
Кухня народів світу 
Ф67266
36.99
О-32

Овощи  : 100 лучших рецептов . – [М.] : Ниола-Пресс, [1997]. –
216 с.

Природа  в  своїй  мудрості  щедро  зробила  людям  такий
подарунок, як овочі. В книзі зібрані рецепти овочевих страв, в яких
відображені національні особливості в приготуванні й вживанні їжі в
усіх  куточках  світу.  Розмаїттю  овочів  відповідає  різноманітність
рецептів,  що  відкриють  нові  можливості  для  вашої  кулінарної
творчості, а ілюстрації продемонструють, яка саме страва у вас має
бути.

Для широкого кола читачів.

828049
36.99
К95

Кухня народов мира . – Х. : Прапор : БиБ, 1993. – 464 с.

Просто кухарська книга, в якій безліч рецептів, що належать
до різних кухонь світу, зібрані в тематичні розділи і підрозділи для
зручності у використанні. Автори цієї книги позиціонують її як книгу
для  дозвілля,  тож  бажаємо  приємно  й  з  користю  провести  час  і
здивувати рідних та друзів незвичайними смаколиками.
 

816942
36.99
М54

Метель, С. Н. 
Меню для иностранного гостя. – М. : Экономика, 1992.

Людина завжди прагне пізнати оточуючий світ, пізнати щось
нове.  Мільйони  туристів  подорожують  світом  шукаючи  пригод,
бізнесмени налагоджують нові ділові контакти, і всі вони, незалежно
від цілей подорожі потребують комфорту, уваги, затишку та смачної
їжі.

Важливо,  щоби  гість  відчував  себе  за  столом  вдоволеним,
відкрив для себе щось несподіване, а їжа все таки була звичною й не
викликала дисонансу з його смаковими прихильностями.

Тому, хто повинен пригощати іноземців дуже часто стає перед
складним  вибором при  складанні  меню.  Їм  на  допомогу прийшла
авторка  книги  “Меню  для  иностранного  гостя”,  в  якій  зібрала
найцінніші  рекомендації  спираючись,  як  на  власний  досвід,  так  і
досвід  провідних фахівців  в  цій галузі.  Але не тільки технологам,
кухарям,  метрдотелям  адресована  ця  книга,  вона  стане  в  пригоді
всім, хто любить готувати й подорожувати.



918503
28.903
К59

Козлов, А. И.
Пища людей. -  2005. – 272 с. – (Наука для всех).

З точки зору лыкаря та антрополога, автор вивчає причини
виникнення дієтарних культур, різноманітних харчових вподобань та
кулінарних традицій різних народів.

Книга,  поділена   на  частини  і  глави,  дуже  нагадує  збірку
лекцій,  що  саме  й  стали  підґрунтям  для  її  створення.   Цікавий
словничок й багата бібліографія допоможуть в подальшому пошуку
всім,  хто  зацікавився  цією  темою.  Видання  буде  корисним  як
фахівцям так і пересічному читачеві.

Ф71956
36.99
З-80

Золотая кулинарная книга : более 500 лучших рецептов . – М. :
Махаон, 2001. – 636 с. :

Ви чудово готуєте,  але все ще шукаєте досконалості? Маєте
намір здивувати друзів та рідних вишуканим частуванням? А може
ви  чекаєте  на  гостя  з  далекої  країни  і  хочете  приготувати  йому
кулінарний сюрприз?  Якщо все  це  так,  тоді  ми пропонуємо вашій
увазі книгу відомої серії “Большая семейная коллекция”.

«Золотая  кулинарная  книга»  — це  більше ніж  500  рецептів
страв,  які  розташовані  в  розділах  за  назвами  континентів  або
культурних  зон,  що  в  свою  чергу  мають  тематичне  ділення.
Вишуканість  страв  підкреслено   в  книзі  багатими,  в  величезній
кількості фотографій.

Світ  цікавий своїм  різноманіттям,  а  світ  кулінарії  і  поготів.
Бажаємо приємного частування.

