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КОНСПЕКТ
По СОМЕЛИЕРСТВО ЗП за 12 клас, за оформяне на годицпiа оценка
1. Професия Сомелиер- професионални качества, задължения, лични принадлежности .
2. Дегустацията и мястото й в контрола на качеството
3. Виното от древността до днес.
4. Производство на вина.
5. Лозаро-винарски региони в България и Европа.
6. Видове усещания- сетивни органи на обоняние и вкус, механизъм на действие .
7. Изразни средства на дегустатора
8. Характеристика и терминология на бистрота, цвят, аромат и вкус на виното .
9. Дегустационен анализ .
10.Методика на дегустацията на вина.
11.Декантиране на вина.
12.Дегустация на вино със сирена, риба, месо и месни продукти.
13. Снабдяване и управление на избата.
14.Видове винени листи .
15.Представяне на виното в ресторанта и консултиране на гостите .
16. Съчетаване и сервиране на трапезни и десертни вина с подходящи храни .
Учебници и литература :
1. Йорданова, М., Марковски ,М., Живкова,С ., Сомелиер — професия на бъдещето ,
Ес" Принт" оод, софия, 2оо 1 г.
2. Доц.Алексиева, Й., Проф.д-р т.н. Стамов, С ., Сервирне и барманство , „Матком",Софи
1999г.
3. Гутмайер , Щиклер, Зиигел, Ленгер, Сервиране, „Дионис" София, 2005г.
Критерии за оценка
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Критерии

Ученикът показва задълбочени знания по темата.
Използва професионална терминология. Има богат и
правилен езиков речник . Въпросът е развит
изче пателно .
Ученикът излага точно и вярно знанията си по темата,
с незначителни пропуски.Използва професионална
терминология .Въпросът е развит с несъществени
п оп ски .
Ученикът показва непълни знания по зададената тема.
Използва неточна професионапна терминология.
Въп осът е развит със съществени п оп ски .

Оценка
Отличен 6,00

Много добър 5,00

Добър 4,00

Прафесианална гимназия na туризьrvт
„ Праф. g-p Асен ЗлаrrтароВ „
rp. Лловдив, Ул" Боrомиn " 73, ren.l факс : 032.i 26 25 63, е-maii; tht_рlсзvд ~ыгагэv.bg
4

Ученикът показва непълни и неточни знания по
зададената тема. Не използва професионална
терминология. Информацията по въпроса е

Среден 3,00

недостатьчна.
5.

Ученикът не показва знания по темата. Липсва
професионана терминология . Въпросът е развит еъс
съществени грешки, липсва информация .

Изготвил :
1. Инж. Яна Кирякова
2. Веска Попова
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