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1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)

Kokk, EKR tase 4

(1) Originaaldokumendi keeles

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

Chef, EstQF level 4

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

3. KUTSEOSKUSED

Kokk käitleb toiduaineid, kasutades mitmesuguseid külm- ja kuumtöötlemise võtteid ning valmistab ja serveerib toi-te juhendi
järgi. Kokk käitleb toiduaineid säästlikult. Kokk valmistab toitu vastavalt klientide vajadustele ja soovidele. Järgib ettevõtte
enesekontrolliplaani.
Kokk korraldab iseseisvalt oma tööd ja töötab meeskonnas, vajadusel juhendades köögiabilisi, abikokki ja prakti-kante. Kokk
arvestab oma tegevuses ettevõtte majanduslikkust ja kasumlikkust.

Tööosad
1. Töö planeerimine
- Töökoha ettevalmistamine ja korras hoidmine.
- Töö planeerimine.

2. Puhastus- ja koristustööd
- Puhastus- ja koristustööde planeerimine.
- Köögiseadmete ja töövahendite puhastamine.
- Prügi ja ohtlike jäätmete käitlemine.
- Nõude pesemine.
- Ruumide üldpuhastamine.

3. Menüü koostamine
- Menüü planeerimine.
- Eritoitumise menüü planeerimine.
- Toiteväärtuste arvutamine.
- Hindade ja tooraine kalkuleerimine.
- Tehnoloogiliste kaartide koostamine.

4. Kaupade käitlemine
- Kaubavarude haldamine.
- Pakendite ja taara käitlemine.
- Laoseisu inventeerimine.

5. Toitude valmistamine
- Toiduainete eeltöötlemine.
- Eelroogade valmistamine.
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- Suppide valmistamine.
- Kastmete valmistamine.
- Lihast, linnulihast ja kalast toitude valmistamine.
- Aed- ja teraviljatoodetest ning metsaandidest toitude ja lisandite valmistamine.
- Magustoitude valmistamine.
- Taignatoodete valmistamine.
- Jookide valmistamine.
- Eesti rahvustoitude valmistamine.
- Toiduainete konserveerimine.
- Portsjonite ja vaagnate vormistamine.

6. Teenindamine
- Klientide teenindamine.
- Laudade katmine ja toitude ja jookide serveerimine.

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Kokk, peakokk.

(1) Kui on kohaldatav

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 kvalifikatsiooniraamistiku tase 4
Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tase 4

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

sooritatud/mitte sooritatud

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda

Vanemkokk, EKR tase 4

Rahvusvahelised lepingud

Õiguslik alus

Kutseseadus (RT I, 10.12.2010, 12; 01.01.2011)

6. AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS

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

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

http://www.kutsekoda.ee

