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Вступ. 

Беручи до уваги те, що по професії «Офіціант. Бармен.» бракує 

навчальної літератури було прийнято рішення розробити «Довідник для 

бармена». 

Даний довідник містить в собі теоретичні дані про історію виникнення, 

приготування, культуру споживання алкогольних напоїв та їх характеристику. 

Детально розглянуто інструкційно – технологічні карти приготування коктейлів 

різних груп: «Зуум» коктейль «Молода левиця»; «Фраппе», коктейль «Ямайка 

маунтин»; «Фрозен», коктейль «Фламінго»; «Свізл», коктейль «Лондонський 

м’ятний свізл»; «Шейк», коктейль «Під ковдрою»; «Краста», коктейль «Мейсон 

Чарльз». Даний матеріал використовується учнями під час уроків виробничого 

навчання, що полегшує їм виконання практичних завдань та їх перевірку. 

Під час роботи з довідником учні відновлюють у пам’яті інформацію, яку 

отримали під час уроків по предмету «Технологія приготування алкогольних 

напоїв» та використовують інструкційно – технологічні карти під час 

приготування коктейлів за барною стійкою. Адже ми знаємо яке велике 

значення має майстерність бармена під час обслуговування відвідувачів в барах 

за барною стійкою.   

 

 

 

 

 

 



ТЕКІЛА. 

ТЕКІЛА — спиртний напій із соку серцевини голубої агави. Міцність 

напою 38-40%  

Текіла буває чотирьох видів: 

Blanco («срібна») — прозора, її розливають у пляшки одразу ж після 

дистиляції без витримки 

Joven («золота») — із додаванням жовтого барвника та ароматизаторів 

Reposado і Anejo — справжня, витримана у дубових бочках текіла, 

вирізняється терміном витримки. Reposado натягує аромату дуба від двох 

місяців до року, а Anejo — від року до десяти. Вважається, що свої найкращі 

якості текіла демонструє у 4-5 літньому віці. 

 

 

 

Вперше мескаль - продукт сублімації солодкого соку агави - був 

вироблений в 1521 році, а батьком текіли історія називає дона Педро Санчеса 

де Таглі, маркіза Альтаміра, який в 1600 році заснував першу фабрику текіли на 

гасієнді Cuisillos. Популярність текіли росла дуже швидко і вже в 1608 році 

місцеві правителі ввели спеціальний податок на торгівлю цим напоєм. 

Друга Світова війна, коли постачання алкоголю з Європи до Америки 

практично припинилося, знову повернула текілі колишню популярність. 



Після війни з'явився коктейль «Маргаріта» і перші урядові стандарти на 

текілу. Всесвітню популярність текілі принесли Олімпійські ігри в Мехіко в 

1968 році, і в 1974 році мексиканські виробники отримали виняткове право на 

використання назви «текіла» у світовому масштабі. 

Відтоді популярність текіли - особливо кращих сортів - у всьому світі 

зростає з кожним днем, а мексиканський уряд суворо стежить за якістю цього 

символу країни. Самі ж мексиканці в основному віддають перевагу дешевшому 

мескалю, а в гірських районах центральної Мексики до цих пір вельми 

популярний пульке. 

Виготовлення 

До натурального aguamiel — соку агави — додається цукор в пропорції 

1:8 по вазі. Ферментація суміші триває чотири дні, потім суміш іде на 

перегонку. Кінцевий продукт виходить лише після другої перегонки. 

Більша частина текіли, на той час прозорої як сльоза, одразу розливається 

по пляшках. Менша частина вистоюється в дубових бочках терміном від 

декількох місяців до семи років максимум. Напій при цьому пом’якшується і 

набуває блідосолом’яного відтінку. Зовсім невелика частина текіли іде на 

виготовлення на її основі лікерів: мигдального, сливового чи айвового. Зараз 

виготовляється близько сімдесяти мільйонів літрів текіли щороку, половина з 

якої експортується. Уряд Мексики звільняє виробників текіли від ліцензування 

та експортного мита, з метою сприяння просуванню національного напою на 

світовий ринок за помірними цінами. 

При цьому у Європі випивається всього 5% усієї експортованої кількості, 

а у Сполучених Штатах — більше 90%. Однак якість європейської текіли є 

завжди кращою, адже це завжди справжня, розлита в пляшки на місці 

виробництва текіла, міцністю 38–43 градусів. 

Щодо США та Канади, то туди текілу відправляють у сталевих 

цистернах, а сам напій при цьому випускається підвищеної міцності — 55 

градусів. Імпортер на місці доводить напій до нормальної міцності, 

розбавляючи її дистильованою водою та розливає по пляшкам. Що, звичайно ж, 

зовсім не те, що натуральний продукт. 

Культура споживання. 

