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ΜΔΡΟ Α΄
1. Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ δειώζεηο κε ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟ.
α) ΟΡΘΟ
β) ΛΑΘΟ
γ) ΟΡΘΟ
δ) ΛΑΘΟ
2. Να νλνκάζεηε δύν (2) ζπζηήκαηα επηζηηηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ
εηνηκαζία θαη παξάζεζε γεπκάησλ θαη λα εμεγήζεηε ην έλα (1) από απηά.


Φήζηκν θαη ειαθξά ςύμε – Cook Chill
Δίλαη ην ζύζηεκα επηζηηηζκνύ ην νπνίν βαζίδεηαη ζην νινθιεξσκέλν
καγείξεκα θαη αθνινπζεί απνζήθεπζή ηνπ κε γξήγνξε ειαθξά ςύμε κε
ειεγρόκελε ζεξκνθξαζία ζηνπο 0 κε 3° Κειζίνπ.



Φήζηκν θαη Καηάςπμε – Cook Freeze
Δίλαη ην ζύζηεκα επηζηηηζκνύ ην νπνίν βαζίδεηαη ζην νινθιεξσκέλν
καγείξεκα θαη αθνινπζεί απνζήθεπζή ηνπ κε γξήγνξε θαηάςπμε κε
ειεγρόκελε ζεξκνθξαζία ζηνπο -18° Κειζίνπ.



Φήζηκν ζε Κελό Αέξνο – Sous Vide – Vaccum
Δίλαη ην ζύζηεκα επηζηηηζκνύ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ εηνηκαζία
σκνύ θαγεηνύ ην νπνίν θιείλεηαη αεξνζηεγώο ζε εηδηθέο πιαζηηθέο
ζαθνύιεο θαη αθνινύζσο καγεηξεύεηαη.

3. Δίζηε ν ππεύζπλνο γηα ηελ αγνξά εμνπιηζκνύ ζε κηα επηζηηηζηηθή κνλάδα. Να
γξάςεηε ηέζζεξα (4) θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηελ
αγνξά θαηλνύξγησλ επίπισλ ηνπ εζηηαηνξίνπ.


Σν θόζηνο, όρη κόλν γηα ηελ αξρηθή αγνξά, αιιά θαη γηα ηε ζπληήξεζε
θαη αλαπιήξσζε ηνπ εμνπιηζκνύ.



Ο ηύπνο ησλ επίπισλ, ν νπνίνο πξέπεη λα ηαηξηάδεη κε ην ραξαθηήξα
ηνπ εζηηαηνξίνπ θαη ην γεληθό δηάθνζκν.



Σν ζρέδην ησλ επίπισλ ζε ζρέζε κε ηελ αλζεθηηθόηεηά ηνπο, ηελ
επθνιία θαζαξηόηεηαο, ηελ επθνιία ζηελ απνζήθεπζε θαη ην ρξώκα
ηνπο.



Η επθνιία ζηε ρξήζε ηνπο, όπσο γηα παξάδεηγκα ηξαπέδηα ηα νπνία
κπνξνύλ λα ζπλδπάδνληαη ζε πνηθηιία ζρεκαηηζκώλ.



Η εγγύεζε ηνπ πξνκεζεπηή.

4. ηελ θνπδίλα ηνπ μελνδνρείνπ όπνπ εξγάδεζηε πξνγξακκαηίδεηαη ε εθαξκνγή
ηνπ ζπζηήκαηνο “HACCP” γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ ζπλζεθώλ
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.
Να γξάςεηε ηέζζεξηο (4) αξρέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ζύζηεκα απηό.


Πξνζδηνξηζκόο ησλ πηζαλώλ θηλδύλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
παξαγσγή ησλ ηξνθίκσλ ζε όια ηα ζηάδηα. Αμηνιόγεζε ηεο
πηζαλόηεηαο εκθάληζεο θαη ηεο ζνβαξόηεηαο ησλ θηλδύλσλ θαη
πξνζδηνξηζκόο ησλ πξνιεπηηθώλ κέηξσλ γηα ησλ έιεγρν απηώλ.



Πξνζδηνξηζκόο ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ειέγρνπ (CCPs), πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη κε εθαξκνγή ηνπ δηαγξάκκαηνο απνθάζεσλ.



Καζνξηζκόο ησλ θξίζηκσλ νξίσλ, ηα νπνία πξέπεη λα ηεξνύληαη, έηζη
ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη όηη θάζε CCP βξίζθεηαη ππό έιεγρν.



