
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ  

З ДИСЦИПЛІНИ ТЕХНОЛОГІЯ ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ 

Пояснювальна записка 

Тести складено відповідно до навчальної програми дисципліни "Технологія 

приготування їжі" спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, затвердженої 

Укоопспілкою. 

Тести дають можливість визначити та оцінити рівень знань студентів із 

дисципліни при проведенні поточного і підсумкового контролю. 

Завдання І рівня складності орієнтовані на відтворення знань і вмінь із 

дисципліни. 

Завдання II рівня складності потребують уміння застосовувати засвоєні знання 

та практичні навички. Вони позначені однією зірочкою (*). 

Завдання Ш рівня складності вимагають вирішення питань ситуаційного 

характеру. Вони позначені двома зірочками (**). 

Правильна відповідь на завдання І рівня складності оцінюється в 1 бал, II - у 

2 бали, Ш - у 3 бали. 

Оцінювання рівня знань студентів відбувається згідно з набраними балами за 

такою таблицею. 

 

Відношення кількості набраних балів до 
максимально можливої, % Оцінка 

90 -100 Відмінно 

70-89 Добре 

60-69 Задовільно 

Менше 60 Незадовільно 

 

 
 
 



Тема: Ознайомлення з технологічними процесами приготування 
кулінарної продукції 

1. Укажіть правильний варіант терміна "кулінарний напівфабрикат". 
1. Це харчовий продукт (сукупність харчових продуктів), доведений до кулінарної 

готовності, але такий, що може вимагати незначної додаткової обробки (охолодження, 
розігрівання, порціонування та оформлення). 

2. Це харчовий продукт (сукупність харчових продуктів), кулінарно оброблений, але не 
доведений до кулінарної готовності, що використовується для подальшого виготовлення кулі-
нарних виробів. 

3. Це кулінарний виріб або харчовий продукт у натуральному вигляді, готовий до 
вживання, порціонований та оформлений для подавання споживачам. 

4. Це харчовий продукт, переважно солодкий на смак, із певним ароматом, різний за 
консистенцією та формою. 

2. Укажіть правильний варіант терміна "сировина". 
1. Це продукція рослинного, тваринного, мінерального, синтетичного чи 

біотехнологічного походження, що використовується для виробництва харчових продуктів. 
2. Це продукти, що пройшли одну або кілька стадій кулінарної обробки (механічної чи 

теплової). 
3. Це заготовки для зелених борщів, свіжозасолені овочі, максимально підготовлені для 

використання. 
4. Це напівфабрикати, доведені до кулінарної готовності, але які потребують незначної 

додаткової обробки. 
3. Укажіть правильний варіант терміна "кулінарнийвиріб". 
1. Це сукупність страв, кулінарних виробів і кулінарнихнапівфабрикатів. 
2. Це харчовий продукт у натуральному вигляді, готовий до вживання, порціонований та 

оформлений для подавання споживачам. 
3. Це харчовий продукт (сукупність харчових продуктів), доведений до кулінарної 

готовності, але такий, що може вимагати незначної додаткової обробки (охолодження, 
розігрівання, порціонування та оформлення). 

4. Це продукт, призначений для приготування страв. 
4. Укажіть правильний варіант визначення терміна "страва". 
1. Це сировина, що пройшла одну або кілька стадій кулінарної механічної чи теплової 

обробки. 
2. Це продукти, призначені для приготування страв. 
3. Це напівфабрикат, не доведений до кулінарної готовності. 
4. Це кулінарний виріб або харчовий продукт у натуральному вигляді, готовий до 

вживання, порціонований та оформлений для подавання споживачам. 
5. Укажіть правильний варіант терміна"кулінарна продукція". 
1. Це сукупність страв, кулінарних виробів і кулінарних напівфабрикатів. 
2. Це харчові продукти, що кулінарно оброблені, але не доведені до кулінарної 

готовності. 
3. Це харчові продукти, доведені до кулінарної готовності, але такі, що можуть вимагати 

незначної додаткової обробки. 
4. Це продукти, призначені для приготування страв. 
6. Укажіть правильний варіант визначення виробничого процесу 

закладу ресторанного господарства. 
1. Сукупність операцій, що забезпечують виробництво кулінарної продукції, булочних і 

борошняних кондитерських виробів та їх продаж. 
2. Сукупність операцій, що забезпечують виробництво кулінарної продукції, булочних і 

борошняних кондитерських виробів. 
3. Процес перетворення сировини на готову продукцію та її продаж. 



4. Процес перетворення напівфабрикатів на готову продукцію та її продаж. 
7. За якими основними ознаками класифікують кулінарну продукцію? 
1. За послідовним виконанням технологічних операцій, що забезпечують виробництво 

кулінарної продукції. 
2. За способами впливу на харчові продукти та сировину з метою приготування кулінарної 

продукції. 
3. За видами сировини, що використовується за способом кулінарної обробки, характером 

споживання, термічним станом, призначенням і консистенцією. 
4. За ступенем механізації та автоматизації виробничих процесів. 
8.Укажіть правильний варіант визначення терміна"фірмова страва". 
1. Це страва з оригінальним оформленням, яку готують для урочистих подій. 
2. Це страва, що потребує окремого приготування та оформлення згідно із замовленням 

споживача. 
3. Це страва (кулінарний, борошняний кондитерський виріб), яку готують у конкретному 

закладі ресторанного господарства за оригінальною авторською рецептурою із присвоєнням 
їй певної назви, на яку розповсюджується право захисту інтелектуальної власності. 
4. Це страва (кулінарний, кондитерський виріб), яку готують у закладі ресторанного 

господарства за рецептурою збірника рецептур. 
9*. Укажіть технологічні процеси, що виконуються в цеху холодних 

страв і закусок закладу ресторанного господарства. 
1. Приготування порційних натуральних напівфабрикатів із м'яса. 
2. Приготування сирників. 
3. Приготування супу картопляного з крупою. 
4. Приготування салатів із варених овочів. 
10*. Укажіть технологічні процеси, що виконуються в м'ясо-рибному 

цеху закладу ресторанного господарства. 
1. Приготування салатів із сирих овочів. 
2. Приготування соусів із борошном. 
3. Приготування м'ясних напівфабрикатів із котлетної маси: котлет, фрикадельок, 

тюфтельок, рулету. 
4. Приготування овочевих напівфабрикатів для страв із овочів. 
11*. Укажіть технологічні процеси, що виконуються в гарячому цеху 

загальнодоступної їдальні. 
1. Приготування натуральних панірованих напівфабрикатів із птиці. 
2. Механічна кулінарна обробка м'яса і птиці. 
3. Приготування страв із тушкованого і смаженого м'яса. 
4. Приготування окрошки, мусів і желе. 
12.Укажіть правильний варіант визначення терміна"закупний товар". 
1. Це товар, який купує заклад ресторанного господарства для перепродажу споживачам 

без кулінарної обробки. 
2. Це продукція, яку виробляють заклади ресторанного господарства і продають як 

кулінарну продукцію, булочні та борошняні кондитерські вироби. 
13.Укажіть правильний варіант визначення терміна"якість продукції 

власного виробництва ресторанного господарства (РГ)". 
1. Це відсутність факторів загрози життю, шкоди здоров'ю, майну або довкіллю в 

процесі готування та споживання продукції ресторанного господарства. 
2. Це сукупність кількісних та якісних характеристик продукції власного виробництва, 

що стосуються її здатності задовольняти різні вимоги споживача, установлені та 
передбачувані потреби в поживних речовинах, за умови безпеки споживання для його 
здоров'я. 

 



Тема: Механічна кулінарна і теплова обробка продуктів 

1. В якому цеху виконують механічну кулінарну обробку овочів? 
1. У доготівельному (гарячому).                            2.У заготівельному (овочевому). 
2. З яких операцій складається технологічний процес обробки овочів? 
1. Із сортування, миття, обчищання та нарізування. 
2. Із калібрування, миття, обчищання та нарізування. 
3. Із миття, обчищання, промивання та нарізування. 
4. Із сортування, калібрування, миття, обчищання, промивання та нарізування. 
3. Як маркують обробні дошки та ножі в овочевому ху для нарізування 

овочів? 
1."ОВ".        2. "ОС".        3. "ОМ".        4. "ОН". 
4*. Для чого в кулінарії використовують бульби сирої картоплі, нарізані 

соломкою? 
1. Для приготування борщів і юшок з макаронними виробами. 
2. Для тушкування з овочами (рагу овочеве). 
3. Для смаження у фритюрі на гарнір до порційних страв із м'яса і філе птиці. 
4. Для припускання. 
5*. Для чого в кулінарії використовують бульби сирої картоплі, нарізані 

кубиками? 
1. Для приготування запечених страв із м'яса і риби. 
2. Для тушкування та приготування салатів і гарнірів до холодних страв. 
3. Для смаження у фритюрі. 
4. Для варіння бенкетних страв. 
6*. Які форми нарізування картоплі належать до складних? 
1. Брусочки, кубики, часточки, скибочки та кружальця. 
2. Діжечки, груші, кульки, горішки, часточки, стружка і спіраль. 

7*. Які форми нарізування сирої картоплі використовують для гарніру 
бенкетних страв? 

1. Стружка. 3. Часточки. 
2. Кружальця. 4. Кубики. 
8*. Для чого в кулінарії використовується сира кар' топля, нарізана 

спіраллю? 
1. Для варіння.                                              3.Для приготування перших страв. 
2. Для припускання.                                     4.Для смаження у фритюрі 
9*. Які форми нарізування моркви належать до складних? 
1. Соломка, брусочки, кубики, часточки, скибочки та кружальця. 
2. Квіти. 
3. Зірочки, шестерні, гребінці, кульки та горішки. 
10*. Для  чого  в кулінарії використовується морква, нарізана соломкою? 
1. Для приготування юшок із локшиною, розсольників, котлет морквяних і маринаду 

овочевого. 
2. Для шпигування м'яса і приготування юшки з макаронами та бульйону з овочами. 
3. Для припускання та тушкування. 
4. Для приготування салатів і вінегретів. 
11*. Як нарізають буряки для тушкування? 
1. Соломкою. 
2. Скибочками. 
3. Зірочками та гребінцями. 
4. Кубиками, середніми за розмірами. 



12*. Як використовують спаржу для приготування страв? 
1. Смажать основним способом. 
2. Відварюють як самостійну страву. 
3. Тушкують із цибулею та морквою для запікання риби. 
4. Смажать у фритюрі. 
13. Як розморожують рибу дрібну і рибу середніх розмірів? 
1. У воді. 2. На повітрі. 
14.Як розморожують осетрову рибу, брикети рибного філе і велику рибу 

з кістковим скелетом? 
1. У воді.                                            3.У рідкому підкисленому середовищі. 
2. На повітрі.4.У рідкому лужному середовищі. 
15*. Укажіть правильний варіант механічної кулінарної обробки риби 

для використання цілою. 
1. Розморожування мороженої риби, обчищання луски, видалення плавців, зябер, очей та 

нутрощів (через розріз на черевці) і промивання. 
2. Обчищання луски, розморожування, видалення зябер, очей, промивання та видалення 

нутрощів. 
3. Розморожування мороженої риби, видалення плавців, нутрощів і промивання. 
4. Розморожування мороженої риби, обчищання луски, видалення нутрощів (через розріз 

на черевці), промивання та нарізання на порційні шматочки-кругляки. 
16*. Укажіть правильний варіант розбирання риби на порційні 

шматочки-кругляки. 
1. Розморожування риби, обчищання луски, видалення плавців, голови та нутрощів (через 

отвір, що утворюється після відтинання голови), промивання й нарізування. 
2. Розморожування риби, видалення плавців і нутрощів (через черевце) і голови та 

промивання. 
3. Розморожування риби, обчищання луски, видалення голови та нутрощів (через черевце) 

і нарізування. 
4. Розморожування риби, видалення плавців, голови та нутрощів (через черевце), 

нарізування й промивання. 
17*. Як розбирають рибу для смаження у фритюрі? 
1. На порційні шматочки-кругляки.                        3.На філе без шкіри та кісток. 
2. На філе зі шкірою без кісток.                               4.На філе зі шкірою та кістками. 
18*. Як розбирають рибу для смаження основним способом? 
1. На філе зі шкірою без кісток, зі шкірою та кістками. 
2. На філе без шкіри та кісток. 
3. Рибу масою 3,0 - 4,0 кг використовують цілою. 
19*. Яку рибу використовують для фарширування? 
1.Сома, зубатку і міногу.                                            3.Навагу, маринку і линів. 
2.Макрурус і скумбрію.                                                4.Судака, щуку і коропа. 
20*. Яку рибу використовують для запікання? 
1. Порційні шматочки риби, нарізані з філе зі шкірою без кісток та із чистого філе. 
2. Порційні шматочки риби, нарізані з філе зі шкірою та з кістками. 
3. Порційні шматочки риби, нарізані з філе без шкіри та з кістками. 
21.Укажіть напівфабрикати з рибної січеної натуральної маси. 
1. Ковбаски рибні українські, січеники рибні українські та котлета "Бригантина". 
2. Кульки рибні та рулет. 
3. Котлети та тюфтельки. 
4. Биточки та зрізи січені. 

 



22.Укажіть напівфабрикати з рибної котлетної маси. 
1. Ковбаски рибні українські.                    3.Котлета "Бригантина" і зрази "Хрещатик". 
2. Січеники рибні українські.                   4.Тюфтельки, биточки та зрази січені. 
23.Які умови та строк зберігання рибного фаршу? 
1. Температура від +4 до +8 °С протягом 6-8год. 
2. Температура від 0 до +4 °С протягом 6-8 год. 
3. Температура від 0 до +6 °С протягом 12 - 14 год. 
4. Температура від +2 до +6 °С протягом 16-18 год. 
24.Які умови та строк зберігання напівфабрикатів із котлетної маси? 
3. Температура від +4 до +8 °С - до 36 год.      3.Температура від 0 до +4 °С - до 24 год. 
4. Температура від +2 до +6 °С - до 48 год.      4.Температура від О до +4 °С - до 36 год. 
25.Укажіть напівфабрикати із рибної котлетної маси, що мають форму 

кульок діаметром до 3 см по 3-4 шт. на порцію. 
1. Котлети. 3. Биточки. 
2. Зрази. 4. Тюфтельки. 
26.Як розморожують м'ясо? 
1. У холодній воді.                           2.У підкисленій воді                          3.На повітрі. 
27.Як маркують інвентар та інструменти в м'ясному цеху? 
1."МВ".        2. "МС".        3."НМ".        4."РМ". 
28*. З якої частини м'яса яловичини готують такі натуральні порційні 

напівфабрикати, як філе, біфштекс і лангет? 
1. Товстого і тонкого країв                                       3.Грудинки. 
2. Лопатки.                                                                    4.Вирізки. 
29*. З якої частини м'яса яловичини готують такі на' туральні 

напівфабрикати, як бефстроганов, шашлик і печеня по-київському? 
1. Із підлопаткової частини.                                      3.Із грудинки. 
2. Із лопатки.                                                               4.Із вирізки. 
30*. З якої частини м'яса яловичини готують такі натуральні порційні 

напівфабрикати, як антрекот і ромштекс? 
1. Із товстого і тонкого країв.                                       3.Із грудинки 
2. Із лопатки.                                                                    4.Із вирізки. 
31*. Які дрібношматкові напівфабрикати нарізають із корейки свинини? 
1. Піджарку і шашлик.                                                            3.Рагу і гуляш. 
2. Плов і пилав.                                                                       4.Азу і шашлик. 
32*. Які порційні натуральні напівфабрикати готують зі свинини? 
1. Рагу, плов і гуляш. 
2. Котлети натуральні, котлети відбивні, ескалоп і шніцель відбивний. 
3. Піджарка, печеня по-домашньому і пилав. 
4.Биточки по-селянському, люля-кебаб і котлети полтавські. 
33*. Які вимоги до якості великошматкових напівфабрикатів із м'яса? 
1. Поверхня напівфабрикатів рівна, краї вирівняні, без глибоких надрізів (не більше за 10 

мм), шар підшкірного жиру не більше за 10 мм. 
2. Поверхня напівфабрикатів рівна, допускаються неглибокі надрізи (не більше за 20 мм), 

шар підшкірного жиру не більше за 40 мм. 
 

