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 توضیح مختصر راجع به پروژه

پروژه حاضر با بهره گيري از پروژه هاي مسابقات مهارت كشوري مي باشد به جهت ارزشيابي مهارت خالقيت و ابتكار جوانان 

 ظر گرفته شده است.ساعت طراحي و در ن 16شركت كننده در مسابقات مهارت رشته آشپزي براي مدت 

 در اين پروژه شركت كنندگان بايد موارد زير را بر اساس دستورالعمل تهيه و تزئين نمايند.

عدد مي باشد با  4، پروتئين، آبزيان كه از هر كدام نوع سبزيجات 3عدد با  12آماده كردن طبخ غذاهاي فينگرفود در سيني  -1

 دو نوع سس دلخواه

 زساالد مرغ و لوبيا سب -2

 غذاي خميري: راگوي مرغ با خمير ورقه اي -3

 رولت بوقلمون با دو سس دلخواه -4

 اسكالوپ گوشت فيله يا راسته گوساله جوان همراه با فتوچيني و دو نوع پوره -5

  دسر: تارت شكالتي با خمير فندق با تزئين و گارنيش با شكالت -6
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 دستورالعمل اجراي پروژه:

 رفود: آماده كردن سيني فينگ -1

 عدد و با دو نوع سس دلخواه با تزئين نهايي 12عدد كه در مجموع  4آبزيان كه از هر كدام -نوع با سبزيجات با پروتئين 3

 ساالد مرغ و لوبيا سبز: -2

 تهيه يك نوع سس – مزه دار كردن و پخت مرغ و لوبيا سبز و تركيب صحيح مواد با تزئين نهايي –آماده سازي مواد اوليه  

 تبط با ساالدمر

 راكوي مرغ با خمير ورقه اي: -غذاي خميري -3

 تزئين و گارنيش نهايي –آماده سازي مواد راگوي مرغ و تركيب و پخت نهايي  –آماده سازي و گرفتن خمير 

 رولت بوقلمون با دوسس دلخواه مربوط: -4

 –اده سازي سبزيجات كنار غذا بعنوان دورچين آماده سازي گوشت بوقلمون و مرينيت كردن آن و آماده سازي مواد رولت و آم

 طريقه پخت در داخل فر با تزئين نهايي و كارنيش آن

 :نوع پوره  2اسكالوپ گوشت فيله يا راسته گوساله جوان همراه با فتوچيني و  -5

 هايي و گارنيش آنآماده سازي فيله يا راسته گوشت و آماده سازي و پخت فتوچيني و آماده سازي دو نوع پوره با تزئين ن

 دسر تارت شكالتي با خمير فندق: -6

 آماده سازي مواد ميان تارت و تزئين نهايي با شكالت و گارنيش آن –آماده سازي خمير 
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 نقشه هاي پروژه

 نمره پروژه رديف

 15 سيني فينگرفود 1

 10 ساالد مرغ و لوبيا سبز و يك نوع سس 2

 20 ورقه ايراگوي مرغ با خمير -غذاي خميري 3

 20 رولت بوقلمون با دورچين سبزيجات و دو نوع سس 4

 20 نوع پوره 2اسكالوپ گوشت فيله يا راسته همراه با فتوچيني و  5

 15 دسر تارت شكالتي با خمير فندق با تزئين و گارنيش با شكالت 6

 100 جمع كل
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 ارزشیابي

 ساعت 3مدت زمان پروژه:                                        آماده سازي سيني غذاهاي فينگرفود ارزشيابي :

 مالحظات نمره اكتسابي بارم شرح كار رديف

   2 آماده سازي مواد اوليه  1

   2 تركيب مواد 2

   2 كيفيت پخت 3

   3 طعم و مزه 4

   2 خالقيت و ابتكار 5

   3 گارنيش 6

   0.5 سرعت عمل 7

   0.5 بهداشت محيط 8

   15 جمع كل 

     

 

 

 

 

 

 

 



مرحله کشوری –بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت                    
:استان رشته آشپزی :نام و نام خانوادگی   مرحله کشوری بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت 

 

 ارزشیابي

 ساعت 1 مدت زمان پروژه:                                    ساالد مرغ و لوبيا سبز و يك نوع سس ارزشيابي :

 مالحظات نمره اكتسابي بارم شرح كار رديف

   1 آماده سازي مواد اوليه  1

   1 پخت مواد 2

   1 تركيب مواد 3

   1 و مزه و رنگ(سس )طعم  4

   2 طعم و مزه 5

   3 گارنيش 6

   0.5 سرعت عمل 7

   0.5 بهداشت محيط 8

   10 جمع كل 

     

 

 

 

 

 

 

 



