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  Передмова. 

       Дана методична розробка створена за Державним стандартом професійно-технічної   

освіти (ДСПТО 5122-НО.55.3-5-2007 ) з  професії  «Кухар», кваліфікація  4 розряд. 

Відповідає  вимогами програми та підготовки за данною професією.         Збірник 

призначений для надання теоретичної і практичної допомоги майстрам виробничого 

навчання, викладачам спеціальних дисциплін та учням професійно - технічних 

навчальних закладів для виконання практичних завдань. 

Збірник розкриває  суть і зміст технологічної послідовності приготування страв з 

м’яса,сільськогосподарської птиці та субпродуктів.  

 Він може бути використаний на уроках виробничого навчання, на уроках 

спецдисциплін, а також на лабораторних роботах. 

Рекомендований методичною комісією «Харчової промисловості» Державного 

професійно-технічного навчального закладу «Криворізький навчально-виробничий центр» 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інструкційно – технологічна карта № 1 

кулінарного виробу «Кури відварні»  
Збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування, 

Київ, «Арій», 2008 

Назва сировини 1 порція Вимоги до 

сировини брутто Нетто 

Курка 208 143 Сировина 

доброякісна і 

відповідає 

вимогам діючої 

НТД 

 

або курчата 184 129 

або курчата бройлери 175 126 

Цибуля ріпчаста 4 3 

Петрушка (корінь) 4 3 

або селера (корінь) - 3 

Вихід: - 100 

 

 Технологія приготування. 

 Оброблені тушки птиці формують.  Заправлені тушки кладуть в гарячу воду,  

доводять до кипіння, знімають піну, варять без кипіння. Через 15 хвилин додають ріпчасту 

цибулю, біле коріння, сіль і варять при слабкому кипінні до готовності (старих курей – до 

2 годин, курчат – 20-30 хвилин, молодих курей – 1 годину). Зварену птицю виймають з 

бульйону, охолоджують, розрубують на порції, складають у глибокий посуд, заливають 

гарячим бульйоном, доводять до кипіння і зберігають у бульйоні в закритому посуді. 

 Правила відпуску.  На підігріте порційне блюдо або мілку столову тарілку 

кладуть гарнір – картопляне пюре, поряд – порцію птиці, яку поливають бульйоном. 

Окремо в соуснику – соус білий 

основний.  

 Вимоги до якості.  Зовнішній 

вигляд – акуратно нарубані шматки 

курки:  шматок філе і шматок від 

ніжки, укладені поряд з гарніром, 

окремо подають соус у соуснику. 

Смак і запах – вареного м’яса, курки. 

Колір – білий або світло-сірий. 

Консистенція – соковита, м’яка, ніжна. 

 



Інструкційно – технологічна картка № 2 

кулінарного виробу «М'ясо смажене великим шматком, 

шпиговане часником і цибулею» 
Збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування, 

Київ, «Арій», 2008 

Назва сировини 1 порція Вимоги до 
сировини брутто нетто 

Свинина (тазостегнова частина) 129 110  
Сировина 

доброякісна і 

відповідає 

вимогам 

діючої НТД 

 

Баранина (тазостегнова частина) 166 119 
Цибуля ріпчаста 30 25 
Часник 3 2 
Оцет 9 % 5 5 
М’ята суха 1 1 
Жир тваринний топлений харчовий 5 5 
Маса готового шпигованого м’яса - 85 
Маса гарніру - 150 
Вихід: - 235 

 

Технологія приготування. Тазостегнову частину свинини або баранини (без 

кісток) шпигують часником і цибулею, кладуть у посуд, який не окислюється, збризкують 

оцтом, додають лавровий лист, перець чорний горошком, суху м’яту і залишають у 

холодному місці на 6-8 годин для маринування. Мариноване м'ясо солять, обсмажують і 

доводять до готовності у жаровій шафі. Потім його охолоджують, нарізують 2-3 шматочки 

на порцію, заливають м’ясним соком і прогрівають. 

Правила відпуску. Перед подаванням на підігріту тарілку кладуть гарнір –  

картоплю варену або смажену, капусту шинковану, розсипчасту гречану кашу, варені 

бобові чи складний гарнір, поряд – шматочки м’яса і поливають м’ясним соком. 

Вимоги до якості. Зовнішній 

вигляд – смажені натуральні м’ясні 

страви мають добре підсмажену 

рум’яну кірочку. Смак – у міру 

солоний, запах смаженого  м’яса. Колір 

– у повністю просмаженого м’яса – від 

сірого до коричневого. Консистенція – 

соковита, м’яка. 

 



Інструкційно – технологічна карта  № 3 

кулінарного виробу «Полядвиця» 
Технологія приготування їжі. Г.І. Шумило, 

Київ, «Кондор», 2011  
Назва сировини 1 порція Вимоги до 

сировини брутто Нетто 

Яловичина (вирізка, товстий і тонкий 

краї, внутрішня частина задньої ноги) 

156 115  

Сировина 

доброякісна і 

відповідає 

вимогам діючої 

НТД 

 

Жир тваринний топлений харчовий 3 3 

Кислота лимонна 0,02 0,02 

  або лимон 5,5 5 

  Маса смаженої полядвиці - 75 

Гарнір  - 150 

Вихід: - 235 

 

Технологія приготування. Підготовлену вирізку, товстий, тонкий краї і 

внутрішню частину задньої ноги яловичини збризкують розчином лимонної кислоти або 

натирають лимоном, перцем, сіллю, кладуть на розігрітий лист з жиром, обсмажують і 

доводять до готовності у жаровій шафі (20-25 хвилин). 

Готове м'ясо охолоджують, нарізують тонкими шматочками по 2-3 шт. на порцію, 

заливають м’ясним соком і прогрівають. 

Правила відпуску. Перед подаванням на тарілку кладуть гарнір, поряд 2-3 

шматочки м'яса, поливають м’ясним соком. Гарнір – картопля смажена, комбінований 

гарнір. 

Вимоги до якості.  

Зовнішній вигляд – смажені 

натуральні м’ясні страви мають добре 

підсмажену рум’яну кірочку. Смак – у 

міру солоний, запах смаженого  м’яса. 

Колір – у повністю просмаженого м’яса 

– від сірого до коричневого. 

Консистенція – соковита, м’яка.  

 

Інструкційно – технологічна картка № 4 



кулінарного виробу «Біфштекс натуральний» 
Збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування, 

Київ, «Арій», 2008 

Назва сировини 1 порція Вимоги до 

сировини брутто нетто 

Яловичина (вирізка) 109 80 Сировина 

доброякісна і 

відповідає 

вимогам 

діючої НТД 

 

Жир тваринний топлений харчовий 5 5 

  Маса смаженого біфштексу - 50 

Маса гарніру - 150 

Вихід: - 200 

 

Технологія приготування. 

 Порційні шматки товщиною 20-30 мм, нарізані із потовщеної частини зачищеної 

вирізки, злегка відбивають, посипають сіллю і перцем і смажать на сковорідці з 

жиром, нагрітим до 150-180 оС,  до  утворення з обох сторін підсмаженої кірочки.  

