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Практична робота 1 

Організація робочого місця бармена  

  

Мета роботи: визначення професії бармен, ознайомлення з 

розташуванням та оснащенням барної стійки.  

Завдання: визначення професійних компетентностей бармена, 

ознайомлення з обладнанням, посудом та інвентарем бармена та вміння 

використовувати його за призначенням.  

Основні теоретичні положення  

Бармен – це професія, яка з’явилась понад 100 років тому. Якщо раніше 

бари були тільки самостійними закладами, то тепер вони все частіше є 

частиною ресторанів або кафе. У сучасних барах відвідувачі можуть відпочити 

в затишній обстановці, послухати музику, потанцювати, подивитися 

відеопередачі, послухати виступи артистів.  

Професію бармена відносять до типу професій «людина – людина», тому 

що головним предметом праці є людина, а головною метою – оперативне 

обслуговування відвідувачів та розрахунок з ними. Ця професія вимагає від 

працівника особливих і суто людських рис. Професійна придатність залежить 

від емоційної врівноваженості, особливої чутливості, вміння встановлювати і 

підтримувати контакти з людьми, розумітися на їх індивідуальних 

особливостях. Праця бармена повинна бути спокійною, продуманою, 

акуратною і артистичною. Найперше – це максимум уваги відвідувачам. Ще 

задовго до того, як відвідувачі прийдуть до бару, бармен повинен 

підготуватись до їх зустрічі: обладнати своє робоче місце таким чином, щоб 

інвентар, посуд і продукти були розміщені на визначених місцях за барною 

стійкою. Основні обов’язки – зустрічати гостей, знайомити їх з асортиментом 

і рецептурою напоїв, отримувати замовлення, готувати і сервірувати напої та 

закуски.  

Професія бармена ставить певні вимоги до індивідуальних якостей 

людини: вміння проникати у духовний світ людей, бути надзвичайно 
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комунікабельним, уміти слухати, співчувати, створювати гарний настрій, 

оперативно переключати свою увагу на різні об’єкти. Бармену також потрібні: 

добре розвинена точність рухів та висока швидкість реакції, хороша пам’ять 

та практичне мислення. Ще важливою умовою успішної роботи є власна 

емоційна стабільність. А ось, на думку роботодавців, важливі риси барменів – 

активність, доброзичливість, уважність, відповідальність, чесність, 

зацікавленість у роботі з людьми.  

Робоче місце бармена має декілька секторів:  

Передня барна стійка (верхня) — це прилавок, на який подаються напої. 

Крім того, барна стійка виконує ще декілька функцій: є місцем для відпочинку, 

пунктом спостереження за відвідувачами, місцем очікування друзів, які 

запізнилися.  

Барна стійка — це основне 

місце спілкування бармена з 

відвідувачами, тому вона 

повинна відповідати декільком 

вимогам: бути чистою, зручною 

і гарною.  

Барна стійка (нижня) є 

безпосереднім робочим місцем бармена, де він проводить більшу частину 

часу, готуючи напої і обслуговуючи відвідувачів. Від правильної організації 

цього місця залежить ефективність роботи бармена. Зазвичай нижня барна 

стійка виготовляється із нержавіючої сталі, може мати різні форми, має 

вбудовані раковини, льодогенератор та інше необхідне обладнання. Тут 

розташовуються і найнеобхідніші продукти та посуд.  

У сучасному барі особлива увага надається розташуванню продуктів і 

обладнання. На рисунку 1.1 зображено основні види обладнання для барів.  
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Мал. 1.1 - Основні види обладнання для барів  

1. Стаціонарний міксер. 2. Ручний міксер 3. Блендер. 4. Електричний крашмекер. 5. 

Ручний крашмекер. 6. Соковижималка. 7. Пресс механічний для цитрусових і фруктов. 

8. Електрична соковижималка для цитрусових (фрешниця). 9. Bunn — бойлер для гарячої 

води t 92-94оС. 10. Пісчана баня — апарат для приготування «кави по-східному». 11. 

Електрична кавоварка. 12. Гриндер – кавомолка  електрична. 13. Барний холодильник. 

14. Льодогенератор.  
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Прохід — це простір між барною стійкою і заднім баром, де працює 

бригада барменів. Він повинен бути досить просторим, але не занадто 

великим, інакше бармену доведеться витрачати зайвий час для переходів від 

передньої стійки до задньої. Вважається оптимальним, якщо між передньою і 

задньою стійками розташовуються три особи в ряд.  

Задній бар — місце збереження основної маси продуктів, у т. ч. 

алкогольних напоїв і пива у пляшках. Він часто є вітриною для популярних і 

нових продуктів. Зазвичай задній бар складається з двох частин. Нижня — це 

холодильна шафа, верхня — вітрина з полицями. У холодильниках зберігають 

пиво в пляшках, на полицях розташовують високоякісні напої та лікери. 

Полиці та пляшки регулярно протирають і полірують. На рисунку 1.2 та 1.3 

зображено барний інвентар та інструменти.   

 

Мал. 1.2 - Барний інвентар  
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1. Джиггер — сталевий мірний стакан. 2. Мірний стакан. 3. Коктейльна ложка – призначена 

для змішування иі приготування коктейлей по методу леєр. З мадлером. 4. Коктейльна 

ложка з виделкою. 5. Абсентная ложка. 6. Мадлер — пестик-подрібнювач (призначений 

для подрібнення та вичавлювання ефірного масла). 7. Змішувальний стакан — стакан для 

змешування коктейлів по методу стір. 8. Шейкер cтандартний трьохчастний (Cobler 

Shaker) 9. Шейкер Бостонський американский –з скляного стакана и сталевої колби. 10. 

Стрейнер — ситечко для фільтрування коктейлів. 11. Барний ніж (сирний ніж). 12. 

Карбовочний ніж –для фігурної нарізки гарнішу. 13. Слайсер – ніж для розделки ананасів. 

