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Μάζεκα: Σερλνινγία Μαγεηξηθήο θαη Εζηηαηνξηθήο Σέρλεο
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ΛΤΔΗ
ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΣΡΗΑ (3)
ΜΔΡΖ (Α, Β, Γ) ΚΑΗ ΑΠΟ ΣΡΔΗ (3) ΔΛΗΓΔ
ΜΔΡΟ Α΄
1. Να απαξηζκήζεηε ηέζζεξα (4) ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξέπεη λα δηαθξίλνπλ
ην γεχκα ελφο ζπλεδξίνπ.






Σν πξώην πηάην λα είλαη θξύν.
Να ηνπνζεηείηαη ζηα ηξαπέδηα ην λεξό, ην βνύηπξν θαη ην θξαζί πέληε ιεπηά πξηλ ηε είζνδν
ησλ ζπλέδξσλ.
Σν θαγεηό λα πξνζθέξεηε ζε κπνπθέ γηα λα ζεξβίξνληαη νη πειάηεο ζε ζύληνκν ρξνληθό
δηάζηεκα.
Σν γεύκα λα είλαη ειαθξύ.
Να παξέρεηε ηθαλνπνηεηηθόο ρξόλνο γηα ηαθηνπνίεζε/θαζαξηζκό ηεο αίζνπζαο.

2. ηα πεξηζζφηεξα εζηηαηφξηα ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη ζηακαηήζεη ην ζεξβίξηζκα
απφ βνεζεηηθή ηξάπεδα (γθέξηηνλ).
Να αλαθέξεηε ηέζζεξηο (4) ιφγνπο πνπ ζπλέβαιαλ ζηε δηακφξθσζε απηήο ηεο
ηάζεο.







Φειά εξγαηηθά θόζηα.
Απαηηείηαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό.
Απαηηείηαη εηδηθόο εμνπιηζκόο κε ςειό θόζηνο.
Η δηαδηθαζία παξάζεζεο είλαη πεξηζζόηεξν ρξνλνβόξα.
Ληγόηεξν απνηειεζκαηηθή ε αμηνπνίεζε ηνπ ρώξνπ.
Τπάξρεη κεγαιύηεξνο θίλδπλνο αηπρεκάησλ.

3. Πνηα είλαη ηα ηέζζεξα (4) βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ πξέπεη λα
δηαζέηεη κηα αίζνπζα ζπλεδξίσλ, γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ
ζπλέδξσλ.






Επαξθήο θσηηζκόο.
Επαξθήο αεξηζκόο/ θιηκαηηζκόο.
Ηρνκόλσζε.
Καηάιιειε δηαξξύζκηζε αίζνπζαο.
Θθαλνπνηεηηθόο αξηζκόο ειεθηξηθώλ παξνρώλ.

4. Ο δηεπζπληήο ηνπ εζηηαηνξίνπ ζην νπνίν εξγάδεζηε, ζαο δεηά λα εηνηκάζεηε έλα
θαηάινγν κε θαλφλεο αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ.
Να απαξηζκήζεηε νθηψ (8) βαζηθνχο θαλφλεο αζθάιεηαο πνπ ζα πεξηιάβεηε
ζ’ απηφλ ηνλ θαηάινγν.













