають сіль, цукор і варять до 

готовності. При подачі в суп кладуть шматочок вершкового масла або маргарин.  

Приготування локшини. Крохмаль, сіль, цукор, яйця добре перемішують, додають молоко 

і замішують тісто однорідної маси. З тіста випікають на змащених салом і розігрітих 

сковородах млинчики 1-2 мм завтовшки. Їх нарізують на локшину і підсушують. 
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(описати згідно малюнків послідовність приготування локшини для супу молочного по-

польскосу) 

1                   2.                 3.  

________________________, __________________________, ___________________________, 

4.                    6.  

_____________________________________________, _________________________________.  

 (Використовуючи збірник рецептур запишіть норми закладки з виходом на 1000). 

Молоко – _____, для локшини: крохмаль – ___, молоко – ___, цукор – ____, яйця – ____, 

сіль – _____, сало шпик – ______/_____, маса локшини – _____, маса вареної локшини – ______, 

цукор – ___, масло вершкове або маргарин столовий – ___. 

6. Технологія приготування затірки молочної (стиранки). 

З пшеничного борошна, яєць, солі, води, замішують круте тісто і натирають його на 

тертці. Тісто можна не замішувати, а розтерти. У киплячу суміш молока і води вводять розтерте 

тісто, додають цукор, сіль і варять до готовності. Заправляють маслом або маргарином.  

(скласти технологічну схему приготування  затірки молочної) 
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(Використовуючи збірник рецептур запишіть норми закладки з виходом на 1000). 

Молоко – _____, вода – _____; для тіста: борошно пшеничне – ___, яйця – ____, сіль – ___; 

маса тіста – _____, цукор – ____, масло вершкове або маргарин столовий - ___.  

Кулінарні поради! 

Кип'ятіть молоко в посудині з товстим дном, на сильному вогні, 

весь час помішуючи, щоб воно не пригоріло.  

Якщо молоко пригоріло, відразу перелийте його в чистий посуд, 

додайте трошки солі і перемішайте.  

Молоко не пригорить, якщо посуд для його кип'ятіння сполоснути 

холодною водою.  

7. Вимоги до якості молочних супів. 

Консистенція продуктів, з яких приготовлений суп, м'яка, форма зберігається. Колір 

білий, смак солодкуватий, слабкосолоний, без присмаку і запаху підгорілого молока. Термін 

зберігання молочних супів 30-40 хв. 

В молочних супах з макаронними виробами продукти зберігають свою форму, але мають 

м'яку консистенцію.  

Термін зберігання не більне 2 годин. 

Перевірка засвоєних знань учнями. 

            (дати відповідь на питання) 

1. Яку сировину використовують для приготування молочних супів?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2. Чому молочні супи варять в невеликій кількості? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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3. (зєднати між собою правильні відповіді) 

 

                           

 

 

 

4. Якщо молоко пригоріло ваші дії ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

(виберіть та вкажіть правильну відповідь) 

5. Для приготування молочної затірки потрібно взяти 

а) рідке тісто            б) м'яке тісто           в) круте тісто             г) немає різниці 

 

 

                                Оцінка вчителя ________________ підпис вчителя __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для приготування 

молочного супу з крупами 

використовують 

рис горох пшоно вівсянка вермішель 
ячна 

крупа 

манна 

крупа 
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1.10. Лабораторно – практична робота 

Загальні рекомендації до підготовки 

 та проведення лабораторно – практичної роботи. 

Професійна освіта є невід'ємною ланкою системи безперервної освіти, що забезпечує 

реалізацію потреби людини в оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, 

кваліфікацією відповідно до и інтересів, здібностей, стану здоров'я та соціального замовлення 

суспільства i держави. 

Закон України «Про освіту» та закон України «Про професійно-технічну освіту» від 

10.02.98 року передбачає необхідність, підвищення рівня підготовки випускників професійно-

технічних закладів, посилення їх конкурентної спроможності в умовах сучасного ринку праці. 

