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((BBaasseedd  oonn  CChhooiiccee  BBaasseedd  CCrreeddiitt  SSyysstteemm))  

EEffffeeccttiivvee  ffrroomm  tthhee  AAccaaddeemmiicc  yyeeaarr  22001188  

  

  

  

  

  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHootteell  aanndd  CCaatteerriinngg  MMaannaaggeemmeenntt  

SScchhooooll  ooff  HHootteell  aanndd  CCaatteerriinngg  MMaannaaggeemmeenntt  

  

  

  



LIST OF COURSES FOR M.Sc. CULINARY ARTS PROGRAMME 
     

 

M.Sc., IN CULINARY ARTS CURRICULUM 
 Total No. of Credits: 90 

 

SEMESTER – I                                                                                                   HOURS / WEEK 

Category Code Title of the  Course Lecture Tutorial Practical Credits 

Core 18CMIA11 Art, food and culture- the gastronomy 
 

3   3 

DSE 18DMIA11 
Effective and efficient food and beverage 

operation and cost management 
2   2 

Core 18CMIA12 
Advance Indian food skill development 

and global trend 
 

3   3 

Core 18CMIA13 Presentation and visual effect on food 
 

3   3 

Core  18CMIA14 
Art of bakery and contemporary bread 

making: 
3   3 

Core 18PMIA11 
Advance Indian food skill development 

and global trend - Lab 
  6 3 

Core 18PMIA12 
Art of bakery and contemporary bread 

making:  Lab 
  6 3 

TOTAL 14  12 20 

SEMESTER – II 

DSE 18DMIA21 
Principles of management- leadership, 

marketing and entrepreneurship 
2   2 

DSE 18DMIA22 
Facility, food service concept and 

environmental concern 
2   2 

Core 18CMIA21 
Creative Western Cuisine and Building 

Gastronomical knowledge. 
3   3 

Core 18CMIA22 
Advance Dessert Preparation and Plating, 

Preparation of International Breads 
3   3 

DSE 18DMIA23 
Safety, fssai ,sanitation and hygiene 

management 
2   2 

Core 18CMIA23 Art of garde manger 
 

2   2 

Core 18PMIA21 
Creative Western Cuisine and Building 
Gastronomical knowledge. Lab 

  6 3 

Core 18PMIA22 
Advance Dessert Preparation and Plating, 

Preparation of International Breads – Lab  
  6 3 

Core 18PMIA23 Art of garde manger – Lab   3 2 

TOTAL 14  15 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

M.Sc., IN CULINARY ARTS CURRICULUM 

 

                               SEMESTER – III                                              HOURS / WEEK 

Category Code Title of the  Course Lecture Tutorial Practical Credits 

DSE 18DMIA31 Nutrition and Wellness 2   2 

DSE 18DMIA32 
Menu planning, product development 

and sustainability 
2   2 

Core  18CMIA31 Honing the art of Asian cooking 
 

2   2 

Core 18CMIA32 
Mastering the art of Food and Beverage 

Service  
2   2 

Core 18CMIA33 
Advanced dessert preparation and 
plating, International breads 

2   2 

DSE 18DMIA33 
Menu planning, product development 

and sustainability- Lab 
  3 2 

Core 18PMIA31 Honing the art of Asian cooking - Lab 
 

  6 3 

Core 18PMIA32 
Mastering the art of Food and Beverage 

Service – Lab 
  3 2 

Core 18PMIA33 
Advanced dessert preparation and 

plating, International breads - Lab 
  6 3 

TOTAL 10  18 20 

SEMESTER – IV 

SEC 18IMIA41 Industrial Exposure Training      18 

DSE 18RMIA41 Project plus Viva Voce    10 

TOTAL    28 

  

  

  

  

1188CCMMIIAA1111                          AARRTT,,  FFOOOODD  AANNDD  CCUULLTTUURREE--  TTHHEE  GGAASSTTRROONNOOMMYY    33  00  

00  33  

  

CCoouurrssee  OObbjjeeccttiivvee::  

  

TToo  iimmppaarrtt  tthhee  ssttuuddeennttss  aann  iinn  ddeepptthh  kknnoowwlleeddggee  oonn  tthhee  ggaassttrroonnoommiicc  jjoouurrnneeyy  oonn  tthhee  eevvoolluuttiioonn  

aanndd  rreevvoolluuttiioonn  ooff  ffoooodd..  SSttuuddeennttss  wwhhoo  wwiisshh  ttoo  mmaakkee  ccooookkiinngg  aass  tthheeiirr  ccaarreeeerr  aanndd  ttoo  ggrrooww  uupp  tthhee  

llaaddddeerr,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  ffoooodd  pprraaccttiicceess  ooff  ddiiffffeerreenntt  rreeggiioonn,,  rriittuuaallss  aanndd  ccuullttuurree  

aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  cceerrttaaiinn  ffoooodd  hhaabbiittss  bbaasseedd  oonn  cceennttuurryy  oolldd  aanncceessttrraall  pprraaccttiicceess..  TThhiiss  aallssoo  

eessttaabblliisshheess  cclleeaarr  ppaatthh  hhooww  ffoooodd  pprreeppaarraattiioonn  mmoovveedd  ffrroomm  oonnee  ccyyccllee  ttoo  aannootthheerr  ccyyccllee  lliikkee  

hhaauuttee,,  nnoouuvveellllee,,  ffuussiioonn  ccuuiissiinnee..    

  

CCoouurrssee  OOuuttccoommee::  ((EEmmppllooyyaabbiilliittyy))    

  

UUppoonn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee,,  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo,,  



11..  AApppprreecciiaattee  tthhee  eennttiirree  ttaassttee  pprrooffiillee  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  iimmppaacctt  ooff  ttaassttee  aass  oonnee  ooff  tthhee  

ssttrroonngg  ccrriitteerriiaa  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  ffoooodd  bbuussiinneessss  

22..  EExxppllaaiinn  tthhee  hhiissttoorryy,,  eevvoolluuttiioonn  ooff  ccuuiissiinnee  aanndd  ddiiffffeerreenntt  ccuullttuurree  ooff  ffoooodd  gglloobbaallllyy    

33..  UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  ffoooodd  hhaabbiittss  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  ddiiffffeerreenntt  ccuullttuurree  aanndd  sscciieennttiiffiicc  rreevvoolluuttiioonn  

44..  DDeemmoonnssttrraattee  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  FFrreenncchh  ccuuiissiinnee  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  mmooddeerrnn  ffoooodd  oouuttlleettss  

aanndd  tteecchhnnoollooggyy  iinnvvaassiioonn  

55..  EExxppllaaiinn  tthhee  rriissee  iinn    vveeggeettaarriiaann,,  VVeeggaann  aanndd  ootthheerr  hheeaalltthh  rreellaatteedd  ffoooodd    

  

UUnniitt  II::DDeeffiinniittiioonn  ooff  ffoooodd  aanndd  ttaassttee  

  

UUnnddeerrssttaannddiinngg  ttaassttee  bbuuddss  aanndd  ttaassttee  aass  ppeerrcceeiivviinngg  sseennsseess..  HHiissttoorryy  ooff  ffoooodd  aanndd  cchhaannggeess  iinn  ffoooodd  

hhaabbiittss  rreefflleeccttiinngg  hhooww  iitt  eevvoollvveedd--  HHuunntteerrss  aapppprrooaacchh,,  aapppplliiccaattiioonn  ooff  hheeaatt,,  pprroocceessss  ooff  

ffeerrmmeennttaattiioonn,,  aapppprreecciiaattiinngg  ttaassttee  aanndd  ffllaavvoorr  ooff  ffoooodd  aanndd  lliiqquuiidd  ffoooodd..  EEvvoolluuttiioonn  ooff  ccuuiissiinnee  aanndd  

aarrttiissttiicc  aapppprrooaacchh  ttoo  ggiivvee  aa  sseennssee  ooff  ssttyyllee    

  

UUnniitt  IIII::UUnnddeerrssttaannddiinngg  ddiiffffeerreenntt  ccuullttuurree  ooff  ffoooodd  

  

UUppppeerr  aanndd  lloowweerr  ccllaassss  ffoooodd,,  bbaannqquueett  aanndd  ssttrreeeett  ffoooodd,,  uunnddeerrssttaannddiinngg  JJeewwiisshh  aanndd  MMuusslliimm  ffoooodd,,  

MMeeddiieevvaall  mmeeaallss,,  ccoolloouurr  ooff  ffoooodd,,  ttaabbllee  mmaannnneerrss,,  CChhiinneessee  YYiinn  aanndd  YYaanngg  IInnddiiaann  HHiinndduu  mmeeaall,,  

ccuussttoommss  aanndd  ttrraaddiittiioonnss,,  iinnfflluueennccee  ooff  nnaattuurraall  iinnggrreeddiieennttss  aanndd  ccoonnssuummppttiioonn  ppaatttteerrnn..  

UUnnddeerrssttaannddiinngg  SSoouutthh  AAmmeerriiccaann,,  CCaarriibbbbeeaann  aanndd  AAffrriiccaann  ffoooodd  hhaabbiittss  

  

UUnniitt  IIIIII::UUnnddeerrssttaannddiinngg  HHaauuttee  ccuuiissiinnee  

  

1177tthh  CCeennttuurryy  FFoooodd  hhaabbiittss  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  ccuuiissiinnee  aanndd  ccuullttuurraall  lliinnkkaaggee..IInnvvaassiioonn  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  

aanndd  sscciieennttiiffiicc  rreevvoolluuttiioonn  ooff  ffoooodd..IInnvveennttiioonn  ooff  ssttoovvee,,  HHeeaatt  ttrraannssffeerr,,  IInnttrroodduuccttiioonn  ooff  cceerreeaallss,,  

ppuullsseess,,  vveeggeettaabblleess,,  TTeeaa,,  MMeeaatt  aanndd  FFiisshh  iinn  ttoo  tthhee  kkiittcchheenn..  IInnttrroodduuccttiioonn  ooff  ffiinnee  cchhiinnaa  iinn  

rreessttaauurraannttss  

  

  

UUnniitt  IIVV::CCrrèèmmee  tthhee  aarrcchhiitteecctt  ooff  FFrreenncchh  ccuuiissiinnee  

  

BBrriillllaatt  SSaavvaarriinn--  CCllaassssiiccaall  FFrreenncchh  ccuuiissiinnee..  CCoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  ccuuiissiinnee  bbyy  PPaauull  BBooccuussssee  aanndd  

EEssccooffffiieerr,,  eevvoolluuttiioonn  ooff  CCaajjuunn  aanndd  ccrreeoollee  ffoooodd,,  IInnvveennttiioonn  ooff  ccaannnneedd  ffoooodd,,  QQSSRR,,  TTeettrraa  ppaacckk,,  

DDeehhyyddrraatteedd  ffoooodd..  FFoooodd  ssaaffeettyy  ccoonncceerrnnss  iinn  ccoommmmeerrcciiaall  oouuttlleettss,,  ssttaannddaarrddiizzaattiioonn  ooff  ffoooodd,,  ccooookk  

bbooookkss,,  oonnlliinnee  rreecciippeess  aanndd  YYoouuTTuubbee  

  

UUnniitt  VV::HHeeaalltthh  ffoooodd  mmoovveemmeennttss  

  

VVeeggeettaarriiaanniissmm,,  rriissee  iinn  rreeggiioonnaall//ccoonnttiinneennttaall  ccuuiissiinnee  ee..gg..  IIttaalliiaann,,  AAmmeerriiccaann,,  JJeewwiisshh  AAmmeerriiccaann,,  

IInnddoo--CChhiinneessee..  RRoollee  ooff  rreeaaddyy  ttoo  uussee  ffoooodd,,  lliigghhtt  ffoooodd  aanndd  ccoonnvveenniieenntt  ffoooodd..  

  

RReeffeerreennccee  BBooookkss::  

  



11..CCuuiissiinnee  aanndd  CCuullttuurree--  AAhhiissttoorryy  ooff  ffoooodd  aanndd  ppeeooppllee  bbyy  LLiinnddaa  CCiivviitteellllooWWiilllleeyy  PPuubblliisshhiinngg    22nndd  

eeddiittiioonn  MMaarrcchh  22000077..    

22..  AArrtt  ccuullttuurree  aanndd  ccuuiissiinnee--  AAnncciieenntt  aanndd  MMeeddiieevvaall  GGaassttrroonnoommyybbyy  PPhhyylllliiss  PPrraayy  BBoobbeerr--  UUnniitt  ooff  

CChhiiccaaggoo  PPrreessss  JJuullyy  11999999..    

33..  HHiissttoorryy  ooff  ffoooodd::  bbyy  JJoohhnn  WWiillkkiinnss--  SShhaauunn  HHiillll  PPuubblliisshhiinngg  JJaannuuaarryy  22000066..  EEaarrllyy  FFrreenncchh  

ccooookkeerryy  MMooddeerrnn  aaddaappttaattiioonn  bbyy  EElleeaannoorr  ssccuullllyy--  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann  pprreessss  11999966  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1188CCMMIIAA1122  AADDVVAANNCCEE  IINNDDIIAANN  FFOOOODD  SSKKIILLLL  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT                                  33  00  0033  

AANNDD  GGLLOOBBAALL  TTRREENNDD  

  

  

CCoouurrsseeOObbjjeeccttiivvee  

  

TToo  mmaakkee  tthhee  ssttuuddeenntt  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  vvaarriioouuss  ffllaavvoouurrss  ooff  IInnddiiaann  ffoooodd,,  ccuullttuurree  aanndd  aaddvvaanncceedd  

tteecchhnniiqquueess  iinn  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  ffoooodd..  SSttuuddeennttss  ttoo  mmaakkee  nnoottee  ooff  tthhee  ggrroowwiinngg  ppooppuullaarriittyy  ooff  

IInnddiiaann  ssppiicceess  aanndd  iittss  vveerrssaattiillee  uussaaggee  

  

CCoouurrssee  OOuuttccoommee  ((EEmmppllooyyaabbiilliittyy))  

  

UUppoonn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo..  

  

11..  SSuummmmaarriissee  tthhee  aanncciieenntt  IInnddiiaann  ffoooodd  aanndd  iittss  eetthhooss,,  vveeggeettaarriiaann  ffoooodd  aanndd  iittss  ppooppuullaarriittyy  

22..  DDiissccuussss  aabboouutt  IInnddiiaann  RRooyyaall  ffoooodd,,  kkeeyy  ssppiiccee  mmiixx  aanndd  aarroommaattiicc  bblleennddss  



33..  AAsssseessss  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  ssttaappllee  RRiiccee  aanndd  ppuullsseess,,  TTiiffffiinn  aanndd  aallll  bbuuiillddiinngg  bblloocckkss  ooff  IInnddiiaann  

ffoooodd  

44..  DDiissccuussss    tthhee  nneeww  ttrreennddss  iinn  IInnddiiaann  ffoooodd  aanndd  eexxoottiicc  iinnggrreeddiieennttss,,  TTrreenndd,,  aanndd  iinnfflluueennccee  ooff  

wweesstteerrnn  tteecchhnniiqquueess  

55..  EExxppllaaiinn  tthhee  ccoonntteemmppoorraarryy  pprreesseennttaattiioonn  ooff  IInnddiiaann  ffoooodd  aanndd  ppllaann  IInnddiiaann  ttaassttiinngg  mmeennuu    

  

UUnniitt  II  

  

IInnddiiaann  ffoooodd  EEtthhooss,,  ttrraaddee  iinn  ffoooodd  iinn  aanncciieenntt  ssoouutthh  IInnddiiaa,,  ffooooddss  ooff  GGoodd,,  FFoooodd  TTaalleess  ooff  eeaarrllyy  

ttrraavveelleerrss,,  BBoouunnttyy  ffrroomm  tthhee  nneeww  wwoorrlldd,,  SSttaappllee  ffoooodd,,  uutteennssiillss  ooff  ffoooodd  pprreeppaarraattiioonn,,  

VVeeggeettaarriiaanniissmm  iittss  aaddvvaannttaaggee  aanndd  ggrroowwiinngg  ppooppuullaarriittyy  

  

UUnniitt  IIII  

  

RRooyyaall  ffoooodd,,  OOrrggaanniizzaattiioonn  ooff  IInnddiiaann  kkiittcchheenn,,  RReevviissiittiinngg  ooff  FFuunnddaammeennttaallss  SSppiiccee  bblleennddss  DDrryy  

aanndd  wweett,,  AArroommaattiicc  ppoowwddeerrss  ooff  ssppiicceess,,  ssttoorriinngg  mmeetthhoodd,,  iimmppoorrttaannccee  ooff  ssppiiccee  iinn  tthhee  wwoorrlldd  ooff  

ccuuiissiinnee,,  iinnfflluueennccee  ooff  ootthheerr  ccuullttuurree  iinn  IInnddiiaann  ffoooodd  

  

UUnniitt  IIIIII  

  

TTiiffffiinn,,  ccoonncceepptt,,  ppooppuullaarriittyy  aanndd  eevvaalluuaattiioonn,,  IInnddiiaann  ppuullsseess  RRiiccee  aanndd  ggrraaiinnss;;  IIttss  pprrooggrreessss  

eevvoolluuttiioonn  aanndd  pprreeppaarraattiioonn..  VVaarriioouuss  MMaarriinnaaddeess,,  tteennddeerriizziinngg  aaggeennttss,,  tthhiicckkeenniinngg  aanndd  ssoouurriinngg  

aaggeennttss..  

BBaassiicc  ggrraavviieess  aanndd  iittss  vveerrssaattiillee  uussee  iinn  tthhee  kkiittcchheenn  

PPaann  IInnddiiaann  BBrreeaakkffaasstt  ddiisshheess,,  ssiiggnniiffiiccaannccee,,  ppooppuullaarriittyy  aanndd  iimmppoorrttaannccee..  

  

UUnniitt  IIVV  

  

IIttss  iinnfflluueennccee,,  vvaarriieettiieess  aanndd  ttrreennddss..  IInnddiiaann  ccooookkiinngg  mmeetthhooddss  aanndd  aaddvvaanncceedd  tteecchhnniiqquueess  iinn  IInnddiiaann  

ffoooodd..  CCrreeaattiivviittyy  iinn  TTaannddoooorr  ffoooodd  eessppeecciiaallllyy  iinn  vveeggeettaarriiaann  ffoooodd..FFaattss  aanndd  ooiillss  iinn  IInnddiiaann  ffoooodd,,  

aawwaarreenneessss  aanndd  hheeaalltthhyy  aapppprrooaacchh  ttoowwaarrddss  pprreeppaarraattiioonn  ooff  IInnddiiaann  ffoooodd..IInnvvaassiioonn  ooff  nneeww  

iinnggrreeddiieennttss  iinn  IInnddiiaann  ffoooodd..  

  

  

UUnniitt  VV  

  

CCoonntteemmppoorraarryy  IInnddiiaann  ffoooodd  aanndd  iittss  ggrroowwiinngg  ppooppuullaarriittyy  ttoowwaarrddss  aaddaappttaattiioonn,,  mmooddeerrnniizzaattiioonn  aanndd  

ccrreeaattiivviittyy..PPrreesseennttaattiioonn  sskkiillllss  aa  nneeww  aapppprrooaacchh  iinn  pprreesseennttiinngg  IInnddiiaann  ffoooodd  lliikkee  tthhee  wweesstteerrnn  

ffoooodd..CCrreeaattiivvee  hhoolllloowwwwaarree  iinn  pprreesseennttaattiioonn..RReeggiioonnaall  ffoooodd  aanndd  iittss  ppooppuullaarriittyy..  PPllaannnniinngg  sseett  

mmeennuu,,  ttaassttiinngg  IInnddiiaann  mmeennuu,,  aa  llaa  ccaarrttee  mmeennuu  aanndd  bbuullkk  IInnddiiaann  bbuuffffeett  mmeennuu..  HHeeaalltthh  bbeenneeffiittss  ooff  

hhaavviinngg  bbrreeaakkffaasstt  aanndd  bbuuffffeett  pprreesseennttaattiioonn,,  ccoommpplleettee  mmeennuu  aanndd  nneeww  ttrreennddss  aanndd  lliivvee  ccooookkiinngg  

  

  

RReeffeerreennccee  BBooookkss  

  

11..  IInnddiiaann  ffoooodd--  HHiissttoorriiccaall  ccoommppaanniioonn  bbyy  KK..TT  AAcchhaayyaa--  OOxxffoorrdd    IInnddiiaa  ppaappeerrbbaacckk  

22..  AAnn  AABBCC  ooff  IInnddiiaann  ffoooodd  ––  PPrroossppeecctt  bbooookk  11999966  

33..  SSeeccrreettss  ffrroomm  IInnddiiaann  KKiittcchheenn  bbyy  BBaalljjeekkaarrMMrriidduullaa--  PPaavviilliioonn  bbooookkss  lliimmiitteedd  DDuubbeeyy,,  

KK..GG..((22001111))  TThhee  IInnddiiaann  ccuuiissiinnee,,  NNeeww  DDeellhhii::  PPHHII  LLeeaarrnniinngg  PPrriivvaattee  LLttdd..  



44..  BBaallii,,  PP..SS..  ((22001111))  QQuuaannttiittyy  ffoooodd  pprroodduuccttiioonn  aanndd  IInnddiiaann  ccuuiissiinnee,,  NNeeww  DDeellhhii::  OOxxffoorrdd  

UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1188CCMMIIAA1133PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  AANNDD  VVIISSUUAALL  EEFFFFEECCTT  OONN  FFOOOODD    22  00  00  22  

  

CCoouurrssee  OObbjjeeccttiivvee::  

TThhee  ssttuuddeennttss  ggeett  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  aapppprreecciiaattee  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  aattttrraaccttiivvee  

pprreesseennttaattiioonn  ooff  ffoooodd  wwiitthh  nnaattuurraall  iinnggrreeddiieennttss..  UUnnddeerrssttaanndd  hhooww  iimmppoorrttaanntt  ttoo  ccrreeaattee  aa  

ccoommppoossiittiioonn  ooff  ffoooodd  ,,  sseelleeccttiinngg  tthhee  kkeeyy  ccoommppoonneenntt  ttoo  aadddd  aa  vviissuuaall  iimmppaacctt  wwiitthhoouutt  

ccoommpprroommiissiinngg  oorr  aalltteerriinngg  tthhee  rreecciippee..  SSttuuddeennttss  mmaaddee  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  vviissuuaallllyy  ggoooodd  ffoooodd  

iinnfflluueennccee  tthhee  ppeerrcceeppttiioonn  ooff  qquuaalliittyy  aanndd  oovveerraallll  eennjjooyymmeenntt  ooff  ffoooodd..  NNeeww  ttrreenndd  aallssoo  iiss  aallll  aabboouutt  

ccrreeaattiivvee  pprreesseennttaattiioonn    

CCoouurrssee  OOuuttccoommee  ((EEmmppllooyyaabbiilliittyy))  



UUppoonn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo,,  

11..  EEvvaalluuaattee  aanndd  ffoollllooww  tthhee  kkeeyy  eelleemmeennttss  wwhhiillee  pprreesseennttiinngg  tthhee  ffoooodd  

22..  UUssee  tthhee  tteecchhnniiqquueess  ooff  ggaarrnniisshhiinngg  aanndd  bbaassiicc  rruulleess  ooff  pprreesseennttaattiioonn    

33..  AApppprreecciiaattee  tthhee  vviissuuaall  aappppeettiittee  aanndd  pprraaccttiiccee  iinnnnoovvaattiivvee  ddeessiiggnn  ooff  ffoooodd  

44..  SSuummmmaarriissee  vviissuuaall  aappppeeaall,,  sseennssoorryy  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  aannaallyyssee  tthhee  eeffffeecctt  

  

UUnniitt  II  ::  BBaallaanncciinngg  tthhee  kkeeyy  eelleemmeennttss  ffoorr  pprreesseennttaattiioonn  

UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  wweellll--pprreesseenntteedd  ffoooodd  wwiitthh  aa  bbaallaannccee  ooff  ccoolloouurr  TTeexxttuurree  sshhaappee  

aanndd  ppoorrttiioonn  ssiizzee,,  hhooww  iitt  iimmppaaccttss  tthhee  mmoooodd  ooff  tthhee  ccoonnssuummeerr..  AAttttrraaccttiivvee  ffoooodd--  iittss  cchhaalllleennggeess,,  

bbeenneeffiittss..  RRoollee  ooff  eexxtteerrnnaall  aacccceessssoorriieess  iinn  ppllaattee,,  bbuuffffeett  ffoooodd  pprreesseennttaattiioonn,,  ttrreenndd,,  cchhooiicceess  

eexxppeeccttaattiioonnss  aanndd  VViissuuaall  ccooookkiinngg  aanndd  iinntteerraaccttiivvee  ccooookkiinngg  aaddvvaannttaaggeess  

UUnniitt  IIII::  TTeecchhnniiqquueess  aanndd  rruulleess  ffoorr  pprreesseennttaattiioonn  

GGaarrnniisshh--  hhiissttoorryy  ooff  ggaarrnniisshh  aanndd  mmooddeerrnn  ssttyyllee  ooff  ggaarrnniisshhiinngg,,  ttiippss  aanndd  rruulleess  ffoorr  pprreesseennttaattiioonn,,  

aaeesstthheettiiccss  ooff  ppllaattee  ssttyylleess  aanndd  sshhaappeess,,  ccoorree  ggaarrnniisshhiinngg  tteecchhnniiqquueess  aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg..  

IImmppoorrttaannccee  ooff  ssppeecciiaall  ttooooll  rreeqquuiirreedd  ffoorr  pprreesseennttaattiioonn,,  ssaauucceess,,..  GGrraavviieess,,  ooiillss,,  ssaallssaa,,  ffoolliiaaggee,,  

fflloowweerrss,,  ffrruuiitt,,  fflloouurr  bbaasseedd  ggaarrnniisshheess  

UUnniitt  IIIIII::  RReellaattiioonn  bbeettwweeeenn  sseennsseess  aanndd  iinnnnoovvaattiivvee  ddeessiiggnn  ooff  ffoooodd  

HHiieerraarrcchhyy  ooff  sseennsseess//rreellaattiioonn  ttoo  ffoooodd,,  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  ffoooodd  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  ttaassttee  bbuuddss  aanndd  

eeyyeess((  sscciieennccee  ooff  ttaassttee  aanndd  AArrtt  ooff  ffoooodd)),,  vviissuuaall  aappppeettiittee  aanndd  iittss  rreepprreesseennttaattiioonn  ccrreeaatteedd  bbyy  

iinnnnoovvaattiivvee  ffoooodd  ddeessiiggnn  aanndd  ccoonnttiinnuuoouuss  ddeevveellooppmmeenntt  tthhrroouugghh  tthhee  vviissuuaall  sseennssoorryy  iinnppuuttss  

UUnniitt  IIVV;;  VViissuuaall  eeffffeecctt  aanndd  aannaallyyssiiss  

SSeennssoorryy  eevvaalluuaattiioonn  ooff  ffoooodd,,  ffaaccttoorrss  aaffffeeccttiinngg  vviissuuaall  iimmppaacctt,,  uunnddeerrddoonnee  aanndd  oovveerrddoonnee  ,,  

rreeddeeffiinniittiioonn  aanndd  eennhhaanncceemmeenntt,,  vviissuuaall  aannaallyyssiiss,,  aacccceeppttaannccee  aanndd  ssaattiissffaaccttiioonn  ttoo  tthhee  ttoonngguuee  aanndd  

eeyyeess,,  aanndd  oovveerraallll  aa  sseennssee  ooff  ggrreeaatt  vviissuuaall  aappppeeaall  

  

  

RReeffeerreennccee  BBooookkss::  

  

11..  TThhee  aarrtt  ooff  ffoooodd  pprreesseennttaattiioonn  bbyy  cchhrriissttoopphheerrssttyylleerr  ppuubblliisshheedd  bbyy  WWiilleeyy  SSeepptteemmbbeerr  22000066..  