Δγθαηάζηαζε ελόο ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο ησλ CCPs θαη ησλ
θξίζηκσλ νξίσλ ηνπο. Καζηέξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ επεμεξγαζίαο ησλ
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απνηειεζκάησλ ηεο παξαθνινύζεζεο, κε ζθνπό ηε ξύζκηζε ηεο
παξαγσγήο θαη δηαηήξεζε απηήο ππό έιεγρν.


Καζνξηζκόο δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ, νη νπνίεο πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηνύληαη όπνηε ην ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο δείρλεη έλα
ζπγθεθξηκέλν CCP λα βξίζθεηαη εθηόο ειέγρνπ.



Δγθαηάζηαζε ελόο απνηειεζκαηηθνύ ζπζηήκαηνο αξρεηνζέηεζεο θαη
θαηαγξαθήο ηνπ ζρεδίνπ HACCP.



Πξνζδηνξηζκόο ησλ δηαδηθαζηώλ επαιήζεπζεο, πνπ επηβεβαηώλνπλ όηη
ην ζύζηεκα HACCP ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά.

5. α) Να νλνκάζεηε ηξία (3) είδε κελνύ πνπ γλσξίδεηε.


Πξνθαζνξηζκέλν κελνύ – Table d’ hôte



Καη’ επηινγή κελνύ – à la Carte



Δηδηθά κελνύ – Special menu

β) Να επηιέμεηε έλα (1) από απηά θαη λα δώζεηε πέληε (5) ραξαθηεξηζηηθά
γλσξίζκαηα πνπ ην δηαθξίλνπλ.
Πξνθαζνξηζκέλν Μελνύ:


Έλαο θαηάινγνο θαγεηώλ γηα πιήξεο γεύκα ή δείπλν κε θαζνξηζκέλεο
ζεηξέο θαγεηώλ.



Έρεη θαζνξηζκέλε ηηκή γηα ην ζύλνιν ησλ θαγεηώλ θαη όρη γηα ην
θαζέλα μερσξηζηά.



Σα θαγεηά ζπλήζσο είλαη έηνηκα ζε θαζνξηζκέλν ρξόλν.



Πεξηνξηζκέλε επηινγή ζηελ θάζε ζεηξά θαγεηώλ.



Γελ ππάξρεη δπλαηόηεηα επηινγήο θαγεηνύ.



Ο πειάηεο ζα πιεξώζεη ηε ζπλνιηθή ηηκή έζησ θαη αλ δελ θαηαλαιώζεη
θάπνηα θαγεηά.
Καη’ επηινγή Μελνύ:



Καηάινγνο πνπ πεξηιακβάλεη όια ηα θαγεηά πνπ πξνζθέξεη έλα
εζηηαηόξην.



Ο πειάηεο κπνξεί λα επηιέμεη ην θαγεηό πνπ ζα θαηαλαιώζεη.



Κάζε θαγεηό έρεη μερσξηζηή ηηκή.



Ο πειάηεο πιεξώλεη κόλν ό,ηη παξαγγείιεη.



Ο πειάηεο ζπλζέηεη ην δηθό ηνπ κελνύ.
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Σα θαγεηά ςήλνληαη θαηά παξαγγειία.



Ο πειάηεο πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο λα πεξηκέλεη.
Δηδηθά Μελνύ:



Καηάινγνο πνπ πεξηιακβάλεη θαγεηά πνπ ζα ζεξβηξηζηνύλ ζε θάπνηα
εθδήισζε.



Οη πειάηεο δελ έρνπλ δηθαίσκα επηινγήο.



Σν κελνύ έρεη ζπκθσλεζεί από πξνεγνπκέλσο.



Γηα θάζε δεμίσζε ππάξρνπλ εηδηθά κελνύ.



Η ηηκή είλαη πξνζπκθσλεκέλε θαη πιεξώλεη ν νξγαλσηήο.



Σν κελνύ εηνηκάδεηαη γηα εηδηθέο εθδειώζεηο (γάκνπο, βαπηίζεηο,
ρνξνύο).

6. Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.
δ) όια ηα πην πάλσ
7. Να αλαθέξεηε ηέζζεξηο (4) παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε
θαηά ηελ ζύλζεζε ελόο εδεζκαηνινγίνπ.