Тривалість теплової обробки складає близько 15 хвилин. 

 

Правила відпуску. 

 Відпускають біфштекс з гарніром, поливають м’ясним соком. Гарніри – картопля 

смажена (з вареної, з сирої), картопля смажена у фриртюрі, гарбуз, кабачки, баклажани 

смажені, складні гарніри. 

 

 Вимоги до якості. 

 Зовнішній вигляд – смажені 

натуральні м’ясні страви мають 

добре підсмажену рум’яну кірочку. 

Смак – у міру солоний, запах 

смаженого  м’яса. Колір – у 

повністю просмаженого м’яса – від 

сірого до коричневого. 

Консистенція – соковита, м’яка 

 

Інструкційно – технологічна карта № 5 



кулінарного виробу «Лангет» 
Збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування, 

Київ, «Арій»,  2008 

Назва сировини 1 порція Вимоги до 

сировини брутто Нетто 

Яловичина (вирізка) 109 80 Сировина 

доброякісна і 

відповідає 

вимогам діючої 

НТД 

 

Жир  5 5 

Маса смаженого лангету - 50 

Гарнір - 150 

Вихід : - 200 

 

                 Технологія приготування.  

                   Лангет нарізують із тонкої частини вирізки по 2 шматка на порцію, товщиною 

10-12  мм,  злегка відбивають,  посипають сіллю і перцем та смажать з обох сторін на 

сковорідці   з   жиром,   нагрітим   до  150 - 180 оС,  до  утворення   підсмаженої   скоринки  

( 8 хвилин). 

                    Правила відпуску.  

                    При подаванні лангет гарнірують і поливають м’ясним соком. Гарніри – 

картопля смажена, картопля фрі, крокети картопляні, помідори смажені, гарбуз, кабачки, 

баклажани смажені, складний гарнір. 

 

                    Вимоги до якості. Зовнішній вигляд -   лангет має добре підсмажену рум’яну 

кірочку. Смак у міру солоний, запах смаженого м’яса. Колір  на розрізі у слабко 

просмаженого м’яса – від 

червоного до рожевого,  у 

середньо просмаженого – від 

рожевого до сірого, у повністю 

просмаженого м’яса – від 

сірого до коричнюватого. 

Консистенція - м’яка, соковита. 

 

Інструкційно – технологічна карта № 6 

кулінарного виробу «Антрекот»  



Збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування, 

Київ, «Арій», 2008 

Назва сировини 1 порція Вимоги до 
сировини брутто нетто 

Яловичина (товстий і тонкий краї)  
 

109 80 Сировина 

доброякісна 

і відповідає 

вимогам 

діючої НТД 

 

Жир  
 

5 5 

  Маса смаженого антрекоту 
 

- 50 

Гарнір 
 

- 150 

  Вихід 
 

- 200 

 

 Технологія приготування.  

Антрекот нарізують із товстого або тонкого краю по одному шматку на порцію 

товщиною 15-20 мм,  відбивають,  посипають сіллю  і  перцем,  кладуть  на   розігріту    до 

 180 оС сковороду з жиром і  смажать до утворення з обох боків рум’яної кірочки. 

 

 Правила відпуску. 

 Подають антрекот з простим або складним гарніром, поливають м’ясним соком. 

Гарніри – картопля у молоці, картопля смажена, картопля фрі, кабачки або гарбуз, 

тушковані у сметані, складний гарнір. 

 

Вимоги до якості.  

Зовнішній вигляд – смажені 

натуральні м’ясні страви мають добре 

підсмажену рум’яну кірочку. Смак – у 

міру солоний, запах смаженого  м’яса. 

Колір –  у повністю просмаженого 

м’яса – від сірого до коричневого. 

Консистенція – соковита, м’яка. 

 

 

Інструкційно – технологічна карта № 7 

кулінарного виробу «Ескалоп»  
Збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування, 



Київ, «Арій», 2008 

 

Назва сировини 

1 порція Вимоги до 

сировини брутто Нетто 

Свинина (корейка) 94 80  

Сировина 

доброякісна і 

відповідає 

вимогам діючої 

НТД 

 

  або телятина (корейка) 121 80 

  або баранина (корейка) 112 80 

Жир тваринний топлений харчовий 5 5 

  Маса смаженого ескалопа з свинини - 54 

  Маса смаженого ескалопа з баранини - 50 

  Маса смаженого ескалопа з телятини - 50 

Гарнір  - 150 

  Вихід зі свинини - 204 

  Вихід з баранини або телятини - 200 

 

Технологія приготування. З корейки нарізують порційні шматки м’яса товщиною 

10-15 мм (  по 1-2 штуки  на порцію),  відбивають,  посипають сіллю,  перцем,   кладуть на 

розігріту до 180 оС сковороду з жиром і  смажать до утворення з обох боків рум’яної 

кірочки. 

Правила відпуску.  Перед подаванням на тарілку кладуть гарнір, ескалоп кладуть 

поряд на крутон пшеничного хліба і поливають м’ясним соком. Гарніри – картопля 

відварна,  картопля смажена (з відварної),  картопля смажена у фритюрі,  овочі  відварні з 

жиром, складний гарнір. 

Вимоги до якості.  

Зовнішній вигляд – смажені 

натуральні м’ясні страви мають добре 

підсмажену рум’яну кірочку. Смак – у 

міру солоний, запах смаженого  м’яса. 

Колір – у повністю просмаженого м’яса 

– від сірого до коричневого. 

Консистенція – соковита, м’яка. 

Інструкційно – технологічна карта № 8 

кулінарного виробу «Котлета відбивна»  
Збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування, 

Київ, «Арій», 2008 



 
Назва сировини 

1 порція Вимоги до 

сировини брутто нетто 

Свинина (корейка) 82 70  

Сировина 

доброякісна і 

відповідає 

вимогам діючої 

НТД 

 

  або телятина (корейка) 106 70 
  або баранина (корейка) 98 70 
Яйця 1/13 шт. 3 
Сухарі паніровочні 9 9 
  Маса  напівфабрикату 
  зі свинини, телятини 

- 80 

  з баранини  - 80 
  Маса смажених котлет зі свинини, телятини - 58 
  з баранини - 56 
Гарнір  - 150 
Масло вершкове або маргарин 4 4 
  Вихід зі свинини, телятини - 212 
  Вихід з баранини  - 210 

 

Технологія приготування. Порційні шматки м’яса із корейки ( по 1штуки на 

порцію), злегка відбивають, змочують у льєзоні, панірують в сухарях кладуть на розігріту 

до 180 оС сковороду з жиром і  смажать до утворення з обох боків рум’яної кірочки. 

Правила відпуску.  При відпусканні гарнірують  і поливають розтопленим жиром. 

Гарніри –  картопля відварна,  картопля смажена з вареної,  картопля смажена з сирої,  

картопля смажена у фритюрі, овочі  відварні з жиром, складний гарнір. 

Вимоги до якості.  