22..  FFoooodd  pprreesseennttaattiioonn  sseeccrreettss  bbyy  HHoobbddaayy,,  CCaarraa  PPuubblliisshheedd  bbyy  FFiivvee  FFllyy  bbooookkss  LLttdd,,  22000099..  

33  MMaakkiinngg  sseennssee  ooff  ttaassttee--  FFoooodd  aanndd  PPhhiilloossoopphhyy  bbyy  CCaarroollyynn  KKrroossmmeeyyeerr  PPuubblliisshheedd  bbyy  CCoorrnneell  

UUnniivveerrssiittyy  pprreessss  OOccttoobbeerr  22000022..  

44..  SSeennssoorryy  aanndd  ccoonnssuummeerr  RReesseeaarrcchh  iinn  ffoooodd  pprroodduuccttss  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  bbyy  HHoowwaarrdd  

RR..MMoosskkoowwiittzz  PPuubblliisshheedd  bbyy  BBllaacckk  wweellll  PPuubblliisshhiinngg  LLttdd  11sstt  EEddiittiioonn  JJuullyy  22000066  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1188CCMMIIAA1144AARRTT  OOFF  BBAAKKEERRYY  AANNDD  CCOONNTTEEMMPPOORRAARRYY  BBRREEAADD  MMAAKKIINNGG::33  00  0033  

CCoouurrssee  oobbjjeeccttiivvee::  

11..  TToo  eedduuccaattee  tthhee  ssttuuddeenntt  ttoo  aattttaaiinn  kknnoowwlleeddggee  aanndd  sskkiillllss  iioonn  tthhee  hhaannddlliinngg  ooff  ddeesssseerrtt,,  

ssaauucceess,,  cchhooccoollaatteess  aanndd  pprreesseennttaattiioonn  sskkiillllss  

22..  TToo  llaayy  eemmpphhaassiiss  oonn  tthhee  ddeeccoorraattiivvee  ppaassttrryy  wwoorrkk,,  sshhooww  ppiieeccee,,  pprreesseennttaattiioonn  tteecchhnniiqquueess--  

hhaannddss  oonn  

33..  TToo  ttrraaiinn  tthhee  ssttuuddeenntt  oonn  tthhee  aassppeecctt  ooff  ddeessiiggnn,,  mmaakkee  uupp  aanndd  pprroodduuccttiioonn  ffoorr  bbuuffffeett  

ppllaatttteerrss  uussiinngg  aarrttiissttiiccaallllyy  mmaaddee  ddeesssseerrttss  aanndd  ccoonnffeeccttiioonnaarryy  sshhooww  ppiieeccee  wwoorrkkss  

44..  TToo  lleeaarrnn  tthhee  mmeetthhoodd  ooff  hhaannddlliinngg  vvaarriioouuss  ssmmaallll  aanndd  llaarrggee  ttoooollss  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  ffoorr  tthhee  

ppuurrppoossee  ooff  sshhaappiinngg,,  mmoouullddiinngg,,  pprreesseennttiinngg  eettcc..  

  



CCoouurrssee  oouuttccoommee::  ((EEmmppllooyyaabbiilliittyy))  

11..  AAbbiilliittyy  ttoo  eexxhhiibbiitt  kknnoowwlleeddggee  aanndd  sskkiillllss  iinn  mmaakkiinngg  ddeesssseerrttss  ,,  ssaauucceess,,  cchhooccoollaattee  iinn  

vvaarriioouuss  ffoorrmmss  aanndd  tteexxttuurreess  

22..  AAbbiilliittyy  ttoo  pprroodduuccee  ddeeccoorraattiivvee  sshhooww  ppiieeccee  wwiitthh  hhaannddss  oonn  ppaarrttiicciippaattiioonn  

33..  AAbbiilliittyy  ffoorr  oorrggaanniizziinngg  ddeessiiggnn,,  mmaakkee  uupp  aanndd  pprroodduuccttiioonn  ooff  bbuuffffeett  ppllaatttteerrss  uussiinngg  

aarrttiissttiiccaallllyy  mmaaddee  ddeesssseerrtt  aanndd  sshhooww  ppiieeccee  wwoorrkkss  

44..  AAbbiilliittyy  ttoo  aannaallyyssee  aanndd  eevvaalluuaattee  pprroodduucctt  qquuaalliittyy  bbaasseedd  oonn  ccoolloouurr,,  ttaassttee  aanndd  tteexxttuurree  

  

UUnniitt--II  ::HHiissttoorryy  aanndd  oorriiggiinn::  

RReeggiioonn  ooff  oorriiggiinn  --  CCiivviilliizzaattiioonn  &&ccuullttiivvaattiioonn  --  RReelliiggiioonn  &&  ddiiffffeerreenncceess  --  CCuullttuurraall  bbeelliieeffss  

--TTyyppeess  ooff  ggrraaiinnss  uusseedd..  

  

UUnniitt  ––  IIII  ::BBrreeaadd  mmaakkiinngg  iinnggrreeddiieennttss  ::      

TTyyppeess  ooff  fflloouurr  ––  CCoommppoossiittiioonn  ––  CCllaassssiiffiiccaattiioonn--  OOtthheerr  ggrraaiinn  &&  cceerreeaallss  --SSttoorraaggee  ooff  fflloouurr  

UUnniitt  ––IIIIII  ::FFuunnccttiioonnss  ooff  iinnggrreeddiieennttss  iinn  bbrreeaadd  mmaakkiinngg::  

RRoollee  ooff  ssaalltt  --  RRoollee  ooff  ssuuggaarr&&  ttyyppeess  --  SShhoorrtteenniinnggss  &&  ttyyppeess--  FFuunnccttiioonnss  ooff  yyeeaasstt    --

IInnfflluueennccee  ooff  iinnggrreeddiieennttss  
  

UUnniitt--  IIVV::  AAddddiittiivveess  iinn  ddoouugghhss  &&  bbrreeaadd::  

HHyyddrrooggeennaatteedd  ooiillss  --  MMoonnoo&&  ddii  ggllyycceerriiddeess  --  DDoouugghh  eemmuullssiiffiieerrss--  IImmpprroovveerrss  &&  rroollee--  

RRoollee  ooff  eeaacchh  iinnggrreeddiieenntt  

UUnniitt--  VV::  BBrreeaadd  ffoorrmmuullaa::  

BBaassiicc  uunniittss  --  FFoorrmmuullaa  &&  mmeeaassuurreemmeennttss--  UUnniittss  ooff  mmeeaassuurree  --BBaakkeerrss  ppeerrcceennttaaggee  ffoorrmmuullaa  

--FFoorrmmuullaa  yyiieelldd  

  

RReeffeerreennccee  BBooookkss::  

11..  TThhee  nneeww  iinntteerrnnaattiioonnaall    ccoonnffeeccttiioonneerr--  WWiillffrreedd    JJ..FFaannccee,,vviirrttuuee--lloonnddoonn,,11998811..  

22..  RRoouuxx  bbrrootthheerrss  oonn  PPaattiisssseerriiee--MMiicchheell  rroouuxx,,  AAllbbeerrtt  rroouuxx  ,,lliittttllee  bbrroowwnn  ppuubblliiccaattiioonnss,,11999933..  

33..  SSuuggaarr  wwoorrkk  ––PPeetteerr  TT..BBooyyllee,,  VVaann  NNoossttrraanndd  RReeiinnhhoolldd  ccoo..,,NNeeww  YYoorrkk,,11998822..  

44..  PPrrooffeessssiioonnaall  bbaakkiinngg,,  22nndd  eeddiittiioonn--  WWaayynnee  GGiisssslleenn  ,,  WWiilleeyy  PPuubblliiccaattiioonnss,,SSiinnggaappoorree,,11998844..  

55..  UUnnddeerrssttaannddiinngg  BBaakkiinngg,,  rreevviisseedd    IIII  eeddiittiioonn--  JJoosseepphh  AAmmeennddoollaa,,  TTRR  PPuubblliiccaattiioonnss  

PPvvtt..LLttdd..  
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00  33  

GGAASSTTRROONNOOMMIICCAALL  KKNNOOWWLLEEDDGGEE  

CCoouurrssee  OObbjjeeccttiivvee::  

RRoollee  ooff  cchheeffss  iinn  mmooddeerrnn  ccuulliinnaarryy  wwoorrlldd,,  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  aanndd  eetthhooss  bbeeiinngg  aa  ccuulliinnaarriiaann,,  aanndd  

hhooww  rreessppoonnssiibbllee  ttoo  bbeeccoommee  aa  cchheeff..CCoonncceepptt  ooff  ccooookkiinngg  ssiimmppllee  aanndd  eeffffeeccttiivvee  

aapppprrooaacchh..UUnnddeerrssttaannddiinngg  ooff  aallll  bbuuiillddiinngg  bblloocckkss  aanndd  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooffmmiisseeeenn  ppllaaccee..  RReecciippee  

ffoorrmmuullaattiioonn  aanndd  iittss  bbaassiicc  rruulleess,,  wweeiigghhtt  aanndd  mmeeaassuurreess,,  iittss  iimmppoorrttaannccee,,  ssttaannddaarrdd  rreecciippeess  ffoorr  

ccoonnssiisstteennccyy,,  ffllaavvoouurreedd  ooiill,,  vviinneeggaarrss,,  rreelliisshh  aanndd  ttaassttee  aaddddeerrss..  UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  uussaaggee  ooff  ssoommee  ooff  

tthhee  ggrreeaatt  eexxoottiicc  ffllaavvoouurrffuull  iinnggrreeddiieennttss..  PPaallaattee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  aapppprreecciiaattiinngg  tthhee  ccoorrrreecctt  

sseeaassoonniinngg  tthhee  ffoooodd..  

  

CCoouurrssee  OOuuttccoommee  ((EEmmppllooyyaabbiilliittyy))  

UUppoonn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo,,  



  

11..  DDeemmoonnssttrraattee  tthhee  ccllaassssiicc  aanndd  ccoonntteemmppoorraarryy  ssaauucceess  

22..  UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  aaddvvaannccee  ccooookkiinngg  mmeetthhooddss  aanndd  ppllaann  mmeennuu  bbaasseedd  oonn  pprriinncciippllee  ooff  

ccooookkiinngg  mmeetthhooddoollooggyy  

33..  AApppprreecciiaattee  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  bbrreeaakkffaasstt  aanndd  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  ddeemmoonnssttrraattee  tthhee  bbrreeaakkffaasstt  

ddiisshheess  

44..  DDeessccrriibbee  tthhee  rreellaattiioonn  ssiimmiillaarriittiieess  aanndd  ddiiffffeerreennccee  iinn  ffllaavvoouurrss  aanndd  mmaaiinn  hhiigghhlliigghhttss  

wweesstteerrnn,,  ccoonnttiinneennttaall  aanndd  MMiiddddllee  EEaasstt  ffoooodd  

  

UUnniitt  II  SSAAUUCCEESS  

EEvveerryy  cchheeff  ttaakkeess  ggrreeaatt  pprriiddee  iinn  tthhee  ssaauucceess  tthhaatt  ttrraannssffoorrmm  aa  ggoooodd  mmeeaall  iinnttoo  aa  ggrreeaatt  ddiinniinngg  

eexxppeerriieennccee..  FFrroomm  tthhee  ccllaassssiicc  ssaauucceess  ooff  FFrraannccee  ttoo  mmooddeerrnn  ssaallssaass,,  rreelliisshheess,,  iinnffuusseedd  ooiillss,,  ccoouulliiss  

aanndd  cchhuuttnneeyyss  yyoouu  wwiillll  eexxpplloorree  aallll  tthhee  ddiivveerrssee  eexxpprreessssiioonnss  ooff  tthhee  ssaauucciieerr''ss  aarrtt..  TThheessee  ssaauucceess  

ffoorrmm  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  aann  eexxpplloorraattiioonn  ooff  ffuullll  rraannggee  ooff  ssoouuppss..  

  

CCoouurrssee  HHiigghhlliigghhttss::  

••  GGrraanndd  ssaauucceess--  ••  CCoommppoouunndd  ssaauucceess--••  EEmmuullssiiffiieedd  ssaauucceess--••  CCoonntteemmppoorraarryy  ssaauucceess--••  

CCoonnssoommmméé  

  VVeeggeettaabbllee--bbaasseedd  ssoouuppss--••  RReedduuccttiioonnss  --••  RRoouuxx--bbaasseedd  ssoouuppss  aanndd  bbiissqquueess  

  

UUnniitt  IIII  MMeennuu  EEnnggiinneeeerriinngg  

CCoommppiilliinngg  mmeennuu  aanndd  ccoonncceeppttuuaalliizzaattiioonn  ooff  ddiisshheess,,  ppllaattiinngg,,  ddeessiiggnn  aanndd  pprreesseennttaattiioonn..  EElleemmeennttss  

rreeqquuiirreedd  ffoorr  ffiinniisshhiinngg  ttoouucchheess  ffoorr  ggrreeaatt  eeyyee  aappppeeaall..  PPrriinncciippllee  ooff  ccooookkiinngg  mmeetthhooddoollooggyy..  

  

DDrryy--hheeaatt  ccooookkiinngg  mmeetthhooddss    

MMaasstteerryy  ooff  ccooookkiinngg  tteecchhnniiqquuee  iiss  aann  eesssseennttiiaall  yyeett  ddiiffffiiccuulltt  aassppeecctt  ooff  tthhee  ccuulliinnaarryy  ccrraafftt..  

WWhheenneevveerr  aa  cchheeff  ttuurrnnss  aanndd  ffaacceess  tthhee  ssttoovvee,,  tthhee  oouuttccoommee  iiss  wwhhoollllyy  ddeeppeennddeenntt  oonn  aa  ffeeww  bbaassiicc  

sskkiillllss  --  ssaauuttééiinngg,,  ggrriilllliinngg,,  aanndd  ffrryyiinngg  aammoonngg  tthheemm..  TThheessee  ddrryy--hheeaatt  mmeetthhooddss  aarree  ttaauugghhtt  

ccoommpprreehheennssiivveellyy  aanndd  mmeettiiccuulloouussllyy,,  ggiivviinngg  ssttuuddeennttss  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  rreeppeettiittiioonn  tthhaatt  aassssuurreess  

ccoommppeetteennccyy  aanndd  ccoonnffiiddeennccee..  

  

CCoouurrssee  HHiigghhlliigghhttss::  

SSaauuttééiinngg  pprrootteeiinnss,,  ssttaarrcchheess,,  aanndd  vveeggeettaabblleess  --PPaann--ffrryyiinngg  pprrootteeiinnss,,  ssttaarrcchheess,,  aanndd  vveeggeettaabblleess--

DDeeeepp--ffrryyiinngg  pprrootteeiinnss,,  ssttaarrcchheess,,  aanndd  vveeggeettaabblleess--  GGrriilllliinngg  pprrootteeiinnss,,  ssttaarrcchheess,,  aanndd  vveeggeettaabblleess  

RRooaassttiinngg  pprrootteeiinnss,,  ssttaarrcchheess,,  aanndd  vveeggeettaabblleess  
  

MMooiisstt--hheeaatt  ccooookkiinngg  mmeetthhooddss    

MMooiisstt--hheeaatt  ccooookkiinngg  pprroodduucceess  ssoommee  ooff  tthhee  ggrreeaatt  ttrreeaassuurreess  ooff  tthhee  kkiittcchheenn..  PPrrooffoouunndd  ffllaavvoorrss  aanndd  

ccoommffoorrttiinngg  tteexxttuurreess  mmaakkee  bbrraaiisseess  aanndd  sstteewwss  tthhee  hhiigghhlliigghhttss  ooff  ccuuiissiinneess  aarroouunndd  tthhee  wwoorrlldd..  

PPooaacchheedd  aanndd  sstteeaammeedd  ddiisshheess  nnooww  ffoorrmm  tthhee  bbaassiiss  ooff  mmuucchh  ooff  ttooddaayy''ss  wweellllnneessss--cceenntteerreedd  ddiisshheess..  

  

  

CCoouurrssee  HHiigghhlliigghhttss::  

BBrraaiissiinngg  pprrootteeiinnss  aanndd  vveeggeettaabblleess--    SStteewwiinngg  pprrootteeiinnss,,  ssttaarrcchheess,,  aanndd  vveeggeettaabblleess--  SShhaallllooww  

ppooaacchhiinngg  pprrootteeiinnss  --  SStteeaammiinngg  pprrootteeiinnss  aanndd  vveeggeettaabblleess  --DDeeeepp--ppooaacchhiinngg  pprrootteeiinnss  aanndd  

vveeggeettaabblleessEEsssseennccee  mmaarriinnaaddee  aanndd  ggllaazzee..  DDrryy  ccuurree  aanndd  bbrriinnee  ffoorr  ffiisshh..  SSmmookkiinngg  ooff  ffoooodd..  

DDeeggrreeeess  ooff  ccooookkiinngg,,  sshhrriinnkkaaggee,,  pprrooffeessssiioonnaall  mmeetthhooddss  ooff  kkeeeeppiinngg  aanndd  pprreesseerrvviinngg  ffoooodd..  

SSppooiillaaggee  ooff  mmeeaatt  aanndd  mmeeaatt  pprroodduuccttss,,  cchhaannggeess  iinn  mmeeaatt  ccooookkiinngg  ttwwoo  ggrreeaatt  llaawwss  iinn  ccooookkiinngg..  
  

UUnniitt  IIIIIIBBrreeaakkffaasstt,,  BBrruunncchh,,  aanndd  LLuunncchh    



DDiinnnneerr  iiss  tthhee  mmaaiinn  mmeeaall  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  bbeeiinngg  aa  cchheeff..  BBuutt  oovveerr  3300%%  ooff  aallll  mmeeaallss  eeaatteenn  iinn  

rreessttaauurraannttss  aarree  bbrreeaakkffaasstt,,  bbrruunncchh,,  aanndd  lluunncchh..  TThhiiss  ccoouurrssee  eexxpplloorreess  tthhee  tteecchhnniiqquueess  aanndd  

iinnggrreeddiieennttss  uusseedd  iinn  tthhoossee  mmeeaallss,,  ffrroomm  eegggg  ccooookkeerryy  aanndd  ccrrêêppeess  ttoo  ssaannddwwiicchheess,,  vviinnaaiiggrreetttteess  aanndd  

ddrreessssiinnggss..  LLeegguummee,,  ggrraaiinn,,  ttiimmbbaallee,,  aanndd  ssoouufffflléé  tteecchhnniiqquueess  aarree  aallssoo  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee..  
  

CCoouurrssee  HHiigghhlliigghhttss::  

EEgggg  ssppeecciiaallttiieess--    GGrriiddddllee  ssppeecciiaallttiieess--  CCeerreeaallss--  CCrrêêppeess  --  BBrreeaakkffaasstt  mmeeaattss  --  SSiimmppllee  aanndd  

ccoommppoosseedd  ssaallaaddss  DDrreessssiinnggss  aanndd  vviinnaaiiggrreetttteess  --    AAssssoorrtteedd  ssaannddwwiicchheess  --  GGrraaiinnss  aanndd  lleegguummeess--  

SSoouuffffllééss,,  ggrraattiinnss,,  aanndd  ttiimmbbaalleess  
  

UUnniitt  IIVV  CCuuiissiinnee  ooff  FFrraannccee::    

WWiitthh  ggoooodd  rreeaassoonn,,  FFrraannccee  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  tthhee  ttoouucchhssttoonnee  ffoorr  aallll  wweesstteerrnn  ccuuiissiinneess..  IInn  tthhiiss  ccoouurrssee  

ssttuuddeennttss  bbeeccoommee  ffaammiilliiaarr  wwiitthh  cchhaarraacctteerriissttiicc  iinnggrreeddiieennttss,,  mmeetthhooddss  aanndd  ddiisshheess  ffrroomm  PPrroovveennccee,,  

BBuurrgguunnddyy,,  NNoorrmmaannddyy,,  aanndd  AAllssaaccee..  

  

CCuuiissiinnee  ooff  IIttaallyy::  PPiieeddmmoonntt,,  TTuussccaannyy,,  AAbbrruuzzzzoo,,  aanndd  1177  ootthheerr  rreeggiioonnss  ccoommpprriissee  wwhhaatt  wwee  tthhiinnkk  

ooff  aass  IIttaalliiaann  ffoooodd..  RReeggiioonnaalliittyy  iiss  tthhee  eesssseennccee  ooff  aallll  tthhiinnggss  IIttaalliiaann  aanndd  tthhiiss  ccoonncceepptt  iiss  cceennttrraall  ttoo  

oouurr  pprreesseennttaattiioonn  ooff  tthhiiss  eexxcciittiinngg  ccuuiissiinnee..  UUssiinngg  aauutthheennttiicc  rreecciippeess  aanndd  iinnggrreeddiieennttss  ssttuuddeennttss  

ccoommee  ttoo  aapppprreecciiaattee  tthhee  ddiivveerrssiittyy  aanndd  ssiimmpplliicciittyy  tthhaatt  cchhaarraacctteerriizzee  tthhiiss  ppooppuullaarr  yyeett  eelluussiivvee  

EEuurrooppeeaann  ccuuiissiinnee..  

  

CCuuiissiinnee  ooff  mmiiddddllee  EEaasstt,,  SSppaaiinn,,  GGrreeeekk  aanndd  MMeexxiiccoo  aanndd  iittss  ffllaavvoouurrffuull  ccoommbbiinnaattiioonnss  aanndd  

ssppeecciiaall  ssppiicceess  ,,  iittss  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  tthhee  wwoorrlldd  ooff  ccuuiissiinnee,,  aann  oovveerrvviieeww  

MMooddeerrnn  ccooookkiinngg,,  ffooccuuss  oonn  ppeerrffeecctt  ppllaattiinngg,,  mmiiccrroo  ggrreeeennss,,  eeddiibbllee  ffllaavvoouurrss,,  wweellll  rreecceeiivveedd  

aattttrraaccttiioonn..  MMooddeerrnn  tteecchhnniiqquueess  aanndd  aapppprrooaacchh  ttoo  ffoooodd  ccooookkiinngg  aanndd  pprreesseennttaattiioonn,,  ssoouuss  vviiddee  

ccooookkiinngg,,  aann  oovveerrvviieeww..  
  

UUnniitt  VVMMooddeerrnn  ccuulliinnaarryy  mmaasstteerrss  

AAss  ccuuiissiinnee  hhaass  eevvoollvveedd  aanndd  ttrraannssffoorrmmeedd  oovveerr  ttiimmee,,  cchheeffss  hhaavvee  bbeeccoommee  iinnnnoovvaattoorrss,,  

vviissiioonnaarriieess,,  aanndd  aarrttiissttss..  BBeesstt  cchheeffss  iinn  tthhee  iinndduussttrryy  wwiillll  iinntteerraacctt  wwiitthh  eeaacchh  oonnee  iinn  pprreeppaarriinngg  

rreecciippeess  ssppeecciiaallllyy  sseelleecctteedd  bbyy  tthhee  cchheeffss,,  ssttuuddeennttss  ccoommee  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  uunniiqquuee  ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  

eeaacchh  aanndd  eevveerryy  iiddeeaass  tthhaatt  wwiillll  ssppaarrkk  tthheeiirr  oowwnn  ccrreeaattiivviittyy..  TThhee  ccoouurrssee  ccoonncclluuddeess  wwiitthh  mmaarrkkeett  

bbaasskkeett  ccooookkiinngg  ccllaasssseess  wwhheerree  ssttuuddeennttss  ccaann  iinnddiivviidduuaallllyy  eexxpprreessss  tthheeiirr  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  tthhee  

mmaasstteerrss’’  lleessssoonnss..  
  

RReeffeerreennccee  BBooookkss  

11..  GGiisssslleenn,,  WW..  ((22001111))  PPrrooffeessssiioonnaall  CCooookkiinngg,,  77tthheedd..  NNeeww  JJeerrsseeyy::  JJoohhnn  WWiilleeyy  &&  SSoonnss,,  

IInncc..  

22..  ..TThhee  FFoooodd  &&  BBeevveerraaggee  IInnssttiittuuttee  ((11999977))  CCooookkiinngg  eesssseennttiiaallss  ffoorr  tthhee  nneeww  pprrooffeessssiioonnaall  

cchheeff,,  CCaannaaddaa::  JJoohhnn  WWiilleeyy  &&  SSoonnss,,  IInncc..  

33..  PPaarrvviinnddeerr  SS..  BBaallii,,  ““FFoooodd  PPrroodduuccttiioonn  OOppeerraattiioonnss””,,  22000099,,  OOxxffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss,,  

IInnddiiaa..  

44..  NNoorrtthh  AAmmeerriiccaann  MMeeaatt  PPrroocceessssoorrss  AAssssoocciiaattiioonn  ((22000077))  TThhee  mmeeaatt  bbuuyyeerrss  gguuiiddee::  mmeeaatt,,  

llaammbb,,  vveeaall,,  ppoorrkk  aanndd  ppoouullttrryy,,  NNeeww  

55..  IInnggrraamm,,  CC..  ((22000088))  TThhee  wwoorrlldd  eennccyyccllooppaaeeddiiaa  ooff  ccooookkiinngg  iinnggrreeddiieennttss,,  NNeeww  DDeellhhii::  OOmm  

BBooookkss  IInntteerrnnaattiioonnaall  

66..  FFiisscchheerr,,JJ..  ((11999900))  CChheeeessee::  iiddeennttiiffiiccaattiioonn,,  ccllaassssiiffiiccaattiioonn,,  uuttiilliizzaattiioonn,,  UU..SS..AA::  DDeellmmaarr,,  

CCeennggaaggee  LLeeaarrnniinngg..  

