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             ��றா� நிைல�க�வ� ம��� ெதாழி�க�வ� ஆைண��� 

         அறி�சா� கண��ப�� – ஏ�ர� 2022 

சைமய�கார� 

                                    ேதசிய ெதாழி�தைகைம ம�ட� 04 

ேநர�: 03 மண��தியால�க� 

ப��சா��திக��கான அறி���த�க� 

 அைன�� வ�னா�க���� வ�ைடயள���க. 

 1 ெதாட�க� 50 வைரயான வ�னா�க� ெதாட�பாக தர�ப���ள (a), (b), (c), (d) ஆகிய 

வ�ைடக�� ச�யான அ�ல� மிக�� ெபா��தமான வ�ைடய�ைன ேத�� ெச�க. 

 வழ�க�ப���ள வ�ைட�தாள�� உ�களா� ேத�� ெச�ய�ப�� ஒ�ெவா� 

வ�னா�க���மான வ�ைடக����ய இல�க�தி� (x) எ�ற அைடயாள�திைன 

இ�க.   

 இ� வ�னா�தா� 09 ப�க�கைள� ெகா���ள�. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ப�தி 1 

1. இைற�சி வைககள�� அ�தாக� காண�ப�� ேபாசைண� பதா��த� யா�? 

a) ெகா��� 

b) க�சிய� 

c) இ��� 

d) காேபாைவதேர�� 

 

2. �திய பழ�க� ம��� கா�கறிகைள� ெகா�வன� ெச��� ேபா� 

க��தி�ெகா�ள�பட ேவ��ய இர�� காரண�களாவன? 

a) தர� ம��� அள� 

b) தர� ம��� நிற� 

c) அள� ம��� த�ைம 

d) ெபௗதிக ேதா�ற� ம��� த�ைம 

 

3. ��� இைற�சி (steak meats) வைககைள ��� (Grill) ெச�� சைம��� ேபா� Rare 

நிைலைமய�ைன ெவள��ப���வ�:  

a) ெவள���ற� சைம�க�ப�� உ��ற� இள� ��தி நிறமாக� காண�பட� 

b) ெவள���ற� சைம�க�ப�� உ��ற� ��தி நிற� காண�பட� 

c) ெவள���ற�தி�� உ��ற�தி�� ந�றாக சைம�க�ப����த�   

d) ெவள���ற�தி�� ம��� உ��ற�தி�� ��தி நிற� காண�படாைம   

 

4. ப�ரதான �ேள� (Glaze) வைககள�� எ�ண��ைகயாவ� 

a) ஒ�றா�� 

b) இர�டா�� 

c) ��றா�� 

d) நா�கா�� 

 

அைன�� உ�ைமக�� ெப���  
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5. சைம�க�ப�ட உண�கைள ப�மா�வத�� ��ன� ைவ�தி��பத�கான 

ெவ�பநிைல வ ��சிைன ெத��ெச�க 

a) 440C -660C 

b) 450C - 600C 

c) 600C - 1000C 

d) 650C - 720C   

 

6. ெடமி �ேள� (Demi-glace) இலி��� தாய��க�ப�� உப ேசா� ஒ�றாவ� 

a) ெகா�ேட� ேசா� 

b) டா�டா ேசா� 

c) ெராேப� ேசா� 

d) சீ� ேசா� 

 

7. ெமச�வா� (Macedonia) �ைறய�� ெவ��வத�� மிக�� ெபா��தமான� 

a) கா�கறி ம��� ேதசி 

b) கர� ம��� ப�பாசி 

c) இ�சி ம��� உ�ள� 

d) ப�பாசி ம��� வ�லாைர 

 

8. டா�� (Darne) எ��� ம�ன�ைன ெவ��� �ைறய�ைன வ�ப��ப�   

a) ம�� ஒ�றி� உடலிலி��� ��க� அக�ற�ப�ட ��� ஒ�� 

b) பா�ய ம�� ஒ�றி� ����வா��� ெவ�ட�ப�ட ��� ஒ��   

c) வ�டமான ம�� ஒ�றி� ��க�ட� ��ய ����� ��� ஒ�� 

d) த�ைடயான ம�� ஒ�றி� ��க�ட� ��ய ����� ��� ஒ�� 

 