Υξεζηκνπνηείηε ζηεγλή πεηζέηα γηα κεηαθνξά δεζηώλ αληηθεηκέλσλ.
Υξεζηκνπνηείηε δίζθνπο πνπ λα κελ γιηζηξνύλ.
Μελ ηξέρεηε, απιά πεξπαηάηε γξήγνξα θαη πξνζεθηηθά.
Υξεζηκνπνηείηε ηε ζσζηή είζνδν θαη έμνδν ηνπ εζηηαηνξίνπ.
Ζεηάηε βνήζεηα γηα ηε κεηαθίλεζε βαξηώλ αληηθεηκέλσλ.
Πξνζέρεηε θαηά ηε κεηαθνξά δεζηώλ πγξώλ.
πληνλίδεηε ηηο ελέξγεηεο ζαο θαηά ηελ απνθόκηζε θαη κεηαθνξά ζθεπώλ.
Ελεκεξώλεζηε ζσζηά γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δηάθνξσλ ζπζθεπώλ θαη εμνπιηζκνύ.
Φνξάηε θαηάιιεια παπνύηζηα θαη επαγγεικαηηθή ζηνιή.
Βεβαησζείηε όηη όιεο νη ζπζθεπέο είλαη εθηόο ιεηηνπξγίαο θαη νη θύιηλδξνη πγξαεξίνπ θιεηζηνί
πξηλ λα απνρσξήζεηε από ην ρώξν εξγαζίαο.
Μελ αδεηάδεηε ζηαρηνδνρεία κε αλακκέλα απνηζίγαξα.
Καιείηε εηδηθό ζπληεξεηή γηα ηελ επηδηόξζσζε/ζπληήξεζε ησλ ζπζθεπώλ.

5. Σν κελνχ ηνπ εζηηαηνξίνπ ζην νπνίν εξγάδεζηε πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ,
θαπληζηφ ζνινκφ θαη ραβηάξη.
Να εμεγήζεηε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζεξβίξεηαη ε θάζε παξαζθεπή.


Καπληζηόο ζνινκόο.
Κξύν πηάην, κηθξό καραίξη θαη πηξνύλη, κύινο πηπεξηνύ.
Φξπγαληέο από καύξν ςσκί κε βνύηπξν, θξεκκύδη, θέηα ιεκνληνύ.



Σν ραβηάξη ζεξβίξεηαη ζην δνρείν ηνπ ή ζε εηδηθό κηθξό δνρείν (κπνι) πάλσ ζε ζπαζκέλν
πάγν.
πλνδεύεηαη κε θξπγαληέο ή «blinis» ( είδνο θξέπαο) βνύηπξν, θξεκκύδη θαη θέηα
ιεκνληνύ.

6. Καηά ην ςήζηκν ηνπ ηέηθ Νηατάλα (Φιακπέ), κεηαμχ άιισλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη
έλα νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ.
α) Να θαηνλνκάζεηε ην νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη
β) Να εμεγήζεηε ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ.






Μπξάληη
Γηα ην άλακκα ηεο θσηηάο.
Γηα λα δώζεη άξσκα ζην θαγεηό.
Γηα λα πξνζζέζεη ζηε γεύζε ηνπ θαγεηνύ.
Γηα ζέακα, είλαη εληππσζηαθό

7. Σν ξηδφην θαη ην ξχδη πηιάθη έρνπλ αξθεηέο νκνηφηεηεο αιιά θαη δηαθνξέο
φζνλ αθνξά ηα πιηθά, ηε κέζνδν παξαζθεπήο θαη ηελ εκθάληζε.
Να πεξηγξάςεηε ζε ζπληνκία ηέζζεξηο (4) δηαθνξέο ηνπο.






ην ξηδόην ρξεζηκνπνηείηαη δηαθνξεηηθόο ηύπνο ξπδηνύ (Αξκπόξην ξύδη) ελώ ζην
πηιάθη ρξεζηκνπνηείηαη ξύδη καθξύθνθθν.
ην ξηδόην ν δεζηόο δσκόο πξνζηίζεηαη θαηά δηαζηήκαηα ελώ ζην ξύδη πηιάθη
πξνζηίζεηαη όινο καδί.
Σν ξηδόην είλαη πγξό θαη θνιιώδεο ζε αληίζεζε κε ην πηιάθη, ην νπνίν είλαη ζππξσηό θαη
ζηεγλό.
ην ξηδόην ε αλαινγία πγξνύ (δσκνύ θαη θξαζηνύ) είλαη κεγαιύηεξε από ηελ αλαινγία δσκνύ
ζην ξύδη.
ην ξηδόην ην θξαζί απνηειεί βαζηθό πιηθό ελώ ζην ξύδη πηιάθη δελ ρξεζηκνπνηείηαη θξαζί.
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8. Τπάξρνπλ πνιιά είδε δπκαξηθψλ κε δηαθνξεηηθή γεχζε, άξσκα θαη ρξψκα.
Να απαξηζκήζεηε ηέζζεξα (4) είδε αξσκαηηζκέλεο δχκεο δπκαξηθψλ θαη λα
αλαθέξεηε ην πιηθφ ην νπνίν πξνζδίδεη ην άξσκα θαη ην ρξψκα ηεο θάζε κηαο.





