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Епіграф :   «У завитку 

 у візерунку  

руки творять  

творчу думку» 

 
  Майстер- клас з професійної майстерності на тему: 

«Карвінг - мистецтво вирізання з овочів та фруктів»  

 

 Вступне слово майстра виробничого навчання: Доброго дня шановні учні та 

колеги. Сьогодні ми проведемо майстер-клас на тему: «Карвінг мистецтво 

вирізання з овочів та фруктів» Складання композицій з овочевих та фруктових 

квітів,декоративне оформлення страв. Історичне значення слова «Карвінг» 

походить від японського «муки моно» . Пiзнiше мистецтво вирiзання по овочах та 

фруктах  в тайському називали « кесалак » . Розрiзняють європейський карвiнг . 

Європейський  карвiнг- це рiзьблення по овочах   і фруктах, які ростуть у Европі: 

редьці, редисці, буряках, моркві, болгарських і гострих перцях, кабачках, гарбузах, 

баклажанах, цибулі, капусті. 

Майстри азійського карвінгу використовують кавуни, дині, папайю, авокадо, 

манго, на яких різьблять візерунки.   

 

 ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ 

Я запрошую всіх бажаючих в цікаву, захоплюючу дивовижну подорож під назвою 

«Карвінг» під час нашої  подорожі ми навчимось володіти майстерністю по різьбі 

овочів фруктів вирізанню квітів. Наша ціль: оволодіти та закріпити професійно-

практичні навики, вміння карвінгу; 

 оволодіти майстерністю різьблення; 



 закріпити теоретично-практичні навики декоративного оформлення страв.  

Ознайомимось з інструментами для карвінгу, правила користування ними та 

продемонструємо презентації які підготували учні на теми: « мистецтво карвінгу - 

троянда з кавуна та фентезі з кабака 

 



 

  



 

 



 

 
 

 

 

 

         



Історія виникнення карвінгу 

 
Мистецтво карвінгу прийшло з Південно-Східної Азії. У Японії в давнину їжу 

подавали в глиняному посуді, яку покривали листям для сервіровки. Пізніше 

кухарі усвідомили, що вдале розташування листя і їх нарізка можуть додати страві 

додаткову привабливість. Мистецтво розкладки листя отримало назву «мукімоно». 

Офіційне визнання воно завоювало в XVI столітті, коли Токіо став столицею 

країни. 

Згідно з поширеною легендою, на королівський фестиваль Лойкратхонг в 

царстві Сукхотаї 1240-1350 дівчина на ім'я Иап£ Иорратаг представила плавучу 

лампу, прикрашену квіткою і фігуркою птиці, вирізаними з овочів і фруктів. 

Королю так сподобалася композиція, що він оголосив, що кожна жінка повинна 

володіти цим мистецтвом. Пізніше мистецтво вирізання по фруктам і овочам 

«кесалак» поширилося по всьому Далекому Сходу і стало традиційним для 

багатьох країн. Після революції 1932 карвінг став менш популярним в Таїланді. 

Для підтримки зникаючого мистецтва були проведені курси. В даний час карвінг 

викладається в училищах. 

Пізніше карвінг став поступово проникати в Європу. Однак спочатку тут він 

не отримав великої популярності. Припускають, що причини цього слід шукати в 

розходженні «столу» Азії та Європи: азіатський стіл мав потребу в різноманітності, 

оскільки в ньому переважала рослинна їжа і хотілося надати рідній кухні «фарб»; 

європейський ж стіл від цього не страждав, тут було і м'ясо, і риба, і овочі. Однак з 

появою ресторанів з'явилася потреба в красивій сервіровці страв і оригінальному 

оформленні приміщень. 

           

Особливості карвінгу в різних країнах 

 
Технічні прийоми карвінгу істотно розрізняються в різних країнах. У 

китайській і японській техніках використовується велика кількість трафаретів, 

формочок і виїмок, за допомогою яких вирізають людей, тварин і ієрогліфи. 

Візерунки переважно зображують драконів, бойові сцени і вітальні написи. 

Майстри з Таїланду використовують тайський ніж і різні різці, за допомогою яких 

створюються переважно квіткові композиції. 

Майстри азіатського карвінгу використовують кавуни, дині, папайю і корінь 

таро, з яких вирізають квіти і скульптури. Європейський карвінг застосовують для 

створення прикрас з редьки, редиски, буряка, моркви, болгарського та гострого 

перцю, кабачків, гарбуза, баклажанів, цибулі, капусти, огірків, кавунів, динь. 
У СРСР овочевий карвінг існував, проте мало хто про нього знав – головним чином 

у зв'язку з невеликим асортиментом овочів. У 2004 році в Росії з'явилася Академія 

карвінгу, і овочевий карвінг став невід'ємною частиною всіх кулінарних змагань. 

        Виступ учня з презентацією «Сучасний карвінг» 
 



У наш час мистецтво оздоблення страв відрізняється стриманістю. Сучасних 

кулінарів-дизайнерів, як правило, приваблює гра ліній і кольорових елементів, а 

також навмисна асиметрія. Кулінари, сучасні майстри не відмовляються від 

оформлення страв фігурками з різних продуктів, квітами з овочів та плодів. Тому 

ця тема є дуже актуальною при професійній підготовці «Кухарів, офіціантів» . 

Останнім часом карвінг став актуальний у всьому світі. Прикраси з овочів і 

фруктів обов'язково присутні в урочистій сервіровці. Маргарита Єгорівна 

Кузнєцова, автор книги з карвінгу, вважає що, це мистецтво вимагає терпіння, 

концентрації уваги, хорошого окоміру і твердої руки. 

Зараз жодна кулінарна виставка або продуктове шоу не обходится без 

демонстрації столів, прикрашених різними різьбленими композиціями з овочів і 

фруктів. 

