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ДНЗ «Уманський професійний аграрний ліцей» 

 

 

Інструкційно – технологічні картки по темі : 

«Холодні страви і закуски»  

(бутерброди, закуски і холодні страви з сиру та яєць) 

 

 

 

 

Анотація:  Роздатковий матеріал  по темі: «Холодні страви і закуски» 

включає в себе інструкційно – технологічні картки апробовані учнями в процесі 

навчання. Дані картки складені відповідно до тем виробничого навчання по 

професії «Кухар». Вони допомагають учням ознайомитися з поетапною 

технологією приготування страв та оформленням і подачею готової страви.  

Інструкційно – технологічні картки по темі: «Холодні страви і закуски» 

призначені для надання теоретичної і практичної допомоги майстрам 

виробничого навчання, викладачам спеціальних дисциплін та учням 

професійно – технічних навчальних закладів для виконання практичних 

завдань. Дані картки можуть використовуватись як на уроках теоретичного так 

і на уроках виробничого навчання. 

 

 

 

 

 



Інструкційно – технологічна карта 

Бутерброд з маслом. 

Українська кухня В.С.Доцяк ст.385 
 

Сировина на 1порцію г Технологічні вимоги до 

якості сировини брутто нетто 

хліб 30 30 Сировина відповідає 

вимогам діючих 

стандартів або технічних 

умов. 

масло 13 13 

зелень 2 2 

Вихід  45 

 

Технологія приготування. 
На нарізані скибочки хліба укладають вершкове масло або 

шоколадне, нарізане тоненькими  шматочками різної форми так, щоб 

вони покривали більшу частину скибочки хліба. 

Вимоги до якості 
Бутерброди мають гладеньку поверхню, смак і запах властивий 

використовуваним продуктам. 

Хліб нечерствий,  товщина скибочки для відкритих бутербродів —

1-1,5 см. 
 

№ Порядок 

виконання 

вправи 

Вказівки і 

пояснення 

Інструменти і 

обладнання 

Малюнок 

1 Підготувати 

сировину 

Нарізати хліб, 

викласти на 

закусочну 

тарілку 

масло. 

Середній ніж 

кухарської 

трійки, 

обробна 

дошка 

промаркована 

Х 

 
2 Подача. Укласти 

масло на хліб 

Середній ніж 

кухарської 

трійки, 

обробна 

дошка 

промаркована 

Х  
 

 
 

 

 



Інструкційно  - технологічна карта 

Бутерброди з ковбасою. 

Українська кухня В.С.Доцяк ст.386 
Сировина на 1порцію г Технологічні вимоги до 

якості сировини брутто нетто 

Ковбаса варена 26 25 Сировина відповідає 

вимогам діючих стандартів 

або технічних умов. 
Масло  5 5 

Хліб  30 30 

Вихід  60 

Технологія приготування. 
На скибочку хліба укладають  вершкове масло та тоненько нарізану 

ковбасу. Бутерброди з вареною ковбасою можна подавати з маслом 

вершковим, маслом з гірчицею (5 г), прикрасити зеленню. 

Вимоги до якості 
Продукти акуратно нарізані, зачищені і викладені на скибочці хліба. 

Вони мають гладеньку поверхню, смак і запах властивий 

використовуваним продуктам.  Хліб нечерствий,  товщина скибочки для 

відкритих бутербродів —1-1,5 см. 

№ Порядок 

виконання 

вправи 

Вказівки і 

пояснення 

Інструменти і 

обладнання 

Малюнок 

1 Підготувати 

сировину 

Нарізати 

хліб, 

викласти на 

закусочну 

тарілку 

масло. 