      

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1188CCMMIIAA2222AADDVVAANNCCEE  DDEESSSSEERRTT  PPRREEPPAARRAATTIIOONN  AANNDD                                      33  00  00  33  

PPLLAATTIINNGG,,  AANNDD  PPRREEPPAARRAATTIIOONN  OOFF  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  BBRREEAADDSS  

  

CCoouurrssee  OObbjjeeccttiivvee  

11..  TToo  ssttuuddyy  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  bbrreeaadd  mmaakkiinngg  ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  ffoorrmmss  ooff  fflloouurr  

22..  TToo  lleeaarrnn  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  ffaannccyy  bbrreeaaddss,,  wwhhoollee  bbrreeaadd  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  ffoorrmmss  aanndd  tteexxttuurree  

ooff  ddoouugghh  

33..  TToo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ssaalltt  ddoouugghh  aanndd  ggiinnggeerr  bbrreeaadd  mmooddeellss  

44..  TToo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  mmaakkiinngg  ooff  bbrreeaakkffaasstt  bbrreeaaddss,,  qquuiicckk  bbrreeaaddss,,  llaammiinnaatteedd  ddoouugghhss  aanndd  

ootthheerr  ccoommbbiinnaattiioonnss  

55..  TToo  eedduuccaattee  aanndd  iimmppaarrtt  kknnoowwlleeddggee  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  bbaakkiinngg  aanndd  mmaassss  pprroodduuccttiioonn  ooff  

bbaakkeerryy  ggooooddss  

  

CCoouurrssee  oouuttccoommee::  ((EEmmppllooyyaabbiilliittyy))  



                      UUppoonn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo,,  

11..  AAbbiilliittyy  ttoo  pprroodduuccee  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  bbrreeaadd  uussiinngg  vvaarriioouuss  ttyyppeess  ooff  fflloouurrss  

22..  AAbbllee  ttoo  eevvaalluuaattee  aanndd  aannaallyyssee  ddoouugghh  tteexxttuurree  aanndd  bbrreeaadd  qquuaalliittyy  

33..  CCaappaabbllee  ooff    pprroodduucciinngg  iinntteerrnnaattiioonnaall  bbrreeaaddss  aanndd  aarrttiissaann  bbrreeaaddss  

44..  CCoommppeetteenntt  ttoo  ppllaann  pprroodduuccttiioonn  ooff  mmaassss  qquuaannttiittyy  

55..  PPrrooffiicciieenntt  iinn  ppoorrttiioonniinngg  aanndd  pprreesseennttiinngg  bbaakkeedd  ggooooddss  ffoorr  iinndduussttrriiaall  aanndd  ccoommmmeerrcciiaall  

ppuurrppoosseess  

  

UUnniitt--  II::  CCoommppoossiittiioonn  &&  cchheemmiissttrryy::  

FFaauullttss  &&  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ––  rreeccttiiffiiccaattiioonnss--  BBrreeaakkffaasstt  bbrreeaaddss  --  QQuuiicckk  bbrreeaaddss  --TTyyppeess  &&  

mmeetthhooddss  ooff  bbaakkiinngg  

  

UUnniitt  ––  IIII::  IInntteerrnnaattiioonnaall  bbrreeaaddss  ccoommppaarraattiivvee  ssttuuddyy::  

FFrreenncchh,,  GGeerrmmaann  ––  SSccaannddiinnaavviiaann  ––  IIttaalliiaann  ––  BBrriittiisshh--  RRuussssiiaann&&  AAmmeerriiccaann  

  

UUnniitt--  IIIIII::  CCoommmmeerrcciiaall  mmaannuuffaaccttuurriinngg  ooff  yyeeaasstt  ggooooddss::  

LLeeaann  ddoouugghh  pprroodduuccttss--  RRiicchh  ddoouugghh’’ss--  RRoolllleedd  iinn  yyeeaasstt  ddoouugghh’’ss--  LLaammiinnaatteedd  ddoouugghh  --

SStteeppss  iinn  yyeeaasstt  ddoouugghh  pprroodduuccttiioonn  

  

UUnniitt--  IIVV  ::CCaakkee  &&  ssppoonnggee  mmaakkiinngg::  

MMeetthhooddss  ooff  PPrreeppaarraattiioonn--  TTeecchhnniiqquueess  aaddvviissaabbllee  --AAeerraatteedd  ddeesssseerrttss  --CCrreeaammiinngg  mmeetthhoodd  

aanndd  pprreeccaauuttiioonn  --IIcciinnggss  &&  ggllaazzeess  

  

UUnniitt  ––  VV::  FFrroozzeenn  ddeesssseerrttss::  

PPrroodduuccttss  &&  ttyyppeess  --CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  ddeesssseerrttss--CChhuurrnn  ffrroozzeenn--FFrroozzeenn  yyoogghhuurrtt  &&  ggeellaattoo  --

PPaarrffaaiitt  &&  bboommbbeess  

  

RReeffeerreennccee  BBooookkss::  

  

11..  TThhee  nneeww  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoonnffeeccttiioonneerr--  WWiillffrreedd  JJ..FFaannccee,,vviirrttuuee--lloonnddoonn,,11998811..  

22..  RRoouuxx  bbrrootthheerrss  oonn  PPaattiisssseerriiee--MMiicchheell  rroouuxx,,  AAllbbeerrtt  rroouuxx  ,,lliitttt llee  bbrroowwnn  

ppuubblliiccaattiioonnss,,11999933..  

33..  SSuuggaarr  wwoorrkk  ––PPeetteerr  TT..BBooyyllee,,  VVaann  NNoossttrraanndd  RReeiinnhhoolldd  ccoo..,,NNeeww  YYoorrkk,,11998822..  

44..  PPrrooffeessssiioonnaall  bbaakkiinngg,,  22nndd  eeddiittiioonn--  WWaayynnee  GGiisssslleenn,,  WWiilleeyy  

PPuubblliiccaattiioonnss,,SSiinnggaappoorree,,11998844..  

55..  UUnnddeerrssttaannddiinngg  BBaakkiinngg,,  rreevviisseedd  IIII  eeddiittiioonn--  JJoosseepphh  AAmmeennddoollaa,,  TTRR  PPuubblliiccaattiioonnss  

PPvvtt..LLttdd..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1188CCMMIIAA2233        AARRTT  OOFF  GGAARRDDEE  MMAANNGGEERR    22  00  00  22  

OObbjjeeccttiivvee::    

TToo  iinnttrroodduuccee  ttoo  tthhee  ssttuuddeennttss  vvaarriioouuss  aaccttiivviittiieess  hhaappppeenniinngg  iinn  GGaarrddee  mmaannggeerr,,  pprroocceessssiinngg  aanndd  

pprreeppaarraattiioonn  ooff  ccoolldd  ffoooodd,,  HHoorrss  dd’’ooeeuuvvrreess  aanndd  cchhaarrccuutteerriiee  

CCoouurrssee  OOuuttccoommee  ((EEmmppllooyyaabbiilliittyy))  

UUppoonn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  

11..  DDiissccuussss  tthhee  rreecciippeess  ffoorr  ccoolldd  ssaauucceess,,  vvaarriieettiieess  ooff  lleettttuuccee  aanndd  ssaallaadd  pprreeppaarraattiioonnss  

22..  LLiisstt  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  ffiinnggeerr  ffoooodd  aanndd  ccoocckkttaaiill  ssnnaacckkss,,  aaccccoommppaanniimmeennttss  ffoorr  cchheeeessee  

bbooaarrdd  



33..  SSuummmmaarriizzee  tthhee  ffoorrcceemmeeaatt  pprreeppaarraattiioonn  aanndd  iittss  ddeerriivvaattiivveess  

44..  IIddeennttiiffyy  tthhee  ppaattee  TTeerrrriinnee  aanndd  GGaallaannttiinnee  

55..  DDiissccuussss  tthhee  ttyyppeess  ooff  ssaauussaaggeess  aanndd  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  bbaaccoonn  ,,  pprroocceessssiinngg  ooff  HHaamm  aanndd  

ccuurriinngg  pprroocceessss  

UUnniitt  11::    IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  LLaarrddeerr  

LLaarrddeerr  ffuunnccttiioonn,,  LLaayyoouutt,,  kkeeyy  eeqquuiippmmeennttss  aanndd  cchheeffss  rreessppoonnssiibbiilliittiieess..  CCoolldd  ssaauucceess--  pprreeppaarraattiioonn  

ooff  eemmuullssiiffiieedd  ssaauucceess..  PPrreeppaarraattiioonn  aanndd  uusseess  ooff  CCuummbbeerrllaanndd  ssaauuccee,,  HHoorrsseerraaddiisshh  ssaauuccee  aanndd  MMiinntt  

ssaauucceess..  VVaarriieettiieess  ooff  ssaallaadd  lleeaavveess,,  MMeesscclluunn,,  ttyyppeess  aanndd  ppaarrttss  ooff  ssaallaaddss..  PPrreesseennttaattiioonn  aanndd  mmooddeerrnn  

iinnggrreeddiieennttss  ttoo  ssaallaaddss--  eeddiibbllee  fflloowweerrss,,  dduusstt  aanndd  ppoowwddeerrss..  IInntteerrnnaattiioonnaall  ssaallaaddss  aanndd  ddrreessssiinnggss  aanndd  

RRaaww  ffiisshh  ssaallaadd--  CCeevviicchhee  
  

UUnniitt  22::  AAppppeettiizzeerrss  aanndd  pprreesseennttaattiioonn  ooff  HHoorrss  dd’’ooeeuuvvrreess  

GGuuiiddeelliinneess  ffoorr  sseelleeccttiioonn  ooff  hhoorrss  dd’’ooeeuuvvrreess  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  eeqquuiivvaalleenntt..  FFiinnggeerr  ffoooodd  aanndd  iittss  

bbaassiicc  pprriinncciipplleess..  BBaannqquueett  aanndd  aa  llaa  ccaarrttee  ssttyylleess  ccaannaappééss..    BBaarrqquueetttteess,,  ttaarrttlleettss,,  cchhoouuxx  ppuuffffss  aanndd  

ccaarroolliinneess  ––  pprreeppaarraattiioonn  aanndd  pprreesseennttaattiioonn..  CCllaassssiicc  aanndd  mmooddeerrnn  aappppeettiizzeerrss  ppllaattiinngg  aanndd  

pprreesseennttaattiioonn..  TTyyppeess  ooff  ssaannddwwiicchheess  aanndd  iinnnnoovvaattiivvee  ssttuuffffiinngg,,  ttyyppeess  ooff  cchheeeessee  aanndd  cchheeeessee  bbooaarrdd  

pprreesseennttaattiioonn..  
  

UUnniitt  33::  FFoorrcceemmeeaatt  pprreeppaarraattiioonn  

SSppiiccee  mmiixx  ffoorr  ffoorrcceemmeeaatt,,  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  aanndd  ddeeffiinniittiioonn..  FFaabbrriiccaattiioonn,,  ggrriinnddiinngg,,  mmoollddiinngg  ,,  

ffoorrmmiinngg  ,,  ccooookkiinngg  aanndd  ssttoorraaggee..  PPaannaaddaa--  ttyyppeess  aanndd  uusseess..  TTyyppeess  aanndd  ddeeffiinniittiioonn  ooff  MMoouussssee,,  

ppaarrffaaiitt  aanndd  qquueenneelllleess..  MMeetthhooddoollooggyy  ooff  pprreeppaarraattiioonn  ooff  mmoouussssee  aanndd  pprreesseennttaattiioonn..    
  

UUnniitt  44::  PPaattee,,  TTeerrrriinnee  aanndd  AAssppiicc  

DDeeffiinniittiioonn  aanndd  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  PPaattee  aanndd  TTeerrrriinnee..  PPrreeppaarraattiioonn  aanndd  aasssseemmbblliinngg  ooff  ppaattee,,  ttyyppeess  ooff  

lliinniinngg  ffoorr  ppaattee--  ppaattee  ddoouugghh  aanndd  ffaatt  lliinniinngg..  CCoouunnttrryy  ssttyyllee  tteerrrriinnee,,  aasssseemmbblliinngg  aanndd  ccooookkiinngg  

tteerrrriinnee..  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  GGaalleennttiinnee,,  BBaalllloottiinnee  aanndd  rroouullaaddee..  BBrriinneess,,  ccuurreess  aanndd  MMaarriinnaaddeess  iittss  

pprreeppaarraattiioonn  aanndd  uusseess..  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  vvaarriioouuss  ttyyppeess  ooff  AAssppiicc  aanndd  jjeelllliieess,,  uusseess  ooff  AAssppiicc..  

PPrreeppaarraattiioonn  aanndd  uusseess  ooff  CChhaauuddffrrooiidd..  GGeellaattiinnee--  iittss  uussaaggee  aanndd  ttyyppeess  
  

UUnniitt  55::  CChhaarrccuutteerriiee  pprroodduuccttss  

PPrroocceesssseedd  mmeeaattss  aanndd  ccoommmmiinnuutteedd--  ddeeffiinniittiioonn,,  mmaajjoorr  ccaatteeggoorriieess  ooff  ssaauussaaggee  aanndd  tthhrreeee  ttyyppeess  ooff  

mmeeaatt  iinnggrreeddiieennttss  uusseedd  iinn  ssaauussaaggeess..  CCuurriinngg  aaggeenntt  iinn  ssaauussaaggee  mmaakkiinngg  aanndd  iittss  ffuunnccttiioonnss..  

DDiiffffeerreenntt  ttyyppee  ooff  ccaassiinngg  aaddvvaannttaaggee  ooff  uussiinngg  nnaattuurraall  ccaassiinngg..  TTyyppeess  ooff  hhaamm,,  ccuurriinngg  aanndd  ddrryyiinngg  

ooff  hhaamm..  TTyyppeess  ooff  bbaaccoonn  aanndd  pprroocceessssiinngg  ooff  bbaaccoonn  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1188CCMMIIAA3311    HHOONNIINNGG  TTHHEE  AARRTT  OOFF  AASSIIAANN  CCOOOOKKIINNGG    22  00  00  22  

CCoouurrssee  OObbjjeeccttiivvee::  

AAssiiaann  ffoooodd  iiss  ccoolloouurrffuull,,  ffrraaggrraanntt  aanndd  hheeaalltthhffuull,,  tthhiiss  ccoouurrssee  iiss  ttoo  eexxppoossee  tthhee  ssttuuddeennttss  ttoo  vveerryy            

ssaattiissffyyiinngg  ffllaavvoorr  ssppeeccttrruumm  ooff  AAssiiaa  aalloonngg  wwiitthh  sswweeeett,,  ssoouurr,,  ssaallttyy  aanndd  bbiitttteerr  wwhhiicchh  oofftteenn  ccoommee  

ttooggeetthheerr  iinn  SSuurrpprriissiinngg  aanndd  ddeelliicciioouuss  ccoommbbiinnaattiioonn  

CCoouurrssee  OOuuttccoommee  ((EEmmppllooyyaabbiilliittyy))  

UUppoonn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  

11..  IIddeennttiiffyy  ttyyppiiccaall  AAssiiaann  uutteennssiillss  aanndd  bbaassiicc  ccooookkiinngg  tteecchhnniiqquueess  

22..  DDiissccuussss  tthhee  ffllaavvoouurr  pprrooffiillee  ooff  TThhaaii  ffoooodd  aanndd  iittss  kkeeyy  iinnggrreeddiieennttss  aanndd  ddiisshheess  

33..  EExxppllaaiinn  tthhee  vvaarriioouuss  rreeggiioonn  aanndd  pprroovviinnccee  ooff  cchhiinnaa,,  tteecchhnniiqquueess  aanndd  ppooppuullaarr  ddiisshheess  



44..  SSuummmmaarriissee  tthhee  iinnfflluueennccee  ooff  aallll  ffllaavvoouurrss  aanndd  ccooookkiinngg  tteecchhnniiqquueess  ooff  VViieettnnaamm,,  

IInnddoonneessiiaa  aanndd  MMaallaayyssiiaa  

  

UUnniitt  II  AAssiiaann  ffoooodd  

IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  AAssiiaann  ffoooodd,,  mmeeaall  ppllaatttteerrss  ccoommbbiinnaattiioonn,,  AAssiiaann  kkiittcchheenn  uutteennssiillss,,  ccuuttttiinngg  

tteecchhnniiqquueess      

VVaarriioouuss  ccooookkiinngg  tteecchhnniiqquueess  aanndd  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  bbaassiiccss,,  kkeeyy  rraaww  MMaatteerriiaallss  uusseedd  iinn  AAssiiaann  

kkiittcchheenn  
  

UUnniitt  IIII  TThhaaii  ffoooodd  

TThhaaii  ffoooodd,,  iittss  ffoouurr  rreeggiioonn  aanndd  ccuullttuurraall  iinnfflluueennccee,,  rrooyyaall  ccuuiissiinnee  ooff  TThhaaiillaanndd,,  ccoommmmoonnllyy  uusseedd  

iinnggrreeddiieennttss  aanndd  uutteennssiillss..HHiissttoorryy  ooff  TThhaaii  ccuuiissiinnee  aanndd  hhooww  iitt  eevvoollvveedd..  PPooppuullaarr  ddiisshheess  ooff  TThhaaii  

ccuuiissiinnee..  

HHooww  IInnddiiaa  aapppprreecciiaattee  tthhee  ffoooodd  aanndd  ssoommee  ssiimmiillaarriittiieess  iinn  tthhee  bbaassiicc  pprreeppaarraattiioonn..  
  

UUnniitt  IIIIII  CChhiinneessee  ccuuiissiinnee  

CChhiinneessee  ccuuiissiinnee::  RReeggiioonnss  ooff  CChhiinneessee  ccuuiissiinnee,,  HHiissttoorryy  aanndd  ccuullttuurraall  iinnfflluueennccee..  CCooookkiinngg  

mmeetthhooddss  aanndd  kkeeyy  iinnggrreeddiieennttss  iinn  tthhee  ccllaassssiicc  CChhiinneessee  ffoooodd..  IInnfflluueennccee  ooff  CChhiinneessee  ffoooodd  iinn  IInnddiiaann  

aanndd  iittss  ggrroowwiinngg  ddeemmaanndd  iinn  tthhee  IInnddiiaann  RReeggiioonnss..  
  

UUnniitt  IIVV  VViieettnnaammeessee  aanndd  IInnddoonneessiiaann  ccuuiissiinnee  

VViieettnnaammeessee  aanndd  IInnddoonneessiiaann  ccuuiissiinnee::  CCuulliinnaarryy  iinnfflluueenncceess  ooff  IInnddiiaannss,,  CChhiinneessee,,  AArraabbss  aanndd  

DDuuttcchh    oonn  IInnddoonneessiiaann  ffoooodd,,  ssppiiccee  aanndd  hheerrbbss  bblleenndd..  HHiissttoorryy,,  rreeggiioonnss,,  ccuullttuurree  ooff  rreeggiioonnss  aanndd  iittss  

ppooppuullaarriittyy  iinn  tthhee  ccuuiissiinneess  ooff  tthhee  wwoorrlldd..  MMaallaayy  aanndd  CChhiinneessee  iinnfflluueennccee  oonn  VViieettnnaammeessee  ccuuiissiinnee  

aanndd  iittss  ssppeecciiaall  ttaassttee  ooff  sswweeeett  aanndd  ssppiiccyy  ddoommiinnaattiinngg  tthhee  wwoorrlldd  ccuuiissiinnee  
  

UUnniitt  VV  FFoooodd  ooff  MMaallaayyssiiaa  

FFoooodd  ooff  MMaallaayyssiiaa::  aann  oovveerrvviieeww  ooff  MMaallaayy  ccuuiissiinnee  aanndd  iittss  ccuullttuurree..  NNoonnyyaa  ccuuiissiinnee  ––  tthhee  bbeesstt  ooff  

CChhiinneessee  aanndd  mmaallaayy..  

  

RReeffeerreennccee  bbooookkss  

EEsstteerriikk,,  PP..VV  ((22000088))  FFoooodd  ccuullttuurree  iinn  SSoouutthh  EEaasstt  AAssiiaa,,  LLoonnddoonn::  GGrreeeennwwoooodd  PPrreessss  

SSoouutthh  EEaasstt  AAssiiaa  ccooookk  bbooookk  bbyy  RRuutthh  LLaaww  

1188CCMMIIAA3322                              MMaasstteerriinngg  tthhee  aarrtt  ooff  FFoooodd  aanndd  BBeevveerraaggee  SSeerrvviiccee      22    00    00    22  

CCoouurrssee  OObbjjeeccttiivvee  

HHeellpp  ttoo  pprreeppaarree  ssttuuddeennttss  ttoo  mmeeeett  tthhee  cchhaalllleennggeess  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  FFoooodd  aanndd  BBeevveerraaggee  

IInndduussttrryy..  SSttuuddeennttss  wwiillll  ggaaiinn  bbaassiicc  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  wwiinneess  tthhaatt  aaccccoommppaannyy  ffooooddss,,  

gguueerriiddoonn  sseerrvviiccee    

ooppeerraattiioonnss,,  aanndd  ddeeaalliinngg  wwiitthh  ssttaaffff..    

CCoouurrssee  OOuuttccoommee  ((EEmmppllooyyaabbiilliittyy))  

UUppoonn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee,,  tthhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  

11..  IIddeennttiiffyy  ttyyppeess  ooff  wwiinneess  tthhaatt  aaccccoommppaannyy  ffooooddss..  

22..  PPrreeppaarree  ooff  aa  hhoosstt  ooff  mmoocckkttaaiillss..  

33..  SSppeecciiaalliizzee  iinn  gguueerriiddoonn  sseerrvviiccee  ooppeerraattiioonnss..  

44..  CCoommmmuunniiccaattee  eeffffeeccttiivveellyy..  



55..  DDiissppllaayy  sskkiillllss  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  rreeccrruuiittmmeenntt,,  rreetteennttiioonn  aanndd  ccaarreeeerr  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  iinnddiivviidduuaallss  

wwiitthhiinn  oorrggaanniizzaattiioonnss  

  

UUnniitt  ––  II  FFoooodd  aanndd  wwiinnee  ppaaiirriinngg,,  

IInnttrroodduuccttiioonn,,  MMoottiivvaattiioonnss  ooff  wwiinnee  aanndd  ffoooodd  ppaaiirriinngg,,  PPrriimmaarryy  ccoommppoonneennttss,,  TTeexxttuurree  eelleemmeennttss,,  

FFllaavvoorr  iinntteennssiittyy,,  ppeerrssiisstteennccyy,,  aanndd  ssppiicciinneessss,,  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  ffoooodd  &&  wwiinnee  ppaaiirriinngg,,  WWiinneess  tthhaatt  

ppaaiirr  wweellll  wwiitthh  ffooooddss  

  

UUnniitt  ––  IIII  CCoocckkttaaiillss  &&MMoocckkttaaiillss  

HHooww  ttoo  MMaakkee  ccoonnvveennttiioonnaall  ccoocckkttaaiillss,,  tthhee  BBaassiicc  BBaarr  GGeeaarr,,  tthhee  EEsssseennttiiaall  DDrriinnkk  MMiixxiinngg  

TTeecchhnniiqquueess,,  EEsssseennttiiaall  BBaarr  TTeecchhnniiqquueess,,  ggllaassss  ffoorr  ddrriinnkkss  aanndd  ddiiffffeerreenntt  ssttyylleess  ooff  ddrriinnkkss..  

DDeeffiinniittiioonn  ooff  aa  mmoocckkttaaiill,,  hhooww  ttoo  ssiimmuullaattee  aallccoohhooll,,  mmeetthhooddss  ooff  mmaakkiinngg  mmoocckkttaaiillss  ––BBuuiillddss,,  

SSttiirrrreedd,,  BBlleennddeedd,,  SShhaakkeenn..  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  mmoocckkttaaiillss  --  ffiizzzzyy,,  nnoonn--ffiizzzzyy,,  ffrroozzeenn  aanndd  ccrreeaamm  

bbaasseedd  rreecciippeess..MMoocckkttaaiill  iinnggrreeddiieennttss  aanndd  ggaarrnniisshheess  

  

UUnniitt  ––  IIIIII  GGuuéérriiddoonn  sseerrvviiccee  

IInnttrroodduuccttiioonn,,  EEqquuiippmmeenntt  uussee  aanndd  mmaaiinntteennaannccee,,  sseelleeccttiioonn  ooff  gguuéérriiddoonn  ddiisshheess,,  hhaannddlliinngg  ffoooodd  ffoorr  

gguuéérriiddoonn  sseerrvviiccee,,  FFllaammbbééiinngg..  AAddvvaannttaaggeess  aanndd  lliimmiittaattiioonnss  ooff  gguuéérriiddoonn  sseerrvviiccee  

  

UUnniitt  ––  IIVV  CCoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  ssoofftt  sskkiillll  ddeevveellooppmmeenntt  

CCoommmmuunniiccaattiioonn  sskkiillllss--  VViissuuaall,,  nnoonnvveerrbbaall  aanndd  aauurraall  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  IInntteerrppeerrssoonnaall  

ccoommmmuunniiccaattiioonn,,::  EEmmoottiioonnaall  aanndd  ssoocciiaall  sskkiillllss,,  CCrreeaattiivviittyy,,  ccrriittiiccaall  tthhiinnkkiinngg  aanndd  pprroobblleemm  

ssoollvviinngg,,  EEsssseennttiiaall  aanndd  vvooccaattiioonnaall  sskkiillllss::  ssuurrvviivvaall  ssttrraatteeggiieess  

UUnniitt––  VV  HHuummaann  rreessoouurrccee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  rreetteennttiioonn  

TThhee  ccoonncceepptt  ooff  hhuummaann  rreessoouurrccee  ddeevveellooppmmeenntt,,  FFeeaattuurreess  ooff  HHuummaann  RReessoouurrccee  ddeevveellooppmmeenntt,,  

BBeenneeffiittss  ooff  HHuummaann  RReessoouurrccee  DDeevveellooppmmeenntt,,  FFaaccttoorrss  AAffffeeccttiinngg  EEmmppllooyyeeee  RReetteennttiioonn  

  

RReeffeerreennccee  BBooookkss  

PPaaiirriinngg  wwiitthh  tthhee  MMaasstteerrss::  AA  DDeeffiinniittiivvee  GGuuiiddee  ttoo  FFoooodd  aanndd  WWiinnee  --KKeenn  AArrnnoonnee,,  JJeennnniiffeerr  

SSiimmoonneettttii--BBrryyaann  

UUllttiimmaattee  GGuuiiddee  ttoo  SSppiirriittss  &&  CCoocckkttaaiillss    ––  bbyy  AAnnddrree  DDoommiinnee  NNoovveemmbbeerr  1155,,  22000088  

MMoocckkttaaiillss::  TThhee  CCoommpplleettee  BBaarrtteennddeerr''ss  GGuuiiddee  rr  ––    KKeesstteerr  TThhoommppssoonn    

FFoooodd  &&  BBeevveerraaggee  sseerrvviiccee  ––  RR..  SSiinnggaarraavveelleevvaann  

EEffffeeccttiivvee  CCoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  SSoofftt  SSkkiillllss,,  --  NNiittiinn  BBhhaattnnaaggaarr  //  MMaammttaa    

RReeccrruuiittmmeenntt,,  DDeevveellooppmmeenntt,,  aanndd  RReetteennttiioonn  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  PPrrooffeessssiioonnaallss::  TTrreennddss  ––  EElliissaabbeetthh  

PPaannkkll......  

EEmmeerrggiinngg  HHuummaann  RReessoouurrccee  DDeevveellooppmmeenntt  ((HHRRDD))  ((FFooccuuss  oonn  ::  SSttrraatteeggiicc  AApppprrooaacchheess--  SS..KK..  

