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МАЙСТЕР-КЛАС З ПРИГОТУВАННЯ СТРАВ  НАЦІОНАЛЬНИХ  КУХОНЬ НАРОДІВ СВІТУ 

 

Завдання професійно-технічної освіти визначається вимогами сучасного суспільства до 

підготовки фахівців в умовах інформаційного середовища. Сучасний стан соціально-

економічного розвитку суспільства, нові вимоги роботодавців до рівня професіоналізму 

фахівця кулінарного профілю посилюють значущість практичної складової змісту їх 

професійної підготовки в умовах реального виробництва 
Під час проведення  професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки учнів ПТНЗ 

для підвищення  їх активності та зацікавленості, а  також поєднання традиційних методів навчання й 

сучасних інформаційних технологій доцільно проводити майстер-класи. 

Майстер-класи – це сучасна форма проведення відпрацювання практичних навичок з 

метою підвищення професійного рівня учнів, ефективна форма передачі знань і умінь, обміну 

досвідом навчання і виховання, центральною ланкою якої являється демонстрація оригінальних 

методів засвоєння певного змісту матеріалу при активній ролі всіх учасників заняття., 

побудованих на практичних діях показу і демонстрації 
   Майстер-класи, змінюють роль інформації в навчанні учнів, спрямовують її на використання з 

метою створення ними власного творчого продукту. Успішне освоєння теми майстер-класу відбувається 

на основі продуктивної діяльності всіх учасників. 

Майстер-клас  забезпечує формування мотивації та пізнавальної потреби учнів у 

конкретній діяльності; стимулює пізнавальний інтерес, у ході майстер-класу відпрацьовуються 

вміння з планування, самоорганізації і самоконтролю діяльності. Під час проведення майстер-

класу здійснюється індивідуальний підхід по відношенню до кожного учня, відслідковуються 

позитивні результати навчально-пізнавальної діяльності. Майстер-клас – форма організації 

активної самостійної роботи учнів. 
 Головне завдання майстер-класу це впровадження майстром виробничого навчання  

педагогічного досвіду шляхом прямого і коментованого показу послідовності дій, методів, прийомів і 

форм. 

При  підготовці майстер-класу головне – не повідомити і засвоїти інформацію, а 

передати способи діяльності, тобто прийоми, методи, методику чи технологію приготування за 

певним алгоритмом. Алгоритм – це формалізація технологічного процесу у вигляді 

послідовності блоків діяльності. 

Письмові і усні розповіді про культуру, звичаї, моралі побут, вірування, звички різних 

народів привертають до себе пильну увагу. Життя наших близьких сусідів у всіх їх проявах 

цікаві кожному. Одним з таких проявів є кулінарія - одне з найдавніших умінь людства.  

Знайомство з гастрономічними звичками, пристрастями і антипатіями, способами 

приготування їжі, і прийомами подачі страв цікаво для саморозвитку та застосування при 

подальшій роботі. 

В рамках проекту ДНЗ ОВПУТТХ «Вивчення кухонь народів світу» була організована 

робота по дослідженню особливостей харчування, традицій, обрядів харчування народів світу. 

Майстрами виробничого навчання була створена збірка робіт «Кухні народів світу». В державні 

стандарти з виробничого навчання по професії кухар в 2010 році була введена для 

відпрацювання тема «Кухні народів світу» 

Завданням майстер-класу по приготуванню страв національних кухонь світу є 

знайомство з особливостями національної кухні  Болгарії, технологією приготування страв 

болгарської кухні,  асортиментом та  приготуванням найбільш популярних страв.  



 
 

        Алгоритм технології проведення майстер-класу:  

І.Вступ  

ІІ. Підготовчо-організаційний етап. 

- актуалізація знань учнів (особливості приготування страв болгарської кухні, що 

дозволить розширити знання інших учасників (доповіді). 

ІІІ. Основна частина. 

- Презентація технології приготування болгарських національних страв: салату 

Шопського, банниці болгарської  

-   Розподіл учнів на групи (ланки) 

ІV. Моделювання:  

- самостійне виконання завдань по  інструкційним  карткам фото-алгоритмам (майстер 

виконує роль консультанта, організовує самостійну роботу учнів і керує нею в 

співпраці 
V. Афішування - представлення виконаних робіт:  

- представлення результатів роботи;(підбір посуду,подача, оформлення) 

- обговорення і корекція результатів роботи. (слухачі одночасно виконують дві ролі: 

учнів експериментальної групи та експертів). 

