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االجابة النموذجية

لمبحث انتاج الطعام وخدمته ف/1م3

الفرع الفندقً والسٌاحً  /الدورة الشتوٌة 8108

السؤال االول :
 ( - )1أ -الماٌونٌز والكاتشب )
( - )5ب) NUTMEG -

 ( – )8ب -بسٌطة )
 ( – )6أ) Tea strainer -

 ( – )3د -العظام )
 ( - )7د -الشرقً )

( – )4ج -القشرٌة )
 ( -) 8ج -ذاتٌة )

السؤال الثانً :
)0

ألنها تأخذ وقتاً إلعطاء النكهة

)8

للمحافظة على نضارة السلطة

)3

لتعريض جميع أجزاؤها للطهو مما يزيد من عصارة المرق وجودته

)4

بسبب فاعليته

)5

نظرا لبساطتها وسهولتها وقلة االٌدي العاملة ولتقدٌم الخدمة للضٌوف

)6

لٌتمكن من التخطٌط السلٌم للحفلة واالطالع على االمكانٌات المتوافرة

السؤال الثالث :
أ)

الخل ,الخردل  ,الماٌونٌز ,االعشاب  ,اللٌمون ,الجبن الزرقاء ,االٌطالٌة

ب) مقبالت الخضروات مثل ورق العنب ,متبل الباذنجان
مقبالت اللحوم والماكوالت البحرٌة والطٌور مثل الكبدة  ,البسطرمة  ,السلمون .
مقبالت الحبوب و البقولٌات مثل الحمص  ,البرغل فً التبولة او عجٌنة الكبة .
مقبالت العجائن مثل المعجنات المحشوة باللحم المفروم  ,الخضروات  ,الدجاج والنقانق .

ج) لها قٌمة غذائٌة جٌدة .
سرٌعة وسهلة االعداد
ترضً اكثر االذواق
استخدام الخضروات النشوٌة عند عدم اهتمام بلون المرق  ,مثل البطاطا ,
عدم استخدام الخضورات ذات الرائحة القوٌة مثل الزهرة .
عدم استخدام الخضروات التً تؤثر فً اللون مثل السبانخ

د)

السؤال الرابع :
أ)  -1ذقطيغ انؼظاو قطؼا يرٕسطح انحدى ( 01-8سى )
َ 2قغ انؼظاو في ياء تاسد نهرخهص يًا يؼكش انًشق 3اخشاج انؼظاو يٍ انًاء انثاسد ثى سهقٓا4اصنح انشٕائة .5اضافح انخضاس
6.خؼم انًاء فٕق انؼظى ٔصيادذّ كهًا َقص
ٔ7.ضغ انطُدشج ػهى َاس ْادئح حسة انٕقد انًطهٕب
8.ذثشيذ انًشق
ب)

اللوز الحلو :وٌدخل فً اعداد المعجنات والحلوٌات مثحشوة القطاٌف .
الجوز ٌ :ؤكل نٌا او محمصا وٌستخدم فً اعداد الحلوٌات والمعجنات
الصنوبر ٌ :ؤكل نٌا او محمصا او مقلٌا وٌستخدم فً كثٌر من الصلصات والشوربات .
البندق ٌ :ؤكل نٌا ومحمصا للتسلٌة وٌستعمل فً بعض المعجنات والحلوٌات .
الفستق  ( :الفول السودانً ) ٌ :ؤكل محمصا تزٌن الحلوٌات
الفستق الحلبً ٌ :ؤكل نٌا وٌستخدم فً تزٌٌن الحلوٌات
ج)  )1انُقغ انساخٍ :يٕضغ انُثاخ في انٕػاء ٔيضاف نّ انًاء انساخٍ ٔيرشك يغطى 05
دقيقّ ثى يقذو ساخٍ أ تاسد يثم انكشكذيّ ٔانثاتَٕح ٔانُؼُاع

الكاشو ٌ :ستخدم فً العدٌد من االطعمة الساخنة والباردة
 )8انغهي :يٕضغ انُثاخ في ٔػاء ٔيضاف انيّ انًاء انثاسد ٔيرشك فٕق انُاس حرى يغهي
نًذج  05دقيقّ ػهى االقم ثى يصفى ٔيقذو ساخُا يثم انياَسٌٕ ٔانقشفّ ٔانحهثّ

انسؤال انخايس :
أ) -0انًياِ انًؼذَيح ( انًؼادٌ )  -8انًياِ انغاصيح ( غاص ثاَي اكسيذ انكشتٌٕ ٔانُكٓاخ )
ب) خثض ذٕسد  /يشتى أ ػسم  /صتذج  /يششٔتاخ ساخُح  /ػصيش تاسد

ج) * انرؼأٌ يغ انطثية ٔاخرياس االطثاق انري ذرُاسة يغ ذؼهيًاذّ
* اسشاد انطٓاِ تطشيقح انطٕٓ انالصيح .
* االسشاد تٕضغ قٕائى انطؼاو
* االسشاد انغزائي نهًشضى
.