Великий ніж 

кухарської 

трійки, обробна 

дошка 

промаркована Х 
 

2 Підготувати 

масло 

Укласти 

масло на 

хліб 

Середній ніж 

кухарської 

трійки, обробна 

дошка 

промаркована Х  
 

3 Підготувати 

ковбасу 

Нарізати 

ковбасу  

Великий ніж 

кухарської 

трійки, обробна 

дошка 

промаркована МГ 
 

4 Подача.  Укласти 

ковбасу на 

хліб 

Мілка столова 

тарілка 

 

5 Прикрасити зеленню 



Інструкційно - технологічна карта 

Потапці (грінки) з салом. 

Українська кухня В.С.Доцяк ст.386 
Сировина на 1порцію г Технологічні 

вимоги до якості 

сировини 
брутто нетто 

хліб житній або 

пшеничний 

70 70 Сировина 

відповідає 

вимогам діючих 

стандартів або 

технічних умов. 

маса смаженого хліба  80 

сало шпик 52 50 

часник 2,6 2 

Вихід  80\20 

Технологія приготування. 

Скоринку хліба натирають часником. Хліб і сало нарізують 

скибочками по 2 шт. на порцію. На сковороду з підсмаженим салом 

кладуть скибочки хліба і підсмажують з обох боків. На стіл подають 

разом із салом. 

Вимоги до якості. 

Продукти акуратно нарізані, зачищені і викладені на скибочці хліба. 

Вони мають гладеньку поверхню, смак і запах властивий 

використовуваним продуктам.  Хліб нечерствий,  товщина скибочки для 

відкритих бутербродів —1-1,5 см. 

№ Порядок 

виконання 

вправи 

Вказівки і 

пояснення 

Інструменти і 

обладнання 

Малюнок 

1 Підготувати 

сировину 

Нарізати 

хліб, 

викласти на 

закусочну 

тарілку 

масло. 

Великий ніж 

кухарської 

трійки, обробна 

дошка 

промаркована 

Х 
 

2 Підготувати 

сало 

Нарізати 

сало  

Ніж, обробна 

дошка 

промарковані 

СМ 

 

 

3 Подача. Сало на хліб  Мілка столова 

тарілка 

 

4 Прикрасити Зеленню  

 



Інструкційно - технологічна карта 

Бутерброди з вареними м'ясними продуктами. 

Українська кухня В.С.Доцяк ст.385 

 

 

Технологія приготування. 

На скибочку хліба укладають варені м'ясні продукти (м'ясо або язик  

варені) нарізані тоненькими скибочками, прикрашають свіжими чи 

маринованими овочами, зеленню. 

Вимоги до якості 

Продукти акуратно нарізані, зачищені і викладені на скибочці хліба. 

Вони мають гладеньку поверхню, смак і запах властивий 

використовуваним продуктам.  Хліб нечерствий,  товщина скибочки для 

відкритих бутербродів —1-1,5 см. 

№ Порядок 

виконання 

вправи 

Вказівки і 

пояснення 

Інструменти і 

обладнання 

Малюнок 

1 Підготувати 

сировину 

Нарізати хліб, 

викласти на 

викласти на 

закусочну 

тарілку масло. 

Великий ніж 

кухарської 

трійки, 

обробна 

дошка 

промаркована 

Х  

2 Підготувати 

м’ясо 

Нарізати м'ясо 

(шинка) 

Великий ніж 

кухарської 

трійки, 

обробна 

дошка 

промаркована 

МГ 
 

3 Подача. Укласти м'ясо 

на хліб 

Мілка 

столова 

тарілка  

 

4 Прикрасити зеленню  

Сировина на 1порцію г Технологічні вимоги до 

якості сировини брутто нетто 

Яловичина  65 48 Сировина відповідає 

вимогам діючих 

стандартів або 

технічних умов. 

Маса варених м'ясних 

продуктів 

 30 

Хліб  30 30 

Вихід  60 



Інструкційно - технологічна карта 

Асорті рибне на хлібі. 

Українська кухня В.С.Доцяк ст.386 
 

 

Технологія приготування. 

Підготовлену рибу нарізують тоненькими шматочками, хліб 

змащують маслом, укладають на нього рибу, ікру і прикрашають 

нашаткованою зеленою цибулею. 