9. தகர�கள�� அைட�க�ப�ட உணவ�ைன கள�சிய�ப��த ேவ��ய இடமாவ� 

a) உல��த கள�சிய�தி� 

b) அைற ெவ�பநிைலய�� 

c) ெவ�பமான ம��� ஈரலி�பான இடெமா�றி� 

d) �ள����ய�� (Chiller) 

 

10. உணவ�ைன சைம�பத�காக� பய�ப��த�ப�� �ல�ெபா��கள�� 

வள��சியைட�� �ரைபேலாெகா�க� (Staphylococcus) ப���யாவ�ைன 

அழி��� �ைறயாவ� 

a) மிைக� �ள����ய�� (Freezing) ைவ�த� 

b) �ள����ய�� (Chilling to 0°C - 4°C) ைவ�த� 

c) மிைக ெவ�பநிைலய�� (Heating allow 55°C) ைவ�த� 

d) ெதா��ந��கிகைள� பய�ப���த� 
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11. ���லா வ��தி ஒ�றி� அைன�ைத�� உ�ளட�கிய �ைற (All-inclusive method) 

எ�ப�; 

a) ெவள�நா�கள�� தயா��க�ப�ட அைன�� வைகயான �ள��பான�க� ம��� 

ம�பான�க� எ�பவ��ட� ��ய ��� ேவைள உண�க�  

b) ெவள�நா�கள�� தயா��க�ப�ட அைன�� வைகயான �ள��பான�க� ம��� 

சி����க� எ�பவ��ட� ��ய ��� ேவைள உண�க�  

c) உ�நா��� தயா��க�ப�ட அைன�� வைகயான �ள��பான�க� ம��� 

சி����க� எ�பவ��ட� ��ய ��� ேவைள உண�க� 

d) உ�நா��� தயா��க�ப�ட ம�பான�க� ம��� சி����க� 

எ�பவ��ட� ��ய ��� ேவைள உண�க� 

 

12. த��� சி�க� (Tandoori Chicken) ஆன� தயா��க�ப�வ�; 

a) அவ��பதனா� 

b) ��� ெச�வதனா� 

c) ெபா��பதனா� 

d) அவண�� (oven) ைவ�பதனா� 

 

13. �ேலா��� (Cloute) இ� ஆ�க���களாவன  

a) கரா�� (Clove) ம��� ைத� (Thyme) 

b) கரா�� (Clove) ம��� இலவ�க�ப�தி� (Bay leaf) 

c) கரா�� (Clove) ம��� பசி� (Basil) 

d) கரா�� (Clove) ம��� க��ரவ�ள� (Oregano) 

 

14. ேராட�� (Trotters) ஆன� ப��வ�� எ�த வ�ல�கி�� உ�யதா��; 

a) மா� 

b) ெச�மறியா� 

c) ேகாழி 

d) ப�றி 
 

15. சி� ���களாக ந��க�ப�ட உ�ைள�கிழ�� பய�ப��த�ப�� உண� 

வைகயான�; 

a) ேரா�� ெபா�ேட�ேடா 

b) பா�லி ெபா�ேட�ேடா 

c) ட�ச� ெபா�ேட�ேடா 

d) மா� ெபா�ேட�ேடா  

 

16. ப�ெரௗ� ெகா�ேர� (Prawn cocktail) ெதாட�பாக பய�ப��த�ப�� ப�ரதான 

�ல�ெபா�ளாவ� 

a) மேயாேன� ேசா� 

b) Worcestershire ேசா� 

c) த�காள� ெக�ச� 

d) ஒய��ட� இறா� 
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17.  “A” வைகயான த� ஏ�ப�வ� 

a) இைல, கிைளக� (��ள�), வ�ற� ம��� கா�ேபா� ேபா�றைவ 

த��ப��வதனா�    

b) இைல, கா�ேபா�, உேலாக� ம��� ப�ளா��� வைகக� ேபா�றைவ 

த��ப��வதனா� 

c) இைல, கிைளக� (��ள�), கா�ேபா� ம��� ப�ளா��� ேபா�றைவ 

த��ப��வதனா� 

d) இைல, கா�ேபா�, மி�ன�ய� ெபா��க� ம��� எ�ைண ேபா�றைவ 

த��ப��வதனா� 
 

18. இ�தாலி நா��ன�ைடய�� மிக� ப�ரசி�தமான �� வைகயான�? 

