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(*)Selgitav märkus
Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku
tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse
formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu
15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001.
aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.

Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.europa.eu/et/home
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1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)

Kondiiter I

(1) Originaaldokumendi keeles

2. KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)

Pastry-cook I

(1) Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.

3. KUTSEOSKUSED

- biskviittaina valmistamine erinevatel menetlustel
- õhuline tainas ja tooted sellest
- keedutainas ja selle erinevad küpsetamise võimalused
- muretainast pooltooted ja tooted
- küpsised
- keeksid ja muffinid
- või-, koore-, munavalge-, keedu-, vahukoorekreemid ning tortide ja kookide kaunistamine nendega
- tortide ja kookide kaunistamine puuviljadega
- tortide ja kookide glasuurimine
- dekoreerimiszelee kasutamine
- puisted
- šokolaadiglasuurist vigurite pritsimine
- lõikekoogid
- moorapea tüüpi koogid

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

- valikpagaritoodete valmistamine suurköökides ja väikefirmades
- valikpagaritoodete valmistamine kaupluste müügipunktides
- valikpagaritoodete valmistamine restoranides ja teistes toitlustusettevõtetes

(1) Kui on kohaldatav

http://europass.cedefop.europa.eu/et/home


5. KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm

Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt
tegevusloa saanud Kutset Andev Organ

Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi
ja õiguslik vorm

Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu

Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline)

Eesti kutsete süsteem
I kutsetase

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

Kutse I taseme tõendamine toimub järgnevalt:
1) kirjalik test – teoreetiline osa
2) praktiline töö – praktiline osa

Kirjalik test
Test koosneb valikvastusega 30-st küsimusest
Test loetakse sooritatuks ja annab sel juhul võimaluse edasi
pääseda praktilise osa eksamile, kui on 21-le küsimusele
õigesti vastatud ( 70% õigeid vastuseid).

Praktiline töö
Praktilise töö sooritamiseks tuleb valmistada vastavalt
etteantud retseptuurile valikpagaritooteid:
1. Tort – 1 kg või lõikekoogid – 20 tk
2. Küpsised – 1 kg
Tordi ja kookide valmistamiseks on olemas biskviitpõhjad.
Praktilise töö sooritamiseks on ettenähtud aeg 3 tundi.
Praktilise töö hindamisel jälgitakse järgmisi aspekte:
- toote välimust ( 20p )
- toote maitset ( 20p )
- valmistamise tehnoloogiast kinni pidamist ( 20p)
- hügieenireeglite täitmist ( 10p)
Kokku: 70 p.
Praktiline töö loetakse sooritatuks, kui tulemuseks on vähemalt
49 punkti ( 70%)

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda Rahvusvahelised lepingud

Õiguslik alus

Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)

6. AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS

Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse
andmise korras esitatud nõuetele

põhiharidus, kutsealane koolitus

Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee

http://www.kutsekoda.ee