3. Поверхня напівфабрикатів зигзагоподібна, допускається надріз глибиною 30 мм і шар 
підшкірного жиру не більше за 50 мм. 

4. Поверхня напівфабрикатів із неглибокими надрізами (не більше за 40 мм), шар 
підшкірного жиру не більше за 70 мм. 

 

 



34*. Які умови та строк зберігання великошматкових м'ясних 
напівфабрикатів? 

1. Напівфабрикати кладуть у кілька рядів і зберігають не більше за 54 год. 
2. Напівфабрикати кладуть у кілька рядів і зберігають не більше за 60 год. 
3. Напівфабрикати кладуть в один ряд і зберігають не більше за 54 год. 
4. Напівфабрикати кладуть в один ряд і зберігають не більше за 48 год. 

35*.Які умови та строк зберігання порційних натуральних напівфабрикатів? 
1. На лотках у кілька рядів не більше за 48 год. 
2. На лотках в один ряд на ребро під кутом 30°. 
3. На лотках у кілька рядів не більше за 54 год. 
4. На лотках у кілька рядів не більше за 60 год. 

36*. Який строк зберігання м'ясного фаршу? 
1.Не більше за 24 год.                                     3.Не більше за 48 год. 
2.Не більше за 36 год.                                        4.Не більше за 6 год. 

37*. Укажіть напівфабрикат із натуральної січеної маси, що має форму 
маленьких ковбасок, прикріплених до шпажки. 

1. Биточки по-селянському.                           3.Люля-кебаб. 
2. Ромштекс січений.                                       4.Котлети полтавські. 

38*. Який напівфабрикат із натуральної січеної м'ясної маси готують у 
вигляді кульок масою 7 -10 г? 

1. Тюфтельки. 3. Биточки. 
2. Зрази. 4. Фрикадельки. 

39*. Який напівфабрикат із котлетної маси готують із додаванням 
пасерованої ріпчастої цибулі у вигляді кульок, обкачаних у борошні по 2-4 
шт. на порцію? 
1. Биточки. 3. Шніцель. 
2. Тюфтельки. 4. Зрази. 

40*. Укажіть виріб із котлетної маси, що панірується в сухарях і має 
приплющено-округлу форму (2 - 2,5 см завтовшки та діаметр 6 см). 
1. Котлети. 3. Зрази. 
2. Биточки. 4. Шніцель. 

41*. Який виріб із котлетної маси запанірований у червоній паніровці має 
овально-приплющену форму з одним загостреним кінцем (2 - 2,5 см 
завтовшки та до 12 см довжиною)? 

1. Котлети. 3. Шніцель. 
2. Биточки. 4. Зрази. 

42*. Які умови та строк зберігання виробів із котлетної маси? 
1. При температурі 8 - 10 °С не більше за 24 год. 
2. При температурі 10 - 12 °С не більше за 36 год. 
3. При температурі 6 - 8 °С не більше за 8 год. 
4. При температурі 2 - 4 °С не більше за 4 год. 

43*. Який напівфабрикат із філе курки солять, змочують у льєзоні та 
обкачують в пшеничному хлібі, нарізаному у вигляді локшини? 

1. Котлети натуральні.                                    3.Шніцель (столичний). 
2. Котлети паніровані.                                     4.Котлети фаршировані. 

44*. Укажіть основні способи кулінарної теплової обробки продуктів. 
1. Обсмалювання, бланшування та пасерування. 
2. Тушкування та запікання. 
3. Варіння, смаження та припускання. 



45*. Укажіть допоміжні способи теплової кулінарної обробки продуктів. 
1. Обсмалювання, бланшування та пасерування. 
2. Тушкування та запікання. 
3. Варіння, смаження та припускання. 

46*. Укажіть комбіновані способи теплової кулінарної обробки. 
1. Обсмалювання, бланшування та пасерування. 
2. Тушкування та запікання. 
3. Варіння, смаження та припускання. 

47*. Укажіть температуру в найтовстішій частині продукту до моменту 
готовності при його тепловій обробці. 

1.50 °С. 2. 60 °С. 3.70 °С. 4. 80 °С. 
48*.Укажіть спосіб теплової обробки продуктів, при якому продукт у 

жаровій шафі доводиться до готовності з утворенням добре підсмаженої 
кірочки. 

1. Тушкування.                                        3.Смаження у фритюрі 
2. Запікання.4.Бланшування. 

49*.Укажіть спосіб теплової кулінарної обробки продуктів, що 
характеризується припусканням попередньо обсмажених продуктів. 

1. Запікання.3.Варіння при підвищеному або зниженому тиску. 
2. Смаження в жаровій шафі.                  4.Тушкування. 

50*.Укажіть спосіб теплової кулінарної обробки продуктів, що 
характеризується варінням у закритому посуді в невеликій кількості рідини 
(вода, молоко, бульйон, відвар), під час якого продукт занурюють у рідину на 
1/3 – 1/4 її об'єму або у власному соку, 

1. Варіння. 3. Припускання. 
2. Смаження. 4. Тушкування. 

51.Від чого залежить швидкість нагрівання продукту в мікрохвильовій печі? 
1. Від кількості продукту.                        3.Від посуду, в якому нагрівається продукт. 
2. Від консистенції продукту.                  4.Від діелектричних властивостей продукту. 

52. У скільки разів зменшується час обробки продуктів у мікрохвильовій 
печі порівняно з традиційними методами? 

1. У десять. 3. У тридцять. 
2. У двадцять. 4. У сорок. 

53**. Коли краще солити м'ясо, що готується в мікрохвильовій печі? 
1. До запікання.           2Під час запікання.           3.Після запікання. 

54*. Яке м'ясо, приготовлене в мікрохвильовій печі, буде смачніше? 
1. М'ясо, розморожене до його приготування. 
2. М'ясо, що не розморожувалося до його приготування. 

55*. Які фактори впливають на час приготування соусу в мікрохвильовій печі? 
1. Рецептура соусу.          3.Кількість соусу.          4.Посуд і температура компонентів соусу 

56*. В якому режимі потужності мікрохвильової печі слід розігрівати суп? 
1. "Повна потужність .3."Повільне кипіння". 
2. "Смаження".                                          4."Розморожування". 

57*.Який посуд використовується для приготування їжі в мікрохвильовій печі 
1. Металевий.                                              3.Із тонкого скла. 
2. Паперовий.4.Із вогнетривкого скла і кераміки. 

58*. Продукти якої форми швидше готуються в мікрохвильовій печі? 
1. Круглої.                            2.Квадратної.                          3.Прямокутної. 
 



Тема: Кулінарна характеристика супів 
1. Укажіть норми порції супів. 

1.100,150 і 200 г.                                                        3.700, 800 і 900 г. 
2. 250, 300,400 і 500 г.                                                 4.1000, 1100 і 1200 г. 

2. Укажіть, що є холодними супами. 
1. Окрошка овочева, окрошка м'ясна та юшка на томатному соку. 
2. Капусняк, куліш і розсольник. 
3. Борщ і суп картопляний. 
4. Солянка і суп овочевий. 

3. Укажіть заправні супи. 
1. Бульйон із профітролями та бульйон із пиріжками. 
2. Суп молочний із крупою та суп молочний із макаронними виробами. 
3. Суп-пюре з птиці та суп-пюре із різних овочів. 
4. Борщі, розсольники та капусняки. 

4. Яка температура подавання гарячих супів? 
1.25-45 °С. 3.55-65 °С. 
2. 45 - 55 °С. 4. 75 - 80 °С. 

5. Яка температура подавання холодних супів? 
1.8 °С. 3.14 °С. 
2. 10 °С. 4. 18 °С. 

6. Назвіть основну складову частину борщу, що надаєйому особливого 
смаку та аромату. 

1. Морква. 3. Капуста. 
2. Селера. 4. Буряки. 

7*. Який борщ перед подаванням заправляють салом-шпик, розтертим із 
часником, подають із м'ясом, сметаною та дрібно нарізаною зеленню. 
Окремо подають пампушки із часником. 

1. Львівський. 3. Борщ по-бахмацьки. 
2. Український.                                                          4. Чернігівський. 

8*.Який борщ готують зі свіжими яблуками, буряковим квасом і квасолею 
1. Полтавський. 3. Дніпровський. 
2. Волинський. 4. Київський. 

9*. При приготуванні якого борщу додатковими складовими частинами є 
гарбуз, квасоля, сік томатний, сало-шпик, яйця, часник і кефір? 

1. Українського. 3. Чернігівського. 
2. Київського. 4. Кіровоградського. 

10.Який борщ подають із запеченими з тертим сиром і часником грінками 
1. Львівський. 3. Полтавський. 
2. Кіровоградський. 4. Чернігівський. 

11*. Який борщ подають із вареними сосисками, нарізаними скибочками? 
1. Київський. 3. Львівський. 
2. Кіровоградський. 4. Чернігівський. 

12*. Який борщ готують із квасолею та сухофруктами? 
1. Чернігівський. 3. Дніпровський. 
2. Львівський. 4. Борщ по-бахмацьки. 

13*. Який борщ готують із кабачками, яблуками та свіжими помідорами? 
1. Дніпровський. 3. Волинський. 
2. Чернігівський. 4. Український. 
 
 



14*. Який борщ готують без картоплі? 
1. Дніпровський. 3. Волинський. 
2. Чернігівський. 4. Український. 

15*.Який борщ готують із маринованими буряками та квасом буряковим 
1. Дніпровський.                                                         3. Борщ із рибою. 
2. Літній. 4. Борщик із вушками. 

16*. Укажіть основний продукт для приготування капусняків. 
1. Буряки. 3. Кабачки. 
2. Квашена капуста. 4. Огірки. 

17*. Який капусняк готують із пшоном? 
1. Капусняк запорізький.                                            3.Капусняк із грибами. 
2. Капусняк львівський.                                             4.Капусняк бахмацький. 

18*. Який капусняк готують зі свинячими ребрами та квасолею? 
1. Капусняк запорізький.                                           3.Капусняк львівський. 
2. Капусняк із грибами.                                             4.Капусняк бахмацький. 

19*. Укажіть продукт, що є основною складовою частиною розсольників. 
1. Буряки. 3. Картопля. 
2. Квашена капуста. 4. Солоні огірки. 

20*. Для якого розсольнику додатковими складовими частинами є квасоля 
або горох та яловиче або свиняче серце? 

1.Розсольнику по-домашньому.                                 3. Огірочнику по-домашньому. 
  2.Розсольнику по-макіївськи.                                     4. Розсольнику по-літньому 
21*.Додатковими компонентами якої юшки є огірки, свіжі яблука, 

сливи консервовані або мариновані? 
1. Юшки волинської із грибами.                                3. Юшки грибної з пампушками. 
2. Юшки волинської                                                     4. Юшки мисливської. 

22*. Яку юшку готують із перцем солодким маринованим і часником? 
1. Юшку горохову із салом.                                         3.Юшку гуцульську з картоплею. 
2. Юшку з курей по-коломийськи.                            4.Юшку донецьку з яловичиною. 

23*. Яку юшку заправляють салом, товченим із часником? 
1. Юшку селянську. Юшку полтавську із галушками. 
2. Юшку рибну херсонську. Юшку донецьку з яловичиною. 

24*.Укажіть основний продукт кулешу, що входить до страви в 
протертому вигляді. 

1. М'ясо курки та кролика.3.Горох, крупи, картопля, гриби та овочі. 
2. Свіжа і морожена риба.                                      4.Молоко і молочні продукти. 

25*. Який холодний борщ готують із буряковим квасом: 
1. Борщ холодний селянський.3.Борщ холодний криворізький. 
2. Борщ холодний із квасолею.                            4.Борщ холодний український. 

26*. Укажіть першу страву, яку готують із такого набору продуктів: 
м'ясопродукти, нирки яловичі, цибуля ріпчаста, огірки солоні, каперси, 
маслини, томатне пюре, масло вершкове і лимон. 

1. Розсольник. 3. Суп картопляний. 
2. Солянка збірна м'ясна.                                    4. Куліш. 

27*. Як зберігають готові супи-пюре до відпускання споживачам? 
1. На водяній бані або марміті при температурі 80 - 85 °С. 
2. На марміті при температурі 40 - 45 °С. 
3. На марміті при температурі 50 - 60 °С. 
4. На марміті при температурі 90 - 100 °С. 



28*. Як відпускають прозорий бульйон із гарніром? 
1. Бульйон - у суповій мисці, а гарнір - на закусочній тарілці. 
2. Бульйон - у глибокій столовій тарілці, а гарнір - на мілкій столовій тарілці. 
3. Бульйон - у бульйонних чашках, а гарнір - на пиріжковій тарілці. 

29*. Які гарніри використовують до прозорих бульйонів? 
1. Із м'яса, птиці, риби, яєць, крупи, а також грінки, пиріжки, кулеб'яки та розтягаї. 
2. Картопляне та овочеве пюре. 
3. Свіжі фрукти та ягоди. 
4. Копчені м'ясо та рибопродукти. 

30*. Який розсольник готують зі свіжою капустою? 
 

1. Розсольник ленінградський.                        3.Розсольник по-россошанськв 
2. Розсольник домашній.                                  4.Розсольник по-волинському. 

31**. Укажіть назву першої страви за такими органолептичними 
показниками якості: капуста, нарізана квадратиками (шашками) або 
шаткована, інші овочі, нарізані відповідно до форми нарізання капусти - 
скибочками або соломкою. Овочі м'які, зберегли форму нарізання. Колір 
малиново-червоний. Смак кисло-солодкий, запах залежить від набору 
продуктів, що входять до складу страви, без присмаку сирого борошна і 
буряків. 

1. Солянка. 3. Борщ. 
2. Розсольник. 4. Капусняк. 

32. Укажіть назву першої страви за такими органолептичними 
показниками якості: овочі зберегли форму нарізання, на поверхні часточки 
жиру оранжевого і жовтого кольорів або безбарвні. Смак огіркового 
розсолу і спецій гострий, запах властивий продуктам страви. 
Консистенція овочів м'яка, огірків - трохи хрумка. 

1.Солянка. 3. Борщ. 
2.Розсольник. 4. Капусняк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Кулінарна характеристика соусів 

1. Укажіть соуси, приготовлені на борошні. 
1. Голландський.      3. Сухарний. 
2. Польський. 4. Цибулевий. 

2. Укажіть похідний червоного основного соусу. 
1. Соус цибулевий із гірчицею.                3.Соус томатний. 
2. Соус паровий.                                        4.Соус "Біле вино". 

3*. Як готують борошняну пасеровку для приготування білого основного 
соусу? 
1. Борошно пасерують на жиру до появи світло-кремового забарвлення та поступово 

розводять м'ясним бульйоном. 
2. Просіяне борошно насипають на лист шаром не більше ніж 4 см і, безперервно 

помішуючи, обсмажують до світло-коричневого кольору при температурі 150 °С. 
4*. Які умови та строк зберігання готових гарячихсоусів? 

1.На марміті під кришкою при температурі 75 - 80 °С небільше за 3 години. 
2. На марміті при температурі 45 - 50 °С не більше за 7 годин. 
3. На марміті під кришкою при температурі 50 - 60 °С не більше за 5 годин. 
4. На марміті при температурі 80 - 90 °С не більше за 6годин. 

