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ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 

 
1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων να συμπληρώσετε όλα τα κενά με τα 

στοιχεία που ζητούνται.  

2. Το δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη. Μέρος Α΄, Μέρος Β΄ και Μέρος Γ΄. 

3. Να απαντήσετε ΟΛΑ τα ερωτήματα. 
4. Οι συνολικές μονάδες του δοκιμίου είναι 100. 

5. Ο αριθμός των μονάδων για κάθε ερώτηση ή υποερώτημα φαίνεται στο τέλος 
της ερώτησης ή του υποερωτήματος σε παρένθεση. 

6. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο απαντήσεων.  

7. Να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

8. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν.  

9. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με πένα χρώματος 
μπλε ανεξίτηλης μελάνης. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η 
εκφώνηση. 

10. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού και διορθωτικής ταινίας. 

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
 

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ  (5) ΣΕΛΙΔΕΣ  
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Α΄ ΜΕΡΟΣ Αποτελείται από 12 ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 4 
μονάδες. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

 
 
 
Να γράψετε Σωστό ή Λάθος 
 
1. α. Τα ‘’κρουτόνια’’ (croutons) είναι παρασκευές ψωμιού και σερβίρονται με 

    σούπες και σάλτσες.     Σωστό ή Λάθος  (2 μον.) 
 
β. Οι ‘’ντομάτες κονκασέ’’ είναι απλά ντομάτες ξεφλουδισμένες.  

Σωστό ή Λάθος       (2 μον.) 
 
2. α. Το ‘’μπουκέ γκαρνί’’ είναι δέσμη αρωματικών χόρτων και βοτάνων. 

Σωστό ή Λάθος        (2 μον.) 

β. Τα γλάσα είναι ελαττωμένοι ζωμοί.   Σωστό ή Λάθος        (2 μον.) 

 
3. α. Ο άσπρος ζωμός από κοτόπουλο έχει τον ίδιο χρόνο ετοιμασίας με τον 

    σκούρο ζωμό από βοδινό.    Σωστό ή Λάθος  (2 μον.) 

 

β. Με τα ακονισμένα μαχαίρια υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος να τραυματιστούμε.                                                                                                                     

        Σωστό ή Λάθος  (2 μον.) 

 
4. α. Κατά την διαδικασία παρασκευής των ζωμών, προσθέτουμε αλάτι.      

Σωστό ή Λάθος  (2 μον.) 

 

β. Από τα κόκκαλα του ψαριού παρασκευάζουμε σκούρο και άσπρο ζωμό. 

             Σωστό ή Λάθος       (2μον.) 
 
 
 
Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων. 

 
5. Το ‘’μιρπουά’’ (mirepoix) είναι μείγμα λαχανικών, το οποίο αποτελείται από 

κρεμμύδι,__________________ και ________________.     (4 μον.) 
 

6. Το ‘’ Μπερ Μανιέ ’’ (Beurre Maniè) είναι πηκτική ουσία η οποία αποτελείται από 
ίσες ποσότητες ____________________ και ______________________.  

  (4 μον.) 
7. Η δηλητηρίαση από  εντομοκτόνα ονομάζεται _____________δηλητηρίαση 

ενώ η σαλμονέλα ονομάζεται ________________ δηλητηρίαση.  
                                                                                                               (4 μον.) 

8.  Με τους ζωμούς παρασκευάζουμε ________________και _________________. 
     (4 μον.) 
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9. Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Α΄ με τις επεξηγήσεις της στήλης Β΄. 

           (4 μον.) 
 

ΣΤΗΛΗ Α΄ ΣΤΗΛΗ Β΄ 
1. Μπρουνουάζ (Brunoise) 

 

Α. Κύβοι 0.5 cm 

2. Τζουλιέν (Julienne) Β. Στενόμακρες λωρίδες  

     πάχους 2 mm και μήκους 1.5 cm 

3. Παϊζάν (Paysan) 

 

Γ. Χωριάτικο κόψιμο (διάφορα 

    σχήματα) 

4. Μασετουάν (Macedoine) 

 

Δ. Στενόμακρες λωρίδες  

     πάχους 2.5 mm και μήκους 3-4 cm 

 Ε. Λεπτές φέτες πάχους 1 mm που 

    κόβονται με μαντολίνο 
 Στ. Μικροί κύβοι που κόβονται από 

      τζουλιέν 
 

1. _____ 2.  _____ 3.  _____ 4.  _____ 

 
Να γράψετε την σωστή απάντηση.      (4 μον.) 
 
