ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Београд

27. јун 2019.

Тест 10: КУВАРСТВО
Кандидат

.................................................................................
(презиме)

............................................
(име)

............................................
(име родитеља)

(број пријаве)

Тачни одговори приказани су црвеном бојом.
1. Састављене маслаце можемо поделити на:
– састављене маслаце израђене на хладно полазећи од сирових састојака
– састављене маслаце израђене на хладно полазећи од куваних састојака
– састављене маслаце израђене на топло са термички обрађеним, а затим расхлађеним, намирницама
A) ДА
B) НЕ
2. Млада јагњетина је месо животиње старости 1-3 месеца, која сиса и чија је тежина:
A) 2-10 kg
B) 5-15 kg
C) 3-12 kg
3. Лигња је главоножац који има:
A) 6 малих и 2 дуга крака
B) 7 малих и 2 дуга крака

C) 8 малих и 2 дуга крака

4. Холандски сос се може загревати до температуре од:
A) 50°C
B) 60°C

C) 70°C

5 Које од следећих повртарских биљака спадају у легуминозе?
A) Боб, пасуљ, артичока, боранија.
B) Пасуљ, боранија, грашак, шпаргла.
C) Грашак, пасуљ, боранија, боб.
6. Физичке и сензорне промене намирница настале термичком обрадом су следеће:
A) боја, мирис, укус, запремина, тежина, конзистенција, тврдоћа, хемијске промене
B) боја, тврдоћа, мекоћа, промена хлорофила, укус, промене на беланчевинама, промене на антоцијанима,
промене на танинима, промене Ph вредности
C) запремина, конзистенција, мекоћа, хемијски састав, промене на беланчевинама, боја, мирис, укус,
мајцерова реакција
7. Бечки доручак укључује континентални доручак и:
А) сир
B) кувано јаје

C) пржене кобасице

8. У ком реду су исправно наведена средства понуде хране у гастрономији?
A) каталог, јеловник, мени карта, ценовник, дегустација.
B) дегустација, ценовник, јеловник, мени карта, карта пића
C) каталог, јеловник, мени карта, дегустација, винска карта
9. У основне фондове убрајамо: бешамел, велуте, еспањол, деми-глас.
A) тачно
B) нетачно
10. Легирати значи везати, повезати, згуснути неко јело легир масом од следећих намирница:
A) млеко, јаја, павлака
B) павлака, јаја, маслац
C) жуманца, павлака или маслац
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11. У ситну плаву рибу убрајамо:
A) шкарпину, зубатац, арбун, лист
B) сарделу, папалине, скушу, инћун
C) бранцин, зубатац, ослић, шкарпину
12. Од говеђег филеа се у à la cartе ресторанима спремају следећа јела по поруџбини:
A) готова јела од млевеног меса, супе, консомеи, месни фондови.
B) гулаши, говеђи рибић у кајмаку и другим сосовима
C) шатобријан, бифтек, турнедо, соте „Строганов“
13. Које су потребне намирнице са нормативом за масу за палачинке?
А) 5 јаја, 6 - 8 dl млека, 400 g брашна, 3 g соли, 1 dl уља за пржење
В) 10 јаја, 6 dl млека, 300 g брашна, 3 g соли, 1 dl уља за пржење
С) 8 јаја, 6 - 8 dl млека, 500 g брашна, 3 g соли, 1 dl уља за пржење
14. Плаво кување (кување на плаво) се најчешће примењује код:
A) малих речних риба (пастрмка, шаран, штука)
B) шкољки и ракова
C) морских риба (бранцин, ослић, шкарпина)
15. Од којих врста масноћа се може припремати лиснато тесто?
А) бутера, маргарина, сала, индустријске свињске масти
В) бутера, уља, сала, индустријске свињске масти
С) бутера, маргарина, индустријске свињске масти
16. Мусака има:
A) три слоја меса.

B) два слоја меса.

C) један слој меса.

17. Које су потребне намирнице са нормативом за израду принцес масе (брантајг)?
А) 1 dl воде, 2 dl уља, 100 g брашна, прстохват соли, 4 јаја
В) 1 dl воде, 1 dl уља, 200 g брашна, прстохват соли, 4 јаја
С) 1 dl воде, 1 dl уља, 100 g брашна, прстохват соли, 4 јаја
18. Следећи ракови имају клешта:
A) хлап, рарог, хумер, карло, шкамп
B) пруг, јастог, карло, хлап, рарог, козица,
C) шкамп, козица, јастог, раковица, пруг,
19. Под називом жилијен (julienne) у промет у гастрономији долази:
A) поврће нарезано на резанце. B) поврће нарезано на коцкице.

C) поврће нарезано на колутове.

20. Буке гарни (bouquet garni) је:
A) врста хладног предјела које ce служи на свечаним прославама.
B) течни ароматизовани препарат намењен да парфимише, умекша производ или му продужи трајност.
C) Снопић (везица) зачинског поврћа и зелени, који се употребљава за поправљање укуса јела.
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