Навчальною метою виконання лабораторно – практичної роботи є: 

закріпити знання з розрахунку сировини для приготування заданої кількості порцій; 

навчити підбирати посуд, інвентар, інструмент та організовувати робоче місце; 

допомогти учневі закріпити знання з технології приготування їжі та організації 

виробництва; 

набути навички, необхідні для використання раціональних прийомів технології 

приготування страв; 

навчити попереджати та усувати недоліки, що впливають на якість страв, та проводити 

бракераж; 

дотримуватися вимог санітарії та гігієни, технічних вимог безпеки праці; 

економно використовувати сировину, електроенергію, воду. 

Норма сировини та вихід страв вказані за «Збірником рецептур страв та кулінарних 

виробів для підприємств громадського харчування».— М.: Економіка, 1982, та за «Рецептурою i 

технологією приготування страв української кухні».- К.: Техніка, 1968. /II націночної категорії/. 

У професійній підготовці майбутніх висококваліфікованих робітників для підприємств 

громадського харчування різних форм власності зазначені вимоги досягаються шляхом 

застосування сучасних педагогічних технологій, серед яких — проведення ЛПР з предмета 

«Технологія приготування їжі та організація виробництва». 
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ЛПР — важливий засіб зв'язку теорії з практикою, він дає змогу учням закріпити 

теоретичні знання з питань технології приготування страв та організації виробництва. 

ЛПР проводиться безпосередньо після вивчення відповідної теми програми, переходячи 

від простих до більш складних технологічних процесів. 

Викладач керує процесом виконання ЛПР шляхом інструктування, основною метою якого є 

створення для учнів умов, що сприяють кращому виконанню завдань. Інструктування по-

діляється на вступне, поточне та заключне. 

У процесі вступного інструктажу розкривається мета роботи, визначається план її 

проведення, даються необхідні вказівки щодо організації роботи, експлуатації обладнання, 

дотримання правил особистої гігієни, технічних вимог безпеки праці. Викладач поділяє групу 

на бригади (по 3-4 учні) та призначає бригадирів, в обов'язки яких входить: 

- перевіряти особисту гігієну, стан санітарного одягу; 

- перевіряти наявність інструктивно-технологічної картки; 

- слідкувати за дисципліною, дотриманням правил санітарії, гігієни, вимог до безпеки 

роботи; 

- контролювати дотримання бюджету часу; 

- надавати допомогу членам бригади в організації робочого місця, у проведенні 

технологічного процесу, в оформленні страв; 

- проконтролювати повернення посуду лаборантові, прибиранням робочого місця; 

- разом з викладачем бере участь в оцінюванні приготовлених страв. 

Кожна бригада отримує завдання. Викладач знайомить учнів критерієм оцінювання 

роботи. 

Викладач під час вступного інструктажу: 

- перевіряє інструктивно-технологічні картки; 

- пояснює, як зробити перерахунок спецій; 

- зупиняється на особливостях в технології приготування страв; 

- зупиняється на типових помилках та шляхах їх попередження; 

- розповідає, як провести бракераж; 
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- дає завдання для пошукової роботи. 

Поточне інструктування, яке проводиться на кожному робочому місці, дає змогу 

викладачеві контролювати хід технологічного процесу і одночасно допомагати учням оволодіти 

практичними навичками у виконанні окремих операцій, а також продемонструвати професійні 

прийоми. 

Поточне інструктування передбачає цільові обходи робочих місць з метою надання 

допомоги та контролювання всіх етапів лабораторно-практичної роботи. 

Заключне інструктування складається з таких етанів: 

- доповідь бригадирів; 

- аналіз викладачем позитивного та негативного у роботі кожної бригади; 

- загальна характеристика страв та їх дегустація: 

- аналіз наслідків пошукової роботи; 

- виставлення оцінок; 

- підведення підсумків роботи; 

- завдання на наступну ЛПР та перелік контрольних питань; 

- прибирання та здача робочих місць. 

Перед початком роботи учні миють руки милом і дезінфікують їх 0,2-відсотковим 

розчином хлорного вапна. Далі учні одержують необхідний інструмент, інвентар, посуд. 

Робочий стіл, посуд, ін-вентар, інструмент учні миють гарячою водою і зручно розташовують їх 

на столі або його полицях. 