VІ. Рефлексія  

- дискусія за результатами спільної діяльності учнів і майстра 

- заповнення анкет, карток самоаналізу  

 

 

Дослідженняособливостей болгарської кухні. Історична довідка  (перший учень)  

 

  слайд №1 
Кожен народ, що проживає на Землі має свою історію, традиції  і, звичайно ж, особливості 

національної кухні. Національна кухня - це оплот багатовікових традицій, якими дорожить кожна 

людина, зберігаючи всі секрети, що передаються з покоління в покоління. 

Національна кухня кожного народу заслуговує на вивчення і подальше використання 

найкращого, раціонального для здорового харчування людини. 

Болгарська кухня складалася протягом багатьох століть. Її особливості зумовлювалися 

як природними умовами, так і багатовіковою історією. Особливе географічне положення 



Болгарії на Балканському півострові, тобто на роздоріжжі між Сходом і Заходом, Північчю і 

Півднем, відбилося як на культурі та традиціях болгар, так і на особливостях болгарської кухні. 

Протягом сторіч через Балканський півострів проходило безліч різних народів. Кажуть, що 

болгари зустрічали і проводжали весь світ, і весь світ сидів за болгарським столом. 

Легенда свідчить: коли Бог роздавав землю, болгарин працював у полі і прийшов тоді, 

коли вже нічого не залишилося. Бог його запитав: "Де ти був увесь день?" А той відповів: "Я 

був у полі, працював". Тоді Бог задумався і сказав: "Якщо ти і твій народ такий працьовитий, я 

дам Вам шматочок раю"... 

І дійсно у болгар є все: гори, рівнини, море, ріки. У болгар, як і всіх слов’ян, дуже 

широке серце і, тому вони завжди раді зустрічам друзів  та близьких за болгарським столом, для 

того щоб поділиться своїми радощами і прикростями. 
Болгарська  національна кухня дуже різноманітна. Її основу складають овочі, різні сорти свіжого 

м'яса, прісноводна і морська риба. 

Кухня Болгарії вважається ще й однією з найздоровіших кухонь в Європі. Болгарська 

кухня - це своєрідна суміш традицій і впливу сусідніх країн: Греції, Туреччини, Близького 

Сходу, Угорщини, Італії та інших країн середземноморського басейну. Багато страв болгарської 

кухні мають турецькі та грецькі назви.. Єдина відмінність, яку варто було б відзначити - це 

використання болгарами соняшникової олії, замість оливкової, для приготування їжі та 

заправки салатів. 

  Болгари дуже люблять холодні та гарячі закуски, вироби з листкового тіста з сиром, 

м'ясом та шпинатом (банниця), сушене волове м'ясо (пастерма), йогурт  розведений водою з 

огірками, горіхами та приправами. І, звичайно, солені овочі, які споживають взимку. Серед 

холодних закусок на першому місці знаходяться салати, їх подають як самостійну страву, а 

також як додатковий гарнір до других страв. 

Болгарська кухня нараховує десятки супів: з м'яса, птиці, субпродуктів, риби. Дуже 

популярні вегетаріанські супи, зокрема холодні та супи-креми. Національна страва болгар — 

«чорба» (суп), така ж популярна, як в Україні борщ. Супи також користуються популярністю, 

як гарячі, так і холодні (наприклад: таратор). 

Дуже популярні страви з фаршированих овочів. Зі стручкового перцю та помідорів 

обов'язково знімають шкірку. 

Болгарію часто називають країною овочів. На її території ростуть помідори, перець, 

баклажани, картопля, огірки, капуста, морква, кабачки, різні прянощі. Теплий клімат Болгарії та 

її географічне розташування забезпечують величезний вибір свіжих овочів, фруктів і зелені, 

вирощених натуральним (органічним) способом. 

У болгарській національної кухні овочі використовують в будь-якому вигляді: сирому, 

вареному, смаженому, тушкованому, маринованому. Їх подають як закуску, гарнір, самостійну 

страву, вони служать неодмінним компонентом перших страв. 

Завдяки такій різноманітності, їжа в Болгарії досить легка, оскільки включає в себе 

безліч тушкованих овочів. А салати  - головна закуска або обов'язковий супровідник головної 

страви. Супи також користуються популярністю, як гарячі, так і холодні (наприклад: таратор). 

Однак, в стравах болгарської кухні, все-таки домінують м'ясні продукти: свинина, 

телятина і курятина. М'ясо кролика і качки, частіше  готують у сільській місцевості. 

