
2آشپز درجه  :ه نام حرف
31/32/2/3-5 :كد استاندارد 

عدد   100  :تعداد سوال          مهارتآزمون كتبي 

از چه پنيري در طبخ الزانيا استفاده مي شود؟ -1
پنير كشدار -دپنير پارمان      -پنير هلندي      ج -پنير گودا     ب -الف

پتاژ چيست ؟ -2
يك نوع سوپ رقيق مي باشد -ب يك نوع آش مي باشد                      -الف

يك نوع سوپ غليظ مي باشد -يك نوع آبگوشت رقيق است               د -ج
نام ديگر پتاژ چيست؟ -3

كنسومه -دگوشت      آب-بويون          ج -كرم سوپ          ب -الف
بويون يا استاك چيست؟ -4

آش -آب سوپ         د -ج           آب گوشت-بآب سبزيجات          -الف
ديپ چيست؟ - 5

مخلوط سبزيجات و ميوه هاي له شده با خامه -الف
مخلوط ميوه هاي پخته شده با شير -ب
مخلوط سبزيجات و ميوه هاي خرد شده با ماست آب گرفته -ج
لوط ميوه هاي خشك با شيرمخ -د

موادالزم براي تهيه مرصع پلو؟ -6
رانبرنج، خالل پسته، خالل بادام، خالل نارنج، زرشك، مرغ،زعف -الف
برنج، زعفران، هويج، زرشك، مرغ -ب
خالل پسته، خالل بادام، مرغ، هويج، برنج، -ج
برنج، خالل نارنج، هويج، خالل پسته، مرغ -د

گوشتي استفاده مي شود؟ براي رولت اسكالپ از چه -7
گوشت معمولي گوسفند -ب                 فيله گوشت گوساله خوان -الف
قلوه گاه گوسفند -گوشت گردن گوسفند                         د -ج

النگوست چيست؟ - 8
يك نوع ميگوي پرورشي است - نوعي ماهي جنوب است                ب -الف
يك نوع ميگواست -د              يك نوع ماهي شمال است   -ج

موادالزم براي تهيه كيوسكي؟ -9
از سينه مرغ همراه با كره استفاده مي شود -الف
از فيله مرغ با كره استفاده مي شود -ب
از فيله كوبيده با روغن زيتون استفاده مي شود-ج
wwاز ران مرغ با روغن زيتون استفاده مي شود -د
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ان از چه گوشتي استفاده مي شود؟براي تهيه ژيگو با استخو- 10
گوشت فيله -گوشت راسته                                      ب -الف
گوشت بوقلمون -د                           گوشت ران گوساله جوان -ج
براي پخت قلوه چه بايد كرد؟-11

پس از پخت كامل پوست آب را مي گيريم -الف
ف كرده و پوست آن را مي گيريمپس از شستن از وسط نص -ب
در آب جوش قرار داده تا جدا شود -د                 مقداري نمك زده تا پوست آن جدا شود -ج

موادالزم براي تهيه كوفته برنجي؟ -12
گوشت مغزران ، تخم مرغ، لپه، نمك، فلفل، سبزي كوفته، آرد نجودچي -الف
، گوشت پرچرب،نخودبرنج، آرد نخودچي، سبزي كوفته،  -ب
گوشت پر چرب، آرد برنج، سبزي، نخود، نمك و فلفل -ج
گوشت پرچرب، تخم مرغ، آرد برنج، سبزي كوفته، لپه، نمك وفلفل -د

چه كار بايد كرد كه كوفته از هم نپاشد؟ -13
مايه كوفته بايد خوب ورز دادتا چسبندگي پيدا كند -الف
ن سفيده تخم مرف اضافه كردمايه كوفته را با يد چرخ كرد و به آ -ب
   مايه كوفته را بايد چند بار چرخ كرد -ج
مايه كوفته را يك بار چرخ مي كنيم و به آن زرده تخم مرغ اضافه كرد -د

  :مواد الزم براي تهيه شامي پوكه  -14
نمك و فلفل- لپه -    گوشت مغز ران بدون چربي -الف
جوش شيرينبكينگ پودريا -زعفران -پياز -تخم مرغ -ب
نمك-تخم مرغ -پياز -آرد نخودچي -گوشت چرخ كرده -ج
موارد الف و ب -د

:مواد الزم براي تهيه پاته مرغ -15
پياز -زردچوبه -نمك –قارچ  - مرغ -الف
خالل سيب زميني -پياز -زعفران -مرغ خرد شده -ب
خالل هويج -پيازچه-قارچ -گوشت سفيد -ج
خرد تره -كرفس -پياز -قارچ -مرغ -د
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براى خرید بسته کامل سواالت فنى و حرفه اى آشپز اینجا کلیک کنید

https://iranarze.ir/fh28



