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Кулінарія:

2.1.

Актуалізація опорних знань
1.

В якому цеху проводять первинну обробку овочів, а в якому

нарізку?
Овочі обробляють у заготівельному цеху на
окремій ділянці, а нарізають в овочевому цеху.

2. Яке обладнання, посуд, інвентар використовують у даному цеху?
Овочі обробляють у заготівельному цеху на окремій ділянці, яку
обладнують мийно-очисною машиною або картоплечисткою, овочерізкою,
мийною ванною, виробничим столом, вагами. Для обробки овочів уручну
використовують корінчастий і жолобковий ножі, для нарізування - малий ніж
кухарської трійки, жолобковий ніж, розробні дошки з маркуванням «ОС» (овочі
сирі), посуд різної ємкості для очищених та нарізаних овочів.
3. З уроків ТПЇ пригадайте, які овочі відносяться до цибулевих?
До цибулевих відносяться – цибуля ріпчаста, ріпчаста червона, ріпчаста
біла, цибуля - зелена, цибуля–порей, цибуля-батун, цибуля-слизун (черемша),
шалот, шнітт, часник.
4. Яке значення мають цибулеві овочі у харчуванні людини?
Цибулеві овочі багаті на цукри (глюкозу,
фруктозу,

сахарозу),

ефірні

олії,

мінеральні

речовини. Вони містять білки, азотисті речовини,
фітонциди, глікозиди, вітаміни. Ефірні олії і
глікозиди зумовлюють специфічний запах і
гострий смак цибулевих та сприяють збудженню апетиту, поліпшують
травлення і засвоюваність їжі. Фітонциди й ефірні олії мають антибіотичні
властивості, запобігають розвитку мікроорганізмів.

5. Яка технологічна послідовність обробки цибулі ріпчастої?
Ріпчасту цибулю сортують, відрізають денце
і зав'язь, обчищають сухі лусочки і промивають у
холодній воді. Обробку здійснюють у спеціальних
шафах із вентиляцією. У великих заготівельних
підприємствах використовують вогневий спосіб
обчищання цибулі.
6. Які є форми нарізки цибулі ріпчастої?

Цибулю ріпчасту можна нарізати кільцями,
півкільцями (соломкою), часточками, кубиками та
дрібними кубиками (січення).

7. Як правильно нарізати цибулю ріпчасту кільцями, та де її
використовують?
Цибулю ріжуть на кружальця 0,1- 0,2 см.
завтовшки,

які

розділяють

на

кільця.

Використовують для смаження у фритюрі на
гарнір до м’яса, смаженого з цибулею, січеників із
яловичини з цибулею, для приготування та
оформлення холодних страв і закусок.

8. Яка послідовність нарізки цибулі півкільцями (соломкою) і де вона
використовується?

Цибулю розрізують уздовж навпіл, кладуть
розрізом вниз на дошку і шаткують соломкою
0,1-0,2

см

завтовшки.

Використовують

для

приготування перших страв і соусів пасерованою,
холодних страв і закусок - сирою.

9. Послідовність нарізки цибулі часточками, де її використовують?
Цибулю розрізують уздовж на 4-6 частин.
Використовують для приготування тушкованих
страв.

10. Як нарізати цибулю дрібними кубиками, де їх використовують?
Цибулю

розрізують

уздовж

навпіл,

нарізують на пластинки 0,1-0,3 см завтовшки,
потім

упоперек

ріжуть

на

кубики.

Використовують для юшок з крупами, для
начинок - пасерованою.

11. Яка послідовність підготовки цибулі зеленої до використання?

У зеленої цибулі відрізають корінці,
зачищають білу частину, видаляють в’ялі,
пожовклі

і

забруднені

промивають

декілька

обполіскують

під

пера,

разів

старанно

холодною

проточною

і

водою,

обсушують.

12. Значення часнику у харчуванні людини.
Часник

має

високі

лікувальні

властивості, зумовлені його хімічним складом.
Він містить велику кількість азотистих 6,5 %) і
мінеральних речовин (1,5 %), інуліну (20),
ефірних

олій

(3,3

%).

Фітонцидні

(бактерицидні) і смакові властивості його
виражені сильніше, ніж у ріпчастої цибулі. Часник використовують при
ревматизмі,

подагрі,

ангіні,

для

запобігання

і

лікування

грипу,

як

протиглистяний, протицинготний і сечогінний засоби. Споживання часнику
сприяє стійкості організму проти простудних та інфекційних захворювань,
збудженню апетиту, поліпшенню травлення і серцевої діяльності.
13. Використання часнику у кулінарії
У кулінарії часник використовують у натуральному вигляді як приправу
до салатів, соусів, маринадів, перших і других страв. Щоб зберегти лікувальні
властивості і надати їжі кращого смаку, часник кладуть у страву товченим або
дрібно нарізаним наприкінці варіння, не допускаючи кип'ятіння.