Для виготовлення других страв з м'яса, болгари віддають перевагу яловичині та 

баранині, хоча і використовують птицю, телятину та свинину. Зі способів теплового 

оброблення віддають перевагу тушкуванню. Смажать, переважно на рослинних оліях, рідше на 

смальці або вершковому маслі. Люблять болгари смажити страви на відкритому вогні. М'ясо та 

овочі переважно тушкують з гострими приправами — часником, перцем, цибулею, оцтом, 

духмяними травами, прянощами. 

Улюблена страва болгар — м'ясо смажене на рожні (металеві шпажки),  страви смажені 

на вугіллі.  У Болгарії кухню майже кожного ресторану або їдальні обладнують спеціальною 

піччю (скара). Це своєрідний камін з гратами, на якому всього за кілька хвилин можна 

приготувати ароматні, смачні страви (наприклад, кібабчету). І ще  одна  традиційна м'ясна 

страва болгар - ковбаса луканка, яку подають в гарячому вигляді з гострим соусом. 

Практично в будь-якому меню болгарського ресторану можна знайти субпродукти 

(тельбухи), в різних формах і варіаціях. Болгари не люблять нічого викидати і намагаються 

використовувати всі частини тварини. Так зі шлунка виходить прекрасний суп (Шкембічорба), 

а за бажанням, Вам навіть подадуть мозок і язик. 



Риба і морепродукти в свою чергу більш вживані на чорноморському узбережжі, ніж в 

інших районах Болгарії. 

Важливе місце в традиційній болгарській кухні займають молоко і молочні продукти. 

Смачний сир і йогурт є важливими компонентами, без яких важко уявити собі 

національну болгарську кухню. «Сирене»- відомий білий сир , який схожий на сир фета або 

бринзу, часто подають в салатах. «Киселомляко»(болгарський кислий йогурт ) відомий не 

тільки в Болгарії, але і за її межами, завдяки своїм поживним властивостям, через наявність у 

ньому бактерії « lactobacillusbulgaricus ».  

Йогурт - кисле молоко, що готують особливим способом і відрізняється він своєрідним 

гострим смаком. У Болгарії його подають з різними приправами: часником, цукром, джемом, 

повидлом. Йогурт входить до складу багатьох перших і других страв. 

Болгари також споживають велику кількість хліба, звичайний і «п'рленка », який 

подається з основними стравами, і за традицією ламається руками. «П'рленка» - це звичайний 

плоский коржик - лаваш, з часником, сиром або взагалі без смакових добавок. 

Для приготування закусок, супів, других страв, а також начинок для виробів з тіста, 

використовуються бринза і кашкавал (овечий сир). Сирене (бринза) з білим хлібом і зеленим 

стручковим перцем - одна з найпопулярніших болгарських страв. 

Більшість страв болгарської кухні готують на парі або запікають, зберігаючи при цьому 

смак продуктів та їх поживну цінність. Способи теплової обробки м'ясних продуктів різні, 

проте переважає тушкування. М'ясо і овочі зазвичай тушкують, додаючи гострі приправи . Для 

тушкування та смаження використовують головним чином рослинну олію. Смаження 

використовують дуже рідко, а ось гриль на дровах або електричний  болгари охоче 

використовують.  

Спеції відіграють величезну роль не тільки в приготуванні їжі. На сьогодні, Болгарія 

третій за величиною експортер прянощів в світі. 

Болгарські десерти, в більшості своїй, запозичені у турків. Це справжня творчість, куди 

болгари вкладають свою уяву і креатив. Десерти часто готують  з додаванням фруктів, горіхів, 

різних сиропів і листкового тіста, як наприклад в пахлаві. Болгари  мають свої «секрети» 

виготовлення кондитерських виробів та десертів. Це баклава, реване, молочні галети, тістечка, 

булочки. 

 Болгарський мед - дуже цінний натуральний продукт, із вражаючою поживною 

цінністю. На Україні гостей зустрічають з хлібом і сіллю, а болгари – з хлібом та медом. 

Двічі на день (обід та вечеря) болгари споживають гарячі страви. Постійно на столі 

присутні черешня, полуниці, абрикоси, персики, яблука, груші, виноград, кавуни, горіхи. 

Болгари люблять білий пшеничний хліб і обмежено споживають житній. П'ють 

мінеральні та фруктові води, каву полюбляють міцну, по-східному. До обіду, як правило, 

подають вино, фрукти та соки. З міцних алкогольних напоїв популярні коньяк «Пліска» та лікер 

«Ментоловий». 

З гарячих напоїв улюбленим є кава, з холодних – лимонади, сорбети, крюшони. 

Мінеральна вода в Болгарії відмінної якості, завдяки численним мінеральним джерелам, 

розташованим на її території. За кількістю мінеральних джерел в Європі, Болгарія поступається 

хіба що Ісландії. 