Зовнішній вигляд – смажені 

натуральні м’ясні страви мають добре 

підсмажену рум’яну кірочку. Смак – у 

міру солоний, запах смаженого  м’яса. 

Колір – у повністю просмаженого м’яса – 

від сірого до коричневого. Консистенція – 

соковита, м’яка. 

 

Інструкційно – технологічна картка № 9 

кулінарного виробу «Бефстроганов з гарніром» 
Збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування, 

Київ, «Арій», 2008 

Назва сировини 1 порція Вимоги до 



брутто нетто сировини 
Яловичина (вирізка, верхній 
і внутрішні шматки тазостегнової частини) 

107 79  
 

Сировина 

доброякісна 

і відповідає 

вимогам 

діючої НТД 

 

Телятина 120 79 
Цибуля ріпчаста 29 24 
Маргарин столовий 7 7 
Маса пасерованої цибулі - 12 
Борошно 4 4 
Сметана 20 20 
Кетчуп 3 3 
Маса смаженого м’яса - 50 
Маса соусу і пасерованої цибулі - 50 
Гарнір - 150 
Вихід: - 250 

 
Технологія приготування. М'ясо нарізати, під кутом 30 0С, широкими шматочками 

товщиною 1 см, відбити до товщини 0,5 см,  нарізати поперек волокон у формі брусочків 

довжиною 30-40  мм,  масою по 5-7  г.  Підготовлені шматочки кладуть тонким шаром на 

сковороду з жиром, розігрітим до 150-160 оС, смажать до утворення рум’яної кірочки 

протягом 3-4 хв, з’єднують з пасерованою ріпчастою цибулею (порізаною соломкою), 

заливають сметанним соусом,  додають  кетчуп,  сіль перець і доводять до кипіння.                     

Правила відпуску. Подають на порційній сковороді разом з соусом, посипають зеленню з 

гарніром. Сковорідку ставлять на 

підставну зукусочну тарілку, між ними  

серветку.   

Вимоги до якості. Зовнішній 

вигляд – готове м’ясо однакової форми і 

розміру, залите соусом; гарнір 

укладений акуратно. Смак і запах – 

смаженого м’яса з ароматом сметани, 

пасерованої цибулі і спецій. Колір – 

сірий або коричневий. Консистенція – м’яка, соковита. 

Інструкційно – технологічна картка № 10 

кулінарного виробу «Піджарка» 
Збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування, 

Київ, «Арій», 2008 

Назва сировини 1 порція Вимоги до 



брутто Нетто сировини 

Яловичина (товстий, тонкий, верхній 

і внутрішні шматки тазостегнової частини) 

107 79  

 

Сировина 

доброякісна 

і відповідає 

вимогам 

діючої НТД 

 

  або свинина (корейка, тазостегнова частина) 87 74 

  Маса смаженого м’яса - 50 

Цибуля ріпчаста 24 20 

Жир тваринний топлений харчовий 7 7 

  Маса пасерованої цибулі - 10 

Томатне пюре 10 10 

  Маса пасерованої цибулі і томату - 15 

Гарнір - 150 

Вихід: - 215 

 

Технологія приготування. М'ясо, нарізане брусочками, масою 10-15 г, посипають 

сіллю і перцем,  смажать до готовності.  Потім додають дрібно нашинковану пасеровану 

цибулю, томатне пюре і смажать ще 2-3 хвилини.  

Правила відпуску. Перед подаванням на тарілку кладуть гарнір – картоплю смажену 

або розсипчасту кашу, поряд – м'ясо і посипають подрібненою зеленню. 

      Вимоги до якості. Зовнішній вигляд -  має добре підсмажену рум’яну кірочку. Смак у 

міру солоний,   запах смаженого м’яса. 

Колір  на розрізі у слабко 

просмаженого м’яса – від червоного до 

рожевого, у середньо просмаженого – 

від рожевого до сірого, у повністю 

просмаженого м’яса – від сірого до 

коричнюватого. Консистенція - м’яка, 

соковита. 

 

Інструкційно – технологічна карта № 11 

кулінарного виробу «Печеня по-київськи» 
Технологія приготування їжі. Г.І. Шумило, 

Київ, «Кондор», 2011 

Назва сировини 1 порція Вимоги до сировини 

брутто нетто 



Яловичина 161 119  

 

Сировина доброякісна і 

відповідає вимогам 

діючої НТД 

 

Картопля 200 150 

Гриби сушені 15 15 

Цибуля ріпчаста 35 29 

Томат-пюре 15 15 

Жир 20 20 

Сметана 50 50 

Перець 0,01 0,01 

Зелень 3 3 

Вихід: - 250 

 

Технологія приготування. 

 Обчищену, помиту картоплю обсмажити до шкірочки (дрібна ціла), покласти у 

керамічний горщик, зверху – 2 шматочки (кубиками) напівобсмаженої яловичини 

(вирізка), додати зварені сушені гриби (кубиками), цибулю нарізану кубиками, пасеровану 

з томатом-пюре, дрібно нарізану зелень, сіль, перець, залити грибним бульйоном, 

сметаною (всі продукти повністю покрити рідиною). Закрити кришкою, довести до 

готовності у жаровій шафі. 

Правила відпуску. Печеню 

подають у горщику, який ставлять на 

підставну закусочну тарілку, а між 

ними кладуть серветку. 

Вимоги до якості. Смак – 

злегка гоструватий. Запах – грибів. 

Консистенція – страва соковита, овочі, 

м'ясо – м’які. 

 

 

Інструкційно – технологічна карта № 12 

кулінарного виробу «Крученики волинські» 
Збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування, 

Київ, «А.С.К.»,  2008 

Назва сировини 1 порція Вимоги до сировини 
брутто нетто 



Яловичина 169 125  
 

Сировина 
доброякісна і 

відповідає вимогам 
діючої НТД 

Капуста білоголова 138 110 
Цибуля ріпчаста 10 8 
Томат-пюре 10 10 
Жир 5 5 
Цукор 1 1 
Оцет 9% 2 2 
Перець 0,01 0,01 
Вага фаршу - 100 
Борошно - 5 
Вага напівфабрикату 5 230 
Жир 5 5 
Сало шпик 25 25 
Вихід:  180/20 

 
     Технологія приготування.  Яловичину   (ІІ сорт)  нарізати   під    кутом   30 оС   по 

2-3 шматочки на порцію (товщина – 1-1,5 см), відбити до товщини 0,5 см, шматочки м’яса 

посолити, зверху покласти на них тушковану капусту, загорнути, надати форми ковбасок, 

перев’язати ниткою (білою), запанірувати у борошні, обсмажити до утворення шкірочки. 

Крученики викласти в сотейник, зверху покласти скибочки сала, залити гарячою водою 

(1/2 об’єму), тушкувати до розмякшення м’яса. 

Правила відпуску.  

Готові крученики звільнити від 

ниток, подавати зі скибочками сала і 

соком, одержаним при тушкуванні. 

