
 

Sveinspróf í köldum og heitum  mat á haustönn 2017. 

Prófverkefni: 

A. 

Próftaki lagar 4  tegundir af canapé sem framreitt er við komu gesta í kvöldverðinn.Próftaki velur 

sjálfur tegundirnar sem bornar eru fram.  Skilyrt er að tveir bitar séu fiskur, einn grænmeti og einn 

kjöt.  Bitarnir eiga að  vera með sinn hverja lögun og í hæfilegri  stærð.     Próftaki lagar 8 stykki af 

hverri tegund. 6 stykki fara til gesta, og tvö til prófnefndar. 

Próftaki skal laga canapé í gala dinners stíl, vera með skreytingu og meðlæti sem gengur með. 

B. 

Próftaki  lagar kaldann forrétt  fyrir 8 manns. 6 sem bornir eru fram á fati og 2 á diski til prófdómara.  

Prófverkefnið er Skelfiskballotinu.  Próftaki velur meðlæti og  sósu að klassískum hætti  sem gengur 

með verkefninu.  Skelfiskballotinan   á að vera hlaupborið með tæru humarsoði.  skelfiskballotinan   á 

að vera 60% heill skelfiskur og 40% fars.  Próftaki útfærir verkefnið með meistara sínum.  Próftaki 

þarf að þekkja almennar reglur sem gilda um framsetningu á köldum mat. 

C. 

5 rétta kvöldverður: 

Forréttur: 

Skelfiskballotina að hætti próftaka ( verkefni  ( B ). 

Seyði. 

Grænmetisseyði  julienne. 

Fiskur: 

Pönnusteiktur bleikja  a la meuniére. 

Kjöt: 

Lambalæri á tvo vegu. 

Eftirréttur: 

Súkkulaðimousse á svampbottni að hætti nemans. 

 



Próftaki skilar til prófnefndar í byrjun prófs  myndum og uppskriftum af því verki sem hann síðan 

skilar.  Próftaka skylar til prófnefndar á sama tíma vönduðum vinnulista sem hann mun vinna eftir.  

Próftökum er skipt upp í tvo hópa.   

Hver hópur fær tvo samliggjandi daga til þess að klára verkefnið.  Fyrri dagurinn 

hefst kl. 10.00 og er til kl. 19,00. Próftaki byrjar  daginn á fisk og kjötskurði.   

Seinni dagurinn hefst kl. 11,00 og stendur til kl. 22,00 eða þar til verkefninu er 

lokið.  Til þess að flíta fyrir við afgreiðslu á heita matnum um kvöldið  biðjum við 

próftaka að framreiða til prófnefndar kl. 16,00  Canapé  2  diska  og kaldan 

forrétt  2 diska. 

 Kl. 17,00 seyði 2 diska  og kl. 18,00  eftirrétt  tvo diska.        

Ekki er leyfilegt að yfirgefa eldhúsið á meðan prófið stendur yfir nema með leyfi prófnefndar.  

Próftaki mætir til prófs í hreinum vinnufötum, kokkagalla, kokkabuxum, kokkahatt, svuntu og 

hreinum skóm. 

 

 

Fyrir hönd prófnefndar 

Friðrik Sigurðsson 

Fridrik.sigurdsson@utn.stjr.is  

 