5*. Укажіть температуру подавання гарячих соусів. 
1.40-50 °С. 3. 65-70 °С. 
2. 55-60 °С. 4. 75-85 °С. 

6*. Укажіть температуру подавання холодних соусів. 
1.6-8°С. 3.16-18 °С. 
2. 10-12 °С. 4. 19-21 °С. 

7*. Як запобігти утворенню плівки на поверхні соусу? 
1.Поверхню полити олією.                    3.Покласти шматочки маргарину або масла вершкового 
2.Поверхню посипати сіллю.               4.Поверхню соусу збризнути водою. 
8*. Який соус подають до смаженої дичини, натуральних смажених 

котлет із баранини та телятини? 
1. Польський.                                        3.Соус червоний із цибулею та грибами. 
2. Голландський.                                  4.Соус "Біле вино". 

9*. Який соус краще подати до відварених страв із м'яса і птиці? 
1. Соус паровий.                                    3.Соус червоний основний. 
2. Соус цибулевий із гірчицею.          4.Соус сухарний. 

10*. Який соус краще подати до страв зі смаженого м'яса, баранячої 
грудинки фрі, страв із котлетної маси? 

1. Соус "Біле вино". 3. Соус паровий. 
2. Соус томатний. 4. Соус польський. 

11*. Який соус краще подати до відварених і припущених страв із риби? 
1. Соус сухарний.                                    3.Соус паровий. 
2. Соус грибний із томатом.                4.Соус червоний із цибулею та грибами. 

12*. До яких страв подають соус білий на рибному бульйоні? 
1. До овочевих.                                    3. До м'ясних. 
2.До круп'яних.                                   4. До рибних. 

13*. До яких страв  подають  соус грибний кисло-солодкий? 
1. До борошняних страв.                     3.До смажених рибних страв. 
2. До відварених м'ясних страв.         4.До страв із картоплі та крупів. 

 



14*. До яких страв краще подати соус сметанний із цибулею? 
1. До пудингів і запіканок.                                        3.До лангету, биточків і печінки. 
2. До шніцеля столичного і котлет по-київськи.   4.До овочевих фаршированих страв. 

15*. Який соус подають до фаршированої риби та холодцю? 
1. Майонез із хріном. 3. Білий із розсолом. 
2. Грибний із томатом.                                             4. Маринад овочевий. 

16*. Який соус використовують для приготування овочевих фаршированих 
трав і тюфтельок? 

1. Цибулевий.                                                              3.Червоний соус із цибулею та огірками 
2. Сметанний соус із томатом.                                  4.Червоний соус із корінням. 

17*. До яких страв подають масло зелене? 
1. До біфштекса, антрекота та риби-фрі.                3.До сосисок і сардельок відварених. 
2. До риби відвареної.                                                4.До тюфтельок і чахохбілі. 

18*. Який соус використовують для сандвічів, та оформлення страв? 
1.Шоколадний соус.                                                    3.Масло із гірчицею. 
2.Соус-хрін.                                                                     4.Польський соус. 

19*. Який соус краще подати до відвареного язика, шинки та нирок? 
1. Сухарний соус.                                                          3.Соус паровий. 
2. Голландський соус.                                                 4.Соус червоний основний. 

20*. Який соус краще подати до м'ясних смс страв із котлетної маси, 
сосисок і сардельок? 

1. Соус білий основний.                                              3.Соус цибулевий із гірчицею. 
2. Грибний соус.                                                           4.Соус білий із капарцями. 

21*. Який соус краще подати до страв із відвареної баранини та свинини? 
1. Соус білий із капарцями.                                        3.Соус цибулевий із гірчицею. 
2. Соус томатний.                                                         4.Соус червоний із цибулею та грибами. 

22*. Який соус використовують для тушкованого м'яса? 
1. Соус білий основний. 3.Соус червоний із корінням. 
2. Соус білий із розсолом.                                         4.Соус грибний із томатом. 

23*. Який соус краще подати до страв із рибної котлетної маси? 
1.Соус томатний.3.Соус голландський. 
2.Соус білий із розсолом.4.Соус грибний із томатом. 

24*. Які умови та строк зберігання молочних соусів? 
1. Не більше за 1,5 год при температурі не вище ніж 70 °С на марміті. 
2. Не більше за 4,5 год при температурі не вище ніж 80 °С на марміті. 
3. Не більше за 6,5 год при температурі не вище ніж 85 °С на марміті. 
4. Не більше за 7 год при температурі не вище ніж 85 °С на марміті. 
25*. Яке призначення соусів сметанних, приготовлених на м'ясному або 

овочевому відварах? 
1. Для приготування м'ясних, рибних і овочевих страв. 
2. Для приготування страв із крупів і бобових виробів. 
3. Для оздоблення борошняних виробів. 
4. Для тушкування морепродуктів. 
26*. Який соус використовують для грибних гарячих закусок, запікання 

грибів, риби, м'яса та овочів? 
1. Молочний густий соус.   3. Соус білий із яйцем. 
2. Соус сметанний. 4. Соус цибулевий. 
 
 
 



27*. До яких страв краще подати соус сметанний із хріном? 
1. До відвареної капусти та спаржі. 
2. Для бутербродів і до страв із яєць. 
3. До відвареної яловичини, язика, шинки, рулету і смаженого поросяти. 
4. До пудингів, запіканок і сирників. 
28*. До яких страв краще подати польський соус? 
1. До смажених страв із м'ясної котлетної маси. 
2. До відварених страв із риби, цвітної та білокачанної капусти. 
3. До смажених страв із м'яса і птиці. 
4. До смажених страв із риби. 
29*. Яке призначення соусу-майонез із желе? 
1. Для запікання страв із риби. 
2. Для подавання до відварених овочів. 
3. Для приготування заливних страв та оформлення страв із риби, м'яса і птиці. 
4. Для подавання до смажених страв із м'яса. 
30*. До яких страв подають соус-хрін? 
1. До м'ясних і рибних холодних страв. 
2. До страв зі смаженого м'яса. 
3. До страв зі смаженої риби. 
4. До страв із тушкованих і смажених субпродуктів. 
31*. До яких страв подають абрикосовий соус? 
1. До відварених овочів. 
2. До пудингів, яблук у тісті та яблук із рисом. 
3. До гарнірів із крупів. 
4. До відварених страв із птиці. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема: Кулінарна характеристика страв із риби.  
Особливості оформлення та відпускання бенкетних страв 

1. Як підготувати відварену рибу для гарячих страв? 
1. Охолодити та нарізати на порційні шматки. 
2. Охолодити, нарізати на порційні шматки та прогріти у бульйоні до 70 °С. 
3. Нарізати на порційні шматки та охолодити. 

2. З якими гарнірами краще відпускати відварену рибу? 
1. Із картоплею та овочами смаженими. 
2. Із макаронами запеченими. 
3. Із тушкованими овочами. 
4. Із картоплею відвареною, картопляним пюре та овочевим рагу. 

3. Які соуси краще рекомендувати до відвареної риби? 
1. Голландський, польський, білий із капарцями та сметанний із хріном. 
2. Червоний соус із цибулею та огірками, цибулевий, цибулевий із гірчицею. 
3. Грибний, грибний кисло-солодкий, грибний із томатом. 

4. Яку відварену рибу не можна подавати споживачам через 
невідповідність органолептичним показникам якості? 
 

1. Відварену рибу з м'якою консистенцією, у міру солоним смаком, властивим певному 
виду риби, з ароматом спецій, прянощів і цибулі. 
2. Відварену рибу з присмаком "загару" і жиру, що окислився. 

 

3. Відварену рибу світло-сірого кольору, що зберегла свою форму, із ароматом спецій, 
прянощів і цибулі. 
4. Відварену рибу білого кольору зі згустками зсілого білка на поверхні, ніжним смаком, 
м'якою консистенцією та ароматом спецій, прянощів і цибулі. 

5*. Яку рибу слід відварювати в пряному відварі? 
1. Осетра, севрюгу і білугу.                             3.Зубатку плямисту, камбалу і тріску. 
2. Коропа і линів.4.Мерлузу і форель. 

6*. Яку рибу краще припускати шарами? 
 1.Лускату рибу масою 0,5 - 1,0 кг.               3. Рибу із хрящовим скелетом масою 2-3 кг 
2.Судака і щуку.4. Камбалу і палтуса. 

7*. Яку рибу краще припускати порційними шматками? 
1. Камбалу, палтуса і налима.3.Форель, щуку і судака. 
2. Рибу із хрящовим скелетом.                      4.Лускату рибу масою 0,5 - 0,7 кг. 

8. До якої температури повинні прогріватися внутрішні шари риби 
при припусканні? 
1. Не нижче за 50 °С. 3. Не нижче за 70 °С. 
2. Не нижче за 60 °С. 4. Не нижче за 80 °С. 

9*. Як визначають готовність відвареної риби? 
1. Проколюванням куховарською голкою в найтовщій частині. У місці проколювання має 
виділятися прозорий сік. 
2. Проколюванням куховарською голкою в найтовщій частині. У місці проколювання має 
виділятися рожевий сік. 
3. Проколюванням куховарською голкою в середній частині. У місці проколювання має 
виділятися червоний сік. 
4.Проколюванням куховарською голкою в найтоншій частині. У місці проколювання має 
виділятися прозорий сік. 

10*. Які втрати маси риби при варінні? 
1.5%. 2.7%. 3.10%. 4.15%. 

11*. Якою  водою заливають  шари і цілу рибу для припускання? 
1. Холодною. 2. Гарячою. 3. Теплою. 

  12*. Якою водою заливають порційні шматки риби для припускання? 
1. Холодною. 2. Гарячою. 3. Теплою. 

 



13*. Як підготувати для бенкетів судака,  форель і стерлядь? 
1. Запекти порційними шматками-кругляками та прикрасити білковим кремом із желатином 
і зеленню петрушки. 
2. Припустити у вигляді філе зі шкірою без кісток, прикрасити вареними раками, лимоном і 
зеленню петрушки. 
3. Відварити цілою; подати з гарніром та прикрасити вареними раками, грибами, лимоном і 
зеленню петрушки. 
4. Тушкувати цілою; подати з гарніром і прикрасити декоративними квітами із овочів. 

14*. Який соус краще рекомендувати до припущеної риби? 
1. Білий основний, паровий, соус "Біле вино", соус-розсіл і соус томатний. 
2. Червоний основний, цибулевий, цибулевий із гірчицею, соус червоний із цибулею та 
грибами. 
3. Соус грибний кисло-солодкий, соус грибний із томатом, соус молочний із цибулею. 
4. Соус сметанний із цибулею, соус сметанний із хріном, соус червоний із цибулею та 
огірками. 

15*. Як подають припущену рибу з кістковим скелетом? 
1. Порційними шматками зі шкірою та кістками. 
2. Порційними шматками без шкіри із кістками. 
3. Порційними шматками без кісток зі шкірою або без неї. 

16*. Як подають припущену рибу із хрящовим скелетом? 
1. Без хрящів і шкіри.           2.Зі шкірою без хрящів.             3.Без шкіри із хрящами. 

17*. Як подають припущену малу рибу? 
1. Порційними шматками зі шкірою та кістками.3.Цілою. 
2. Порційними шматками зі шкірою без кісток. 4.Порційними шматками без шкіри та кісток 

18*. Як слід відпускати рибу, припущену із соусом білим з розсолом? 
1. Покласти на мілку столову тарілку, залити соусом цибулевим, поряд розмістити 
відварену картоплю або картопляне пюре. 
2. Покласти на закусочну тарілку і полити маслом вершковим. 
3. Покласти на пиріжкову тарілку і полити маслом вершковим; окремо в баранчику подати 
відварені овочі з маслом вершковим. 
4.Перед подаванням рибу покласти в прогрітий баранчик, на неї - гриби, нарізані 

скибочками, огірки, варені хрящі риби та все залити соусом-розсолом.  
19*. Як слід припускати рибу фаршировану? 

1. Із закритою кришкою на плиті при слабкому кипінні протягом ЗО - 50 хв залежно від 
величини риби. За 5 - 10 хв до готовності додати перець і лавровий лист. 
2. Із відкритою кришкою на плиті при сильному кипінні протягом 1-2 год залежно від 
величини риби. За 20 - 30 хв до готовності додати гвоздику, лавровий лист і базилік. 
3. Із закритою кришкою на плиті при слабкому кипінні протягом 2-3 годин залежно від 
величини риби. За 30 - 40 хв до готовності додати перець і лавровий лист. 
4. Із закритою кришкою на плиті при бурхливому кипінні протягом 15 - 20 хв залежно від 
величини риби. За 2-3 хв до готовності додати гвоздику і лавровий лист. 

20. Яким повинно бути співвідношення між жиром і 
рибою для смаження її у фритюрі? 
1.1:1. 2.2:1. 3.3:1. 4.4:1. 

21. До якої температури нагрівають жир при смаженні риби у 
фритюрі? 
1. До 150 °С. 3. До 170 °С. 
2. До 160 °С. 4. До 180 °С. 

22*. До якої температури всередині повинна прогрітися риба при 
смаженні? 
1. До 50-55 °С.       3. До 70-75 °С. 
2. До 60 - 65 °С.       4. До 85 - 90 °С. 

 



23*. Як визначають готовність смаженої риби? 
1. За кольором підсмаженої кірочки. 
2. За наявністю на її поверхні маленьких повітряних бульбашок. 
3. За збереженням або незбереженням форми під час смаження. 
4. За кольором риби всередині шматка, що смажився. 

24*. Який гарнір краще запропонувати до смаженої риби? 
1. Відварені або запечені макарони. 
2. В'язку кашу. 
3. Смажену чи відварену картоплю або картопляне пюре. 
4. Мариновані овочі. 

25*. Як краще подавати рибу смажену із цибулею? 
1. Смажену основним способом рибу подати на мілкій столовій тарілці із розсипчастою 
кашею та білим основним соусом у соуснику. 
2. Смажену рибу у фритюрі подати на мілкій столовій тарілці з консервованими овочами, 
відвареною спаржею та артишоками. 
3. Подати на круглому блюді або тарілці з паперовою серветкою, страву прикрасити 
гілочками петрушки, окремо подати овочі в молочному соусі. 
4. Перед подаванням на середину порційної сковорідки покласти смажену рибу, навколо - 
картоплю, смажену кружальцями, зверху на рибу покласти смажену цибулю. 

26*. Як подавати рибу, смажену у фритюрі? 
1.На тарілку або порційне блюдо покласти смажену картоплю, нарізану брусочками, 

збоку рибу, яку полити розтопленим маслом вершковим, прикрасити скибочками лимона і 
зеленню петрушки, підсмаженою у фритюрі. Окремо в соуснику подати гарячий томатний 
соус або холодний майонез із корнішонами. 

2.На пиріжкову тарілку з паперовою серветкою покласти рибу на крутоні, окремо на 
закусочній тарілці подати гарнір, скибку лимона і посипати зеленнюОкремо в соуснику 
подати маринад овочевий. 

3. Подати на мілкій столовій тарілці з відвареними десертними овочами. Окремо в 
соуснику подати соус-хрін. 

4. Подати на мілкій столовій тарілці на крутоні зі смаженими морквою, картоплею та 
консервованим горошком. Окремо в соуснику подати соус білий із розсолом. 

27*. Як подавати рибу, смажену в тісті? 
1. На пиріжковій тарілці, полити паровим соусом. 
2. На закусочній тарілці, посипати дрібно нарізаною зеленню петрушки, окремо в 

соуснику подати соус грибний. 
3. На кругле блюдо або тарілку покласти паперову серветку, на неї гіркою - смажену 

рибу. Страву прикрасити гілочками петрушки, підсмаженої у фритюрі, скибочками 
лимона, окремо подати гарячий соус томатний або холодний майонез із корнішонами 
("Тартар"). 