У Болгарії до обіду, як правило, подають виноградне вино, фрукти і соки. Традиційний 

напій болгар - винний стржік (вино, розбавлене содовою водою). З міцних напоїв найбільш 

популярний коньяк «Плиска» і ментоловий рожевий лікер. 

 

 

 Вплив  інших кухонь на кухню Болгарії (друга доповідь учня) 

Національна кухня Болгарії формувалася під впливом як православних християнських , 

так і мусульманських традицій.  

В харчування Болгарії національні страви поєднують в собі грецьку щедрість, східну 

пікантність і слов'янський колорит. 

Турецький вплив. Минуле панування в Болгарії Османської імперії залишило глибокий 

турецький слід у назвах страв болгарської кухні: імамбадяли, кебапчета, таскебаб тощо. У 

великій пошані в болгар страви з овочів, баранина, кисле молоко, овечий і козячий сири, 

дарунки моря, запашні трави. Від турків у болгар залишилася традиція готувати їжу на 

решітках відкритих вогнищ типу мангал (їхня загальна назва в Болгарії — скара). У скарі 



готують кебапчета, шашлики з баранини, кебаб, філе курчат, відбивні котлети, зрази 

фаршировані солодким перцем, страви з дичини.  

Слов’янські мотиви. Спадщина давніх слов'ян позначилася в тому, що в Болгарії 

люблять запікати продукти в глиняних горщиках. Це чудово зберігає вітаміни, смак і аромат 

страв. М'ясо, риба або птиця при приготуванні в горщику набувають дивовижну соковитість, а 

овочі стають ніжними і ароматними, смачними і поживними. 

На болгарську кухню вплинули вірменська, грецька, грузинська та  кухні. Особливо 

близькі до болгарських такі страви, як харчо, піті, шашлик, люля-кебаб, бастурма, чахохбілі. 

Для цих кухонь характерні велика кількість овочів, які кулінари в Болгарії вдало поєднують з 

молочними продуктами, м'ясом, рибою, солодким перцем, бринзою, йогуртом  і квасолею. 

Особливе місце займають кисломолочні продукти - кисле молоко, овечий сир і, звичайно, 

бринза, йогурт, які складають основу багатьох національних блюд. 

Болгарська кухня, незважаючи на вплив на неї інших кухонь світу, дуже самобутня, і в 

ній багато національних страв. З салатів це Шопський, Овчарскій, Сільський, Снежанка, Бринза 

по-шопськи, Перець-бюрек, Кьополу. З других страв популярні кебапчета, солодкий перець 

фарширований, Чаверме, САРМ, бреше, Гювеч, каварма по-воденічарскі. З перших страв 

найвідомішим, мабуть, є суп Таратор - болгарський варіант окрошки на йогурті, Суп-курбан, 

Чорба. З випічки найбільш популярний пиріг банниця, бублик Геврек, булочка Кіфл. 

Відмінними рисами болгарських страв є наявність гострих приправ, які надають  м'ясу, 

та овочам  пікантний присмак. Приправи звичайно додаються в помірних кількостях, їхнє 

головне призначення — відтінити основні смакові якості страви. Популярні приправи — 

індійський горіх, чорний перець, гострий червоний перець крупного помелу, лаврове листя. 

Цибуля і чорний перець — це традиційний інгредієнти для приготування соусу. 

Найпопулярніші спеції болгарської кухні - пажитник (сміндух) і чабер (чубріца), практично у 

всіх блюдах присутні також запашний і чорний перець, лавровий лист, петрушка, м'ята. 

Найвідоміша суміш спецій називається «Шарена сол» і складається з пажитника, чебрецю, 

гарбузового насіння, зерен кукурудзи, гострого і солодкого перцю і солі. 

Одна з головних особливостей болгарської кухні — одночасна теплова обробка 

продуктів на слабкому вогні. Це дозволяє зберегти поживні властивості продуктів, домогтися 

приємного аромату страв, оригінальних смакових сполучень.  

 Характерним для болгарської кухні є використання в приготуванні холодних закусок, 

супів і других страв --кислого молока, кисляку, бринзи й овечого сиру. Болгарські кухарі, 

використовуючи бринзу в їжу, найчастіше піддають її тепловій обробці. Для цього бринзу 

змішують з вершковим маслом, загортають у пергаментний папір і прогрівають. У гарячому 

вигляді бринза набуває приємного смаку і аромату, стає ніжною, м’якою і соковитою. Також в 

харчуванні використовують різні соуси: винний, томатний, часниковий, молочний. 

