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Прочитай
 Вироби з прісного тіста дуже поширені. Прісне тісто можна приготувати дуже швидко,
що є безсумнівною зручно. Сьогодні існує декілька способів приготування прісного тіста.
Вони відрізняються не тільки компонентами, але і технологією виробництва. З такої
основи можна робити пиріжки, коржики та ін. Також нерідко прісне тісто
використовують для приготування піци і пирогів з різними начинками. 
 Для того, щоб замішати звичайне прісне тісто необхідно просіяти пшеничне борошно, а
потім викласти його на спеціальну дошку у вигляді гірки. В центрі борошна потрібно
зробити невелике заглиблення і влити туди повну склянку теплої води, а також 2-3 ст. л.
олії. Крім цього слід додати дрібку солі за смаком. 
Після того як всі компоненти з’являться на дошці, їх потрібно акуратно перемішати. В
процесі цього необхідно поступово додати стільки води, скільки зможе увібрати в себе
борошно. Після довгого замішування у вас повинна утворитися не надто крута, але і не
дуже м'яка кулька тіста. Тісто треба залишити на 30 хв., щоб дозріло, а потім виробляти
вироби.
 З прісного тіста можна смажити і випікати пиріжки, варити вареники та галушки.

      

Запиши в зошит
Прісне тісто буває рідке, круте і здобне.
• Рідке тісто використовують для приготування млинців та оладок.
• З крутого тіста виготовляють лапшу, вареники, пельмені.
• З здобного прісного тіста виготовляють пиріжки, пироги, основу для піци.
Завдання для самостійного виконання
1. Спиши у зошит. 
Технологічна схема приготування прісного тіста.
1. Просіяти борошно.
2. Додати яйця, сіль, цукор, соду.
3. Все добре вимісити, і залишити тісто на 20 хв. при кімнатній температурі.
4. Виробити вироби і зварити їх у підсоленому окропі.

  

2.Розглянь малюнки. Назви операції, з яких складається процес приготування прісного
тіста.
3. Прочитай назви страв. Випиши назви страв, що можна приготувати з прісного тіста. 
Голубці, борщ, пиріг, салат, коровай, пельмені , піца, галушки , оладки, хліб, пиріжки ,
млинці, вареники.

  

4. Знайди і випиши з довідкової літератури чи Інтернету рецепт приготування млинців,
оладків.
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