4. На кругле блюдо або тарілку покласти гіркою смажену рибу. Страву прикрасити 
зеленню петрушки, декоративними квітами з овочів. Окремо в соуснику подати маринад 
овочевий. 

28*.Як подавати коропа, фаршированого гречаною кашею та 
грибами? 

1. Подати на крутоні на порційному блюді, поряд покласти гарнір із відвареної 
картоплі, тушкованої капусти та консервованого зеленого горошку. Окремо в соуснику 
подати соус сметанний із цибулею. 

2. Коропа нарізати на порційні шматки, подати на порційному блюді, полити маслом 
рослинним і посипати зеленню. Окремо на гарнір подати припущену з маслом моркву. 

3. Коропа нарізати на порційні шматки, подати на мілкій столовій тарілці на крутоні зі 
смаженою картоплею. Окремо подати в соуснику соус молочний із цибулею. 

4. Коропа подати на крутоні на блюді, посеред покласти складний гарнір: зелений 
консервований горошок, картопляне пюре, салат із білокачанної капусти, огірки солоні. 



Окремо в соуснику подати соус цибулевий із гірчицею. 
 

29.Яка тривалість тушкування порційних шматків риби? 
1. Від 30 хв до 45 хв. 3. Від 1 год до 2 год. 
2. Від 45 хв до 60 хв. 4. Від 2 год до 3 год. 

30.Яка тривалість тушкування риби цілої'? 
1. Від 45 хв до 60 хв. 3. Від 2 год до 3 год. 
2. Від 1 год до 2 год. 4. Від 3 год до 4 год. 

31*. Як подавати рибу, тушковану в сметані? 
1. На мілкій столовій тарілці на крутоні. Окремо подати смажену картоплю та соус-майонез 
із корнішонами. 
2. У баранчику на підставній тарілці, зверху посипати зеленню петрушки. 
3. На пиріжковій тарілці. Окремо подати картопляне пюре і соус томатний. 
4. На блюді з маринованими овочами та картоплею-фрі. 

32 *. Як подавати рибу, тушковану з грибами та томатом? 
1. Перед подаванням на баранчик або малу столову тарілку покласти картопляне пюре або 
відварену картоплю, поряд -шматки тушкованої риби та все це залити соусом із овочами, в 
якому тушкували рибу; страву посипати подрібненою зеленню. 
2. Перед подаванням на мілку столову тарілку покласти кругон, на крутон - шматки 
тушкованої риби, поряд покласти консервовані овочі; окремо в соуснику подати грибний 
соус. 
3. На порційне блюдо покласти овочі в молочному соусі, поряд - шматки тушкованої риби, 
полити соусом з овочами. 

33*. Коли смажена риба не допускається в реалізацію? 
1. Якщо шматки риби мають нерівномірну підсмажену кірочку від золотистого до світло-
коричневого кольорів. 
2. Якщо шматки риби мають добре підсмажену кірочку без відставання паніровки, а 
консистенція м'яка і соковита. 
3. Якщо шматки риби підгоріли та пересохли. 
4. Якщо підсмажена кірочка риби має коричневий колір, а консистенція м'яка і соковита. 

34*. Яку рибу рекомендується тушкувати? 
1. Щуку і судака.     3. Осетра і білугу. 
2. Форель. 4. Палтуса і камбалу. 

35*. Як визначають готовність тушкованої риби? 
1. За утворенням пухирців на поверхні шматків риби. 
2. За утворенням підсмаженої кірочки на поверхні шматків риби та білого кольору на її 
розрізі. 
3. За розм'якшенням кісток риби. 
4. За станом форми шматків риби та наявністю оранжево-червоного кольору. 

36**. Назвіть страву за такими органолептичними ознаками: 
вироби мають форму трубочок, тушковані з овочами і томатом. Гарнір - 
картопля відварена, страва полита соусом і посыпана зеленню петрушки. 
Смак і запах відповідають тушкованій рибі з ароматом овочів, спецій та 
соусу. Колір риби на розрізі фаршу сірий, а всієї страви - оранжево-
червоний. Консистенція м'яка, соковита. 

1. Крученики із судака.                                           3.Риба із соусом кисло-солодким 
2. Сазан або короп кругляками, фаршировані.   4.Риба, тушкована в сметані. 

37*. З яким соусом краще запікати припущену рибу із відвареними 
макаронами? 

1. Цибулевим із гірчицею.3.Грибним із томатом. 
2. Томатним.                                                              4. Молочним. 

 
 



Тема: Кулінарна характеристика страв із м'яса. Особливості 
оформлення та відпускання бенкетних страв 

1. Яка температура подавання готових м'ясних страв? 
1. Не нижча за 35 °С. 3. Не нижча за 55 °С. 
2. Не нижча за 45 °С. 4. Не нижча за 65 °С. 

2. Які частини туші яловичини використовують для варіння? 
1. Вирізку і товстий та тонкий краї. 
2. Грудинку та лопаткову і підлопаткову частини. 
3. Верхню та внутрішню частини задньої ноги. 
4. Корейку і тазостегнову частини. 

3. Які частини туші свинини використовують для варіння? 
1. Корейку.3. Грудинку і лопатку. 
2. Тазостегнову частину.    4. Вирізку і тонкий край. 

4. В яку воду кладуть підготовлене м'ясо для варіння для 
приготування других гарячих страв? 
1.У гарячу. 2. У холодну. 

5**. Скільки літрів води слід налити в каструлю для варіння 10,0 кг 
м'яса? 
1.4-5л. 2.6-7Л.       3.8-9 л. 4.10-15 л. 

6. Якою повинна бути маса шматків м'яса для варіння? 
1.0,5-1,0 кг. 3.2,5-3,0 кг. 
2.1,5-2,0 кг. 4. 3,5 -4,0 кг. 

7. Які витрати м'яса при варінні? 
1.20-28%. 3.38-40%. 
2. 30 - 34 %. 4. 40 - 46 %. 

8*. Які частини туші яловичини використовують для смаження? 
1. Бічну і зовнішню частини задньої ноги.           3.Вирізку, тонкий та товстий краї 
2.Грудинку і підлопаткову частину.                       4.Пружок і черевну частину 

9*. Як смажать грудинку свинини та баранини? 
1. Грудинку ділять на кілька частин і виймають ребра. 
2. Грудинку смажать цілою із реберними кістками. Перед смаженням із внутрішнього богу вздовж 

ребер підрізають плівки, щоб краще можна було видалити кістки після смаження. 
10*. Які частини туші яловичини використовують для смаження 
шматочками? 

1. Вирізку і товстий та тонкий краї.                         3. Шию та пружок. 
2. Бічну і зовнішню частини задньої ноги.             4.Лопаткову і підлопаткову частини. 

11 *. Як готувати та подавати м'ясо зварене? 
1. Зварене м'ясо нарізати вздовж волокон, залити холодною водою, довести до кипіння, перекласти 
в лоток і зберігати на марміті до подавання. Подати із тушкованими овочами. 
2. Зварене м'ясо нарізати впоперек волокон (один-два шматочки на порцію) та зберігати до 
подавання на марміті в лотку. Подати зі смаженими і маринованими овочами та соусом-майонез із 
корнішонами. 
3. Зварене м'ясо охолодити, нарізати впоперек волокон (один-два шматочки на порцію), залити 
невеликою кількістю бульйону, довести до кипіння та зберігати до подавання в цьому самому 
бульйоні при температурі 50 - 60 °С у закритому посуді. Подавати з відвареною картоплею, 
картопляним пюре, припущеними овочами із соусом червоним основним, цибулевим або 
сметанним із хріном. 
4.Зварене м'ясо нарізати вздовж волокон (один-два шматочки на порцію) і зберігати до подавання на 
марміті в лотку. Як гарнір можна використати тушковану капусту, рагу овочеве, консервовані та 
мариновані овочі. М'ясо краще подавати із соусом грибним. 

       12.Укажіть, яку страву із відвареного м'яса можна подати як гарячу закуску без 
гарніру 

1. М'ясо варене з цибулею та сметаною.       3.Грудинку свинячу варену. 



2. М'ясо варене. 4. Корейку варену 
 

13*. Які вимоги ставляться до якості буженини? 
1. М'ясо повинно мати рівномірну рум'яну кірочку, на розрізі бути сірого кольору, смак у 
міру солоний, запах смаженого м'яса і часнику, консистенція соковита і м'яка. 
2. М'ясо повинно мати світло-золотисту кірочку і на розрізі бути рожевого кольору, смак 
солонуватий, запах тушкованого м'яса та овочів, консистенція щільна. 
3. М'ясо повинно мати темно-коричневу кірочку, на розрізі бути рожевого кольору, смак у 
міру солоний, запах тушкованого м'яса і часнику, консистенція щільна. 
4. М'ясо повинно мати нерівномірну рум'яну кірочку, на розрізі бути рожевого кольору, 
смак солонуватий, запах запеченого м'яса і соусу червоного, консистенція щільна. 

14*. Як подають порося смажене цілим для бенкету? 
1. На блюді з паперовими серветками. Окремо подають консервовані та мариновані овочі і 
соус голландський. 
2. На блюдо кладуть кашу, на неї - порося, поливають жиром, прикрашають зеленню. 
Окремо подають соус сметанний із хріном. 
3. На блюдо кладуть смажене порося, поряд - гарнір із відвареної картоплі та овочів у соусі 
молочному. Окремо подають соус червоний основний. 
4. На блюдо кладуть смажене порося з відвареними раками. Окремо подають соус-
майонез. 

15. Як подають відварені сосиски та сардельки? 
1. З оболонкою, нарізаними навпіл.                         3.Цілими. 
2. Без оболонки, нарізаними навпіл.                        4.Із сосисок знімають оболонку. 

16. Як зберігають варені м'ясні продукти? 
1. У невеликій кількості бульйону в посуді із закритою кришкою при температурі 50 - 60 
°С не більше ніж 3 год. 
2. У лотку на марміті не більше ніж 7 год. 
3. У невеликій кількості бульйону в посуді із закритою кришкою при температурі 80 - 90 
°С не більше ніж 7 год. 
4. У лотку на марміті не більше ніж 4 год. 

17*. Який колір на розрізі у слабопросмаженого м'яса? 
1. Від червоного до рожевого.3.Від сірого до коричневого. 
2. Від рожевого до сірого.4.Від золотистого до коричневого. 

18*. Який колір на розрізі у напівпросмаженого м'яса? 
1. Від червоного до рожевого.3.Від сірого до коричневого. 
2. Від рожевого до сірого.4.Від золотистого до коричневого. 

19*. Який колір на розрізі у повністю просмаженого м'яса? 
1. Від червоного до рожевого.                                      3.Від сірого до коричневого 
2. Від рожевого до сірого.                                            4.Від золотистого до коричневого 

20*. Які витрати під час смаження м'яса натурального порційними 
шматками? 
1. 7 %.2. 17 %. 3. 27 %. 4. 37 %. 

21*. Як визначити готовність біфштекса? 
1. На поверхні біфштекса має утворитися рум'яна кірочка, а при надавлюванні виділитися 
кров'янистий м'ясний сік. 
2. При надавлюванні на поверхню біфштекса має виділитися сік коричнево-сіруватого 
кольору. 
3. При надавлюванні на поверхню біфштекса має виділитися прозорий безбарвний сік. 

22*. Як відпускають біфштекс натуральний? 
1. Його подають із картоплею, смаженою основним способом, картоплею, смаженою у 
фритюрі, смаженими баклажанами, кабачками, зі струганим хріном. 
2. Його подають із в'язкою пшоняною кашею, маринованими фруктами, виріб поливають 
маслом вершковим; окремо подають соус грибний. 



3. Його подають із розсипчастою гречаною кашею, консервованим горошком, 
маринованою цибулею. 

23*. Як подають філе із соусом? 
1. Філе кладуть на мілку столову тарілку, поливають соусом білим із капарцями; поряд кладуть 

картоплю, смажену у фритюрі. 
2.На порційну сковорідку (кроншель або блюдо) кладуть грінки, на них - скибочку 

прогрітого копчено-вареного окосту або вареного язика, зверху - смажене філе і поливають 
соусом червоним із вином або червоним із грибами і томатами, або червоним з естрагоном; 
окремо подають гарнір - смажену картоплю та овочі 

3.На порційну сковорідку кладуть філе, поливають соусом білим із яйцем; окремо на мілкій 
столовій тарілці подають розсипчастий рис із маринованою цибулею. 

4.Філе подають на мілкій столовій тарілці на крутоні, поливають соусом сметанним із 
цибулею; окремо подають гарнір із консервованих овочів і фруктів. 

24**. Який натуральний порційний виріб із м'яса подають у такий 
спосіб: на порційне блюдо кладуть смажену картоплю або картоплю-фрі в 
молоці, складний гарнір, а збоку виріб, струганий хрін і зелень петрушки. 
Виріб поливають м'ясним соком, зверху кладуть шматочок охолодженого 
масла зеленого. Можна також: подати з яйцем або цибулею. 

1. Ескалоп. 3. Лангет. 
2. Біфштекс. 4. Антрекот. 

25**. Коли смажені порційні напівфабрикати не можна подавати 
споживачам через невідповідність органолептичним показникам якості? 

1. Якщо вони не паніровані та обсмажені до рум'яної кірочки, колір на розрізі від сірого 
до коричневого; їх смак і запах властиві смаженому м'ясу, з ароматом, характерним для 
певного виду м'яса. 

2. Якщо вони паніровані, обсмажені з обох боків до утворення рум'яної кірочки; їх колір 
на розрізі від сірого до коричневого; вони соковиті, а консистенція щільна. 

 

3. Якщо вони з обох боків обсмажені до утворення світло-жовтої кірочки; колір на розрізі від 
рожевого до червоного; смак солонуватий з ароматом пересмаженого м'яса. 

4. Якщо вони з обох боків обсмажені до світло-коричневої кірочки; їх консистенція 
щільна, добре просмажена, а смак і запах властиві смаженому м'ясу. 

26. Які порційні натуральні напівфабрикати смажать у фритюрі? 
1. Непаніровані.      2. Запаніровані. 

27*. Відбивні котлети з якого м'яса можна подавати з картоплею в 
молоці та овочами в соусі молочному? 

1. Із баранини. 3. Зі свинини і телятини. 
2. З яловичини. 4. Із кроликів. 

28*. До яких відбивних котлет можна окремо подати соус молочний 
із цибулею, а на гарнір (крім картоплі) - стручки квасолі в маслі вершковому, 
розсипчастий рис, квасолю в томаті або маслі вершковому? 

1. Із баранини. 3. Зі свинини і телятини. 
2. З яловичини.        4. Із кроликів. 

29*. Назвіть правильний варіант подавання ескалопа. 
1. На порційному блюді на листках зеленого салату з картопляним пюре і консервованим 

зеленим горошком. 
2. На порційному блюді з тушкованими та маринованими овочами. 
3. На мілкій столовій тарілці із розсипчастим рисом і квасолею в томаті. 
4. На порційному блюді або тарілці на крутоні із пшеничного хліба, политим м'ясним 
соком, зі смаженою картоплею або картоплею-фрі й томатами. 

30*. Назвіть правильний варіант смаження м'яса, за-панірованого 
порційними шматками. 

1. Смаження у фритюрі. 



2. Смаження в жаровій шафі. 
3. Смаження основним способом та у фритюрі з доведенням до готовності в жаровій шафі 

31*. Укажіть, який м'ясний напівфабрикат обсмажують основним 
способом і доводять до готовності в жаровій шафі. 

1. Ескалоп. 3. Біфштекс натуральний. 
2. Антрекот. 4. Шніцель натуральний. 