10. Το ΡΟΥ(ROUX) είναι: 

Α. Ίση ποσότητα βούτυρο με αλεύρι ψημένο.  
Β. Βούτυρο αλατισμένο. 
Γ. Είδος ζωμού. 
Δ. Ίση ποσότητα βούτυρο με αλεύρι. 

    
11. Ο χρόνος που χρειάζεται για να παρασκευασθεί ο ζωμός από κοτόπουλο είναι:  

(4 μον.) 
Α. 8 ώρες. 
Β. 2 ώρες. 
Γ. 20-25 λεπτά. 
Δ. 6 ώρες. 
 

 
12. Να επεξηγήσετε τους πιο κάτω όρους.     (4 μον.) 

 
α.Λιαιζόν(Liaison).  
 
β.Όνιον κλουτέ(Onion Gloutè). 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ Αποτελείται από 4 ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 8 
μονάδες. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

 
13. α. Να αναφέρετε πέντε (5) περιπτώσεις κατά τις οποίες, σύμφωνα με την ατομική 

    υγιεινή, ο μάγειρας πρέπει να πλένει τα χέρια του, κατά τη διάρκεια της 
    εργασίας  του στην κουζίνα.                   (5 μον.) 
 

β. Να γράψετε έξι (6) μέρη από τα οποία αποτελείται η στολή του μάγειρα.  

(3μον.) 

 
 

14. α. Να γράψετε δύο (2) διαφορές μεταξύ της σάλτσας Μπεσιαμέλ (Béchamel) και 

    της σάλτσας Βελουτέ.        (4 μον.) 

   

β. Να αναφέρετε τα υλικά και τη διαδικασία παρασκευής της  σάλτσας 

    ΄΄Μπεσαμέλ΄΄ (Béchamel).         (3 μον.) 

γ. Να αναφέρετε ένα παράγωγο της  σάλτσας ΄΄Μπεσαμέλ΄΄ (Béchamel).  

           (1 μον.) 

 

15. α. Να ονομάσετε τρεις (3) παράγοντες που προκαλούν ατυχήματα στην κουζίνα. 

  (3 μον.) 
β. Να αναφέρετε πέντε (5) είδη ατυχημάτων στην κουζίνα.   (5 μον.) 

 

 

16. α. Να δώσετε τον ορισμό για τους ζωμούς.         (3 μον.) 

     β. Να κατονομάσετε τα τρία (3) είδη ζωμών.         (3 μον.) 

     γ. Να κατονομάσετε τα τέσσερα  (4)  βασικά υλικά για την παρασκευή ζωμού από 

         κοτόπουλο.           (2 μον.) 

 

 
   

                                                                                              
 

Γ΄ ΜΕΡΟΣ Αποτελείται από 2 ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 10 
μονάδες. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 
 
17. α. Να καταγράψετε τέσσερα (4) σημεία που καθιστούν σημαντικές τις σάλτσες 

    στη μαγειρική τέχνη.     (4 μον.) 
 

      β. Να κατονομάσετε τις τρεις (3) κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι σάλτσες με 
          βάση τη θερμοκρασία τους και να ονομάσετε 1 (μια) μητρική σάλτσα  για την 
          κάθε κατηγορία.        (6 μον.) 
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18. α. Να δώσετε τον ορισμό των πηκτικών ουσιών.       (1 μον.) 

      β. Να γράψετε τον ορισμό των γαλακτωματοποιητικών ουσιών                 (2 μον.) 

      γ. Να αναφέρετε τέσσερα (4) παραδείγματα αμυλούχων ουσιών /τροφών.     

    (4 μον.) 

      δ. Να γράψετε τα τρία (3) είδη του ρου                                      (3 μον.) 
 
 

 
ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

 


