
2. pavāru kurss: ................................................(Vārds, uzvārds) 

Pārbaudes darbs- Ēdienu noformēšanā 

Darba piederumi un kompozīcijas veidošana 

 ēdienu un konditorejas izstrādājumu noformēšanā 

Pārbaudes darbu sagatavoja: sk.I.Veidemane 

2p 1. Paskaidro darba piederumu 

izvēles nozīmi ēdienu un 

konditorejas izstrādājumu 

noformēšanā. 

a) 

 

b) 

 

2p 2.  Nosauc dekorelementu 

gatavošanas procesā 

izmantojamus četrus darba 

instrumentus. 

a)  
b)  
c)  
d)  

2p 3. Nosauc ēdienu un 

konditorejas izstrādājumu 

noformēšanai uz trauka 

izmantojamus vismaz četrus 

darba instrumentus. 

a)  
b)  
c)  
d)  

2p 4. Raksturo karsto ēdienu 

piedevu nozīmi saistībā ar 

noformējumu. 

a)  
 

b)  
 

c)  
 

d)  
 

2p 5.  Raksturo jebkādas aukstās 

uzkodas kompozicionālo 

izkārtojumu uz apļveida 

trauka, ņemot vērā doto 

shematisko attēlu. (Apraksti, 

kāda aukstā uzkoda tā varētu 

būt, kādas ēdiena 

sastāvdaļas? Ēdiena 

izvietojuma secība uz trauka 

un kompozīcijas 

pamatieteikumi.) 

  

2p 6. Apraksti kādus 

priekšnoteikumus ņemsi vērā 

a)  
b)  
c)  



uz trauka izvietojot 

viendabīgas konsistences 

mērces un biezeņus. 

d)  

2p 7. Raksturo šo mērču un 

biezeņu izvilkšanas veidu uz 

trauka! (Apraksti,  kādas 

tekstūras masa? Ar kādiem 

instrumentiem  praktiski to 

dara?)  

2p 8. Apraksti, ko Tu saproti ar 

ieteikumu- Vēro dabu! 

Gatavu ēdienu un 

konditorejas izstrādājumu 

noformēšanā? 

(Izejvielu izmantošana ēdienu 

noformēšanā.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vērtēšana 

 

 

 

Veiksmi! 

 

 

 

 

 

Procenti 2-17 18-34 35-51 52-69 70-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

Punkti pārbaudes 

darbā 

0,3-2 3-5 6-7 8-10 11 12 13 14 15 16 

Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



2.pavāru kurss- Ēdienu noformēšana 

Tēma-  Dažādi darba instrumenti dekorelementu veidošanai un ēdienu noformēšanai 

Krustvārdu mīkla  (Sagatavoja: sk.I.Veidemane) 

Atbildes sniegt Tev palīdzēs redzamie attēli!  
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 8                    

                     

Ē D I E N U  N O F O R M Ē Š A N A    

              7       

  10       4            

 2                    

                     

      6               

                     

       5              

                     

                     

                     

 

1. Instruments dārzeņu, augļu, ogu lodveida formas izgriešanai. 

2. Kā sauc instrumentus, kurus izmanto dažādu dekorelementu veidošanā. 

3. Instrumenti, kurus izmanto pamatā gatavu ēdienu noformēšanai uz trauka. Dažkārt arī ēdienu gatavošanā 

formas uzturēšanai. 

4. Instruments, kuru izmanto smalku/sīku detaļu noformēšanai uz ēdiena. 

5. Šie instrumenti ir paredzēti, galvenokārt, augļu mizas  apstrādei. Ieraksti, kādu augļu? 

6. Instrumenti ar kuru palīdzību uz trauka porcionē mērces. 

7. Šis ir liela eksotiska augļa griezējs. Ieraksti, kāda augļa? 

8. Zaļu un tumši violetu augļu griezējs. Kā sauc šo griezēju? 

9. Dažādu izmēru,  formu un materiāla trauciņi. 

10. Instruments, kuru pamatā izmanto konditorejā pārtikas krāsvielas izsmidzināšanai. 



 


