
Тема 3.1. Структура виробництва, технологічна документація 

Практичне заняття 3 

Тема. Ознайомлення зі Збірником рецептур, техніко-технологічними картами, 

технологічними інструкціями. Вивчення їх структури. Складання плану-меню за 

завданням викладача.  

Мета заняття: формування навичок та умінь користування нормативно-

технологічною документацією.  

Наочність: Збірники рецептур, технологічні карти, техніко-технологічні карти, 

технологічні інструкції, зразки плану-меню.  

Література: 1–8; 10; 12–15; 19–20.  

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Слід зазначити, що Збірники рецептур страв і кулінарних виробів поряд з діючими 

в галузі стандартами і технічними умовами є основними нормативними документами для 

закладів ресторанного господарства.  

Збірник рецептур страв і кулінарних виробів для підприємств громадського 

харчування усіх форм власності. – Харків: Фактор, 2007.  

Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів. – К.: А.С.К., 2000.  

Збірник рецептур страв української кухні. – К.: Техніка, 198 

 Збірник рецептур страв дієтичного харчування для підприємств громадського 

харчування. – К.: Техніка, 1989.  

Збірник рецептур страв для харчування школярів. – К.: Техніка, 1987.  

Збірник технологічних карт на страви і кулінарні вироби для закладів ресторанного 

господарства. – К.: А.С.К., 2007.  

Сборник рецептур мучних кондитерских и булочных изделий. – СПб: ПРОФИКС, 

2008. – 296 с.  

У збірниках описується рецептура, технологія приготування страви, а також норми 

витрат сировини, виходу напівфабрикатів і готової продукції. У рецептурах зазначені 

найменування продуктів, що входять до складу страви (виробу), норми закладання 

продуктів масою брутто і нетто, вихід напівфабрикату і страви в цілому.  

Норми закладання продуктів масою брутто розраховані в рецептурах на стандартну 

сировину . 

У кожному збірнику рецептур страв і кулінарних виробів зазначені кондиції всіх 

видів сировини і продуктів.  

При використанні для приготування страв сировини іншої кондиції, ніж 

передбачено в рецептурі збірнику, норма закладання сировини масою брутто визначається 

за допомогою перерахунку, виходячи із зазначеної в рецептурах маси нетто, величина якої 

залишається постійною, і відсотків відходів, встановлених за Збірником рецептур для 

сировини відповідних кондицій. При використанні сировини інших кондицій або 

некондиційної сировини норми виходу страв не повинні порушуватись.  

Додатки до Збірника містять таблиці розрахунку витрат сировини, виходу 

напівфабрикатів і готових страв, кількість втрат при тепловій обробці різних видів 

сировини, напівфабрикатів, виробів та норми взаємозамінності продуктів.  

Для розширення асортименту продукції заклади ресторанного господарства можуть 

розробляти нові рецептури страв і кулінарних виробів. Їх розробляють з урахуванням 

затверджених норм відходів і втрат при холодній та тепловій обробках різних продуктів, 

які відрізняються новизною технології приготування, високими смаковими якостями, 

оригінальністю оформлення,вдалим смаковим поєднанням продуктів. На страви з новою 

рецептурою і фірмові розробляється і затверджується документація.  

Необхідно знати, що на нові і фірмові страви та кулінарні вироби розробляють 

техніко-технологічні карти. Термін їх дії визначає заклад ресторанного господарства. 

техніко-технологічні карти (ТТК) включають такі розділи:  



1. Найменування виробу й області застосування ТТК.  

2. Перелік сировини для виготовлення страви (виробу).  

3. Вимоги до якості сировини.  

4. Норми закладки сировини масою брутто і нетто, норми виходу напівфабрикатів і 

готового виробу.  

5. Опис технологічного процесу.  

6. Вимоги до оформлення, подачі, реалізації і зберігання.  

7. Показники якості і безпеки.  

8. Показники харчового складу й енергетичної цінності. 

 Структура техніко-технологічної карти:  

1. Область застосування.  

2. Перелік сировини.  

3. Рецептура.  

4. Технологічний процес.  

5. Оформлення, подавання, реалізація і зберігання.  

6. Показники якості та безпеки.  

7. Харчова й енергетична цінність.  

Для контролю за дотриманням технологічних вимоги при виготовленні 

напівфабрикатів і кулінарних виробів на підприємствах заготівельних користуються 

такими документами: технічними умовами (ТУ), технологічними інструкціями (ТІ), 

галузевими стандартами (ГСТами), державними стандартами (ДСТУ), тимчасовими 

технічними умовами (СТУ).  

Технічні умови і технологічні інструкції містять 5 розділів: у розділі 1 описаний 

асортимент виробів; у розділі 2 наведені вимоги до якості сировини; у розділі 3 вказані 

рецептури виробів; у розділі 4 вказана послідовність проведення технологічних процесів; 

у розділі 5 вказані вимоги до маркування, зберігання і транспортування та рекомендації 

щодо використання кулінарної продукції у доготівельних підприємствах.  

Галузеві стандарти розробляються і затверджуються для підприємств м'ясної і 

молочної промисловості, рибного господарства, харчової промисловості, що виробляють 

продукцію для ресторанного господарства.  

ГСТи та ТУ містять вимоги до якості сировини і напівфабрикатів за 

органолептичними та фізико-хімічними показниками, правила контролю та оцінки якості 

напівфабрикатів при їх прийманні. Для оперативного планування виробництва складають 

планове меню, що дає можливість забезпечити різноманітність страв по днях тижня, 

уникнути повторень, забезпечити організацію постачання виробництва сировиною і 

напівфабрикатами тощо.  

У плановому меню вказується асортимент і кількість страв кожного найменування, 

які можуть бути приготовлені у даному закладі ресторанного господарства по днях тижня 

або декади.  

У плановому меню наводяться найменування, номери рецептур і кількість страв із 

зазначенням термінів приготування їх окремими партіями з урахуванням споживчого 

попиту.  

При складанні планового меню слід враховувати приблизний асортимент 

продукцію, рекомендований для закладів ресторанного господарства певного типу, 

наявність сировини, її сезонність. Страви і закуски, що включаються в меню, повинні бути 

різноманітними, як за видами сировини, так і за способами теплової обробки (варені, 

припущені, смажені, тушковані, запечені). 

 

 

Приклад складання одноденного меню ресторану першого класу "Берізка" на 

100 місць 



 

 

Завідувач виробництва ______________ (підпис)  

Бухгалтер ______________ (підпис) 

Меню затверджується керівником закладу ресторанного господарства.  

Зміст завдань 

 1. Ознайомитись з видами та структурою Збірників рецептур кулінарних і кондитерських 

виробів. 

 2. Скласти одноденне меню ресторану першого класу "Берізка" на 100 місць.  

3. Скласти план-меню на день за даними завдання 1 за нижченаведеною схемою. 

 



 

 

Контрольні запитання  

1. Яке призначення Збірників рецептур?  

2. Яка структура Збірника рецептур національних страв та кулінарних виробів?  

3. Яке призначення та структура Сборника рецептур мучних кондитерских и булочных 

изделий?  

4. Яке призначення та структура технологічних інструкцій?  

5. Яка призначення та структура техніко-технологічних карток?  

6. Як розробляють нормативну документацію на фірмові страви?  

7. Яке призначення та особливості складання плану-меню? 

 