Γηα δύκε ληνκάηαο πξνζηίζεηαη πνιηόο ληνκάηαο
Γηα δύκε από ζπαλάθη πξνζηίζεηαη πνπξέ ζπαλάθη
Γηα δύκε δαθνξάο πξνζηίζεηαη δαθνξά
Γηα καύξε δύκε πξνζηίζεηαη κειάλη ζνππηάο

9. α) Να απαξηζκήζεηε ηνπο παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζην
ζρεδηαζκφ ελφο κελνχ κε ειαθξά γεχκαηα (ζλαθ).
β) Να αλαθέξεηε δχν (2) πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ζεξβίξνληαη ειαθξά γεχκαηα
α) Πξέπεη λα είλαη ζξεπηηθά.
Θζνδπγηζκέλα.
Γξήγνξα ζηελ παξαζθεπή ηνπο.
β) Πξσηλό
Μεζεκεξηαλό
Απνγεπκαηηλό
Αξγά ην βξάδπ

10. Οη θαλφλεο παξνπζίαζεο ηνπ θαγεηνχ ζε πηάην εζηηάδνληαη ζηνλ ραξαθηήξα
θαη ζηνλ ηζνδπγηζκφ.
Να εμεγήζεηε ηνλ φξν «ραξαθηήξαο ηνπ πηάηνπ» θαη λα νλνκάζεηε ηξία (3)
ζεκεία ηα νπνία ηνλ θαζνξίδνπλ.
«Υαξαθηήξαο ηνπ πηάηνπ» είλαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθξίλνπλ ην θπξίσο
θαγεηό θαη ην θάλνπλ λα μερσξίδεη από ηα άιια.







Καζνξηζηηθά ζεκεία
Μέζνδνο καγεηξέκαηνο
Γεύζε θαη άξσκα
Υξώκα, εκθάληζε θαη πθή
Θεξκνθξαζία
Βαζηθά πιηθά
Θξεπηηθή αμία.

11. Σν ξηδφην είλαη πνιχ δηαδεδνκέλν παξαζθεχαζκα ζηελ Ηηαιηθή θνπδίλα ην
νπνίν ζεξβίξεηαη σο νξεθηηθφ, ζπλνδεπηηθφ ή θπξίσο πηάην.
Να νλνκάζεηε ηέζζεξα (4) είδε ξηδφην ηα νπνία κπνξνχλ λα ζεξβηξηζηνχλ
σο νξεθηηθφ θαη λα απαξηζκήζεηε ηα βαζηθά πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
γαξληηνχξα ηνπο.





Ρηδόην κε ζαιαζζηλά (au fruit de mere) / κύδηα, γαξίδεο, θαιακάξη.
Ρηδόην θξεόι (Creole) / καληηάξηα, ρακ, ληνκάηεο.
Ρηδόην πηέδνληαο (Piemontaise) / ηξνύθεο, ληνκάηα.
Ρηδόην Eιιεληθό (a la Greque) / ινπθάληθα, πηπεξηέο, κπηδέιηα.

12. Να πεξηγξάςεηε έμη (6) ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο Ηηαιηθήο θνπδίλαο.








Πνιύ ζπρλή ρξήζε ειαηνιάδνπ.
πρλή ρξήζε ληνκάηαο θαη επνρηαθώλ ιαραληθώλ.
Καζεκεξηλή ρξήζε δπκαξηθώλ.
Υξήζε ςαξηώλ θαη νζηξαθνεηδώλ από ηε Βόξεηα Μεζόγεην.
Επηξξνή από ηελ επεηξσηηθή Επξώπε.
πληήξεζε θξεάησλ θαη ςαξηώλ.
Υξήζε αξσκαηηθώλ βνηάλσλ θαη κπαραξηθώλ.
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ΜΔΡΟ Β΄
13.







Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηή νξγάλσζε ελφο ζπλεδξίνπ απνηειεί
ε χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ ζηελ αίζνπζα δηεμαγσγήο ηνπ.
α) Να απαξηζκήζεηε ηέζζεξα (4) είδε εμνπιηζκνχ πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα
θαη β) λα δψζεηε δπν (2) ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαθξίλεη ην θάζε
είδνο.
Καξέθιεο.
Εμέδξα ή βάζξν.
Μηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε.
Πίλαθαο ή πηλαθίδα.
Οπηηθναθνπζηηθά κέζα.

α. Καξέθιεο



λα είλαη άλεηεο.
λα απνζεθεύνληαη εύθνια.

β. Εμέδξα ή βάζξν
 ζην βάζξν πξέπεη λα ππάξρεη αλαιόγην κε ελζσκαησκέλν θσο.
 ε εμέδξα πξέπεη λα είλαη κεγάιε γηα λα ρσξεί έλα ηξαπέδη γηα ην πξνεδξείν.
γ. Μηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε
 λα ππάξρεη κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε.
 λα ππάξρεη ζύζηεκα απηόκαηεο κεηάθξαζεο.
δ. Πίλαθαο ή πηλαθίδα
 λα ππάξρεη θαηάιιεινο πίλαθαο.
 λα ππάξρνπλ καξθαδόξνη γηα γξάςηκν.
ε. Οπηηθναθνπζηηθά κέζα
 κεραλή πξνβνιήο ηαηλίαο.
 ηειεόξαζε.
 ζπζθεπή πξνβνιήο δηαθαλεηώλ.
 νζόλε πξνβνιήο.
 Ηιεθηξνληθόο Τπνινγηζηήο.

14. Σν εζηηαηφξην ζην νπνίν εξγάδεζηε έρεη αλαιάβεη ηελ νξγάλσζε θνθηέηι πάξηη
γηα 1000 άηνκα πνπ ζα παξεπξεζνχλ ζε γακήιηα ηειεηή. Σν πάξηη ζα δηαξθέζεη
απφ ηηο 07:30κκ κέρξη ηηο 10:00 κκ.
αο έρεη δεηεζεί λα ζρεδηάζεηε ην κελνχ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
πέληε (5) θξχα, πέληε (5) δεζηά , ηξία (3) γιπθά θαη ηξία (3) πνηά.
Να παξνπζηάζεηε ην κελνχ ην νπνίν πξνηείλεηε.
Πηζαλή απάληεζε
Κξχα


Καλαπέ απγό θαη γαξίδα



Καλαπέ κε ηπξί



Πξνπζθέηηα κε θαπληζηό ζνινκό



Κξέπα γεκηζηή



Υνηξνκέξη κε πεπόλη



Αγγνπξάθη γεκηζηό



Γαινπνύια θαπληζηή – ζάιηζα θξάλκπεξη
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Εεζηά


Κνηόπνπιν ηίθθα



εθηαιηά



Γύξνο βνδηλόο



Κνηόπνπιν παλέ



Μαληηάξη γεκηζηό



Υαινύκη κε ρπιό



Κξνθέηα ρακ κε ηπξί



Γθάκνλ ζε ςσκάθη



Γιπθά
Πξνθηηεξόι



Σξνύθεο



Μηθξέο ηάξηεο



Πνηά
Παληο



ακπάληα



Υπκνύο

15. Τπάξρνπλ δπν βαζηθέο κέζνδνη ηνπνζέηεζεο θαγεηνχ ζην πηάην: ε θιαζζηθή
θαη ε κνληέξλα. Καη νη δπν κέζνδνη αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο γηα ηελ
ηνπνζέηεζε ηνπ θαγεηνχ ζην πηάην.
Να γξάςεηε:
α) Σέζζεξηο (4) θαλφλεο γηα ηελ θιαζζηθή κέζνδν.
β) Σέζζεξηο (4) θαλφλεο γηα ηελ κνληέξλα κέζνδν.