Вимоги до якості. Смак – 

злегка гоструватий. Запах – 

тушкованого м’яса та капусти. 

Консистенція – крученики зберегли 

форму, м’які, соковиті. 

Інструкційно – 

технологічна карта  № 13 

  кулінарного виробу «Яловичина у кисло-солодкому соусі»  
Збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування, 

Київ, «Арій», 2008 

Назва сировини 1 порція Вимоги до 
сировини брутто нетто 



Яловичина (бічний і зовнішний шматки 
тазостегнової частини) 

109 80  
 

Сировина 

доброякісна і 

відповідає 

вимогам 

діючої НТД 

 

Жир тваринний топлений харчовий 5 5 
Цибуля ріпчаста 18 15 
Томатне пюре 12 12 
Цукор  5 5 
Оцет 9% 2 2 
Сухарі житні 10 10 
  Маса тушкованого м’яса  - 48 
  Маса соусу - 75 
  Гарнір - 150 
  Вихід: - 273 

 

Технологія приготування. Нарізанне порційними шматочками м’ясo (1-2 штуки на 

порцію) обсмажують, додають перець чорний горошком, дрібно нарізану пасеровану 

цибулю, томатне пюре  і заливають гарячим бульйоном або водою (щоб шматки м’яса 

були повністю покриті,  150  г рідини  на порцію)  і тушкують у посуді при слабкому 

кипінні і закритій кришці близько 1 години. Потім додають подрібнені житні сухарі, оцет, 

цукор і тушкують до готовності м’яса. Наприкінці тушкування додають лавровий лист. 

Правила відпуску. Перед подаванням, на порційне блюдо або тарілку кладуть гарнір, 

поряд викладають тушковане м'ясо, полите соусом, в якому тушкували. Страву посипають 

зеленню петрушки або кропу. 

      Вимоги до якості. Зовнішній вигляд  

готове м’ясо однакової форми і розміру, 

залите соусом; гарнір укладений 

акуратно. Смак і запах  тушкованого 

м’яса з ароматом овочів і спецій. Колір 

м’яса  – коричневий. Консистенція – 

м’яка, соковита. 

 

 

Інструкційно – технологічна карта № 14 

  кулінарного виробу «Рагу зі свинини або баранини»  
Збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування, 

Київ, «Арій»,  2008 

Назва сировини 1 порція Вимоги до 
сировини брутто Нетто 



Свинина (грудинка) 74 70  
 

Сировина 

доброякісна і 

відповідає 

вимогам 

діючої НТД 

 

  або баранина (грудинка і шийна 
частина) 

96 86 

Жир тваринний харчовий 10 10 
Картопля  213 160 
Морква  44 35 
Цибуля ріпчаста 24 20 
Томатне пюре 12 12 
Борошно пшеничне 3 3 
  Маса тушкованої свинини - 50 
  Маса тушкованої баранини - 60 
  Маса овочів - 250 
  Вихід зі свинини - 300 
              з баранини        - 310 

 

Технологія приготування. Для приготування рагу беруть розпилені м’ясо-кісткові 

шматочки свинини масою по 30-40 г або баранини по 20-30 г. Обсмажене  м’ясо 

заливають гарячим бульоном або водою, додають томатне пюре і тушкують 30-40 хвилин. 

На бульоні, що лишився після тушкування, готують соус, яким заливають м’ясо, кладуть 

моркву, ріпу, петрушку, цибулю, нарізані дольками і обсмажені. Тушкують ще 10 хвилин, 

після чого закладають обсмажену картоплю і доводять до готовності.  

Правила відпуску. Відпускають по 2-3 шматочки м’яса на порцію разом з гарніром і  

соусом, в якому тушкувалось. Якщо гарнір приготовлений окремо, його кладуть поряд, а 

м’ясо поливають соусом. При відпуску  

прикрашають зеленню петрушки або 

кропа. 

Вимоги до якості. Зовнішній вигляд  

готове м’ясо однакової форми і розміру, 

залите соусом; гарнір укладений 

акуратно. Смак і запах  тушкованого 

м’яса з ароматом овочів і спецій. Колір 

м’яса  – коричневий. Консистенція – 

м’яка, соковита. 

Інструкційно – технологічна карта № 15 

  кулінарного виробу «Азу»  
Збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування, 

Київ, «Арій»,  2008 

Назва сировини 1 порція Вимоги до 
сировини брутто Нетто 



Яловичина  (бічний і зовнішній шматки 
тазостегнової частини) 

107 79  
Сировина 

доброякісна і 

відповідає 

вимогам 

діючої НТД 

 

Жир тваринний топлений харчовий 10 10 
Томатне пюре 12 12 
Цибуля ріпчаста 24 20 
Борошно  4 4 
Огірки солоні 33 20 
Картопля  213 160 
Часник  1 0,8 
  Маса тушкованого м’яса  - 50 
  Маса соусу і овочів - 250 
  Вихід  - 300 

 

  Технологія приготування. Яловичину нарізають брусочками довжиною 30-40 мм 

і масою 10-15 г. Обсмажують до утворення рум’яної скоринки. Обсмажене м'ясо 

викладають у глибокий посуд, заливають гарячим бульйоном або водою. Додають 

томатне пюре і тушкують на слабкому вогні майже до готовності. Нарізану брусочками 

картоплю обсмажують. Цибулю нашатковують соломкою і пасерують. Солоні огірки 

нарізають соломкою і припускають. До м’яса з бульйоном вводять червону борошняну 

пасеровку, додають пасеровану цибулю, картоплю, солоні огірки, перець горошком і 

тушкують 15-20 хвилин до готовності. Наприкінці додають лавровий лист, заправляють 

часником. 

Правила відпуску. Подають азу  

у баранчику, разом з соусом і 

гарніром, посипають зеленню 

петрушки або укропу. 

Вимоги до якості.  Смак і 

запах тушкованого мяса з ароматом 

овочів і спецій. Колір від світло до 

темно-червоного. Консистенція 

однорідна, без грудочок борошна. 

 

Інструкційно – технологічна карта № 16 

  кулінарного виробу «Плов»  
Збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування, 

Київ, «Арій», 2008 

Назва сировини 1 порція Вимоги до 
сировини брутто нетто 



Баранина, козлятина (лопатка, грудинка) 99 71  
 

Сировина 
доброякісна 
і відповідає 

вимогам 
діючої НТД 

 

Яловичина (бокова і зовнішня частина) 107 79 
Свинина (лопатка, грудинка) 129 110 
Рис 67 67 
Маргарин  15 15 
Цибуля ріпчаста 18 15 
Морква  19 15 
Томатне пюре 15 15 
Маса тушкованого м’яса  - 75 
Маса гарніру - 200 
Вихід: - 275 

 
Технологія приготування. Нарізане шматочками по 20-30 г мясо, обсмажують, 

додають пасероване томатне пюре, бульйон або воду, доводять до кипіння і тушкують до 

напівготовності. Додають пасеровані овочі, перебраний промитий рис, сіль і варять до 

напівготовності. Після того, як рис поглине всю рідину, посуд закривають кришкою, 

поміщають на лист з водою у жарову шафу на 25-40 хвилин. За 5 хвилин До закінчення 

тушкування додають перець чорний мелений і лавровий лист. Перед відпуском плов 

розпушують кухарською виделкою, рівномірно розподіляючи м’ясо з рисом і овочами. 