Знавці і цінителі п'ють текілу (справжню витриману) не кваплячись, 

потягуючи по ковточку, щоб сповна насолодитися букетом. Причому текіла має 

бути кімнатної температури і обов'язково в спеціальній стопці з товстим денцем 

- caballito - «маленька конячка» по-іспанськи. 

Ще один традиційний спосіб - запивати текилу сангритой, особливим 

безалкогольним напоєм на основі томатного соку, соку лайма і найгостріших 

мексиканських перчиків чілі. Сангрита буває настільки гострою, що може 

посперечатися по ефекту з самою текілою. 



Дуже популярний спосіб - «лизни-перекинь-кусни», зазвичай 

практикується в барах і нічних клубах. Крім текіли для цього потрібні сіль і 

четвертинка лайму (а зовсім не часточка лимона, як багато хто думає).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



САМБУКА. 

Самбука (іт. Sambuca) — італійський лікер з ароматом анісу. Зазвичай, 

це прозора солодка рідина з вмістом спирту 38-42%, є темні і навіть червоні 

різновиди самбуки. Виготовляється з пшеничного спирту, цукру, зірчастого 

анісу, витягу з ягід бузини і набору ароматичних трав, точний склад яких 

тримається в секреті. 

 

 

 

Історія 

У середні віки сарацини привезли в Рим напій на основі зірчастого анісу. 

Його використовували як лікарський засіб і заради задоволення, в кінці 

снідання. Цей напій вважається прабатьком сучасної самбуки. 

Італійське слово Самбука було вперше використано в якості імені іншого 

лікеру на основі анісу , який було створено в Чівітавеккії близько 130 років 

тому. 

Перша комерційна версія такого напою вийшла наприкінці 1800 року в 

Чівітавеккії завдяки Луїджі Манзі, що почав продавати Самбуку Манзі 

(Sambuka Manzi), яка й виробляється до цього часу. 

В 1945 Анжело Молінарі експериментуючи у змішуванні трав'яних 

настоїв з винами і спиртами, розробив рецептуру лікеру на основі анісу і назвав 

його Sambuca Extra Molinari. Він заснував компанію з виробництва цього напою 

в маленькому прибережному містечку Чівітавеккія в 50 милях на північ від 

Риму. Завдяки зусиллям, докладеним спочатку Анжело, а потім послідовно 



трьома його синами — Мафалда, Марчелло і Антоніо, лікер Sambuca Extra 

Molinari сьогодні займає 70% італійського ринку самбуки. 

Культура споживання. 

Ні в якому разі не намагайтеся пити палаючу самбуку. Інакше можна 

обпалити собі губи, обличчя та волосся. 

 

 

 

Існує безліч способів вживання самбуки, ось кілька з них: 

Традиційний італійський спосіб приготування — самбука con mosca 

(буквально «з мухами »); самбука подається з трьома кавовими зернами, 

кинутими у напій. Вони уособлюють здоров'я, багатство і щастя. 

Самбуку п'ють і в чистому вигляді як діжестів. 

Напій підпалюють в стопці, дають горіти. Вогонь через деякий час гасне, 

і самбуку швидко випивають, поки вона тепла. 

Беруть два келихи, в один наливають лікер, підпалюють і переливають у 

другий келих (або ж келих повертається навколо своєї осі — для того, щоб не 

лопнуло скло), потім перший келих перевертають і ставлять на блюдце. Між 

тим блюдцем і келихом повинна бути паперова серветка, в неї вставлена 

пластмасова трубочка. Напій п'ють, а потім вдихають вміст другого келиха 

через трубочку. Кавові зерна розгризають. 

Також самбуку вживають у складі коктейлів. Наприклад, «вогнянний» — 

у високу рівну чарку наливають кілька шарів алкогольних напоїв у порядку 

зростання градусу, а саме: будь-який легкий лікер, шампанське, самбука, 

горілка, абсент. Напій підпалюється і п'ється через трубочку. Запиватється, 

якщо треба, лимонним соком. 



РОМ. 
Історія рому - це історія цукру. Як відомо, його можна добувати навіть з 

буряків. Найпростіше його одержати із цукрової тростини, яка походить з 

островів Папуа Нової Гвінеї. Китайські купці поширили тростину Близьким 

Сходом і Північною Африкою, де на неї натрапили європейці у часи Хрестових 

походів. Португальці та іспанці завезли її на Канари та Озрські острови. 1493 

року Колумб засадив тростиною Карибські острови, а португальці -- свою 

найбільшу колонію Бразилію. Карибські острови виявилися ідеальним місцем 

для вирощення тростини, тому вже незабаром колонізатори -- англійці, данці, 

португальці, іспанці та французи -- перетворили їх на одну велику плантацію та 

цукровий завод. Звичайно, виробництво, крім самого кінцевого продукту -- 

цукру, залишало величезну кількість субпродукту -- меляси. Уже під кінець 

1650 року народні умільці помітили: якщо до меляси долити води й залишити 

це місиво на сонці, то воно розпочинає бродити (процес ферментації). Що таке 

перегін браги, на той час європейці вже знали. Перегнали й отримали 

англійською Kill Devil -- "убити диявола" (продукт викликав жахливе похмілля, 

але лікував від застуди та тропічних болячок), або rumbullion, яке в процесі 

скорочення перетворилося на сучасне Rum (ром). Французи називають цей 

напій rhum, іспанці -- ron.  