BBhhaattiiaa  

  

  

1188CCMMIIAA3333                        AADDVVAANNCCEEDD  DDEESSSSEERRTT  PPRREEPPAARRAATTIIOONN  AANNDD  PPLLAATTIINNGG,,  22  00  00  22  

IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  BBRREEAADDSS  

  

CCoouurrssee  oobbjjeeccttiivvee  

11..  TToo  ssttuuddyy  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  bbrreeaadd  mmaakkiinngg  ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  ffoorrmmss  ooff  fflloouurr  

22..  TToo  lleeaarrnn  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  ffaannccyy  bbrreeaaddss,,  wwhhoollee  bbrreeaadd  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  ffoorrmmss  aanndd  

tteexxttuurree  ooff  ddoouugghh  

33..  TToo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ssaalltt  ddoouugghh  aanndd  ggiinnggeerr  bbrreeaadd  mmooddeellss  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Andre+Domine&search-alias=books&field-author=Andre+Domine&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.uk/Kester-Thompson/e/B004VIKKFW/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Nitin+Bhatnagar+%2F+Mamta&search-alias=stripbooks


44..  TToo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  mmaakkiinngg  ooff  bbrreeaakkffaasstt  bbrreeaaddss,,  qquuiicckk  bbrreeaaddss,,  llaammiinnaatteedd  ddoouugghhss  

aanndd  ootthheerr  ccoommbbiinnaattiioonnss  

55..  TToo  eedduuccaattee  aanndd  iimmppaarrtt  kknnoowwlleeddggee  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  bbaakkiinngg  aanndd  mmaassss  pprroodduuccttiioonn  ooff  

bbaakkeerryy  ggooooddss  

  

CCoouurrssee  oouuttccoommee::  ((EEmmppllooyyaabbiilliittyy))  

UUppoonn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee,,  tthhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  

11..  AAbbiilliittyy  ttoo  pprroodduuccee  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  bbrreeaadd  uussiinngg  vvaarriioouuss  ttyyppeess  ooff  fflloouurrss  

22..  AAbbiilliittyy  ttoo  eevvaalluuaattee  aanndd  aannaallyyssee  ddoouugghh  tteexxttuurree  aanndd  bbrreeaadd  qquuaalliittyy  

33..  AAbbiilliittyy  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  bbrreeaaddss  aanndd  aarrttiissaann  bbrreeaaddss  

44..  AAbbiilliittyy  ttoo  ppllaann  pprroodduuccttiioonn  ooff  mmaassss  qquuaannttiittyy  

55..  AAbbiilliittyy  ttoo  ppoorrttiioonn  aanndd  pprreesseenntt  bbaakkeedd  ggooooddss  ffoorr  iinndduussttrriiaall  aanndd  ccoommmmeerrcciiaall  ppuurrppoosseess  

UUnniitt  ––II::BBrreeaadd  ffaauullttss  &&  rreemmeeddiieess::  

  MMiixxiinngg  mmeetthhooddss  

  FFaauullttss  &&  ccaauusseess  

  FFllaavvoouurr  

  TTeexxttuurree  &&  ccrruummbb  

  CCrruusstt  

UUnniitt  ––  IIII::QQuuiicckk  bbrreeaaddss::  

  MMuuffffiinn  mmeetthhoodd  

  CCrreeaammiinngg  mmeetthhoodd  

  BBiissccuuiitt  mmeetthhoodd  

  AAeerraattiioonn  mmeetthhoodd  

  TTwwoo  ssttaaggee  mmeetthhoodd  

UUnniitt  ––  IIIIII::  TTrraaddiittiioonnaall  bbrreeaaddss::  

  CChhaallllaahh  

  BBaaggeellss  

  BBlloooommeerrss  

  FFllaatt  bbrreeaaddss  

  PPaanniinngg,,  bbaakkiinngg,,  ccoooolliinngg  &&  SSttoorraaggee  

UUnniitt  ––  IIVV::  AAllaa  ccaarrttee  ddeesssseerrttss::  

  CCllaassssiicc  &&  nneewwttrreennddss  

  SSaauuccee  ppoouurriinngg  

  SSeelleeccttiioonn  ooff  ppllaattee  wwaarree  

  CCoommppiillaattiioonn  ooff  llaayyeerreedd  ccaakkeess  &&  ggaatteeaauuxx  

  SSeelleeccttiioonn  ooff  bbaasseess,,  ttooppppiinngg,,  ffiilllliinngg  &&  ggaarrnniisshheess  

  

UUnniitt  ––  VV::CCoonnffeeccttiioonneerryy  ddeeccoorraattiinngg  mmeeddiiuummss::    



  PPaassttiillllaaggee  

  MMaarrzziippaann  

  CChhooccoollaattee  &&  ssuuggaarr  

  CCrruunncchh  ccoommppoonneennttss  

  GGaarrnniisshheess  ––ccoonnvveennttiioonnaall  &&  uunnccoonnvveennttiioonnaall  

  AArrttiiffiicciiaall  &&nnaattuurraall  ccoolloouurriinngg  

  OOtthheerr  ddeeccoorraattiinngg  tteecchhnniiqquueess::  MMaasskkiinngg,,  SStteenncciilllliinngg,,  MMaarrbblliinngg,,  PPiippiinngg,,  FFrruuiitt  &&  NNuuttss..  

RReeffeerreennccee  BBooookkss::  

11..  TThhee  nneeww  iinntteerrnnaattiioonnaall    ccoonnffeeccttiioonneerr--  WWiillffrreedd    JJ..FFaannccee,,vviirrttuuee--lloonnddoonn,,11998811..  

22..  RRoouuxx  bbrrootthheerrss  oonn  PPaattiisssseerriiee--MMiicchheell  rroouuxx,,  AAllbbeerrtt  rroouuxx  ,,lliittttllee  bbrroowwnn  ppuubblliiccaattiioonnss,,11999933..  

33..  SSuuggaarr  wwoorrkk  ––PPeetteerr  TT..BBooyyllee,,  VVaann  NNoossttrraanndd  RReeiinnhhoolldd  ccoo..,,NNeeww  YYoorrkk,,11998822..  

44..  PPrrooffeessssiioonnaall  bbaakkiinngg,,  22nndd  eeddiittiioonn--  WWaayynnee  GGiisssslleenn  ,,  WWiilleeyy  PPuubblliiccaattiioonnss,,SSiinnggaappoorree,,11998844..  

55..  UUnnddeerrssttaannddiinngg  BBaakkiinngg,,  rreevviisseedd    IIII  eeddiittiioonn--  JJoosseepphh  AAmmeennddoollaa,,  TTRR  PPuubblliiccaattiioonnss  

PPvvtt..LLttdd..    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

1188DDMMIIAA1111EEFFFFEECCTTIIVVEE  AANNDD  EEFFFFIICCIIEENNTT  FFOOOODD  AANNDD  BBEEVVEERRAAGGEE  22  00  00  22

  OOPPEERRAATTIIOONN  AANNDD  CCOOSSTT  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  

  

CCoouurrsseeOObbjjeeccttiivvee  

  

IInn  mmaannyy  hhootteell  aanndd  ccaatteerriinngg  eessttaabblliisshhmmeennttss  tthhee  eexxppeennddiittuurree  oonn  ffoooodd  iiss  tthhee  llaarrggeesstt  ssiinnggllee  

eelleemmeenntt  ooff  ccoosstt..  TThhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  ffoooodd  ccoosstt  aatt  pprreeddeetteerrmmiinneedd  lleevveell  iiss,,  tthheerreeffoorree,,  ooff  tthhee  

ggrreeaatteesstt  iimmppoorrttaannccee  iinn  eennssuurriinngg  tthhee  ssaattiissffaaccttoorryy  pprrooffiittaabbiilliittyy  ooff  eeaacchh  eessttaabblliisshhmmeenntt..  TToo  eennssuurree  

aanndd  ssuussttaaiinn  pprrooffiittaabbiilliittyy  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  aannaallyyzzee  tthhee  iinnccoommee  aanndd  eexxppeennddiittuurree  ppeerriiooddiiccaallllyy  

uussiinngg  tthhee  ddaattaa,,  pprriicciinngg  aanndd  ooppeerraattiioonn  eeffffiicciieennccyy  rreeppoorrtt..  

  

CCoouurrssee  OOuuttccoommee  ((EEmmppllooyyaabbiilliittyy))  



  

UUppoonn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo,,  

11..  UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  mmeetthhooddoollooggyy  ooff  ccoosstt  ccoonnttrrooll  aanndd  eevvaalluuaattee  tthhee  oobbssttaaccllee  iinn  tthhee  pprroocceessss  

ooff    

22..  EExxppllaaiinn  tthhee  ccaatteerriinngg  ccyyccllee  aanndd  aapppplliiccaattiioonn  ooff  ccoonnttrrooll  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccyyccllee  iinn  oorrddeerr  ttoo  

bbee  mmoorree  eeffffiicciieenntt  

33..  RReeccooggnniissee  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ppuurrcchhaassiinngg  aanndd  ddiissccuussss  tthhee  ssyysstteemm  aanndd  pprroocceedduurreess  

44..  IImmpplleemmeenntt  tthhee  ssttaannddaarrdd  rreecciippeess  aanndd  ddeessccrriibbee  tthhee  mmeennuu  eennggiinneeeerriinngg  aanndd  hhooww  iitt  iimmppaaccttss  

tthhee  bboottttoomm  lliinnee  

  

UUnniitt  II  FFoooodd  CCoossttiinngg  

MMeetthhooddoollooggyy  ooff  ffoooodd  ccoosstt  ccoonnttrrooll,,  ccoonncceepptt  ooff  pprrooffiitt  aanndd  oobbssttaacclleess  ooff  ffoooodd  ccoosstt  ccoonnttrrooll..  

EElleemmeennttss  ooff  ccoosstt  aanndd  ccoosstt  ddyynnaammiiccss--  ffiixxeedd  aanndd  vvaarriiaabbllee  ccoosstt  

  

UUnniitt  IIII  BBuuddggeettiinngg  

BBuuddggeettiinngg  ffoorr  ffoooodd  ooppeerraattiioonn--  ssaalleess  bbuuddggeett  aanndd  ccoosstt  ooff  ssaalleess..LLaabboouurr  ccoosstt  aanndd  oovveerrhheeaadd  ccoosstt..  

OOppeerraattiioonn  ccoonnttrrooll  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  ccaatteerriinngg  ccyyccllee..AApppplliiccaattiioonn  ooff  ccoonnttrrooll  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccyyccllee  iinn  

oorrddeerr  ttoo  hhaavvee  tthhee  ttoopp  ccllaassss  eeffffiicciieennccyy  iinn  aallll  aarreeaass..  

  

UUnniitt  IIIIII  PPuurrcchhaassiinngg  PPrroocceedduurree  

PPuurrcchhaassiinngg  ddeeffiinneedd  aass  aa  ffuunnccttiioonn  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  sseeaarrcchh,,  sseelleeccttiioonn,,  ppuurrcchhaassee,,  rreecceeiipptt,,  ssttoorraaggee  

aanndd  ffiinnaall  uussee  ooff  ccoommmmooddiittyy  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ppoolliiccyy  ooff  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt..  PPuurrcchhaassee  

ssppeecciiffiiccaattiioonn  aanndd  ccoonnttrraacctt  ppoolliiccyy..  SSyysstteemm  aanndd  pprroocceedduurree    ooff  RReecceeiivviinngg    SSttoorriinngg  aanndd  iissssuuiinngg    

  

UUnniitt  IIVV  FFoooodd  PPrreeppaarraattiioonn  

PPrreeppaarraattiioonn  ooff  ffoooodd,,  vvoolluummee  ffoorreeccaassttiinngg,,  ssttaannddaarrdd  yyiieellddss,,  ssttaannddaarrdd  rreecciippeess,,  ssttaannddaarrdd  ppoorrttiioonn  

ssiizzee..SSttaannddaarrdd  ssppeecciiffiiccaattiioonn  cchhaarrtt  ooff  tthhee  mmeennuu..  PPrriicciinngg  ssttrraatteeggyy  ffoorr  aa  llaa  ccaarrttee  ttaabbllee  dd''  hhÔÔttee  aanndd  

bbuuffffeett  mmeennuu,,  ssaalleess  mmiixx  aanndd  vvoolluummee  ooff  ssaalleess  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  pprrooffiitt   

  

  

  

  

  

  

  

  

UUnniitt  VV  MMeennuu  EEnnggiinneeeerriinngg  

  

MMeennuu  EEnnggiinneeeerriinngg  --  aa  mmeetthhooddoollooggyy  ttoo  cchheecckk  tthhee  mmoosstt  pprreeffeerrrreedd  ddiisshheess  aanndd  tthhee  mmoovveemmeenntt  ooff  

ffoooodd  iitteemmss  iinn  tthhee  mmeennuu  bbaasseedd  oonn  ssaalleess  mmiixx..  HHooww  iitt  hheellppss  tthhee  ooppeerraattiioonn  ttoo  ttrraacckk  eeaacchh  iitteemm  aanndd  

hhooww  tthhee  eennttiirree  pprroocceessss  iimmppaacctt  tthhee  bboottttoomm  lliinnee  

  

  

RReeffeerreennccee  BBooookkss  

  



11..  FFoooodd  ccoosstt  ccoonnttrrooll  bbyy  BBeerrnnaarrdd  DDaavviiss,,  RRiicchhaarrdd  KKoottaass--  PPuubblliisshheedd  bbyy  IInntteerrnnaattiioonnaall  

TTeexxttbbooookk  CCoommppaannyy  LLiimmiitteedd  

  

22..  MMeennuu  eennggiinneeeerriinngg::  AA  pprraaccttiiccaall  gguuiiddee  ttoo  mmeennuu  aannaallyyssiiss  PPaappeerrbbaacckk  ––  11998822  

bbyy  MMiicchhaaeell  LL  KKaassaavvaannaa  ((AAuutthhoorr))  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1188DDMMIIAA2211PPRRIINNCCIIPPLLEESS  OOFF  MMAANNAAGGEEMMEENNTT--  LLEEAADDEERRSSHHIIPP,,    22  00  00  22  

        MMAARRKKEETTIINNGG  AANNDD  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSSHHIIPP  

CCoouurrssee  OObbjjeeccttiivvee::  

PPllaannnniinngg  iiss  ppaarraammoouunntt  iimmppoorrttaanntt  iinn  eevveerryy  ffiieelldd  ooff  wwoorrkk..  TThhiiss  ppoorrttiioonn  iimmppaarrttss  ssttuuddeennttss  tthhee  

eesssseennttiiaall  eelleemmeennttss  ooff  ppllaannnniinngg  aanndd  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg..  IItt  aallssoo  ggiivveess  aannsswweerr  ttoo  tthhee  vvaarriioouuss  

qquueessttiioonnss  iinn  mmaannaaggeemmeenntt  oorrggaanniizzaattiioonn  bbeehhaavviioouurr,,  ssaalleess  aanndd  mmaarrkkeettiinngg,,  aanndd  eennttrreepprreenneeuurrsshhiipp..    

CCoouurrssee  OOuuttccoommee  EEnnttrreepprreenneeuurrsshhiipp    

UUppoonn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo    

11..  DDiissccuussss  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  ssttrruuccttuurree  aanndd  kkeeyy  ffuunnccttiioonnss  ooff  mmaannaaggeemmeenntt    

22..  EEvvaalluuaattee  tthhee  hhuummaann  bbeehhaavviioouurr  aanndd  ssttyyllee--  kkeeyy  iinnggrreeddiieennttss  ffoorr  lleeaaddeerrsshhiipp,,  aanndd  

MMoottiivvaattiioonn  tteecchhnniiqquueess  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Michael+L+Kasavana&search-alias=books&field-author=Michael+L+Kasavana&sort=relevancerank


33..  EEffffeeccttiivveellyy  ppllaann  aanndd  aasssseessss  tthhee  mmaannnniinngg  rreeqquuiirreemmeenntt  ffoorr  aa  ssmmaallll  aarreeaa  ooff  ffuunnccttiioonn  aanndd  

aabbiilliittyy  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  iimmppaacctt  ooff  ttrraaiinniinngg  

44..  UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  ppllaannnniinngg  ffoorr  ssaalleess  aanndd  eeffffeecctt  ooff  mmaarrkkeettiinngg  uunnddeerr  tthhee  vveerryy  ccoommppeettiittiivvee  

eennvviirroonnmmeenntt  

55..  AApppprreecciiaattee  tthhee  bboooommiinngg  ssttaarrtt--uuppss  aanndd  bbaassiicc  sstteeppss  iinn  ssttaarrttiinngg  nneeww  bbuussiinneessss  ttoo  bbeeccoommee  

aann  eennttrreepprreenneeuurr    

UUnniitt  II::  DDeeffiinniittiioonn  ooff  MMaannaaggeemmeenntt  

IIttss  nnaattuurree  aanndd  ppuurrppoossee,,  FFuunnccttiioonn  ooff  MMaannaaggeemmeenntt,,  PPllaannnniinngg  aanndd  iittss  iimmppoorrttaannccee,,  DDeecciissiioonn  

mmaakkiinngg  iittss  iimmppoorrttaannccee  aanndd  hhooww  iitt  iimmppaaccttss  tthhee  oouuttppuutt..  OOrrggaanniizziinngg--SSttrruuccttuurree,,  

DDeeppaarrttmmeennttaalliizzaattiioonn--  BBaassiicc  ppaatttteerrnn  aaddvvaannttaaggee  aanndd  ddiissaaddvvaannttaaggee  ooff  eeaacchh,,  DDeelleeggaattiioonn  aanndd  

ddeecceennttrraalliizzaattiioonn    

UUnniitt  IIII::  LLeeaaddeerrsshhiipp  

NNaattuurree  ooff  lleeaaddiinngg  aanndd  lleeaaddeerrsshhiipp,,  ddeeffiinniinngg  lleeaaddeerrsshhiipp,,  iinnggrreeddiieennttss  ooff  lleeaaddeerrsshhiipp,,  lleeaaddeerrsshhiipp  

bbeehhaavviioouurr  aanndd  ssttyyllee..IImmppoorrttaannccee  aanndd  eeffffeecctt  ooff  bbeehhaavviioouurr  aanndd  ssttyyllee..  MMoottiivvaattiioonn--  ssppeecciiaall  

mmoottiivvaattiioonn  tteecchhnniiqquueess  

UUnniitt  IIIIII::MMaannppoowweerr  ppllaannnniinngg  

CCoonncceepptt  ppllaannnniinngg,,  pprroodduucctt  ddeeffiinniittiioonn,,  jjoobb  aannaallyyssiiss,,  jjoobb  ddeessccrriippttiioonn,,  jjoobb  eevvaalluuaattiioonn,,aanndd  jjoobb  

eennrriicchhmmeenntt..  SSoouurrcciinngg,,  rreeccrruuiittiinngg,,  ttrraaiinniinngg  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt,,  ppeerrffoorrmmaannccee  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  

ccoonnttrrooll  

UUnniitt  IIVV::SSaalleess  aanndd  MMaarrkkeettiinngg  

BBaassiiccss  ooff  mmaarrkkeettiinngg  aanndd  ssaalleess  ccoonncceeppttss  aanndd  pprriinncciipplleess..  TThhee  ffuunnddaammeennttaallss  ooff  mmaarrkkeettiinngg  aanndd  iittss  

rreellaattiioonnsshhiipp  ttoo  tthhee  ffoooodd  aanndd  bbeevveerraaggee  aanndd  mmoosstt  iimmppoorrttaannttllyy  hhooww  iitt  wwiillll  eennhhaannccee  tthhee  cchheeffss  

oovveerraallll  ccaarrrriieerr  

UUnniitt  VV::EEnnttrreepprreenneeuurrsshhiipp  

IInnttrroodduuccttiioonn  aanndd  eevvoolluuttiioonn  ooff  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  eennttrreepprreenneeuurrss,,  cchhaarraacctteerriissttiiccss  aanndd  ffuunnccttiioonn  ooff  

eennttrreepprreenneeuurr..  EEnnttrreepprreenneeuurrsshhiipp  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  aa  bbaassiicc  sstteeppss  iinn  ssttaarrttiinngg  bbuussiinneessss  

RReeffeerreennccee  BBooookkss  

11..  EEnnttrreepprreenneeuurrsshhiipp  ddeevveellooppmmeenntt  bbyy  SS..  SSeenntthhiill,,  MM  AArrookkiiaarraajj,,  AARRSS  PPuubblliiccaattiioonnss  

22..  PPrriinncciipplleess  ooff  MMaannaaggeemmeenntt  PPaappeerrbbaacckk  ––  3300  JJuunn  22001177  bbyy  TTrriippaatthhii    

33..  PPrroodduuccttiioonn  PPllaannnniinngg  aanndd  ccoonnttrrooll  bbyy  VV  VViijjaayyaakkuummaarr  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Tripathi&search-alias=stripbooks


  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

1188DDMMIIAA2222FFAACCIILLIITTYY,,  FFOOOODD  SSEERRVVIICCEE  CCOONNCCEEPPTT  AANNDD                                          22  00  00  22  

EENNVVIIRROONNMMEENNTTAALL  CCOONNCCEERRNN  

  

CCoouurrssee  OObbjjeeccttiivvee::  

  

DDeevveellooppiinngg  aa  ffoooodd  sseerrvviiccee  eessttaabblliisshhmmeenntt  iiss  aa  ccoommpplleexx  sseeqquueennttiiaall  pprroocceessss  rreeqquuiirriinngg  tthhee  iinntteennssee  

iinntteerraaccttiioonn  ooff  mmaannyy  pprrooffeessssiioonnaallss  ttoo  ssuucccceessssffuullllyy  ppllaann,,  ddeessiiggnn,,  bbuuiilldd  aanndd  ooppeerraattee  aa  ffoooodd  

sseerrvviiccee  ffaacciilliittyy..  SSoo  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  iiss  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  rroollee  ooff  ccoonncceepptt  ppllaannnniinngg  aass  iitt  iinnvvoollvveess  

eexxtteennssiivvee  ccaappiittaall  aanndd  ttiimmee  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  

  

CCoouurrssee  OOuuttccoommee  ((EEmmppllooyyaabbiilliittyy))  

  



UUppoonn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo,,  

  

11..  WWrriittee  tthhee  ccoonncceepptt  ssttaatteemmeenntt  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  ccoonncceepptt  ccoommppoonneennttss    

22..  DDeessiiggnn  tthhee  ssppaaccee  aanndd  ssiizziinngg  tthhee  BBOOHH  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  ddeemmaanndd  

33..  DDeessiiggnn  ssppeecciiffiicc  AAllll  ddaayy  ddiinniinngg  aanndd  bbaannqquueett  ffaacciilliittyy  lliissttiinngg  ssttaaffffiinngg  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  

44..  AAnnaallyyssee  tthhee  ttyyppeess  ooff  ffoooodd  sseerrvviiccee  mmooddeellss  aanndd  ppllaann  tthhee  ffaacciilliittyy  

55..  AAsssseessss  tthhee  wweellll  rruunn  ffoooodd  sseerrvviiccee  eessttaabblliisshhmmeenntt  aanndd  ppllaann  tthhee  ppoossiittiivvee  eennvviirroonnmmeennttaall  

ccoonncceerrnn  

  

UUnniitt  II--FFoooodd  sseerrvviiccee  ddeevveellooppmmeenntt  pprroocceessss  

  

CCoonncceepptt  ssttaatteemmeenntt  aanndd  wwhhoo  iiss  iinnvvoollvveedd  iinn  ddeevveellooppmmeenntt..  FFrroomm  ccoonncceepptt  ddeevveellooppmmeenntt  ttoo  ddeessiiggnn  

ddeevveellooppmmeenntt..  CCoonncceepptt  ccoommppoonneennttss,,  iiddeennttiiffyyiinngg  wwhhoo  iiss  yyoouurr  ccuussttoommeerr  aanndd  wwhhaatt  ccuussttoommeerr  

wwaannttss..  

  

UUnniitt  IIII--  CCoonncceepptt  ccoooorrddiinnaattiioonn  aanndd  ddeessiiggnn  pprroocceessss..  

  

KKeeyy  ppllaayyeerrss  iinn  rreessttaauurraanntt  ddeessiiggnn  pprroocceessss..  SScchheemmaattiicc  ppllaannnniinngg..FFuunnccttiioonnaall  pprrooggrraamm  aanndd  ssppaaccee  

pprrooggrraamm..SSiizziinngg  tthhee  BBOOHH  ((BBaacckk  ooff  tthhee  HHoouussee)),,  pprrooggrraammmmiinngg  tthhee  BBOOHHssppaaccee..  NNuummbbeerr  ooff  

mmeeaallss  ppeerr  ddaayy,,  ppeeaakk  ddeemmaannddss,,  ccoommppeettiittiioonnss,,  pprriicciinngg  

  

UUnniitt  IIIIII--PPllaannnniinngg  

  

PPllaannnniinngg  aann  aallll--ddaayy  ddiinniinngg  kkiittcchheenn  wwiitthh  aa  ccaappaacciittyy  ooff  110000  ccoovveerrss  aanndd  bbaannqquueett  ffaacciilliittyy  ooff  550000  

ccoovveerrss..SSeerrvviiccee  aanndd  pprroocceessssiinngg  ffllooww,,  eeffffiicciieenntt  ddiissppoossaall  ssyysstteemm,,  ccoolldd  hhoollddiinngg  ffaacciilliittyy  vvoolluummee  

ccooookkiinngg,,  EEqquuiippmmeenntt,,  ssttaaffffiinngg  aanndd  mmeennuu..SSttaaffff  ffaacciilliittyy  aanndd  ffoooodd  ddeelliivveerryy  ssyysstteemm  ffoorr  ssttaaffff..  

  

UUnniitt  IIVV--  AAnnaallyyzziinngg  vvaarriioouuss  ffoooodd  sseerrvviiccee  mmooddeell  iinn  IInnddiiaa,,  

  

IIttss  aaddvvaannttaaggee  aanndd  ddiissaaddvvaannttaaggee..GGrroowwiinngg  ssiinnggllee  ffoooodd  ccoonncceepptt,,  ccoosstt  ssttrruuccttuurree  iinn  ccrreeaattiinngg  tthhee  

ddeessiiggnn  aanndd  pprrooffiittaabbiilliittyy..AA  ccoommppaarriissoonn  ooff  ffiinnee  ddiinniinngg  ccoonncceepptt  aanndd  FFuullll  sseerrvviiccee  

rreessttaauurraanntt..RReeggiioonnaall  ffoooodd,,  wweellllnneessss  ffoooodd,,  QQSSRR,,  ssiinnggllee  bboowwll  ccoonncceepptt  aanndd  nneeww  ttrreenndd  iinn  ffoooodd  

ccoonncceepptt..DDeevveellooppmmeenntt  ooff  ssttaannddaarrdd  rreecciippeess,,  ssttaannddaarrdd  ooppeerraattiinngg  pprroocceedduurree..PPrroodduuccttiivviittyy  

aannaallyyssiiss--  hhiigghheerr  pprroodduuccttiivvee  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  pprroodduuccttiivvee  eemmppllooyyeeeess..  

  

  

  

UUnniitt  VV--  FFaaiilluurree  aanndd  ssuucccceessss  ooff  tthhee  rreessttaauurraannttss  

  

FFaaiilluurree  aanndd  ssuucccceessss  ooff  tthhee  rreessttaauurraanntt  ddeeppeennddss  oonn  tthhrreeee  ffaaccttoorrss  ffoooodd,,  sseerrvviiccee  aanndd  aammbbiiaannccee..  