a) ெராமா�ேடா ��     

b) ெகா�ச� �� 

c) ெடாலகத�தி �� 

d) மி��ெரான� �� 

 

19. ப�ரா காெபானாரா (Pasta Kabonara) எ�த நா�����ய உணவா��   

a) ஆப���கா 

b) இ�தாலி 

c) அெம��கா 

d) நி�சிலா�� 

 

20. பழ�க� அ�ல� பழ�சா�, பா� அ�ல� Toast பா�, ��ைட, ப�ட�, ஜா�, 

ேதந�� அ�ல� ேகா�ப� ஆகியவ��ட� ��ய காைல உண� ேவைளயான�. 

a) அெம��க� காைல உண� ேவைள(American breakfast) 

b) இல�ைக காைல உண� ேவைள (Sri Lankan breakfast) 

c) ஆ�கிேலய காைல உண� ேவைள (English breakfast) 

d) கா��ென�ட� காைல உண� ேவைள (Continental breakfast) 
 

21. இ�திய உண�கைள தயா���� ேபா� அதிகளவ�� ப�ரேயாகி�க�ப�� 

�ல�ெபா��களாவன; 

a) ேத�கா� எ�ைண ம��� மா 

b) ஒலி� எ�ைண ம��� மா 

c) ெந� ம��� உ��� மா 

d) ேசாயா எ�ைண ம��� ஆ�டா மா 

 

22. Western Herbs வ��ப��� உ��தானைவ 

a) பா�லி/ சிவ��கீைர (Celery)/ ெலம� கிரா� 

b) பா�லி/ ைத�/ சிவ��கீைர (Celery) 

c) ெலம� கிரா�/ பா�லி/ பசி�  

d) சிவ��கீைர (Celery)/ ெலம� கிரா�/ பா�லி 
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23. Roux ஒ�றிைன� தயா��பத�� அவசிய �ல�ெபா��களாவன 

a) சம அளவ�லான  ெகா��� ம��� அ�சி மா 

b) சம அளவ�லான  ெகா��� ம��� ேகா�ைம மா 

c) சம அளவ�லான ெகா��� ம��� �ர�க� மா 

d) சம அளவ�லான ெகா��� ம��� ேசாள மா 

 

24. Cavirar எ�ப� 

a) உணவ�� ப�� அ���� இன��� (Dessert) ஒ�றா�� 

b) சா�வ�� ஒ�றா�� 

c) �ென� (Snack)  ஒ�றா�� 

d) ம�ன�� ��ைட 

 

25. பாப��கி� (barbecue) �ைறய�� உண� தயா��க�ப�வ� 

a) ��� ெச�த� �ல�       

b) அவ��த� �ல� 

c) சைம�த� �ல� 

d) Oven ெச�த� �ல� 

 

26. Poaching எ�ப�; 

a) ந�ரான� ெகாதி��� ச�த��ப�தி� உணவ�ைன சைம�த� 

b) ஆழமான எ�ைணய�� ெபா��த� 

c) ந�ராவ�ய�� அவ��த� 

d) ந�ரான� ெகாதி�பத�� ச�� ��ன� சைம�த� 

 

27. ெகா��ேலா (Coleslaw) சலா� ெதாட�பாக கா�கறிய�ைன ெவ��� �ைறயாவ� 

a) ���வா� (Brunoises) 

b) மச�வா� (Macedoine) 

c) �லிய� (Julienne) 

d) ஜா��ன�ய� (Jardinières) 

 