Останнім часом букети виготовляються з різних фруктів і шоколаду. 

Оволодіти майстерністю карвінгу можна як у домашніх умовах за допомогою 

інтернету, так і на курсах або майстер-класах з карвінгу, які зазвичай влаштовують 

кулінарні школи, але також є і спеціалізовані студії карвінгу. 

Проводяться різні змагання з карвінгу.  Дворазовий чемпіон світу Xiang Wang з 

Китаю став одним з організаторів європейського чемпіонату, який в перший раз 

пройшов в 2011 році в Лейпцигу в рамках 'Gaeste' Trade Fair. У змаганні у двох 

програмах брали участь 26 індивідуальних учасників та 11 команд, яким на 

приготування шедеврів відводилося по чотири години. Другий чемпіонат відбувся 

в Москві в 2013 році в рамках PIR - the Hospitality Industry" Exhibition. 

 

 
  

Майстер в-н. З презентацій,  виступів ми можемо зробити висновок, що зі смаком 

оздоблена страва вміло оформлений стіл, за допомогою карвінга, надають вишуканості, 

презентабельності, прояву мистецтва в кухарській справі. І сьогодні ми з вами на майстер-

класі «Вмілі руки» навчимось елементам карвінгу. 

МАЙСТЕР-КЛАС 

Тема: «Карвінг. Мистецтво різьби по овочах та фруктах» 



Цілі: навчити прийомам, методам, навикам різьби по овочах та фруктах; 

          забезпечити  підготовку фахової майстерності, сприяти реалізацій творчих 

здібностей учнів, популярізаціі обраної професії.  

Майстер в-н. Для проведення майстер-класу ми організуємо робоче місце. Для карвінга ми 

використовуємо різні ножі,  засоби, інструменти, овочі та фрукти які заздалегідь 

підготовлені. Особливу увагу приділяємо безпеці праці при використанні інструментів так 

як вони дуже гострі та небезпечні. 

 

     

 

  Інструменти та прилади для виготовлення елементів з овочів 



Інструменти, прилади Назва Призначення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти 



Традиційно для карвінгу підходять практично будь-які овочі: картопля, 

крупний редис, огірки з гладкою шкіркою, твердий гарбуз і багато інших. З фруктів 

найбільш підходять для вирізання гладкі яблука, свіжі лимони та апельсини, 

кавуни, авокадо, диня і т.п. Не обов'язково робити прикраси безпосередньо перед 

подачею на стіл. Деякі заготовки можуть зберігатися кілька днів у холодній воді 

або закритих контейнерах. Для збереження кольору овочів і фруктів, які темніють 

після нарізки, їх рекомендують скропити соком лимона. 

Деякі обмеження стосуються якості конкретних продуктів і методів нарізки. 

Щоб морква не розшарувалася, потрібно підбирати овочі без вираженої серцевини. 

Переважно використовувати помідори середнього розміру з однорідною м'якоттю і 

малою кількістю насіння. Капуста повинна добре триматися на качані, а качан бути 

щільним. Важливе значення має також колірна гама. Вибираючи огірки слід 

звертати увагу на відтінок зеленого, а цибуля-порей краща з вираженою білою 

частиною. Ідеальним овочем для карвінгу є болгарський перець з його багатою 

палітрою кольорів. 

 

 

Корисні поради 

1. При роботі тайським ножем, запам’ятайте основне правило: ніж потрібно 

тримати як шарикову ручку-великим пальцем підтримувати з низу, вказівним 

зверху, середній палець повинен лежати на лезі ножа та регулювати глибину 

розрізу. 

 2. Фрукти та овочі для карвінга мають бути недостиглими, тоді в композицій вони 

довше залишаться свіжими. 

3. Літом та осіню, в період збирання врожаю можна вирізати багато різноманітних 

квітів та листочків з овочів та законсервувати на потім  



4. Якщо ви вирізали прикраси, квіти, а збирати їх в композицію будете пізніше, 

краще  їх зберігати кожен окремо в закритій тарі в холодильнику.  

                              Виготовлення елементів з овочів 

   

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



Класична троянда це один із самих складних елементів в карвінгові.       Е 

багато методів вирізання цієї квітки. В якості матеріалу підходять овочі: дайкон, 

колерабі, буряк, морква. Навчившись вирізати троянди з різних овочів можна 

переходити до складання цілих композицій.  

Корисна порада 

Квіти з буряка краще тримати в окремому посуді. Але якщо ви хочете надати 

відтінку білим овочам то зберігайте їх разом, в холодній воді. Чим холодніша вода 

тим ніжнішим буде відтінок, щоб  отримати насичений колір, покладіть квіти в 

воду кімнатної температури. 

Композиція довше зберігатиметься якщо її періодично збризкувати холодною 

водою. 

Виступ  учня з презентацією. «Складання композицій» (під керівництвом 

майстра забезпечується робота учнів по виготовленню  квітів якщо виникають 

запитання майстер відповідає і повторює практичний показ навиків з вирізання. 

РЕФЛЕКСІЯ 

На майстер-класі, ми з вами оволоділи навиками, прийомами  вирізання з 

овочів, квітів, елементів для оздоблення страв, складання композицій для 

оформлення святкових столів. 

Всі учні справилися з поставленою метою. 

Проведення майстер-класу «Вмілі руки» сприяє реалізацій творчих здібностей 

учнів формування майстерності в оформлені страв, в мистецькому бачені, 

формуванні професійних компетенції. 

На мою думку наша робота стане вам в нагоді . 

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА 

«Самобранка карвінг 50 ідей оформлення страв»Наша кухня 2001р. 

«Академія карвінгу» Київ 2004. 

Інтернет ресурси.  

 

 

 