14. Темпер – прес для трамбовки молотої кофе в холдері кавоварки. 15. Пітчер – кувшин 

для підігреву та вспінювання молока. 16. Термометр  17. Дошка — для нарізки фруктів. 

18. Айс бакет — контейнер – термос для лоьду. 19. Барний органайзер (організатор) — 

контейнер-ємність для соломинок, серветок та ін. 20. Барний совок — інструмент для 

льоду та сипучих інгредієнтів.  

  

 

Мал. 1.3 – Барні інструменти  

21. Штопор . 22. Спідопенер – відкривалка для пивних и лимонадних бутылок. 23. Щипці 

для шампанського. 24. Сквізер – соковижималка для дольки лимона. 25. Щипці-захвати 

—для переміщення барної продукції (льоду кускового, цукру, гарниша и т.п.) 26. Гейзер 

— насадка-лійка на пляшку. 27. Грейтер — тертка для мускатного горіха. 28. Диспенсер 

для фруктів. 29. Дозатор (оптичні міри) — ємність для дозованого відпуска рідин. 30. 

Спіл-стоп — барний коврик, для придания стійкості бокалам. 31. Сітка барна –для 
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зберігання і сушки скла.  32. Стоппер — стаціонарна пробка для  вин. 33. Помпа для 

сиропів – насос-насадка для дозованого налива сиропів. 34. Риммер — декоратор для  

бокалів. 35. Свізл стік — паличка для перемішування коктейлів. 36. Ложка для морозива. 

37. Воронка – лійка для переливу. 38. Вакуумні пробки – для зберігання вина. 39. Дроппер 

– насадка – лійка  для рівномірного налива вин. 40. Декантер – графин для вин.  

41. Соломинки –для вживання напоїв.   

  

Велике значення у роботі бармена має наявність скляного посуду та 

напоїв, а також вміння використовувати його за призначенням. На мал. 1.4 

зображено класичний асортимент посуду для вживання напоїв у закладах 

ресторанного господарства.  

 

Мал . 1.4 - Класичний асортимент посуду для напоїв 
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1. Shot (саbalito, stopka)-келих для коктейлів одного ковтка і білих (невитриманих ) 

дистилятів. 2. Hot shot —келих, для коктейлів одного ковтка  з екстрим-подачею. 3. Old 

fashioned (старомодний) — бокал для віскі в чистому вигляді. 4. Rocks — бокал для подачі 

віскі з льодом чи змішаних напоїв на основі віскі. 5. Collins — бокал для лонг-дринків та 

напоїв великого об’єму. 6. Highball – бокал для лонг- дринків та напоїв великого об’єму. 7. 

Margarita – коктейльна рюмка для подачі коктейлів типу Маргарита. 8. Cocktail glass — 

коктейльний келих, для коктейлів середнього об’єму і лікерів методом фраппе. 9. Sling —  

коктейльний бокал для коктейлів типу слінг. 10. Sour glass – коктейльний бокал для 

коктейлів категорії сауер (кислий). 11. Goblet (кубок) — бокал для коктейлів великих 

об’ємів, з екзотичних фруктів, соків. 12. Hurricane (ураган) — коктейль- ний бокал для 

екзотичних і молочних коктейлів. 13. Pousse cafe — бокал для подачі багатошарових 

коктейлів на основі лікерів. 14. Shampagne glass —келих для шампанського. 15. Cellar 

master — універсальний винний бокал. 16. Brandy glass — бокал для бренді. 17. Beer glass 

— пивний бокал. 18. Hot glass — бокал для гарячих напоїв. 19. Water glass — келих для 

води.  

  

Порядок проведення роботи  

1. Студенти готують протоколи практичної роботи.   

2. Викладач перевіряє знання у студентів за матеріалами 

практичного заняття усним опитуванням.  

3. Студенти отримують індивідуальні завдання зобразити модель 

барної стійка та підібрати необхідні обладнання, посуд та інвентар бармена.  

4. Проводиться обговорення відповіді, при якому кожний студент 

групи може отримати додаткові бали за повне доповнення відповіді. 

5.   Формулювання висновків виконаної роботи.   

Контрольні запитання 

1. Характеристика професії бармен.  

2. Яким чином розміщують барні стійки у ресторанах та барах?  

3. Які види посуду існують для подачі напоїв у ресторанах та барах?  

4. Назвіть види інструментів та інвентарю бармена.  

5. Види буфетів, їх розміщення.  

6. Характеристика обладнання, яке розміщується за барною стійкою.  

8. Вимоги до індивідуальних якостей бармена.  
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Практична  робота 2 

Організація роботи сомельє. Особливості складання винної 

карти 

Мета роботи: визначення професії сомельє, ознайомитися з правилами 

проведення дегустації, навчитись складати винну карту  

Завдання: уміти проводити контроль якості вина, подавати вино, скласти 

винну карту для закладу ресторанного господарства.  

Основні теоретичні положення  

Для якісного обслуговування гостей напоями персонал ресторану 

повинен володіти високою культурою організації споживання вин, що 

забезпечується завдяки правильному їх підбору, відповідно до статусу даного 

ресторану, вдалому поєднанню зі стравами кухні, професіоналізму персоналу, 

що забезпечує сервіс споживання і дотримання умов зберігання вин.  

У ресторанах високого класу при подаванні напоїв бажана 

присутністьсомельє.  

Сомельє - спеціаліст, який відповідає за подавання напоїв у ресторані, дає 

поради щодо їх вибору, а також подає або слідкує за їх подаванням гостям.  

До обов'язків сомельє, як правило, входить складання винної карти і 

підтримання, відповідно до неї, запасу вин у ресторані. У разі якщо в закладі є 

винний погріб, сомельє відповідальний за закупівлю вин або бере участь в 

обговоренні партій вин, які замовляються.  

Сомельє надає споживачам інформацію про вино. Завдяки йому 

подавання вин перетворюється у витончену церемонію.  