Ром коштував виробникам цукру недорого, і вони збували його морякам 

пришвартованих суден, утримуючи їх ще довше в місцевих водах. До 1730 року 

британський флот утвердив денний раціон рому. Моряки, щоб розтягнути 

задоволення, додавали до цього напою воду й одержували грог. Грог був 

"прописаний" британським морякам до 1969 року.  

Моряки й познайомили з ромом увесь світ. Експорт з британських 

колоній процвітав настільки, що вже в кінці ХVІІ століття ромовий пунш 

витіснив джин. На американському континенті ром також завоював першість, 

проте поступився віскі. Європа, перейшовши на буряк замість тростини у 

виробництві цукру, підписала смертний вирок рому. Лише розквіт сфери 

туризму в другій половині ХХ -- ХХІ столітті знову познайомив європейців з 

Карибськими островами та ромом. Як результат -- збільшення популярності 

коктейлів на основі рому. На сьогодні головним конкурентом білого рому є 

горілка.  

Сировиною є цукрова тростина. Солодкий сік, отриманий унаслідок 

простого механічного витиснення, йде на цукроваріння та ром. Деякі гуральні 

вироблять ром із соку тростини. Та переважно сировиною для виготовлення 

рому є побічний продукт виготовлення цукру -- меляса, солодка тягуча рідина, 



яка залишається після того, як сік тростини закип'ятили й "витягнули" кристали 

цукру.  

Власне з меляси, вона має 50% цукру й містить багато мінеральних 

речовин, які й надають особливого смаку рому, а не із соку тростини 

виготовляють ром найвищого ґатунку. Із соку тростини виготовляють 

ямайський ром і ром з Тринідаду. Про них кажуть, що вони мають 

"натуральний, лагідний смак". До того ж ром розпочали виготовляти із суміші 

соку, меляси та цукрового сиропу.  

До меляси або соку додають дріжджі й через 24 години отримають 

закваску, яка має не більше як 10% алкоголю. Так "розпочинається" легкий 

ром. Важкі витривалі роми без дріжджів. Закваску витримають декілька тижнів 

на сонці.  

А далі вже звична для такого процесу дистиляція. Першими 

дистиляторами були звичайні чайники, за допомогою яких аборигени 

примудрялися отримувати декілька літрів рому за добу. Про якість мова не 

йшла. Сучасні гуральні переганяють 20 000 літрів щодня.  

Легкі сорти рому, прозорі на вигляд, отримують за допомогою хорошої 

очистки та фільтрації. Деколи, щоб надати такому рому ніжності, його 

заливають у дубові бочки на декілька місяців. Такі сорти нагадують горілку 

(особливо якщо їх очищали вугільними фільтрами). Їм притаманний 

мінімальний присмак. Для важких сортів рому використовують не 

ректифікаційні колони, а чани, як і під час виготовлення коньяку та арманьяку. 

Урешті одержуємо серйозний присмак.  

Відразу після дистиляції відбувається старіння рому. Хоча є й немало 

людей, які надають перевагу сирому, свіжому рому, в якому є невелика 

кількість вуглекислого газу, що надає цьому напою "гостроти та сили". Однак 

переважна більшість людей полюбляє витриманий ром.  

Зараз більшість сортів рому витримують у бочках, які колись містили 

віскі або бурбон. Це додає додаткового аромату. Старіння, або витримка, може 

тривати від одного до тридцяти й більше років, усе залежить від виробника. Під 

час старіння ром і набуває свого золотистого кольору, який із часом змінюється 

темно-коричневим.  

 



Класифікація рому 

Білий -- наближається до горілки, зазвичай легкий, (є винятки, зокрема 

важкі -- на французьких островах). Часто їм надають фруктового присмаку в 

сумішах.  

Золотий -- Amber Rums, середньої важкості; провівши декілька років у 

бочках одержали свій золотистий відтінок.  

Темний (важкий) -- витримані багато років сорти (часто зі смаком доданої 

карамелі). П'ють, часто не змішуючи.  

Ароматизовані -- можуть бути білі, золоті та темні. Їх збагачують 

фруктовими ароматизаторами. На Карибах популярні пунші -- суміші рому із 

фруктовими соками.  

Змішані -- суміш легких і важких сортів.  

Найбільш відомі види рому: «Анехо» — міцність 41% (найвища якість), 

«Матусалем» — 40%, «Суперіор» — 44,5% (хороший ром), «Ронда Анжела» — 

44% (якість вище середнього), «Havana Club» — 40%, «Баккарді» — 40% 

(якість середня). Останній був улюбленим ромом Ернеста Хемінгуея. 

