
Кухар Кондитер

Спецiалiзацiя:
готувати страви та кулінарні вироби масового попиту ізготувати страви та кулінарні вироби масового попиту із
застосуванням різних способів теплової кулінарної обробки;застосуванням різних способів теплової кулінарної обробки;
випускати холодні страви та закуски: салати овочеві, з м’ясом,випускати холодні страви та закуски: салати овочеві, з м’ясом,
вінегрети, рибу під маринадом, холодці;вінегрети, рибу під маринадом, холодці;
варити бульйони (м’ясні, м’ясо - кісткові, рибні, грибні) та супиварити бульйони (м’ясні, м’ясо - кісткові, рибні, грибні) та супи
(заправні, пюреподібні, холодні, солодкі, молочні)(заправні, пюреподібні, холодні, солодкі, молочні);;
готувати різні види пасерування та соуси на кістковомуготувати різні види пасерування та соуси на кістковому
бульйоні і на молоцібульйоні і на молоці;;
готувати другі страви з м’яса, риби, овочів, круп у вареному,готувати другі страви з м’яса, риби, овочів, круп у вареному,
тушкованому, запеченому, смаженому вигляді;тушкованому, запеченому, смаженому вигляді;
виготовляти різні види тіста, кремів, начинок, фаршів;виготовляти різні види тіста, кремів, начинок, фаршів;
готувати напівфабрикати, штампувати, формувати таготувати напівфабрикати, штампувати, формувати та
викладати вироби на листи;викладати вироби на листи;
готувати прості масові торти, тістечка та інші поштучніготувати прості масові торти, тістечка та інші поштучні
кондитерські і хлібобулочні вироби з нанесеннямкондитерські і хлібобулочні вироби з нанесенням
трафаретного малюнка за еталоном однією фарбою або зтрафаретного малюнка за еталоном однією фарбою або з
нескладним поєднанням фарб із різних видів сировининескладним поєднанням фарб із різних видів сировини

Ринок праці:
громадське харчування;громадське харчування;
ззагальні роботи з обслуговування споживачів у підприємствахагальні роботи з обслуговування споживачів у підприємствах
харчування;харчування;
ввиготовлення харчових напівфабрикатів;иготовлення харчових напівфабрикатів;
пприготування їжі в закладах швидкого харчування;риготування їжі в закладах швидкого харчування;
кондитерське виробництво – кафе, бістро, кав'ярні;кондитерське виробництво – кафе, бістро, кав'ярні;

                          - це людина, яка - це людина, яка професійнопрофесійно готує  готує їжуїжу для інших людей. для інших людей.Кухар

  Після навчання у випускників дуже високі перспективи щодо працевлаштування.Після навчання у випускників дуже високі перспективи щодо працевлаштування.
Якщо навіть заклади ресторанного господарства неохоче беруть молодь без досвіду, єЯкщо навіть заклади ресторанного господарства неохоче беруть молодь без досвіду, є
можливість працювати у приватних підприємствах, що бурхливо розвиваються. Великіможливість працювати у приватних підприємствах, що бурхливо розвиваються. Великі
кондитерські фабрики та цехи теж охоче приймають молодь, яка стажується та набуваєкондитерські фабрики та цехи теж охоче приймають молодь, яка стажується та набуває
досвіду біля майстрів-кондитерів. Кваліфіковані кондитери мають можливість відкриватидосвіду біля майстрів-кондитерів. Кваліфіковані кондитери мають можливість відкривати
власні кафе. Тому поки існує людське суспільство, будуть перспективи у робітників харчовоївласні кафе. Тому поки існує людське суспільство, будуть перспективи у робітників харчової
промисловості і, зокрема, у кондитера.промисловості і, зокрема, у кондитера.
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Сайт: www.zplicey.com
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УСПІХ ОБИРАЄ ПРОФЕСІОНАЛІВ!

                                              – це фахівець, що виготовляє кондитерські вироби, десерти, та інші солодкі напої,– це фахівець, що виготовляє кондитерські вироби, десерти, та інші солодкі напої,
страви.страви.
Кондитер

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%87%D0%B6%D0%B0

