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1.Prăjiturile cu blat colorat barotate sunt reprezentate de: 

o Cuibulețe 

o București 

o Violete 

2. Prăjitura Amandine face parte din categoria prăjiturilor din blat colorat : 

o barotate 

o glasate 

o acoperite cu cremă 

3. Prăjitura din imaginea 1 se numește:  

o Sonde 

o Amandine 

o București 

 

4. Prăjiturile din imaginea 2 se numesc:  

(răspunsul d-voastră se scrie pe linia de mai jos) 

______________________________________ 

 

5. În categoria Prăjituri din blat colorat glasate intră:  

o Sonde 

o Violete 

o Buturuga mică 

6. În categoria „Prăjituri cu frișcă cu suport din foi de ruladă” intră:  

o Prăjitura Diplomat 

o Rulada Mexic 

o Cataif cu frișcă 

7. Prăjitura Amandine se regăsește în: 



o Imaginea 3 

o Imaginea 4 

o Imaginea 5 

 

 

8. Prăjitura „Coșulețe” din imagine face parte din categoria   

Prăjituri din blat colorat:  

o barotate 

o glasate 

o acoperite cu cremă              

 

 

9. Prăjitura din imaginea 6 se numește:     

(răspunsul d-voastră se scrie pe linia de mai jos) 

______________________________________ 

 

 

10. În categoria „Prăjituri cu frișcă cu suport din aluat dospit” intră:  

o Indiene cu frișcă 

o Cataif cu frișcă 

o Savarine 

 

11. Prăjitura din imaginea 7 se numește:      

o Cataif cu frișcă 

o Ruladă Diplomat 

o Prăjitură Diplomat 



12. Prăjitura „Șarlotă cu cacao” din imagine face parte din categoria:  

o Prăjituri din frișcă cu suport 

o Prăjituri din frișcă fără suport 

 

 

13. Prăjitura Chanticler din imagine are în structură:  

o blat colorat, șarlotă de vanilie, frișcă bătută cu cacao  

o blat colorat, frișcă simplă, frișcă bătută cu cacao 

o blat alb, șarlotă de vanilie, frișcă bătută cu cacao  

 

 

14. Prăjitura Nuferi din imagine este realizată din:  

o blat cu cacao, ciocolata, frișcă, fruct confiat 

o blat cu cacao, ciocolata, cremă de vanilie, fruct confiat  

o foaie de ruladă, ciocolata, frișcă, fruct confiat 

      

15. Prăjitura (imaginea 8) formată din blat, cremă de cacao, ciocolată, frișcă bătură cu cacao, 

fruct confiat se numește:  

o Chanticler 

o Cișmigiu 

o Nuferi 

   

 

 