Культура споживання. 

Як усі алкогольні напої, ром можна пити не лише у чистому вигляді. 

Щобільше, у чистому вигляді пити ром узагалі не рекомендують. Найпростіше 

цей напій розбавити водою або ж додати до нього льоду. Окрім того, є чимало 

коктейлів. Найвідоміші -- Дайкірі (ром, лимон і льодова стружка), "Пінья-

колада" (ром, часто трьох сортів, кокосове молоко, ананасовий сік і лід). У нас 

же найбільш популярний "Куба лібре" (Вільна Куба) -- це ром, "Кока-кола" і 

лід. 

 



КОНЬЯК. 
Коньяк (фр. Cognac) — міцний алкогольний напій янтарно-золотистого 

кольору, що має складний аромат з відтінками ванілі і м'яким гармонійним 

смаком, виготовляється з коньячного спирту, який отримують в результаті 

перегонки білих сухих виноградних вин з пізнішою витримкою в дубових 

бочках. 

Коньяк носить ім'я маленького міста Коньяк, розташованого в 500 

кілометрах на південний захід від Парижа, що дав назву всій області 

департаменту Під час першої чверті XX століття виноградники поволі 

відновлювалися, використовуючи американські інвестиції, проте вони не 

досягли попереднього рівня виробництва. Дбайливе відношення значно 

поліпшило урожай, були видані декрети, які регламентували кожну стадію по 

виготовленню коньяку. Ці декрети контролюють процес виробництва коньяку, 

який зараз стає дуже цінним і популярним напоєм. 

В наші дні коньяк успішно покорює світ. З майже 200 мільйонів пляшок 

цього напою, які виготовляються щороку 95 % йде на експорт. Головним 

світовим споживачем є Сполучені Штати Америки, Англія, Німеччина, 

Гонконг, Японія. Цікаво, що до Азії поставляється лише високоякісний напій. 

Так, наприклад, в Японії продаж коньяків вищої якості складає 99 % від об'єму 

всієї його реалізації в цій країні. Японці останнім часом все більше і більше 

схиляються до вживання найстаріших, а значить і найдорожчих коньяків. 

Під час першої чверті XX століття виноградники поволі відновлювалися, 

використовуючи американські інвестиції, проте вони не досягли попереднього 

рівня виробництва. Дбайливе відношення значно поліпшило урожай, були 

видані декрети, які регламентували кожну стадію по виготовленню коньяку. Ці 

декрети контролюють процес виробництва коньяку, який зараз стає дуже 

цінним і популярним напоєм. 

В наші дні коньяк успішно покорює світ. З майже 200 мільйонів пляшок 

цього напою, які виготовляються щороку 95 % йде на експорт. Головним 

світовим споживачем є Сполучені Штати Америки, Англія, Німеччина, 

Гонконг, Японія. Цікаво, що до Азії поставляється лише високоякісний напій. 

Так, наприклад, в Японії продаж коньяків вищої якості складає 99 % від об'єму 

всієї його реалізації в цій країні. Японці останнім часом все більше і більше 

схиляються до вживання найстаріших, а значить і найдорожчих коньяків. 

 

 



Виробництво коньяку 

Коньяк роблять з винограду сортів Юні Блан, Фоль Бланш і Коломбар, 

вирощеного на крейдяних ґрунтах регіону Коньяк. Кожен сорт вносить в букет 

свій аромат: 

Уні Блан додає коньяку квіткові аромати з нотками спецій, 

Фоль Бланш покращує якість коньяку при старінні і наділяє його 

запахами фіалки і липи. 

Коломбар додає напою різкий, міцний, молодий букет. 

На одному гектарі землі в окрузі міста Коньяк виростає в середньому три 

тисячі виноградних кущів, які дають від 90 до 100 гектолітрів вина. 

Відповідно до урядових указів 1936 і 1938 років, для отримання права на 

апелласьон Коньяк виробники зобов'язані використовувати тільки наступні 

сорти (всі - білі): як основні (не менше 90 відсотків): Юні Блан (Ugni Blanc), 

Фоль Бланш (Folle Blanche), Коломбар (Colombard), Блан Раме (Blanc Ramй), 

він же Мелье Сен-Франсуа (Meslier Saint-FranHois), Жюрансон (Juranзon), 

Монтіль (Montils), Семійон (Semillon); як допоміжне (не більше 10 відсотків) - 

Селект (Select). 

Технологія виробництва 

Збір винограду проводиться в жовтні. Потім його віджимають, видаляючи 

кісточки, шкірку і гребені. Сік заливають у великі ємності, де він бродить 

протягом 10 днів при температурі 20—25 °С. В результаті одержують молоде 

сухе вино, достатньо кисле і бідне танінами, міцністю від 7 до 9 %. Воно не 

призначене для пиття. Його доля — пройти дистиляцію, щоб стати коньячним 

спиртом, тією самою eau-de-vie — «водою життя», основою для коньяків. 