Κιαζηθή Παξνπζίαζε
Ζεζηό θαγεηό ζε δεζηό πηάην.
Κξύν θαγεηό ζε θξύν πηάην.
Κάζε θαγεηό θαη ζπλνδεπηηθό έρνπλ ηε δηθή ηνπο ζέζε ζην πηάην.
Οη ζάιηζεο αγγίδνπλ κόλν ην θαγεηό πνπ ζπλνδεύνπλ.
Σν θπξίσο θαγεηό ηνπνζεηείηαη ζηελ πιεπξά ηνπ πηάηνπ πνπ είλαη πην θνληά ζηνλ πειάηε.
Σα ζπλνδεπηηθά ηνπνζεηνύληαη ζηελ πεξηθέξεηα.
Φαγεηά καγεηξεκέλα κε πγξέο κεζόδνπο ζεξβίξνληαη θαιπκκέλα κε ηε ζάιηζα ηνπο.
Φαγεηά καγεηξεκέλα κε μεξέο κεζόδνπο ζεξβίξνληαη είηε πάλσ από ηελ ζάιηζα ηνπο είηε
θαιπκκέλα κε απηή.

Μνληέξλα Παξνπζίαζε
Ζεζηό θαγεηό ζε δεζηό πηάην.
Κξύν θαγεηό ζε θξύν πηάην.
Φαγεηά καγεηξεκέλα κε πγξέο κεζόδνπο ζεξβίξνληαη θαιπκκέλα κε ηε ζάιηζα ηνπο.
Φαγεηά καγεηξεκέλα κε μεξέο κεζόδνπο ζεξβίξνληαη είηε πάλσ από ηελ ζάιηζα ηνπο είηε
θαιπκκέλα κε απηή.
 Σα θαγεηά ηνπνζεηνύληαη ζην θέληξν ηνπ πηάηνπ κε κεγαιύηεξε έκθαζε ζην ύςνο θαη ζπλνρή
ησλ γεύζεσλ.
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16. α) Να πεξηγξάςεηε αλαιπηηθά ηα έμη (6) ζηάδηα ςεζίκαηνο δπκαξηθψλ θαη ην
ζσζηφ ηξφπν δηαηήξεζεο ηνπο κέρξη ην ζεξβίξηζκα.
β) Να νλνκάζεηε ηέζζεξεηο (4) παξαζθεπέο καθαξνληψλ.
α. ηάδηα ςεζίκαηνο
 Σα δπκαξηθά βξάδνληαη ζε άθζνλν θνριαζηό αιαηηζκέλν λεξό.
 Αλαθαηεύνληαη κέρξη λα θνριάζνπλ.
 Όηαλ ηα δπκαξηθά γίλνπλ «αι ληέληε», ζνπξώλνληαη θαη θξπώλνπλ κε θξύν λεξό.
 Πεξηρύλνληαη κε άνζκν ιάδη θαη ζθεπάδνληαη.
 Φπιάγνληαη ζε ςπγείν κέρξη ηελ ώξα ζεξβηξίζκαηνο.
 Ζεζηαίλνληαη ζε θνριαζηό λεξό θαη ζεξβίξνληαη κε ηελ αλάινγε ζάιηζα.
β. Πηζαλή απάληεζε
 Ρηθαηόλη Αιθξέδν
 Σαιηαηέιιε Μπνινλέδ
 Λαδάληα
 Πέλλε αι Πέζην
 Παζηίηζην