مرحله کشوری –بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت                    
:استان رشته آشپزی :نام و نام خانوادگی   مرحله کشوری بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت 

 

 ارزشیابي

 ساعت 4 مدت زمان پروژه:                             راگوي مرغ با خمير ورقه اي-غذاي خميري ارزشيابي :

 الحظاتم نمره اكتسابي بارم شرح كار رديف

   2 آماده سازي مواد اوليه  1

   4 گرفتن خمير و طريقه باز كردن آن 2

   2 تركيب مواد داخل 3

   3 كيفيت پخت 4

   3 طعم و مزه 5

   3 گارنيش 6

   2 خالقيت و ابتكار 7

   0.5 سرعت عمل 8

   0.5 بهداشت محيط 9

   20 جمع كل 
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 ارزشیابي

 ساعت 4 مدت زمان پروژه:          نوع سس 2نوع سبزيجات و  4وقلمون با دورچين رولت ب ارزشيابي :

 مالحظات نمره اكتسابي بارم شرح كار رديف

   1 آماده سازي مواد اوليه  1

   2 مزه دار كردن گوشت بوقلمون 2

   2 آماده سازي سبزيجات 3

   3 طريقه پخت 4

   4 طعم و مزه 5

   2 ه، رنگ(تهيه سس )طعم، مز 6

   3 گارنيش 7

   2 خالقيت و ابتكار 8

   0.5 سرعت عمل 9

   0.5 بهداشت محيط 10

   20 جمع 
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 ارزشیابي

 ساعت 3 مدت زمان پروژه:    نوع پوره 2اسكالوپ گوشت فيله يا راسته همراه با فتوچيني و  ارزشيابي :

 مالحظات نمره اكتسابي بارم شرح كار رديف

   2 ه سازي مواد اوليه آماد 1

   2 مزه دار كردن گوشت 2

   4 كيفيت پخت 3

   2 پوره 4

   4 طعم و مزه 5

   3 گارنيش 6

   2 خالقيت و ابتكار 7

   0.5 سرعت عمل 8

   0.5 بهداشت محيط 9

   20 جمع 
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 ارزشیابي

 ساعت 3 مدت زمان پروژه:              دسر تارت شكالتي با خمير فندق و گارنيش با شكالت ارزشيابي :