Вимоги до якості 

Продукти акуратно нарізані, зачищені і викладені на скибочці 

хліба. Вони мають гладеньку поверхню, смак і запах властивий 

використовуваним продуктам.  Хліб нечерствий,  товщина скибочки 

для відкритих бутербродів —1-1,5 см. 

 

 

 
 

Сировина на 1порцію г Технологічні вимоги до 

якості сировини брутто нетто 

ікра кетова або 

зерниста чи 

паюсна 

10,2 10 Сировина відповідає 

вимогам діючих стандартів 

або технічних умов. 

осетер 23 14 

або севрюга 22 14 

маса відвареної 

риби 

 10 

цибуля 6 5 

масло вершкове 5 5 

хліб 30 30 

Вихід  60 



 

 

 

 

 

 

 

 

№ Порядок 

виконання 

вправи 

Вказівки і 

пояснення 

Інструменти і 

обладнання 

Малюнок 

1 Підготувати 

сировину 

Нарізати 

хліб, 

викласти на  

закусочну 

тарілку 

масло. 

Великий ніж 

кухарської 

трійки,  

обробна 

дошка 

промаркована 

Х  

 
2 Підготувати 

масло. 

Укласти 

масло на 

хліб 

Середній ніж 

кухарської 

трійки,   

обробна 

дошка 
 

 
3 Підготувати 

рибу 

Нарізати 

рибу 

Середній ніж 

кухарської 

трійки,  

обробна 

дошка 

промаркована 

РГ 
 

4 Подача. Укласти 

рибу на 

хліб 

Мілка 

столова 

тарілка 

 
 

5 Прикрасити зеленню 



 

Інструкційно -технологічна карта 

Сир з часником. 

Українська кухня В.С.Доцяк ст.416 

 

 

 

Технологія приготування. 

 

  Сир розтирають із сметаною, додають розтертий з сіллю часник і все 

добре збивають. Перед подаванням кладуть у салатник або закусочну 

тарілку, прикрашають зеленню петрушки та нарізаним яйцем. 

 

Вимоги до якості 

  Закуски з сиру мають гострий смак, консистенцію соковиту, колір 

властивий продуктам, що входять до закуски. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Сировина на 1порцію г Технологічні вимоги до якості 

сировини брутто нетто 

сир    101 100 Сировина відповідає вимогам 

діючих стандартів або 

технічних умов. 
часник      6 5 

сметана   — 25 

зелень   5 4 

Яйця — 10 

Вихід    — 140 



№ Порядок 

виконання 

вправи 

Вказівки і 

пояснення 

Інструменти і 

обладнання 

Малюнок 

1 Підготувати 

сир. 

Розтерти сир. Виделка 

 
2 Підготувати 

часник. 

Почистити 

часник, і 

розтерти з 

сіллю.  

Малий ніж 

кухарської 

трійки, обробна 

дошка, місце 

для відходів, 

ступка. 

 

 
3 Використати 

сметану. 

Додати 

сметану до 

сиру і 

розтерти. 

Ложка та 

тарілка. 

 
4 Підготувати 

зелень. 

Помити 

зелень під 

проточною 

водою, дрібно 

нарізати. 

Великий ніж 

кухарської 

трійки і 

обробна дошка 

промарковані 

З.  
5 Підготувати 

яйця. 

Попередньо 

оброблені 

яйця зварити 

та нарізати.  

Каструля, 

обробна дошка, 

середній ніж 

кухарської 

трійки.  

 
6 Подача.   Викласти в 

салатник або 

на закусочну 

тарілку, 

прикрасити 

зеленню та 

нарізаним 

яйцем. 

Закусочна 

тарілка або 

салатник. 

 

 



Інструкційно - технологічна карта 

Сир з жовтками. 