Сомельє, який працює в ресторанному залі, повинен бути психологом: він 

має відчувати настрій своїх клієнтів, а іноді визначати їх соціальний статус і 

походження. Його робота потребує почуття гумору і винахідливості. Сомельє 

має здійснювати свою роботу так, щоб вибір вин та інших напоїв був якомога 

точнішим, відповідав уподобанням та фінансовим можливостям гостя. При 

цьому він не повинен повчати, навпаки, "приймаючим екзамен" у ресторані є 
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гість, а сомельє зобов'язаний дати вичерпні відповіді щодо асортименту та 

якості рекомендованих напоїв.  

Офіціанти і бармени, особливо у випадках, коли в штаті підприємства 

немає сомельє, повинні постійно удосконалювати прийоми і методи роботи 

при подаванні напоїв, поповнювати свої знання про асортимент і якість вин, 

можливості їх гармонійного поєднання зі стравами.  

Робоче місце сомельє. Для обслуговування гостей напоями необхідно 

створити робоче місце, оснащене всіма необхідними меблями, інструментами, 

посудом та іншими аксесуарами. Для цього насамперед використовують 

приставний стіл невеликих розмірів (70 х 50 см), розкладний або стаціонарний, 

але обов'язково зручний при переміщенні від стола до стола. На приставному 

столі сомельє проводить декантацію (переливання) вина в декантер 

(спеціальний графин) у присутності гостей.  

Для роботи сомельє необхідно мати: декантер (графин для вина) ємністю 

1 л, ніж сомельє (штопор, різчик фольги), комірець на пляшку, термометр для 

визначення температури вина, підставки для червоного та білого вина, ємність 

для охолодження вина, лійку, спеціальну пробку, свічку в свічнику, тарілочку 

металеву для пробки, чашу сомельє, ручники, серветки лляні.  

Стіл для споживачів сервірують відповідними чарками, келихами і 

фужерами.  

Цими предметами сомельє повинен вміти професійно користуватися з 

тим, щоб продемонструвати мистецтво подавання вина.  

Підготовка вина. Перш ніж подавати вино, треба впевнитися, що воно не 

має ознак зіпсованості, й довести його до потрібної температури.  

Попередній контроль якості дозволяє уникнути подавання 

недоброякісного вина. До зовнішніх ознак напою відносять:  

- випнуту або "провалену" пробку;  

- надмірно низький рівень вина в пляшці;  
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- наявність осаду в тих пляшках, де його, за загальними правилами, 

бути не повинно;  

- відсутність прозорості вина;  

- підтікання вина у верхній частині пляшки (зазвичай на акцизній 

марці або кольєретці);  

- зникаючі повітряні пухирці на поверхні вина.  

Пляшки, в яких присутні подібні ознаки, краще повернути 

постачальнику.  

Кожне вино має власну температуру подавання. Однак можна вивести 

загальні правила. Відомо, наприклад, що сухі білі вина краще вживати при 

температурі погреба (11-12°С), тобто охолодженими, а червоні - "при 

кімнатній температурі", яка переважала в оселях, коли ще не існувало 

парового опалення (16-17°С). Для охолодження вина пляшку потрібно на 10 

хвилин поставити у відерце з льодом і водою, для нагрівання достатньо просто 

виставити в зал.  

Охолодження білих, рожевих, ігристих вин називають фрапіруванням, 

нагрівання червоних - шамбрируванням. Фрапірування вин проводиться в 

службовому приміщенні.  

У процесі подавання вина виділяють декілька послідовних стадій:  

представлення вина, відкривання пляшки, наповнення чарок.  

Представлення вина. Пляшка з білим вином виноситься в зал, як правило, 

в ку-лері (відерце з льодом), червоне - в кошику. Подавання дорогого вина 

повинно бути більш урочистим. Пляшка представляється гостю, який замовив 

вино: демонструється етикетка, вино показують таким чином, щоб його не 

можна було сплутати з іншими. Зазвичай для цього буває достатньо 

відтворити відповідний запис у карті вин. Доречно також дати дегустаційну 

характеристику напою.  

Відкривання пляшки. Пляшка відкривається в присутності гостя, який 

замовив вино. Це можна зробити на столі, якщо там достатньо місця, або на 
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спеціально принесеному розкладному столику з підносом. Якщо пляшка в 

кулері, у ньому її можна й відкрити. Ставиться вона таким чином, щоб гість 

міг бачити етикетку. В момент відкривання пляшку не прийнято повертати 

навколо своєї осі, її можна тільки злегка нахилити.  

Спочатку, якщо можливо, знімають акцизну марку і видаляють верхню 

частину термоусадочного ковпачка  

Для формування знань про властивості напоїв сомельє і офіціанти 

повинні брати участь у їх дегустації.  

Слово "дегустація" походить від латинського degustetio - куштування. 

Залежно від мети дегустація може бути робочою, виробничою, арбітражною, 

конкурсною, комерційною, показовою, науковою (відкритою і закритою). 

Кращий період для проведення дегустації - 10 годин ранку, коли дегустатор 

ще не стомився. Вона проводиться в сухих, провітрюваних приміщеннях з 

температурою 15-18°С Палити і користуватися парфумерією до і під час 

дегустації неприпустимо.  

При дегустації вино оцінюють за кольором, запахом і смаком. При цьому 

слід записати свої відчуття в тій же послідовності, а наприкінці - описати 

загальне враження. Це необхідно для того, щоб завжди можна було звернутися 

до своїх записів. Починати слід з дати, місця дегустації, деталей винної 

етикетки, місця придбання, ціни і розміру пляшки.  

При оцінці вина за кольором використовують тюльпаноподібний бокал із 

тонкого некольорового скла, який наповнюють вином не більш ніж на третину 

(приблизно 30 г). Дивитися на вино слід при гарному освітленні (не 

люмінесцентному), на фоні плоскої матової поверхні (підійде білий папір). 