32*. Яку страву ізм'яса, смаженого шматочками, подають на порційній 
сковорідці із соусом сметанним і соусом "Гострий"? 

1. Бефстроганов.      3. М'ясо тушковане. 
2. Шашлик. 4. Азу. 

33. Який гарнір подають до бефстроганов? 
1. Розсипчастий рис.3.Картопляне пюре. 
2. Смажену картоплю.                     4.Овочі в соусі молочному. 

34*. Укажіть вироби за такими органолептичними показниками якості: 
паніровані смажені вироби мають овальну форму, рівні краї, поверхня рівна із 
хрумкою кірочкою. Колір на розрізі від сірого до коричневого. Смак і запах 
властиві м'ясу, смаженому в сухарях. Консистенція виробів пружна, м'ясо м'яке 
і соковите, а кірочка хрумка. 

1. Бефстроганов. 3. Лангет. 
2. Біфштекс натуральний.  4. Битки по-київському. 

35. Який шашлик готують із нирками? 
1. Шашлик по-кавказькому.              3. Шашлик по-московському. 
2. Шашлик зі свинини.                       4. Шашлик по-карськи 

36*. Яку страву із м'яса, приготовлену шматочками, подають у такий 
спосіб: на овальному блюді, оформивши відповідним гарніром - огірками, 
томатами, цибулею, лимоном. Окремо в соуснику подають соуси "Південний" 
або "Ткемалі". 

1. Бефстроганов.    3. Шашлик. 
2. Азу. 4. Піджарку. 

37*. Який м'ясний дрібношматковий напівфабрикат тушкують із 
картоплею, цибулею, солоними огірками, заправляють борошняною 
пасеровкою, часником та подають у баранчику із зеленню петрушки чи 
кропу? 

1. Піджарку. 3. Азу. 
2. Гуляш. 4. Бефстроганов. 

38*. Яку печеню готують із баранини з яблуками, смаженою картоплею, 
родзинками та вином у горщиках? 

1. Печеню по-домашньому.              3.Печеню по-київському. 
2. Печеню по-кримському.                 4. Печеню по-волинському. 

39*. Яку печеню готують із яловичини з картоплею, грибами, цибулею, 
томатним пюре і сметаною та подають у горщиках? 

1. Печеню по-домашньому.               3.Печеню по-київському. 
   2. Печеню по-кримському.                 4.Печеню по-волинському. 

40*. Якими ягодами або фруктами можна замінити томати при 
приготуванні плову? 

1.Апельсинами.                                          3.Полуницею та суницею. 
   2.Чорною смородиною та барбарисом.4.Чорницею. 

41*. Для приготування якої страви м'ясо тушкують разом із овочами? 
1. М'ясо шпиговане. 3. Рагу. 
2. М'ясо делікатесне. 4. Битки українські. 

42*. Яку м'ясну страву тушкують у вигляді рулету? 
1. М'ясо шпиговане. 3. М'ясо хрустке. 
2. М'ясо делікатесне. 4. Битки українські. 



43**. Які м'ясні вироби готують у такий спосіб: м'ясо нарізають 
тоненькими скибочками, відбивають і солять; на кожний шматочок 
кладуть тушковану капусту, загортають, перев'язують ниткою, 
панірують у борошні, смажать і тушкують. Подають у баранчику зі 
скибочками сала-шпику і соусом. 

1. Битки українські.                                       3.Крученики волинські 
2. Яловичину в соусі кисломолочному.4.Печеню по-домашньому. 

44*. Укажіть запечені м'ясні страви. 
            1.Голубці з м'ясом і рисом.3.Азу. 

2. Битки по-київському.4.Рагу зі свинини 
45*. З яким соусом краще подавати рулет картопляний із м'ясом? 

1. Із соусом-майонез із корнішонами.          3.Із паровим. 
2. Із грибним.                                                  4. З молочним із цибулею. 

46. При якій температурі запікають м'ясні страви? 
1.При160-170°С. 3. При 200-210 °С. 
2. При 180-190 °С. 4. При 230-280 °С. 

47. До якої температури прогрівається страва всередині при 
запіканні? 

1. До 55-65 °С. 3. До 80-85 °С. 
2. До 60-75 °С. 4. До 90 - 100 °С. 

48. Які втрати при тепловій обробці виробів із натурального січеного 
м'яса? 

1.15%. 2.20%. 3.30%. 4.40%. 
49*. Яку страву із натурального січеного м'яса подають у такий 

спосіб: на порційне блюдо кладуть тоненький коржик із пшеничного хліба 
(лаваш), на нього - виріб і закривають другою половинкою лаваша. Поряд або 
навколо кладуть гарнір - зелену або ріпчасту цибулю, томати, часточку 
лимона і зелень. Окремо в соуснику подають соус "Південний" або на 
розетці сухий барбарис. 

1. Биточки по-селянському.                         3.Тюфтельки. 
2. Котлети полтавські.                                    4.Люля-кебаб. 

50*. Який напівфабрикат із натурального січеного м'яса готують із 
жиром-сирцем, ріпчастою цибулею та тушкують із грибами, нарізаними 
кубиками чи часточками овочами. Виріб подають із тушкованими овочами, 
соусом, у якому його тушкували. 

1. Котлети полтавські.                                  3. Шніцель натуральний січений. 
2. Биточки українські.                                  4. Биточки по-селянському. 

51*. Які котлети готують із натуральної січеної маси яловичини із 
додаванням сала-шпик, нарізаного дрібними кубиками, часнику, солі та 
перцю і подають зі смаженою картоплею та поливають котлети маслом 
вершковим? 

1. Котлети гатчинські.                                  3. Котлети по-київськи. 
2. Котлети полтавські.                                  4. Котлети по-дніпропетровському. 

52*. Які вироби із натурального січеного м'яса, запані-ровані в льєзоні 
та черствому хлібі, нарізаному дрібними кубиками після смаження, 
подають на порційному блюді з картопляними кульками (крокетами) та 
соусом грибним? 

1. Биточки дніпропетровські.                       3. Битки театральні. 
2. Биточки українські.                                   4. Ковбаски львівські. 

53. Який строк варіння язиків яловичих або свинячих, або баранячих, 
або телячих? 

1. Від 0,5 до 1 год.    3. Від 3 до 4 год. 
2. Від 1 до 3 год.      4. Від 4 до 5 год. 

 



54*. З яким гарніром і соусом відпускають язики відварені? 
1. Зі смаженою картоплею, соусом молочним із цибулею. 
2. Із тушкованою капустою, соусом-майонез із корнішонами. 
3. Із відвареною картоплею, овочами в молочному соусі та соусами червоним 

основним, червоним із вином, сметанним із хріном, білим основним. 
4. Із тушкованою квасолею, зеленим горошком, відвареною картоплею та соусами 

польським, паровим і грибним. 
55*. З якими соусами готують печінку по-строгановському? 

1. Із грибним і грибним з томатом.        3. Із польським і голландським. 
2. Із червоним з цибулею та огірками.  4. Зі сметанним з цибулею та із "Південним". 

56*. Який строк зберігання запечених м'ясних страв? 
1. Не більше за 30 хв. 3. Не більше за 2 год. 
2. Не більше за 1 год. 4. Не більше за 3 год. 

57*. Який строк зберігання тушкованих м'ясних страв? 
1. Не більше за 1 год. 3. Не більше за 3 год. 
2. Не більше за 2 год. 4. Не більше за 4 год. 



Тема: Кулінарна характеристика страв із птиці,дичини та 
кролів. Особливості оформлення та відпускання бенкетних 

страв 
1. З яким гарніром і соусом відпускають кролика відвареного? 

1. Зі смаженою картоплею та консервованим зеленим горошком із соусом цибулевим. 
2. З тушкованими овочами та соусом грибним. 
3. Із припущеним рисом, відвареною картоплею, картопляним пюре, зеленим горошком 

консервованим та соусом білим з яйцем, паровим. 
4. Із маринованими овочами, овочами в соусі молочному та із соусом червоним 

основним з овочами. 
2. З яким соусом краще подавати відварену гуску? 

1. Із білим основним.                               3.Із паровим. 
2. Із польським.                                         4.Із червоним основним. 

3*. Яку птицю або дичину подають із картоплею-фрі на підсмаженій 
скибочці пшеничного хліба, змащеній паштетом із печінки? 

1. Курку на вертелі.                                   3.Курку, смажену у фритюрі 
2. Філе індички фаршироване.               4.Дичину смажену. 

4*. Який виріб із птиці панірують у хлібі пшеничному, нарізаному 
соломкою або кубиками? 

1. Котлету полтавську. 3. Котлету пожарську. 
2. Шніцель по-столичному. 4. Котлету відбивну. 

5*. Як підготувати малу дичину до смаження? 
1. Обгорнути омлетом, змочити у льєзоні та запанірувати в сухарях. 
2. Обгорнути листками квашеної капусти та витримати протягом 6-8 год на холоді. 
3. Обгорнути тонким шаром сала-шпик і перев'язати шпагатом. 
4. Обваляти в суміші хмелі-сунелі та витримати протягом 3-4 год. 

6*. Для приготування якої страви тушку кролика маринують 
протягом 4-6 год? 

1. Кролика, смаженого у фритюрі.          3.Січеників із кролика. 
2. Кролика, смаженого цілою тушкою.4.Кролика на вертелі. 

7*. Які котлети із птиці фарширують охолодженим маслом 
вершковим, смаженими подрібненими горіхами та вареними грибами? 

1. Котлети по-київськи.      3. Котлети "Дніпрянка". 
2. Котлети пожарські.        4. Котлети по-гатчинськи. 

8*. Укажіть, який напівфабрикат із птиці смажать у фритюрі. 
1. Січеники із птиці. 3. Котлету відбивну. 
2. Гуску по-домашньому.   4. Котлету "Дніпрянка". 

 9*. З яким соусом тушкують птицю або кролика з овочами? 
1. Із білим основним. 3. Із польським. 
2. Із червоним основним.    4. Із грибним. 

10. Яку страву готують у горщиках із гречаною крупою? 
1. Курчат у сметані.                                      3. Качку по-селянському. 
2. Гуску по-домашньому.                            4. Птицю або кролика, тушкованих у соусі. 

11*. Яку страву з птиці або кролика тушкують у горщику з 
картоплею, цибулею та спеціями? 

1. Курчат із яблуками в сметані.                 3.Качку по-селянському. 
2. Гуску (качку) по-домашньому.               4.Січеники із птиці та кролика. 

12. Який строк зберігання гарячих смажених цілих тушок птиці? 
1. Не більше за 1 год. 3. Не більше за 3 год. 
2. Не більше за 2 год. 4. Не більше за 4 год. 

 
 



Тема: Кулінарна характеристика страв із яєць і свіжого сиру 
1. Як варять некруті яйця? 

1. У киплячій підкисленій воді протягом 4 - 4,5 хв із моменту закипання води. 
2. У киплячій підсоленій воді протягом 4 - 4,5 хв із моменту закипання води. 
3. У киплячій підсоленій воді протягом 3 - 3,5 хв із моменту закипання води. 
4. У киплячій підсоленій воді протягом 1-2 хв із моменту закипання води. 

2. Яке яйце містить напіврідкий білок і рідкий жовток? 
1. Яйце, зварене круто. 
2. Яйце, зварене некруто. 
3. Яйце, зварене "у мішечок". 

3. Як варять яйця "у мішечок"? 
1. У киплячій підсоленій воді протягом 4 - 4,5 хв із моменту закипання води. 
2. У киплячій підкисленій воді протягом 4-5 хв із моменту закипання води. 
3. У киплячій підсоленій воді протягом 2-3 хв із моменту закипання води. 
4. У киплячій підкисленій воді протягом 5-6 хв із моменту закипання води. 

4. Як зварені яйця, у яких білок має консистенцію ніжних драглів, а 
жовток напіврідкий? 
1. Некруто. 2. Круто. 3. "У мішечок". 

5.Як подають яйця, зварені "у мішечок"? 
1. Необчищеними в пашотницях. 
2. Гарячими обчищеними в пашотницях, які ставлять на закусочні тарілки. 
3. Холодними обчищеними в пашотницях, які ставлять на пиріжкові тарілки. 

6. Як варять круті яйця? 
1. У киплячій підсоленій воді протягом 5-6 хв із моменту закипання води. 
2. У киплячій підсоленій воді протягом 8 - 10 хв із моменту закипання води. 
3. У киплячій підсоленій воді протягом 10 - 12 хв із моменту закипання води. 
4. У киплячій підкисленій воді протягом 10 - 12 хв із моменту закипання води. 

7. Як подають яйця, зварені без шкаралупи в підкисленій воді? 
1. У пашотницях. 
2. На закусочних тарілках. 
3. На пиріжкових тарілках. 
4. На грінках із хліба пшеничного під соусом або із гарячими м'ясними стравами. 

8*. Як подають яйця із шинкою на грінках? 
1. Яйця, зварені круто, кладуть на підсмажені грінки із хліба пшеничного. Окремо в 
соуснику подають соус польський. 
2. На підсмажені грінки із хліба пшеничного кладуть шматочок обсмаженої шинки, зверху 
- яйця, зварені "у мішечок" без шкаралупи. Соуси червоний з естрагоном або томатний 
подають окремо. Страву перед подаванням прикрашають листками естрагону (3 г). 
3. Яйця, зварені "у мішечок", кладуть на пашотниці, які ставлять на підставні тарілки. 
4. Яйця, зварені круто, подають на пиріжковій тарілці ізпаперовою серветкою. 

9**. Приготовлена яєчня натуральна має світлі плями на жовтку.  
Чому це відбувається? Чи допускається такастрава до реалізації? 
1. Не допускається. Світлі плями на жовтку смаженого яйця свідчать про 
недоброякісність продукту. 
2. Страва допускається до реалізації. Світлі плями свідчать про наявність повітря в 
жовтку. 
3. Страва допускається до реалізації. Світлі плями свідчать про те, що жовток посипали 
сіллю. 
4. Страва не допускається до реалізації. Світлі плями на жовтку свідчать про недотримання 
температурного режиму при зберіганні яєць. 
 



10*. Які вимоги до якості яєчні з різними наповнювачами? 
1. Яєчня зберегла форму і має напіврідкий жовток. Краї яєчні не підсушені. Небажані 

білі плями на жовтку, неправильна форма жовтка. 
2. Яєчня не зберегла форму і має рідкий жовток. Краї яєчні не підсушені. Небажані 

червоні плями на жовтку. 
3. Яєчня зберегла форму і має щільний жовток. Краї яєчні не підсушені. Небажані червоні 

плями на білку. 
4. Яєчня зберегла форму і має щільний жовток. Краї яєчні підсушені. Небажані 

неправильна форма білка і рідка консистенція. 
11. З якої суміші готують омлети? 

1. Із яєць, солі, цукру, перцю, води та крохмалю.3.Із яєць, солі, молока або вершків. 
2. Із яєць солі, води та борошна.                                 4.Із яєць, цукру, сметани та борошна. 
 

12*. Як називаються омлети, приготовлені з додаванням овочів, 
свіжої зелені та молочних або м'ясних продуктів? 

1. Натуральні.                  2. Мішані з гарніром.        3. Фаршировані. 
13*. Як називаються омлети, в які наприкінці смаження кладуть 

підготовлені як начинку продукти? 
1. Натуральні.                  2.Мішані з гарніром.          3. Фаршировані. 

14*. Для приготування якого омлету в омлетну суміш додають 
лимонну цедру або кардамон? 

1. Натурального.                                                3.Запеченого зі смаженою картоплею. 
2. Фаршированого овочами або грибами.4. Омлету, фаршированого варенням. 