Українська кухня В.С.Доцяк ст.416 

 

Сировина на 1порцію г Технологічні вимоги до 

якості сировини брутто нетто 

сир 78 78 Сировина відповідає 

вимогам діючих стандартів 

або технічних умов. 
жовтки 17 17 

сметана 25 25 

Вихід  — 120 

 

 

Технологія приготування. 

    Сир і жовтки круто зварених яєць протирають крізь сито, додають 

сметану, червоний і чорний перець, сіль. Масу добре перемішують. 

    Перед подаванням масу укладають на тарілку або в салатник, зверху 

посипають подрібненим жовтком.  

 

Вимоги до якості 

 

   Закуски з сиру мають гострий смак, консистенцію соковиту, колір 

властивий продуктам, що входять до закуски. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

№ Порядок 

виконання 

вправи 

Вказівки і 

пояснення 

Інструменти 

і обладнання 

Малюнок 

1 Підготувати 

сир. 

Сир 

протерти 

крізь сито. 

Сито. 

 
2 Перетерти 

жовтки. 

Разом з 

сиром 

протерти 

жовтки через 

сито. 

Сито. 

 

3 Перемішати  Сир і 

жовтки, 

сметану, 

червоний і 

чорний 

перець, сіль. 

Ложка та 

тарілка чи 

салатник. 

 
 

4 Подача. Викласти в 

салатник або 

на закусочну 

тарілку,прик

расити 

зеленню та 

нарізаним 

яйцем. 

Закусочна 

тарілка або 

салатник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Інструкційно - технологічна карта 

Сир з овочами. 

Українська кухня В.С.Доцяк ст.416 

 

Сировина на 1порцію г Технологічні вимоги до 

якості сировини брутто нетто 

сир 100 100 Сировина відповідає 

вимогам діючих стандартів 

або технічних умов. 
редиска 21 20 

цибуля зелена 4 3 

сметана 10 10 

петрушка, кріп 5 4 

Вихід  — 138 

 

 

Технологія приготування. 

    Сир протирають крізь сито, додають дрібно нарізану редиску, 

зелену цибулю, кріп, петрушку, сметану, сіль і перемішують. 

    Перед подаванням масу кладуть на тарілку або в салатник, 

посипають подрібненою зеленню. 

 

Вимоги до якості 

     Закуски з сиру мають гострий смак, консистенцію соковиту, колір 

властивий продуктам, що входять до закуски. 

 

 

 

 
 

 

 



№ Порядок 

виконання 

вправи 

Вказівки і 

пояснення 

Інструменти і 

обладнання 

Малюнок 

1 Підготувати  

сир. 

Протерти 

сир крізь 

сито. 

Сито. 

 
2 Підготувати  

редиску. 

Дрібно 

нарізати 

редиску.  

Середній ніж 

кухарської 

трійки,  обробна 

дошка 

промарковані 

ОС. 

 

 
3 Підготувати  

цибулю.  

Дрібно 

нарізати 

цибулю. 

Середній ніж 

кухарської 

трійки, обробна 

дошка 

промарковані 

ОС. 
 

4 Підготувати  

зелень. 

Помити 

зелень під 

проточною 

водою, 

дрібно 

нарізати 

кріп та 

петрушку. 

Середній ніж 

кухарської 

трійки,  

обробна дошка 

промарковані  

З.  

5 Перемішати  Після 

додавання 

сметани 

перемішати 

. 

Ложка. 

 
6 Подача. Масу 

укласти на 

тарілку або 

в салатник. 

 

Тарілка або 

салатник. 

 

 

7 Прикрасити  Зеленню. 



 

 

Інструкційно - технологічна карта 

Закуска гостра. 

Українська кухня В.С.Доцяк ст.417 

 

Сировина на 1порцію г Технологічні вимоги до 

якості сировини брутто нетто 

сир твердий 108,6 100 Сировина відповідає 

вимогам діючих стандартів 

або технічних умов. 
яйця 1 шт. 40 

часник 5,2 4 

майонез 60 60 

Вихід  — 200 

 

 

Технологія приготування. 