Правила відпуску.  Плов кладуть у баранчик,  посипають зеленню петрушки або 

кропу.   

Вимоги до якості. Зовнішній вигляд - 

шматки готового мяса разом з рисом, 

морквою і цибулею укладені гіркою на 

тарілці.   Смак і запах –  слабо гострі,  з 

ароматом м’яса, цибулі, моркви, рису. 

Не допускається запах підгорілого м’яса 

і рису. Колір м’яса – коричневий, рису – 

від світло-коричневого до 

жовтогарячого. Консистенція м’яса –  

соковита, рис розсипчастий, м’який.  

Інструкційно – технологічна картка № 17 

 кулінарного виробу «Біфштекс січений з гарніром» 
Збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування, 

Київ, «Арій»,  2008 

Назва сировини 1 порція Вимоги до 



брутто нетто сировини 

Яловичина (бокова і зовнішня частина, 

лопатка) 

82 60  

 

Сировина 

доброякісна і 

відповідає 

вимогам діючої 

НТД 

Шпик 9,5 9 

Вода або молоко 5,07 5,07 

Перець 0,03 0,03 

Сіль 1,2 1,2 

Вага напівфабрикату - 75 

Жир тваринний 5 5 

Маса смаженого біфштексу - 53 

Гарнір - 150 

Вихід:  203 

 

 Технологія приготування.  М'ясо яловичини (ІІ сорт),  нарізане на шматки,   

пропускають крізь м’ясорубку, додають шпик, нарізаний дрібними кубиками 5*5 мм, сіль, 

перець,   воду  або  молоко,   масу  вимішують,  вибивають,  формують  битки  (товщина –  

1,5 – 2 см) і смажать. 

  Правила відпуску. На підігріту мілку столову тарілку викладають гарнір – 

смажену картоплю, поряд біфштекс. Прикрашають гілочками зелені петрушки.  

Вимоги до якості. 

 Зовнішній вигляд – біфштекс 

округло-приплюснутою форми, поверхня 

і краї рівні, без тріщин, политий м’ясним 

соком, збоку розміщений гарнір. Cмак і 

запах –  в міру солоний,  з ароматом,  

характерним для даного виду м’яса. 

Консистенція – соковита, однорідна. 

 

Інструкційно – технологічна карта № 18 

кулінарного виробу «Шніцель натуральний січений» 
Збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування, 

Київ, «Арій»,  2008 

Назва сировини 1 порція Вимоги до 
сировини брутто нетто 



Свинина 95 81  
 

Сировина 

доброякісна і 

відповідає 

вимогам діючої 

НТД 

або баранина 98 70 
Жир-сирець 11 11 
Вода 7 7 
Сухарі 12 12 
Яйця 1/10 шт. 1/10 шт. 
Жир тваринний 6 6 
Маса напівфабрикату - 103 
Гарнір - 150 
Маса смаженого шніцеля - 75 
Вихід: - 225 

 
Технологія приготування. М'ясо нарізане на шматки, подрібнюють через 

м’ясорубку разом з жиром-сирцем,  додають воду,  сіль,  перць,  перемішують,  

вибивають, порціонують масу, надають овально-приплюснотої форми, змочують у 

льєзоні, панірують у сухарях і смажать. Доводять до готовності у жаровій шафі. 

Правила відпуску. У підігріте порційне блюдо або мілку столову тарілку кладуть 

складний гарнір – картоплю смажену, зелений горошок, відварну цвітну капусту, 

поряд – шніцель, який поливають розтопленим маслом. Прикрашають гілочкою зелені 

петрушки. 

Вимоги до якості. Зовнішний вигляд – шніцель овально-приплюснутої форми, без 

тріщин, паніровка не відстала, з обох 

сторін має рум’яну шкірочку.Смак і 

запах -   в міру солоний з ароматом,  

характерним для даного виду м’яса. 

Колір поверхні шніцеля з свинини –  

світло-золотистий, з баранини – 

світло-коричневий, на розрізі – від 

світло-сірого до темно-коричневого. 

Консистенція -  соковита, однорідна. 

Інструкційно – технологічна карта № 19 

кулінарного виробу «М’ясо хрустке»  
Технологія приготування їжі. Г.І. Шумило, Київ, «Кондор», 2011 
Назва сировини 1 порція Вимоги до 

сировини брутто нетто 
Свинина (корейка або тазостегнова 
частина) 

147 125  
 

Яйця 1/6шт 7 



Сир твердий 16,3 15 Сировина 

доброякісна і 

відповідає 

вимогам 

діючої НТД 

 

Кмин 0,5 0,5 
  Маса напівфабрикату - 145 
Жир тваринний топлений харчовий 10 10 
  Маса смажного м'яса  - 100 
Батон 50 50 
Яйця ½ шт. 20 
Сир твердий 16,3 15 
Кмин  0,5 0,5 
Жир тваринний топлений харчовий 5 5 
  Маса готових грінок - 150 
Гарнір - 150 
Масло вершкове або маргарин 5 5 
Вихід: -- 310 

   
 Технологія приготування. М’ясо нарізують на порційні куски (по 2  штуки на 

порцію), відбивають, солять, перчать, змочують у льєзоні, обкачують у тертому сирі з 

кмином і смажать з обох боків до утворення золотистої кірочки. Батон нарізують 

скибочками (по 2 штуки на порцію), змочують у льєзоні, обкачують у тертому сирі з 

кмином і смажать з обох боків.   

Правила відпуску. Перед 

подаванням обсмажене м'ясо 

поливають вершковим маслом або 

маргарином. Гарнір - комбінований.  

 Вимоги до якості. Зовнішній 

вигляд – смажені натуральні м’ясні 

страви мають добре підсмажену 

рум’яну кірочку. Смак – у міру солоний, 

запах смаженого  м’яса. Колір –  у повністю просмаженого м’яса –  від сірого до 

коричневого. Консистенція – соковита, м’яка. 

Інструкційно – технологічна карта № 20 

кулінарного виробу «Зрази січені» 
Збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування, 

Київ, «Арій», 2008 

Назва сировини 1 порція Вимоги до 
сировини брутто нетто 

Яловичина (котлетне м'ясо) 52 38  
Сировина або свинина (котлетне м'ясо) 45 38 

Хліб пшеничний 8 8 



Молоко або вода 11 11 доброякісна 

і відповідає 

вимогам 

діючої НТД 

 

  Маса котлетної маси: - 56 
Для фаршу:   
Цибуля ріпчаста 31 26 
Жир тваринний топлений харчовий 4 4 
  Маса пасерованої цибулі: - 13 
Яйця 1/8 шт. 5 
Петрушка  (зелень) 3 2 
  Маса фаршу: - 20 
Сухарі паніровочні 6 6 
Маса напівфабрикату: - 82 
Жир тваринний топлений харчовий 4 4 
  Маса смажених зраз: - 70 
Гарнір - 150 
Соус - 50 
  Вихід: - 270 

 
 Технологія приготування. Котлетну масу формують у вигляді коржика товщиною 

1 см. На середину кладуть фарш (подрібнену цибулю і зелень, січені варені яйця). Після 

цього краї з’єднують, панірують у сухарях, надаючи їм овально-приплюснутої форми і 

смажать.  

