
Розробка Розробка 
інструкційноінструкційно –– технологічної технологічної 

документації для приготування документації для приготування 
страви страви “Котлета“Котлета по по –– київськи”київськи”



Проблемні завдання Проблемні завдання 
проектупроекту::

•• До нас звернулися представники кафе До нас звернулися представники кафе 
“Марічка”“Марічка”. У своєму закладі вони мають . У своєму закладі вони мають 
бажання розширити асортимент бажання розширити асортимент 
страв  української кухні, а саме: страв з страв  української кухні, а саме: страв з 
м’яса. м’яса. 

•• Представники кафе просять учнів  Представники кафе просять учнів  
розробити розробити інструкційноінструкційно ––
технологічну документацію, дібрати технологічну документацію, дібрати 
гарніри і презентувати  страву з м’яса  гарніри і презентувати  страву з м’яса  
для подальшого введення в меню  свого для подальшого введення в меню  свого 
закладу.закладу.



Етапи проекту:Етапи проекту:

1 етап – підготовчий:
дібрати рецептуру страви, гарніру і на уроці 
інформатики скласти необхідну документацію.

2 етап – практичний:
дібрати продукти і  на уроці виробничого 
навчання приготувати та презентувати 
м'ясну  страву.



Учасники проекту:Учасники проекту:
►► Бригада № 1Бригада № 1
Кравцова Даша, Кравцова Даша, 
ЄфімоваЄфімова Аліна, Аліна, 
Курило Тетяна,Курило Тетяна,
Кривляк АндрійКривляк Андрій

►► Бригада № 2 Бригада № 2 
Закопайло Христина,Закопайло Христина,
Замиралов Михайло,Замиралов Михайло,
Українцева Анна,Українцева Анна,
Реуцька ГаннаРеуцька Ганна

►► Бригада № 3 Бригада № 3 
Коваленко Олександр, Коваленко Олександр, 
Розгон Марина,  Розгон Марина,  
Нікітенко Вікторія, Нікітенко Вікторія, 
Алєксєєва  АльонаАлєксєєва  Альона



Чи корисне Чи корисне у харчуванні м’ясо у харчуванні м’ясо 
птиці? Чому?птиці? Чому?

Хімічний склад м’яса птиціХімічний склад м’яса птиці

Обробка птиціОбробка птиці

Способи теплової обробки птиціСпособи теплової обробки птиці



Доведіть, що страва Доведіть, що страва 
“Котлета“Котлета по по –– київськи”київськи” --

світовасвітова „„улюблениця”улюблениця”
 Історія французькаІсторія французька

 Історія російськаІсторія російська

 Історія українськаІсторія українська

 Історія американськаІсторія американська



Чи потрібні поради Чи потрібні поради 
досвідчених кухарівдосвідчених кухарів

 щодо приготування,,

 щодо подавання страви    
“Котлета по–київськи” ? 



ТЕХНОЛОГІЯ ТЕХНОЛОГІЯ 
ПРИГОТУВАННЯПРИГОТУВАННЯ

СировинаСировина



Первинна обробкаПервинна обробка

•Зрізування філе 
з грудної кістки

•Відбивання філе

•Підготовка 
вершкового масла



Формування напівфабрикатуФормування напівфабрикату

 Приготування Приготування 
льєзонульєзону

 Формування котлетиФормування котлети

 Подвійне паніруванняПодвійне панірування



Теплова обробкаТеплова обробка

 Підготовка фритюру
 Смаження у фритюрі
 Оформлення і 
подавання



Висновки Висновки 
 ММ’ясо птиці дуже поживне, легко засвоюється організмом; ’ясо птиці дуже поживне, легко засвоюється організмом; 

містить велику кількість повноцінних білків, легкоплавкий жир; містить велику кількість повноцінних білків, легкоплавкий жир; 
амінокислотний склад близький до оптимального. За смаковими амінокислотний склад близький до оптимального. За смаковими 
і поживними речовинами і поживними речовинами мм’ясо птиці ( особливо філе) є ’ясо птиці ( особливо філе) є 
високоціннимвисокоцінним харчовим продуктом, придатним для дитячого і харчовим продуктом, придатним для дитячого і 
дієтичного харчування.дієтичного харчування.

 Котлета по Котлета по –– київськи пройшла випробовування і поколіннями, і київськи пройшла випробовування і поколіннями, і 
різними національними кухнями, і часовими межами.різними національними кухнями, і часовими межами.

 Приготування і подавання котлети по Приготування і подавання котлети по –– київськи дуже київськи дуже 
відповідальна і кропітка справа, яка засвідчить високу фахову відповідальна і кропітка справа, яка засвідчить високу фахову 
майстерність кухарів.майстерність кухарів.

 Створення  кваліфікованої Створення  кваліфікованої інструкційноінструкційно––технологічноїтехнологічної
документації документації –– необхідна умова якісного виконання необхідна умова якісного виконання 
технологічного процесу приготування страви.технологічного процесу приготування страви.