 

    Твердий сир натирають, додають дрібно посічений часник, варені 

яйця, заправляють майонезом і перемішують. 

    Перед подаванням викладають у салатник гіркою, посипають 

подрібненими жовтками і зеленню. 

 

Вимоги до якості. 

 

    Закуски з сиру мають гострий смак, консистенцію соковиту, колір 

властивий продуктам, що входять до закуски. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

№ Порядок 

виконання 

вправи 

Вказівки і 

пояснення 

Інструменти 

і обладнання 

Малюнок 

1 Підготувати 

сир. 

Натерти 

твердий сир на 

тертці. 

Обробна 

дошка, 

тертка. 

 
2 Підготувати 

яйця. 

Попередньо 

оброблені яйця 

зварити та 

нарізати. 

Середній ніж 

кухарської 

трійки,  

обробна 

дошка. 

 
 

3 Підготувати 

часник. 

Дрібно посікти 

часник. 

 

Середній ніж 

кухарської 

трійки, 

обробна 

дошка 

промаркован

а ОС. 
 

4 Заправити. Все заправити 

майонезом. 

Ложка. 

 
5 Подача.   Викласти в 

салатник 

гіркою 

посипати 

подрібненими 

жовтками та 

зеленню. 

Салатник. 

 
 

 

 



Інструкційно - технологічна карта 

Яйця, фаршировані грибами. 

Українська кухня В.С.Доцяк ст.417 

 

Сировина на 1порцію г Технологічні вимоги до 

якості сировини брутто нетто 

яйця  1 шт. 40 Сировина відповідає 

вимогам діючих 

стандартів або 

технічних умов. 

Для начинки 

 гриби білі сушені 3 4 

 

маргарин або олія 0.5 0,5 

цибуля ріпчаста 1 0,8 

майонез 10 10 

маса начинки — 10 

Вихід  — 60 

 

 

Технологія приготування. 

 

    Зварені  круто яйця розрізують уздовж навпіл, видаляють жовтки.  

    Приготування начинки. Варені гриби дрібно нарізують, додають 

пасеровану цибулю, розтертий жовток, частину майонезу, сіль, 

перець, перемішують і фарширують цією масою половинки яєць. 

    Перед подаванням прикрашають майонезом,  жовтками, зеленню.  

 

Вимоги до якості 

 

      Яйця фаршировані политі майонезом, повністю заповнені 

начинкою. 

Колір начинки кремовий, яєць — білий. Смак і запах властиві 

продуктам, що входять до страви. Консистенція соковита, ніжна. 

 

 



№ Порядок 

виконання 

вправи 

Вказівки і 

пояснення 

Інструменти і 

обладнання 

Малюнок 

1 Підготувати 

яйця.  

Попередньо 

оброблені 

яйця зварити 

та розрізати 

уздовж 

навпіл, 

видалити 

жовтки. 

Середній ніж 

кухарської 

трійки,   

обробна дошка. 

 

2 Підготувати 

гриби. 

Варені гриби 

дрібно 

нарізати. 

Середній ніж 

кухарської 

трійки,  

обробна дошка 

промаркована 

ОС. 

 
3 Підготувати 

масло 

вершкове. 

Розтопити 

масло 

вершкове. 

Сковорідка та 

дерев’яна 

лопатка. 

 
4 Підготувати 

цибулю.  

Нарізати і 

пасерувати 

цибулю 

Ніж,  обробна 

дошка  

промаркована 

ОС, сковорідка, 

дерев’яна 

лопатка.  
5 Заправити.   Майонезом 

начинку і 

нафарширув

ати нею 

яйця.   

Ложка.  

 

6 

 

Подача.      Перед 

подаванням 

прикрасити  

майонезом,  

жовтками, 

зеленню.  

 

 

Мілка столова 

тарілка. 

 



 