RReetteennttiioonn  ooff  ccuussttoommeerrss  iiss  kkeeyy  aanndd  tthhee  ppooppuullaarriittyy  ooff  ffoooodd  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  ccoommppeettiittiioonn  aanndd  

ttrreennddss..  EEnnvviirroonnmmeennttaall  SSttuuddiieess  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  HHootteell  sseeccttoorr  aanndd  ffoooodd  bbeevveerraaggee  ooppeerraattiioonn..  SSoolliidd  

wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  wwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ccoonnsseerrvvaattiioonn  

  

  

RReeffeerreennccee  BBooookkss::  

  

11..  HHootteell  FFaacciilliittyy  PPllaannnniinngg  bbyy  TTaarruunn  BBaannssaall--  OOxxffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy  pprreessss  22001100..    

https://en.wikipedia.org/wiki/Restaurant_management#Back-of-the-House_Management


22..  HHoossppiittaalliittyy  FFaacciilliittyy  MMaannaaggeemmeenntt  ddeessiiggnn  bbyy  DDaavviidd  MM..  SSttiippaannuukk,,  AAHH&&  LLAA,,  22000066;;  

RReeffeerreennccee  bbooookkss::  SStteepphheenn  PP..  RRoobbbbiinnssMMaarryyCCoouutttteerr,,  MMaannaaggeemmeenntt  PPeeaarrssoonn  eedduuccaattiioonn  

IINNCC  22000022DDeevveellooppiinngg    

33..  HHoossppiittaalliittyy  pprrooppeerrttiieess  aanndd  FFaacciilliittyy  bbyy  JJooeepphhRRaannsslleeyyHHaaddyynn  IInnggrraamm  --  BBuutttteerrwwoorrtthh  

HHeeiinneemmaannnn22000000..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1188DDMMIIAA2233              SSAAFFEETTYY,,  FFSSSSAAII  ,,SSAANNIITTAATTIIOONN  AANNDD  HHYYGGIIEENNEE  MMAANNAAGGEEMMEENNTT                

22  00  00  22  

CCoouurrsseeOObbjjeeccttiivvee::  

HHyyggiieennee,,  ssaanniittaattiioonn  aanndd  ssaaffeettyy  ooff  ffoooodd  iiss  iinnccrreeaassiinnggllyy  bbeeccoommiinngg  aa  ccrruucciiaall  ffaaccttoorr  iinn  tthhee  ssuucccceessss  

ooff  tthhee  ffoooodd  bbuussiinneessss,,  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  ppooppuullaarriittyy  ooff  tthhee  rreessttaauurraanntt  aanndd  tthhee  hheeaalltthh  ooff  tthhee  

ccuussttoommeerrss  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  hhooww  iitt  iimmppaaccttss  tthhee  bbuussiinneessss..  TThhiiss  ssuubbjjeecctt  wwiillll  pprroovviiddee  

tthhee  ssttuuddeenntt  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  kknnooww  aallll  tthhee  eelleemmeennttss  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ssaammee    

  



CCoouurrssee  oouuttccoommee    ((EEmmppllooyyaabbiilliittyy))  

  

UUppoonn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo,,  

11..  FFoollllooww  aanndd  ddeessccrriibbee  tthhee  ffoooodd  ssaaffeettyy  ssttaannddaarrddss,,  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  eeffffeecctt  ooff  ppoooorr  hhyyggiieennee  

ssttaannddaarrddss  

22..  IImmpplleemmeenntt  tthhee  bbeesstt  pprraaccttiiccee  ooff  ppeerrssoonnaall  hhyyggiieennee  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  ccoosstt  ooff  ppoooorr  

hhyyggiieennee  

33..  SSuummmmaarriissee  tthhee  cclleeaanniinngg  pprroocceessss  aanndd  pprroocceedduurree  ooff  ggaarrbbaaggee  ddiissppoossaall  

44..  AAsssseessss  tthhee  nneeeedd  ffoorr  HHAACCCCPP  pprraaccttiicceess  aanndd  pprreeppaarree  CCCCPP  

55..  EEvvaalluuaattee  aanndd  rreeccooggnniizzee  tthhee  nneeeedd  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  FFSSSSAAII  

  

UUnniitt  IIFFoooodd  ssaaffeettyy  

DDeeffiinnee  tthhee  tteerrmm  ffoooodd  ssaaffeettyy,,  ccoonnsseeqquueenncceess  ooff  ppoooorr  ssttaannddaarrddss  ooff  ffoooodd  hhyyggiieennee  aanndd  bbeenneeffiittss  ooff  

ffoooodd  ssttaannddaarrddss,,  pprrooppeerr  tteemmppeerraattuurree  ooff  vvaarriioouuss  ffooooddss  aanndd  aallssoo  mmaakkee  ssuurree  ffoooodd  sseerrvveedd  iinn  ssaaffee  

aanndd  aatt  mmoosstt  hhyyggiieennee  ssttaannddaarrddss..  CCoolldd  ffoooodd  sseerrvveedd  ccoolldd  aanndd  hhoott  ffoooodd  sseerrvveedd  hhoott..  FFoooodd  ssaaffeettyy  

aanndd  ssttaannddaarrddss  ooff  aauutthhoorriittyy  ooff  IInnddiiaa  

  

UUnniitt  IIIIPPeerrssoonnaall  hhyyggiieennee  ffoorr  ffoooodd  hhaannddlleerrss  

HHaabbiittss,,  ccllootthheess  aanndd  eedduuccaattiinngg  ffoooodd  hhaannddlleerrss  iinn  hhaannddlliinngg  aanndd  sseerrvviinngg  ffoooodd..MMiiccrroobbiioollooggyy  ooff  

ffoooodd,,  ssppooiillaaggee,,  ccoonnttrrooll  ooff  mmiiccrroo--oorrggaanniissmmss  aanndd  ggrroowwtthh  ccuurrvvee  eeffffeecctt  ooff  eennvviirroonnmmeennttaall  ffaaccttoorrss  

oonn  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  mmiiccrroooorrggaanniissmmss..  BBaacctteerriiaa,,  rreepprroodduuccttiioonn  aanndd  ttiimmee  ssccaallee  ooff  tthhee  pprroocceessss,,  ffoooodd  

bboorrnnee  iillllnneessss,,  ccoonncceepptt  ooff  ddaannggeerr  zzoonnee,,  eexxaammppllee  ooff  hhiigghh  rriisskk  ffoooodd,,  ffoooodd  ccoonnttaammiinnaattiioonn    aanndd  

tthheeiirr  ssoouurrcceess  

  

SSaanniittaarryy  pprroocceedduurreess::  ssaaffeettyy  pprrooccuurreemmeenntt,,  ssttoorraaggee,,  HHaannddlliinngg  pprreeppaarraattiioonn,,  ccoonnttrrooll  ooff  ssppooiillaaggee  

aanndd  ssaaffeettyy  ooff  lleeffttoovveerr  ffoooodd  

  

UUnniitt  IIIIIIFFoooodd  hhaannddlleerrss,,  cclleeaanniinngg  mmeetthhooddss  aanndd  ggaarrbbaaggee  ddiissppoossaall  

  

FFoooodd  hhaannddlleerrss::  HHyyggiieennee  pprraaccttiicceess  ccoonnttrrooll  aanndd  iinnssppeeccttiioonn,,  ppllaannnniinngg  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  

ttrraaiinniinngg  pprrooggrraamm  ffoorr  hheeaalltthh  ppeerrssoonnnneell..  RRiisskk  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ffoooodd  bbeeiinngg  hhaannddlleedd  bbyy  ccaarrrriieerrss..  

  

CClleeaanniinngg  mmeetthhoodd::  DDeeffiinnee  ssaanniittaattiioonn  aanndd  ddiissiinnffeeccttiioonn,,  uussee  ooff  ddeetteerrggeennttss  aanndd  ssaanniittaattiioonn  

mmeetthhoodd,,  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  cclleeaanniinngg  sscchheedduullee  

  

GGaarrbbaaggee  ddiissppoossaall::  TTyyppeess  ooff  wwaassttee,,  hhaazzaarrddoouuss  vvss  nnoonnhhaazzaarrddoouuss  wwaassttee,,  sseeggrreeggaattiioonn,,  rreeccyycclliinngg  

aanndd  ddiiffffeerreenntt  wwaassttee  ttrreeaattmmeenntt  

  

UUnniitt  IIVVHHAACCCCPP  

OOvveerrvviieeww,,  nneeeeddss  aanndd  bbeenneeffiittss  ooff  HHAACCCCPP,,  PPrreerreeqquuiissiittee  pprrooggrraammss::  ddeeffiinnee  aanndd  ddeevveelloopp  tthhee  

pprroocceessss,,  ttoo  ppeerrffeeccttiioonn  

HHAACCCCPP  pprriinncciipplleess::  

HHaazzaarrdd  aannaallyyssiiss,,  ccrriittiiccaall  ccoonnttrrooll  ppooiinntt,,  CCCCPP  DDeecciissiioonn  ttrreeee,,  ccrriittiiccaall  lliimmiitt,,  mmoonniittoorriinngg,,  ttaakkiinngg  

ccoorrrreeccttiivvee  aaccttiioonn,,  vveerriiffiiccaattiioonn  aanndd  rreeccoorrdd  kkeeeeppiinngg  aanndd  ddooccuummeennttaattiioonn  

  

UUnniitt  VV  FFSSSSAAII  

FFoooodd  SSaaffeettyy  aanndd  SSttaannddaarrddss  AAuutthhoorriittyy  ooff  IInnddiiaa  
  

RReeffeerreennccee  BBooookkss::  



11..FFoooodd  ssaaffeettyy  bbyy  CChhrriissttiinnee  TTaayylloorr--  BBuufflleerr  PPuubblliisshhiinngg  bbyy  cchhiillddrreenn’’ss  PPRR  22000088..  

22..  EEsssseennttiiaall  ooff  ffoooodd  ssaaffeettyy  aanndd  ssaanniittaattiioonn  bbyy  DDaavviidd  MMeeSSwwaannee  aanndd  DDaavviidd  ZZuuaacchhaauuddyy  

PPuubblliisshheedd  bbyy  PPrreennttiiccee  HHaallll  11999988..  

33..  EEmmppllooyyeeee  ffoooodd  ssaaffeettyy  HHaanndd  bbooookk--  TThhiirrdd  eeddiittiioonn  bbyy  JJ..EE  KKeelllleerraanndd  AAssssoocciiaatteess  JJuunnee  220000  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1188DDMMIIAA3311        NNUUTTRRIITTIIOONN  AANNDD  WWEELLLLNNEESSSS    22    00    00    22  

CCoouurrssee  OObbjjeeccttiivveess  

11..  LLeeaarrnn  tthhee  rroollee  ooff  nnuuttrriittiioonn  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  hheeaalltthh  aanndd  tthhee  pprreevveennttiioonn  ooff  cchhrroonniicc  ddiisseeaassee  

22..  LLeeaarrnn  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  pphhyyttoocchheemmiiccaall  ss  oonn  hheeaalltthh  aanndd  ddiisseeaassee..  

33..  DDeetteerrmmiinnee  nnuuttrriieenntt  nneeeeddss,,  nnuuttrriittiioonnaall  ssuupppplleemmeennttss  aanndd  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  aassssoocciiaatteedd  

wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  lliiffee  ccyyccllee  ssttaaggeess  

44..  EEvvaalluuaattee  nnuuttrriittiioonn  iinnffoorrmmaattiioonn  bbaasseedd  oonn  sscciieennttiiffiicc  rreeaassoonniinngg  ffoorr  ccuulliinnaarryy  aanndd  ffoooodd  

sseerrvviiccee  aapppplliiccaattiioonn..  

  CCoouurrssee  OOuuttccoommee  ((EEmmppllooyyaabbiilliittyy))  



11..  AApppprreecciiaattee  tthhee  pphhiilloossoopphhyy  ooff  hheeaalltthh  aanndd  wweellllnneessss  aass  tthhee  ffoouunnddaattiioonn  uuppoonn  wwhhiicchh  

ooppttiimmuumm  nnuuttrriittiioonn  iiss  aacchhiieevveedd  

22..  CCoommpplleettee  aann    iinn--ddeepptthh  ssttuuddyy  ooff  iinntteeggrraattiivvee  nnuuttrriittiioonn  iinn  tthhee  aarreeaass  ooff  nnuuttrriieennttss,,  

pphhyyttoocchheemmiiccaall,,  ffoooodd  aalllleerrggyy,,  ffoooodd  iinnttoolleerraannccee  aanndd  ffoooodd  ssaaffeettyy  

33..  EEdduuccaattee  ootthheerrss  aabboouutt  hhoolliissttiicc  nnuuttrriittiioonn,,  lliiffeessttyyllee,,  wweellllnneessss,,  aanndd  hheeaalltthhyy  lliivviinngg  

44..  AAppppllyy  lliiffeessttyyllee  aanndd  nnuuttrriittiioonnaall  aasssseessssmmeenntt  tteecchhnniiqquueess  aanndd  rreellaattee  ttoo  ffoooodd  aass  ppaarrtt  ooff  oouurr  

lliivveess  

55..  AAddvvooccaattee  ccuulliinnaarryy  nnuuttrriittiioonn  ttoo  tthhee  hheeaalltthh  aanndd  wweellllnneessss  ooff  aa  NNaattiioonn  
  

UUnniitt  II--  FFoooodd,,  NNuuttrriittiioonn  aanndd  HHeeaalltthh    

RReellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  ffoooodd,,  nnuuttrriittiioonn  aanndd  hheeaalltthh,,  ffuunnccttiioonnss  ooff  ffoooodd  pphhyyssiioollooggiiccaall,,  

ppssyycchhoollooggiiccaall  aanndd  ssoocciiaall,,  FFoooodd  SSaaffeettyy  
  

UUnniitt  IIII  --  NNuuttrriittiioonnaall  BBaassiiccss  aanndd  NNeeeeddss  

NNuuttrriieennttss  ––  CCaarrbboohhyyddrraatteess,,  PPrrootteeiinn,,  FFaattss,,  VViittaammiinnss,,  MMiinneerraallss,,  WWaatteerr,,  PPhhyyttoo--cchheemmiiccaallss  
  

UUnniittss  IIIIII  --  NNuuttrriittiioonn  dduurriinngg  LLiiffeeccyyccllee    

PPhhyyssiioollooggiiccaall  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  aanndd  nnuuttrriittiioonnaall  ccoonncceerrnnss  ffoorr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  lliiffee  ssttaaggeess::        

  AAdduulltt  mmaann  //  wwoommaann      

  PPrreesscchhooooll                      cchhiillddrreenn                        

    AAddoolleesscceenntt                      cchhiillddrreenn                        

  PPrreeggnnaanntt                      wwoommaann                        

  NNuurrssiinngg  wwoommaann  aanndd  iinnffaanntt  
  

UUnniitt  IIVV  --  HHeeaalltthh  aanndd  WWeellllnneessss  

  LLiiffeessttyyllee  rreellaatteess  ttoo  ffoooodd  cchhooiicceess  

  NNuuttrriittiioonn  GGuuiiddeelliinneess  ffoorr  hheeaalltthh  aanndd  ffiittnneessss  

  NNuuttrriittiioonnaall  SSuupppplleemmeennttss  

UUnniitt  VV  --  NNuuttrriittiioonn  EEdduuccaattiioonn  

  IImmppoorrttaannccee  ooff  NNuuttrriittiioonn  EEdduuccaattiioonn    iinn  CCaatteerriinngg  aanndd  FFaasstt  FFoooodd  BBuussiinneessss    

  TThheerraappeeuuttiicc  NNuuttrriittiioonn  

  FFoooodd  AAlllleerrggyy  aanndd  FFoooodd  IInnttoolleerraannccee  

RReeffeerreenncceess  

0011..  JJaaccqquueelliinnee  MMaarrccuuss,,    NNuuttrriittiioonn--    11sstt  EEddiittiioonn  

0022..  EEllssoonn  MM  HHaassss,,  MMDD,,  SSttaayy  iinn  hheeaalltthhyy  wwiitthh  NNuuttrriittiioonn    

0033..  GGeeoorrggee  MMaatteelljjaann,,  TThhee  wwoorrllddss  HHeeaalltthhiieesstt  ffooooddss  

0044..  MMaarrkk  BBiittttmmaann,,  FFoooodd  MMaatttteerrss--  AA  gguuiiddee  ttoo  ccoonnsscciioouuss  eeaattiinngg  

0055..  MMiicchhaaeell  TT  MMuurrrraayy,,  JJoosseepphh  PPiizzzzoorrddNNaattuurraall  MMeeddiicciinnee,,  33rrdd  EEddiittiioonn  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

1188DDMMIIAA3322                                      MMEENNUU  PPLLAANNNNIINNGG,,PPRROODDUUCCTT  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  22  00  00  22  

AANNDD  SSUUSSTTAAIINNAABBIILLIITTYY  

CCoouurrssee  OObbjjeeccttiivvee::  

RReessttaauurraanntt  ccoonncceeppttss  aarree  eevvoollvviinngg  aanndd  tthheerree  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  eeaatteerriieess  iinn  tthhee  mmaarrkkeett..  PPllaannnniinngg  

mmeennuu  aanndd  mmaannppoowweerr  aarree  vveerryy  ccrruucciiaall  ffoorr  tthhee  ssuucccceessss  ooff  tthhee  rreessttaauurraanntt..  TThheessee  ttooppiiccss  wwiillll  ggiivvee  

aa  oovveerraallll  vviieeww  aanndd  ddyynnaammiiccss  ooff  rreessttaauurraanntt  ooppeerraattiioonnss  aanndd  hhooww  tthhee  llooccaattiioonn,,  mmeennuu  aanndd  tthheemmee  

ooff  tthhee  rreessttaauurraanntt  wwiillll  bbee  ssuuiittaabbllee  ffoorr  ssuucccceessssffuull  aanndd  mmeeaanniinnggffuull  ooppeerraattiioonnss..  SSttuuddeennttss  wwiillll  bbee  

ttrraaiinneedd  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  mmeennuu  ppllaannnniinngg,,  rreecciippee  ddeevveellooppmmeenntt,,  pprreesseennttaattiioonn  ccoonncceepptt  aanndd  hhooww  oonnee  

sshhoouulldd  vviissuuaalliizzee  tthhee  ffoooodd..  



CCoouurrssee  oouuttccoommee  ((EEmmppllooyyaabbiilliittyy))  

UUppoonn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo,,  

11..  DDiissccuussss  wwhhaatt  mmaakkeess  tthhee  rreessttaauurraanntt  ssuucccceessssffuull  aanndd  hhooww  ccoonnssiisstteennccyy  mmaayy  bbee  aacchhiieevveedd  

22..  IIddeennttiiffyy  tthhee  ssttaarr  ccaatteeggoorryy  ooff  hhootteell,,  iittss  sseerrvviiccee  qquuaalliittyy  aanndd  bbrraanndd  ssttaannddaarrddss  

33..  DDeeffiinnee  tthhee  mmuullttiisskkiilllliinngg  ccoonncceepptt,,  iittss  aaddvvaannttaaggeess  aanndd  ddiissaaddvvaannttaaggeess  

44..  PPllaann  tthhee  ssiitt  ddoowwnn  mmeennuu  aanndd  oorrggaanniissee  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  

55..  AAsssseessss  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  ,,  rreellaatteedd  ttoo  ffoooodd  aanndd  qquuaalliittyy  

UUnniitt  --  II  TTyyppeess  ooff  rreessttaauurraannttss  

DDiissccuussss  ddiiffffeerreenntt  ttyyppee  ooff  rreessttaauurraannttss,,  ssaammppllee  mmeennuu  aanndd  vviiaabbiilliittyy  ooff  ssuucccceessssffuull  ooppeerraattiioonn..  

DDiissccuussss  ssoommee  ooff  tthhee  ttoopp  mmoosstt  rreessttaauurraannttss  iinn  IInnddiiaa  aanndd  oovveerrsseeaass..  HHooww  tthhee  MMiicchheelliinnee  ssttaarr    iiss  

aawwaarrddeedd  

UUnniitt  --IIII  CCaatteeggoorriieess  ooff  hhootteellss  

VVaarriioouuss  ssttaarr  ccaatteeggoorryy  ooff  hhootteellss  aanndd  tthheeiirr  ffoooodd  oouuttlleettss  aanndd  ooppeerraattiioonn  ssttyyllee..  LLuuxxuurryy  hhootteell  

kkiittcchheenn  ooppeerraattiioonn  wwhhyy  tthheeyy  rreeqquuiirree  hhiigghhllyy  ssppeecciiaalliizzeedd  ppeeooppllee  aanndd  hhooww  iitt  iiss  rreellaatteedd  ttoo  qquuaalliittyy,,  

rroollee  ooff  cchheeffss  aanndd  ssttaannddaarrddss..  PPrroojjeecctt  wwoorrkk..  

UUnniitt  --  IIIIII  MMuullttii--sskkiilllliinngg  

MMuullttii--sskkiilllliinngg  nneeeedd  aanndd  qquuaalliittyy  iissssuueess  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhiiss  ccoonncceepptt,,  MMaannppoowweerr  ddeevveellooppmmeenntt  

aanndd  ttrraaiinniinngg  aanndd  aattttrriittiioonn..  TTrraaiinneedd  ssttaaffff  rreetteennttiioonn..  

UUnniitt  --  IIVV  MMeeaall  mmeennuu  ppllaannnniinngg  

MMeennuu  ppllaannnniinngg  eexxeerrcciissee  ffoorr  bbrreeaakkffaasstt  lluunncchh,,  ccoocckkttaaiill  ssnnaacckkss,,  hhiigghh  tteeaa,,  ssiitt--ddoowwnn  mmeennuu  aanndd  

DDiinnnneerr  bbuuffffeett  mmeennuu..  CCuuiissiinnee  ttrreenndd  aanndd  iinnnnoovvaattiioonn..  CCrreeaattee  mmiinnii  aallll--ddaayy  ddiinniinngg  mmeennuu  aanndd  

eexxeeccuuttee  iinn  ssmmaallll  ggrroouuppss  

UUnniitt  VV  FFoooodd  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  

BBeeiinngg  sseennssiittiivvee  ttoo  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  wwhheerree  tthhee  ffoooodd  ccoommeess  ffrroomm  aanndd  wwhhaatt  iiss  ffoooodd  

mmiilleess,,  cchhoooossee  ffoooodd  tthhaatt  aarree  ggoooodd  ffoorr  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  tthhee  bbooddyy  

RReeffeerreennccee  bbooookkss  

11..  CCuulliinnaarryy  AArrtt--  CCuulliinnaarryy  IInnssttiittuuttee  ooff  AAmmeerriiccaa  

22..  PPaassssiioonn  ffoorr  FFllaavvoouurrss  bbyy  GGoorrddoonn  RRaammssaayy  

33..  MMaasstteerriinngg  tthhee  AArrtt  ooff  ggoooodd  ccooookkiinngg--  SSaalltt  FFaatt  AAcciidd  HHeeaatt  bbyy  WWeennddyy  MMaaccNNaauugghhttoonn  

  

  

  

  

  



  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1188PPMMIIAA1111        AAddvvaannccee  IInnddiiaann  ffoooodd  sskkiillll  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  gglloobbaall  ttrreenndd  ––  PPrraaccttiiccaall                      

00  00  66  33  

OObbjjeeccttiivveess  

11..  TToo  pprreeppaarree  aanndd  eexxppoossee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiitthh  aallll  tthhee  kknnoowwlleeddggee  ooff  IInnddiiaann  ffoooodd  aanndd  ccuullttuurree  

ooff  ddiiffffeerreenntt  rreeggiioonn    

22..  GGiivvee  tthheemm  aann  eexxppeerriieennccee  ooff  aabbuunnddaanntt  ssppiiccee  mmaaggiicc  ooff  tthheessee  rreeggiioonnss      

33..  DDeevveelloopp  tthheemm  ttoo  uussee  aallll  tthhee  tteecchhnniiqquueess  aanndd  bbeeccoommee  mmaasstteerr  ooff  IInnddiiaann  ccuuiissiinnee  

  

CCoouurrssee  oouuttccoommee  ((EEmmppllooyyaabbiilliittyy))  

11..  OOnn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  

22..  SShhoowwccaassee  tthhee  bbaassiicc  sskkiillll  iinn  pprreeppaarriinngg  tthhee  ffoouunnddaattiioonn  ggrraavviieess  aanndd  mmaarriinnaaddee  ffoorr  kkeebbaabbss  



33..  CCoommppiillee  aa  IInnddiiaann  mmeennuu  aanndd  eexxeeccuuttee  tthhee  ssaammee  

44..  PPllaann  tthhee  qquuaannttiittyy  ooff  rraaww  mmaatteerriiaallss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  ppaarrttiiccuullaarr  ffuunnccttiioonn  aanndd  pprreeppaarree  tthhee  ccoosstt  

ppeerr  ccoovveerr  

55..  MMaasstteerr  tthhee  ccoommffoorrtt  ffoooodd  aanndd  tthhee  mmoosstt  ppooppuullaarr  bbrreeaakkffaasstt  ddiisshheess  
  

11..KKeerraallaa  

MMeeeennppoolllliicchhaatthhuu,,  TThhaallaacchheerrii  cchhiicckkeenn  bbiirryyaannii,,  EErriisssseerryy,,  UUlllliitthheeeeyyaall,,  MMaallaabbaarr  ppaarraattttaa  

AAddaa  pprraaddaammaann  
  

22..TTaammiill  NNaadduu  

VVaazzhhaappooooppaarruuppppuuuussllii,,  KKeeeerraaiimmaassiiaall,,  MMiillaagguukkoozzhhaammbbuu,,  MMuuttttoonn  bbaallll  ccuurrrryy,,  CCooccoonnuutt  rriiccee  

AAssookkaa  hhaallwwaa  
  

33..  KKaarrnnaattaakkaa  

AAllaammbbuuaarraappuu,,  PPaaddaannggiiggaassssii,,  KKoorrii  ggaassssii,,  NNeeiicchhoorruu,,  SSaannnnaass,,  sswweeeett  mmoooonngg  ddaall  kkhhiicchhddii  
  

44..  AAnnddhhrraa  PPrraaddeesshh  

GGuuttttiivvaannggaayyaakkuurraa,,  PPeessaarraattttuu  //ccooccoonnuutt  cchhuuttnneeyy,,  TToommaattoo  ppaappppuu,,  CChhaappppaallaappuulluussuu,,  TTeemmppeerreedd  

rriiccee  
  

55..  HHyyddeerraabbaadd  

KKaacchhiiggoosshhttkkii  bbiirryyaannii,,  MMiirrcchhkkaassaallaann,,  BBuurrffaannii  rraaiittaa,,  VVeeggeettaabbllee  sshhaammmmii  kkeebbaabb,,  KKuubbaanniikkaammiitthhaa  

  

66..  GGooaann  

RRiissssoolleess  ddee  ccaammaarraaoo,,  CCaallddoovveerrddee,,  CChhiicckkeenn  xxaaccuuttii,,FFooooggaatthh,,  VVeeggeettaabbllee  ppuullaaoo,,  FFeeeelloozz  

  

77..  PPuunnjjaabbii  

RRaajjmmaa  mmaassaallaa,,  PPaanneeeerr  mmaakkhhaannii,,  RRaaaarraahh  gghhoosstt,,  BBaaiinnggaann  bbuurrttaa,,  JJeeeerraa  ppuullaaoo,,  KKhheeeerr  

  

88..  BBeennggaallii  

MMuussttaarrdd  ffiisshh,,  BBhhaappoooo  aalloooo,,  CChhoollaarr  ddaall,,  LLuucchhii,,  CChhoorrcchhoorrii,,  GGhheeee  bbhhaatt,,  MMiissttiiddooii  

  

99..  LLuucckknnoowwii  

GGaalloouuttii  kkeebbaabb,,  SShheeeerrmmaall,,  GGhhoosstt  kkoorrmmaa,,  PPaanneeeerr  ppaassaannddaa,,  MMuuzzzzaaffaarr,,    

  

1100..  BBrreeaakkffaasstt  aanndd  ssnnaacckkss  

IIddllii  ssaammbbaarr,,  ppoooorriibbhhaajjii,,  PPOOHHAA  CChhoolleebbhhaattuurraa,,  aalloooo  ppaarraanntthhaa,,  KKoollkkaattaa  ssiinnggaaddaa,,  KKaatthhii  rroollll  

  

1111..  RRaajjaasstthhaann  

GGaatttteekkiissuubbzzii,,  RRaajjaasstthhaanniikkaaddii,,  RRaajjaasstthhaanniimmiirrcchhiiwwaaddaa,,  LLaaaall  mmaass,,  PPhhuullkkaa,,  DDaall  hhaallwwaa  

  

1188PPMMIIAA1122  AARRTT  OOFF  BBAAKKEERRYY  AANNDD  CCOONNTTEEMMPPOORRAARRYY  BBRREEAADD  MMAAKKIINNGG00  00  66  33  

PPRRAACCTTIICCAALL  ((SSkkiillll  DDeevveellooppmmeenntt))  

  

  

11..  BBrreeaakkffaasstt  BBrreeaaddss  --PPaannccaakkeess,,  WWaafffflleess,,  DDoouugghhnnuuttss,,  CCrrooiissssaannttss,,  DDaanniisshh,,  MMuuffffiinnss,,  

CCiinnnnaammoonn  RRoollllss,,  CCoorrnnbbrreeaadd..  

22..  QQuuiicckk  BBrreeaaddss    ::    BBiissccuuiitt  mmeetthhoodd,,  MMuuffffiinnss  mmeetthhoodd,,  CCrreeaammiinngg  mmeetthhoodd,,  BBaannaannaa  BBrreeaadd,,  

CCaarrrroott  CCaakkee,,  SSppiicceedd  SSooddaa  BBrreeaadd,,  CCooookkiieess  wwiitthh  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  //  BBiissccuuiittss..  