Особливу увагу звертають на маркірування розробних дошок. Для первинної обробки 

продуктів виділяється окремий стіл. 

Кожна бригада працює на своєму робочому місці. Викладач стежить за виконанням 

вказівок, даних ним під час вступного інструктажу, організацією робочих місць, культурою 

праці учнів, дотриманням технічних вимог безпеки праці, а саме: 

- привести до ладу санітарний одяг, заправити волосся під ковпак, не мати на собі 

ювелірних прикрас, шпильок, годинників, зайвих речей; 

- перевірити справність інвентаря та інструменту; 
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- перед початком роботи оглянути устаткування, перевірити заземлення, блокування, 

наявність гумового килимка; 

- розпочати роботу слід після проведення поточного інструктажу на робочому місці; 

- санітарний одяг повинен бути виготовлений з бавовни, спец- взуття повинне мати 

гумову підошву і задники; 

- при роботі з ножем треба бути обережними, правильно гримати руку та ніж при 

обробці продуктів: ножі зберігати у спеціальних чохлах; 

- гарячий посуд брати рушником; 

- негайно витирати пролиту на підлогу рідину та жир. 

Після закінчення приготування страви бригада здійснює пошукову роботу. Результати 

обговорюються при дегустації страв на заключному інструктажі. 

Заключний етап ЛПР — бракераж приготованих страв - дуже відповідальний і важливий 

у формуванні професійних навичок. Органолептичне дослідження їжі — визначення її якості за 

основними взаємопов'язаними показниками: колір, зовнішній вигляд, смак, запах, консистенція 

— проводиться за допомогою органів чуття. Викладач повинен постійно приділяти увагу 

правилам проведення бракеражу, розвиваючи в учнів професійні навички при якісній оцінці 

страв. 

При проведенні бракеражу страв викладач повинен звернути увагу на форму виробів, 

дотримання норм подачі, оформлення страви, правильний підбір посуду для відпуску, 

температуру подачі. 

 

Бракераж страв починається з доповіді бригадирів про: 

- стан навчальної документації, навчальної дисципліни; 

- дотримання правил санітарії та гігієни, вимог до безпеки роботи; 

- дотримання послідовності технологічного процесу; 

- результати пошукової роботи; 

- чистоту робочого місця тощо. 



88 
 

Бригадир або член бригади самостійно оцінює страву за вказаними показниками. 

Викладач проводить завершальний етап бракеражу, виставляє оцінки, дає завдання на наступну 

ЛПР, перелік контрольних питань. 

Правила проведення бракеражу страв. 

Визначення температури. 

Температуру страв можна визначати орієнтовно без термометра за такою шкалою: 

1) 100-101°С — рідкі страви киплять; 

2) понад 70°С — на поверхні посуду неможливо тримати руку; 

3) 65-70°С - на поверхні посуду можна тримати руку; 

4) 50-55 °С — гарячі страви можна взяти до рота; 

5) 14-15°С — відчуття помірно-холодного напою; 

6) нижче 10°С — відчуття дуже холодного напою. 

Для органолептичного дослідження їжі необхідно мати кухарську голку, дві ложки для 

проб рідких страв, ножі, виделки, тарілки для відбору проб, чайник з кип'ятком. Щодо окремих 

груп страв, то 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, консистенцію, а потім запах і смак. 

Страву треба пробувати без сметани, оскільки вона маскує можливі дефекти. Ложкою 

відділити рідку частину, визначити смак, аромат, а потім пробувати разом рідку і щільну 

частини. Після цього слід розібрати щільну частину і порівняти з рецептурою. Кожну складову 

частину досліджують окремо, звертаючи увагу на консистенцію продуктів, форму нарізки, 

смак. Потім 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; 
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- розжувати до появи явно вираженого смаку; 

- пробу слід розподілити по всій поверхні ротової порожнини, пересуваючи її язиком; 

- слід уникати багаторазового пробування однієї і тієї самої страви; 

- після проби слід прополоскати рот міцним чаєм. 

