Kvíz pro všechny kuchaře a cukráře

Pokud si chcete ověřit své kulinářské znalosti, nebo se dovědět něco nového, tak neváhejte a zkus náš kvíz.
Pro tři nejlepší bude připravena malá odměna.
Od 17. 3. 2021 – 16. 4. 2021
Správné odpovědi zasílejte na email: hana.lieberzeitova@ddmalfa.cz do 16. dubna 2021. Vyhodnocení bude 20.
dubna 2021, vítězové budou osloveni mailem.

1. V kuchyni využíváme různé koření. Oregano má i krásný
český název, jaký?
a) mateřídouška
b) dobromysl
c) jitrocel
2. Pokud chceme připravit kynuté buchty či knedlíky, co
budeme potřebovat, aby bylo těsto krásně nadýchané?
………………............................
3. Které dochucovadlo se objevilo i ve známe české
pohádce? Neobejde se bez něho žádná kuchyně i pan král
nakonec musel dát za pravdu své dceři Marušce?
……………………………………………

4. A u pohádek ještě zůstaneme. Co vykypělo z hrnce
v pohádce „Hrnečku dost“?
……………………………..

5. Na pravou svíčkovou použijeme?
a) kvalitní svíčky
b) zadní hovězí
c) kuřecí prsa

6. Vavřínové listy byly součástí ozdoby hlav římských císařů,
ale najdeme je i v naší kuchyni, pod jakým názvem?
a) bobkový list
b) muškátový květ
c) nové koření
7. Bramboráky zná určitě každý. Co použijeme na jejich
přípravu?
a) syrové brambory
b) vařené brambory
c) Bramborové těsto

8. Jaký pokrm je na obrázku?

………………………………………………………………..
9. Vodní melou patří mezi:
a) ovoce
b) zeleninu

10. Jaká rostlina, využívaná k dochucení hlavně polévek je
na obrázku?
a) kopr
b) petrželka
c) bazalka

11. Napiš tři druhy kořenové zeleniny:
……………………………………………………………………………………

12.

Jaký sýr patří do Šopského salátu?
a) eidam
b) balkánský sýr
c) Mozzarella

13. Teď trochu vánoční. Jak se jmenuje oblíbené
vykrajované vánoční cukroví slepené marmeládou?
a) linecké
b) vanilkové rohlíčky
c) vosí hnízda
14. Jaký je rozdíl mezi palačinkou a lívancem?
……………………………………………………………………………….

15.

Z jakého těsta jsou vytvořeny tyto slané dobroty?

…………………………………………………….

16. Dort Pavlova nese svůj název po:
a) podle slavného kuchaře
b) podle slavné ruské baletky

17.

A teď trochu velikonoční. Co je na obrázku?

………………………………………………..

18. Humus, to je název oblíbené pomazánky. Co je hlavní
surovinou pro její přípravu?
a) červené fazole
b) cizrna
c) mleté maso
19. Co je drobenka?
a) nepovedené cukroví
b) posypka koláčů a buchet
c) zavářka do polévky