28. �ெர�ஸி� (Dressing) எ�ப� 

a) சலா� வைக ெதாட�பாக பய�ப��த�ப�� வ�னாகி� 

b) சலா� வைக ெதாட�பாக பய�ப��த�ப�� ��ெயா�� 

c) சலா� வைக ெதாட�பாக பய�ப��த�ப�� உ�� ம��� மிள� 

d) சலா� வைக ெதாட�பாக பய�ப��த�ப�� ேசா� ஒ�� 

 

29. சைமயலைறய�� �காதார� ெதாட�பாக ெச�வா��� ெச���� ப�ரதான 

காரண�யாவ� 

a) ெபா��தமான கா�ேறா�ட� ம��� ஒள� 

b) க��� இட� ம��� தின�� �ள��த� 

c) ��ைப அக�ற� ம��� ைக க��த� 

d) ெபா��தமான கா�ேறா�ட� ம��� தின�� �ள��த� 
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30. சிம� (Simmer) எ�ப� யா� 

a) பத�ப��த� 

b) �ைற�த ெவ�பநிைலய�� அவ��த� 

c) சிரா��த�  

d) வ��த� 

 

31. உண� தயா��பத�� அவசியமான �ல�ெபா��கைள கள�சிய�ப��த� 

ம��� வ�நிேயாகி�த� ஆகிய ெசய��ைறகள�� ேபா�   

a) �தலி� ெகா�வர�ப�� ெபா��கைள ப��ன� வ�நிேயாகி�த� ேவ���. 

b) �தலி� ெகா��வர�ப�� ெபா��கைள �தலி� வ�நிேயாகி�த� ேவ���. 

c) இ�� ெகா��வர�ப�� ெபா��கைள இ�ேற வ�நிேயாகி�த�. 

d) அைன�ைத�� கல�� வ�நிேயாகி�த� ேவ���. 

 

32. ேஹா�டெலா�றி� 04 ப�ரதான திைண�கள�களாவன 

a) Maintenance / Accounts / Supply / Repair Department     

b) Housekeeping / Front office /Repair/Accounts      

c) Front Office/Kitchen/Restaurant& Bar/House Keeping    

d) Restaurant and Bar / Kitchen / front office / Accounts Departments  

  

33. த�ெயா�� ஏ�ப�வதி� ெச�வா��� ெச���� ��� ப�ரதான காரண�களாவன 

a) ஒ�சிச�/ த��ெபாறி/ எ�ெபா��    

b) ைநதரச�/ ஐதரச�/ காப� 

c) எ�ைண வைகக�/ ைநதரச�/ ஐதரச� 

d) ம�ன �சிய�/ ச�ேப��/ காப� 

 

34. ெவ�ைள நிற�திலான Chopping board ஒ�� பய�ப��த�ப�வ� 

a) கா�கறிகைள ெவ��வத�� 

b) ெவ��பக உ�ப�திகைள ெவ��வத�� 

c) ம��கைள ெவ��வத�� 

d) பழ�கைள ெவ��வத�� 

 

35. இல�ைகய�� உண�க� ெதாட�பாக வழ�க�ப�� தர� சா�றிதழான� 

a) HACCP 

b) SLS 

c) உண� ெதாழி���பவ�ய� சா�றித� 

d) உணவ�ைன� ��த� ெச�த� ெதாட�பான சா�றித� 

 

36. சைமயலைறய�� ஏ�ப�� சிறிய கா� த�யான� க���ப��த ��வ� 

a) த� �ளா�க� இைன� பய�ப���வதனா� 

b) ந��ைன� பய�ப���வதனா� 

c) த�யைண�� க�வ�ய�ைன� பய�ப���வதனா� 

d) மணலிைன� பய�ப���வதனா� 
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37. ைம�ேராேவ� (microwave) சைமய� �ைறய���ள பாதகமான வ�டயமாவ� 

a) கால� ம��� பண� ம�தமா�த�   

b) பலவைகயான பா�திர வைககைள இத�� ைவ�க��த� 

c) அைன�� உண�கைள�� சைம�க ��யாைம 

d) ஆறிய உணவ�ைன �டா��� வசதி 

 