IInntteerrnnaattiioonnaall  BBrreeaaddss::  



33..  EEnngglliisshh  BBrreeaaddss  ::    BBlloooommeerr,,  CCoorrnnmmeeaall  LLeeaaff,,  HHoovviiss,,  CCoottttaaggee  LLooaaff,,  CCrruummppeettss,,  HHaarrvveesstt  

LLooaaff,,  HHoott  CCrroossss  BBuunnss,,  WWeellsshh  CCllaayy  PPoott,,  IIrriisshh  SSooddaa  BBrreeaadd,,  SSaallllyy  LLuunnnn  

44..  FFrreenncchh  BBrreeaaddss::      BBaagguueetttteess,,  EEppii,,  FFoouuggaassssee,,  PPaaiinn  PPoollkkaa,,  CCeerreeaallee,,  PPaaiinn  PPooiillaannee    

55..  IIttaalliiaann  ::    CCiiaabbaattttaa,,  FFooccaacccciiaa,,  GGrriissssiinnii,,  PPaanneettttoonnee,,  PPoommee  CCoonn  NNoollii  

66..  MMeeddddiitteerrrraanneeaann  ::    SSlliiccee  BBrreeaadd,,  SScchhiiaacccciiaattaa  bbrreeaadd,,  PPiittttaa  BBrreeaadd,,    GGrreeeekk  OOlliivvee  BBrreeaadd  

77..  AAmmeerriiccaann  ::    BBuurrggeerr  BBuunn,,  SSwwiirrll  BBrreeaadd,,  CCoorrnn  BBrreeaadd,,  SSaann  FFrraanncciissccoo  SSoouurr  DDoouugghh,,  OOaatt  

MMeeaall  BBrreeaadd..  

88..  MMiiddddllee  EEaasstt  ::  LLaavvaasshh,,  BBaarrbbaarrii,,  SSyyrriiaann  OOnniioonn  BBrreeaadd,,  BBrraaiiddeedd  BBrreeaadd  

99..  GGiinnggeerr  BBrreeaadd::    MMooddeellss  LLiiffee  SSiizzee  DDuummmmyy  MMooddeellss,,  SSaalltt  DDoouugghh--  mmooddeellss::    FFllaatt  

mmooddeelllliinngg,,  MMeettaall  AArrmmaattuurree,,  BBiirrdd,,  AAnniimmaall,,  FFiisshh  aanndd  NNaattuurraall  FFlloorraall  FFoorrmmss..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1188PPMMIIAA2211      CCrreeaattiivvee  WWeesstteerrnn  CCuuiissiinnee  aanndd  BBuuiillddiinngg  GGaassttrroonnoommiiccaall  kknnoowwlleeddggee  00  00  66  33  

PPrraaccttiiccaall  

OObbjjeeccttiivveess  

  TToo  ddeevveelloopp  mmuullttiippllee  tteecchhnniiqquueess  aanndd  ssyysstteemmss  ooff  pprroodduuccttiioonn  aanndd  ffoooodd  pprreeppaarraattiioonn  ttoo  

aannsswweerr  tthhee  ddaaiillyy  aanndd  bbaassiicc  ggaassttrroonnoommiicc  ddeemmaannddss,,  aass  wweellll  aass  ccoommpplleexx  aanndd  ccrreeaattiivvee  

pprreeppaarraattiioonnss..  

  TToo  rreeccooggnniissee  tthhee  ooppttiimmuumm  ppooiinntt  ffoorr  tthhee  ccoonnssuummppttiioonn  ooff  rraaww  pprroodduuccttss..  TToo  bbrreeaakk  ddoowwnn  

tthhee  oorrggaannoolleeppttiicc  pprrooppeerrttiieess  ooff  ffooooddss  ttoo  oobbttaaiinn  tthheeiirr  iiddeeaall  bblleenndd,,  uunnddeerrssttaanndd  tthheeiirr  

pphhyyssiiccaall  aanndd  cchheemmiiccaall  pprrooppeerrttiieess  aanndd  tthheeiirr  bbeehhaavviioouurr  dduurriinngg  tthhee  ccooookkiinngg  pprroocceessss..  



  TToo  iiddeennttiiffyy  tthhee  mmoosstt  aapppprroopprriiaattee  aanndd  iinnnnoovvaattiivvee  tteecchhnniiqquueess  ffoorr  tthhee  pprroocceessssiinngg  ooff  ffooooddss  

aass  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  pprroodduucctt  cchhaarraacctteerriissttiiccss,,  tthheeiirr  ssuubbsseeqquueenntt  uussee  aanndd  ccuussttoommeerr  nneeeeddss..  

CCoouurrssee  oouuttccoommee  SSkkiillll  DDeevveellooppmmeenntt    

OOnn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  pprraaccttiiccaall  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  

  PPrraaccttiiccee  tthhee  ccuulliinnaarryy  tteecchhnniiqquueess  aanndd  mmaasstteerr  tthhee  mmoosstt  aaddvvaanncceedd  ccuulliinnaarryy  aapppplliiccaattiioonnss..  

  lleeaarrnn  tthhee  eesssseennttiiaallss  ooff  ttrraaddiittiioonnaall  ccooookkeerryy,,  wwhhiicchh  hhaass  mmaaddee  ppoossssiibbllee  eevvoolluuttiioonn  ooff  tthhee  

kkiittcchheenn..  

  UUnnddeeppeennddaabbllyy  pprreeppaarree  ffoooodd  aanndd  bbee  kknnoowwlleeddggeeaabbllee  iinn  tthhee  ccuulliinnaarryy  tteecchhnniiqquueess  ffrroomm  

nneeaarr  aanndd  ffaarr  ccuullttuurreess..  

  lleeaarrnn  tthhee  ggaassttrroonnoommiicc  pprrooppeerrttiieess  aanndd  bbeesstt  aapppplliiccaattiioonnss  ooff  pprroodduuccttss  ffrroomm  aarroouunndd  tthhee  

wwoorrlldd....  

MMeennuu--11  

DDoouubbllee  ccoonnssoommmméé  wwiitthh  lliivveerr  qquueenneelllleess,,  ggrriilllleedd  bbeeeeff  tteennddeerrllooiinn,,  ccoobbbb  ssaallaadd,,  sstteeaakk  ddee  sseeeerr  eenn  

ppaappiilllloottee  

CCrreeaammeedd  ssppiinnaacchh  ttaarrtt,,  ccrrèèmmee  bbrruulleeee  

  

MMeennuu  --22  

PPuummppkkiinn  ssoouupp  wwiitthh  cchhiicckkeenn  bbrreeaasstt  aanndd  ffrriieedd  ggiinnggeerr,,  aauubbeerrggiinnee,,  ggooaattss’’  cchheeeessee  aanndd  ppeessttoo  ttooaasstt,,  

LLaammbb  eessttoouuffffaaddee  wwiitthh  ggaarrlliicc  bbrreeaadd,,PPaarrsslleeyy  ppoottaattoo,,  MMuudd  ppiiee  

  

MMeennuu--33  

MMoouusssseelliinnee  ooff  ffiisshh  wwiitthh  ttoommaattoo  ppuurreeee,,TToorrtteelllliinnii  ooff  rraattaattoouuiillllee  wwiitthh  ggaazzppaacchhoo,,  GGaarrlliicc  bbrraaiisseedd  

wwhhoollee  cchhiicckkeenn  wwiitthh  ffllaaggeeoolleettss  aanndd  rrooaasstteedd  lleeeekkss,,BBrraaiisseedd  lleeeekkss  aanndd  rreedd  ppeeppppeerr,,  lleemmoonn  mmoouussssee  

  

MMeennuu  --44  

MMuusshhrroooomm  ssoouupp  ccaappppuucccciinnoo,,SSttuuffffeedd  llaammbb  lleegg  ffoorr  rrooaassttiinngg,,GGrriilllleedd  aauubbeerrggiinnee  aanndd  

ttoommaattoo,,MMuusshhrroooomm  aanndd  cchheessttnnuutt  rriissoottttoo,,  RRiiccoottttaa  ttaarrtt  

  

MMeennuu--55  

CCrraabb  bbiissqquuee,,  PPoouulleett  ppooeellee  cchhiimmaayy,,  QQuuiicchhee    LLoorrrraaiinnee,,TToommaattoo  ffaarrcciieess,,  SSttrraawwbbeerrrryy  bbaavvaarrooiiss  

  

MMeennuu--66  

CChhiicckkeenn  lliimmee  aavvggoollaammoonnoo  ssoouupp  ((  kkoottoossoouuppaaaavvggoollaammoonnoo)),,TTzzaattzziikkii--  yyoogghhuurrtt  aanndd  ccuuccuummbbeerr  

ssaallaadd//  ttaappeennaaddee,,  GGrreeeekk  GGyyrrooss  ––HHoorriiaattiikkiissaallaattaa,,  MMoouussssaakkaa  ooff  llaammbb,,  sseemmoolliinnaa  ppuuddddiinngg  

  

MMeennuu--77  

BBrrooccccoollii  ssoouupp  wwiitthh  cchheeeessee  rraavviioollii,,  MMiilllleeffeeuuiillllee  ooff  rreedd  mmuulllleett,,  BBoouucchheeeess  ddee  ccrruussttaacceess  bbeerrccyy  

RReedd  ccaabbbbaaggee  aanndd  mmaasshheedd  ppoottaattoo,,  bbrraannddyy  ssnnaapp  aanndd  ccooffffeeee  &&  ddaattee  mmoouussssee  

  

MMeennuu--88  

TToorrttiillllaa  eessppaaggnnoollee,,  PPaaeellllaa,,  EEmmppaannaaddaass//  AAiioolliiPPiissttoo  

  

MMeennuu--99  

HHuummmmuuss,,  SShhiisshh  ttaaoouukk,,  FFaallaaffeell,,  MMoorrooccccaann  ccoouussccoouuss  vveeggeettaabblleessMMoorrooccccaann  mmeeaattbbaallll  ttaaggiinnee  

  ((  KKeeffttyyttaaMMkkaaoouuaarraa))  

  



MMeennuu--1100  

BBuunnss  wwiitthh  bbbbqq  cchhiicckkeenn  aanndd  cchhiillii  jjaamm,,  BBBBQQ  ffiisshh  wwiitthh  ppiicckklleedd  vveeggeettaabblleess,,  SSppiiccyy  pprraawwnn  aanndd  

aavvooccaaddoo  wwiitthh  cchhiippoottllee  mmaayyoo  aanndd  ccrriissppyy  vveerrmmiicceellllii,,  SSttiicckkyy  AAssiiaann  llaammbb  wwiitthh  sseessaammee  ffrriieedd  

bbrroowwnn  rriiccee  

  

MMeennuu--1111  

FFrriieedd  ppoottaattoo  aanndd  ffrriieedd  eegggg,,  PPooaacchheedd  ffiisshh  iinn  ddiillll  ccrreeaamm  ssaauuccee,,  GGeerrmmaann  ssttyyllee  ccrreeaammeedd  ssppiinnaacchh  

PPaannkkoo  ccooaatteedd  cchhiicckkeenn  sscchhnniittzzeell,,  SSaauuttééeedd  GGeerrmmaann  ssaauussaaggee  wwiitthh  bbaaccoonn  aanndd  aappppllee  ssaauueerrkkrraauutt  

SSppaaeettzzllii  wwiitthh  ggrruuyyeerree  cchheeeessee  aanndd  ccaarraammeelliizzeedd  oonniioonn  

  

MMeennuu--1122  

CCoorrnn  cchhoowwddeerr  wwiitthh  jjaallaappeennoo  ccrreeaamm,,  ssiizzzzlliinngg  ccaallaammaarrii  ssaallaadd  wwiitthh  ppoottaattoo  ssttrriinngg,,  RReedd  ssnnaappppeerr  

wwiitthh  sspprriinngg  vveeggeettaabbllee  vviinnaaiiggrreettttee,,  CCaannnneelllloonnii  rroollll  wwiitthh  ssppiinnaacchh  aanndd  rriiccoottttaa  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1188PPMMIIAA2222                                        AAddvvaannccee  DDeesssseerrtt  PPrreeppaarraattiioonn  aanndd  PPllaattiinngg,,  00  00  66  33  

PPrreeppaarraattiioonn  ooff  IInntteerrnnaattiioonnaall  BBrreeaaddss  PPrraaccttiiccaall  

  

LLiisstt  ooff  EExxppeerriimmeennttss::  SSkkiillll  DDeevveellooppmmeenntt    

11..  RRooyyaall  IIcciinngg::    FFlloowweerr  BBaasskkeettss,,  ccrreeaattiinngg  eemmbbrrooiiddeerryy  aanndd  llaaccee  ddeessiiggnnss,,  llaacciinngg,,  bbaass  rreelliieeff  

aanndd  ssmmoocckkiinngg,,  ffiilliiggrreeee,,  aaddvvaanncceedd  ffiigguurree  ppiippiinngg,,  aaddvvaanncceedd  rruunn  oouutt  wwoorrkkss,,  aanndd  ––  ffrreeee  

ssttaannddiinngg  rruunn  oouuttss..    CCoommppeettiittiioonnss  aanndd  CCoommmmiissssiioonnss..    TTuubbee  eemmbbrrooiiddeerryy,,  RRuunnoouutt  



CCoollllaarrss,,  SSttoocckk,,  RRuunnoouuttss,,  FFllooaattiinngg  CCoollllaarr,,  FFllooaattiinngg  FFiilliiggrreeee,,  TTuuiillllee,,  eexxtteennssiioonn,,  bbrruusshh  

eemmbbrrooiiddeerryy,,  OOrriieennttaall  ssttrriinngg  wwoorrkk..  

22..  GGuumm  PPaassttee::  33  ddiimmeennssiioonnaall  GGuumm  ppaassttee  mmooddeellss  ffoorr  wweeddddiinngg..    WWeeddddiinngg  CCaakkeess,,  

CChhrriissttmmaass  aanndd  NNeeww  YYeeaarr  ::  SShhaappiinngg,,  ddrryyiinngg  aanndd  ssttoorraaggee,,  FFrriillllss,,  BBrrooddeerriiee  AAnnggllaaiirree..    

BBrruusshh  EEmmbbrrooiiddeerryy..    BBaassrreelliieeff..    SSmmooggiinngg,,  MMooddeelliinngg,,  ccrriimmppiinngg,,  eemmbboossssiinngg,,  ccuuttoouuttss,,  

aapppplliiqquuee..  

33..  CChhooccoollaattee::    ÉÉccllaaiirrss,,  LLiiqqeeuurr  CChhooccoollaatteess,,  CChhooccoollaattee  SStteenncciill  WWoorrkkss  ffoorr  CCaakkeess,,  

CChhooccoollaattee  DDeessiiggnnss,,  CChhooccoollaattee  ccoouuvveerrttiisshh,,  mmaakkiinngg  rroollllss,,  sshhaavviinnggss,,  sstteenncciill,,  lleeaavveess,,  

ppeettaallss  ffoorr  ddeeccoorraattiinngg  ddiiffffeerreenntt  ccaakkeess  CChhooccoollaattee  SSccuullppttuurriinngg..  

44..  SSuuggaarr  CCoonnffeeccttiioonneerryy::    TTrruufffflleess  &&  BBooiilleedd  sswweeeettss..    TTooffffeeeess,,  FFoonnddaannttss,,  PPaassttiillllaaggeess,,  

CCaarraammeell  ffrruuiittss??  PPuulllleedd  SSuuggaarr  ––  SSuuggaarr  BBaasskkeettss,,  rroosseess  &&  ootthheerr  FFlloowweerrss,,  SStteemmss  &&  

LLeeaavveess,,  rriibbbboonnss::  SSppuunn  SSuuggaarr  ––  CCaarraammeell  ssttrriinnggss..    PPuulllleedd  ssuuggaarr  ssttrriinnggss,,  BBlloowwnn  SSuuggaarr  ––  

SShhooww  PPiieecceess  ooff  BBaasskkeett  wwiitthh  bblloowwnn  ssuuggaarr  ffrruuiittss;;  FFrreeee  hhaanndd  cchhaammppaaggnnee  ggllaasssseess  aanndd  

mmiilldd  ––  bblloowwnn  wwiinnee  ggllaassss..    AAqquuaarriiuumm  wwiitthh  RRoocckk  ssuuggaarr  aanndd  bbuubbbbllee  ssuuggaarr;;  BBiirrddss  wwiitthh  

RRoocckk  ssuuggaarr  aanndd  ppoouurreedd  ssuuggaarr..  

55..  MMaarrzziippaann  ::  MMooddeelllliinngg  aanndd  ddeeccoorraattiinngg  ccaakkeess  

66..  NNoouuggaattiinnee  SShhooww  ppiieecceess  ::  WWeellll,,  BBooaatt,,  HHuutt,,  BBuulllloocckk  CCaarrtt,,  PPeeaaccoocckk,,  DDrraaggoonn  

  

    

  

  

  

  

  

  

1188PPMMIIAA2233                              AARRTT  OOFF  GGAARRDDEE  MMAANNGGEERR  PPRRAACCTTIICCAALLSS      00  00  33  22    ((SSkkiillll  

DDeevveellooppmmeenntt))    

MMeennuu  11  

SSaallaaddss  aanndd  ddrreessssiinnggss  

11000000  IIssllaanndd  

BBlluuee  cchheeeessee  ddrreessssiinngg  

MMaarriiee  rroossee  

RReemmoouullaaddee  



BBaallssaammiicc  ddrreessssiinngg  

CCaaeessaarr  ddrreessssiinngg  

  

MMeennuu  22  

CCeevviicchhee,,  rraaww  ppaappaayyaa  ssaallaadd,,  sshhrriimmpp  rreemmoouullaaddee,,  LLoobbsstteerr  ssaallaadd,,  CCaaeessaarr  ssaallaadd,,  

AAppppllee  aanndd  oorraannggee  ssaallaadd  

CCoobbbb  ssaallaadd,,  TTuunnaa  ssaallaadd    

  

MMeennuu  33  

AAssppiicc  JJeellllyy  

CChhaauudd--ffrrooiidd  

  

MMeennuu  44  

FFoorrccee  mmeeaatt  

CChhiicckkeenn  mmoouussssee  

LLiivveerr  ppaarrffaaiitt   

SSeeaaffoooodd  ppaattee  

  

MMeennuu55  

CChhiicckkeenn  GGaallaannttiinnee,,  ccoouunnttrryy  ssttyyllee  ppaattee  

  

MMeennuu  66  

VVeeggeettaabbllee  tteerrrriinnee  

PPoottaattoo  aanndd  mmuusshhrroooomm  ppaattee  

  

MMeennuu  77  

BBeeeeff  wweelllliinnggttoonn  

CChhiicckkeenn  lliivveerr  mmoouussssee  iinn  eegggg  

  

MMeennuu  88  

CChheeeessee  ppllaatttteerr  sseettttiinngg  aanndd  aaccccoommppaanniimmeennttss  

BBrrooccccoollii  mmoouussssee  

CCaarrrroott  ttiimmbbaallee  

  

MMeennuu  99  

PPllaatttteerr  sseett  uupp  aanndd  ggaarrnniisshh  wwiitthh  ppaattee  aanndd  tteerrrriinnee  

  

  

  

1188PPMMIIAA3311            HHOONNIINNGG  TTHHEE  AARRTT  OOFF  AASSIIAANN  CCOOOOKKIINNGG  PPRRAACCTTIICCAALL      00  00  66  33  

OObbjjeeccttiivvee  

SSttuuddeennttss  wwiillll  ddeevveelloopp  ooff  mmuucchh  nneeeeddeedd  ccuulliinnaarryy  sskkiillll  aanndd  kknnoowwlleeddggee  ooff  AAssiiaann  ffoooodd  aanndd  ffoooodd  

ccuullttuurree  bbyy  pprraaccttiiccaall  eexxppeerriieennccee  aanndd  ddeeeepp  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  ccooookkiinngg  mmeetthhooddss  aanndd  ddiiffffeerreenntt  

iinnggrreeddiieennttss  

CCoouurrssee  OOuuttccoommee  SSkkiillll  DDeevveellooppmmeenntt    



11..  OOnn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo    

22..  AAttttaaiinn  tthhee  sskkiillll  sseett  rreeqquuiirreedd  ttoo  ccrreeaattee  mmoosstt  ccoommmmoonn  aanndd  ppooppuullaarr  ffoooodd  ooff  AAssiiaann  

ccoouunnttrriieess  

33..  DDeevveelloopp  tthhee  ssppeecciiaall  sskkiillll  ttoo  aapppprreecciiaattee  tthhee  ttaassttee  aanndd  ffoollllooww  tthhee  tteecchhnniiccaall  iinnssttrruuccttiioonnss  

44..  PPllaann  tthhee  AAssiiaann  mmeennuu  aanndd  pprreeppaarree  tthhee  ddiisshheess  

55..  SSuucccceessssffuullllyy  wwoorrkk  aanndd  ttoossss  tthhee  wwookk  oovveerr  aa  hhiigghh  pprreessssuurree  rraannggee  

  

MMeennuu  11--  AAssiiaann  MMiixxeedd  

IInnddoonneessiiaann  ssttyyllee  SSaattaayy,,  SSiinnggaappoorree  cchhiicckkeenn  rriiccee,,  NNaassiiGGoorreenngg,,  ssaaggoo  ppuuddddiinngg  

  

MMeennuu  22--  AAssiiaann  MMiixxeedd  

YYeellllooww  rriivveerr  ssoouupp,,  nnoonnyyaa  pprraawwnn  ssaallaadd,,    RReennddaannggAAyyaamm,,  CChhiicckkeenn  cchhooww  mmeeiinn,,  ttooffffeeee  bbaannaannaa  

  

MMeennuu  33--  CChhiinneessee  

PPiicckklleedd  ccuuccuummbbeerr,,  CChhiicckkeenn  iinn  SSiicchhuuaann  cchhiillllii  ssaauuccee,,  MMiixxeedd  vveeggeettaabbllee  iinn  ssooyyaa  cchhiillllii  ssaauuccee  

VVeeggeettaabbllee  ffrriieedd  rriiccee,,  DDaattee  ppaannccaakkee  

  

MMeennuu  44--  CChhiinneessee  

KKiimmcchhii,,  HHoott  aanndd  ssoouurr  vveeggeettaabbllee  ssoouupp,,  SSlliicceedd  ffiisshh  iinn  bbllaacckk  bbeeaann  ssaauuccee,,  CChhiillllii  ggaarrlliicc  nnooooddllee  

TTaaaarrssaann  

  

MMeennuu  55--  MMaallaayyssiiaann  

SSoottoo  AAyyaamm--  ssppiiccyy  cchhiicckkeenn  ssoouupp,,  MMaallaayyssiiaann  pprraawwnn  ffrriitttteerrss,,  GGrriilllleedd  cchhiicckkeenn  kkeellaattaann  ssttyyllee  

FFrriieedd  rriiccee  nnooooddllee  PPeennaanngg  ssttyyllee  

  

MMeennuu  66--  VViieettnnaammeessee  

AAssppaarraagguuss  ccrraabb  ssoouupp,,  SShhrriimmpp  ttooaasstt,,  LLeemmoonn  GGrraassss  cchhiicckkeenn,,  FFrriieedd  rriiccee  wwiitthh  ttoommaattoo  

  

MMeennuu--77--  TThhaaii  

YYuumm  AApppplleess  KKiieeww--  GGrreeeenn  aapppplleess  iinn  ssppiiccyy  ssaauuccee  ,,  TToomm  YYuumm  KKoooonngg--  HHoott  aanndd  ssppiiccyy  sshhrriimmpp  

ssoouupp,,  KKaaii  YYaanngg--  TThhaaii  ssttyyllee  BBaarrbbeeccuueedd  cchhiicckkeenn,,  VVeeggeettaabbllee  ggrreeeenn  ccuurrrryy  

KKaaoo  PPaadd--  ccllaassssiicc  TThhaaii  ffrriieedd  rriiccee  

  

  

  

  

  

1188PPMMIIAA3322          MMAASSTTEERRIINNGG  TTHHEE  AARRTT  OOFF  FFOOOODD  AANNDD  BBEEVVEERRAAGGEE  SSEERRVVIICCEE00  00  33  22  

PPRRAACCTTIICCAALL  

  

  

CCOOUURRSSEE  OOBBJJEECCTTIIVVEE::    

  

PPrreeppaarree  ssttuuddeennttss  ttoo  mmeeeett  tthhee  cchhaalllleennggeess  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  FFoooodd  aanndd  BBeevveerraaggee  

IInndduussttrryy..  FFaammiilliiaarriizzee  ssttuuddeennttss  ooff  tthhee  FFoooodd  SSeerrvviiccee  FFaacciilliittiieess..  EEssttaabblliisshh  ggooaallss  aanndd  ccoosstt  



lliimmiittaattiioonnss,,  FFoorrmmuullaattee  ppllaannss  aanndd  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  ffoorr  ffoooodd  aanndd  eemmppllooyyeeee  nneeeeddss  aanndd  

ooppeerraattiioonnaall  rreeqquuiirreemmeennttss..  

  

CCOOUURRSSEE  OOUUTTCCOOMMEE::  SSkkiillll  DDeevveellooppmmeenntt      

  

OOnn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee  lleeaarrnneerrss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo::  

  

11..  IIddeennttiiffyy  ttyyppeess  ooff  wwiinneess  tthhaatt  aaccccoommppaannyy  ffooooddss..  

22..  PPrreeppaarree  ccoocckkttaaiillss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  iinntteerrnnaattiioonnaall  aanndd  nnaattiioonnaall  ssttaannddaarrddss..  

33..  PPrreeppaarree,,  ccaarrvvee,,  ffllaammbbéé  aanndd  sseerrvvee  ddiisshheess  ffrroomm  tthhee  gguueerriiddoonn  ttrroolllleeyy    

44..  RReeaadd  aanndd  wwrriittee  eeffffeeccttiivveellyy,,  uussee  EEnngglliisshh  ccoorrrreeccttllyy,,  ddeevveelloopp  tthhee  ccaappaacciittyy  ttoo  tthhiinnkk  aanndd  

ppllaann  pprroodduuccttiivveellyy..    

55..  BBee  ccrreeaattiivvee,,  tthhiinnkk  ccrriittiiccaallllyyaanndd  ssoollvveepprroobblleemmss..  

66..  DDiissccuussss  hhooww  ttoo  ssttrraatteeggiiccaallllyy  ppllaann  ffoorr  tthhee  hhuummaann  rreessoouurrcceess  nneeeeddeedd  ttoo  mmeeeett  

oorrggaanniizzaattiioonnaall  ggooaallss  aanndd  oobbjjeeccttiivveess..  

  

                                    PPrraaccttiiccaall::  

11..  AAnnaallyyssiinngg  tteexxttuurree  cchhaarraacctteerriissttiiccss  iinn  ffoooodd  aanndd  wwiinnee..  TTeexxttuurree  mmaattcchhiinngg  bbyy  ssiimmiillaarriittyy  

oorr              

ccoonnttrraasstt..  

22..  PPrreeppaarree  ccoonnvveennttiioonnaall  ccoocckkttaaiillss  bbyy  tthhee  ddiiffffeerreenntt  mmeetthhooddss  ooff  mmiixxiinngg  ccoocckkttaaiillss..  

PPrraaccttiiccee  aa  hhoosstt  ooff  ppooppuullaarr  mmoocckkttaaiillss..  

33..  FFaammiilliiaarriizzee  wwiitthh  pprreeppaarriinngg  aanndd  sseerrvviinngg  ddiisshheess  ffrroomm  tthhee  gguueerriiddoonn  ttrroolllleeyy..  