 Правила відпуску. Відпускають з гарніром і соусом по 1-2 штуки  на порцію. 

Вимоги до якості. Зовнішній вигляд  

поверхня вкрита рівнем шаром сухарів. 

Не допускається порерхневі сухожилки, 

зволожена паніровка, що відстала, 

розірвані і ламані краї. Смак і запах – 

характерний для якісного м’яса із 

спеціями і доповнювачами. Колір – 

світло-коричневий. Консистенція – 

щільна, соковита, однорідна, без грубої 

сполучної тканини і сухожилок.  

Інструкційно-технологічна карта № 21 

кулінарного виробу «Рулет з макаронами або яйцем» 
Збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування, 

Київ, «Арій», 2008 
Назва сировини 

 
1 порція Вимоги до 

сировини брутто нетто 
Яловичина (котлетне м'ясо ) 103 76  

 або телятина (котлетне м'ясо)  106 76 
Хліб пшеничний 15 15 



Молоко або вода 23 23 Сировина 

доброякісна і 

відповідає вимогам 

діючої НТД 

Котлетна маса - 113 
    Фарш:   
Макарони відварні - 75 
або яйця 1шт. 40 
Маргарин столовий 2 2 
   Маса фаршу з макаронів  - 77 
  або з яєць - 42 
Яйця  1/6шт. 7 
Сухарі  4 4 
  Маса напівфабрикату з макаронами - 199 
  Маса напівфабрикату з яйцями - 165 
Маргарин (для змащування) 3 3 
  Вихід рулету з макаронами - 175 
                           з яйцем - 145 

  
 Технологія приготування. На змочену полотняну серветку розкладають котлетну 

масу рівним шаром у 1,5-2 см. На котлетну масу кладуть фарш. Потім края серветки 

з’єднують так,  щоб один край котлетної маси злегка накладався на другий,  і рулет 

скочують їз серветки на змащений жиром протвінь швом донизу.  Поверхню рулету 

змазують яйцем, посипають сухарями, збризкують жиром, проколюють у кількох місцях 

і запікають 30-40 хвилин. 

 Правила відпуску. Рулет  відпускають з розсипчастими кашами, відварними 

макаронами, з картоплею і відварними 

овочами, з пюре картопляним.  

Вимоги до якості. Зовнішній 

вигляд – поверхня вкрита рівнем 

шаром сухарів. Не допускається 

порерхневі сухожилки,  розірвані і 

ламані краї. Смак і запах – 

характерний для якісного м’яса.  
Інструкційно-технологічна 

карта № 22 

кулінарного виробу «Рулет з цибулею та яйцем» 
Збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування, 

Київ, «Арій», 2008 
Назва сировини 

 
1 порція Вимоги до 

сировини брутто нетто 
Яловичина (котлетне м'ясо ) 103 76  

 або телятина (котлетне м'ясо)  106 76 
Хліб пшеничний 15 15 



Молоко або вода 23 23 Сировина 

доброякісна і 

відповідає 

вимогам діючої 

НТД 

Котлетна маса - 113 
    Фарш:   
Цибуля ріпчаста 57 48 
Маргарин столовий 5 5 
   Маса пасерованої цибулі - 24 
Яйця 1/4шт. 10 
Петрушка (зелень) 5 4 
   Маса фарша - 38 
Яйця 1/5шт. 8 
Сухарі 4 4 
   Маса напівфабриката - 161 
Жир  1 1 
Вихід: - 142 

  
Технологія приготування. Котлетну масу викладають на змочену у воді серветку або 

марлю у вигляді прямокутника 1,5-2 см завтовшки, 20 см завширшки, на середину вздовж 

кладуть начинку.  Масу з’єднують за допомогою серветки або марлі так,  щоб один край 

трохи накривав інший, надають форми батона і перекладають швом донизу з серветки на 

лист, змащений жиром. Поверхню рулету змащують збитим яйцем або льєзоном, 

посипають сухарями,  збризкують жиром,  проколюють у двох-трьох місцях,  щоб при 

випіканні не утворились тріщини. Для начинки шатковану пасеровану ріпчасту цибулю 

з’єднують з вареними січеними яйцями, зеленню петрушки, додають сіль, мелений перець 

і перемішують. Правила відпуску. 

При відпуску рулет поливають соусом 

червоним.       Вимоги до якості. 

Зовнішній вигляд – поверхня вкрита 

рівнем шаром сухарів. Не 

допускається порерхневі сухожилки,  

розірвані і ламані краї.   Смак і запах – 

характерний для якісного м’яса.  

Інструкційно – технологічна карта № 23 

кулінарного виробу «Тюфтельки» 
Збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування, 

Київ, «Арій», 2008 

Назва 
сировини 

1 порція Вимоги до сировини 
брутто нетто 

Яловичина (котлетне м'ясо ) 52 38  
або свинина (котлетне м'ясо)  45 38 



Хліб пшеничний 8 8 Сировина доброякісна і 

відповідає вимогам 

діючої НТД 

Молоко або вода 12 12 
Цибуля ріпчаста 24 20 
Жир тваринний 3 3 
  Маса пасерованої цибулі - 10 
Мука пшенична 4 4 
  Маса напівфабрикату - 71 
Жир тваринний 3 3 
  Вихід  60 

 

Технологія приготування.   До котлетної маси додають дрібно нарізану шатковану 

пасеровану цибулю, добре перемішують,  порціонують (2-4 штуки на порцію), формують 

у вигляді кульок діаметром 3-4 см, паніруютьу борошні, обсмажують, перекладають у 

неглибокий   посуд   в   1-2  ряди,   заливають  соусом   сметанним  з  томатом  і  тушкують   

 8-10 хвилин. 

Правила відпуску.  У  баранчик або підігріту мілку столову тарілку кладуть гарнір,  

поряд – тюфтельки, политі соусом, в якому вони тушкувались, посипають подрібненою 

зеленню петрушки або кропу. 

      Вимоги до якості.      Зовнішній вигляд –  форма кульок,  поверхня рівна без тріщин,  

має підсмажену шкірочку, вироби укладені на тарілку по 2-4 штуки на порцію, залиті 

соусом, збоку розміщений гарнір. 

Смак і запах – тушкованого м’яса, 

смак гострий, з ароматом цибулі, 

м’яса, соусу, без присмаку хліба і 

горілого соусу. Колір – світло-

коричневий. Консистенція – щільна, 

соковита, однорідна, без грубої 

сполучної тканини і сухожилок.  

