ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ
ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012
ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ
Μάθημα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΙΣΙΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ (264)
Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ: Παπαζκεςή, 25 Μαΐος 2012
11:00 – 13:30
Δπιηπεπόμενη διάπκεια γπαπηού 2,5 ώπερ (150 λεπηά)
Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από ηπία (3) μέπη (Α΄, Β΄, Γ΄) και
από πένηε (5) ζελίδερ

ΟΓΗΓΙΔ:
1. ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΔΣΔ Δ ΟΛΔ ΣΙ ΔΡΩΣΗΔΙ
2. Σν Μέπορ Α΄ απνηειείηαη από δώδεθα (12) εξσηήζεηο θαη ε θάζε νξζή
απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηέζζεξηο (4) κνλάδεο.
3. Σν Μέπορ Β΄ απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο θαη ε θάζε νξζή
απάληεζε βαζκνινγείηαη κε νθηώ (8) κνλάδεο.
4. Σν Μέπορ Γ΄ απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο θαη ε θάζε νξζή απάληεζε
βαζκνινγείηαη κε δέθα (10) κνλάδεο.
5. Όλερ οι απανηήζειρ να δοθούν ζηο ηεηπάδιο απανηήζεων.
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ΜΔΡΟ Α΄ (48 ΜΟΝΑΓΔ)
1. Να απαληήζεηε ηηο πην θάησ δειώζεηο κε ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟ.
α) Παπαγωγικόηηηα είλαη ε αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ πξνκεζεηώλ
κε ζηόρν ηελ όζν κεγαιύηεξε παξαγσγή κε ην ρακειόηεξν θόζηνο.
β) Λειηοςπγική κοςζίνα είλαη απηή πνπ παξέρεη ηε δπλαηόηεηα γηα αύμεζε ηνπ
θόζηνπο ηξνθίκσλ.
γ) Μονάδα επγαζίαρ είλαη ν ρώξνο ζε κηα θνπδίλα όπνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ
όκνηεο εξγαζίεο από έλα ή πεξηζζόηεξα άηνκα ηνπ πξνζσπηθνύ.
δ) ειπά ή ποή επγαζίαρ ζεσξείηαη ε ειάρηζηε αμηνπνίεζε ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ
εμνπιηζκνύ ηεο θνπδίλαο από ην πξνζσπηθό.
2. Να νλνκάζεηε δύν (2) ζπζηήκαηα επηζηηηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ
εηνηκαζία θαη παξάζεζε γεπκάησλ θαη λα εμεγήζεηε έλα από απηά.
3. Είζηε 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.
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.
5. α) Να νλνκάζεηε ηξία (3) είδε κελνύ πνπ γλσξίδεηε.
β) Να επηιέμεηε έλα (1) από απηά θαη λα δώζεηε πέληε (5) ραξαθηεξηζηηθά
γλσξίζκαηα πνπ ην δηαθξίλνπλ.
6. Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.
Πνην από ηα πην θάησ επηδξά αξλεηηθά ζηηο πδξνδηαιπηέο βηηακίλεο;
α) ην θσο
β) ε ςειή ζεξκνθξαζία
γ) ην αιθαιηθό πεξηβάιινλ (pH)
δ) όια ηα πην πάλσ
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7. Να αλαθέξεηε ηέζζεξηο (4) παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε
θαηά ηε ζύλζεζε ελόο εδεζκαηνινγίνπ (κελνύ).
8. Να απαξηζκήζεηε ηέζζεξηο (4) παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαιύηεξε
εκθάληζε ηνπ εδεζκαηνινγίνπ (κελνύ).
9. Ση είλαη ε επαγγεικαηηθή εζηθή θαη ζε ηη δηαθέξεη από ην λόκν;
10. Να δώζεηε ηέζζεξηο (4) νδεγίεο γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε παξαπόλσλ ησλ
πειαηώλ ζην εζηηαηόξην όπνπ εξγάδεζηε.
11. Να αλαθέξεηε ηέζζεξα (4) ζεκεία ζσζηήο επαγγεικαηηθήο
αγσγήο/ζπκπεξηθνξάο πνπ δηέπνπλ ηε ζρέζε ελόο ππαιιήινπ πξνο ηελ
μελνδνρεηαθή επηρείξεζε όπνπ εξγάδεηαη.
12. Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.
Έλα βαζηθό πιενλέθηεκα πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε μησανογπάθηζη
(εγθαηάζηαζε ππνινγηζηώλ) ζε θάπνην εζηηαηόξην είλαη:
α) Η κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο γηα ηελ επηρείξεζε.
β) Η πξνζέιθπζε πεξηζζνηέξσλ πειαηώλ ζην εζηηαηόξην.
γ) Η ειαρηζηνπνίεζε ησλ ιαζώλ.
δ) Η κείσζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηνπ πξνζσπηθνύ.