15*. Які вимоги до якості омлету? 
1. Омлет підсмажений круглої форми, колір коричневий, поверхня ребриста, 

консистенція щільна. Не допускаються відокремлення рідини та наявність шкаралупи. 
2. Омлет підсмажений у формі пиріжка, колір світло-жовтий, поверхня хвиляста, 

консистенція пухка і соковита. Не допускаються відокремлення рідини, ознаки псування 
яєць і наявність шкаралупи. 

 

3. Омлет підсмажений овальної форми, колір темно-коричневий, поверхня рівна, 
гладенька, консистенція пухка. Допускається незначне відокремлення рідини. 

4. Омлет підсмажений у формі циліндра, колір жовтий, поверхня гладенька, 
консистенція щільна. Допускається значне відокремлення рідини. Не допускається наявність 
шкаралупи. 

16*. Укажіть склад сировини для пряжені. 
1. Яйця, молоко, картопля та маргарин столовий або масло вершкове. 
2. Яйця або меланж, молоко або вода, сухарі та масло вершкове. 
3. Яйця, молоко, борошно пшеничне, сметана і маргарин столовий. 
4. Яйця, вода, сир, томати та сіль. 

17*. Який сир використовують для приготування сирників, пудингів 
і запіканок? 

1. Нежирний. 2. Напівжирний. 3. Жирний. 
18*. Який сир використовують для приготування холодних страв? 

1. Нежирний. 2. Напівжирний. 3. Жирний. 
19*. З яким соусом краще подавати страву "Яйця з шинкою на 

грінках"? 
1. Із польським.3.Із молочним. 
2. Зі сметанним із хріном.                                       4. Із червоним з естрагоном. 

20*. Які страви із сиру смажать у фритюрі? 
1. Сирні галушки.                                                    3. Сирники з квасолею. 
2. Пончики сирні.                                                   4. Зрази із сиру з гарбузом і чорносливом. 

 
 



 
21**. Яку страву можна приготувати із такого набору продуктів: 

сир, крупа манна, цукор, яйця, родзинки, ванілін, масло вершкове, 
сметана або варення та сухарі? 

1. Вареники ліниві. 3. Запіканку. 
2. Сирники. 4. Пудинг. 

22*. З яким соусом подають сирники з морквою? 
1. Із червоним основним.3.Із цибулевим. 
2. Із молочним або сметанним.                     4.Із білим основним або білим із капарцями. 

23*. Як підготувати квасолю для сирників із квасолею? 
1. Відварити та протерти.                                3. Припустити. 
2. Відварити та підсмажити.                           4. Протушкувати з томатом-гаоре. 

24*. Який строк зберігання страв із яєць? 
1. Протягом 1-2 год. 
2. Протягом 2-3 год. 
3. Ці страви не підлягають зберіганню; їх готують за попитом і подають негайно. 
4. Протягом 3-4 год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема: Кулінарна характеристика холодних страв і закусок, 
гарячих закусок 

1. Які холодні страви заборонено готувати у весняно-літній період? 
1. Томати, фаршировані яйцями та цибулею і баклажани, фаршировані овочами. 
2. Холодець, паштет та заливні м'ясо і рибу. 
3. Бутерброди закриті з м'ясними продуктами. 
4. Закуски на випечених крекерах і крутонах. 

2. Яка температура подавання холодних закусок? 
1.4 °С. 2. 6 °С. 3.12 °С. 4. 16 °С. 

3. Яка температура подавання гарячих закусок? 
1.40-45 °С.       2. 55 - 60 °С. 3.65-70 °С.    4.75 - 80 °С. 

4. Для  приготування яких  бутербродів  використовують хліб 
житній? 
1. Для бутербродів із нерибними продуктами моря. 
2. Для бутербродів із жирними продуктами (сало-шпик, корейка, грудинка). 
3. Для бутербродів із вареними ковбасами. 
4. Для бутербродів із відвареною рибою (осетрові). 

5. Як нарізають хліб пшеничний для відкритих бутербродів? 
1. Скибочками, трохи навскіс, 1 - 1,5 см завтовшки тамасою 30 - 40 г. 
2. Кубиками, 1 - 1,5 см завтовшки та масою 40 - 50 г. 
3. Скибочками, 2 - 2,5 см завтовшки та масою 60 - 70 г. 
4. Скибочками, 2-3 см завтовшки та масою 70 - 80 г. 

6. Як нарізають ковбасу варену для бутербродів? 
1. Навскіс, 2-3 шматочки на бутерброд. 
2. Навскіс, 3-4 шматочки на бутерброд. 
3. Батони вареної ковбаси нарізають упоперек однимшматком на бутерброд. 
4. Батони вареної ковбаси нарізають уздовж довжиною6-7 см і товщиною 2-3 см. 

7. Як нарізають ковбасу копчену для відкритих бутербродів? 
1. Упоперек, 3-4 шматочки на бутерброд. 
2. Навскіс, по 2-3 шматочки на бутерброд. 
 

3. Скибочками овальної форми 2 см завтовшки. 
4. Скибочками овальної форми 3 см завтовшки. 

8. Як нарізають сир твердий для бутербродів? 
1. Скибочками прямокутної або трикутної форми 2-3 мм завтовшки. 
2. Скибочками прямокутної форми 2 см завтовшки. 
3. Скибочками трикутної форми 3 см завтовшки. 
4. Квадратиками товщиною 6-8 мм завтовшки. 

9. Як нарізають відварене і смажене м'ясо для бутербродів? 
1. Уздовж волокон тоненькими скибочками 2-3 см завтовшки. 
2. Упоперек волокон тоненькими скибочками 2-3 мм завтовшки. 
3. Упоперек волокон тоненькими скибочками 8-10 мм завтовшки. 
4. Упоперек волокон тоненькими скибочками 12 - 15 мм завтовшки. 

10*. Як подають відкриті бутерброди? 
1. На пиріжковій тарілці.                     3.На закусочній тарілці, накритій серветкою. 
2. На мілкій столовій тарілці.               4.На столовій глибокій тарілці, накритій серветкою. 

11*. Які бутерброди готують із набору кількох продуктів, що добре 
поєднуються за кольором і смаком? 
1. Відкриті складні асорті.                     3.Закусочні (канапе). 
2. Відкриті прості.4.Сандвічі. 

12*. Для приготування яких бутербродів використовують воловани 
та корзиночки? 
1. Для відкритих асорті.           2.Для сандвічів.             3. Для багатошарових. 



13. Які бутерброди можна готувати багатошаровими? 
1. Відкриті складні асорті.                     3.Закриті (сандвічі). 
2. Канапе.4.Бутерброди дорожні. 

14.Який строк зберігання незаправлених салатів при температурі 4-8 °С? 
1. Не більше за 3 год. 3. Не більше за 10 год. 
2. Не більше за 6 год. 4. Не більше за 14 год. 

15*. Як нарізають овочі для салату із капусти білокачанної та яблук? 
1. Брусочками. 3. Соломкою. 
2. Прямокутниками. 4. Дрібним січенням. 

16**. Які салати-коктейлі готують із томатів, огірків, перцю солодкого, 
капусти цвітної, шпинату, сиру, птиці, крабів, раків, креветок та інших 
морепродуктів? 

1. Салати-коктейлі закусочні.             2.Салати-коктейлі десертні. 
17**. Який салат готують у такий спосіб: продукти, що входять до 

складу салату, тоненько, охайно нарізають -кубиками, скибочками, 
соломкою та кружальцями залежно від виду салату; продукти кладуть 
шарами, дотримуючись кольорової гами; прошарки між: ними змащують 
майонезом? 

1. Салат-коктейль закусочний.             2.Сшіат-коктейль десертний. 
18**. Укажіть салат, що готується за таким набором продуктів: 

яловичина відварена, буряки, картопля, огірки солоні, горошок зелений 
консервований, яйця та сметана. 

1. Салат м'ясний. 3. Салат "Київський". 
2. Салат "Столичний".       4. Закуска українська. 

19**. Укажіть салат, що готується за таким набором продуктів: 
відварена м'якоть птиці або дичини без шкіри, картопля, огірки солоні 
або свіжі, салат зелений, краби, яйця та майонез. 

1. Салат м'ясний. 3. Салат "Київський". 
2. Салат "Столичний".        4. Закуска українська. 

20*. Коли перемішують салати-коктейлі, якщо вони заправлені соусами 
чи заправками? 

1. При приготуванні. 2. Перед вживанням. 
21*. Які салати-коктейлі прикрашають кокосовою стружкою, 

шоколадом, горіхами, цитрусовими? 
1. Десертні салати-коктейлі.                 2.Закусочні салати-коктейлі. 

22**. Як подають салати-коктейлі? 
1.У скляному або кришталевому посуді різної форми:креманках, фужерах, конічних 

склянках, вазочках, які ставляться на тарілку із серветкою, поряд кладуть ложку чайну. 
2. У порцелянових і металевих салатниках, які ставлять на тарілку із серветкою, поряд 

кладуть ложку десертну. 
3. У скляних і порцелянових салатниках, які ставлять на тарілку, поряд кладуть 

виделку закусочну. 
4. У металевих салатниках, які ставлять на блюдо із серветкою, поряд кладуть ложки 

чайні. 
23*. Який салат готують із такого набору продуктів: картопля, сушені 

білі гриби, огірки свіжі, томати свіжі, перець солодкий, цибуля ріпчаста, 
олія, лимон і зелень? 

1. Салат-коктейль делікатесний.              3.Салат "Літній". 
2. Салат овочевий "Осінь".                       4.Салат-коктейль вітамінний. 

24*. Укажіть фарш, яким краще зафарширувати томати. 
1. М'ясне желе.        3. Яйце з цибулею. 
2. Вінегрет. 4. Квасоля тушкована з томатом. 

 



25*. Як підготувати рибу для заливання під маринадом? 
1. Підготовлені порційні шматки риби припустити, а потім залити маринадом. 
2. Підготовлені порційні шматки риби запанірувати в борошні, обсмажити на олії та 

довести до готовності в жаровій шафі. 
3. Підготовлені порційні шматки риби відварити у великій кількості води та залити 

маринадом. 
4. Підготовлені порційні шматки риби протушкувати, а потім залити маринадом. 

26. Які умови та строк зберігання риби заливної? 
1. При температурі 4 - 6 °С не більше за 12 год. 
2. При температурі 8 - 10 °С не більше за 12 год. 
 

3. При температурі 10 - 12 °С не більше за 12 год. 
4. При температурі 12 - 14 °С не більше за 12 год. 

27. Які умови та строк зберігання риби фаршированої? 
1. При температурі 1-2 °С до 50 год.            3.При температурі 10 - 12 °С до 48 год. 
2. При температурі 4 - 6 °С до 48 год.4.При температурі 12 - 14 °С до 52 год. 

28. Які умови та строк зберігання оселедцю січеного? 
1. При температурі 1-2 °С не більше за 36 год. 
2. При температурі 2 - 4 °С не більше за 48 год. 
3. При температурі 4 - 6 °С не більше за 24 год. 
4. При температурі 8 - 10 °С не більше за 48 год. 

29*. Яку закуску із м'яса відпускають із соусом-хріном? 
1.Ковбасу з м'ясом і крупою.                           3.Завиванець по-гуцульському. 
2. Паштет із печінки.                                          4.Ковбик із головизною. 

30*. Яку закуску подають у порційній сковорідці гарячою? 
1. Закуску "Староукраїнська".                          3. Закуску із шинки. 
2. Закуску із печінки.                                         4. Закуску "Україна". 

31*. Яку ковбасу готують зі свинячими головами або легенями, рисом і 
цибулею? 

1. Ковбасу "Чумацька".                                      3.Ковбасу домашню. 
2. Ковбасу із печінки з крупою.                       4.Ковбасу святкову. 
32*. Які гарячі закуски запікають у кокільницях? 
1. Із м'яса.                                                            3.Із птиці та дичини 
2. Із риби та нерибних продуктів моря.           4.Із яєць. 
33.Яку гарячу закуску подають у кокотницях? 
1. Печериці або білі гриби в сметані.                3.Ковбасу домашню. 
2. Тюфтельки в соусі.                                          4.Кальмари в соусі. 
34.З якого тіста готують "корзиночки" для закусок? 

1. Із заварного. 3. Із листкового. 
2. Із дріжджового. 4. Із пісочного. 

35**.У приготовленому вінегреті картопля та інші овочі 
пофарбувались у фіолетовий колір, властивий бурякам. Назвіть причину. 

1. Овочі для вінегрету нарізали в теплому вигляді. 
2. Овочі не заправили оцтом перед перемішуванням. 
3. Нарізані буряки перед змішуванням з іншими овочами не заправили олією. 
4. Для вінегрету овочі нарізали недовареними. 

36*. Як слід подавати рибу гарячого копчення (порціями)? 
1. Порційними шматками без шкіри з кістками. 
2. Порційними шматками зі шкірою без кісток. 
3. Порційними шматками без шкіри, кісток і хрящів. 
4. Порційними шматками зі шкірою та кістками. 

37*. На якому посуді слід подавати асорті м'ясне? 
1. На лотках.                                                     3.На круглому блюді. 
2. На пиріжкових тарілках.                           4.На глибокій столовій тарілці. 

 



38**. Яку овочеву холодну страву можна приготувати із такого 
набору продуктів: баклажани, кабачки, морква, капуста свіжа, цибуля 
ріпчаста, пюре томатне, олія та оцет? 

1. Баклажани фаршировані.                      3.Кабачки фаршировані. 
2. Ікру овочеву.                                            4.Капусту фаршировану. 

39**. Яку закуску можна приготувати за таким набором 
продуктів: оселедець, хліб пшеничний, молоко або вода, цибуля ріпчаста, 
яблука свіжі, масло вершкове та оцет? 

1. Оселедець під шубою.                            3.Оселедець січений. 
2. Оселедець із гарніром.                           4.Оселедець у маринаді. 

40*. Який рулет готують із натуральної січеної маси свинини, 
фаршированої брусочками сала? 

1. Рулет полтавський.                                 3.Рулет по-вінницьки. 
2. Рулет шинковий.                                     4.Рулет делікатесний із курки. 

41*. Який рулет готують із яловичини, фаршированої свининою, 
нарізаною тонкими смужками та заправленою розтертим часником і 
спеціями? 

1. Рулет полтавський.                                 3.Рулет по-вінницьки. 
2. Рулет шинковий.                                      4.Рулет делікатесний із курки. 

42*. Який рулет готують з омлетом? 
1. Рулет полтавський.                                 3.Рулет по-вінницьки. 
2. Рулет шинковий.                                      4.Рулет делікатесний із курки. 

43*. Яку закуску подають гарячою? 
1. Закуску по-верещаківськи. 3. Закуску оригінальну. 
2. Закуску гостру. 4. Закуску коктейльну. 

44*. Який соус краще подавати до курки фаршированої? 
1. Червоний основний.                                 3.Томатний. 
2. Грибний.                                                     4.Соус-майонез із корнішонами. 

45*. Яку холодну страву можна приготувати із такого набору 
продуктів: шинка і сир твердий? 

1. Закуску із шинки.                                      3.Закуску "Україна". 
2. Рулет шинковий.                                        4.Закуску по-буковинському. 

46*. Яку закуску можна приготувати з такого набору продуктів: 
печінка яловича або свиняча, яйця, цибуля ріпчаста, олія та соус-
майонез? 

1. Паштет із печінки.3. Закуску із печінки. 
2. Ковбасу із печінки. 4. Салат із печінки. 

47. Скільки часу варять підготовлені для холодцю продукти? 
1. Протягом 2-4год. 3. Протягом 6-8 год. 
2. Протягом 4-5 год. 4. Протягом 12 - 14 год. 