Ο ηύπνο ηεο επηρείξεζεο.



Σν πξνζσπηθό ηεο θνπδίλαο.



Ο εμνπιηζκόο ηεο θνπδίλαο.



Σν πξνζσπηθό ηεο ηξαπεδαξίαο.



Ο εμνπιηζκόο ηεο ηξαπεδαξίαο.



Η ηηκή ηνπ κελνύ.



Σν είδνο ηεο πειαηείαο.



Η επνρή ηνπ ρξόλνπ.



Η δηαζεζηκόηεηα ησλ πξντόλησλ.

8. Να απαξηζκήζεηε ηέζζεξηο (4) παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαιύηεξε
εκθάληζε ηνπ εδεζκαηνινγίνπ (κελνύ).


Σν κέγεζνο ηνπ εδεζκαηνινγίνπ.



Η εθηύπσζε ηνπ εδεζκαηνινγίνπ.



Η γξακκαηνζεηξά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί.



Σν ρξώκα, ηα γξαθηθά.



Σν είδνο θαη ε πνηόηεηα ηνπ ραξηηνύ.
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9. Ση είλαη ε επαγγεικαηηθή εζηθή θαη ζε ηη δηαθέξεη από ην λόκν;


Δπαγγεικαηηθή εζηθή είλαη ην ζύλνιν ησλ εζηθώλ θαλόλσλ, ζπλεζεηώλ
θαη αληηδξάζεσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηε ζπλείδεζε θαη ηελ πξνζσπηθόηεηά
καο ζην ρώξν εξγαζίαο καο.



Οη εζηθνί λόκνη είλαη άγξαθνη θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ
πξνζσπηθόηεηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ελόο αλζξώπνπ.



Νόκνο είλαη θάζε ππνρξεσηηθόο γξαπηόο θαλόλαο από ηνλ νπνίν
απνξξένπλ ηα δηθαηώκαηα θαη νη ππνρξεώζεηο. Η κε ζπκκόξθσζε
πξνο απηόλ εμππαθνύεη πνηληθή δίσμε.



Η εζηθή ζπκπεξηθνξά είλαη έκθπηε ζηνλ άλζξσπν, αιιά εμαξηάηαη θαη
από ην πεξηβάιινλ πνπ κεγάισζε θαη δεη θαη από ηα γεγνλόηα πνπ
ζεκάδεςαλ ηε δσή ηνπ.



Πνιιέο θνξέο ε εζηθή παξαβιέπεηαη γηα ράξε ηνπ λόκνπ θαη ζε άιιεο
πεξηπηώζεηο, ν λόκνο γηα ράξε ηεο εζηθήο.

10. Να δώζεηε ηέζζεξηο (4) νδεγίεο γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε παξαπόλσλ ησλ
πειαηώλ ζην εζηηαηόξην όπνπ εξγάδεζηε.


ε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ηζαθώλεζηε κε ηνλ πειάηε. Να
ζπκάζηε: «θεξδίδεηο έλα θαπγά, ράλεηο έλα θίιν», θαη ζε απηή ηελ
πεξίπησζε ράλεηο έλα πειάηε.



Αθνύζηε ηνλ πειάηε κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη λα κελ μερλάηε όηη ληώζεη
θαιύηεξα όηαλ ζαο ιέεη ην παξάπνλό ηνπ. Μελ ηνλ δηαθόπηεηε, όηαλ
κηιά θαη θαηαλνείζηε αθξηβώο ηη ζέιεη λα πεη.



Δπγέλεηα κε ηνλ πειάηε. Να είζηε επγεληθνί κε ηνλ πειάηε, έζησ θαη αλ
ην πξόβιεκα ηνπ δελ έρεη λα θάλεη κε ην μελνδνρείν, αιιά νθείιεηαη ζε
άιινπο ιόγνπο. Όηαλ είκαζηε επγεληθνί, πξνιαβαίλνπκε παξεμεγήζεηο.



Δμήγεζε ζηνλ πειάηε κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν θαη όζν πην απιά γίλεηαη
ηη έρεη πξνθαιέζεη ην πξόβιεκα, ρσξίο όκσο λα ηνπ δεηάηε ζπλερώο
ζπγγλώκε.



Πάξε ζεκεηώζεηο ζε έλα ραξηί, θάλε θάηη θαη θξόληηζε ακέζσο λα ηνλ
εμππεξεηήζεηο.