У болгарській кухні широко застосовуються овочі у свіжому і маринованому вигляді. 

Болгарські кулінари прекрасно поєднують овочі з рибними, м'ясними, борошняними, яєчними і 

молочними продуктами. В усьому повинна бути гармонія. Болгарська мудрість говорить: салат 

буде смачним, якщо його роблять чотири чоловіки. Один — розумний, котрий посолить, інший 

— скупий, котрий оцет додасть, третій — щедрий, котрий олію соняшникову наллє, а четвертий 

— божевільний, котрий усе це перемішає. 

У літній болгарській кухні овочем номер один вважається перець. Але перець, і зелений, 

і червоний, повинен бути обовязково печеним. Якщо влітку Ви опинитеся в Болгарії то 

найбільш типовий запах, який зосередить Вашу увагу - буде запах печеного перцю. Після 

запікання перець очищають від насіння, знімають шкірочку і вже потім готують з нього різні 

страви. Наприклад, яйця по-панагюрськи. Але найбільш приголомшива страва з печеного 

фаршированого перцю називається чуш кабюрек. У Північній Болгарії готують печений перець 

у молочному соусі з яйцем. А особливий смак і запах він отримує від того, що печеться на 

багатті. Це дуже проста в готуванні, але дуже смачна страва. Існує чимало рецептів 

приготування перцю: перець з помідорами, перець з часником. З овочів у пошані в болгарських 

господарок також баклажани. З них готують багато різних страв. 

У день міста чи села в Болгарії відзначають курбан (що з турецької — жертва, або 

пам'ятний день). У цей день жителі західної Болгарії смажать ягня, а східної Болгарії  — варять. 

М'ясо ягняти дуже ніжне. До нього подають сухе червоне вино. Болгари традиційно п'ють 

тільки сухе вино. Саме в Болгарії зберігся виноград сорту Пірамід, завезений сюди ще греками і 

фінікійцями (йому понад 3 тисячоріччя!).  



Болгарське кисле молоко (по-болгарськи "кисело мляко") - кисломолочний продукт, 

який завоював світове визнання. В англійській мові його характеризують як йогурт. Велике 

число довгожителів у Болгарії пов'язано з щоденним вживанням в їжу кислого молока. 

 Серед сирів популярні: бринза, жовті зрілі сири "кашкавал". Справжній болгарський сир 

виробляють з овечого або козячого молока. 

З м'яса болгари використовують яловичину і свинину, а також баранину і ягнятину. 

Найбільш поширені баранина, телятина і свинина з капустою, котлети з свинини, відбивні, 

люля-кебаб, біфштекси, філе, шашлики і рагу з баранини. А також гювечі - страви з мяса, рису 

й овочів, плакії - страви з овочів, цибулі, часнику і приправ, тушковані з додаванням рослинної 

олії, яхнії - тушковане мясо з овочами і цибулею чи тільки овочі з цибулею, кебаби - шматочки 

мяса, засмажені на вертелі, ну і звичайно, кебабчета - короткі ковбаски з рубаного мяса, 

засмажені на решітках над розпеченим вугіллям листяних дерев. А ще - голубці, фаршировані 

помідори і кабачки, омлети. Окремо до других мясних страв подають салати (з помідорів, 

огірків, баклажанів, стручкового солодкого перцю, стручкової зеленої квасолі, зеленого салату).  

 Відомі болгарські страви з м'яса і риби: каварма, гювеч, кюфтета, сармі і плакія. 

Ковбаси: суджук, луканка, Бабек, сухоцвіт. М'ясо прийнято не тільки запікати в глиняному 

посуді, але і смажити на решітці в печі . Скара - це спеціальна піч з гратами. На решітці 

("скара") прийнято готувати страви з м'яса і риби. 

Перші страви в Болгарії різноманітні: це в основному овочеві густі супи з м'ясом. 

Найбільшу популярність, втім, здобув холодний суп таратор (кисле молоко, огірки, часник, 

зелень, винний оцет, рослинне масло і спеції). 

Крім того, характерні для болгарської кухні густі гарячі супи, які називаються " чорба ": 

боб-чорба - традиційний суп з квасолі з ароматними приправами, Шкембі-чорба - суп з рубців з 

часником і гострим перцем. 

У болгарській кухні широкий асортимент борошняних виробів — тістечок і тортів, при 

приготуванні яких використовують мед, мигдаль й інші горіхи, різні фрукти і ягоди. Фрукти і 

ягоди служать також основою для приготування солодких страв — суфле, парфе, пудингів, 

желе, компотів, сиропів та інших виробів. З гарячих напоїв улюбленим є кава, з холодних — 

лимонади, сорбети, крюшони.  