44..  CCoommmmuunniiccaattee  eeffffeeccttiivveellyy  aanndd  uussee  ssttaannddaarrdd  pphhrraasseess  wwhheenn  ddeeaalliinngg  wwiitthh  gguueessttss  

55..  PPrreeppaarree  dduuttyy  cchhaarrttss  aanndd  ssiimmuullaattee  ssttaaffff  ttrraaiinniinngg..  RRoollee  ppllaayy  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1188PPMMIIAA3333            AADDVVAANNCCEEDD  DDEESSSSEERRTT  PPRREEPPAARRAATTIIOONN  AANNDD  PPLLAATTIINNGG,,  00  00  66  33  

IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  BBRREEAADDSSPPRRAACCTTIICCAALL::  

SSkkiillll  DDeevveellooppmmeenntt    

  

UUnniitt  ––II::BBrreeaadd  ffaauullttss  &&  rreemmeeddiieess::  

  MMiixxiinngg  mmeetthhooddss  

  FFaauullttss  &&  ccaauusseess  

  FFllaavvoouurr  



  TTeexxttuurree  &&  ccrruummbb  

  CCrruusstt  

UUnniitt  ––  IIII::QQuuiicckk  bbrreeaaddss::  

  MMuuffffiinn  mmeetthhoodd  

  CCrreeaammiinngg  mmeetthhoodd  

  BBiissccuuiitt  mmeetthhoodd  

  AAeerraattiioonn  mmeetthhoodd  

  TTwwoo  ssttaaggee  mmeetthhoodd  

UUnniitt  ––  IIIIII::  TTrraaddiittiioonnaall  bbrreeaaddss::  

  CChhaallllaahh  

  BBaaggeellss  

  BBlloooommeerrss  

  FFllaatt  bbrreeaaddss  

  PPaanniinngg,,  bbaakkiinngg,,  ccoooolliinngg  &&  SSttoorraaggee  

UUnniitt  ––  IIVV::  AAllaa  ccaarrttee  ddeesssseerrttss::  

  CCllaassssiicc  &&  nneewwttrreennddss  

  SSaauuccee  ppoouurriinngg  

  SSeelleeccttiioonn  ooff  ppllaattee  wwaarree  

  CCoommppiillaattiioonn  ooff  llaayyeerreedd  ccaakkeess  &&  ggaatteeaauuxx  

  SSeelleeccttiioonn  ooff  bbaasseess,,  ttooppppiinngg,,  ffiilllliinngg  &&  ggaarrnniisshheess  

  

UUnniitt  ––  VV  ::CCoonnffeeccttiioonneerryy  ddeeccoorraattiinngg  mmeeddiiuummss::    

  PPaassttiillllaaggee  

  MMaarrzziippaann  

  CChhooccoollaattee  &&  ssuuggaarr  

  CCrruunncchh  ccoommppoonneennttss  

  GGaarrnniisshheess  ––ccoonnvveennttiioonnaall  &&  uunnccoonnvveennttiioonnaall  

  AArrttiiffiicciiaall  &&nnaattuurraall  ccoolloouurriinngg  OOtthheerr  ddeeccoorraattiinngg  tteecchhnniiqquueess::  MMaasskkiinngg,,  SStteenncciilllliinngg,,  

MMaarrbblliinngg,,  PPiippiinngg,,  FFrruuiitt  &&  NNuuttss  

1188PPMMIIAA3344MMEENNUU  PPLLAANNNNIINNGG,,  PPRROODDUUCCTT  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  00  00  33  22  

AANNDD  SSUUSSTTAAIINNAABBIILLIITTYY  

CCoouurrssee  OObbjjeeccttiivvee  

SSttuuddeennttss  wwiillll  bbee  ttrraaiinneedd  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  mmeennuu  ppllaannnniinngg,,  rreecciippee  ddeevveellooppmmeenntt,,  pprreesseennttaattiioonn  

ccoonncceepptt  aanndd  hhooww  oonnee  sshhoouulldd  vviissuuaalliizzee  tthhee  ffoooodd  aanndd  ppllaann  tthheemmee  rreessttaauurraannttss..  

CCoouurrssee  OOuuttccoommee  SSkkiillll  DDeevveellooppmmeenntt    

UUppoonn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee,,  tthhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  

  



11..  DDiissccuussss  ddiiffffeerreenntt  ffoorrmmss  ooff  rreessttaauurraannttss,,  

22..  RReeccooggnniizzee  hhootteellss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthheeiirr  rraattiinnggss..    

33..  EExxppllaaiinn  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  aa  mmeennuu,,  ppllaann  aanndd  wwrriittee  aa  mmeennuu  

44..  SSeelleecctt  ffoooodd  tthhaatt  aarree  ggoooodd  ffoorr  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  tthhee  bbooddyy    

  

PPllaann  mmeennuuss  ffoorr  bbrreeaakkffaasstt,,  BBrruunncchh,,  LLuunncchh,,  HHiigghh  TTeeaa,,  aanndd  DDiinnnneerr  ttaakkiinngg  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  ffaaccttoorrss  --NNuuttrriittiioonnaall  AAddeeqquuaaccyy  22..  AAggee  33..  SSeexx  44..  PPhhyyssiiccaall  AAccttiivviittyy  55..  EEccoonnoommiicc  

CCoonnssiiddeerraattiioonnss  66..  TTiimmee,,  eenneerrggyy  aanndd  sskkiillll  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  77..  SSeeaassoonnaall  aavvaaiillaabbiilliittyy  88..  RReelliiggiioonn,,  

99..  VVaarriieettyy  iinn  ccoolloouurr  aanndd  tteexxttuurree  1100..  LLiikkeess  aanndd  ddiisslliikkeess  ooff  iinnddiivviidduuaallss  1111..  SSaattiieettyy  VVaalluuee    

IImmpprroovviinngg  pprroodduuccttss,,  IInnttrroodduucciinngg  ssiiggnnaattuurree  ddiisshheess..  

IIddeennttiiffyyiinngg  aanndd  uuttiilliizziinngg  ffooooddss  tthhaatt  aarree  ggoooodd  ffoorr  hheeaalltthh..  

SSuubbssttiittuuttiinngg  iinnggrreeddiieennttss  tthhaatt  aarree  oorrggaanniiccaallllyy  aavvaaiillaabbllee,,  

AAddooppttiinngg  eennvviirroonnmmeenntt  ffrriieennddllyy  ccooookkiinngg  mmeetthhooddss..  

CCaallccuullaattiinngg  ffoooodd  mmiilleess  wwhheenn  aasssseessssiinngg  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaacctt  ooff  ffoooodd,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  

iimmppaacctt  oonn  gglloobbaall  wwaarrmmiinngg..  

CCoommppoossttiinngg  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1188CCMMIIAA1111                          AARRTT,,  FFOOOODD  AANNDD  CCUULLTTUURREE--  TTHHEE  GGAASSTTRROONNOOMMYY    33  00  

00  33  

  

CCoouurrssee  OObbjjeeccttiivvee::  

  



TToo  iimmppaarrtt  tthhee  ssttuuddeennttss  aann  iinn  ddeepptthh  kknnoowwlleeddggee  oonn  tthhee  ggaassttrroonnoommiicc  jjoouurrnneeyy  oonn  tthhee  eevvoolluuttiioonn  

aanndd  rreevvoolluuttiioonn  ooff  ffoooodd..  SSttuuddeennttss  wwhhoo  wwiisshh  ttoo  mmaakkee  ccooookkiinngg  aass  tthheeiirr  ccaarreeeerr  aanndd  ttoo  ggrrooww  uupp  tthhee  

llaaddddeerr,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  ffoooodd  pprraaccttiicceess  ooff  ddiiffffeerreenntt  rreeggiioonn,,  rriittuuaallss  aanndd  ccuullttuurree  

aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  cceerrttaaiinn  ffoooodd  hhaabbiittss  bbaasseedd  oonn  cceennttuurryy  oolldd  aanncceessttrraall  pprraaccttiicceess..  TThhiiss  aallssoo  

eessttaabblliisshheess  cclleeaarr  ppaatthh  hhooww  ffoooodd  pprreeppaarraattiioonn  mmoovveedd  ffrroomm  oonnee  ccyyccllee  ttoo  aannootthheerr  ccyyccllee  lliikkee  

hhaauuttee,,  nnoouuvveellllee,,  ffuussiioonn  ccuuiissiinnee..    

  

CCoouurrssee  OOuuttccoommee::  ((EEmmppllooyyaabbiilliittyy))    

  

UUppoonn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee,,  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo,,  

66..  AApppprreecciiaattee  tthhee  eennttiirree  ttaassttee  pprrooffiillee  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  iimmppaacctt  ooff  ttaassttee  aass  oonnee  ooff  tthhee  

ssttrroonngg  ccrriitteerriiaa  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  ffoooodd  bbuussiinneessss  

77..  EExxppllaaiinn  tthhee  hhiissttoorryy,,  eevvoolluuttiioonn  ooff  ccuuiissiinnee  aanndd  ddiiffffeerreenntt  ccuullttuurree  ooff  ffoooodd  gglloobbaallllyy    

88..  UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  ffoooodd  hhaabbiittss  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  ddiiffffeerreenntt  ccuullttuurree  aanndd  sscciieennttiiffiicc  rreevvoolluuttiioonn  

99..  DDeemmoonnssttrraattee  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  FFrreenncchh  ccuuiissiinnee  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  mmooddeerrnn  ffoooodd  oouuttlleettss  

aanndd  tteecchhnnoollooggyy  iinnvvaassiioonn  

1100..  EExxppllaaiinn  tthhee  rriissee  iinn    vveeggeettaarriiaann,,  VVeeggaann  aanndd  ootthheerr  hheeaalltthh  rreellaatteedd  ffoooodd    

  

UUnniitt  II::DDeeffiinniittiioonn  ooff  ffoooodd  aanndd  ttaassttee  

  

UUnnddeerrssttaannddiinngg  ttaassttee  bbuuddss  aanndd  ttaassttee  aass  ppeerrcceeiivviinngg  sseennsseess..  HHiissttoorryy  ooff  ffoooodd  aanndd  cchhaannggeess  iinn  ffoooodd  

hhaabbiittss  rreefflleeccttiinngg  hhooww  iitt  eevvoollvveedd--  HHuunntteerrss  aapppprrooaacchh,,  aapppplliiccaattiioonn  ooff  hheeaatt,,  pprroocceessss  ooff  

ffeerrmmeennttaattiioonn,,  aapppprreecciiaattiinngg  ttaassttee  aanndd  ffllaavvoorr  ooff  ffoooodd  aanndd  lliiqquuiidd  ffoooodd..  EEvvoolluuttiioonn  ooff  ccuuiissiinnee  aanndd  

aarrttiissttiicc  aapppprrooaacchh  ttoo  ggiivvee  aa  sseennssee  ooff  ssttyyllee    

  

UUnniitt  IIII::UUnnddeerrssttaannddiinngg  ddiiffffeerreenntt  ccuullttuurree  ooff  ffoooodd  

  

UUppppeerr  aanndd  lloowweerr  ccllaassss  ffoooodd,,  bbaannqquueett  aanndd  ssttrreeeett  ffoooodd,,  uunnddeerrssttaannddiinngg  JJeewwiisshh  aanndd  MMuusslliimm  ffoooodd,,  

MMeeddiieevvaall  mmeeaallss,,  ccoolloouurr  ooff  ffoooodd,,  ttaabbllee  mmaannnneerrss,,  CChhiinneessee  YYiinn  aanndd  YYaanngg  IInnddiiaann  HHiinndduu  mmeeaall,,  

ccuussttoommss  aanndd  ttrraaddiittiioonnss,,  iinnfflluueennccee  ooff  nnaattuurraall  iinnggrreeddiieennttss  aanndd  ccoonnssuummppttiioonn  ppaatttteerrnn..  

UUnnddeerrssttaannddiinngg  SSoouutthh  AAmmeerriiccaann,,  CCaarriibbbbeeaann  aanndd  AAffrriiccaann  ffoooodd  hhaabbiittss  

  

UUnniitt  IIIIII::UUnnddeerrssttaannddiinngg  HHaauuttee  ccuuiissiinnee  

  

1177tthh  CCeennttuurryy  FFoooodd  hhaabbiittss  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  ccuuiissiinnee  aanndd  ccuullttuurraall  lliinnkkaaggee..IInnvvaassiioonn  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  

aanndd  sscciieennttiiffiicc  rreevvoolluuttiioonn  ooff  ffoooodd..IInnvveennttiioonn  ooff  ssttoovvee,,  HHeeaatt  ttrraannssffeerr,,  IInnttrroodduuccttiioonn  ooff  cceerreeaallss,,  

ppuullsseess,,  vveeggeettaabblleess,,  TTeeaa,,  MMeeaatt  aanndd  FFiisshh  iinn  ttoo  tthhee  kkiittcchheenn..  IInnttrroodduuccttiioonn  ooff  ffiinnee  cchhiinnaa  iinn  

rreessttaauurraannttss  

  

  

UUnniitt  IIVV::CCrrèèmmee  tthhee  aarrcchhiitteecctt  ooff  FFrreenncchh  ccuuiissiinnee  

  

BBrriillllaatt  SSaavvaarriinn--  CCllaassssiiccaall  FFrreenncchh  ccuuiissiinnee..  CCoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  ccuuiissiinnee  bbyy  PPaauull  BBooccuussssee  aanndd  

EEssccooffffiieerr,,  eevvoolluuttiioonn  ooff  CCaajjuunn  aanndd  ccrreeoollee  ffoooodd,,  IInnvveennttiioonn  ooff  ccaannnneedd  ffoooodd,,  QQSSRR,,  TTeettrraa  ppaacckk,,  



DDeehhyyddrraatteedd  ffoooodd..  FFoooodd  ssaaffeettyy  ccoonncceerrnnss  iinn  ccoommmmeerrcciiaall  oouuttlleettss,,  ssttaannddaarrddiizzaattiioonn  ooff  ffoooodd,,  ccooookk  

bbooookkss,,  oonnlliinnee  rreecciippeess  aanndd  YYoouuTTuubbee  

  

UUnniitt  VV::HHeeaalltthh  ffoooodd  mmoovveemmeennttss  

  

VVeeggeettaarriiaanniissmm,,  rriissee  iinn  rreeggiioonnaall//ccoonnttiinneennttaall  ccuuiissiinnee  ee..gg..  IIttaalliiaann,,  AAmmeerriiccaann,,  JJeewwiisshh  AAmmeerriiccaann,,  

IInnddoo--CChhiinneessee..  RRoollee  ooff  rreeaaddyy  ttoo  uussee  ffoooodd,,  lliigghhtt  ffoooodd  aanndd  ccoonnvveenniieenntt  ffoooodd..  

  

RReeffeerreennccee  BBooookkss::  

  

11..CCuuiissiinnee  aanndd  CCuullttuurree--  AAhhiissttoorryy  ooff  ffoooodd  aanndd  ppeeooppllee  bbyy  LLiinnddaa  CCiivviitteellllooWWiilllleeyy  PPuubblliisshhiinngg    22nndd  

eeddiittiioonn  MMaarrcchh  22000077..    

22..  AArrtt  ccuullttuurree  aanndd  ccuuiissiinnee--  AAnncciieenntt  aanndd  MMeeddiieevvaall  GGaassttrroonnoommyybbyy  PPhhyylllliiss  PPrraayy  BBoobbeerr--  UUnniitt  ooff  

CChhiiccaaggoo  PPrreessss  JJuullyy  11999999..    

33..  HHiissttoorryy  ooff  ffoooodd::  bbyy  JJoohhnn  WWiillkkiinnss--  SShhaauunn  HHiillll  PPuubblliisshhiinngg  JJaannuuaarryy  22000066..  EEaarrllyy  FFrreenncchh  

ccooookkeerryy  MMooddeerrnn  aaddaappttaattiioonn  bbyy  EElleeaannoorr  ssccuullllyy--  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMiicchhiiggaann  pprreessss  11999966  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1188CCMMIIAA1122  AADDVVAANNCCEE  IINNDDIIAANN  FFOOOODD  SSKKIILLLL  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT                                  33  00  0033  

AANNDD  GGLLOOBBAALL  TTRREENNDD  

  

  



CCoouurrsseeOObbjjeeccttiivvee  

  

TToo  mmaakkee  tthhee  ssttuuddeenntt  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  vvaarriioouuss  ffllaavvoouurrss  ooff  IInnddiiaann  ffoooodd,,  ccuullttuurree  aanndd  aaddvvaanncceedd  

tteecchhnniiqquueess  iinn  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  ffoooodd..  SSttuuddeennttss  ttoo  mmaakkee  nnoottee  ooff  tthhee  ggrroowwiinngg  ppooppuullaarriittyy  ooff  

IInnddiiaann  ssppiicceess  aanndd  iittss  vveerrssaattiillee  uussaaggee  

  

CCoouurrssee  OOuuttccoommee  ((EEmmppllooyyaabbiilliittyy))  

  

UUppoonn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo..  

  

66..  SSuummmmaarriissee  tthhee  aanncciieenntt  IInnddiiaann  ffoooodd  aanndd  iittss  eetthhooss,,  vveeggeettaarriiaann  ffoooodd  aanndd  iittss  ppooppuullaarriittyy  

77..  DDiissccuussss  aabboouutt  IInnddiiaann  RRooyyaall  ffoooodd,,  kkeeyy  ssppiiccee  mmiixx  aanndd  aarroommaattiicc  bblleennddss  

88..  AAsssseessss  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  ssttaappllee  RRiiccee  aanndd  ppuullsseess,,  TTiiffffiinn  aanndd  aallll  bbuuiillddiinngg  bblloocckkss  ooff  IInnddiiaann  

ffoooodd  

99..  DDiissccuussss    tthhee  nneeww  ttrreennddss  iinn  IInnddiiaann  ffoooodd  aanndd  eexxoottiicc  iinnggrreeddiieennttss,,  TTrreenndd,,  aanndd  iinnfflluueennccee  ooff  

wweesstteerrnn  tteecchhnniiqquueess  

1100..  EExxppllaaiinn  tthhee  ccoonntteemmppoorraarryy  pprreesseennttaattiioonn  ooff  IInnddiiaann  ffoooodd  aanndd  ppllaann  IInnddiiaann  ttaassttiinngg  mmeennuu    

  

UUnniitt  II  

  

IInnddiiaann  ffoooodd  EEtthhooss,,  ttrraaddee  iinn  ffoooodd  iinn  aanncciieenntt  ssoouutthh  IInnddiiaa,,  ffooooddss  ooff  GGoodd,,  FFoooodd  TTaalleess  ooff  eeaarrllyy  

ttrraavveelleerrss,,  BBoouunnttyy  ffrroomm  tthhee  nneeww  wwoorrlldd,,  SSttaappllee  ffoooodd,,  uutteennssiillss  ooff  ffoooodd  pprreeppaarraattiioonn,,  

VVeeggeettaarriiaanniissmm  iittss  aaddvvaannttaaggee  aanndd  ggrroowwiinngg  ppooppuullaarriittyy  

  

UUnniitt  IIII  

  

RRooyyaall  ffoooodd,,  OOrrggaanniizzaattiioonn  ooff  IInnddiiaann  kkiittcchheenn,,  RReevviissiittiinngg  ooff  FFuunnddaammeennttaallss  SSppiiccee  bblleennddss  DDrryy  

aanndd  wweett,,  AArroommaattiicc  ppoowwddeerrss  ooff  ssppiicceess,,  ssttoorriinngg  mmeetthhoodd,,  iimmppoorrttaannccee  ooff  ssppiiccee  iinn  tthhee  wwoorrlldd  ooff  

ccuuiissiinnee,,  iinnfflluueennccee  ooff  ootthheerr  ccuullttuurree  iinn  IInnddiiaann  ffoooodd  

  

UUnniitt  IIIIII  

  

TTiiffffiinn,,  ccoonncceepptt,,  ppooppuullaarriittyy  aanndd  eevvaalluuaattiioonn,,  IInnddiiaann  ppuullsseess  RRiiccee  aanndd  ggrraaiinnss;;  IIttss  pprrooggrreessss  

eevvoolluuttiioonn  aanndd  pprreeppaarraattiioonn..  VVaarriioouuss  MMaarriinnaaddeess,,  tteennddeerriizziinngg  aaggeennttss,,  tthhiicckkeenniinngg  aanndd  ssoouurriinngg  

aaggeennttss..  

BBaassiicc  ggrraavviieess  aanndd  iittss  vveerrssaattiillee  uussee  iinn  tthhee  kkiittcchheenn  

PPaann  IInnddiiaann  BBrreeaakkffaasstt  ddiisshheess,,  ssiiggnniiffiiccaannccee,,  ppooppuullaarriittyy  aanndd  iimmppoorrttaannccee..  

  

UUnniitt  IIVV  

  

IIttss  iinnfflluueennccee,,  vvaarriieettiieess  aanndd  ttrreennddss..  IInnddiiaann  ccooookkiinngg  mmeetthhooddss  aanndd  aaddvvaanncceedd  tteecchhnniiqquueess  iinn  IInnddiiaann  

ffoooodd..  CCrreeaattiivviittyy  iinn  TTaannddoooorr  ffoooodd  eessppeecciiaallllyy  iinn  vveeggeettaarriiaann  ffoooodd..FFaattss  aanndd  ooiillss  iinn  IInnddiiaann  ffoooodd,,  

aawwaarreenneessss  aanndd  hheeaalltthhyy  aapppprrooaacchh  ttoowwaarrddss  pprreeppaarraattiioonn  ooff  IInnddiiaann  ffoooodd..IInnvvaassiioonn  ooff  nneeww  

iinnggrreeddiieennttss  iinn  IInnddiiaann  ffoooodd..  

  

  

UUnniitt  VV  

  

CCoonntteemmppoorraarryy  IInnddiiaann  ffoooodd  aanndd  iittss  ggrroowwiinngg  ppooppuullaarriittyy  ttoowwaarrddss  aaddaappttaattiioonn,,  mmooddeerrnniizzaattiioonn  aanndd  

ccrreeaattiivviittyy..PPrreesseennttaattiioonn  sskkiillllss  aa  nneeww  aapppprrooaacchh  iinn  pprreesseennttiinngg  IInnddiiaann  ffoooodd  lliikkee  tthhee  wweesstteerrnn  



ffoooodd..CCrreeaattiivvee  hhoolllloowwwwaarree  iinn  pprreesseennttaattiioonn..RReeggiioonnaall  ffoooodd  aanndd  iittss  ppooppuullaarriittyy..  PPllaannnniinngg  sseett  

mmeennuu,,  ttaassttiinngg  IInnddiiaann  mmeennuu,,  aa  llaa  ccaarrttee  mmeennuu  aanndd  bbuullkk  IInnddiiaann  bbuuffffeett  mmeennuu..  HHeeaalltthh  bbeenneeffiittss  ooff  

hhaavviinngg  bbrreeaakkffaasstt  aanndd  bbuuffffeett  pprreesseennttaattiioonn,,  ccoommpplleettee  mmeennuu  aanndd  nneeww  ttrreennddss  aanndd  lliivvee  ccooookkiinngg  

  

  

RReeffeerreennccee  BBooookkss  

  

55..  IInnddiiaann  ffoooodd--  HHiissttoorriiccaall  ccoommppaanniioonn  bbyy  KK..TT  AAcchhaayyaa--  OOxxffoorrdd    IInnddiiaa  ppaappeerrbbaacckk  

66..  AAnn  AABBCC  ooff  IInnddiiaann  ffoooodd  ––  PPrroossppeecctt  bbooookk  11999966  

77..  SSeeccrreettss  ffrroomm  IInnddiiaann  KKiittcchheenn  bbyy  BBaalljjeekkaarrMMrriidduullaa--  PPaavviilliioonn  bbooookkss  lliimmiitteedd  DDuubbeeyy,,  

KK..GG..((22001111))  TThhee  IInnddiiaann  ccuuiissiinnee,,  NNeeww  DDeellhhii::  PPHHII  LLeeaarrnniinngg  PPrriivvaattee  LLttdd..  

88..  BBaallii,,  PP..SS..  ((22001111))  QQuuaannttiittyy  ffoooodd  pprroodduuccttiioonn  aanndd  IInnddiiaann  ccuuiissiinnee,,  NNeeww  DDeellhhii::  OOxxffoorrdd  

UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss  
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CCoouurrssee  OObbjjeeccttiivvee::  

TThhee  ssttuuddeennttss  ggeett  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  aapppprreecciiaattee  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  aattttrraaccttiivvee  

pprreesseennttaattiioonn  ooff  ffoooodd  wwiitthh  nnaattuurraall  iinnggrreeddiieennttss..  UUnnddeerrssttaanndd  hhooww  iimmppoorrttaanntt  ttoo  ccrreeaattee  aa  

ccoommppoossiittiioonn  ooff  ffoooodd  ,,  sseelleeccttiinngg  tthhee  kkeeyy  ccoommppoonneenntt  ttoo  aadddd  aa  vviissuuaall  iimmppaacctt  wwiitthhoouutt  

ccoommpprroommiissiinngg  oorr  aalltteerriinngg  tthhee  rreecciippee..  SSttuuddeennttss  mmaaddee  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  vviissuuaallllyy  ggoooodd  ffoooodd  

iinnfflluueennccee  tthhee  ppeerrcceeppttiioonn  ooff  qquuaalliittyy  aanndd  oovveerraallll  eennjjooyymmeenntt  ooff  ffoooodd..  NNeeww  ttrreenndd  aallssoo  iiss  aallll  aabboouutt  

ccrreeaattiivvee  pprreesseennttaattiioonn    

CCoouurrssee  OOuuttccoommee  ((EEmmppllooyyaabbiilliittyy))  

UUppoonn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo,,  

55..  EEvvaalluuaattee  aanndd  ffoollllooww  tthhee  kkeeyy  eelleemmeennttss  wwhhiillee  pprreesseennttiinngg  tthhee  ffoooodd  

66..  UUssee  tthhee  tteecchhnniiqquueess  ooff  ggaarrnniisshhiinngg  aanndd  bbaassiicc  rruulleess  ooff  pprreesseennttaattiioonn    

77..  AApppprreecciiaattee  tthhee  vviissuuaall  aappppeettiittee  aanndd  pprraaccttiiccee  iinnnnoovvaattiivvee  ddeessiiggnn  ooff  ffoooodd  

88..  SSuummmmaarriissee  vviissuuaall  aappppeeaall,,  sseennssoorryy  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  aannaallyyssee  tthhee  eeffffeecctt  

  

UUnniitt  II  ::  BBaallaanncciinngg  tthhee  kkeeyy  eelleemmeennttss  ffoorr  pprreesseennttaattiioonn  

UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  wweellll--pprreesseenntteedd  ffoooodd  wwiitthh  aa  bbaallaannccee  ooff  ccoolloouurr  TTeexxttuurree  sshhaappee  

aanndd  ppoorrttiioonn  ssiizzee,,  hhooww  iitt  iimmppaaccttss  tthhee  mmoooodd  ooff  tthhee  ccoonnssuummeerr..  AAttttrraaccttiivvee  ffoooodd--  iittss  cchhaalllleennggeess,,  

bbeenneeffiittss..  RRoollee  ooff  eexxtteerrnnaall  aacccceessssoorriieess  iinn  ppllaattee,,  bbuuffffeett  ffoooodd  pprreesseennttaattiioonn,,  ttrreenndd,,  cchhooiicceess  

eexxppeeccttaattiioonnss  aanndd  VViissuuaall  ccooookkiinngg  aanndd  iinntteerraaccttiivvee  ccooookkiinngg  aaddvvaannttaaggeess  

UUnniitt  IIII::  TTeecchhnniiqquueess  aanndd  rruulleess  ffoorr  pprreesseennttaattiioonn  

GGaarrnniisshh--  hhiissttoorryy  ooff  ggaarrnniisshh  aanndd  mmooddeerrnn  ssttyyllee  ooff  ggaarrnniisshhiinngg,,  ttiippss  aanndd  rruulleess  ffoorr  pprreesseennttaattiioonn,,  

aaeesstthheettiiccss  ooff  ppllaattee  ssttyylleess  aanndd  sshhaappeess,,  ccoorree  ggaarrnniisshhiinngg  tteecchhnniiqquueess  aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg..  