48*. Як подають холодець? 
1. У формочках порційних або нарізати на порції по 100 г і перекласти на тарілку або 

блюдо, окремо подати соус-хрін із оцтом і огірки солоні. 
2. На тарілках пиріжкових нарізати порціями по 100 г. Окремо подати соус червоний 

основний та капусту квашену. 
3. На тарілках закусочних, нарізати порціями по 200 г. Окремо подати соус грибний та 

картоплю смажену. 
4. На лотках нарізати порціями по 300 г. Окремо подати яблука квашені, мариновані 

овочі та соус томатний. 
49. Яким фаршем краще зафарширувати яблука для закуски з яблук? 

1. М'ясним. 
2. Рибним. 
3. Овочевим (морква, картопля та цибуля). 
4. Печеними буряками та горіхами. 



Тема: Кулінарна характеристика солодких страв, гарячих і 
холодних напоїв 

1. На якому посуді подають фрукти та ягоди? 
1. На тарілках мілких столових.                3.На тарілках закусочних 
2. На тарілках пиріжкових.                        4.У вазах, на тарілках десертних і в креманках. 

2. До яких натуральних плодів та ягід подають молоко, вершки або 
сметану? 

1. До яблук і груш.                                       3.До малини, чорниць і суниць. 
2. До журавлини та брусниці.                     4.До бананів і ківі. 

3. Які натуральні плоди та ягоди подають із плодоніжкою? 
1. Суниці та чорниці.                                    3.Яблука, груші, вишні та черешні. 
2. Малину та ожину.                                      4.Виноград 

4. Яка температура подавання холодних солодких страв? 
1.2-4°С.                2. 6-8 °С. 3.10-14 °С.              4. 18-20°С. 

5. Яка температура подавання гарячих солодких страв? 
1.35 °С. 2.40 °С. 3.45 °С. 4. 55 °С. 

6*. Як підготувати та подати збитими чорнослив із вершками або 
сметаною? 

1. Чорнослив перебрати, промити, залити гарячою водою і залишити для набухання та 
охолодження. Потім видалити кісточки та викласти в креманки. Охолоджені вершки або 
сметану збити. Збиті вершки випустити із кондитерського мішка зверху на чорнослив. 

2. Чорнослив перебрати, промити, залити холодною водою та довести до кипіння. 
Потім видалити кісточки та викласти на тарілки десертні. Охолоджені вершки збити. Збиті 
вершки випустити із кондитерського мішка зверху на чорнослив. 

3. Чорнослив перебрати, промити, залити гарячою водою, прокип'ятити протягом 10 хв, 
процідити, викласти на тарілки десертні та полити охолодженою сметаною. 

4. Чорнослив перебрати, промити, залити холодною водою, прокип'ятити протягом 15 
хв, процідити, викласти в креманки та полити збитими вершками. 

7*. Як підготувати та подати ананас свіжий? 
1. Ананас помити, зрізати верхню частину плода та обчистити від шкірки. Нарізати 

скибочками 2-3 см завтовшки. Подати в креманці. 
2. Ананас помити, зрізати верхню та нижню частини плода, надрізати шкірку у 

вертикальному напрямку і зрізати її. Нарізати скибочками 1-2 см завтовшки. Подати в 
креманці із солодким соусом. 

3. Ананас помити, обтерти, зрізати верхню та нижню частини плода, надрізати 
шкірку у вертикальному напрямку та зрізати її. Виїмкою видалити серцевину і нарізати 
кільцями або скибочками 4-5 см завтовшки. Покласти на тарілку десертну. 

4. Ананас помити, надрізати шкірку в горизонтальному напрямку, обчистити, 
нарізати скибочками 1,5 - 2 см завтовшки. Подати на тарілці десертній. 

8*. Як підготувати та подати апельсини та мандарини? 
1. Апельсини та мандарини вимити, обчистити від шкірки, нарізати кільцями або 

розділити на часточки. Плоди подати у вазочках, посипати цукром або цукровою пудрою. 
2. Апельсини та мандарини помити, нарізати кружальцями. Подати у вазочці. 
3. Апельсини та мандарини помити, обчистити від шкірки, нарізати скибочками. 

Подати на тарілці десертній. 
4. Апельсини та мандарини помити, обчистити, нарізати кубиками, покласти в 

креманку, залити цукровим сиропом і подати у вазочці. 
9*. Яку солодку страву можна приготувати за таким набором 

продуктів: виноград (червоний та білий), лимон, цукор, мелене ядро 
грецького горіха, вершки та цукор ванільний? 

1. Компот. 3. Виноградний десерт. 
2. Кисіль. 4. Виноград у сиропі. 
 



10*. Як приготувати та подати компот з аґрусу і вишень? 
1. Підготовлені плоди та ягоди покласти в киплячий сироп, довести до кипіння та 

охолодити. Подавати у вазочках, креманках і конічних склянках. 
2. Підготовлені плоди та ягоди покласти у вазочки і креманки, залити кип'яченою 

теплою водою, настояти протягом 20 хв і подати. 
3. Підготовлені плоди та ягоди покласти в каструлю, залити холодною водою, додати 

цукор, довести до кипіння, настояти протягом 30 хв і розкласти у вазочки. 
4. Підготовлені плоди та ягоди залити холодним кип'яченим сиропом, настояти 

протягом 3 год і подати. 
11*. Для приготування яких киселів використовують крохмаль 

кукурудзяний? 
1. Ягідних. 3. Овочевих. 
2. Фруктових. 4. Молочних. 

12**. Скільки слід взяти крохмалю картопляного для приготування 1 
кг густого киселю? 

1.40 г. 2.50 г. 3.60 г. 4.80 г. 
13**. Скільки грамів крохмалю картопляного слід взяти для 

приготування 1 кг киселю середньої густини? 
1.40 г. 2.50 г. 3.60 г. 4.80 г. 

14**. Скільки грамів крохмалю картопляного слід взяти для 
приготування 1 кг напіврідкого киселю? 

1.40 г. 2.50 г. 3.60 г. 4.70 г. 
15. До якої температури охолоджують готові киселі? 

1. До 6 - 8 °С. 3. До 12 - 14 °С. 
2. До 9-11 °С.        4. До 16-18 °С. 

16*. Як завадити утворенню плівки на поверхні готового киселю? 
1. Збризнути поверхню холодною кип'яченою водою. 
2. Поверхню киселю посипати цукровою пудрою. 
3. Збризнути поверхню киселю підкисленою гарячою кип'яченою водою. 
4. Збризнути поверхню киселю гарячою кип'яченою солодкою водою. 

17*. Як подають каву по-віденському? 
1. Перед подаванням у склянку або чашку з кавою обережно вводять збиті вершки. 

Можна випустити вершки із кондитерського мішка. 
2. Перед подаванням каву наливають у бокал, фужер або конічну склянку, кладуть 

кульку морозива і подають із соломинкою. 
3. Перед подаванням у каву кладуть гарячу молочну плівку, зняту при топленні молока. 
4. Подають, не проціджуючи, в турці або переливають у чашку для кави. Окремо 

подають холодну кип'ячену воду з льодом. 
18*. Як подають желе зі свіжих плодів або ягід? 

1. На тарілці пиріжковій.                                    3.На тарілці глибокій столовій. 
2. У кремінці або вазочці.4.На лотках. 

19*. Як подають желе із лимонів, апельсинів і мандаринів? 
1. По 100 - 150 г на порцію із сиропом або зі збитими вершками (20 - 30 г на порцію). 
2. По 50 - 70 г на порцію з морсом. 
3. По 200 - 250 г на порцію з киселем молочним. 
4. По 250 - 350 г на порцію з ягідним киселем. 

20*. Яке желе готують у такий спосіб: приготовлене багатошарове 
желе нарізають шматками довільної форми, змішують, викладають у 
форми, заливають безбарвним желе та охолоджують? 

1. Желе зі свіжих плодів або ягід.                    3.Желе багатошарове. 
2. Желе з лимонів та апельсинів.                      4.Мозаїчне желе. 

21*. Чим відрізняється мус від самбуку? 
1. Формою.                                                             3.Наявністю в самбуку яєчних білків. 
2. Розмірами.                                                           4.Щільнішою консистенцією мусу. 



22*. Дайте правильне визначення поняття "крем". 
1. Крем - це збите желе, що готується на желатині або з манною крупою. 
2. Крем - це збите желе із додаванням білків яєчних. 
3. Крем - це страви з утворенням желе, що готуються зі збитих вершків 35 %-вої 

жирності або сметани та яєчно-молочної солодкої суміші, а також желатину (20 г на 1 кг 
крему). 
4. Крем - це страви з утворенням драглів, що готуються зі збитого ягідного (плодового) 

сиропу та желатину. 
23**. Які вимоги до якості самбуків? 

1. Самбук - це однорідна пухка дрібнопориста маса з пружною консистенцією; смак 
солодкий, із кислуватим присмаком і запахом яблучного чи абрикосового пюре. 

2. Самбук має форму квадрата, густу пористу консистенцію з кольором і запахом 
продуктів, що входять до його складу; смак солодкий та ніжний. Консистенція 
желеподібна, пишна, пориста і без згустків завареного яйця. 

3. Самбук - це однорідна пухка крупнопориста маса; смак солонуватий, запах продуктів, 
що входять до його складу. Консистенція слабка, драглеподібна. 

4. Самбук - це неоднорідна пухка крупнопориста маса зі щільною консистенцією. Смак 
кислий із запахом яблучного чи абрикосового пюре. 

24*. Який крем можна приготувати із такого набору продуктів: 
молоко, крупа манна, цукор, ванілін, вершки 35 %-вої жирності та 
какао-порошок? 

1. Крем банановий.3.Крем кавовий. 
2. Крем ванільний та шоколадний.4.Крем "Київський". 

25**. Яка гаряча страва з яблуками має кисло-солодкий смак, 
аромат яблук та кориці: колір на поверхні золотистий, на розрізі колір 
хліба жовтуватий, а яблучної маси - сірувато-коричневий; кірочку 
хрумку, скибочки хліба м'які, яблучну начинку ніжну і соковиту? 

1. Пудинг сухарний.                                         3.Шарлотка з яблуками. 
2. Яблука по-київському.                                4.Яблука в тісті смажені. 

26. Які умови та строк зберігання холодних солодких страв? 
1. При температурі від 0 до 14 °С протягом однієї доби. 
2. При температурі від -2 до +5 °С протягом однієї доби. 
3. При температурі від +5 до +23 °С протягом однієї доби. 
4. При температурі від +4 до +18 °С протягом однієї доби. 

27*. Як зберігають гарячі солодкі страви? 
1. При температурі від +3 до +25 °С протягом 3 год. 
2. При температурі від +6 до +28 °С протягом 4 год. 
 

3. При температурі від +10 до +25 °С протягом 5 год. 
4. На водяній бані або паровому марміті до 1 год. 

28*. Яка температура подавання гарячих напоїв? 
1.55 °С.        2. 65 °С. 3.75 °С. 4. 85 °С. 

29.Яка температура подавання холодних напоїв? 
1.2 -6 °С.               2. 6-8 °С. 3.7-14 °С.     4.15-20 °С.  

30.В якому чайнику краще заварювати чай? 
1. У металевому.                                                 3. У пластмасовому. 
2. У скляному. 4. У порцеляновому. 

31*. Укажіть правильний варіант заварювання чаю. 
1. Засипати чай у чайник, залити окропом на Уг об'єму чайника, закрити кришкою, дати 

настоятися протягом 20 - 30 хв. Потім долити чайник окропом. 
2. Чайник обполоснути гарячою водою, насипати чай, залити окропом на 1/3 об'єму 

чайника, закрити кришкою, накрити серветкою, дати настоятися протягом 5 - 10 хв. 
Потім долити чайник окропом. 

32. Який строк реалізації завареного чаю? 
1. 20 хв. 2. 30 хв. 3. 1 год. 4. З год. 



33*. Укажіть правильний варіант приготування та подавання 
кави чорної. 

1. Мелену каву запити окропом, покип'ятити протягом 10-15 хв. Готовий напій 
налити в кавні чашки. Окремо в молочнику подати молоко або вершки. 

2. Мелену каву залити гарячою водою, довести до кипіння та прокип'ятити 
протягом 1 5 - 2 0  хв. Готовий напій процідити крізь сито. Подавати каву в склянках або 
чашках для кави місткістю 75 або 100 мл. 

3. Мелену каву залити окропом, довести до кипіння і, припинивши нагрівання, дати 
настоятися протягом 5 - 8 хв. Готовий напій процідити крізь сито або тканину. Подавати каву 
в склянках або чашках для кави місткістю 75 або 100 мл. Окремо на розетці подати цукор, 
лимон, у молочнику - молоко або вершки. 

34*. Як приготувати та подати каву на молоці по-варшавському? 
1. До готової чорної кави додати цукор. Перед подаванням у склянку або чашку з 

кавою обережно ввести збиті вершки. Можна випустити вершки з кондитерського 
мішечка. 

2. До процідженої кави додати цукор, гаряче топлене молоко і довести до кипіння. 
Перед подаванням у каву покласти гарячу молочну плівку, зняту при топленні молока. 

3. Каву зі згущеним молоком і цукром розвести гарячою водою, ретельно розмішати та 
довести до кипіння. Подавати у склянках або чашках. 

4. До готової чорної кави додати цукор і охолодити до температури 8 - 10 °С. Перед 
подаванням каву налити в бокал, фужер або конічну склянку, покласти кульку морозива і 
відразу подавати із соломинкою. 

35*. Для приготування яких коктейлів використовують газовану, 
содову і мінеральну воду? 

1. Шарових. 3. Ігристих. 
2. Молочних. 4. Десертних. 

36**. До складу яких коктейлів входять сік, морс, сироп, фрукти 
консервовані та лід харчовий? 

1. До коктейлів групи Фраппе. 
2. До плодово-ягідних. 
3. До коктейлів групи Зуум. 

37*. Які коктейлі готують з яєчним жовтком? 
1. Коктейлі групи Краста.  3.Коктейлі групи Фраппе. 
2. Коктейлі групи Смаш.4.Фліпи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема: Ознайомлення з технологічними процесами 
виробництва кондитерської продукції 

1. Укажіть допоміжні стадії технологічного процесу кондитерського 
виробництва. 

1. Підготовка сировини.                                                                3.Замішування тіста. 
2. Виготовлення оздоблювальних напівфабрикатів.             4.Оздоблення виробів. 
2*.Укажіть основні стадії технологічного процесу кондитерського 

виробництва. 
1. Інспекція на якість, просіювання, зачищення та зважування. 
2. Заварювання, перемішування, приготування розчинів, їх підігрівання та збивання. 

 

3. Приготування начинок і фаршів. 
4. Формування виробів. 

3*. Укажіть основну сировину для кондитерських виробів. 
1. Борошно пшеничне, цукристі речовини, жири та масло рослинне. 
2. Прянощі смакові, ароматичні та желеутворюючі речовини. 
3. Фарбники, овочеві та фруктові порошки, горіхи. 
4. Фрукти свіжі, повидло і варення. 

4*. Яка стандартна вологість борошна? 
1. 10 %. 2.11,5 %.       3. 12,5 %.       4. 14,5 %. 

5*. Укажіть хімічні розпушувачі тіста. 
1. Дріжджі.                                                                               3.Збивання та заварювання тіста. 
2. Двовуглекислий натрій та вуглекислий амоній.            4.Листування тіста. 

6. Яку сировину просіюють перед приготуванням кондитерських виробів? 
1. Борошно, крохмаль, цукор, порошок яєчний та сухе молоко. 
2. Молоко, сиропи, меланж, розчини цукру, солі та дріжджів. 
3. Меланж, білки та жовтки. 
4. Жир, желе і помадка. 

7*. Укажіть масляних крем. 
1. Зефір.                                              3.Заварний. 
2. Шарлотт.                                        4.Вершковий (сметанний). 