До різних свят болгари готують свої особливі страви. На День святої Мікульди — рибу. 

На проводи зими — півня. На день святого Георгія чи на Великдень — запікають ягня (м'ясо 

молодого ягняти вважається в Болгарії делікатесом і дуже корисною стравою). 

Основна частина.Презентація технології приготування болгарських національних страв: 

салату Шопського, банниці болгарської  

САЛАТ ШОПСЬКИЙ 

Болгарська кухня, незважаючи на вплив на неї інших кухонь світу, дуже самобутня, і в 

ній багато національних страв. З салатів це Шопський, Овчарскій, Сільський. Шопський салат - 

болгарський національний салат зі свіжих помідорів і огірків, зверху посипаних дрібно 

натертою бринзою. Без цього салату в Болгарії не обходиться жоден обід.  

А ось цікава історія про Деміса Руссоса, яку розказали місцеві жителі. Він поселився в 

«козирному» готелі «Лагуна» – 4****. Басейн, ресторан, прислуга, сніданок в номер. Зранку 

замовив сніданок, і  додав: – «Місцева  їжа - на ваш погляд». Великий грек покуштував 

шопський салат і … на наступний ранок замовлення звучало так: «Шопський салат. Три» 

Шопський салат часто готують у ресторанах Одеси. 

  До складу салату входять такі інгредієнти: помідори, огірки, цибуля, болгарський перець 

(сирий, маринований або смажений), сири, бринза, сирене (шопський сир) або фета, петрушка, 

оливки, оливкова олія, оцет, сіль, мелений перець. Овочі та зелень дрібно нарізають, після чого 

посипають тертим сиром і приправляють олією. 

Інгредієнти : салат «Шопський» слайд № 2 

         



№з/п Назва продуктів Кількість продуктів (грам) 

1 Томати 1000 

2 Огірки 500 

3 Перць болгарський 400 

4 Цибуля  200 

5 Олія оливкова 80 

6 Оцет  15 

7 Маслини (за бажанням) 50 

8 Зелень, сіль, перець 20 

Традиційно шопський салат подають у  вигляді трьохкольорового болгарского прапора: 

інгредієнти дрібно нарізають, викладають шарами на блюдо або салатник. Спочатку червоний 

шар (помідори), потім зелений (огірки) і останній – білий (бринзя). Потім викладають цибулю, 

якщо цибуля червона то її змішують з червоним шаром, перець червоного кольору  змішують з 

червоним шаром, а якщо перець зелений, то його перемішують з огірками. Зверху салат 

посипають бринзою, натертою на крупній тертці. І завершуючий штрих – заправка – змішуємо 

винний оцет, оливкову олію, додаєм сіль та поливаємо салат. 

Інструкційна картка  фото-алгоритм 

Салат  «Шопський» 

 

 

Сировина  

 

 

Цибулю наріжте дрібними 

шматочками,або четвертинками 

напівколець  

 
 

Перці очистіть від зерен і наріжте 

шматочками. Додайте до цибулі. 

 



 
 

Огірки поріжте кубиками 

середнього розміру. Якщо у 

огірків груба шкірка, їх можна 

заздалегідь очистити. 

 

 

Помідори наріжте часточками 

приблизно такого ж розміру, як і 

огірки. 

 

 

Заправте  салат  сіллю, олією і 

оцтом, перемішайте. 

 

 

 

Бринзу натріть на крупній тертці 

 

Натертою бринзою посипте салат 

 

Шопский салат – один із кращих літніх салатів  

Для подачі салатів використовують спеціальний посуд – салатниці різної форми (круглі, 

квадратні, прямокутні, трикутні), фужери, креманки, великі плоскі тарілки круглої, квадратної, 

прямокутної, трикутної форми, підставні тарілки. Цей посуд  може бути виконаний із скла, глини, 

фарфору, фаянсу.  Однак, при бажанні можна скористатися більш екзотичним варіантом. Наприклад, 

деякі види салатів подають в кошиках з піскового та листкового тіста, на листках зеленого салату, 

винограду, в оболонці екзотичних фруктів авокадо, ананас, з яких попередньо видалена м'якоть. 

 

ВАРІАНТИ ПОСУДУ для подавання салатів (слайд №3) 

 

 



  

 

                               



          

             

                        ВАРІАНТИ ПОДАЧІ САЛАТУ ШОПСЬКОГО(слайд №4) 

 

                        

                    

                                   



               

                                            

                            

 



        
   Практичні поради 

1.Щоб  страва була справді болгарською, щоб досягти вишуканого смаку, не забудьте про 

прянощі. 