Декілька місяців йде на те, щоб перетворити все вино одного урожаю на 

коньячний спирт. Але, згідно закону, дистиляція повинна завершитися до 31 

березня наступного року. Проводиться вона по шарантскому методу — в два 

етапи, в мідних апаратах типу «alambic charentais», місткістю до 25 гектолітрів. 

Після першої фази дистиляції молоде вино міцністю 7 градусів перетворюється 

на спирт-сирець міцністю до 27—30 °C, потім слідує друга перегонка, щоб 

одержати eau-de-vie міцністю 70—78 градусів. Причому на другому етапі 

перегонки першу і останню частини дистиляту — «голову» і «хвіст» — 

відсікають, залишаючи тільки «серце» — спирти, які надалі закладаються в 

дубові бочки для витримки. Дистиляція проводиться в перегінних кубах з 

червоної міді, тому що цей метал стійкий до дії винних кислот. Перегонка 10 

літрів вина дає приблизно один літр коньячного спирту, досить непоказного за 

кольором і каламутного. 

Наступний важливий етап — витримка коньяку. Вона є вирішальним 

чинником для досягнення напоєм вищого ступеня якості. 



Деревина дуба додає напою золотисто-янтарний колір, аромат ванілі і 

горіха. Для виробництва коньяків французький закон наказує використовувати 

бочки з дуба, привезеного з лісів Лімузена і Тронсе. У бочках лімузенського 

дуба старіння коньяку відбувається швидше, ніж в тронських, тому що вони 

пористіші, а значить, з них сильніше випаровується алкоголь. 

Бочки будуються ручним способом і без єдиного цвяха. Для герметизації 

використовують борошно і листя очерету. Вважається, що чим старіше бочка, 

тим вона цінніше. Вони цінуються буквально на вагу золота, їх ретельно 

оберігають, навіть спеціально розводять павуків, які обплітають бочки 

павутиною і захищають їх від шкідників. 

Коньячний спирт перетворюється на «божественний напій» тільки після 

витримки в бочках. Витримка — процес дуже довгий і складний, вимагаючий 

від хранителя льоху знань, величезного досвіду і таланту. Він проходить в 

різних бочках, які (залежно від віку) володіють різними властивостями. 

Молодий коньяк тримають в нових бочках, що містять багато танінів, 

ароматів ванілі, дуба, спецій, солодкуватий, гіркуватий і кислуватий смак, тут 

він насичується кольором. Це відбувається не більше двох місяців, а потім 

коньяк переливають в старіші бочки. 

Після 50-річної витримки в бочці, що містить 350 літрів коньячного 

спирту, залишається тільки 100 літрів. 

За 60 років старіння в бочці міцність коньяку знижується на 40 %. В 

цьому випадку його переливають в пляшки для припинення процесу 

випаровування. 

Нарешті, коньяк — це завжди купаж, куди входять коньячні спирти різної 

витримки з різних сортів винограду. Саме купажування дозволяє зберігати 

постійну якість і смак, властивий певній марці. Старі, довго витримані коньяки, 

що містять менше танінів, але більше ароматів, служать для пом'якшення смаку 

молодих, зниження змісту алкоголю в купажі. Також для пониження міцності 

використовується і дистильована вода. В цьому випадку вона може додаватися 

прямо в молодий коньяк, але в найкращих Домах, щоб уникнути шоку напою, 

спочатку водою розбавляють дуже старий коньяк, одержуючи міцність близько 

27 %, і залишають цю суміш відпочивати декілька місяців. Після цього її 

поступово наливають в молодий коньяк. Коли необхідну кількість суміші було 

додано, купаж повинен витримуватися в дубових бочках ще не менше 5 місяців. 

У кожної фірми-сім'ї є свої технологічні секрети, що передаються від 

батька до сина і що зберігаються в строгому секреті. 

Позначення марочних коньяків. 

V.S. (Very Special) — вік коньячних спиртів не менше 2.5 років. 

Superior — не менше 3.5 років. 

V.S.O.P. (Very Superior Old Pale) — не менше 4.5 років. 



V.V.S.O.P. - Grand Reserve — не менше 5.5 років. 

Napoleon – X.O. (Extra Old) — понад 6.5 років. 

Культура споживання. 

Вживають коньяк як перед їжею, для підняття апетиту, так і після з чаєм, 

кавою, сигарою. Також вживають у коктейлях, розбавленим водою або з 

льодом. 

Як правило, коньяк п'ється при кімнатній температурі. П’ють коньяк 

маленькими ковтками з маленьких коньячних чарок місткістю 125 см³. Чарка 

виготовляється з тонкого білого прозорого скла, щоб був добре видно 

золотистий колір коньяку, має низьку ніжку і звужується вверху стінки, що 

дозволяє краще утримувати аромат напою. Застосовується також кулястий 

келих, званий в деяких країнах "інгалятором", місткістю 100-125 см³. В нього 

наливають 25 см³ коньяку. 