Келих тримають за ніжку або за його основу, відхиливши від себе приблизно 

на 45°. Оцінюють, наскільки колір вина чистий, глибокий, чи є бульки або 

осад, чи є відтінки кольору, чи сильно він змінюється від центру келиха. Для 

оцінки білих вин не обов'язково нахиляти бокал, його можна тримати на рівні 

очей.  
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Вино має бути чистим і яскравим (з блиском), і ніколи - димчастим чи 

каламутним. У кращому разі це може бути викликано осадом, піднятим при 

збовтуванні вина, у гіршому - передбачається забруднення або порок вина. 

Осад частіше зустрічається в червоному вині, рідше - у білому. Якщо у пляшці 

є осад, то вино слід наливати обережно, щоб він не потрапив у бокал - зазвичай 

осад гірчить.  

Виділення бульбашок вуглекислоти у тихому вині - небезпечний знак, 

який свідчить про бродіння вина (таке вино у букеті матиме багато оцту), але 

крихітні бульбашки в білому вині, особливо молодому, допустимі. У деякі 

вина, наприклад португальське Верде, при пляшкуванні додають невелику 

дозу вуглекислого газу, щоб надати йому пікантності, яка відчувається як 

легке пощипування язика.  

У шампанських та ігристих винах, навпаки, важливо оцінити мус або гру 

(сукупність пінистих та ігристих властивостей). Чим менші за розміром 

бульбашки і чим довше вони виділяються, тим вища якість ігристого вина. 

Після першого враження від вина слід оцінити його колір та інтенсивність. 

Колір білого змінюється від майже безколірного, з відтінком зеленого в 

Мозеле та Шаблі до глибокого жовтого, як у вин Сотерна чи кахетинских. 

Коричнюватий відтінок - ознака того, що вино вже дуже окислене (за винятком 

спеціальних вин типу мадери, хересу, портвейну). Блідий колір мають вина з 

винограду, вирощеного в країнах з холодним кліматом, а насичений 

жовтуватий - з теплим. Глибоким кольором відрізняються вина з винограду, 

ураженого благородною цвіллю, а також білі вина, витримані в дубових 

бочках.  

Колір червоного вина може багато сказати про вік вина, якість, 

походження. Червоні вина постійно втрачають свій колір, з віком стають 

блідими, змінюють рубіновий відтінок на фіолетовий, цегляно-червоний і, 

нарешті, червонокоричневий. Чим блідіше і коричнюватіше вино з краю 

бокала, чим більший перепад кольору від центру до країв, тим воно старіше.  
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Метод витримування вина також позначається на його кольорі. Типовий 

приклад - портвейн, витриманий у дубових ємностях, має 

червонуватокоричневий колір, а портвейн, який старів у пляшках, - червоний.  

Перед тим як оцінити аромат вина, дуже важливо, тримаючи бокал за 

ніжку, обережно струсити його круговими рухами. При цьому ароматичні 

речовини відділяються і концентруються над поверхнею вина. Але перш ніж 

понюхати вино, необхідно ще раз уважно на нього подивитися. Дуже в'язке, 

"маслянисте" вино, що стікає повільно, окремими струменями ("ніжками"), 

має або підвищений вміст спирту, або цукру, або і те й інше одночасно. Вино, 

яке стікає швидко по стінках добре протертого келиха, є старим, дуже легким 

і сухим.  

Після струшування вино слід понюхати, потім ще раз струснути бокал і 

знов зробити вдих, але вже глибший. Спеціалісти вважають, що один глибокий 

вдих більш інформативний, ніж кілька коротких.  

Як правило, вина (за винятком мускатів) не пахнуть виноградом, а мають 

свій неповторний аромат: він може нагадувати чорну смородину, аґрус, 

суницю, банан, сухофрукти, квіти, хлібну скоринку, розмолотий горішок, 

траву, ваніль і т.д. На сьогодні відомо близько 500 складових ароматів вина, 

які залежать і від сорту винограду, і від процесу виробництва, і від способу 

витримування. Ароматичні компоненти вина умовно поділяють на три групи:  

а) первинний аромат - ароматичні компоненти, які переходять від 

винограду;  

б) вторинний аромат - речовини, які утворюються при бродінні (основний  

аромат вина);  

в) третинний аромат - ароматичні речовини, утворені при витримуванні вина.  

Для білих вин, як сухих, так і солодких, найбільш поширені квітковий і 

медовий аромати у поєднанні з ароматом смаженого хліба та сухофруктів. 

Аромати витриманого білого вина яскравіші, багатші й глибші, у них 

з'являються всі можливі відтінки. Третинний аромат, або букет, притаманний 
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витриманим винам, може бути окислений (херес, мадера), бочковий і букет 

пляшкового витримування.  

Якщо вино гарної якості (без певних дефектів і не дуже старе), то його 

аромат завжди чистий і свіжий. У цілому він має бути привабливим. Але 

бувають винятки, особливо серед старих вин. Наприклад, старі червоні вина 

можуть тхнути грибами, виготовлені з сорту винограду Шираз - віддають 

шкірою або дьогтем.  

До небажаних ароматів належать:  

- затхлий цвілий відтінок свідчить про те, що вино було закорковане 

інфікованою пробкою (якщо пробка зберігалася у сирому місці, на ній може 

з'явитися цвіль) і безнадійно зіпсоване. Цей аромат тільки посилиться, якщо 

налити вино в келих і потримати на повітрі;  

- іноді можна відчути слабкий несвіжий запах, який швидко зникає, якщо 

вино налите в келих. Це так званий "пляшковий сморід", або "задушка", 

застійне повітря між вином і пробкою;  

- вино може тхнути оцтом, квашеною капустою, тухлим яйцем 

(сірководнем), гумою. Таке вино пити не можна.  

Смак вина має визначальне значення при дегустації. За допомогою смаку 

визначаються основні його властивості: кислотність, солодкість, спиртозність, 

терпкість, екстрактивність, гармонійність. Після того як оцінено аромат, слід 

зробити маленький ковток, але не ковтати вино, а затримати його в передній 

частині рота: так відчуваються кислі, солодкі і в'яжучі речовини. Після цього 

необхідно перемістити його ближче до горла і сполоснути ним рот, 

перекочуючи його за смаковими рецепторами, і таким чином визначити 

ступінь гіркоти і сторонні присмаки, відчути смак.  