38. கர� ஹ�வா ெட�ேச� (Carrot Halwa desserts) ஆன� எ�த நா�����யதா�� 

a) ஜ�பா� 

b) இ�தியா 

c) சீனா 

d) மாைலத�� 

 

39. சைமயலைறய�� ெவ�ேவ� �ல�ெபா��கைள� கள�சிய�ப���� ேபா� 

கவன�தி�ெகா�ள ேவ��ய காரண�களாவன 

a) ெவ�பநிைல, கா�ேறா�ட� (Ventilation), �காதார� ம��� pH ெப�மதி 

b) ெவ�பநிைல, கா���ட� (Aeration), �காதார� ம��� ந�� ம�ட� 

c) ெவ�பநிைல, கா���ட� (Aeration), �காதார� ம��� pH ெப�மதி 

d) ெவ�பநிைல, கா�ேறா�ட� (Ventilation), �காதார� ம��� ந�� ம�ட� 

 

40. உ�� ம��� மிள� ஆகியவ�றிைன பத�ப��திய மாவ�� ம�� இ�� அத� ம�� 

��ைட ம��� பா� �� ஆகியவ�றிைன� �சி ெபா��பத�� தயா� ெச��� 

�ைறயான�    

a) ரா (Roux) 

b) பேன (Pane) 

c) ேசா�ேட (Saute) 

d) ெட�� (Terrine) 

 

41. ேதசிய உண� ெதாட�பாக ப�ரேயாகி�க�ப�� ெசறிவா��� ெபா�ளாவ� 

a) Roux       

b) ேத�கா� பா� 

c) ேசாள மா      

d) த�காள� 

 

42. �சீ Rice எ�த நா�����யதா�� 

a) இல�ைக 

b) ஜ�பா� 

c) இ�தியா 

d) இ�தாலி 
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43. Tandoori எ��� ம�க� ெத�� மி�க சைமய� �ைறயான� எ�த நா��� 

பார�ப�ய �ைறயா��? 

a) மாைலத��  

b) மடக�கா� 

c) இ�தியா 

d) ஈரா� 

 

44. Food thermometer இைன� பய�ப���வத�� மிக�� ெபா��தமான�. 

a) �டான உண�கள�� ெவ�பநிைலய�ைன அளவ��வத�� 

b) இைற�சி ம��� ம��க� உ�ய ெவ�பநிைலய�� சைம�க�ப�கி�றனவா 

எ�பதைன ப��சி�பத�� 

c) உணவ�ைன� ப�தைடயாம�  ேப�வத�� 

d) அைன�� உண�கள�ன�� ெவ�பநிைலகைள அளவ��வத�� 

 

45. உய� தர இைற�சிகைள வ��பைன ெச��� நா�களாவன 

a) அ��ேரலியா, நி�சிலா�� 

b) நி�சிலா��, ப�ேரசி� 

c) அ��ேரலியா, ப�ேரசி� 

d) நி�சிலா��, ஆப���கா 

 

46. ��க�ட� ��ய ம�ன�� காண�ப�� ப�ரதான ேபாசைண� பதா��த� யா�? 

a) �ரத� 

b) ெகா��� 

c) க�சிய� 

d) இ��� 

 

47. மி�� ேச� (Milk shake) இைன� தயா��பத�� பய�ப��த�ப�� 

�ைவ���யான�? 

a) வன�லா �வ ��ன� (Vanilla Sweetener) 

b) ச�ப� சிர� (Sherbet Syrup) 

c) ஆம�� �ைவ��� (Almond flavor) 

d) ப��ரா (Fanta) 

 

48. ேகா�யலிைன� கல��� வ�கிதமான�? 

a) 2:5 

b) 2:9 

c) 10:1 

d) 1:7 
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49. �ள�ரான ேதந��ைன� (iced tea) தயா���� ேபா� பய�ப��த�ப�� �திய 

�லிைக (Fresh herb) யா�?  