Δπραξίζηεζε ηνλ πειάηε πνπ έθαλε γλσζηό ην παξάπνλό ηνπ ζηελ
επηρείξεζε.

5



Δμππεξέηεζέ ηνλ. Δάλ δελ κπνξείο εζύ λα ην θάλεηο, κεηάθεξε ην
πξόβιεκά ηνπ ζηνλ πξντζηάκελό ζνπ. Μελ αλαιακβάλεηο επζύλεο, αλ
δελ κπνξείο λα θάλεηο θάηη γηα ην πξόβιεκα.



Έιεγρνο. Διέγμηε αλ ν πειάηεο έκεηλε επραξηζηεκέλνο θαη αλ όρη,
βξείηε γηαηί θαη πξνζπαζήζηε μαλά λα ιύζεηε ην πξόβιεκά ηνπ.

11. Να αλαθέξεηε ηέζζεξα (4) ζεκεία ζσζηήο επαγγεικαηηθήο
αγσγήο/ζπκπεξηθνξάο πνπ δηέπνπλ ηε ζρέζε ελόο ππαιιήινπ πξνο ηελ
μελνδνρεηαθή επηρείξεζε όπνπ εξγάδεηαη.


Να απνθεύγεη λα δπζθεκεί ηε δηεύζπλζε ή ην μελνδνρείν ζην νπνίν
εξγάδεηαη.



Να εθηειεί ζην αθέξαην ηα θαζήθνληά ηνπ, όπσο απηά νξίδνληαη ζην
ζρέδην ππεξεζίαο ηεο ζέζεο ηελ νπνία θαηέρεη.



Να δέρεηαη νδεγίεο γηα ηα θαζήθνληά ηνπ πξνζεθηηθά, ζεηηθά θαη ρσξίο
παξάπνλα.



Να ζέβεηαη ην ρξόλν ησλ πξντζηάκελσλ θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ.



Να αθήλεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζπκθέξνληα θαη πξνβιήκαηα καθξηά από
ην ρώξν εξγαζίαο.



Να απνηξέπεη ηνπο θίινπο θαη ζπγγελείο ηνπ λα ηειεθσλνύλ ζηελ
εξγαζία ηνπ, παξά κόλν γηα ζνβαξνύο ιόγνπο.



Να ηεξεί ζρνιαζηηθά ην σξάξην εξγαζίαο.



Να ηεξεί ηνπο εζσηεξηθνύο θαλνληζκνύο ηεο κνλάδαο πνπ ηνλ
εξγνδνηεί.



Να είλαη επγεληθόο κε όινπο θαη λα ζέβεηαη ηδηαίηεξα ηνπο
πξντζηακέλνπο ηνπ.



Να ππνζηεξίδεη πάληνηε ηα ζπκθέξνληα θαη ηελ πνιηηηθή ηεο
επηρείξεζεο πνπ ηνλ εξγνδνηεί.

12. Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.
γ) Η ειαρηζηνπνίεζε ησλ ιαζώλ

6

ΜΔΡΟ Β΄
13. Καηά ηνλ ζρεδηαζκό κηαο επαγγεικαηηθήο θνπδίλαο, ε νκάδα εξγαζίαο είλαη
ππνρξεσκέλε λα ιακβάλεη ππόςε όιεο ηηο πξόλνηεο ηεο λνκνζεζίαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αζθάιεηαο.
Να πεξηγξάςεηε ηέζζεξα (4) από απηά ηα κέηξα (αζθάιεηαο) πνπ απαηηνύληαη
από ηελ λνκνζεζία.


Να δηαζέηεη ηνπο θαηάιιεινπο ππξνζβεζηήξεο θαη θνπβέξηεο
ππξόζβεζεο.



Να δηαζέηεη εθεδξηθό θσηηζκό πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζε πεξίπησζε
δηαθνπήο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο.



Να δηαζέηεη εμόδνπο δηαθπγήο π.ρ. ε θσηεηλή έλδεημε «ΔΞΟΓΟ
ΚΙΝΓΤΝΟΤ» θαη νη πόξηεο ησλ εμόδσλ θηλδύλνπ λα είλαη εθνδηαζκέλεο
κε κνρινύο πνπ λα αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ.



Να δηαζέηεη εμνπιηζκέλα θνπηηά πξώησλ βνεζεηώλ.



Σν πξνζσπηθό ηεο θνπδίλαο λα ηπγράλεη ηεο θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο
γηα πξώηεο βνήζεηεο.