Потім злегка відкрити рот і вдихнути трохи повітря: цим забезпечується 

аерація вина, того ж самого досягають покачуванням у бокалі. Це дозволяє 

донести леткі компоненти вина до нюхового центру в носоглотці. Після цього 

вино слід проковтнути, щоб доповнити враження від його букета, і знову 
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звернутися до своїх відчуттів: це післясмак. Він має бути приємним і 

триматися достатньо довго. Якщо швидко зникне, то це означає, що ви пили 

ординарне, просте вино. Якщо ж післясмак триває більше 30 секунд, то це вино 

дійсно дуже гарне.  

 

Карта вин 

 

Складання карти вин 

При складанні карти вин важливо правильно підібрати їх асортимент, 

який би доповнював і вдало відтіняв страви даного ресторану.  

У карті вин вказують білі, рожеві, червоні вина (спершу вітчизняні, потім 

імпортні), шампанське та інші сорти ігристого вина (спершу вітчизняні, потім 

імпортні), причому розливні вина розміщують перед винами в пляшках, 

марочні і якісні вина - над молодими і популярними.  

В окремій карті можуть бути представлені раритетні вина (престижні й 

дорогі).  
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До спиртних напоїв дижестивів включають десертні вина, винні спиртні 

напої (коньяки, арманьяки, бренді), лікери, післяобідні коктейлі. Вони 

сприяють травленню, тому їх п'ють після їжі.  

У карту пива послідовно записують безалкогольні види пива, місцеві, 

імпортні та спеціальні його сорти (причому розливне пиво перед пивом у 

пляшках).  

У Франції карта вин починається з шампанського, з самого сухого - 

брюту. Потім записують сухі білі, рожеві, червоні вина, за ними - напівсухі, 

десертні і тільки потім коньяк. Якщо асортимент вин не дуже широкий, їх не 

поділяють за країнами-виробниками і регіонами. Якщо ж широкий, то у 

рамках кожного з цих розділів вина групуються за країнами (наприклад, вина 

Франції, Іспанії, Італії, Ізраїлю, Чилі, Грузії); порядок підрозділів визначається 

в першу чергу тим, наскільки широко представлена в карті винна продукція 

тієї чи іншої країни.  

У ресторанну карту прийнято включати вина лише вищих категорій 

якості, які виробляються в апеласьйонах (на певних територіях). У карті їх 

можна розміщувати в будь-якій послідовності, наприклад, за значущістю або 

алфавітом (краще латинським).  

В останньому випадку виноробні регіони країни будуть представлені 

наступним чином:  

Франція - Alsase (Ельзас), Beaujolais (Божоле), Bordeau (Бордо), 

Bourgogne (Бургундія), Chablis (Шаблі), Jura et Savoie (Юра і Савойя), 

Languedoc-Roussillon (Лангедок-Руссільон), Val de Loire (Долина Лаури), 

Provence et Corse (Прованс і Корсика), Vallee du Rhone (Долина Рони), Sud-

Ouest (Південно-Захід). Шаблі і Божоле не є самостійними регіонами, оскільки 

входять до складу Великої Бургундії, однак за традицією їхні вина належать 

до окремої групи. Якщо вина Прованса і Корсики представлені достатньо 

широко, їх краще виділити в два самостійних підрозділи;  
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Італія - Abruzzo (Абруццо), Apulia (Апулія), Campania (Кампанья), Emilia 

Romagna (Емілія-Романья), Friuli Venezia Giulia (Фриулі-Венеція-Джулія), 

Lazio (Лаціо), Liguria (Лігурія), Lombardia (Ломбардія), Piedmont (Пьємонт), 

Sicilia (Сицилія), Toscana (Тоскана), Umbria (Умбрія), Veneto (Венето);  

Іспанія - Andalucia (Андалусія), Aragon (Арагон), Castilla-Leon 

(КастильяЛеон), Castilla-La Mancha (Кастилья-ла-Манча), Catalunia 

(Каталонія), Galicia (Галісія), Navarra (Наварра), Rioja (Ріоха);  

США - California (Каліфорнія), New York (Нью-Йорк), Oregon (Орегон), 

Washington (Вашингтон);  

Чилі - Valle de Aconcagua (Долина Аконкагуа), Casablanca (Касабланка), 

Valle de Maipo (Долина Майпо), Valle de Maule (Долина Мауле).  

Якщо карта вин велика, то для зручності користування нею можуть 

виділятися субрегіони. Так, Бургундію, як правило, розбивають на Кот-де-Нюі 

(Cote de Nuits), Кот-де-Бон (Cote de Beaune), Шалоне (Chaionnais), Маконе 

(Maconnais), Божоле (Beaujolais), Долину Рони - на Північну Рону (Rhone 

septentrional) і Південну Рону (Rhone meridional) тощо.  

Вина кожного субрегіону також краще розміщувати по апеласьйонам за 

алфавітом. Використовувати такий критерій, як ціна, не рекомендується.  

Якщо продукція однієї держави представлена різними винами, то вони, 

як правило, вказуються від молодих до більш витриманих.  

Вина, які продаються на розлив (у більшості випадків це 2-4 позиції), 

краще об'єднати в окрему групу і винести на початок карти.  

Іноді найпрестижніші й дорогі вина, які вважаються гордістю ресторану, 

перераховуються на окремій сторінці.  

Складаючи карту вин, слід чітко уявляти, якого рівня прагне ресторан. 

Якщо в карті вин присутні італійські, іспанські вина, нехай навіть хороші, але 

відсутні французькі, то можна зробити висновок, що претендування ресторану 

на найвищий рівень не відповідає дійсності. Звичайно, якщо він не 

спеціалізується на кухні і винах однієї країни, наприклад Італії чи Іспанії.  
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Карта вин має бути збалансованою і різноманітною, відповідати 

спеціалізації закладу. Наприклад, в рибному ресторані у карті вин повинно 

бути "Шаблі" та інші вина, рекомендовані до рибних страв.  