929110
36.99
А87

Архипов, В. В.
Гостинично-ресторанный  сервис:  Особенности  культуры  и

традиций  питания народов мира  . – К. : Атика, 2005. – 216 с. 
 

Кожен народ має традиційний характер життя, обрядів, легенд,
харчування. Не дивлячись на це,  кулінарія є найменш ізольованою
частиною національної культури.

Розвиток  туризму  викликав  необхідність  вивчення
особливостей кулінарних прихильностей різних народів.

Кожному  туристу  цікава  місцева  кухня,  але  ж  ритуал
гостинності,  в  будь-якій  країні  -  це  вміння  господаря  нагодувати
гостя тим, чим він звик харчуватися вдома, не дати почувати себе не
комфортно на чужині, проявити повагу до традицій його народу.

Цей  посібник  допоможе  в  підготовці  майбутніх  фахівців
туристичної  та  готельно-ресторанної  галузі.  А також буде  цікавим
всім гостинним господарям.



961985
36.99
П69

Практическая  энциклопедия  мировой  кулинарии -
[Челябинск] : Аркаим, [2010]. – 208 с.

Практична  енциклопедія  розповість  про  джерела,  традиції,
історію кулінарних прихильностей різних народів.  Дасть відповідь,
як  і  з  яких  продуктів  приготувати  понад  100  страв.  З  нею  ви
відправитеся  в  справжню  кулінарну  подорож  по  країнах,  а
допоможуть  в  цьому  кольорові  фотографії,  цікаві  факти,  важлива
інформація й, безумовно, рецепти.

Пропонуємо  усім  закоханим  у  подорожі  та  шукачам
кулінарних скарбів.

909273
36.99
А49

Альохін, І. В.
Грибна кухня народів світу. – Тернопіль : МП "Мальва-ОСО", 

1994. – 176 с.– 1грн.20к.

З грибами ми постійно зустрічаємося у повсякденному житті,
корисні  й  шкідливі  вони  знаходять  широке  застосування  в  різних
галузях. Деякі мають велику харчову цінність для людини.

Книга  Альохіна,  безсумнівно,  викличе  інтерес  збіркою
рецептів  на  основі  грибних  продуктів  з  різних  країн  світу.
Запропоновані  рецепти  допоможуть  кожній  господині,  кожному
любителю кухні удосконалити домашнє меню.
 

917745
36.99
Н35

Национальная  и  зарубежная  кухня:  Учебное  пособие  для
студентов средних профессиональных учебных заведений / Авт.-сост.
Т.Г.Кумагина. – М. : ЮНИТИ, 2005. – 432 с.
 

Кухня будь-якого народу складається з тих продуктів, що дає
природа  країни.  Але  багатовікове  сусідство  і  природне
взаємопроникнення  національних  традицій  і  кулінарних
прихильностей  формують  нову  особливу  кухню,  яка  вирізняється
різноманітністю  продуктів,  смакових  комбінацій  і  способів
приготування  страв.  Тому  неабиякої  популярності  набувають
кулінарні книжки, що вміщують в себе рецептури різних країн світу.

Запропонована книга саме з таких. Вона допоможе студентам ,
майбутнім  кулінарам,  професійним  кухарям,  а  також  широкому
загалу.

974663
36.99
Л59

Линде, Г.
Приятного аппетита . – М. : Пищевая пром-сть, 1972. – 296 

с.  – 20 грн.

Увага  до  цієї  книги  вже  випробувана  роками,  бо  смачна  та
апетитна  кухня  завжди  актуальна.  В  різних  країнах  готують  по
різному, але скрізь смачно, тому автори книги пропонують розпочати
знайомство зі світом  з кулінарії. Це не проста кулінарна книга, в ній
багато цікавих моментів з історії, є приклади з художньої літератури,
і прочитавши її, ви познайомитеся з майже 700 рецептами, кожен з
яких легкий у використанні.



Деякі  зі  страв  можливо  викличуть  здивування,  бо  вони
маловідомі  нашим  співвітчизникам.  Варто  спробувати,  вибір
великий, смачного!