Να ηνπνζεηνύληαη ζηελ θνπδίλα νδεγίεο γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ
εμνπιηζκνύ πνπ θξίλεηαη επηθίλδπλνο.



Να ππάξρνπλ ζρέδηα έθηαηεο αλάγθεο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο ή θαη
ζεηζκνύ.

14. Δίζηε ν ππεύζπλνο πξνζσπηθνύ ηνπ μελνδνρείνπ όπνπ εξγάδεζηε. Να
απαξηζκήζεηε νθηώ (8) βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ ηε ζρέζε
ησλ πξντζηακέλσλ πξνο ηνπο πθηζηάκελνύο ηνπο.


Οη πξντζηάκελνη πξέπεη λα είλαη δίθαηνη.



Πξέπεη λα ππάξρεη ζεβαζκόο πξνο ηνπο πθηζηάκελνπο.



Γελ πξέπεη λα δεηάλε εθδνπιεύζεηο.



Να κελ πξνζβάιινπλ ηνπο πθηζηακέλνπο.



Να δηαζέηνπλ ρξόλν γηα λα αθνύλε θαη λα ιύλνπλ ηα πξνβιήκαηα.



Να είλαη επγεληθνί.



Να είλαη θηιηθνί, ηππηθνί θαη ζνβαξνί.



Να δηνηθνύλ δίλνληαο πάληνηε ην θαιό παξάδεηγκα.
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15. Να πεξηγξάςεηε ηέζζεξηο (4) επηδξάζεηο πνπ επηθέξεη ην καγείξεκα ζηηο
πξσηεΐλεο θαη λα δώζεηε έλα (1) παξάδεηγκα ζπγθεθξηκέλεο ηξνθήο γηα ηελ
θάζε πεξίπησζε μερσξηζηά.


Οη πξσηεΐλεο πήδνπλ (από πγξέο γίλνληαη ζηεξεέο) θαη γίλνληαη
επθνινρώλεπηεο. Οη πεξηζζόηεξεο πξσηεΐλεο πήδνπλ ζε ζεξκνθξαζίεο
71 κε 85 °C – (απγά, γάια).



Σν θνιιαγόλν ζηνπο ζπλδεηηθνύο ηζηνύο είλαη πξσηεΐλε πνπ βξίζθεηαη
ζε θξέαηα ρακειήο πνηόηεηαο. Με ηε βνήζεηα ησλ πγξώλ κεζόδσλ
καγεηξέκαηνο (βξάζηκν, ζηνπ, κπξεδέ), ην θνιιαγόλν κεηαηξέπεηαη ζε
δειαηίλε, κέξνο ηεο νπνίαο δηαιύεηαη ζην πγξό, κε απνηέιεζκα λα
γίλνληαη καιαθά θαη επθνινρώλεπηα – (θξέαηα ρακειήο πνηόηεηαο).



Η αληίδξαζε ηνπ Μέηιιαξη παξαηεξείηαη ζηηο μεξέο κεζόδνπο
καγεηξέκαηνο (ζράξα, θνύξλν) όπνπ επηθέξεη ζεηηθέο επηπηώζεηο ζηηο
ηξνθέο, γηαηί βειηηώλεη ηελ εκθάληζε, ηε γεύζε θαη ην άξσκά ηνπο
(ξόζηα, θηιέηα ζηε ζράξα, θξπγαληέο).



Η πξσηεΐλεο ζην αζπξάδη ηνπ απγνύ πνπ κε ην ρηύπεκα (θαη παξνρή
ειάρηζηεο ζεξκόηεηαο) ηεληώλνπλ θαη ζπγθξαηνύλ αέξα θάλνληαο αθξό
(αζπξάδη ηνπ απγνύ).

16. α) Οη οθόνερ αυήρ (touch screens) είλαη έλα απηόκαην ζύζηεκα
παξαγγειηώλ πνπ εθαξκόδεηαη ζηα εζηηαηόξηα.
Να γξάςεηε ηέζζεξηο (4) εξγαζίεο πνπ κπνξνύλ λα δηεθπεξαηώζνπλ νη
ηξαπεδνθόκνη κε ηε ρξήζε ηεο νζόλεο αθήο (touch screen).


Δύθνιε ιήςε παξαγγειίαο.



Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ηεο παξαγγειίαο.