2. Бринзу для салату Шопського краще використовувати  з буйволиного молока.  

3. В Болгарії часто бринзю просто розламують руками, а не труть на терку. 

4. Овочеві салати по- болгарськи прийнято заправляти рослинною олією і винним оцтом. 

 

Баниця — традиційна борошняна страва болгарської кухні. Про незвичайний смак 

болгарської банниці писали мандрівники 18 століття, а перші спогади про банницю відносяться 

до 10-11 сторіччя. Банниця в Болгаріїї неодмінний атрибут як святкового та і буденного меню. 

Пиріг готують з різними начинками в залежності від пори року. Весною в начинку додають 

зелень, а зимою кислу капусту, м'ясо, картоплю,кабак. 

В  буденному меню банницю подають на сніданок. На свята готують святкову банницю. 

Яку подають перед десертом аба замість нього. В новорічну банницю закладають невеликі 

предмети, які є символом того що жде людину в ноому році. Наприклад листка лавра, монетки, 

гілочки, ягоди, які символізують кохання, вдачу, щастя, благополуччя. 

Підсолену баницю з кислим молоком їдять у Болгарії як самостійну страву, по 

популярності вона може зрівнятися з борщем в українців. Приготувати її не складно. З 

борошна, солі і води замішують круте тісто, поділяють його на кульки, витримують годину, 

після чого розкачують у прямокутні пласти міліметрової товщини. Кожен шар змазують 

вершковим маслом, сумішшю з яєць, молока і бринзи. Посипають зеленню і згортають  тісто в 

рулет, укладають його на змазаний олією лист чи рядами в коло. Після цього випікають при 

температурі 180-200 градусів до золотистого кольору. 

 

Інгредієнти : Банниця (слайд №5) 

 

 

        
 

№з/п Назва продуктів Кількість продуктів (грам) 

 Борошно 640  

 Бринзя 250  

 Яйця 270 (6шт) 



 Олія соняшникова 40 

 Оцет 20 

 Молоко 100 

 Вершкове масло 60 

 Зелень  40 

                                                       

 

Всім учасникам майстер-класу роздаються інструкційні картки фото-алгоритм 

 

 

 

 

 

Інструкційна картка  фото-алгоритм 

 «Банниця» 

 

 
 

Набір сировини: 

Борошно,бринзя, яйця, зелень, 

оцет,сіль, молоко, вершкове 

масло, олія. 

 

 

 

Приготування начинки: на тертці 

подрібніть бринзу, поріжте зелень, 

змішайте їх з яйцями і молоком 

 

Замісіть пружне тісто 



 

Розподіліть тісто на шматочки і 

покладіть їх в холодильник .на 12 

годин 

 

 

Максимально тонко розкачайте тісто, 

поки воно не стане прозорим 

 

 
. 

Змастіть тісто вершковим маслом 

та покладіть начинку 

 

Зверніть рулетиком 



 

 

Зверніть рулет равликом. 

 

 

Повторіть процедуру з залишками 

тіста для заповнення дека 

Заповнене деко змащуєм 

вершковим маслом  

 

 

 

 

. 

Випікаємо  при температурі 180-

200 градусів - 40-45 хвилин 

 

 

 

 

 

 

 



 

Розрізаємо на порції та подаємо 

 

  

Інструкції майстра 
 - При приготуванні тіста додається оцет, який придає еластичність тісту. В процесі 

охолодження тіста запах оцту зникає.   
-   Якщо немає часу щоб охолодити тісто 12 годин можна помістити його на 40 хвилин в морозильну 

камеру. В теперішній час для приготування банниці часто використовують вже готове витяжне 

тісто або тісто філо. 

- Для розкочування тіста використовують довгу скалку. 

- При приготуванні начинки можна додати розпушувач або харчову соду щоб начинка була 

пухкою. 

-  Із зелені можна використовувати шпинат, ботву буряка, цибулю-порей 

- Форму для випікання змащуємо вершковим маслом та вистилаємо папером для випікання. 

- При випіканні слідкуємо за температурним режимом і якщо банниця швидко колерується то 

прикриваємо її папером. 

- Подавати банницю можна в гарячому та холодному вигляді. 

 

Інші варіанти банниці. 

