
7. Визначити кількість харчових відходів при обробці 20,0 
кг скумбрії далекосхідної при розбиранні її на шматки кругляки.

8. Яку масу нетто необхідно взяти для приготування сала
ту з крабів, якщо на виробництво надійшло 1,2 кг крабів у влас
ному соку (консерви)?

9. Яку кількість севрюги з головою середнього розміру 
треба взяти для приготування 12,0 кг напівфабрикату порційними 
шматками зі шкірою без хрящів?

10. Визначити кількість відходів при обробці 12,0 кг печін
ки ялової охолодженої.

11. Яку кількість баранини ІІ категорії необхідно взяти для 
приготування 30 порцій шашлику з виходом 1 порції 100 г?

12. Визначити масу брутто кроликів І категорії, якщо для 
приготування страв потрібно 7,0 кг напівфабрикатів для варіння.

Тема 4. Супи

Практичне заняття 2 (2 год.)
Тема. Визначення витрат сировини для приготування

супів.
Мета заняття: поглибити та систематизувати знання з 

теми, набути навичок розрахунку кількості сировини для приго
тування супів.

Наочність: Збірник рецептур національних страв та кулі
нарних виробів для підприємств громадського харчування всіх 
форм власності. -  К.: А.С.К., 2000.

Сборник рецептур блюд и кулинарньїх изделий для 
предприятий общественного питания. -  Харьков: Фактор, 2007.

Технологічні карти.

Контрольні запитання
1. Який асортимент супів у закладах ресторанного 

господарства різних типів?
2. Який вихід супів?
3. Як класифікують супи?
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4. Як подають заправні супи?
5. Як подають прозорі супи?
6. Як подають холодні та солодкі супи?
7. Як розраховують кількість солі, спецій, зелені для при

готування певної кількості супу?
8. Як розрахувати кількість продуктів масою брутто для 

приготування супу?
9. Як розрахувати кількість продуктів масою нетто для 

приготування супу?
10. Як виконують взаємозамінність продуктів для приго

тування супів?

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Необхідно зазначити, що вихід однієї порції супу визначає 

кожен заклад ресторанного господарства самостійно, враховуючи 
попит та рекомендації Збірника рецептур.

При відпусканні допускається відхилення від визначеної 
норми відпускання супу в розмірах ± 3%, якщо діючою на них 
технічною документацією не визначені інші граничні розміри 
відхилення маси.

За Збірником рецептур необхідно вивчити:
-  основні вказівки, наведені у вступі Збірника рецептур, а 

також у розділі "Супи";
-  таблиці 5,6, що наведені на с. 70-75 [2];
-  тему "Приготування бульйону";
-  норми взаємозамінності продуктів при приготуванні 

страв -  таблиця 36 на с. 677-685 [2].
Для розрахунку кількості сировини користуються рецеп

турами страв Збірника рецептур, у яких дається закладання 
основної сировини (с. 75-138 [2]).

Крім того, необхідно передбачити закладку спецій, зелені 
(с. 69, п. 5, 6 [2]).

У рецептурах не вказано також норми закладання м’яса, 
риби, сільськогосподарської птиці, грибів, сметани тощо.

Технологія приготування їжі
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Ці дані знаходяться у Збірнику рецептур на с. 69-73, таб
лиці 5 "Норми закладання продукту на порцію супу (500 г)".

Норми кісток та ароматичних коренів для варіння супу в 
рецептурах не вказано, оскільки окремо вказується закладання 
кількості продуктів для бульйонів (рец. 174 с. 73 [2]).

Для заміни одного виду сировини іншим необхідно корис
туватися таблицею 36, с. 678-685 [2].

При відпусканні супів зі сметаною, зеленню, гарнірами, 
м’ясними, рибними та іншими продуктами вихід порції супу 
збільшується відповідно до маси закладених продуктів. При 
зменшенні порції супу закладку цих продуктів можна замінити 
такими, як вказано в таблиці 5 Сборника рецептур блюд и 
кулинарньїх изделий (с. 70-72) або відповідно зменшити. Якщо 
супи відпускають з пиріжками, грінками, профітролями, пампуш
ками та іншими борошняними кулінарними виробами, їх надають 
окремо на пиріжковій тарілці.

