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Prof. LAZĂR NATALIA 

Disciplina Educație tehnologică și aplicații practice 

Clasa a V-a            

 
 

Fișă de lucru 
TEHNOLOGII DE PREPARARE A  HRANEI 

 
Metode de preparare 

A. Preparare la rece (fără foc) – salate, supe, sandwich, tartine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Preparare la cald ( termică) 
- Fierbere 
- Coacere 
- Inabuşire 
- Frigere 
- Prăjire 

TEMĂ – aplicaţie practică   

Prepară un produs culinar preferat (desert, fel principal, supă sau ciorbă, aperitiv ). Poţi să prepari 

singur sau însoţit de un adult. Timp de lucru 1 săptămână. Nu uita să faci fotografii pentru cele 3 

etape cuprinse în fişa de lucru. 

Spor la gătit ! 

FIŞĂ DE LUCRU ,, Preparatul  culinar preferat ,, 

                                        
Denumirea produsului  

 

Etapa 1 
Operaţii de pregătire (ce foloseşti)  
FOTO 1 …………….. 

Enumeră ingredientele folosite şi  
vasele, aparatele, instrumentele 
folosite. 

Etapa 2  
Operaţii de prelucrare (cum  prepari ) 
FOTO 2 ……………… 

        Mod de preparare 

Etape 3 
Operaţii de finisare (cum ornezi) 

FOTO 3 ……………. 

        Ornarea  produsului  
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                         FIŞĂ DE LUCRU ,, Preparatul  culinar preferat ,, (model) 
 

Denumirea produsului Clatite americane 
 

1.Operaţii de pregătire (ce foloseşti)  

 
 

• Ingrediente, 400 de grame de faina, 500 de ml de 
lapte, un ou, o lingura de bicarbonat de sodiu, o 
lingurita de esenta de vanilie, 3 lingurite de praf de 
copt, 3 linguri de unt, sare, dulceaţă, frisca, sirop de 
artar 

Aparate, vase, ustensile, Mixer, bol, polonic, 
mixer,tigaie 

•  

2.Operaţii de prelucrare (cum  prepari ) 

 

 

Mod de preparare: 
• Se adauga faina, zaharul, sarea, bicarbonatul de sodiu 

si praful de copt intr-un bol incapator. 

Se amesteca rapid si usor compozitia cu un mixer. 

• Odata ce aluatul este omogen,se  adauga untul si 
amesteca din nou. 

• Se lasa tigaia sa se incinga la foc mic si topeste putin 
unt. 

• Se adauga compozitia pentru clatite in tigaie. Atunci 
cand apar bule la suprafata,  clatitele se intorc. 

3.Operaţii de finisare (cum ornezi)  

 

Se pun pe farfurie cateva clatite una peste cealalta, se  
toarna  sirop de artar, se adauga  fructe, dulceata  etc. 

 
 

 

Bibliografie – Manualul de Educație tehnologică și aplicații practice clasa a V-a , editura CDPress 