Оцінювання зовнішнього вигляду і консистенції страви — це колір, розмір, структура в 

розрізі, прозорість, однорідність, еластичність. 

Запах визначають при затамованому подиху, а потім роблять енергійний, сильний і 

короткий вдих, затримують дихання на 2-3 секунди і видихають. 

Вироби виставляють на столі у порядку послідовності їх дегустування: спочатку ті, що 

мають більш ніжний смак, потім — більш гострі. Ставлять посуд з гарячою водою для 

ополіскування приборів. У підсумковому інструктажі викладач характеризує результати 

роботи, відзначаючи позитивні сторони, типові помилки, аналізує роботу кожного учня. 

Показники, які враховуються при оцінюванні 

 лабораторно – практичної роботи. 

При виставленні оцінок необхідно враховувати такі показники: 

- стан санітарного одягу; 

- правильність розробки інструктивно-технологічної картки; 

- додержання вимог санітарії та гігієни, технічних вимог безпеки праці; 

- навчальну дисципліну; 

- правила здійснення технологічного процесу; 

- органолептичні показники якості страви; 

- правильний підбір посуду для відпуску страви; температуру відпуску; норми подачі; 

- оформлення страви; 

- результати дослідницької роботи; 

- прибирання робочого місця. 

Загальна оцінка за виконання ЛПР виставляється спільно викладачем та бригадиром. 
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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 3/4 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 підчас 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. 



91 
 

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 

Тема: «Технологія приготування супів: 

1. Суп картопляний 

2. Суп з бобовими 

3. Суп з різних овочів 

4. Суп молочний з крупою.» 

 

                                                                              Дата «____» ____________ р. 

Термін виконання: 4 години 

Мета роботи: 

 навчитися робити перерахунок сировини на задану кількість порцій; 

 підібрати інструмент, інвентар, посуд; 

 організувати робоче місце; 

 дотримуватися правил ведення технологічного процесу; 

 економно використовувати електроенергію, воду, сировину; 

 виконувати правила санітарії та гігієни, правила безпеки праці; 

 розвивати самостійность, вміння орієнтуватися у виробничих умовах; 

 проводити бракераж страв. 

Матеріально-технічне забезпечення: каструлі різної ємності, сковорідка, шумівка, 

металева лопатка, ложка розливна, столова, друшляк, ніж, розробна дошка «ОС». Посуд 

для відпуску: глубока столова тарілка, мілка столова тарілка, соусник, чайна ложка. 
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Зміст роботи 
  

1. Приготувати страви  

2. Дати оцінку якості приготовленим стравам. 

3. Оформити звіт, зробити висновки. 

Хід роботи 

1.        Учні росподіляються на 4 бригади, обирають бригадира. 

2.     Бригадир отримує 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. 

3.    Кожна з бригад організувує  робоче місце: 

а)  підготавлюють робочі поверхні, посуд та інвентар згідно вимог санітарії та гігієни; 

б) сировину викладають в підготовлений посуд, дотримуючись правил товарного 

сусідства; 

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

3. Виконують розрахунки необхідної сировини на 2 (або іншу кількість) порцій  страви 

згідно з технологічними картами. 

4. Готують, оформляють та подають такі страви:  

              Перша бригада – суп картопляний 

              Друга бригада -  суп овочевий. 

              Третя бригада -  суп картопляний з бобовими. 

              Четверта бригада -  суп молочний з крупами. 

 5. Бригадир кожної команди розповідає технологію приготування страви, її оформлення, 

подачу, дає оцінку якості приготовленим стравам. 

6. Учні оформляють звіт, роблять висновки. 

7. Учні прибирають робоче місце. Інвентар і посуд здає бригадир. 

 

Робота в бригаді 

 

1. Отриманий посуд: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Назва страви: __________________________________________________________ 

3. Виконання неохідних розрахунків сировини на _____ порцій страви згідно 

технологічних карток. 
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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. 

Суп  можна готувати без томатного пюре. Вон буде смачнішим, якщо замість томатного 

пюре використати свіжі томати.  

