
Sprawdzian wiadomości: 

Symbol: KT3 

1. Mycie warzyw ma na celu:                                                                                                                                            
a)  usunięcie skórki i części niejadalnych                                                                                                             
b)oddzielenie sztuk zdrowych od nadpsutych                                                                                                                  
c)  usunięcie brudu, resztek ziemi i pozostałości pestycydów                                                                     
d)przygotowanie półproduktów do obróbki cieplnej                                                     

2. Proces technologiczny można przedstawić następująco:                                                                                       
a) proces technologiczny = proces produkcyjny                                                                                                               
b)  proces technologiczny = obróbka wstępna czysta + obróbka wstępna brudna                                                        
c) proces technologiczny = obróbka wstępna + obróbka cieplna                                                                                 
d  proces technologiczny = zaopatrzenie + magazynowanie + wytworzenie + ekspedycja + konsumpcja 

3. Straty witamin powstające w czasie obróbki wstępnej można ograniczyć poprzez: 
a. prawidłową i sprawną obróbkę wstępną bezpośrednio przed obróbką termiczną 
b. moczenie półproduktów 
c.  oczyszczanie mechaniczne 
d. ogrzanie surowca 

 

4. Obróbka wstępna składa się z:                                                                                                                                                 
a) obierania i mycia                                                                                                                                                                      
b) sortowania, mycia, obierania, płukania i rozdrabniania                                                                                                     
c) obierania, mycia i rozdrabniania                                                                                                                                        
d)  kolejność poszczególnych etapów nie ma znaczenia, ważne, aby półprodukt był czysty 

5. Jeżeli zostały zakupione warzywa płukane to możemy pominąć etap mycia w czasie obróbki wstępnej.     
a) prawda                           b) fałsz 

6.  - oddzielenie sztuk zdrowych od nadpsutych,                                                                                                                                        
- podział według wielkości i stopnia dojrzałości,                                                                                                                          
- usunięcie grubszych zanieczyszczeń, np. słomy, liści itp. 

Wymienione wyżej czynności wchodzą w zakres:                                                                                                     
a) mycia                               b) sortowania                               c) oczyszczania                        d) płukania 

7. Obieranie warzyw to jeden z etapów obróbki wstępnej brudnej, zaznacz który:                                                           
a) mycie                           b) sortowanie                            c) oczyszczanie                                    d) płukanie 

8. Płukanie warzyw kończące obróbkę wstępną brudną powinno odbywać się w następujący sposób:          
długo, w dużej ilości wody, najlepiej jeżeli warzywa są dokładnie rozdrobnione.                                                
a) prawda                           b) fałsz. 

9. Wymień etapy obróbki wstępnej czystej:    

10. Jak nazywa się  zjawisko odciągania wody z rozdrobnionych warzyw po dodaniu soli ? 



11. Obrane jabłko leżało przez dłuższy czas na stole. Jak zmieniła się jego barwa i co jest przyczyną tego 
zjawiska. 

12. W trakcie obróbki cieplnej drobnoustroje rozwijają się bardzo szybko.             a) prawda             b) fałsz 

13. Co to jest  gotowanie ?   

14. Temperatura gotowania potraw w szybkowarze wynosi:                                                                                         
a) 100 st.C                                             b) poniżej 100 st.C                                      c) powyżej 100 st. C 

15. Smażenie potraw należy przeprowadzić w temperaturze:                                                                                         
a) 120 st. C                                                                   b) 90 st. C                                                           c) 170 st.C                         
d) temperatura nie ma znaczenia, ważne aby proces odbywał się w tłuszczu. 

16. Duszenie potrawy polega na wykonaniu następujących czynności:                                                                      
a)  obgotowanie, a następnie pieczenie                                                                                                                                   
b) obgotowanie, a następnie smażenie                                                                                                                                          
c) smażenie, a następnie gotowanie                                                                                                                                          
d) smażenie, a następnie pieczenie 

17. Pieczenie mięs najlepiej przeprowadzić w nawilżonym powietrzu.                 a) prawda             b) fałsz 

18. Smażenie beztłuszczowe można przeprowadzić w piekarniku                          a) prawda             b) fałsz 

19. Podstawowym sprzętem potrzebnym  do gotowania tradycyjnego jest                                                                         
a) garnek                    b) rondel                               c) garnek z pokrywką                           d) patelnia z pokrywką 

20. Technologia sous vide polega na:                                                                                                                                  
a) ugotowaniu i schłodzeniu                                                                                                                                                                    
b) ugotowaniu i zamrożeniu                                                                                                                                                     
c) zapakowaniu próżniowym i gotowaniu                                                                                                                              
d) zastosowaniu technologii molekularnej 

21. Na czym polega smażenie kontaktowe i zanurzeniowe?  

W rozwiązaniu przyślij numer zadania ( kolejność taka jak wyżej) i odpowiedź oraz symbol 
sprawdzianu. 
Nie przepisuj zadań. Podaj swoje imię i nazwisko oraz numer w dzienniku 
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