8*. Укажіть набір продуктів для крему білкового заварного. 
1. Молоко, цукор, борошно та яйця. 
2. Масло вершкове, цукор-пісок, пудра ванільна, коньяк або вино десертне та ядра 

горіхів (смажені). 
3. Цукор-пісок, білки яєць і цедра ванільна. 
4. Цукор-пісок, білки, агар і варення. 
9*. Укажіть набір сировини для крему масляного основного. 

1. Борошно пшеничне, цукор-пісок, яйця та молоко. 
2. Пудра рафінадна, масло вершкове, молоко згущене з цукром, пудра ванільна, коньяк 

або вино десертне. 
3. Цукор-пісок, білки яєць і агар. 
4. Цукор-пісок, яйця та молоко. 
10*. Укажіть ніжні, пластичні маси, еластичність яких залежить від 

температури. При температурі 50 °С вона текуча, при зниженні 
температури до 20 °С вона за-твердіває. 

1. Помадка і глазурі. 3. Креми білкові. 
2. Креми масляні. 4. Крем заварний. 
11. Який строк зберігання сиропів, помадки та глазурі? 
1. Від 24 до 30 год без наявності холоду, але за вологості 90 - 95 %. 
2. Від 36 до 40 год без наявності холоду, але за вологості 90 - 95 %. 
3. Від 48 до 72 год без наявності холоду, але за вологості 90 - 95 %. 



Тема: Характеристика виробів із дріжджового тіста 
1. Які вироби із дріжджового тіста готують опарним способом? 

1. Ватрушки та кулеб'яки.3.Пиріг з яблуками та заварним кремом. 
2. Біляші.                                                4.Булочка з повидлом. 

2. Які вимоги до якості кулеб'яки? 
1. Висота кулеб'яки не менша за 3 см, товщина шару тіста 3-4 мм. Фарш розташовано 

рівномірно. Тісто щільне, без "закалу". Колір жовтий. 
2. Висота кулеб'яки не менша за 5 см, товщина шару тіста 5-6 мм. Фарш розташовано 

рівномірно. Кулеб'яка повинна бути добре пропеченою, тісто пористе, без "закалу". Не 
допускається запах кислого тіста. 

3. Висота кулеб'яки не менша за 7 см, товщина шару тіста 7-8 мм. Кулеб'яка повинна 
бути щільною, тісто пористе. Колір темно-коричневий. Не допускається запах тіста, що 
підгоріло. 

4. Висота кулеб'яки не менша за 9 см, товщина шару тіста 8-9 мм. Фарш знаходиться 
всередині виробу рівномірно. Кулеб'яка добре пропечена, із "закалом". Колір світло-
жовтий. 
3*.Укажіть виріб із дріжджового тіста за такими органолептичними 
показниками якості:вироби мають форму зрізаного конуса, вузька 
частина заглазурована білою або кольоровою помадкою, тісто жовтого 
кольору, м'якушка м'яка, порувата, добре просочена сиропом, вологість 22 
%. 

1. Кекс кондитерський.                      3. Баба ромова. 
2. Здоба звичайна. 4. Булочка ванільна. 

4*. Які вимоги ставляться до якості кексу кондитерського, 
приготовленого із дріжджового тіста? 

1. Виріб круглої форми, прикрашений фруктами та желе, тісто пишне, добре 
пропечене, з рівномірною пористістю. 

2. Виріб у вигляді піраміди, заглазурованої помадкою шоколадного кольору, 
м'якушка порувата, пишна. Фарш рівномірно розподілений по виробу і просочений 
сиропом. 

3. Виріб має форму зрізаного конуса, вузька частина заглазурована білою або 
кольоровою помадкою, тісто жовтого кольору, м'якушка м'яка, пориста, добре 
просочена сиропом; вологість 22 %. 

4. Виріб циліндричної форми, верхня частина заглазурована помадкою, бічні 
сторони чисті, без цівок помадки, м'якушка добре пропечена і просочена сиропом. 
5*. Які вимоги до якості пиріжків смажених столових? 

1. Форма виробів овально-приплюснута, начинка не повинна виглядати з виробу, колір 
коричневий. 

2. Форма виробів круглої або кільцеподібної форми, колір від світлого до темно-
коричневого, зверху вироби посилано пудрою цукровою, запах кориці. 

3. Колір виробів від світло-коричневого до жовтого, вироби крихкі, зверху 
посилані пудрою цукровою, запах ваніліну. 

4. Вироби овальної форми, добре видно шаруватість тіста, запах кардамону. 
Поверхня світло-коричнева, посилана пудрою цукровою. 
6*.Укажіть виріб із дріжджового листкового тіста за такими 

органолептичними показниками якості: виріб має форму підкови із 
загостреними краями, на зламі добре виражена шаруватість, верхня 
частина заглазурована помадкою, колір світло-коричневий, м'якушка 
пишна, при надавлюванні пружна. 
1. Крендель плетений.                         3.Булочка листкова. 
2. Слойка з марципаном.                    4.Булочка листкова з горіхами. 

7*. Укажіть виріб із дріжджового листкового тіста за такими 
органолептичними ознаками якості: вироби прямокутної форми, пишні, 
шаруватість добре виражена, колір світло-коричневий, блискучий. 

1. Булочка листкова.                     3. Слойка з повидлом. 
2. Булочка листкова з горіхами. 4. Крендель плетений.  



Тема: Характеристика кондитерських виробів із 
використанням хімічних розпушувачів 

1*. З якого набору компонентів готують тісто пісочне? 
1. Борошна, води, масла вершкового і цукру. 
2. Борошна, молока, меду, маргарину і цукру. 
3. Борошна, яєць, молока, маргарину і цукру. 
4. Борошна, маргарину, цукру, меланжу, натрію двовуглекислого, амонію 
вуглекислого, есенції та солі. 

2*. Укажіть набір сировини для приготування тіста здобного прісного. 
1. Борошно, меланж, цукор і сіль. 
2. Борошно, маргарин, цукор, меланж, натрій двовуглекислий, амоній вуглекислий, 

есенція та сіль. 
3. Борошно, цукор або пудра цукрова, масло вершкове або маргарин, яйця або 

меланж, вода або сметана, сода харчова і кислота лимонна. 
4. Борошно, цукор або пудра цукрова, меланж, маргарин, сода харчова, кислота 

лимонна. 
3*. Укажіть набір сировини для приготування тіста пряничного. 

1. Борошно, цукор, вода, патока, мед, яйця або меланж, масло вершкове або 
маргарин, амоній, сода харчова, сухі прянощі та цукор для паленки. 

2. Борошно, цукор, вода, мед, маргарин, амоній та сухі прянощі. 
3. Борошно, вода, патока, меланж, маргарин, амоній, сода харчова і сухі прянощі. 
4. Борошно, вода, цукор, маргарин, амоній, сода харчова і сухі прянощі. 

4*. Які вироби готують із тіста пісочного? 
1. Тарталетки та коржики. 
2. Кулеб'яки та пироги. 
3. Сочники та ватрушки. 
4. Печиво масляне і тістечко "Корзиночка любительська". 

5*. Які вироби готують із тіста здобного солодкого? 
1. Печиво "Зірочка" і масляне.3.Ватрушки, сочники та коржики. 
2. Печиво лимонне і булочка нарізна з повидлом.   4.Тарталетки та кулеб'яки. 

6*. Які вироби готують із тіста пряничного? 
1. Батони дитячі та коврижку медову.3.Рулет фруктовий та печиво з маком. 
2. Булочку нарізну з повидлом і печиво "Ромашка".4.Сочники та ватрушки. 

7*. Укажіть, вироби з якого тіста мають такі органолептичні вимоги 
до якості: колір виробів - від золотистого до світло-коричневого; 
консистенція - губчаста і дрібнопорувата; смак і запах - меду, без запаху 
соди харчової та аміаку. 

1. Пісочного. 3. Дріжджового. 
2. Здобного прісного. 4. Пряничного. 

8*. Який виріб із тіста пісочного має такі вимоги до якості: виріб 
нарізаний у вигляді шматків, видно два пісочних шари, між ними повидло; 
зверху пісочні крихти; колір світло-коричневий, тісто розсипчасте. 

1. Пиріг пісочний з начинкою.                                    3.Печиво "Ромашка". 
2. Булочка нарізна з повидлом.4.Печиво лимонне. 

9*. Який склад прянощів для букету тіста пряничного? 
1. Кориця, бадьян, перець чорний, хрін, селера, горіх мускатний, кардамон та імбир. 
2. Кориця, гвоздика, хрін, петрушка, перець чорний, горіх мускатний, тмин і коріандр. 
3. Тмин, коріандр, кардамон, перець чорний та селера. 
4. Кориця, гвоздика, перець духмяний, перець чорний, бадьян, горіх мускатний, 

кардамон, імбир і коріандр. 
10*. Вироби з якого тіста характеризуються великим вмістом 

прянощів, цукру, меду, патоки та розпушувачів і тривалим строком 
зберігання без черствіння готових виробів? 

1. Пісочного. 3. Здобного прісного. 
2. Пряничного. 4. Дріжджового. 



Тема: Характеристика кондитерських виробів із 
використанням механічного способу розпушування 

1*. Укажіть набір продуктів для приготування тіста білково-
повітряного. 

1. Борошно, цукор, ядро мигдалю та білки яєць. 
2. Цукор, білки яєць і пудра ванільна. 
3. Борошно, цукор, яйця, есенція та маргарин. 
4. Борошно, молоко, цукор, яйця та есенція. 

2*. Укажіть набір продуктів для приготування тіста бісквітного. 
1. Борошно, цукор, яйця та есенція. 
2. Борошно, цукор, молоко, яйця та ванілін. 
3. Борошно, цукор і маргарин. 
4. Борошно, цукор, вода та есенція. 

3*. Укажіть набір продуктів для приготування тіста мигдалевого. 
1. Борошно, яйця (білки) та пудра ванільна. 
2. Борошно, цукор, вода та есенція. 
3. Борошно, цукор, ядра мигдалю та білки яєць. 
4. Борошно, цукор, амоній, ядра мигдалю та яйця. 

4*. Укажіть виріб із тіста повітряно-білкового. 
1. Печиво мигдальне. 3. Печиво "Меренги". 
2. Печиво з маком. 4. Рулет фруктовий. 

5*. Укажіть виріб, приготовлений із масляного бісквіта. 
1. Кекс "Столичний". 3. Печиво з маком. 
2. Рулет фруктовий. 4. Печиво "Меренги". 

6**. Укажіть вимоги до якості бісквітного напівфабрикату. 
1. Поверхня рифлена або глянцева без опалених місць. Консистенція розсипчаста. 

Запах і смак приємні, смак солонуватий або солодкий. 
2. Випечений напівфабрикат має опуклу глянцеву поверхню золотистого кольору з 

дрібними тріщинами, м'якушка трохи в'язка. 
3. Напівфабрикат повинен мати білий колір, крупнопо-ристу піноподібну хрупку і 

розсипчасту випечену масу. 
4. Напівфабрикат повинен мати світло-коричневу гладеньку тоненьку верхню 

кірочку, пишну пористу еластичну структуру. Колір м'якушки жовтий. 
7*. Укажіть набір сировини для приготування бісквіта (буше). 

1. Борошно, цукор, жовтки і білки яєць та есенція. 
2. Борошно, цукор, масло вершкове, білки яєць та есенція. 
3. Борошно, цукор, вода, яйця, маргарин та есенція. 

4.Борошно, молоко, цукор, яйця, масло вершкове та есенція. 
8*. Укажіть виріб із тіста бісквітного за такою органолептичною 

характеристикою: виріб круглої форми, зверху посипаний пудрою 
цукровою, на розрізі видно прошарок із повидла у вигляді спіралі, колір 
бісквіта жовтий; він пружний, легко ламається, повидло густе. 

1. Кекс фруктовий. 3. Печиво "Крендельки". 
2. Рулет фруктовий. 4. Ріжки з повидлом. 

9*. Укажіть виріб із масляного бісквіта, що має таку органолептичну 
характеристику: прямокутної форми у вигляді формового хліба з великою 
тріщиною посередині, зверху покритий пудрою цукровою, на розрізі видно 
рівномірно розподілені родзинки; випечене тісто щільне м'яке, легко 
ламається. 

1. Кекс фруктовий.3.Пиріг бісквітний із повидлом. 
2. Рулет фруктовий.             4.Кекс "Столичний". 
 



Тема: Характеристика виробів із листкового прісного та 
заварного тіста 

1*. Укажіть вироби із тіста листкового. 
1. Слойка з кремом і муфточки. 
2. Тарталетки та кулеб'яки. 
3. Напівфабрикати для тістечок "Корзиночка любительська" та "Пісочяо-фруктове". 
4. Сочники та баба ромова. 

2*. Укажіть набір сировини для приготування виробів із тіста 
листкового. 

1. Борошно, масло вершкове, яйця, сіль і вода. 
2. Борошно, маргарин, цукор та яйця. 
3. Борошно, масло вершкове, яйця, сіль, кислота лимонна і вода. 
4. Борошно, яйця та есенція. 

3*. Укажіть набір сировини для приготування тіста заварного. 
1. Борошно, масло вершкове, яйця, сіль і вода. 
2. Борошно, маргарин, цукор та яйця. 
3. Борошно, масло вершкове, яйця, сіль, кислота лимонна і вода. 
4. Борошно, яйця, есенція та маргарин. 

4*.Назвіть напівфабрикати за такими вимогами до якості:колір темно-
жовтий,напівфабрикат має великий об'єм,всередині утворюється велика 
пустота,допускаються невеликі тріщини на поверхні. 

1. Листковий. 3. Мигдальний. 
2. Бісквітний. 4. Заварний. 

5*. Укажіть вироби, приготовлені із тіста заварного. 
1. Кулеб'яка і біляші. 
2. Рулет фруктовий та булочка нарізна з повидлом. 
3. Профітролі та булочка з вершками. 
4. Воловани та коржики молочні. 

б*. Укажіть вироби, приготовлені із тіста листкового. 
1. Воловани та кулеб'яка.                     3.Рулет фруктовий та кекс "Весняний". 
2. Баба ромова і кекс "Столичний".    4.Булочка домашня та булочка з маком. 

7*. Вироби з якого тіста мають такі органолептичні показники 
якості: зовнішній вигляд - вироби із листковою структурою, на розрізі 
немає непропеченого тіста ("закалу"); консистенція хрустка пропечена; 
смак і запах прісного тіста, приємні? 

1. Із бісквітного.       3. Із листкового. 
2. Із пісочного. 4. Із прісного здобного. 

    8.Яким кремом краще заповнювати заварний напівфабрикат "Трубочка"? 
1. Білковим. 2. Масляним. 

9.З яким кремом готують листкові тістечка "Трубочки" і "Муфточки"? 
1. Із білковим. 2. Із вершковим (сметанним). 

10*. Який листковий торт готують із суфле і консервованими фруктами? 
1. Торт листковий із кремом.3.Пиріг "Колізей". 
2. Торт листковий із конфітюром.       4.Торт листково-фруктовий. 

11*. Укажіть, ізяких напівфабрикатів, крім заварного, готують торт 
"Заварний". 
1. Бісквіта, сиропу для просочування, підварки фруктово-ягідної, ядер горіхів смажених 

і крему масляного "Новий". 
2. Напівфабрикату повітряно-горіхового, крему "Шарлотт", крему "Шарлотт" 

шоколадного і фруктів у сиропі. 
3. Напівфабрикату листкового, крему "Гляссе" і крихт листкового напівфабрикату. 
4. Напівфабрикату пісочного, крему вершкового, помадки шоколадної, начинки 

фруктової, крихт бісквітних смажених та ядер горіхів смажених. 