Коньяк п'ють не поспішаючи, в тихій і скромній обстановці, у дуже 

вузькому колі близьких по духу. Це особливий напій, не призначений на 

відміну від шампанського для багатолюдних і галасливих ювілеїв, торжеств, 

вшановувань. 

Долонею зігрівають чарку у вигляді тюльпана, в яку його наливають, 

завдяки чому він повністю віддає свій аромат, проте у жодному випадку не 

можна штучно нагрівати келих. Наповнюють келих на одну чверть об'єму. 

Візуально якість напою можна оцінити по його в'язкості. Для цього, нахиливши 

келих, плавно повертають його навколо осі. У старого і однорідного по своєму 

складу коньяку на стінці келиху краплі формуються і стікають вниз поволі, 

утворюючи красиву "корону" з густих, щільних слідів. 

Якщо пропонують декілька марок, то для якнайповнішого сприйняття 

смакових достоїнств всіх коньяків необхідно обполіскувати рот теплим чаєм 

після випробування кожного зразка. Існує особливий етикет дегустації коньяку. 

Як правило, наливають 15-20 см³ напою. Оптимальна температура дегустації -

20-25 градусів. Тому перед дегустацією коньяк необхідно потримати в чарці 

близько 10 хвилин. 

Насолодившись всією гаммою коньячного аромату, маленькими 

ковточками пробують напій на смак, відчуваючи, наскільки добре він (смак) 

розповсюджується в роті, справляючи враження "хвоста павича" (quene de pao), 

так, як ніби він розкривається в роті. 

Коньяк не закушують. Заїдають яблуками, а краще - шоколадом. Не 

рекомендується закушувати коньяк виноградом щоб уникнути небажаних 

наслідків. Непогано, не поспішаючи пригублюючи коньяк і розмовляючи з 

друзями, мати можливість насолодитися також чашкою чорної кави. 

Залежно від якості, коньяк або споживають в чистому вигляді, 

розбавляючи газованою водою, тоніком, содовою, або змішуючи його з іншими 



напоями. У Британії, наприклад, коньяк або інше бренді змішують з імбирним 

елем, в США – додають в коктейлі, в Канаді його розбавляють мінеральною 

водою Vichy, а в Японії його п'ють не після обіду, як в Європі, а на початку – 

під закуску. Зірковість коньяку з різних країн не є показником однакової якості. 

Так, 3-зірковий коньяк з Греції дуже грубий і сильно віддає спиртом, тому тут 

рекомендовано винятково 5 зірок. 

Кулінарне застосування 

Коньяк в кулінарії вживається в соусах, блюдах фламбе, маринадах, 

кассеролі з кролика, курячих фрикасе, млинцях і забальонах, не говорячи вже 

про варення та шоколад. 

Коньяк вживають також як лікувальний, тонізуючий засіб. 

 

 

 

 

 



Коктейлі групи Зуум. 

Коктейлі групи Зуум.  Це специфічні міцноалкогольні напої, які 

готують з меду, вершків (свіжих) і основи. Мед перед приготуванням 

підігрівають на водяній бані до рідкої консистенції і охолоджують до кімнатної 

температури. 

Рецептура коктейлів Зуум має таку формулу: 

 

де  1 частина = 10 мл;  a – солодкий компонент (мед); b – вершки; с – основа 

(коньяк, горілка, джин, ром, бренді); L –  ароматичний модифікатор (тертий 

шоколад або ароматні лікери). 

 

Приготування коктейлю Зуум. 

У заздалегідь охолоджений шейкер кладуть лід ( на 1\3  його об’єму), 

вливають мед і вершки, потім основу і інтенсивно збивають. Після цього суміш 

виливають через фільтр в охолоджену коктейльну чарку. Зверху посипають 

тертим шоколадом. У коктейлі Зуум константою є вершки і мед, змінюється 

лише основа. 

 

 

 



Інструкційно – технологічна карта 

        «МОЛОДА ЛЕВИЦЯ» 

Інгредієнти  Нетто  

Абсент  40 мл 

Вершки  20 мл 

Мед  5 гр 

Тмин  1 гр 

Шоколад  1 шмат 

Лід  200 мл 

Вихід  250 мл 

 

 

 

Метод: шейк. 

Бокал: для коктейлю. 

Гарнір: шматочок шоколаду. 

 

Технологія приготування 

 В шейкер кладемо 1\3 об’єму льоду, вливаємо мед та вершки, потім абсент і 

все інтенсивно збиваємо. Потім  отриману суміш проціджуємо через фільтр в 

охолоджений бокал для коктейлю. З верху присипаємо подрібненим тмином та 

шматочком шоколаду.  