ΣΔΛΟ ΜΔΡΟΤ Α΄
ΑΚΟΛΟΤΘΔΙ ΣΟ ΜΔΡΟ Β΄

ΜΔΡΟ Β΄ (32 ΜΟΝΑΓΔ)
13. Καηά ην ζρεδηαζκό κηαο επαγγεικαηηθήο θνπδίλαο, ε νκάδα εξγαζίαο είλαη
ππνρξεσκέλε λα ιακβάλεη ππόςε όιεο ηηο πξόλνηεο ηεο λνκνζεζίαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο πνπ αθνξά ηελ αζθάιεηα.
Να πεξηγξάςεηε ηέζζεξα (4) από απηά ηα κέηξα (αζθάιεηαο) πνπ απαηηνύληαη
από ηελ λνκνζεζία.
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14. Είζηε 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.
15. Να πεξηγξάςεηε ηέζζεξηο (4) επηδξάζεηο πνπ επηθέξεη ην καγείξεκα ζηηο
πξσηεΐλεο θαη λα δώζεηε έλα παξάδεηγκα ζπγθεθξηκέλεο ηξνθήο γηα ηελ θάζε
πεξίπησζε μερσξηζηά.
16. α) Οη οθόνερ αθήρ (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).
β) Πνηα είλαη ε ζεκαζία ησλ ηλεκηπονικών πωλήζεων (on-line sales) γηα ηε
ζύγρξνλε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε;

ΣΔΛΟ ΜΔΡΟΤ Β΄
ΑΚΟΛΟΤΘΔΙ ΣΟ ΜΔΡΟ Γ΄

ΜΔΡΟ Γ΄ (20 ΜΟΝΑΓΔ)
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;
β) Να αλαθέξεηε ηα ηξία (3) βαζηθά ζηάδηα πνπ πεξηιακβάλεη ε δηαδηθαζία
παξαγσγήο θαγεηώλ.
γ) Να εμεγήζεηε ηέζζεξα (4) βαζηθά ζηνηρεία/παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππόςε γηα ην ζσζηό πξνγξακκαηηζκό παξαγσγήο θαγεηώλ.
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18. Καζνξηζηηθόο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ελόο εδεζκαηνινγίνπ (κελνύ) είλαη
ν ιζοζςγιζμόρ.
α) Να εμεγήζεηε ηη ζεκαίλεη ιζοζςγιζμένο κελνύ.
β) Σν πην θάησ κελνύ δελ είλαη ηζνδπγηζκέλν θαη θαιείζηε λα εληνπίζεηε
ηέζζεξα (4) ιάζε πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηό.
Καλειόλη Φινξεληίλ κε άιηζα Νηνκάηαο
*********
Πξάζηλε αιάηα κε ηήζνο Κνηόπνπινπ ζηε ράξα
*********
Υνηξηλή Μπξηδόια ζηε ράξα κε άιηζα Μήινπ
Παηάηεο Πνπξέ
παλάθη νηέ
Καξόηα Γιαζέ
*********
Μειόπηηα κε άιηζα Βαλίιηαο
γ) Να ζπλζέζεηε έλα ηζνδπγηζκέλν πξνθαζνξηζκέλν κελνύ (table d hôte) γηα
επίζεκν γεύκα, κε ηέζζεξηο (4) ζεηξέο. Σν θπξίσο θαγεηό πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη θαη ηξία (3) ζπλνδεπηηθά.

--- ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΗ ---
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