У карті елітних ресторанів практично не має бути столових вин (Vin de 

Table). А ось у ресторані невисокого класу повинно бути декілька позицій вин 

категорії АОС (вища категорія французьких вин).  

Зовнішній вигляд. Карта неодмінно має виглядати так, щоб її приємно 

було тримати в руках. Сторінки повинні легко вставлятися і вийматися. Даній 

вимозі цілком відповідають папки з прозорими файлами в шкіряній 

обкладинці з витисненим написом "Карта вин" ("Винна карта", "Винний лист", 

"Винна книга").  

Крім того, значно зручніше, коли карта своїм зовнішнім виглядом 

(форматом, кольором, тисненням) відрізняється від меню.  

Зрозуміло, що всі представлені в ній вина мають обов'язково бути в 

наявності.  

        У зв'язку з цим ресторану варто працювати тільки з надійними  

постачальниками. Якщо якесь із вин закінчується, а нова його закупівля з 

будьяких причин відкладається, то його краще вивести з карти, за необхідності 

замінити іншим, а відповідну сторінку передрукувати. Якщо нова закупівля 

очікується найближчим часом, сторінку можна не міняти, але при цьому 

попередити гостей ресторану про відсутність конкретного вина, наприклад, 

акуратно заклеївши його ціну в карті паперовим колом.  

Структура. При визначенні структури винної карти доводиться шукати 

відповідь на три основні запитання: які пункти до неї включити, в якій 

послідовності їх розмістити і яку мову обрати для заголовків.  

Враховуючи традиції нашої країни, вина і міцні спиртні напої 

перераховуються в такій послідовності, в якій вони зазвичай вживаються під 

час трапези: спочатку аперитиви, потім вина (білі, рожеві, червоні, ігристі, 
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десертні), міцні спиртні напої (горілка, віскі, бурбон тощо), лікери, пиво, 

безалкогольні напої, дижестиви (коньяк, арманьяк, бренді).  

У групі вин та спиртних напоїв спершу записують вітчизняні напої, потім 

імпортні. Великі вина записують окремо в карті вин. Мінеральну воду слід 

пропонувати в такій послідовності: місцева природна, національна природна, 

міжнародного значення (Perrier, Evian, мінеральну воду без газів, джерельну 

воду, столову воду - Bonaqua). За строком витримування спочатку вказують 

"молоді" вина, потім витримані.  

Іноді при оформленні карти вин може бути використана україномовна 

транслітерація (передача іншомовних слів відповідно до їх написання у 

мовіджерелі шляхом заміни літер однієї письменності літерами іншої). Однак 

у ресторанах високого класу, закладах клубного типу, а також тих, що 

претендують на особливу вишуканість, без неї можна обійтись, якщо це, 

звичайно, компенсується бездоганним вишколом персоналу, в першу чергу 

сомельє.  

Йдеться власне про транслітерацію, а не переклад, який може 

використовуватися лише стосовно деяких технологічних особливостей вин. 

Так, надпис "Vicille Vignes" може бути перекладений як ("Зі старих лоз"), 

"Margues", який зустрічається в назвах деяких іспанських вин, має 

транслітератуватися ("Маркес"), а не перекладатися як ("Маркіз").  

Описання вин може доповнюватися стислою анотацією, де перераховані 

основні дегустаційні характеристики вина і надаються рекомендації щодо його 

поєднання з різними стравами. Наприклад, Шатонеф-дю Домен Матьє 1995 

року - пурпурове вино з тонким квітковим букетом. Його вишуканий смак і 

фруктовий аромат чудово поєднуються з м'ясом, дичиною і сиром.  

Однак не слід робити це в ресторанах високого класу, які мають великі 

карти вин.  

Порядок проведення роботи  

1. Студенти готують протоколи практичної роботи.   
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2. Викладач пояснює особливості проведення дегустації вин, 

правила подачі його до столу.  

3. Студенти отримують індивідуальні завдання скласти винну карту 

для закладу РГ.  

4. Проводиться обговорення відповіді, при якому кожний студент 

групи може отримати додаткові бали за повне доповнення відповіді.  

5. Формулювання висновків виконаної роботи.   

 Контрольні запитання  

1. Вимоги до персоналу, відповідального за обслуговування гостей 

напоями.  

2. Характеристика карти вин.  

3. Зовнішній вигляд та структура карти вин.  

4. Основні принципи підбору вин.  

5. Правила подавання аперитивів.  

6. Варіанти поєднання сухих білих вин зі стравами.  

7. Варіанти поєднання напівсухих білих вин зі стравами.  

8. Варіанти поєднання сухих червоних вин зі стравами.  

9. Варіанти поєднання напівсухих червоних вин зі стравами.  

10. Назвіть вина, які подаються до холодних страв та закусок.  

11. Назвіть вина, які подаються до десертних страв.  

12. Назвіть страви, до яких подають пінливі ігристі вина.  

13. Принципи поєднання сирів та вина.  

14. Правила подавання сиру.  

15. Рекомендації щодо вживання горілки.  

16. Рекомендації щодо вживання настоянки.  

17. Рекомендації щодо вживання лікерів та бальзамів.  

18. Правила споживання коньяку.  

19. Правила споживання віскі та текіли.  

20. Правила споживання пива.  

21. Рекомендації щодо лікувальних властивостей мінеральної води та 

безалкогольних напоїв.  

22. Робоче місце сомельє.  

23. Правила замовлення вина.  

24. Підготовка вина.  

25. Правила подавання вина.  
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26. Температура подавання напоїв.  

27. Послідовність відкривання пляшки з вином.  

28. Дегустація вина.  

29. Оцінка кольору, аромату та смаку вина.  

30. Декантування вина. 

31. Правила наповнення чарок.  

