
 
  



 

 
  



 

1. З яких послідовних операцій складається механічна обробка овочів? 

2. Назвати прості форми нарізування овочів (на прикладі картоплі). 

3. Для чого білоголову капусту кладуть у підсолену воду? 

4. Як обробляють сушені гриби? 

5. Які способи розморожування ви будете використовувати, якщо 

надійшла риба таких порід: сом великого розміру, філе тріски, осетрових 

порід? 

6. Чому при обробці риби з хрящовим скелетом застосовують 

ошпарювання? 

7. Яка причина деформації риби при смажені? 

8. Які способи фарширування слід використовувати для коропа, судака, 

щуки? 

9. Правила розморожування птиці. 

10. Способи заправки птиці. 

11. Як приготувати котлетну масу з м’яса? Чим вона відрізняється від 

січеної натуральної маси? 

12. Як розморожують сільськогосподарську птицю? 

13. Для чого формують (заправляють) птицю, дичину? 

14. Як готують напівфабрикат «Котлета по - київськи»? 

15. Назвіть напівфабрикати, які готують із філе птиці. 

16. Які основні правила приготування заправлених супів? 

17. Чим відрізняється борщ український від борщу полтавського? 

18. Які особливості приготування розсольників? 

19. Поясніть необхідність варіння рисової крупи у воді при приготуванні 

молочного супу? 

20. Що служить рідкою основою для холодних супів? 

21. Перерахувати види борошняних пасеровок для приготування соусів. 

22. Який соус готують із вершкового масла, варених січених яєць, зелені, 

солі, лимонної кислоти? 

23. Якої консистенції готують каші? 

24. Правила варіння бобових. 

25. Чому при варінні буряків додають оцет або лимонну кислоту? 

26. Як розробляють рибу для приготування страви «Риба смажена в тісті»? 

27. Поясніть, чому припущена риба смачніша, ніж варена. 

28. Правила оформлення салатів. 

29. Чому нарізані шматочки вареного м’яса зберігають у бульйоні при 

закритій кришці? 

30. Як відрізнити варене яйце від сирого? 

31. Назвіть складні форми нарізування овочів (на прикладі картоплі). 

32. Назвати страви і гарніри з варених овочів. 

33. Способи смаження овочів. 

34. Назвати страви і гарніри з смажених овочів. 

35. Як поділяють страви із запечених овочів? 

36. Основні правила варіння розсипчастих каш. 

37. Які є способи варіння макаронних виробів? 

38. Які гарніри подають до страв з вареної риби? 



39. Який соус подають до риби відварної? 

40. Які напівфабрикати з риби використовують для припускання? 

41. Назвіть страви із смаженої риби. 

42. Як підготувати рибу для страви «Риба смажена в тісті кляр»? 

43. Особливості приготування страви «Риба смажена по – ленінградськи»? 

44. Які напівфабрикати готують з натуральної січеної маси? 

45. Як визначити доброякісність риби за зовнішніми ознаками? 

46. З якою метою додають хліб у котлетну масу? 

47. Які види птиці надходять в заклади ресторанного господарства за 

способом обробки? 

48. Що використовують для приготування бульйонів? 

49. Які гарніри використовують для солодких супів? 

50. Назвати похідні соуси від червоного основного? 

51. Які поділяються овочеві страви за способом теплової обробки? 

52. Чим пояснити утворення клейкої маси при протиранні застиглої 

картоплі? 

53. Які є способи відпуску біфштекса січеного? 

54. Які яйця не використовують для приготування страв в закладах 

ресторанного господарства? 

55. Яка тривалість варіння яєць рідких «в мішечок», крутих? 

56. Які страви відносять до варених страв з сиру? 

57. Які холодні страви та закуски можна приготувати з оселедця? 

58. Асортимент гарячих напоїв. 

59. Види розпушувачів тіста. 

60. Назвіть способи приготування дріжджового тіста. 
 

 


