
 ؟ ندارد فر به نیاز زیر های شیرینی از یک کدام - 1

 کشمشی

 سوئدی

 باقلوا

 عروس ساق ×

 . بچینیم......  بصورت را ها شیرینی است بهتر گرد درظرف شیرینی چیدن برای - 2

 دایره محیط مانند وار دایره

 دایره شعاع مانند

 خطی بصورت

 دایره شعاع و دایره محیط ×

 کنیم استفاده...........................  ظرف از است بهتر دانمارکی شیرینی چیدن برای - 3

 پایه بدون و شیک ظروف ×

 دار پایه ظروف

 تخت و ساده ظروف

 شکل بیضی ظروق

 . بچینیم....................  بصورت را شیرینها است بهتر گوش چهار ظرف در شیرینی چیدن برای - 4

 موازی خطی – اطراف به مرکز از – ای دوره ×

 موازی

 خطی

 اطراف به مرکز از

 ؟ کرد رعایت باید را نکاتی چه ظرف در شیرینی چیدن برای - 5

 ظرف به نسبت شیرینی اندازه و مدل ×

 ظرف به نسبت شیرینی رنگ

 ظرف مدل

 ظرف در رنگها خوانی هم

 ؟ چیست شدن پوسته دو اصطالح - 6

 شود می تکه چند یا دو پخت از بعد شود پاشیده آرد ازحد بیش کرده باز خمیر روی چنانچه ×

 شود می تکه دو پخت از بعد شیرینی بدهیم ورز زیاد را خمیر

 شود می تکه دو پخت از بعد بپاشیم ارد زیادی کنیم باز خواهیم می که خمیری زیر اگر

 د.شو می تکه دو خمیر شود استفاده بیشتری روغن از خمیر در چنانچه

 ؟ کرد استفاده توان می روشهایی چه از خمیر برش برای - 7

 برید کاردک با را خمیر
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 کرد استفاده پرس دستگاه از توان می

 داد انجام را شیرینی برش مخصوص قالب با و کرده پهن الزم قطر به را خمیر

 کرد استفاده پرس دستگاه از -داد برش قالب با -داد برش مخصوص باصفحه گوشت چرخ از را خمیر ×

 ؟ کدامند پزی شیرینی بری دهنده طعم - 8

 گالب – وانیل – کاکائو

 هندی جوز

 هل – زعفران

 زعفران – هل – گالب – وانیل – کاکائو – هندی جوز ×

 ؟ است کدام افتاده سفیده داخل که ای زرده برداشتن برای وسیله بهترین - 9

 فلزی قاشق با

 چوبی قاشق با

 ریز صافی با

 مرغ تخم پوست با ×

 ؟ چیست خشک شیرینی در آسیاب از استفاده موارد - 11

 خشک مواد کردن میکس برای

 خشکبار کردن پودر برای

 خشکبار کردن نگینی برای

 خشکبار کردن نگینی یا پودر برای ×

 ؟ کرد باید چه نارگیل کردن آسیاب برای - 11

 کرده آسیاب آنرا بعد و داده قرار یخچال در را نارگیل

 را نارگیل شدن خاموش و روشن حد در و ریخته برقی اسیاب در بالفاصله و گذاشته فریزر در ساعت چند مدت به را نارگیل ×

 نموده آسیاب

 کرد رنده آنرا رنده با بعد و کذاشته فریزر در کمی مدت به باید را نارگیل

 کنیم می آسیاب سپس و کرده خشک حرارت روی را نارگیل

 ؟ است کدام خوب آسیاب یک مشخصات - 12

 کند پودر کردن خمیر بدون را مواد که بطوری موتور تند دور ×

 کند پودر را مواد بتواند

 کند نگینی را مواد است کافی

 باشد معتبر برند از آسیاب

 ؟ کرد عمل باید صورت چه به برنج آرد تهیه برای - 13

 کنیم می رد الک از و نموده آسیاب بعد و کشیده آبش ریخته صافی ودر خیسانده ساعت چند و شسته را برنج

 نموده اسیاب مجددا و کرده خشک بعد و کرده اسیاب شد کشیده کامال برنج آب اینکه از پس

 کرده رد الک از بعد و ریخته آسیاب در را شده شسته برنج
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براى خرید بسته کامل سواالت فنى و حرفه اى شیرینى پز شیرینى خشک اینجا کلیک کنید

https://iranarze.ir/fh26