  

  

Практична робота 3 

Технологія приготування гарячих  коктейлів: 

пуншів, грогів та глінтвейнів  

  

Мета роботи: ознайомитись з особливостями приготування гарячих 

алкогольних напоїв, їх історією, властивостями.  

Завдання: навчитись готувати пунші, гроги та глінтвейн.   

Основні теоретичні положення  

   Глінтве́йн (нім. Glühwein — 

«гаряче вино») — гарячий 

алкогольний напій, який 

виготовляють із суміші вина, 

цукру або меду з прянощами. 

Глінтвейн є традиційним 

зимовим напоєм у країнах Європи.  Глінтвейн — гарний напій для хворих у 

період відновлення після хвороби.   

Перші рецепти близького до глінтвейну напою були відомі в 

Стародавньому Римі. Тоді вино змішували із прянощами, але не нагрівали. 

Саме гаряче вино з'явилося в часи середньовіччя в країнах Північної Європи, 

Британії й Скандинавії. Напій виготовлявся на основі бордо або іншого 

червоного вина й присмакувався травою калган. Традиційно вживається в 

Австрії, Німеччині, Великій Британії й скандинавських країнах на різдвяних 

базарах і святах, що проводяться на відкритому повітрі, особливо у Різдвяний 

час, для зігрівання.   
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Основа глінтвейну — червоне вино — має антибактеріальний та анти- 

окислюючий ефект. Саме по собі в невеликих дозах гаряче вино здатне 

впливати на людський організм, сповільнювати старіння і підвищувати 

імунітет. Вино містить більше флавоноїдів (природних органічних сполук з 

яскраво вираженою антибактеріальною-антимікробною дією), ніж цитрусові, 

і інші фрукти та ягоди, цибуля, зелений чай. При цьому флавоноїдам у вині 

притаманна висока біодоступність — легше знаходять доступ саме до тих 

органів, яким вони необхідні. Вино містить один з найкорисніших 

біофлавоноїдів — кверцетин. Він також присутній у цибулі, чорниці, чаї, 

винограді й допомагає протистояти різним інфекціям, у тому числі вірусним. 

Ще один основний компонент червоного вина — ресвератрол — блокує 

запальні процеси й прискорює видужання.   

Прянощі у глінтвейні впливають не тільки на смак, але й на цілющі 

властивості напою.  

      Кориця — має високу антиоксидантну дію. 

Корицева ефірна олія також має антимікробні 

властивості. У медицині й ароматерапії 

застосування кориці пов'язане, насамперед, з 

дією комплексу її летких ароматних речовин. 

Ефірна олія кориці заслужила репутацію коштовного компоненту ліків від 

застуди.   

           Гвоздика — неодмінна спеція в більшості 

рецептів готування глінтвейну. Гвоздикова ефірна 

олія є офіційним лікувальним засобом у багатьох 

розвинених країнах. Також вона виступає як 

компонент місцевоподразнюючих, що знеболюють, протизастудних мазей і 

бальзамів.  
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            Мускатний горіх має дуже сильну стимулюючу й 

тонізуючу дію. Також він зміцнює пам'ять, нервову 

систему. Входить до складу імуноукріплюючих зборів. У 

малих дозах — гарний заспокійливий засіб, відмінно розслаблює й викликає 

сон. Ефективний він і при лікуванні застудних захворювань.  

                 Кардамон має заспокійливу, тонізуючу, 

відхаркувальну, спазмолітичну, знеболювальну, 

кровоспинну, ферментативну, протигрибкову дію. 

Зміцнює імунну систему, нормалізує травлення, виводить шлаки.   

Духмяний перець містить піментову олію, допомагає при слабості шлунку.  

Всі цілющі властивості цих компонентів проявляються в глінтвейні.   

При нагріванні глінтвейну весь зайвий алкоголь із вина випаровується; 

залишається лише невелика його частина, яка й слугує основою напою.  

Рецепти приготування глінтвейну  

Існує два основних способи готування глінтвейну: з водою та без води.  

Спосіб приготування з водою: 

 У ємності кип'ятиться вода в співвідношенні 150—200 мл на 1л вина, 

додаються прянощі. Спеції недовго варяться у воді, щоб вони віддали свої 

ароматні ефірні олії. Після цього додається цукор або мед. І тільки наприкінці 

— вино.  

Спосіб приготування без води: 

 Глінтвейн роблять за допомогою нагрівання (70~80 °C) вина разом із 

цукром і прянощами. Нагрівання відбувається на середньому вогні з 

періодичним помішуванням, після чого потрібно дати глінтвейну настоятися 

під кришкою 40-50 хвилин, аромат спецій розкривається поступово. Глінтвейн 

до кипіння не доводиться. Прянощі краще використати не мелені, інакше не 

вдасться відфільтрувати напій, і вони будуть скрипіти на зубах. Як правило, у 

глінтвейн додають корицю, гвоздику, лимонну цедру, аніс, мед, імбир. 
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Можуть бути використані чорний перець, духмяний перець, лавровий лист, 

кардамон. Також можуть бути додані яблука, родзинки, горіхи.  

       Грог (англ. grog) — напій, 

 приготовлений  з рому чи 

коньяку з  окропом або чаєм 

та цукром, деколи додається 

лимонний сік.   

Ідея цього напою належить 

англійському адміралові Едварду Вернону (англ. Edward Vernon), який у 1740 

році вирішив додавати літр гарячої води до кожної чверті літри рому, що 

видавали матросам. Таким чином він намагався зменшити споживання рому. 

Адмірал мав прізвисько «старий грог» (від англійського слова grogram). 

Звідси і назва напою.  

Пізніше, на кораблях до грогу почали додавати лимонний сік, щоб 

захистити екіпаж від цинги.  

У наші часи ром часто замінюють на коньяк, кальвадос та інші міцні 

напої. Існує також безалкогольний грог.  

  

           Пунш, як і коктейлі, 

належить до мішаних напоїв, 

передусім — алкогольних, зазвичай 

містить фрукти або фруктовий сік. 