 مالحظات نمره اكتسابي بارم شرح كار رديف

   1  تهيه خمير 1

   1 قالب گيري خمير تارت 2

   1 ميزان پخت 3

   1 تهيه فيلينگ شكالتي 4

   2 طعم و مزه 5

   2 مرغوبيت بافت تارت 6

   2 مرغوبيت بافت فيلينگ 7

   3 گارنيش 8

   1 خالقيت و ابتكار 9

   0.5 سرعت عمل 10

   0.5 بهداشت محيط 11

   15 جمع 
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 فهرست مواد مصرفي

 واحد تعداد نام مواد مصرفي رديف  واحد تعداد نام مواد مصرفي رديف

 شیشه 1 سس مايونز 35  کیلو  1 گوشت سینه مرغ 1

 گرم 500 پنیر ماسكارپونه 36  کیلو  1 نر جوان گوساله فیلهگوشت  2

 گرم 500 پنیر خامه ای 37  گرم 500 فیله مرغ 3

 قوطی 1 کنسرو ذرت 38  کیلو 1 فیله گوسفندی 4

 گرم 250 خالل بادام درختی 39  کیلو 2 سیب زمینی 5

 گرم 50 برگ بو 40  کیلو 2 پیاز 6

 لیتر 1 وروغن زيتون بی ب 41  کیلو 2 هويج 7

 لیتر 2 روغن سرخ کردنی 42  بسته 1 کرفس 8

 کیلو 1 شكر 43  کیلو 1 کدو سبز 9

 کیلو 1 و تلخ شكالت تخته ای شیری 44  گرم 250 میگو 10

 عدد 15 تخم مرغ 45  گرم 300 پیازچه 11

 گرم 250 ماست چكیده 46  کیلو 1 قارچ 12

 گرم 500 کره 47  بسته 1 گوجه فرنگی مینیاتوری 13

 بسته 1 نان تست 48  عدد از 2 فلفل دلمه ای رنگی 14

 بسته 3 صورتی خامه صبحانه 49  بسته 2 کلم بروکلی 15

 بسته 1 نمك دريا 50  کیلو 1 گوجه فرنگی 16

 گرم 500 خامه شیرين شده 51  کیلو 1 لیمو ترش 17

 گرم 50 فلفل سیاه 52  گرم 150 زنجبیل 18

 گرم 50 فلفل سفید 53  گرم 150 ريحان 19

 گرم 50 فلفل پرك ترك 54  گرم 500 جعفری  20

 لیتر 1 شیر 55  گرم 250 سیر 21

 گرم 25 بهبود دهنده 56  گرم 50 رب گوجه فرنگی 22

 گرم 500 فندق 57  گرم 50 کنجد 23

 شیشه 1 سرکه 58  گرم 50 پودر کاکائو 24

 کیلو 2 قوی آرد سفید نول 59  گرم 60 پودر ژالتین 25

 گرم 200 آرد نشاسته 60  مثقال 1 زعفران 26

 بسته 1 نمك معمولی 61  گرم 150 گردو 27

 گرم 250 بادام پرك 62  کیلو 1 سینه بوقلمون 28

 گرم  50 خردل 63  کیلو 1 لوبیا سبز 29

 گرم 50 عسل 64  بسته 1 فتوچینی 30

 بسته 1 پنیر سفید فتا 65  کیلو 1 اسفناج 31

 بسته 20 پنیر ورقه ای 66  عدد  10 ون شكم پرزيت 32

 گرم 100 پودر شكر 67  شیشه 1 خیارشور 33

 گرم 100 گلوکز 68  گرم 50 بكینگ پودر 34
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 تجهیزات و ابزارفهرست 

 

 واحد تعداد ابزارعنوان  رديف  واحد تعداد عنوان تجهیزات رديف

 عدد 3 (50*40سینی فر ) 1  عدد 1 اجاق گاز فردار 1

 دست 1 لیوان 2  عدد 1 يخچال و فريزر 2

 عدد 4 قاشق چوبی 3  عدد 1 يكرويوام 3

 عدد 1 کاردك و وردنه 4  عدد 1 سینك ظرفشويی 4

 عدد 2 تخته کار 5  عدد 1 کابینت 5

 سايز 3 سرويس کاسه استیل 6  عدد 1 تهويه هوا 6

 سايز 3 سرويس آبكش فلزی 7     

 عدد 1 کتری برقی يا معمولی 8     

 بسته 1 سیخ چوبی و انبر 9     

 سايز 3 سرويس تابه تفلون و استیل 10     

 سری 1 سرويس کفگیر و مالقه  11     

 عدد 100 سايز 3ظروف يكبار مصرف در  12     

 سری 1 سرويس قابلمه دردار تفلون و استیل 13     

 عدد 10 دستمال لوله ای و پارچه ای 14     

  به مقدار مواد شوينده  15     

  به مقدار الكل ضدعفونی دست و سطوح 16     

 عدد 1 میز کار و صندلی 17     

 عدد 1 کپسول آتش نشانی 18     

 عدد 2 سطل زباله 19     

 عدد 1 جالباسی 20     
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 جهیزات و ابزارفهرست ت

 واحد تعداد عنوان تجهیزات رديف
 عدد 4 60*40سینی مستطیل طرح پیرکس يكبار مصرف در ابعاد  1

 عدد 4 60*40سینی بیضی طرح پیرکس يكبار مصرف در ابعاد  2

 عدد 4 60*40سینی اردور طرح پیرکس يكبار مصرف در ابعاد  3

 عدد 4 ت رولتسینی گرد يا بیضی طرح پیرکس يكبار مصرف جه 4

 عدد 2  40سینی گرد طرح پیرکس يكبار مصرف در ابعاد  5

 عدد 4 40*30سینی مربع و مستطیل يكبار مصرف سايز  6
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 همراه فهرست تجهیزات و ابزار

 واحد تعداد عنوان تجهیزات رديف
 عدد 1 روپوش و دمپايی سفید 1

 سری 1 چاقوی کار شخصی( جعبه ابزار )انواع چاقوهای حكاکی، قیچی، 2

 عدد 3الی  2 قالب های فانتزی در سايزهای مختلف 3

 سری 1 کلیه وسايل سبزی آرايی 4

 عدد 1 و چاقو گوشت چاقو متوسط 5

 عدد 1 25قالب دسر تارت سايز  6

 عدد 1 همزن دستی 7

 عدد 1 همزن برقی 8

 مدل 4 نگ متوسط و کوچكري 9

 عدد 1 کاردك و لیسك 10

 عدد 1 انواع پیمانه ها و قاشق اندازه گیری 11

 عدد 1 ترازو 12

 عدد 1 قلمو و برس 13

 بسته 1 سیخ چوبی 14

  به تعداد الزم چنگال و گیره های فانتزی 15

 عدد 2 50*  40قالب رولت  16

 عدد 1 سیم رابط 17

 عدد 1 30تا  25قالب کمربندی سايز  18

 عدد 1 ارنجی )خانمها( کاله مشكی )آقايان( ، شال ن 19

 عدد 1 دستكش و دستگیره فر 20

 بسته 1 دستكش التكس 21

 بسته 1 ماسك صورت 22

 

 

 


