
 برای سرخ کردن پیاز بهتر است از چه روغنی استفاده کنیم؟

 جامد-1

  ☑ مایع مخصوص سرخ کردنی-2

 روغن زیتون-3

 کره-4

 

 شهد کوکوی قندی را چه زمانی اضافه میکنیم؟

 همزمان به مایع اضافه میکنیم-1

 اواسط پخت اضافه میکنیم-2

 پس از سرخ شدن یک طرف آن می ریزیم-3

  ☑ پس از اینکه کوکو کامال پخته شد و هر دو طرف آن برشته شد-4

 

 ینکه حلیم کشدار شود از چه نوع گوشتی استفاده می نماییم و هنگام کوبیدن چگونه عمل میکنیم؟برای ا

 گوشت ران و چرخ کرده-1

  ☑ گوشت سردست و مالش داده-2

 گوشت دنده و مستقیم کوبیده-3

 گوشت گردن و ورز دادن آن-4

 

 نقش تخم مرغ در غذاهایی مانند کتکت و کوفته و شامی چیست؟

 ر پف میکندغذاها بهت-1

 برای صرفه جویی در روغن-2



 باعث نرمی غذا می شود-3

  ☑ باعث می شود غذا در حین سرخ شدن نپاشد-4

 

 ؟بهترین روش جا افتادن خورش فسنجان کدام است

  ☑ حرارت کم و شوک دادن-1

 حرارت زیاد و هم زدن مداوم-2

 حرارت باال و شوک دادن-3

 باز گذاشتن درب ظرف و حرارت متوسط-4

 

 پیاز چه تاثیری در خورش ها دارد؟

 باعث غلظت غذا می شود-1

 سبب خوشمزه تر شدن غذا می شود-2

 بوی ضحم گوشت را میگیرد-3

  ☑ همه خواص ذکر شده را داراست-4

 

 نگهداری غالت و حبوبات کدام است؟ صحیح ترین و مناسب ترین راه

 جای خشک-1

  ☑ خشک و سرد-2

 خشک و گرم-3

 جای مرطوب-4

 



 بهترین روش نگهداری برنج کدام است؟

 مخلوط با نمک-1

 قرار دادن آن مدتی در آفتاب-2

  ☑ نگهداری در جای خشک-3

 استفاده از قرص مخصوص-4

 

 برای تهیه کباب بره از چه قسمتی از گوشت باید استفاده شود؟

 ران-1

 فیله-2

  ☑ راسته-3

 قلوه گاه-4

 

  مشخصات گوشت فاسد چیست؟

  ☑ نرمی و شلی تغییر رنگ بوی زننده-1

 نرمی تغییر رنگ لزج بودن-2

 سفتی سیاه شدن-3

 رگه رگه شدن گوشت-4

 

 پخت از کدامیک از موارد زیر استفاده می شود؟برای سبز ماندن نخود فرنگی و باقال در هنگام 

  ☑ جوش شیرین-1

 جوهر نمک-2



 جوهر لیمو-3

 آبلیمو-4

 

 زمان اضافه شدن سبزی به خورش:

 بعد از نیم پز شدن گوشت-1

 بعد از نیم پز شدن حبوبات-2

  ☑ در همان ابتدا که مواد را تفت می دهیم-3

 زمان آن فرق نمی کند-4

 

 ی در خورش خوش رنگتر شود چه باید کرد؟برای اینکه رب گوجه فرنگ

  ☑ رب را با روغن تفت می دهیم-1

 رب را با آب داغ مخلوط میکنیم-2

 رب را با آب سرد مخلوط  میکنیم-3

 رب را از ابتدا به غذا اضافه میکنیم-4

 

 دلمه چه نوع غذایی است؟

 یک نوع سوفله است-1

 غذایی است که فقط در فر پخته می شود-2

 یک نوع ساالد است-3

 غذایی است که از مخلوط کردن مواد غذایی معین و قرار دادن آن در سطح داخلی یک نوع سبزی مورد نظر تهیه می شود-4

☑  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