a) பா�லி 

b) சிவ��கீைர (Celery) 

c) மி�� இைலக� 

d) பசி� 

 

50. அ�ப�� சாறிைன� தயா���� ேபா� அத� நிற�திைன த�கைவ�பத�� 

பய�ப��த�ப�� �ல�ெபா�ளாவ� 

a) சீன� 

b) ேதசி சா� 

c) ஐ� ந�� 

d) ��ந�� 

 

(01 x 50 = 50 ��ள�க�) 
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         ��றா� நிைல�க�வ� ம��� ெதாழி�க�வ� ஆைண��� 

அறி�சா� கண��ப�� – ஏ�ர� 2022 

சைமய�கார� 

ேதசிய ெதாழி�தைகைம ம�ட� 04 

ேநர�: 03 மண��தியால�க� 

ப��சா��திக��கான அறி���த�க� 

 இ� வ�னா�தாள�� �தலாவ� (01) வ�னா உ�பட ஐ�� (05)  

வ�னா�க��� வ�ைடயள��க��. (�தலாவ� (01) வ�னா��� 

வ�ைடயள��த� க�டாயமானதா�� எ�ப�ட� வ�ைடனள��க 

ேவ��ய ெமா�த வ�னா�கள�� எ�’ண��ைக ஐ�� (05) ஆ��)   

 வ�னா�தாள�� வழ�க�ப���ள இட�கள�� வ�ைடயள��க��. 

 இ� வ�னாதா� 07 ப�க�கைள� ெகா���ள�. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ப�தி 2 

1.  

a) கீேழ தர�ப���ள வைரபட�தி� கா�ட�ப���ள வ�ல�கி� ப�திகைள� 

ெபய�ட��                                                        (05 ��ள�க�) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1  4 

 

2  5 

 

3  6 

 

 

அைன�� உ�ைமக�� ெப���  
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b) மா��ைற�சிய�ைன சைம��� ஐ�� (05) �ைறகைள� ெபய��� அவ�றிைன 

வ�ள�க��. 

(05 ��ள�க�) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

a) ���லா ேஹா�டெலா�றி��ள ஒ��கைம�க�ப�ட உ�ப�தி சைமயலைற 

ஒ�றி� (Organization Of A Medium Kitchen) ப�ரதான ப�திகைள� ெபய��� அ� 

ப���க� �ல� ேம�ெகா�ள�ப��  ேசைவகைள ���கமாக வ�ள�க�� 

(05 ��ள�க�) 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) அ� சைமயலைறய�� கடைமயா��� அ�வல�கள�� பதவ�க� 

ப��வைடதலி�கிண�க வ���பமான அ�டவைணெயா�றி� உதவ��ட� 

வ�ள�க��   

(05 ��ள�க�) 
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3. ெவள�நா��லி��� இல�ைகய���ள ���லா வ��திெயா�றி�� இள� 

த�பதிெயா�� வ�ைக த���ள�. மதிய உணவ�� ெபா��� மைனவ��� 

மா��ைற�சி ம��� ப�றி இைற�சி   ெதாட�பாக மா�திர� ஒ�வாைம 

காண�ப�கி�ற�. கணவ� இ�திய நா��ைன� ேச��தவ� எ�ப�ட� இ�திய 

உண�க� ெதாட�பாக மி��த ஆ�வ�திைன� கா��கி�றா�.   

 

a) ேம��ற�ப�ட த�பதிக� ெதாட�பாக ெபா��தமான உண� ெம� (Menu) 

ஒ�றிைன எ�த��. 

(05 ��ள�க�) 

 

 

 

 

 

 

 

b) உ�களா� எ�த�ப�ட ெம�வ�� (Menu) �றி�ப�ட�ப�ட ஒ�ெவா� உண� 

வைகய�� ெபா���� ஒ�ெவா� காரண� வ �த� எ�த��. 

(05 ��ள�க�) 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

a) �ெரா� (Stock) இைன� தயா���� ேபா� க��தி�ெகா�ள ேவ��ய ஐ�� 

காரண�கைள எ�த�� 

(05 ��ள�க�) 
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b) �ெரா�� (Stocks) இ� வைக�ப��தலிைன அ�டவைணய�� உதவ��ட� 

வ�ப��க��.. 