14. Як підготувати часник до використання?

Перед використанням у часнику зрізують
денце

і

вершечок,

знімають

лусочки,

розбирають головку на зубки, обчищають їх,
миють,

а

потім

січуть

або

розтирають

макогоном у ступці.

15. Перерахуйте правила з охорони праці при роботі в овочевому цеху?
Перед початком роботи необхідно отримати завдання від майстра
виробничого навчання. Оглянути спецодяг, привести його в порядок.
Підготувати робоче місце до виконання робіт, прибрати всі непотрібні
речі. Підібрати та підготувати необхідний інструмент, обладнання. Потрібно
пам’ятати, що в кишенях неможна носити гострих предметів, щоб не отримати
травму. Перевірити наявність захисного занулення, заземлення. Перед
початком роботи перевірити обладнання.
Без дозволу майстра неможна покидати робоче місце та лабораторію.
16. Яких правил та норм виробничої санітарі необхідно дотримуватися в
овочевому цеху?
Перед початком роботи необхідно одягнути спец. одяг. Не можна
виходити в спец. одязі за межі підприємства харчування. Перед відвідуванням
туалету потрібно зняти спец. одяг, після – провести дезінфекцію рук 0,2 %
розчину хлорного вапна і вимити їх з милом. А потім знову одягти спец. одяг.
Приміщення цеху повинно утримуватися в чистоті, щодня необхідно проводити
вологе прибирання із застосуванням мильно–лужного розчину і хлорного

вапна. Один раз на місяць призначається санітарний день, для проведення
дезінфекції 0,2 – 0,5 % розчином хлорного вапна і 0,5% розчином хлораміну.
2.2 Мотавація навчальної діяльності: від правильної механічної
кулінарної обробки та нарізання цибулевих овочів залежить естетичний,
зовнішній вигляд готових страв.
Страви і закуски в які входить цибуля корисні, так як вони мають високу
харчову цінність оскільки містять вітаміни, екстрактивні речовини, цукри,
ефірні олії, мінеральні речовини.
2.3 Пояснення нового матеріалу та способів виконання практичних
дій.
1. Для організації робочого місця при підготовці цибулевих до
використання та простій нарізці нам необхідно таке обладнання як: виробничі
столи, мийні ванни, електронні ваги.
2.

Використовуємо

під

час

роботи

інвентар та посуд: розробні дошки «ОС», ножі
кухарської трійки «ОС», миски для оброблених
овочів

і

миски

для

готової

нарізки

(демонстрація майстра).
3.

Послідовність

підготовки

цибулі

ріпчастої

до

використання

(демонстрація майстра):
- сортування;
- відрізування денця і шийки;
- обчищання;
- промивання.
4. Провести первинну обробку цибулі ріпчастої
(Учень повторює операції майстра в/н по підготовці цибулі ріпчастої до
використання.

Паралельно

майстер

слідкує

за

роботою

учня.

Якщо

трапляються випадки недотримання технологічного процесу, його порушення,
то майстер озвучує недоліки і виправляє їх).
5. Послідовність нарізки цибулі ріпчастої (кільцями, півкільцями,
соломкою, часточками, дрібними кубиками) (демонстрація майстра).
6.

Послідовність

підготовки

цибулі

зеленої

до

використання

(демонстрація майстра).
7. Підготувати зелену цибулю до використання
(Учень повторює операції майстра виробничого навчання по підготовці
цибулі зеленої до використання. Паралельно майстер слідкує за роботою учня.
Якщо трапляються випадки недотримання технологічного процесу, його
порушення, то майстер озвучує недоліки і виправляє їх).
8. Послідовність обробки цибулі-порею до
використання

та

нарізання

соломкою

і

часточками (демонстрація майстра).

9. Нарізати цибулю-порей соломкою
(Учень повторює операції майстра виробничого навчання по нарізці
цибулі-порею соломкою. Паралельно майстер слідкує за роботою учня. Якщо
трапляються випадки недотримання технологічного процесу, його порушення,
то майстер озвучує недоліки і виправляє їх).
2.4 Закріплення нового навчального матеріалу
Давайте пригадаємо:
1. В якому цеху проводять первинну обробку овочів?
Овочі обробляють у заготівельному цеху на окремій ділянці.
2. Які овочі відносяться до цибулевих?
До цибулевих відносяться – цибуля ріпчаста, цибуля зелена, цибуля –
порей, цибуля-батун, часник.
3. Як підготувати цибулю ріпчасту до використання?

