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ردی

 ف
 حرفه

گرو

 ه
 موارد آزمونی

  1آشپزی درجه  1

 پای سبزیجات مرغ-کیوسکی–دلمه بادمجان  اول

 بنیه مرغ-کیش قارچ و پیازچه-دلمه فلفل دوم

 بنیه میگو-بیف استراگانف-ساالد کارنوفل سوم 

 2آشپزی درجه  2

 خورشت قیمه–شیرین پلو –آش رشته  اول

 شنسل مرغ–چین مرغ و بادمجان ته –سوپ کرم و قارچ  دوم

 -کراکت مرغ  -خورشت کرفس   -آش جو سوم 

 2شیرینی پز درجه  3

 کرم ژله–کیک شیفون پرتقال –نان بادامی  اول

 کرم پرتقال–کیک گردویی –شیرینی شطرنجی  دوم

 لوز بادام–مافین کشمش گردو –شیرینی اسکاتلندی  سوم 

 1شیرینی پز درجه  4

 تزئین کیک تولد–کیک مرنگ شکالت -شکالت قالبی اول

 تزئین کیک نامزدی–کیک آناناس برگردان -شکالت فانتزی دوم

 ساخت گل و میوه با مارسیپال-یک سیب نروژی–پای آناناس  سوم 

 کافی شاپ 5

 هات چاکلت -شیک شکالت -تست قارچ و ژامبون  اول

 قهوه ترک-کافه گالسه -چیز کیک  دوم

 دم نوش گل گاو زبان -شیک توت فرنگی  -کاپ کیک شکالتی  سوم 

 طباخ آبزیان 6

 ماهی شکم پر–ساالد میگو -میگو پلو با کشمش و گردو اول

 قلیه ماهی–کوکو ماهی –میگو پلو با سبزیجات  دوم

 دوپیازه میگو–کباب ماهی -ماهی سوخاری سوم 

 دسر ساز بین المللی 7

 دسر ماست -کرم آناناس -شکالتی شارلوت  اول

 کرپ-موس شکالت -تیرامیسو  دوم

 فروماژ پرتقال یا موز -سوفله -چیز کیک لیمو  سوم 

 کباب زن و تخته کار 8

 کباب چوبی مرغ-کباب حسینی -کباب کوبیده  اول

 کباب کنجه -کباب تابه ای -فیله کباب رولی  دوم

 -کباب کوبیده -کباب میگو با سبزیجات -برون  کباب ماهی شیر یا اوزون سوم 

 نانهای حجیم و نیمه حجیم ) خمیرگیر ( 9

 نان کشمشی-نان شیرمال-نان پنیری  اول

 نان باگت -نانک  پنیری-نان گیسو صبحانه  دوم

 نان شیرمال-نان پنیری  -نان پیراشکی  سوم 

 کیک ساز و تر ساز 01

 سس شکالت-ای کیک کره -تزئین کیک تولد اول

 خمیر بادام مارسیپان -کیک کشمشی -تزئین کیک نامزدی دوم

 سس شکالت-کیک باقلوا-تزئین کیک با فندانت سوم 

 آشپز غذاهای فوری 00

 ساالد الویه-فالفل  -پیتزا مرغ اول

 سمبوسه-ساالد الویه  -فیله مرغ سوخاری دوم

 سمبوسه-ساالد ماکارونی  -میگو سوخاری  سوم 

 نان صنعتی دهقان 01
 نان شیرمال-نان همبر گر-نان تست  اول

 نان فرانسوی-نان تست --نان ساندویچی  دوم
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 نان ساندویچی-نان همبر گر -نان رژیمی   سوم 

 ساالد ساز 01

 اردور قارچ-ساالد تن ماهی -سس وینگر اول

 تهیه سس مایونیز -ساالد مرغ و آناناس -اردور بروانی کدو سبز دوم

 تهیه سس ماست-اردور لوبیا چیتی -ساالد اندونزی سوم 

01 

 نانوای نانهای حجیم و نیمه حجیم 

 نانک پنیری-نان کشمشی -نان هندی اول

 نان شیرمال-نان پنیری -پیراشکی  دوم 

 پیراشکی-نان گیسوی دو رنگ -نان هندی  سوم 

01 

 آشپز سنتی 

 عدس پلو -قورمه سبزی  -آش ماست  اول

 آش دوغ-دلمه بادمجان  -ته چین گوشت  دوم 

 دلمه گوجه فرنگی -شیرین پلو -خورش قیمه بادمجان  سوم 

 