(05 ��ள�க�) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

a) ேசா�கள�� வைக�ப��தலிைன அ�டவைணய�ைன� ெகா�� வ�ள�க��. 

(05 ��ள�க�) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) ப�ெரௗ� ேசா� இ�கான �ல�ெபா��கைள� ெபய��� அதைன 

தயா���� �ைறய�ைன வ�ப��க��. 

(05 ��ள�க�) 
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6.  

a) ம��கைள ெவ��� 05 ப�ரதான  �ைறகைள வைரபட�க�ட�  ெவ�ேவறாக 

ெபய�ட�� 

(05 ��ள�க�) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) ம��கள�� வைக�ப��தைல அ�டவைணய�� உதவ��ட� வ�ள�க��   

(05 ��ள�க�) 
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7.  

a) ெபா��தமான ெசா�ைல� ெகா�� உ�ய ெசா�ெறாட�ைன� 

ெதாட��ப���க                                                      (2.5 ��ள�க�) 

ெசா� ச�யான 

வ�ைடய�ைன 

கா��� ஆ�கில 

எ��திைன 

எ�த�� 

ெசா�ெறாட� 

1. ந��   A. மாவ�ைன ந��ட� கல��� ேபா� 

உ�வா�� �ரத� 

2. ேதசி   B. ஆழமான அ�ல� ஆழம�ற எ�ைண ம�� 

ம�ண�றமாக உணவ�ைன சைம��� �ைற 

3. ���ட� 

(Gluten)  

 C. �� வைககைள அழ�ப���� �கமாக 

பய�ப��த�ப�கி�ற�. 

4.ேபசா� 

(Paysanne)  

 D. சி��� அமில�  

5.லிேசால� 

(Rissoler) 

 E. சி�ந�ரக�, ஈர� 

6. ���ேடா� 

(Croutons) 

 F. உணவ�ைன �டாக ைவ�தி���� 

உபகரண� 

7. ஒப� (Offal) 
 G. ேகா�ப� வைகெயா�றா�� 

8. ெப�மா� (Bain 

marie) 

 H. ��திய�� ெசறிவ�ைன ேப�த� 

9.மா�� (Mashed) 
 I. ெவ�ேவ� வ�வ�கள�� ெவ�ட�ப�ட 

கா�கறி 

10.க�பசிேனா 

(Cappuccino) 

 J. உ�ைள�கிழ�கிைன அவ��� 

சி���டா�க� 

 

b) ச�வேதச சைமயலி� ப��வத�காக தயா� ெச��� ேதந�� வைகக� [Type of 

tea] ஐ�திைன� ெபய�ட��.                                                               (2.5 ��ள�க�) 
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c) கீேழ தர�ப���ள வசன�க� ச�யாய�� ச� (√) அைடயாள�திைன�� 

அ�ல� ப�ைழயாய�� (x) அைடயாள�திைன�� இட��. 

(2.5 ��ள�க�) 

1. �ெரா�லி� [Broiling] எ�ப� சலெம�ட�� ம�� ைவ�� 

சைம�தலா��    

 

2. அ�சி� கா� (Sake) ஆன� அ�சி� கா� (Sake) ம��� ��கி� 

த�� ஆகியவ�ைறைன� ெகா�� தயா��க�ப�கி�ற� 

 

3. உணெவா�றி� �ரணமான த�ைமய�ைன ஏ�ப���வத�� 

சலாதிைன ேச��த� ேவ��� 

 

4. கா�கறி �ெரா� ஒ�றிைன அவ��பத�� சில நிமிட�க� 

ெச���. 

 

5. ேகா�ய� ஆன� அதிெசறி�த பானெமா�� அ�ல  

 

 

d) சைமயலைறய�� பய�ப��த�ப�� Garbage bins கள�� ெபய�கைள நிற�க�ட� 

�றி�ப�ட�� . 

(2.5 ��ள�க�) 
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