Визначення норм закладки сировини масою брутто та 
нетто для приготування супів.

Кількість кожного продукту масою брутто та нетто для 
приготування супу вказується безпосередньо в рецептурі страви. 
Рецептуру і технологію приготування страв складено з ураху
ванням діючих норм відходів і втрат під час обробки сировини. 
Рецептури супів розраховано на 1000 г, що дозволяє визначати 
вихід порції страви з урахуванням попиту споживачів і раціо
нального витрачання продуктів.

Наприклад. Визначити кількість цибулі ріпчастої масою 
брутто для приготування 50 порцій супу польового, вихід 1 порції 
500 г (рецептура 220 [2]).

Спочатку визначаємо масу супу, яку необхідно приго
тувати.

500 г х 50 порцій = 25000 г = 25,0 кг

Технологія приготування їжі
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За рецептурою 220 [2] для приготування супу масою 1000 
г необхідно 95 г цибулі. Потім визначаємо кількість цибулі масою 
брутто для приготування 50 порцій, або 25,0 кг супу.

Складаємо пропорцію:
1000 г -  95 г 
25000 г -  х г

25000 • 95
х = --------------= 2,38кг

1000
Розрахунки кількості сировини для приготування супів 

необхідно оформити у вигляді таблиці.

Рецептура 237.
Суп з крупою

№ з/п Найменування продуктів
Маса брутто Маса нетто
1 кг х кг 1 кг х кг

1 Крупа рисова, перлова, 
манна або вівсяна, ячнева, 
пшенична, пшоно

80
100

80
100

2 Морква 50 40

3 Петрушка (корінь) 13 10

4 Цибуля ріпчаста 48 40
5 Цибуля порей 26 20
6 Кулінарний жир або жир 

тваринний топлений 
харчовий

20 20

7 Бульйон або вода
7.1 для крупи манної 950 950
7.2 для інших круп 1000 1000

Вихід - 1000

Технологія приготування їжі
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Зміст задач
1. Визначити кількість картоплі масою брутто і нетто для 

приготування 140 порцій супу перлового з грибами (рец. 244 [2]).
2. Визначити кількість цибулі ріпчастої та крупи рисової 

для приготування 250 порцій супу рисового з м’ясом (рец. 239 
[2]).

3. Розрахувати кількість продуктів масою брутто для при
готування 130 порцій борщу чернігівського (рец. 1.106 [1]) з 
яловичиною ІІ категорії у січні. Вихід 1 порції 300 г.

4. Розрахувати кількість продуктів для приготування 55 
порцій борщу полтавського з галушками (рец. 1.107 [1]). Маса 1 
порції -  300 г, використовують кури патрані ІІ категорії.

5. Розрахувати кількість продуктів для приготування 90 
порцій юшки селянської у березні, вихід 1 порції 300 г (рец. 1.140

[1]). 6. Розрахувати кількість сировини для приготування супу 
молочного (60 порцій) з макаронними виробами, якщо на вироб
ництві немає свіжого молока, а є сухе. Вихід 1 порції 300 г (рец. 
258 [2]).

Тема 8. Страви з риби і морепродуктів

Практичне заняття 3 (2 год.)
Тема. Визначення витрат кількості сировини, виходу на

півфабрикатів і готової продукції для приготування страв із риби 
та морепродуктів.

Мета заняття: поглибити та розширити знання з теми, 
оволодіти навичками розрахунків кількості сировини різних кон
дицій для приготування страв з риби та морепродуктів.

Наочність: Збірники рецептур, технологічні карти.

Контрольні запитання
1. Яка харчова цінність риби?
2. Як поділяється риба за вмістом жиру?
3. Які напівфабрикати готують з риби?
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