ΜΔΡΟ Γ΄
17. Σν δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2012 ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζα αλαιάβεη ηελ
Πξνεδξία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μεηαμχ ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, ν
Γηεπζπληήο Σερληθήο Δθπαίδεπζεο, έρεη ζπγθαιέζεη ζπλεδξία Δηδηθήο
Δπηηξνπήο, ζηελ νπνία ζα κεηέρνπλ 80 εθπξφζσπνη φισλ ησλ Μεζνγεηαθψλ
ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ζθνπφ ηε ζπδήηεζε δηαθφξσλ ζεκάησλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ γηα ηελ μελνδνρεηαθή
βηνκεραλία.
Ζ ζπλάληεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε παξαιηαθφ μελνδνρείν ηεο Λάξλαθαο.
Καιείζηε φπσο πξνηείλεηε:
α) Έλα κελνχ γηα ην δηάιεηκκα πνπ λα πεξηιακβάλεη δπν (2) δεζηά ξνθήκαηα,
δπν (2) θξχα ξνθήκαηα θαη ηέζζεξα (4) ζπλνδεπηηθά παξαζθεπάζκαηα.
β) Έλα κελνχ γηα ην γεχκα πνπ ζα αθνινπζήζεη, ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη
ηέζζεξηο (4) ζεηξέο θαγεηψλ κε δπν (2) επηινγέο ζηελ θάζε ζεηξά. Σν κελνχ
λα πεξηιακβάλεη ηα απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά γηα ην θπξίσο θαγεηφ.
γ) Γπν (2) θππξηαθά θξαζηά πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ην κελνχ.
α) Πηζαλή απάληεζε
Σζάη, θαθέ,
Υπκνύο, ιεκνλάδα, πνξηνθαιάδα
Σπξόπηηα, ειηόπηηα, γιύθηζκα θξνύηνπ, κπηζθόηα
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β) Οπνηαδήπνηε απάληεζε πιεξνί ηα θξηηήξηα είλαη νξζή
Γείγκα Μελνχ
Πξάζηλε ζαιάηα κε ζάιηζα ιαδνιέκνλν
ή αιάηα κε ζαιαζζηλά κε ζάιηζα καγηνλέδα
***
νύπα από ληνκάηεο
ή νύπα καληηάξηα
***
Βνδηλό κπξεδέ
ή ηήζνο Κνηόπνπινπ νηέ κε ζάιηζα κνπζηάξδαο
Παηάηεο θνληάλ
Βξαζηό θαζνιάθη κε βνύηπξν
***
Μειόπηηα

γ) Πηζαλή απάληεζε
Άζπξν θξαζί - Ακπειίδα ή White Lady
Κόθθηλν θξαζί - Άγηνο Ολνύθξηνο ή Οζέιιν

18. Να αμηνινγήζεηε ηελ πξνζθνξά Φιακπέ ζε έλα εζηηαηφξην ζρνιηάδνληαο ηα πην
θάησ:
α) Σν είδνο ησλ εζηηαηνξίσλ ζηα νπνία πξέπεη λα πξνζθέξνληαη.
β) Σνπο βαζηθνχο ιφγνπο πνπ θάλνπλ απηά ηα θαγεηά πεξηζζφηεξν αθξηβά.
γ) Σνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ.
δ) Πνηα ζεκεία ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ επηηπρή πξνεηνηκαζία
θαη ζεξβίξηζκα απηψλ ησλ θαγεηψλ.
ε) Καηεγνξίεο θαη νλνκαζίεο θαγεηψλ πνπ πξνζθέξνληαη.
α) Σα Φιακπέ είλαη κηα ηερληθή ε νπνία εθαξκόδεηαη ζε επηρεηξήζεηο πνιπηειείαο.
β) Εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό.
Εηδηθόο εμνπιηζκόο.
Αθξηβά πιηθά.
γ) Χπειάζεηαι επιπλέον επένδςζη για ηην αγοπά εξειδικεςμένος εξοπλιζμού όπωρ ηπόλεϊ
Φλαμπέ, ειδικά ηηγάνια κηλπ.
δ) Ποιόηηηα ςλικών.
Καηάλληλα ςλικά.
Σωζηή πποεηοιμαζία ηος ηπόλεϊ.
Καηάλληλα διαμοπθωμένορ σώπορ.
Ιδιαίηεπη πποζοσή ζηην καθαπιόηηηα.
ε) Είδη , κατηγορίες και ονόματα. Πηζαλή απάληεζε
Ορεκτικά
Γαπίδερ με ούζο
Κσρίως πιάτα
Σηέικ Νηαιάν
Επιδόρπια
Κπέπερ Σοςζεη

----------ΣΕΛΟ-----------
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