Ріпчасту цибулю сортують, відрізають денце і зав'язь, обчищають сухі
лусочки і промивають у холодній воді. Обробку здійснюють у спеціальних
шафах із вентиляцією. У великих заготівельних підприємствах використовують
вогневий спосіб обчищання
4. Які ви знаєте форми нарізки цибулі ріпчастої?
Цибулю ріпчасту можна нарізати кільцями, півкільцями (соломкою),
часточками, кубиком, та дрібними кубиками (січення).
ІІІ. Поточний інструктаж
Формування вмінь та навичок у процесі самостійної роботи учнів:
Розміщення учнів на робочих місцях.
Видача завдань учням:
згідно із інструкційною картою
бригада І – нарізати по 50 гр. цибулі ріпчастої кубиками маленькими,
соломкою, кільцями.
бригада ІІ - нарізати по 50 гр. цибулі часточками, півкільцями, кільцями.
бригада ІІІ – нарізати по 50 гр. цибулі ріпчастої соломкою, кільцями,
півкільцями.
Завдання підвищеної складності – нарізати червону ріпчасту цибулю
соломкою, кубиками маленькими, півкільцями, кільцями, часточками і скласти
композицію.
Нагадування про правила охорони праці, виробничої санітарії та
гігієни.
Оголошення критеріїв оцінювання на уроці

Оцінка за роботу на уроці виводиться, як середнє арифметичне відповідно

Підсумкова

Завдання підвищ.складності

часточки

півкільця

кубики

кільця

н/ф

соломка

Самостійність у виконанні
завдань

Дотримання технологічного
процесу

Організація
робочого місця

Дотримання правил санітарії та
гігієни

Дотримання правил із охорони
праці

Теоретична відповідь

П.І.Б

Зовнішній вигляд
учня

№ з/п

до таблиці

Для того, щоб виконати поставлене завдання, учні:
1. Отримують інструкційні карти.
2. Організовують робочі місця.
3. Проводять підготовку цибулевих овочів до використання.
4. Нарізають цибулю – згідно із завданнями.
5. Подають на бракеражний стіл просту нарізку і композиції з цибулі.
Обхід учнів з ціллю:
Перший обхід – із метою перевірити правильність організації робочого
місця (звертається увага на підбір інструменту та його якості).
Другий обхід – із метою перевірити правильність трудових прийомів.
Третій обхід – із метою перевірити дотримання технологічного процесу
обробки цибулевих овочів та простої нарізки.
Четвертий обхід – із метою перевірити дотримання правил із охорони
праці та санітарно-гігієнічних норм.
Увага майстра в/н фіксується на роботі кожного учня, особливо на
діяльності слабких. Перевіряється правильність організації робочого місця.
Виявивши помилки у діях учнів, майстер практичним показом допомагає
їх усунути. Також звертає увагу на дотримання норми часу, правил санітарії та
гігієни, технічних вимог безпеки праці при підготовці цибулевих овочів до
використання та при простій нарізці.

У разі колективної помилки майстер виробничого навчання призупиняє
роботу учнів і проводить додатковий інструктаж, показує ще раз підготовку
цибулевих овочів до використання та просту нарізку.
Перевірка майстром виконаного завдання учнями.
ІV. Заключний інструктаж
1. Підведення підсумків роботи за заняття.
2. Презентація

учнями

виконаного

завдання по нарізці та складанню композицій
із цибулі.

3. Аналіз недоліків, розбір помилок, причини їх виникнення та шляхи і
способи усунення.
4. Узагальнення навчального матеріалу

а) вікторина;

b) розгадати кросворд;

с) розгадати пазли;

d) розгадати ребуси.

5.

Підсумок уроку


Характеристика кожного учня;



Виставлення

оцінок

та

їх

коментування (виділення учнів, які досягли
найкращих результатів на уроці).

6.

Видача домашнього завдання: з уроків технології приготування їжі

з основами товарознавства повторити тему: «Підготовка томатних та
гарбузових овочів до використання», -самостійно розробити інструкційні карти
«Обробка томатних овочів», «Нарізка огірка соломкою»).
7.

Прибирання робочих місць.

