
Листа радних задатака за полагање завршног испита 

КУВАР 

Школска 2021/2022. година 

Шифра 
радног 
задатка 

Назив радног задатка 
Припрема јела према задатом менију 

Кув-1 Валдорф салата; Кордон блу, мешано вариво, зелена салата; Кох са винским 
шатоом 

Кув-3 Пилећа салата; Ћуфте на грчки начин, зелена салата; Палачинке у винском шатооу 

Кув-7 Салата од лигњи; Мусака од тиквица, парадајз салата; Палачинке у млечном 
шатооу 

Кув-8 Валдорф салата; Чобански ћевап, српска салата; Гратиниране палачинке са 
орасима 

Кув-10 Велуте од целера; Пржена риба на тршћански начин, зелена салата; Воћна салата 

Кув-12 Потаж од печурака; Бифтек Монте Карло, мешано вариво, парадајз салата; Сува 
пита са орасима 

Кув-14 Чорба на српски начин од пилећег меса; Роловано пилеће месо, мешано вариво 
или помфрит, парадајз салата; Кох са винским шатоом 

Кув-15 Потаж од печурака; ролат Штефани, спанаћ као крем, парадајз салата, Воћна 
салата 

Кув-17 Валдорф салата; Телећи соте са печуркама, париске кнедле, мимоза салата; 
Палачинке са чоколадом 

Кув-19 Рижото са печуркама; Розбратна на српски начин, купус салата; Воћна салата 

Кув-21 Гратиниране палачинке са сиром; Телећи медаљони са сосом од печурака, 
мешано вариво, српска салата; Принцес крофне са шлагом 

Кув-23 Шпагете карбонаре; Котлет Бон-фам, витаминска салата; Принцес крофне са 
шлагом 

Кув-26 Крофне са сиром; Филе мињон на ловачки начин, мешано вариво, мимоза салата; 
Кох са винским шатоом 

Кув-27 Поховане лигње; Ајмокац од пилећег меса, пиринач вариво, српска салата; Кох са 
винским шатоом 

Кув-28 Руски Боршч; Соте Строганов, Пиринач вариво, Витаминска салата; Мирберпита 

Кув-29 Италијански минестрон; Котлет „Парма“, српска салата; Кох од гриза са ванил 
шатоом 

Кув-31 Равиоли са шунком и сиром у бешамел сосу; Медаљони “Салтим Бока”, мешано 
вариво, парадајз салата; Палачинке са чоколадом у ванил шатоу 

Кув-34 Смуђ у маринату од поврћа; Котлет ''Миланез'', краставац салата; Принцес крофне 
са шлагом 

Кув-37 Салата од говеђег меса; Риба на тршћански начин, кувани слани кромпир, 
краставац салата; Палачинке са џемом 

Кув-39 Потаж од печурака; Карађорђева шницла, мешано вариво, мимоза салата; 
Палачинке у винском шатооу 

Кув-40 Француска салата; Риба на далматински начин- кувани слани кромпир, салата од 
свеже паприке; Сува пита са орасима 



 