ηαδηαθή παξάδνζε ηεο παξαγγειίαο.



Αθύξσζε παξαγγειίαο.



Γηαρείξηζε ηξαπεδηώλ.



Έθδνζε ινγαξηαζκνύ.



Άκεζε θαη ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ην θεληξηθό ζύζηεκα.
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β) Πνηα είλαη ε ζεκαζία ησλ ηλεκτπονικών πωλήσεων (on-line sales) γηα ηε
ζύγρξνλε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε;


Σα ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξείηαη κεγάιε αύμεζε ηεο ρξήζεο ησλ
ειεθηξνληθώλ πσιήζεσλ.



Όιν θαη πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο παξέρνπλ ζηνπο επηζθέπηεο ησλ
ηζηνζειίδσλ ηνπο ηε δπλαηόηεηα ππνβνιήο παξαγγειηώλ θαη
πξαγκαηνπνίεζεο αγνξώλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ.



Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο ησλ
επηρεηξήζεσλ κε ζεηηθό αληίθηππν θαη ζηνλ θαηαλαισηή πνπ ηνπ
παξέρεηαη κεγαιύηεξν εύξνο επηινγώλ, θαιύηεξε εμππεξέηεζε θαη
θαιύηεξεο ηηκέο.



Άκεζε επαθή ηνπ πειάηε κε ηελ επηρείξεζε.

ΜΔΡΟ Γ΄
17. Έρεηε αλαιάβεη θαζήθνληα Αξρηκάγεηξα ζε έλα μελνδνρείν πνιπηειείαο. Έλα
από ηα θαζήθνληά ζαο είλαη θαη ν ζσζηόο πξνγξακκαηηζκόο παξαγσγήο
θαγεηώλ.
α) Πνηα είλαη ε ρξεζηκόηεηα ηνπ ζσζηνύ πξνγξακκαηηζκνύ παξαγσγήο
θαγεηώλ;


Απνηειεζκαηηθή κέζνδνο γηα ηελ απνθπγή ζπαηάιεο.



Παξαγσγή θαγεηώλ ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα επίπεδα ησλ
πσιήζεσλ.



Πξνζαξκνγή ηεο παξαγσγήο αλάινγα κε ηε δήηεζε.



Διαρηζηνπνίεζε ηεο ππεξπαξαγσγήο θαγεηώλ.



Αμηνπνίεζε όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ ζε όια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο
θαγεηώλ.

β) Να αλαθέξεηε ηα ηξία (3) βαζηθά ζηάδηα πνπ πεξηιακβάλεη ε δηαδηθαζία
παξαγσγήο θαγεηώλ.


Πξνεηνηκαζία θαη πξνπαξαζθεπή ησλ ηξνθίκσλ.



Σεκαρηζκόο ζε κεξίδεο.



Μαγείξεκα ησλ θαγεηώλ.
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γ) Να εμεγήζεηε ηέζζεξα (4) βαζηθά ζηνηρεία/παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππόςε γηα ην ζσζηό πξνγξακκαηηζκό παξαγσγήο θαγεηώλ.
Ιζηνξηθό ησλ πσιήζεσλ:


πγθέληξσζε, αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη ζύγθξηζε κε πξνεγνύκελεο
πσιήζεηο (έληππν ηζηνξηθώλ ησλ πσιήζεσλ).
Πιεξόηεηα ηεο κνλάδαο:



Απαξαίηεηε ε θαζηέξσζε ηνπ δειηίνπ πιεξόηεηαο.



Η θνπδίλα λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί ζσζηά ηελ παξαγσγή ηεο.
Πξνθξαηήζεηο Δζηηαηνξίνπ:



Να ιακβάλνληαη ππόςε νη πξνθξαηήζεηο ηνπ εζηηαηνξίνπ, εηδηθά γηα
κεγάιεο εθδειώζεηο νύησο ώζηε ν πξνγξακκαηηζκόο ηνπ εζηηαηνξίνπ
θαη ηεο θνπδίλαο λα γίλεηαη επθνιόηεξα.
Σν Μελνύ:



Σν κελνύ πξέπεη λα είλαη πξνγξακκαηηζκέλν γηα κηα ζπγθεθξηκέλε
ρξνληθή πεξίνδν (επνρηαθό).



Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα αλαπξνζαξκνγήο ηνπ κελνύ νύησο ώζηε λα
ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζεύκαηα πιηθώλ.