 

 

 

 

Розробила майстер в\н Стригун Н.В. 

 



Коктейлі групи Фраппе. 

Ці коктейлі подають обов’язково з льодом. До їх складу входить   

охолоджена чорна кава. 

Рецептури коктейлів Фраппе розробляються за такими формулами: 

 

де 1 частина – 10 мл,  k - кава холодна,  с- основа (ароматні лікери), a- солодкий 

компонент (плодово-ягідні лікери). 

 

Приготування коктейлю Фраппе. 

Компоненти збивають у шейкері з льодом, потім переливають у заздалегідь 

охолоджену і повністю заповнену льодом склянку Олдфешен або коктейльну чарку 

місткістю 75 мл. Сервірують  соломинкою і чайною ложкою. Можна гарнірувати 

збитими вершками. 

 

 

 

 

 

 

 



Інструкційно – технологічна карта 

«ЯМАЙКА МАУНТИН» 

Інгредієнти  Нетто  

Кава еспрессо 100 мл 

Темний ром 50 мл 

Банан  100 г 

Сік апельсина 70 мл 

Цукор  7 г 

Lime Roses 2 мл 

Вихід  220 мл 

 

 

Метод : бленд. 

Бокал: для коктейлю. 

Гарнір: шматочок апельсину на бортику та банан в бокалі. 

 

Технологія приготування. 

Покладіть охолоджену каву разом з льодом в міксер, а слідом за ним і всі 

інші компоненти. Взбивати протягом 10 секунд на низькій швидкості. Перелити 

суміш в бокал для коктейлю і прикрасити шматочком апельсину на бортику бокала 

та шматочками банану. 

 

 

 

 

 

Розробила майстер в\н Стригун Н.В. 



Коктейлі групи Фрозен. 

 

Особливістю цієї групи коктейлів є те, що до їх складу входить велика 

кількість охолодженого компонента у вигляді снігової маси (подрібненого 

льоду). 

 

 

Приготування коктейлю Фрозен. 

Компоненти з великою кількістю снігової маси закладають у міксер, де 

збивають доти, доки вся суміш не перетвориться в снігову алкогольну масу. Так 

можна подавати будь-який коктейль, крім тих, що містять емульгатори. 

Рекомендують ці коктейлі в жарку пору року. Найпопулярнішим напоєм 

Фрозен є коктейлі типу Сау. 

Можна приготувати такі коктейлі цієї групи: Фрозен Дайкері, Фрозен 

Саузерн, Комфорт Сау, Фрозен Оранж Блоссом, Фрозен ред Ліон. 

 

 

 

 



Інструкційно – технологічна карта 

«ФЛАМІНГО» 

 

 

 

 

 

 

 

Метод : мікс або бленд. 

Бокал: для коктейлю. 

Гарнір: шматочок ананасу. 

 

Технологія приготування. 

Покладіть всі інгредієнти разом з подрібненим льодом в міксер. Взбивати 

протягом 15 секунд на високій швидкості. Перелити суміш в бокал для коктейлю і 

прикрасити шматочком ананасу на бортику бокала та трубочкою. 

 

 

 

 

 

Розробила майстер в\н Стригун Н.В. 

Інгредієнти  Нетто  

Білий ром 30 мл 

Лаймовий сік 15 мл 

Ананасовий сік 2 мл 

Гранатовий сироп 2 – 3 краплі 

Свіжий ананас 2 – 3 шматки 

Дрібний  лід 100 мл 

Вихід  150 мл 



Коктейлі групи Свізл. 

 

Ці коктейлі відрізняються від інших тим, що їх готує сам відвідувач за 

допомогою спеціального інструмента, який має назву «свізл». Його виготовляють 

з металу, дерева, пластмаси у вигляді стержня з лопастями, які направлені догори 

під кутом. 

Приготування коктейлів групи Свізл. 

У келих Хайбол місткістю 250 мл бармен кладе лід на 1\3 його об’єму, 

вливає всі компоненти, а потім подає келих відвідувачу, який збиває напій за 

допомогою інструменту «свізл». Для цього він опускає лопасті у напій, стержень 

затискує між долонями і покручує інструмент доти, доки він не стане пінистим. 

Формула коктейлів Свізл така: 

+f 

Де 1 частина = 10 мл; а – солодкий компонент (сироп цукровий, лікер);  b – 

кисла частина (сік лимона або лайма); c – основа (ром Ямайський або інші 

дистиляти); L – ароматичний модифікатор (бітер Ангостура);  - 2-3 гілочки свіжої 

м’яти,  f- фрукти. 

З ромом або джином добре поєднується сік лайма, з іншими дистилятами 

лимонний сік. До коктейлів з ромом додають сироп Оржа або Фалернум, а з віскі 

лікер Шартрез. 

 

 



Інструкційно – технологічна карта 

« ЛОНДОНСЬКИЙ      

МЯТНИЙ СВІЗЛ» 

 

 

 

 

 

 

 

Метод : свізл. 

