
Урок 8. 
Тема програми: Організація робочих місць з приготування н/ф і страв на 
підприємствах ресторанного господарства. 
Тема уроку: Організація робочого місця, підбір інструменту, посуду, 
устаткування для приготування та відпуску різних видів тіста та виробів з 
них. 
План: 
1. Організація роботи кондитерського цеху 

У кондитерському цеху виконуються такі операції: просівання борошна 
і приготування (заміс) тіста, формування, випікання, оформлення виробів 
після випікання, приготування помадок, сиропів, кремів, збивання білків. 

 На робочому місці для просіювання борошна встановлюють відповідне 
обладнання і просіювальні машини. Залежно від потужності цеху 
просіювальні машини можуть бути різної продуктивності. Сучасні 
просіювачі займають мало місця і зручні для використання в кондитерських 
цехах. За відсутності машин борошно просіюють за допомогою сит, які 
встановлюють над тією ємністю, у якій буде замішуватися тісто. 

 Заміс - найважливіша операція при приготуванні всіх видів тіста. Воно 
пов'язане з докладанням фізичних зусиль, тому сучасні кондитерські цехи 
обладнані тістомісильними машинами. Найпростіша складається з двох 
агрегатів: збивача з приводним механізмом і пересувної діжі. Пересувна діжа 
подається до місця просіювання борошна, заповнюється компонентами для 
тіста і підводиться до збивача, який і робить заміс. 

 Можна встановити також універсальний привід для кондитерських 
цехів і з його допомогою виконати цю роботу. Так звичайно буває у 
невеликих цехах. Процес замісу тіста машинним способом триває від 10 до 
20 хв. 

 Крім машини для замісу тіста, на цьому робочому місці має бути 
водонагрівальний апарат, виробнича раковина зі змішувачем гарячої і 
холодної води та товарні ваги для зважування борошна. 

 Борошно подається на робоче місце просіяним, сіль і цукор - у вигляді 
процідженого розчину певної концентрації. Для зручності і полегшення 
дозування солі і цукру встановлюють мірну сталеву посудину з краном і 
фільтром на дні. 

 За відсутності тістомісильних машин і універсальних приводів заміс 
тіста роблять вручну. Для цього рекомендується застосовувати спеціальний 
стіл-ящик таких розмірів: довжина 100 см, ширина 75 см, висота 98 см, 
глибина 43 см. Використовують також ящик висотою 90, шириною 70 і 
глибиною 50 см. 

 У тістомісильному відділенні організовується робоче місце для 
виконання підсобних операцій: перебирання і промивання ізюму, 
приготування і проціджування цукрового сиропу і розчину солі. Тут 
встановлюють виробничий стіл із вмонтованою в кришку раковиною, до якої 
підведена холодна і гаряча вода. Поряд зі столом ставлять ящик для солі і 



цукру. Для інструментів та інвертаря на робочому місці встановлюють 
шафку. 

 Як і на підприємствах хлібопекарної промисловості, для створення 
необхідних умов для бродіння дріжджового тіста у великих кондитерських 
цехах виділяються спеціальні приміщення, в яких підтримується оптимальна 
температура. Якщо таких приміщень немає, тісто підвозять або підносять до 
кондитерських печей, біля яких температура повітря вища. Бродіння тіста 
відбувається в тих самих діжах, у яких робився його заміс. 

 Після бродіння дріжджового тіста або його замісу формують вироби. 
При виконанні цієї операції тісто розділяють на шматки певної ваги і 
надають їм необхідної форми. Формування виробів потребує багато часу, 
хоча найчастіше ця операція механізована. Це спеціальні напівавтоматичні 
тісторозділювачі, що ділять тісто на порції певної ваги, автомати і 
напівавтомати, що ділять тісто і формують вироби. На робочому місці для 
дозування тіста має бути виробничий стіл, обладнаний висувним ящиком для 
борошна, ящиком для ножів і вагами. Зліва від працівника встановлюють 
діжу з тістом, а справа - тісторозділювач і стіл для формування тіста. Для 
розкатування тіста служить тісторозкатувальна машина. На невеликих 
підприємствах або при випуску невеликої кількості виробів розкатування 
можна робити вручну, хоча при цьому важко одержати тісто потрібної 
товщини. Процес розкатування виконується значно легше при використанні 
контрольної качалки, що складається з порожнього металевого робочого 
валика діаметром 80 мм з розміщеною усередині нього віссю. На краю 
валика з двох боків насаджуються контрольні кільця. Вісь валика має ручки, 
закріплені на осі гвинтами з шайбами. Контрольні кільця закріплюються на 
валику за допомогою штифтів. До набору валика входять п'ять номерів 
кілець із зовнішнім діаметром від 88 до 100 мм. 

 Розкатують тісто на столі з кришкою, що має рівну поверхню. Для 
розкатування і нанесення на тісто певного малюнка застосовуються дерев'яні 
качалки з вирізаними на них штампами. Формування виробів може 
здійснюватися різними виїмками, пристосованими для виготовлення 
напівфабрикатів певної ваги. 

 Для нарізання тіста застосовують різець, за допомогою якого 
одержують тісто із зубчастими краями, скалки-тісторозділювачі, що 
розрізають тісто на рівні смуги, різець для нарізання на кружки. Ці пристрої 
на великих підприємствах не використовуються. 

 Робочі місця для дозування, розкатування тіста і формування виробів 
організовуються по-різному, залежно від ступеня розподілу праці робітників 
кондитерського цеху. Власне кажучи, всі ці три операції можуть 
виконуватися на одному робочому місці. У цехах, де застосовується 
поопераційний розподіл праці, організовуються три спеціалізовані робочі 
місця, розміщені поряд. Кількість працівників на кожному з них визначається 
з урахуванням трудомісткості конкретної операції. 

 На робочому місці для розкатування тіста, крім виробничих столів, 
встановлюють тісторозкатувальну машину і холодильну шафу для 



охолодження тіста. Виробничі столи рекомендується робити з шафками для 
інструментів і висувними ящиками для борошна. 

 
 