Інструкційно – технологічна карта № 24 

кулінарного виробу «Битки по-селянські»  
Збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування, 

Київ, «Арій»,  2008 

Назва сировини 1 порція Вимоги до 
сировини брутто нетто 

Яловичина 95 70  
 Вода  7 7 

Цибуля ріпчаста 12 10 



Перець 0,01 0,01 Сировина 

доброякісна і 

відповідає 

вимогам 

діючої НТД 

Борошно 5 5 
Вага напівфабрикату - 90 
Жир 6 6 
Гриби сушені 4 4 
Цибуля ріпчаста 30 23 
Томат-пюре 6 6 
Жир 4 4 
Гарнір - 150 
Вихід:  75/50/150 

 
Технологія приготування.  

Яловичину пропустити крізь м’ясорубку, додати воду, сиру січену цибулю, сіль, 

перець, перемішати. Сформувати биточки, запанірувати у борошні, обсмажити. Варені 

сушені гриби дрібно нарізати, обсмажити з цибулею й томатом пюре. 

             У сотейник викласти обсмажені биточки, додати цибулю з грибами, томатом, 

залити грибним бульоном, тушкувати. 

Правила відпуску. 

 Відпускають у баранчику, на 

биточки кладуть обсмажені гриби, 

цибулю з томатом.  Поряд гарнір –  

тушкована картопля. Баранчик ставлять 

на закусочну тарілку, між ними кладуть 

серветку. 

Вимоги до якості. Зовнішній 

вигляд – биточки круглої форми. Смак  

м’яса, грибів. Запах – грибів. 

Консистенція – соковита. 

Інструкційно – технологічна карта № 25 

кулінарного виробу «Котлети по-полтавськи» 
Збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування, 

Київ, «А.С.К.»,  2008 

Назва сировини 1 порція Вимоги до 

сировини брутто нетто 

Яловичина (котлетне м'ясо) 106 78  

Сировина Вода  7 7 



Сало-шпик 7 7 доброякісна і 

відповідає 

вимогам 

діючої НТД 

Часник  1 0,8 

Сухарі  9 9 

   Маса напівфабрикату - 100 

Жир топлений тваринний харчовий 7 7 

  Маса смажених котлет - 75 

Гарнір  -  150 

Масло вершкове  -  5 

  Вихід - 75/150/5 

 

Технологія приготування. М’ясо яловичини пропускають два рази крізь 

м’ясорубку. До фарша додають нарізане кубиками сало-шпик, подрібнений часник, сіль, 

перець і перемішують. З підготовленої маси формують котлети, панірують у сухарях. 

Смажать з обох сторін до рум’яної скоринки. До готовності доводять в жаровій шафі. 

Правила відпуску. Перед подаванням на порційне блюдо або тарілку кладуть 

смажену картоплю, поряд кладуть котлети, які поливають вершковим маслом. Страву 

прикрашають зеленню. 

Вимоги до якості. Зовнішній 

вигляд – котлети правильної форми, без 

тріщин на поверхні з підсмаженою 

скоринкою. Смак в міру солоний, з 

запахом часнику, перцю. Колір – на 

розрізі м'ясо сірого кольору. 

Консистенція  - ніжна соковита. 

 

Інструкційно – технологічна карта № 26 

кулінарного виробу «Рагу із птиці,  дичини,  кролика або 
субпродуктів» 

Збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування, 
Київ, «Арій», 2008 

Назва сировини 1 порція Вимоги до 

сировини брутто нетто 

Курка 160 109  

Сировина   або курчата 157 109 
  або качка 180 115 



  або індичка 142 103 доброякісна і 

відповідає 

вимогам діючої 

НТД 

  або гуска 191 125 
  або кролик 105 100 
  або субпродукти  птиці - 94 
Маргарин столовий 3 3 
Маса смаженої птиці, кролика або 
субпродуктів 

- 75 

 Картопля  213 160 
Морква  44 35 
Ріпа  - - 
Петрушка (коріння) - - 
Томатне пюре  12 12 
Цибуля ріпчаста  24 20 
Маргарин столовий  7 7 
Борошно пшеничне  3 3 
 Маса гарніру і соусу - 250 
  Вихід: - 325 
 

Технологія приготування. Підготовлені тушки птиці і кролика, нарублені на 

шматки по 40-50 г, або оброблені субпродукти птиці обсмажують до утворення 

підсмаженої коринки. Потім підготовлені продукти заливають гарячим бульйоном або 

водою у кількості 20-30% від маси набору продуктів, додають пасероване томатне пюре і 

тушкують 30-40 хвилин. Бульйон, що лишився після тушкування, зливають і готують на 

ньому соус червоний основний, котрим заливають тушковані шматочки м’яса, додають 

обсмажені  нарізані  кубиками  картоплю,  моркву,  ріпу,  петрушку,  цибулю  і   тушкують    

15-20 хвилин. 

Правила відпуску. Відпускають рагу разом з соусом і гарніром.  

Вимоги до якості. М’ясо  залите соусом, гарнір укладений акуратно. Смак і запах 

тушкованого м’яса з ароматом овочів і спецій. Консистенція – м’яка, соковита. 

Інструкційно – технологічна карта № 27 

кулінарного виробу «Птиця або кролик смажені (цілими 

тушками)» 

Збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування, 
Київ, «Арій», 2008 

Назва сировини 1 порція Вимоги до 

сировини брутто нетто 

Курка 163 112  
або курчата 160 112 



або бройлери-курчата 147 106 Сировина 

доброякісна і 

відповідає 

вимогам діючої 

НТД 

або індичка 144 106 
або качка  184 119 
або гуска  195 129 
або кролик 107 102 
Сметана  2 2 
Маргарин столовий 4 4 
 Маса смаженої птиці або кролика - 75 
Масло вершкове 5 5 
Гарнір - 150 
  Вихід: - 230 

 

 Технологія приготування. Заправлені цілі тушки курей, курчат натирають сіллю 

всередині і зовні, змащують сметаною, кладуть спинкою донизу на розігрітий  з жиром 

лист і обсмажують на плиті при температурі 150-160 оС до утворення на поверхні 

рум’яної кірочки. Тушки обсмажують з усіх боків і доводять до готовності у жаровій шафі 

при температурі 150-160 оС, періодично перевертаючи і поливаючи жиром і соком, що 

виділяються. 

  Правила відпуску.  Подаючи 

на стіл, на порційне блюдо або 

тарілку кладуть гарнір, поряд – 

порцію смаженої птиці, поливають 

м’ясним соком і вершковим маслом.       

 Вимоги до якості.  Смажена 

птиця повинна мати рівномірний 

золотистий колір, колір окісточків – 

темно-сірий. Консистенція кірочки 

хрустка, всередині м’яка, соковита. 

