
ЛИСТА РАДНИХ ЗАДАТАКА

По завршеном образовању за образовни профил кувар ученик стиче стручне компетенције које се 
проверавају одговарајућим радним задацима како је то наведено у следећој табели.

Шифра                                       Назив радног задатка:
КУВ-1  Валдорф салата; Кордон блу, мешано вариво, зелена салата; Кох са винским шатоом

КУВ-2  Говеђа салата; Пилав од пилећег меса, зелена салата; Принцес крофне са шлагом

КУВ-3  Пилећа салата; Ћуфте на грчки начин, зелена салата; Палачинке у винском шатооу

КУВ-4  Пуњена јаја касино; Говеђи гулаш, широки резанци, витаминска салата; Палачинке са
             џемом

КУВ-5  Салата од лигњи; Котлет Империјал, пиринач вариво, српска салата; Воћна салата

КУВ-6  Смуђ у маринату од поврћа; Котлет Парма, парадајз салата; Воћна салата

КУВ-7  Салата од лигњи; Мусака од тиквица, парадајз салата; Палачинке у млечном шатооу

КУВ-8  Валдорф салата; Чобански ћевап, српска салата; Гратиниране палачинке са орасима

КУВ-10 Велуте од целера; Пржена риба на тршћански начин, зелена салата; Воћна салата

КУВ-12 Потаж од печурака; Бифтек Монте Карло, мешано вариво, парадајз салата; Сува пита
               са орасима

КУВ-13 Рагу чорба од пилећег меса; Лесковачка мућкалица 'на други начин', купус салата;
               Принцес крофне са шлагом

КУВ-15 Потаж од печурака; ролат Штефани, спанаћ као крем, парадајз салата, Воћна салата

КУВ-17 Валдорф салата; Телећи соте са печуркама, париске кнедле, мимоза салата;
               Палачинке са чоколадом

КУВ-19 Рижото са печуркама; Розбратна на српски начин, купус салата; Воћна салата

КУВ-20 Рижото од морских плодова; Филе мињон са печуркама, мешано вариво, зелена
              салата; Палачинке са орасима

КУВ-21 Гратиниране палачинке са сиром; Телећи медаљони са сосом од печурака, мешано
               вариво, српска салата; Принцес крофне са шлагом

КУВ-22 Смуђ Орли; Крменадла на цигански начин, витаминска салата; Кох са винским
               шатоом

КУВ-23 Шпагете карбонаре; Котлет Бон-фам, витаминска салата; Принцес крофне са шлагом

КУВ-24 Салата од лигњи; Телећи котлет Орлов, мешано вариво, српска салата; Палачинке са
              чоколадом



КУВ-25 Пуњена јаја Касино; Турнедо Росини, мешано вариво, зелена салата; Сува пита са
              орасима

КУВ-26 Крофне са сиром; Филе мињон на ловачки начин, мешано вариво, мимоза салата; Кох
              са винским шатоом

КУВ-27 Поховане лигње; Ајмокац од пилећег меса, пиринач вариво, српска салата; Кох са
              винским шатоом

КУВ-30 Суфле са печуркама; Бифтек сa фефер сосом, мешано вариво, Зелена салат;, Принцес
               крофне са шлагом

               

КУВ-33 Валдорф салата; Хајдучки ћевап, Парадајз салата; Палачинке са чоколадом

КУВ-34 Смуђ у маринату од поврћа; Котлет ''Миланез'', краставац салата; Принцес крофне са
               шлагом

КУВ-35 Попијети од смуђа; Котлет ''Парма'', парадајз салата; Воћна салата

КУВ-36 Велуте од пилећег меса; Соте ''Строганов'', динстани пиринач, парадајз салата;
               Гратиниране палачинке са орасима

КУВ-37 Салата од говеђег меса; Риба на тршћански начин, кувани слани кромпир, краставац
               салата; Палачинке са џемом

КУВ-39 Потаж од печурака; Карађорђева шницла, мешано вариво, мимоза салата; Палачинке
                у винском шатооу

КУВ-40 Француска салата; Риба на далматински начин- кувани слани кромпир, салата од
               свеже паприке; Сува пита са орасима