Цей суп найкраще готувати з рибою і рибними продуктами. Якщо готують суп 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 суп, 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 
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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, су 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 
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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 
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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  
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Виконання розрахунків 

 

Назва страви: ____________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Сировина  На 1 порцію На __ порцій 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 

4. Приготування страви. 

5. Бракераж страви та заповнення листу бракеражу всіх приготовлених страв. 

Назва страви Вихід 

О
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З
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Ф
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и
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5. Дати оцінку своїй роботі (обґрунтуйте свої відповіді). 

Ім’я 

Питання Так чи 

ні 

Обґрунтуйте свою відповідь 

Чи сподобався мені цей урок?   

Чи був він для мене 

інформативним? 

  

Чи зручними та зрозумілими 

були для мене рекомендації? 

  

Чи спадобалося мені працювати у 

групі? 

  

Чи є мій вклад у кінцевому 

результаті? 

  

Чи здобув я дослідницькі 

навички? 

  

Які саме навички я здобув під час 

роботи? 

  

Які навички удосконалив?   

Яких комп’ютерних навиків мені 

НЕ вистачило? 

  

Щоб я змінив(ла) у своїй 

поведінці під час роботи на 

уроці? 

  

 

Висновки: ___________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

Оцінка викладача______________ підпис викладача____________ 
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1.11. Контрольне заняття 

Початковий рівень 

Вибрати правильні відповіді та з'єднати між собою. 

 

 1. 

 

 

 

 

 

 2. 

 

 

 

 

 

 3. 

 

 

 

 

  

 

 4. 

 

 

 

 

 

 5. 

 

 

 

 

 

За способои приготування 

розрізняють перші страви 

заправні борщ

і 

пюреподібні прозорі картопляні різні солодкі 

За способои приготування 

розрізняють перші страви 

За способои приготування 

розрізняють перші страви 

Для приготування овочевої пасеровки 

для супів використовують овочі 

картоплю моркву селеру пертушку буряк цибулю 

Для приготування супів з 

крупами овочі нарізають 

соломкою брусочками кубиком часточками шматочками 

Для приготування супів з 

макароми овочі нарізають 

 

кубиком брусочками часточками соломкою кружальцями 

До молочних консерві належать 

Пастерізоване 

молоко 

Згущене 

молоко 

Сухе 

молоко 

Згущені 

вершки 
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Середній рівень 

Дати відповіді на тестові запитання 

1. Пасерування овочів це: 

а) варіння            б) тушкування               в) смаження            г) запікання 

            2. Для приготування крупника використовують: 

а) рисову крупу  б) перлову крупу   в) пшоно  г) гречку   д) горох 

            3. Супи з бобовими рекомендовано готувати з: 

а) грибами   б) свининою   в) яловиченою  г) грудинкою   д) копченою корейкою 

            4. До фігурних макаронних виробів відносяться: 

а)бантика   б)спіральки   в) макарони  г) спагеті   д) ракушки   ж) зірочки 

            5. До кисломолочних напоїв відносяться: 

а) кефір  б) йогурт   в) молоко  г) сметана   д) вершки   ж) кумис   з) простокваша 

             6. Класифікація питного молока: 

а)згущене    б)солодке   в) пстеризоване  г) пряжене   д) сухе   ж) стерилізоване 

 

Достатній рівень 

Продовжити речення. 

1. Перші страви є важливим джерелом мінеральних______________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Підготовлені продукти кладуть у киплячий бульйон або воду у певній послідовності 

залежно від тривалості варіння, щоб вони ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Перлові крупи попередньо відварюють до ____________________________________ 

_________________________________________________________________________  

4. Овочі: моркву, цибулю та біле коріння пасерують для того, щоб__________________ 

_________________________________________________________________________  

5. Молочну сировину використовують в кулінарії для_____________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Високий рівень 

Дати відповіді на питання 

1. Як класифікуються перші страви? ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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2. Які супи називають заправними і чому? _______________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. На якому бульйоні готують суп мисливський? _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Чому при приготуванні заправних супів використовують борошняну пасеревку?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. Що таке спеції? ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Оцінка викладача ________________ підпис викладача _________________ 
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