Ο Αξρηκάγεηξαο λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο παξαγγειίεο πιηθώλ
έγθαηξα.



Ο Αξρηκάγεηξαο λα εηνηκάζεη ην πξόγξακκα εξγαζίαο θαη ηελ θαηαλνκή
θαζεθόλησλ ζην πξνζσπηθό ηεο θνπδίλαο.
Αλάγθεο ζε πξώηεο ύιεο:



Η πξόβιεςε γηα θάζε θαγεηό ζύκθσλα κε ην ηζηνξηθό ησλ πσιήζεσλ.



Ο θαζνξηζκόο ηεο πνζόηεηαο ησλ πιηθώλ πνπ ζπλζέηνπλ ηα δηάθνξα
θαγεηά.



Η πνζόηεηα ησλ πιηθώλ βαζίδεηαη ζηνπο εμήο παξάγνληεο:
α) ζην κέγεζνο ησλ κεξίδσλ.
β) ζηα πξόηππα αγνξώλ ησλ ηξνθίκσλ.
γ) ζηελ απόδνζε ησλ πιηθώλ κεηά ηελ παξαζθεπή ηνπο ζε καγεηξεκέλα
θαγεηά.
Καζνξηζκόο πξνηύπσλ:



Σα πξόηππα είλαη θαλόλεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνύληαη θαη
θαιύπηνπλ ηξεηο βαζηθνύο ηνκείο: α) πξόηππεο κεξίδεο, β) πξόηππεο
ζπληαγέο, γ) πξόηππα αγνξώλ ηξνθίκσλ
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18. Καζνξηζηηθόο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ελόο εδεζκαηνινγίνπ (κελνύ) είλαη
ν ισοζςγισμόρ.
α) Να εμεγήζεηε ηε ζεκαίλεη ισοζςγισμένο κελνύ.


Ο ηζνδπγηζκόο ηνπ κελνύ έρεη σο ζηόρν λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ
θαη ηελ απνθπγή ηεο κνλνηνλίαο. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηηο αληηζέζεηο:
1) κεηαμύ ησλ ηξνθίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, 2) κεηαμύ ησλ κεζόδσλ
καγεηξέκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, 3) κεηαμύ ησλ ρξσκάησλ, ηεο
πθήο θαη ησλ γεύζεσλ.



Κάζε θαγεηό ή ζεηξά θαγεηώλ ιακβάλεηαη ππόςε σο κνλάδα, ζε
ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα θαη ηα επόκελα θαγεηά θαη κε ην κελνύ σο
ζύλνιν, γηα λα δώζεη ηε κεγαιύηεξε δπλαηή ειθπζηηθόηεηα κέζσ ησλ
αληηζέζεσλ ή ησλ ελαξκνληζκέλσλ ζπλδπαζκώλ.

β) Σν πην θάησ κελνύ δελ είλαη ηζνδπγηζκέλν θαη θαιείζηε λα εληνπίζεηε
ηέζζεξα (4) ιάζε.
Καλειόλη Φινξεληίλ κε άιηζα Μνξλέ
*********
Αλάκεηθηα Φύιια Μαξνπιηώλ κε ηήζνο Κνηόπνπινπ ζηε ράξα
*********
Υνηξηλή Μπξηδόια ζηε ράξα κε άιηζα Μήινπ
Παηάηεο Νηνθηλνπάδ
παλάθη νηέ
Καξόηα Γιαζέ
*********
Μειόπηηα κε άιηζα Βαλίιηαο


Δπαλάιεςε πιηθώλ (ζπαλάθη, κήια, γάια, θξέκα)



Δπαλάιεςε ρξσκάησλ (πξάζηλν, άζπξν)



Δπαλάιεςε ιέμεσλ θαη κεζόδνπ καγεηξέκαηνο (ζράξα, θνύξλνο)



Δπαλάιεςε πθήο (ζάιηζα κνξλέ, ζάιηζα κήινπ, ζάιηζα βαλίιηαο)



Λαλζαζκέλε ζεηξά παξνπζίαζεο ησλ θαγεηώλ
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γ) Να ζπλζέζεηε έλα ηζνδπγηζκέλν κελνύ κε ηέζζεξηο (4) ζεηξέο. Σν θπξίσο
θαγεηό πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ηξία (3) ζπλνδεπηηθά.

-----ΣΔΛΟ ΓΟΚΙΜΙΟΤ -----
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