Це — зігрівальний напій, що має 

приємний смак. Зазвичай, його готують з вина, рому або коньяку, цукру, води 

або чаю й прянощів — кориці чи гвоздики. Пунші п'ють переважно гарячими.  

Вироби зниженої міцності (15-17% об.) з вмістом цукру 33-40 г/100 мл, 

виготовляються на спиртованих соках і морсах із додаванням інгредієнтів і 

настоїв водно-спиртової рідини з ефіроолійною сировиною. Подається 

традиційно на вечірках у великих широких шальках, з плаваючими в них 
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шматочками фруктів. Напій був завезений з Індії в Англію на початку XVII 

століття і поширився в Європі.  

Пунш вперше з'явився в Індії, в перекладі з гінді слово punch 

перекладається як «п'ять». Це був гарячий напій з п'яти компонентів: рому, 

цукру, лимонного соку, гарячої води та чаю. В Індії напій називався paantsch, 

що походить від перського слова panj, що позначає «п'ять». Це слово, у свою 

чергу, походить від санскритського panchan-s.  

До Англії його був завезли з Індії моряки Британської Ост-Індської 

компанії на початку XVII століття. Спершу напій готувався на основі бренді 

та вина, так як ром став відомий лише в кінці XVII століття. Вперше термін 

«пунш» (англ. punch) був зареєстрований в британських документах в 1632 

році.  

З часом, варіантів приготування пуншу стало дуже багато: загальним для 

них є те, що до їхнього складу входить фруктовий сік. Пунш іноді подають 

холодним, або навіть роблять безалкогольний коктейль з різних фруктових 

соків, свіжих і консервованих ягід і фруктів, який теж називається пуншем.  

У барах пунші подають гарячими та холодними. Гарячі пунші подають у 

спеціальних пуншевих склянках з ручкою або в чайних склянках з 

підссклянниками. Через складність приготування гарячі пунші в барах 

готують заздалегідь у великих об’ємах і підігрівають порціями (не доводячи 

до кипіння) перед подаванням. Гарячі пунші у прохолодну погоду 

користуються більшим попитом як зігріваючі напої. У холодні пунші додають 

велику кількість колотого льоду. Такі пунші подають у пуншевих склянках або 

келихах із соломинкою. Попередньо у келих або склянку кладуть наполовину 

або третю частину колотого льоду, потім, не змішуючи, доливають необхідні 

компоненти в зазначених у рецептурі дозах.   

Технологія приготування гарячих алкогольних напоїв  

Глінтвейн кавовий   

Настій кавовий — 50 мл, сухе вино — 50 мл, цукор — 10 г, коньяк — 50 мл.  
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Вихід — 160 мл.   

Усі компоненти змішати та нагріти до 70—80˚С.   

Глінтвейн зігріваючий   

Вино червоне сухе — 90 мл, коньяк — 50 мл, цукор — 10 г, лимонний сік — 

10 мл, цедра лимона — 3 г, горіх мускатний — 0,001 г. 

 Вихід — 160 мл.  

Усі компоненти змішати і довести до кипіння, відпускати при температурі 

90—95˚С.  

               Глінтвейн фруктовий   

Сік яблучний — 100 мл, вино міцне — 60 мл, цедра лимона — 3 г.   

Вихід — 160 мл.  

Усі компоненти змішати і довести до кипіння, процідити.  

                Глінтвейн чайний   

Вино червоне сухе — 75 мл, настій чайний — 85 мл, кориця — 0,001 г, 

гвоздика — 0,001 г.   

Вихід — 160 мл.   

                Чорний грог   

Коньяк — 40 мл, настій чайний гарячий — 160 мл.   

Вихід — 200 мл. 

 Окремо на розетці подати 3 шматочки цукру і скибку лимона.   

              Грог ромовий   

Ром — 40 мл, чайний гарячий настій — 160 мл.   

Вихід — 200 мл.   

Гарячі пунші 

Пунш новорічний   

Ром — 50 мл, вино червоне столове — 75 мл, настій чайний міцний — 50 

мл, лимон — 10 г, гвоздика — 0,5 г, кориця — 1 г, цукор — 50 г.   

Вихід — 200 мл.   
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У гарячий чай покласти гвоздику та корицю, дати настоятися декілька 

хвилин, настій процідити, додати вино та цукор, віджати сік із ½ лимона. 

Суміш підігріти, не доводячи до кипіння, долити ром. Перед подаванням у 

склянку покласти скибку лимона, що залишився.  

Пунш апельсиновий   

Ром — 20 мл, лікер Апельсиновий — 10 мл, сироп апельсиновий — 20 мл, 

настій чайний — 140 мл, апельсин — 10 г.   

Вихід — 200 мл.   

Чайний настій змішати з апельсиновим сиропом, підігріти, не доводячи 

до кипіння, і долити ром із лікером. Перед подаванням у склянку покласти 

шматочок апельсину.  

Пунш лимонний   

Ром — 20 мл, червоне столове вино — 60 мл, вода — 70 мл, лимон — 20 г, 

цукор — 30 г.   

Вихід — 200 мл.   

Зрізати кожухи із ¾ частини лимона, покласти у воду з цукром і варити 

протягом 10 хв. Процідити, додати вино, витиснути сік лимона, підігріти та 

долити ром. Перед подаванням у стакан покласти скибку лимона, що 

залишилася.  

Пунш чайний   

Ром — 20 мл, червоне столове вино — 60 мл, чайний настій — 80 мл,  

лимон — 10 г, цукор — 30 г.   

Вихід — 200 мл.   

Розчинити цукор у чайному настої, додати вино, витиснути сік лимона, 

підігріти та долити ром.   

Порядок проведення роботи  

1. Студенти готують протоколи практичної роботи.   

2. Викладач перевіряє знання у студентів за матеріалами заняття усним 

опитуванням.  
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3. Студенти отримують індивідуальні завдання приготувати напої за 

наведеними технологіями.  

4. Викладач оцінює напої за органолептичними показниками якості. 5. 

Формулювання висновків виконаної роботи.  
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