Інструкційно – технологічна карта № 28 

кулінарного виробу «Котлета по-київськи»  
Збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування, 

Київ, «Арій», 2008 

Назва сировини 1 порція Вимоги до 
сировини брутто нетто 

Курка (м’якоть без шкіри) + кісточка 231+7 83+7  
Сировина 

доброякісна 

Масло вершкове 10 10 
Сухарі мелені 28 25 
Яйця 10 10 



Маса напівфабрикату - 145+7 і відповідає 

вимогам 

діючої НТД 

 

Кулінарний жир 15 15 
Маса смажених котлет - 128+7 
Гарнір - 150 
Масло вершкове 10 10 
Вихід: - 288+7 

 
 Технологія приготування. Підготовлене філе промивають,  відокремлюють 

меншу його частину, трохи відбивають. Солять, перчать, кладуть на нього охолоджений 

шматочок вершкового масла з дрібно нарізаною петрушкою і кропом. Щільно загортають 

краї філе так, щоб сформувалася котлетка. Збивають яйце, панірують котлету спочатку в 

борошні, потім у збитому яйці і панірувальних сухарях.  Смажать котлету у фритюрі 

близько 5 – 7 хвилин до утворення золотистої кірочки, доводять до готовності у жаровій 

шафі. 

 Правила відпуску. Перед подаванням на 

порційне блюдо чи тарілку кладуть гарнір з 3-4 

видів овочів: відвареного зеленого горошку; 

картоплі, смаженої у фритюрі, нарізаної соломкою; 

відвареної цвітної капусти, поряд з гарніром крутон 

з пшеничного хліба, на нього кладуть котлету, 

поливають вершковим маслом, на кісточку 

надягають папільотку і прикрашають зеленню. 

 Вимоги до якості. Зовнішній вигляд – 

форма котлетки. Смак і запах – властивий смаженій 

курці. Колір – світло-золотистий. Консистенція – 

кірочки – м’яка, всередині м’яка, соковита. 

Інструкційно – технологічна карта № 29 

кулінарного виробу «Котлети Пожарські»  
Технологія приготування їжі. Г.І. Шумило, 

Київ, «Кондор», 2011 

Назва сировини 1 порція Вимоги до 
сировини брутто нетто 

Куряче філе - 50  
Сировина 

доброякісна 

і відповідає 

Масло вершкове 4 4 
Вершки 4 4 
Хліб білий 6 6 
Молоко незбиране 17 17 



Паніровані сухарі 2 2 вимогам 

діючої НТД 

 

Яйця 1/10шт. 4 
  Маса напівфабрикату - 100 
Масло вершкове для смаження 3 3 
Гарнір комбінований - 150 
Вихід: - 80/150 

   
 Технологія приготування. М’якоть куриці без шкіри пропускають 2 рази через 

м’ясорубку, додають розтоплене вершкове масло, вершки, перець, сіль і пропускають 

через м’ясорубку. Додають до фаршу розмочений у молоці хліб. 

 Формують овальні, плоскі, загострені котлети. Змочують у збитому яйці, 

обкочують у сухарях і смажать з обох сторін в киплячій олії близько 8-10хвилин до 

утворення золотистої кірочки.  

Правила відпуску.  

Котлети  подають з комбінованим  гарніром з 3-4 видів овочів: відвареного 

зеленого горошку; картоплі, смаженої у фритюрі, нарізаної соломкою; відвареної цвітної 

капусти, поряд з гарніром кладуть котлету, 

поливають вершковим маслом і 

прикрашають зеленню.  

            Вимоги до якості. 

 Зовнішній вигляд – форма 

котлетки. Смак і запах – властивий 

смаженій курці. Колір – світло-

золотистий. Консистенція –  всередині -   

м’яка, соковита, кірочка хрустка.   

Інструкційно – технологічна карта № 30 

Назва страви: «Язик відварний з соусом» 
Збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування, 

Київ, «Арій», 2008 
Назва сировини 1 порція Вимоги до 

сировини брутто нетто 

Язик яловичий 126 -  

Сировина 

доброякісна і 

відповідає 

або баранячий 143 - 
або свинячий, телячий 127 - 
Морква  4 3 
Цибуля ріпчаста 4 3 
Петрушка (корінь) 3 2 



Маса вареного язика - 75 вимогам 

діючої НТД Маса гарніру - 150 
Соус -  75 
Вихід: - 300 

 

Технологія приготування. Язики, підготовлені для варіння, кладуть у посуд, 

заливають гарячою водою, доводять до кипіння і знімають піну. Додають сирі моркву, 

петрушку, ріпчасту цибулю, зменшують нагрівання і варять до готовності. Наприкінці 

варіння солять. Тривалість варіння залежить від виду язиків і коливається від однієї до 

трьох годин. Зварені гарячі язики занурюють у холодну воду на 5 хв.  і обчищають. Язики 

нарізують упоперек волокон на шматочки (2-3 шт. на порцію), заливають невеликою 

кількістю бульйону і доводять до кипіння. До подавання зберігають у бульйоні. 

Правила відпуску. Подаючи на стіл, на порційне блюдо кладуть гарнір 

(картопляне пюре, відварну картоплю, овочі в молочному соусі, бобові відварні з жиром), 

поряд – язик, язик поливають червоним основним соусом або сметанним із хріном. 

Вимоги до якості. Зовнішній 

вигляд – язик нарізають тонкими 

шматочками. Смак і запах – властивий 

вареному язику, у міру солоний, з 

ароматом спецій, коріння, цибулі. 

Колір на розрізі від світло-сірого до 

сірого. Консистенція - пружна, м’яка, 

соковита. 

 

Інструкційно – технологічна картка № 31 

кулінарного виробу «Биточки з печінки» 

Збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського харчування, 

Київ, «Арій», 2008 

Назва сировини 1 порція Вимоги до 
сировини брутто нетто 

Печінка яловича 75 62  
 
 

Сировина 

доброякісна і 

 або свиняча,бараняча, теляча 71 62 
Сало шпик 10,4 10 
Хліб пшеничний 12 12 
Яйця  8 8 
Борошно пшеничне   4 4 
  Маса напівфабрикату - 94 



Жир тваринний топлений харчовий 5 5 відповідає 

вимогам діючої 

НТД 

  Маса готових битків - 75 
Гарнір - 150 
Масло вершкове або маргарин 
столовий 

- 5 

  Вихід: - 230 
 

Технологія приготування.  Підготовлену печінку пропускають через м’ясорубку, 

додають сало, нарізане дрібними кубиками, відтиснений замочений хліб, сирі яйця, сіль, 

перець і вимішують.  

Масу  викладають  ложкою  у  вигляді  битків  на  сковороду  з  жиром,  розігріту 

до 150-180 оС, обсмажують з обох боків до утворення кірочки і доводять до готовності у 

жаровій шафі. 

Правила відпуску. Перед подаванням на тарілку кладуть гарнір, поряд битки і 

поливають маслом вершковим або 

маргарином столовим. На гарнір 

подають картопляне пюре чи 

розсипчасті каші або комбінований. 

Вимоги до якості. Зовнішній 

вигляд – биточки круглої форми. Смак 

і запах – смаженої печінки. Колір на 

розрізі від світло-сірого до темно-

коричневого. Консистенція  м’яка,  

соковита.   
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