Бокал: хайбол. 

Гарнір: гілочка м’яти. 

 

Технологія приготування. 

В хайбол положити м’яти 8 листочків. Наповнити хайбол льодом, а потім 

налити в нього джин 50 мл, цукрового сиропу 20 мл і налити содову до верху 

бокала. Вижати сік 1\4 лимону. Всі інгредієнти обережно розмішати свізлом та  

прикрасити листям м’яти. 

 

 

 

 

Розробила майстер в\н Стригун Н.В. 

Інгредієнти  Нетто  

Джин  50 мл 

Цукровий сироп 20 мл 

Лимон  40 мл 

М’ята  3 гр 

Дрібний  лід 150 мл 

Вихід  250 мл 



Коктейлі групи Шейк. 

Вони складаються з таких самих компонентів, що і коктейлі групи Сау, 

лише з іншим пропорційним відношенням між ними. Ароматичні 

модифікатори та емульгатори не додають. 

 Готують коктейль Шейк  у шейкері з льодом і подають коктейль в коктейльній 

чарці. Соломинкою не сервірують. Рекомендують чоловікам, оскільки це міцний 

напій. 

 

Рецептуру для коктейлів Шейк розробляють за такою формулою: 

 

 

де 1 частина =10 мл; a – солодкий компонент (ароматні лікери Бенедиктин, 

Шартрез, Пряний, Куантро, М’ятний); b – кислий компонент (лимонний сік); c- 

основа (міцно алкогольні напої, що містять від 45 % об’єму спирту і вище). 

 

 

 



Інструкційно – технологічна карта 

«ПІД КОВДРОЮ» 

Інгредієнти  Нетто  
Бренді  15 мл 

Білий ром 10 мл 

Cointreau  10 мл 

Лимонний сік 5 мл 

Вихід  40 мл 

 

 

Метод : шейк. 

Бокал: для коктейлів. 

Гарнір: шкірка лимону. 

 

Технологія приготування. 

Наповнити шейк ер до половини льодом. Налити в нього бренді, ром, 

Cointreau та лимонного соку. Добре встряхнути суміш і процідити в бокал для 

коктейлів. Потів гарнірувати коктейль шкіркою лимону. 

 

 

 

 

 

 

Розробила майстер в\н Стригун Н.В. 



Коктейлі групи Краста. 

 

Це коктейлі типу Сау, які оформляються цукровою «памороззю» (краста) на 

зовнішній частині келиха Сау. Так подають будь-який коктейль Сау, крім 

аперитивних. 

 

Коктейлі групи Краста готують у такій послідовності: 

Спочатку келих оформляють цукровою «памороззю», потім на дно його 

опускають спіраль з цедри лимона або апельсина, складену у вигляді цілого плода. 

Окремо в шейкері з льодом готують коктейль типу Сау з обов’язковим 

використанням ароматичного модифікатора. Приготовлений коктейль обережно 

через фільтр шейкера вливають в оформлений келих Сау. Сервірують соломинками. 

Рецептура коктейлів Краста має таку формулу: 

 

Де 1 частина = 10 мл; a – підсолоджуючий компонент (плодово-ягідні сиропи або 

лікери, або мед);b – кисла частина (лимонний сік);c – основа (горілка, віскі, джин, 

коньяк, бренді; L – ароматичний модифікатор (бітер Ангостура або Апельсиновий, 

лікер Бенедиктин або Шартрез). Вихід коктейлю не повинен перевищувати 50 мл на 

одну порцію. 

 

 



Інструкційно – технологічна карта 

«МЕЙСОН ЧАРЛЬЗ» 

Інгредієнти  Нетто  

Білий ром 2 частини 

Сік лайма 1\4 частини 

Цукровий сироп 1\4 частини 

Свіжа м’ята  1-2 шт 

Цукрова пудра 3 гр 

Дрібний лід 150 гр 

Вихід  250 мл 

 

 

 

Метод : стір та шейк. 

Бокал : для коктейлів. 

Гарнір : дрібно нарізана м’ята. 

 

Технологія приготування. 

В бокалі для змішування обережно роздавити 1-2 гілочки свіжої  м’яти і 

залити їх ромом. Настояти 20 хв. Потім гострим ножем дрібно нарізати листя 

м’яти не чіпаючи степла. Змішати невелику кількість нарізаної м’яти з 

цукровою пудрою, краї бокалу потерти лаймовою шкіркою і опустити в 

цукрову пудру з м’ятою – отримаємо ефект інію. 

Покласти в шейкер трішки льоду і налити ром, лаймовий сік, цукровий 

сироп. Добре стряхнути все разом і процідити в заморожений бокал для 

коктейлю. Зверху насипати нарізаної м’яти для краси. 

 

 

 

Розробила майстер в\н Стригун Н.В. 



 


