Velký kvíz o ceny
Zakroužkujte správné významy slov.
1) Kuchyňské náčiní
Fěrtoch
a) zástěra s kapsářem
b) hadr na podlahu
c) police na kuchyňské náčiní
Kosíř
a) srp na kopřivy
b) špíz na rožnění kvíčal a kosů
c) sekáček na maso
Hartoch
a) hadřík na cezení omáček nebo sítko
b) štětka na vymetání sazí
c) utěrka
Krhule
a) naběračka
b) struhadlo
c) metlička
Dymník
a) otvor ve stropě na unikání kouře
b) dmychadlo na ohniště
c) vykuřovadlo na včelí úly
Trdlo
a) nešikovná děvečka
b) kvedlačka
c) tlouk na mák
Drajfus
a) rukavice na horké předměty
b) trojnohý hrnec, třínohá podložka
c) drapák na draní peří
Štokrdle
a) stolička na sezení
b) koště
c) váhová míra

2) Názvy pokrmů podle Magdaleny Dobromily Rettigové
Geřštl
a) zahuštěná krémová polévka, často podávaná v kávových šálcích při večerních setkáních
b) angreštovo-rybízový koláč posypaný mákem
c) ragů z telecího masa podávané s dušenou mrkví

Stříkány
a) sušenky zdobené citronovou polevou
b) kousky vaječného těsta osmažené na másle podávané do polévky
c) drobné noky s kopřivami cezené do hrnku s vroucí vodou
Cvípochy
a) sušenky zvláště vhodné k vínu
b) malé bochánky ze sladkého těsta
c) drobné koláčky plněné různými náplněmi
Ovesničky
a) vyrážka po požití špatně upravené ovesné kaše
b) placky z kaše z ovsa
c) drobné rybky
Rosbrátle
a) roštěnky
b) šťouchaný brambory
c) žebírka
Vošouchy
a) mrkvové palačinky
b) kuřecí křidýlka
c) bramboráky

3) Co musí znát každý číšník
Molton
a) plstěná nebo molitanová podložka pod ubrus zamezující smekání a tlumící hluk
b) desky na menu
c) pracovní oděv číšníka s dvěmi řadami knoflíků
Napron
a) prostředek na leštění příborů
b) menší ubrus (80 x 80 cm) na prostírání menších stolků nebo ozvláštnění tabule
c) látkový ubrousek na pokrytí klína
Servítky
a) příručníky, tj. ubrousky, které nosí číšníci na ruce
b) bavlněné rukavice pro práci číšníků
c) čest, která brání číšníkovi zpohlavkovat podnapilého hosta tropícího výtržnosti
Gloš
a) spropitné
b) punčochy proti křečovým žilám
c) poklop na talíř
Kokotka
a) vyšší kelímek s objímkou
b) špatná servírka
c) miska na odkládání sáčku čaje

jméno

e-mail, telefon