 «Ледача» банниця Влада Смаку  

№з/п Назва продуктів Кількість продуктів (грам) 

 Лаваш вірменський 2 пласт 

 Вершкове масло 60 

 Начинка   

 Сир сулу гуні 150  

 Сир твердий  100 

 Яйця 150 (3шт) 

 Молоко 150 

 Зелень (кріп або зелена цибуля або шпінат) 40 

 Олія соняшникова (для змащення форми) 30 

 Заливка   

 Сметана 100 

 Яйце  50 (1шт) 

 

Лаваш  розрізаємо на 4 рівні частини, змащуємо їх вершковим маслом. На  форму 

викладаємо лаваш, змащуємо його 1/3 частини начинки, знову лаваш і начинка і т.д, останній 

шар лаваша заливаємо заливкою ( сметана, яйце) ставимо в духовку 170-180 градусів на 30-40 

хвилин.  

Варіанти  начинок 

Незважаючи на те що справжня банниця по-болгарськи готується з сиром, існують і інші 

варіанти начинок банниці. Перший варіант - це бринза, яку змішують з рубаною зеленню 

(можна додати трохи твердого сиру і сиру), яйцем і сіллю. Другий варіант - овочі (капуста, 

зелена цибуля, морква, шпинат в будь-якій пропорції). Банниця також може бути з м'ясом. У 



цьому випадку готують звичайний пельменний фарш зі свинини з яловичиною, а потім 

скручують рулети і запікають їх у формі равлика. А ще є солодкі варіанти начинки, такі як 

тертий гарбуз з цукром і рубаними горіхами або ж з товченим в ступці маком.  

Подача банниці(слайд №6) 

          
    

    

       
 

          
 

 



   

 
 

 

 

 

 

 

Афішування та рефлексія 

Наскільки корисним для  Вас кожен з етапів майстер-класу? 
 Будь-ласка, дайте одну відповідь. 

Види діяльності на майстер-класі Не корисний Частково 

корисний 

В цілому 

корисний 

Дуже 

корисний 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

КАРТКА САМОАНАЛІЗУ 

 

 Прізвище, ім’я_______________________________ Оцініть себе за кожним із визначених 

напрямків від 0 до 2 балів:  

№ п/п Напрямки роботи учня Кількість балів  

1. Вміння застосовувати знання на практиці:  

2. Правильність виконання технологічних операцій:  

3. Дотримання правил охорони праці, гігієни та санітарії: 

4. Самостійність у виконанні завдань: 

5. Вміле користування дидактичним матеріалом:  

6. Виконання встановлених норм часу:  

7. Якість виконаної роботи:  

 

Додаток  АНКЕТА (рефлексія)  

1. Що Вам сподобалося на сьогоднішньому занятті___________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

 2. Що нового Ви узнали __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________   



3. Ваші побажання.________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 4. Яка інформація уроку більше Вас зацікавила_______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ _ 
 

ВИСНОВОК 

Майстер-клас – форма організації активної самостійної роботи учнів. Майстер-клас 

забезпечує формування мотивації та пізнавальної потреби учнів у конкретній діяльності; 

стимулює пізнавальний інтерес, у ході майстер-класу відпрацьовуються вміння з планування, 

самоорганізації і самоконтролю діяльності. Під час проведення майстер-класу здійснюється 

індивідуальний підхід по відношенню до кожного учня, відслідковуються позитивні результати 

навчально-пізнавальної діяльності. Позиція майстра – це перш за все позиція консультанта і 

порадника, який допомагає організувати навчальну роботу, обдумати наявність просування в 

освоєнні способів діяльності. 

Проводячи майстер-клас, майстер ніколи не намагається просто передати знання. Він 

повинен задіяти учасників у процес, зробити їх активними, пробудити в них те, що скрите 

навіть для них самих, зрозуміти і усунути те, що заважає в саморозвитку.  Всі завдання майстра 

і його дії направлені на те, щоб підключити уяву учасників, створити атмосферу при якій учні 

повинні проявили себе як творці. Це м’яке, демократичне, непомітне керівництво діяльністю. 

Майстер створює атмосферу відкритості, доброзичливості, співтворчості в спілкуванні. 

Майстер працює разом з усіма, він той самий учасник майстер-класу в пошуку знань і способів 

діяльності. Майстер виключає офіційне оцінювання роботи учасників майстер-класу, т.я. учні 

при афішуванні виступають у 2 ролях (виконавців та експертів). При  рефлексії - відображенні 

відчуттів, які виникли в учасників в ході майстер-класу (заповнення анкет та карток 

самоаналізу) виникає можливість для самооцінки майстра, його самокорекції,  удосконалення 

ним конструкції майстер-класу та  для подальшої роботи. 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                          

 

Кусочки бринзі в зелені 


