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АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД 

ОДСЕК ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА 28. јун 2021. 

Тест 10: КУВАРСТВО  

Кандидат ................................................................................. ............................................ ............................................    
 (презиме) (име) (име родитеља) (број пријаве) 

ТАЧАН ОДГОВОР ИСПИСАН ЈЕ ЦРВЕНОМ БОЈОМ 

1. За организацију једног свечаног оброка важно је знати следеће: 

А) да ли је банкет, бифе или коктел партија, место и време одржавања, број гостију, пол гостију, цена 
по особи 

B) име фирме и наручиоца, врста оброка, повод организације, дан и сат одржавања, просторије и 
место одржавања, број гостију, број и облик столова, попис јела, цена по особи, укупна цена, 
врсте пића, цена и количина, начин обрачуна и плаћања, обезбеђење допунских услуга, музика, 
декорација, обезбеђење 

C) врста оброка, место и време, број гостију, планирани мени, облик и број стола допунске услуге, такси 
услуге, динарско, девизно плаћање или плаћање преко рачуна, профактура, фактура, услуге 
аранжмана, декорација, цвеће 

2.  Швајцарски доручак укључује континентални доручак и: 
A) сир.  
B) кувано јаје.  
C) пржене кобасице. 

3. Стручно састављен јеловник треба да испуњава следеће критеријуме: 

A) попис јела према редоследу: инострана, домаћа, регионална, национална јела; специјалитети куће, 
јела која се припремају пред гостом; 

B) јеловник за одређени дан, стални јеловник, прегледност јеловника, разумљивост јеловника; 
C) попис јела према гастрономским правилима; прегледност, читљивост, језик јеловника, 

разумљивост јеловника, изглед јеловника. 

4. На основу покривача, рибе делимо у три групе: 

A) рибе које имају крљушт, рибе које имају рожнате плочице, рибе које имају слуз или голу кожу 
B) рибе које имају плочице, рибе које немају крљушти, хрскавичаве рибе, велељускаве рибе 
C) рибе са крљуштима, рибе без крљушти, рибе са плочицама, рибе делимично покривене са . 
крљуштима 

5. 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 

6. Дагња има следеће карактеристике: 

A) дужина 17-19 цм; тежина 30-40 г, тржишна величина 9-11цм, спушта се у дубину до 2-8м 
B) дужина 150 мм; тежина 20 г; тржишна величина 60-80 мм; спушта се у дубину до 4 м у појасу 

плиме и осеке 
C) дужина 8-9 цм; тежина 25-30 г, тржишна величина 8-12 цм, спушта се у дубину 3-6 м 

7. Главни састојак сенфа је: 

А) рогач B) коријандер C) слачица 

8. Холандски сос се може загревати до температуре од: 

A) 50oС                      B) 60oС                       C) 70oС 

9. Бечки доручак укључује континентални доручак и:  

A) сир.    B) кувано јаје.   C) пржене кобасице.  
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10. Шта НЕ СПАДА у нестабилне хладне емулзионе сосове? 

A) Релиш, табаско, енглески сос, ворчестер. 
B) Винегрет и његови деривати. 
C) Сосови израђени на бази улупане павлаке. 

11. Сотирати значи:  

A) изложити намирницу топлоти контактом (на роштиљу или саламандеру). 
B) термички обрадити намирницу на тихој ватри, без поклопца, у малој количини масноће. 
C) пећи у микроталасној пећници или рерни са циљем довршавања неког јела. 

12. У плодасто поврће спадају:  
A) пасуљ, грашак, боранија, боб, бамија 
B) краставац, паприка, патлиџан, тиквица 
C) купус, кељ, першунов лист, спанаћ 

13. Које су намирнице потребне за беарнез сос и на којој температури се сједињују? 

A) 16 жуманаца, 1 кг избистреног и преточеног бутера; намирнице за редукцију: винегрет од 
естрагона, исецкани влашац, крупно млевени бибер; намирнице за зачињавање: свеже млевени 
естрагон, и крбуљица; температура 60°С 

B) 16 јаја, 1кг бутера; намирнице за редукцију: винегрет од естрагона, исецкани влашац, крупно 
млевени бибер; намирнице за зачињавање: свеже млевени естрагон и крбуљица; температура 66°С 

C) 24 жуманца, 800 г избистреног бутера; намирнице за зачињавање: свеже млевени естрагон и першун, 
3-4 капи лимуна; температура 40°С  

14. 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 

15. Термички обрадити намирницу значи изложити је топлоти или зрацима који могу да је 
загреју како би се она модификовала или променила физичко-хемијске особине.  

A) тачно    B) нетачно   

16. Смеша соли и шалитре или нитрата, а понекад и шећера назива се: 

A) салпикон.   B) дресинг.   C) саламура. 

17. Најчешћи узроци кварења зачина су: 

А) физичке промене, превелика влага, хемијске промене, топлота, кисеоник 
B) превелика влага, сунчева светлост, кисеоник, присуство плесни, бактерије, паразити 
C) микробиолошке промене, биохемијске промене, хемијске промене, физичке промене 

18. 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 

19. У кухињи, пренос топлоте на животне намирнице остварује се на следеће начине: 

A) термичким зрачењем, кондукцијом, конвекцијом, радијацијом или електромагнетним зрачењем  
B) пржењем, роштиљањем, сотирањем, кувањем, бланширањем, кувањем на пари 
C) врућим ваздухом, кувањем у води или фонду, желирањем, микроталасима, у пећници 

20. 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 

 