IImmppoorrttaannccee  ooff  ssppeecciiaall  ttooooll  rreeqquuiirreedd  ffoorr  pprreesseennttaattiioonn,,  ssaauucceess,,..  GGrraavviieess,,  ooiillss,,  ssaallssaa,,  ffoolliiaaggee,,  

fflloowweerrss,,  ffrruuiitt,,  fflloouurr  bbaasseedd  ggaarrnniisshheess  

UUnniitt  IIIIII::  RReellaattiioonn  bbeettwweeeenn  sseennsseess  aanndd  iinnnnoovvaattiivvee  ddeessiiggnn  ooff  ffoooodd  

HHiieerraarrcchhyy  ooff  sseennsseess//rreellaattiioonn  ttoo  ffoooodd,,  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  ffoooodd  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  ttaassttee  bbuuddss  aanndd  

eeyyeess((  sscciieennccee  ooff  ttaassttee  aanndd  AArrtt  ooff  ffoooodd)),,  vviissuuaall  aappppeettiittee  aanndd  iittss  rreepprreesseennttaattiioonn  ccrreeaatteedd  bbyy  

iinnnnoovvaattiivvee  ffoooodd  ddeessiiggnn  aanndd  ccoonnttiinnuuoouuss  ddeevveellooppmmeenntt  tthhrroouugghh  tthhee  vviissuuaall  sseennssoorryy  iinnppuuttss  

UUnniitt  IIVV;;  VViissuuaall  eeffffeecctt  aanndd  aannaallyyssiiss  

SSeennssoorryy  eevvaalluuaattiioonn  ooff  ffoooodd,,  ffaaccttoorrss  aaffffeeccttiinngg  vviissuuaall  iimmppaacctt,,  uunnddeerrddoonnee  aanndd  oovveerrddoonnee  ,,  

rreeddeeffiinniittiioonn  aanndd  eennhhaanncceemmeenntt,,  vviissuuaall  aannaallyyssiiss,,  aacccceeppttaannccee  aanndd  ssaattiissffaaccttiioonn  ttoo  tthhee  ttoonngguuee  aanndd  

eeyyeess,,  aanndd  oovveerraallll  aa  sseennssee  ooff  ggrreeaatt  vviissuuaall  aappppeeaall  

  

  

RReeffeerreennccee  BBooookkss::  

  



11..  TThhee  aarrtt  ooff  ffoooodd  pprreesseennttaattiioonn  bbyy  cchhrriissttoopphheerrssttyylleerr  ppuubblliisshheedd  bbyy  WWiilleeyy  SSeepptteemmbbeerr  22000066..  

22..  FFoooodd  pprreesseennttaattiioonn  sseeccrreettss  bbyy  HHoobbddaayy,,  CCaarraa  PPuubblliisshheedd  bbyy  FFiivvee  FFllyy  bbooookkss  LLttdd,,  22000099..  

33  MMaakkiinngg  sseennssee  ooff  ttaassttee--  FFoooodd  aanndd  PPhhiilloossoopphhyy  bbyy  CCaarroollyynn  KKrroossmmeeyyeerr  PPuubblliisshheedd  bbyy  CCoorrnneell  

UUnniivveerrssiittyy  pprreessss  OOccttoobbeerr  22000022..  

44..  SSeennssoorryy  aanndd  ccoonnssuummeerr  RReesseeaarrcchh  iinn  ffoooodd  pprroodduuccttss  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  bbyy  HHoowwaarrdd  

RR..MMoosskkoowwiittzz  PPuubblliisshheedd  bbyy  BBllaacckk  wweellll  PPuubblliisshhiinngg  LLttdd  11sstt  EEddiittiioonn  JJuullyy  22000066  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



1188CCMMIIAA1144AARRTT  OOFF  BBAAKKEERRYY  AANNDD  CCOONNTTEEMMPPOORRAARRYY  BBRREEAADD  MMAAKKIINNGG::33  00  0033  

CCoouurrssee  oobbjjeeccttiivvee::  

55..  TToo  eedduuccaattee  tthhee  ssttuuddeenntt  ttoo  aattttaaiinn  kknnoowwlleeddggee  aanndd  sskkiillllss  iioonn  tthhee  hhaannddlliinngg  ooff  ddeesssseerrtt,,  

ssaauucceess,,  cchhooccoollaatteess  aanndd  pprreesseennttaattiioonn  sskkiillllss  

66..  TToo  llaayy  eemmpphhaassiiss  oonn  tthhee  ddeeccoorraattiivvee  ppaassttrryy  wwoorrkk,,  sshhooww  ppiieeccee,,  pprreesseennttaattiioonn  tteecchhnniiqquueess--  

hhaannddss  oonn  

77..  TToo  ttrraaiinn  tthhee  ssttuuddeenntt  oonn  tthhee  aassppeecctt  ooff  ddeessiiggnn,,  mmaakkee  uupp  aanndd  pprroodduuccttiioonn  ffoorr  bbuuffffeett  

ppllaatttteerrss  uussiinngg  aarrttiissttiiccaallllyy  mmaaddee  ddeesssseerrttss  aanndd  ccoonnffeeccttiioonnaarryy  sshhooww  ppiieeccee  wwoorrkkss  

88..  TToo  lleeaarrnn  tthhee  mmeetthhoodd  ooff  hhaannddlliinngg  vvaarriioouuss  ssmmaallll  aanndd  llaarrggee  ttoooollss  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  ffoorr  tthhee  

ppuurrppoossee  ooff  sshhaappiinngg,,  mmoouullddiinngg,,  pprreesseennttiinngg  eettcc..  

  

CCoouurrssee  oouuttccoommee::  ((EEmmppllooyyaabbiilliittyy))  

55..  AAbbiilliittyy  ttoo  eexxhhiibbiitt  kknnoowwlleeddggee  aanndd  sskkiillllss  iinn  mmaakkiinngg  ddeesssseerrttss  ,,  ssaauucceess,,  cchhooccoollaattee  iinn  

vvaarriioouuss  ffoorrmmss  aanndd  tteexxttuurreess  

66..  AAbbiilliittyy  ttoo  pprroodduuccee  ddeeccoorraattiivvee  sshhooww  ppiieeccee  wwiitthh  hhaannddss  oonn  ppaarrttiicciippaattiioonn  

77..  AAbbiilliittyy  ffoorr  oorrggaanniizziinngg  ddeessiiggnn,,  mmaakkee  uupp  aanndd  pprroodduuccttiioonn  ooff  bbuuffffeett  ppllaatttteerrss  uussiinngg  

aarrttiissttiiccaallllyy  mmaaddee  ddeesssseerrtt  aanndd  sshhooww  ppiieeccee  wwoorrkkss  

88..  AAbbiilliittyy  ttoo  aannaallyyssee  aanndd  eevvaalluuaattee  pprroodduucctt  qquuaalliittyy  bbaasseedd  oonn  ccoolloouurr,,  ttaassttee  aanndd  tteexxttuurree  

  

UUnniitt--II  ::HHiissttoorryy  aanndd  oorriiggiinn::  

RReeggiioonn  ooff  oorriiggiinn  --  CCiivviilliizzaattiioonn  &&ccuullttiivvaattiioonn  --  RReelliiggiioonn  &&  ddiiffffeerreenncceess  --  CCuullttuurraall  bbeelliieeffss  

--TTyyppeess  ooff  ggrraaiinnss  uusseedd..  

  

UUnniitt  ––  IIII  ::BBrreeaadd  mmaakkiinngg  iinnggrreeddiieennttss  ::      

TTyyppeess  ooff  fflloouurr  ––  CCoommppoossiittiioonn  ––  CCllaassssiiffiiccaattiioonn--  OOtthheerr  ggrraaiinn  &&  cceerreeaallss  --SSttoorraaggee  ooff  fflloouurr  

UUnniitt  ––IIIIII  ::FFuunnccttiioonnss  ooff  iinnggrreeddiieennttss  iinn  bbrreeaadd  mmaakkiinngg::  

RRoollee  ooff  ssaalltt  --  RRoollee  ooff  ssuuggaarr&&  ttyyppeess  --  SShhoorrtteenniinnggss  &&  ttyyppeess--  FFuunnccttiioonnss  ooff  yyeeaasstt    --

IInnfflluueennccee  ooff  iinnggrreeddiieennttss  
  

UUnniitt--  IIVV::  AAddddiittiivveess  iinn  ddoouugghhss  &&  bbrreeaadd::  

HHyyddrrooggeennaatteedd  ooiillss  --  MMoonnoo&&  ddii  ggllyycceerriiddeess  --  DDoouugghh  eemmuullssiiffiieerrss--  IImmpprroovveerrss  &&  rroollee--  

RRoollee  ooff  eeaacchh  iinnggrreeddiieenntt  

UUnniitt--  VV::  BBrreeaadd  ffoorrmmuullaa::  

BBaassiicc  uunniittss  --  FFoorrmmuullaa  &&  mmeeaassuurreemmeennttss--  UUnniittss  ooff  mmeeaassuurree  --BBaakkeerrss  ppeerrcceennttaaggee  ffoorrmmuullaa  

--FFoorrmmuullaa  yyiieelldd  

  

RReeffeerreennccee  BBooookkss::  

66..  TThhee  nneeww  iinntteerrnnaattiioonnaall    ccoonnffeeccttiioonneerr--  WWiillffrreedd    JJ..FFaannccee,,vviirrttuuee--lloonnddoonn,,11998811..  

77..  RRoouuxx  bbrrootthheerrss  oonn  PPaattiisssseerriiee--MMiicchheell  rroouuxx,,  AAllbbeerrtt  rroouuxx  ,,lliittttllee  bbrroowwnn  ppuubblliiccaattiioonnss,,11999933..  

88..  SSuuggaarr  wwoorrkk  ––PPeetteerr  TT..BBooyyllee,,  VVaann  NNoossttrraanndd  RReeiinnhhoolldd  ccoo..,,NNeeww  YYoorrkk,,11998822..  

99..  PPrrooffeessssiioonnaall  bbaakkiinngg,,  22nndd  eeddiittiioonn--  WWaayynnee  GGiisssslleenn  ,,  WWiilleeyy  PPuubblliiccaattiioonnss,,SSiinnggaappoorree,,11998844..  

1100..  UUnnddeerrssttaannddiinngg  BBaakkiinngg,,  rreevviisseedd    IIII  eeddiittiioonn--  JJoosseepphh  AAmmeennddoollaa,,  TTRR  PPuubblliiccaattiioonnss  

PPvvtt..LLttdd..  
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GGAASSTTRROONNOOMMIICCAALL  KKNNOOWWLLEEDDGGEE  

CCoouurrssee  OObbjjeeccttiivvee::  

RRoollee  ooff  cchheeffss  iinn  mmooddeerrnn  ccuulliinnaarryy  wwoorrlldd,,  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  aanndd  eetthhooss  bbeeiinngg  aa  ccuulliinnaarriiaann,,  aanndd  

hhooww  rreessppoonnssiibbllee  ttoo  bbeeccoommee  aa  cchheeff..CCoonncceepptt  ooff  ccooookkiinngg  ssiimmppllee  aanndd  eeffffeeccttiivvee  

aapppprrooaacchh..UUnnddeerrssttaannddiinngg  ooff  aallll  bbuuiillddiinngg  bblloocckkss  aanndd  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooffmmiisseeeenn  ppllaaccee..  RReecciippee  

ffoorrmmuullaattiioonn  aanndd  iittss  bbaassiicc  rruulleess,,  wweeiigghhtt  aanndd  mmeeaassuurreess,,  iittss  iimmppoorrttaannccee,,  ssttaannddaarrdd  rreecciippeess  ffoorr  

ccoonnssiisstteennccyy,,  ffllaavvoouurreedd  ooiill,,  vviinneeggaarrss,,  rreelliisshh  aanndd  ttaassttee  aaddddeerrss..  UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  uussaaggee  ooff  ssoommee  ooff  

tthhee  ggrreeaatt  eexxoottiicc  ffllaavvoouurrffuull  iinnggrreeddiieennttss..  PPaallaattee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  aapppprreecciiaattiinngg  tthhee  ccoorrrreecctt  

sseeaassoonniinngg  tthhee  ffoooodd..  

  

CCoouurrssee  OOuuttccoommee  ((EEmmppllooyyaabbiilliittyy))  

UUppoonn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo,,  

  

55..  DDeemmoonnssttrraattee  tthhee  ccllaassssiicc  aanndd  ccoonntteemmppoorraarryy  ssaauucceess  

66..  UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  aaddvvaannccee  ccooookkiinngg  mmeetthhooddss  aanndd  ppllaann  mmeennuu  bbaasseedd  oonn  pprriinncciippllee  ooff  

ccooookkiinngg  mmeetthhooddoollooggyy  

77..  AApppprreecciiaattee  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  bbrreeaakkffaasstt  aanndd  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  ddeemmoonnssttrraattee  tthhee  bbrreeaakkffaasstt  

ddiisshheess  

88..  DDeessccrriibbee  tthhee  rreellaattiioonn  ssiimmiillaarriittiieess  aanndd  ddiiffffeerreennccee  iinn  ffllaavvoouurrss  aanndd  mmaaiinn  hhiigghhlliigghhttss  

wweesstteerrnn,,  ccoonnttiinneennttaall  aanndd  MMiiddddllee  EEaasstt  ffoooodd  

  

UUnniitt  II  SSAAUUCCEESS  

EEvveerryy  cchheeff  ttaakkeess  ggrreeaatt  pprriiddee  iinn  tthhee  ssaauucceess  tthhaatt  ttrraannssffoorrmm  aa  ggoooodd  mmeeaall  iinnttoo  aa  ggrreeaatt  ddiinniinngg  

eexxppeerriieennccee..  FFrroomm  tthhee  ccllaassssiicc  ssaauucceess  ooff  FFrraannccee  ttoo  mmooddeerrnn  ssaallssaass,,  rreelliisshheess,,  iinnffuusseedd  ooiillss,,  ccoouulliiss  

aanndd  cchhuuttnneeyyss  yyoouu  wwiillll  eexxpplloorree  aallll  tthhee  ddiivveerrssee  eexxpprreessssiioonnss  ooff  tthhee  ssaauucciieerr''ss  aarrtt..  TThheessee  ssaauucceess  

ffoorrmm  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  aann  eexxpplloorraattiioonn  ooff  ffuullll  rraannggee  ooff  ssoouuppss..  

  

CCoouurrssee  HHiigghhlliigghhttss::  

••  GGrraanndd  ssaauucceess--  ••  CCoommppoouunndd  ssaauucceess--••  EEmmuullssiiffiieedd  ssaauucceess--••  CCoonntteemmppoorraarryy  ssaauucceess--••  

CCoonnssoommmméé  

  VVeeggeettaabbllee--bbaasseedd  ssoouuppss--••  RReedduuccttiioonnss  --••  RRoouuxx--bbaasseedd  ssoouuppss  aanndd  bbiissqquueess  

  

UUnniitt  IIII  MMeennuu  EEnnggiinneeeerriinngg  

CCoommppiilliinngg  mmeennuu  aanndd  ccoonncceeppttuuaalliizzaattiioonn  ooff  ddiisshheess,,  ppllaattiinngg,,  ddeessiiggnn  aanndd  pprreesseennttaattiioonn..  EElleemmeennttss  

rreeqquuiirreedd  ffoorr  ffiinniisshhiinngg  ttoouucchheess  ffoorr  ggrreeaatt  eeyyee  aappppeeaall..  PPrriinncciippllee  ooff  ccooookkiinngg  mmeetthhooddoollooggyy..  

  

DDrryy--hheeaatt  ccooookkiinngg  mmeetthhooddss    

MMaasstteerryy  ooff  ccooookkiinngg  tteecchhnniiqquuee  iiss  aann  eesssseennttiiaall  yyeett  ddiiffffiiccuulltt  aassppeecctt  ooff  tthhee  ccuulliinnaarryy  ccrraafftt..  

WWhheenneevveerr  aa  cchheeff  ttuurrnnss  aanndd  ffaacceess  tthhee  ssttoovvee,,  tthhee  oouuttccoommee  iiss  wwhhoollllyy  ddeeppeennddeenntt  oonn  aa  ffeeww  bbaassiicc  

sskkiillllss  --  ssaauuttééiinngg,,  ggrriilllliinngg,,  aanndd  ffrryyiinngg  aammoonngg  tthheemm..  TThheessee  ddrryy--hheeaatt  mmeetthhooddss  aarree  ttaauugghhtt  

ccoommpprreehheennssiivveellyy  aanndd  mmeettiiccuulloouussllyy,,  ggiivviinngg  ssttuuddeennttss  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  rreeppeettiittiioonn  tthhaatt  aassssuurreess  

ccoommppeetteennccyy  aanndd  ccoonnffiiddeennccee..  

  

CCoouurrssee  HHiigghhlliigghhttss::  

SSaauuttééiinngg  pprrootteeiinnss,,  ssttaarrcchheess,,  aanndd  vveeggeettaabblleess  --PPaann--ffrryyiinngg  pprrootteeiinnss,,  ssttaarrcchheess,,  aanndd  vveeggeettaabblleess--

DDeeeepp--ffrryyiinngg  pprrootteeiinnss,,  ssttaarrcchheess,,  aanndd  vveeggeettaabblleess--  GGrriilllliinngg  pprrootteeiinnss,,  ssttaarrcchheess,,  aanndd  vveeggeettaabblleess  

RRooaassttiinngg  pprrootteeiinnss,,  ssttaarrcchheess,,  aanndd  vveeggeettaabblleess  
  

MMooiisstt--hheeaatt  ccooookkiinngg  mmeetthhooddss    



MMooiisstt--hheeaatt  ccooookkiinngg  pprroodduucceess  ssoommee  ooff  tthhee  ggrreeaatt  ttrreeaassuurreess  ooff  tthhee  kkiittcchheenn..  PPrrooffoouunndd  ffllaavvoorrss  aanndd  

ccoommffoorrttiinngg  tteexxttuurreess  mmaakkee  bbrraaiisseess  aanndd  sstteewwss  tthhee  hhiigghhlliigghhttss  ooff  ccuuiissiinneess  aarroouunndd  tthhee  wwoorrlldd..  

PPooaacchheedd  aanndd  sstteeaammeedd  ddiisshheess  nnooww  ffoorrmm  tthhee  bbaassiiss  ooff  mmuucchh  ooff  ttooddaayy''ss  wweellllnneessss--cceenntteerreedd  ddiisshheess..  

  

  

CCoouurrssee  HHiigghhlliigghhttss::  

BBrraaiissiinngg  pprrootteeiinnss  aanndd  vveeggeettaabblleess--    SStteewwiinngg  pprrootteeiinnss,,  ssttaarrcchheess,,  aanndd  vveeggeettaabblleess--  SShhaallllooww  

ppooaacchhiinngg  pprrootteeiinnss  --  SStteeaammiinngg  pprrootteeiinnss  aanndd  vveeggeettaabblleess  --DDeeeepp--ppooaacchhiinngg  pprrootteeiinnss  aanndd  

vveeggeettaabblleessEEsssseennccee  mmaarriinnaaddee  aanndd  ggllaazzee..  DDrryy  ccuurree  aanndd  bbrriinnee  ffoorr  ffiisshh..  SSmmookkiinngg  ooff  ffoooodd..  

DDeeggrreeeess  ooff  ccooookkiinngg,,  sshhrriinnkkaaggee,,  pprrooffeessssiioonnaall  mmeetthhooddss  ooff  kkeeeeppiinngg  aanndd  pprreesseerrvviinngg  ffoooodd..  

SSppooiillaaggee  ooff  mmeeaatt  aanndd  mmeeaatt  pprroodduuccttss,,  cchhaannggeess  iinn  mmeeaatt  ccooookkiinngg  ttwwoo  ggrreeaatt  llaawwss  iinn  ccooookkiinngg..  
  

UUnniitt  IIIIIIBBrreeaakkffaasstt,,  BBrruunncchh,,  aanndd  LLuunncchh    

DDiinnnneerr  iiss  tthhee  mmaaiinn  mmeeaall  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  bbeeiinngg  aa  cchheeff..  BBuutt  oovveerr  3300%%  ooff  aallll  mmeeaallss  eeaatteenn  iinn  

rreessttaauurraannttss  aarree  bbrreeaakkffaasstt,,  bbrruunncchh,,  aanndd  lluunncchh..  TThhiiss  ccoouurrssee  eexxpplloorreess  tthhee  tteecchhnniiqquueess  aanndd  

iinnggrreeddiieennttss  uusseedd  iinn  tthhoossee  mmeeaallss,,  ffrroomm  eegggg  ccooookkeerryy  aanndd  ccrrêêppeess  ttoo  ssaannddwwiicchheess,,  vviinnaaiiggrreetttteess  aanndd  

ddrreessssiinnggss..  LLeegguummee,,  ggrraaiinn,,  ttiimmbbaallee,,  aanndd  ssoouufffflléé  tteecchhnniiqquueess  aarree  aallssoo  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee..  
  

CCoouurrssee  HHiigghhlliigghhttss::  

EEgggg  ssppeecciiaallttiieess--    GGrriiddddllee  ssppeecciiaallttiieess--  CCeerreeaallss--  CCrrêêppeess  --  BBrreeaakkffaasstt  mmeeaattss  --  SSiimmppllee  aanndd  

ccoommppoosseedd  ssaallaaddss  DDrreessssiinnggss  aanndd  vviinnaaiiggrreetttteess  --    AAssssoorrtteedd  ssaannddwwiicchheess  --  GGrraaiinnss  aanndd  lleegguummeess--  

SSoouuffffllééss,,  ggrraattiinnss,,  aanndd  ttiimmbbaalleess  
  

UUnniitt  IIVV  CCuuiissiinnee  ooff  FFrraannccee::    

WWiitthh  ggoooodd  rreeaassoonn,,  FFrraannccee  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  tthhee  ttoouucchhssttoonnee  ffoorr  aallll  wweesstteerrnn  ccuuiissiinneess..  IInn  tthhiiss  ccoouurrssee  

ssttuuddeennttss  bbeeccoommee  ffaammiilliiaarr  wwiitthh  cchhaarraacctteerriissttiicc  iinnggrreeddiieennttss,,  mmeetthhooddss  aanndd  ddiisshheess  ffrroomm  PPrroovveennccee,,  

BBuurrgguunnddyy,,  NNoorrmmaannddyy,,  aanndd  AAllssaaccee..  

  

CCuuiissiinnee  ooff  IIttaallyy::  PPiieeddmmoonntt,,  TTuussccaannyy,,  AAbbrruuzzzzoo,,  aanndd  1177  ootthheerr  rreeggiioonnss  ccoommpprriissee  wwhhaatt  wwee  tthhiinnkk  

ooff  aass  IIttaalliiaann  ffoooodd..  RReeggiioonnaalliittyy  iiss  tthhee  eesssseennccee  ooff  aallll  tthhiinnggss  IIttaalliiaann  aanndd  tthhiiss  ccoonncceepptt  iiss  cceennttrraall  ttoo  

oouurr  pprreesseennttaattiioonn  ooff  tthhiiss  eexxcciittiinngg  ccuuiissiinnee..  UUssiinngg  aauutthheennttiicc  rreecciippeess  aanndd  iinnggrreeddiieennttss  ssttuuddeennttss  

ccoommee  ttoo  aapppprreecciiaattee  tthhee  ddiivveerrssiittyy  aanndd  ssiimmpplliicciittyy  tthhaatt  cchhaarraacctteerriizzee  tthhiiss  ppooppuullaarr  yyeett  eelluussiivvee  

EEuurrooppeeaann  ccuuiissiinnee..  

  

CCuuiissiinnee  ooff  mmiiddddllee  EEaasstt,,  SSppaaiinn,,  GGrreeeekk  aanndd  MMeexxiiccoo  aanndd  iittss  ffllaavvoouurrffuull  ccoommbbiinnaattiioonnss  aanndd  

ssppeecciiaall  ssppiicceess  ,,  iittss  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  tthhee  wwoorrlldd  ooff  ccuuiissiinnee,,  aann  oovveerrvviieeww  

MMooddeerrnn  ccooookkiinngg,,  ffooccuuss  oonn  ppeerrffeecctt  ppllaattiinngg,,  mmiiccrroo  ggrreeeennss,,  eeddiibbllee  ffllaavvoouurrss,,  wweellll  rreecceeiivveedd  

aattttrraaccttiioonn..  MMooddeerrnn  tteecchhnniiqquueess  aanndd  aapppprrooaacchh  ttoo  ffoooodd  ccooookkiinngg  aanndd  pprreesseennttaattiioonn,,  ssoouuss  vviiddee  

ccooookkiinngg,,  aann  oovveerrvviieeww..  
  

UUnniitt  VVMMooddeerrnn  ccuulliinnaarryy  mmaasstteerrss  

AAss  ccuuiissiinnee  hhaass  eevvoollvveedd  aanndd  ttrraannssffoorrmmeedd  oovveerr  ttiimmee,,  cchheeffss  hhaavvee  bbeeccoommee  iinnnnoovvaattoorrss,,  

vviissiioonnaarriieess,,  aanndd  aarrttiissttss..  BBeesstt  cchheeffss  iinn  tthhee  iinndduussttrryy  wwiillll  iinntteerraacctt  wwiitthh  eeaacchh  oonnee  iinn  pprreeppaarriinngg  

rreecciippeess  ssppeecciiaallllyy  sseelleecctteedd  bbyy  tthhee  cchheeffss,,  ssttuuddeennttss  ccoommee  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  uunniiqquuee  ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  

eeaacchh  aanndd  eevveerryy  iiddeeaass  tthhaatt  wwiillll  ssppaarrkk  tthheeiirr  oowwnn  ccrreeaattiivviittyy..  TThhee  ccoouurrssee  ccoonncclluuddeess  wwiitthh  mmaarrkkeett  

bbaasskkeett  ccooookkiinngg  ccllaasssseess  wwhheerree  ssttuuddeennttss  ccaann  iinnddiivviidduuaallllyy  eexxpprreessss  tthheeiirr  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  tthhee  

mmaasstteerrss’’  lleessssoonnss..  
  

RReeffeerreennccee  BBooookkss  

77..  GGiisssslleenn,,  WW..  ((22001111))  PPrrooffeessssiioonnaall  CCooookkiinngg,,  77tthheedd..  NNeeww  JJeerrsseeyy::  JJoohhnn  WWiilleeyy  &&  SSoonnss,,  

IInncc..  



88..  ..TThhee  FFoooodd  &&  BBeevveerraaggee  IInnssttiittuuttee  ((11999977))  CCooookkiinngg  eesssseennttiiaallss  ffoorr  tthhee  nneeww  pprrooffeessssiioonnaall  

cchheeff,,  CCaannaaddaa::  JJoohhnn  WWiilleeyy  &&  SSoonnss,,  IInncc..  

99..  PPaarrvviinnddeerr  SS..  BBaallii,,  ““FFoooodd  PPrroodduuccttiioonn  OOppeerraattiioonnss””,,  22000099,,  OOxxffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss,,  

IInnddiiaa..  

1100..  NNoorrtthh  AAmmeerriiccaann  MMeeaatt  PPrroocceessssoorrss  AAssssoocciiaattiioonn  ((22000077))  TThhee  mmeeaatt  bbuuyyeerrss  gguuiiddee::  mmeeaatt,,  

llaammbb,,  vveeaall,,  ppoorrkk  aanndd  ppoouullttrryy,,  NNeeww  

1111..  IInnggrraamm,,  CC..  ((22000088))  TThhee  wwoorrlldd  eennccyyccllooppaaeeddiiaa  ooff  ccooookkiinngg  iinnggrreeddiieennttss,,  NNeeww  DDeellhhii::  OOmm  

BBooookkss  IInntteerrnnaattiioonnaall  

1122..  FFiisscchheerr,,JJ..  ((11999900))  CChheeeessee::  iiddeennttiiffiiccaattiioonn,,  ccllaassssiiffiiccaattiioonn,,  uuttiilliizzaattiioonn,,  UU..SS..AA::  DDeellmmaarr,,  

CCeennggaaggee  LLeeaarrnniinngg..  
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PPLLAATTIINNGG,,  AANNDD  PPRREEPPAARRAATTIIOONN  OOFF  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  BBRREEAADDSS  

  

CCoouurrssee  OObbjjeeccttiivvee  

66..  TToo  ssttuuddyy  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  bbrreeaadd  mmaakkiinngg  ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  ffoorrmmss  ooff  fflloouurr  

77..  TToo  lleeaarrnn  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  ffaannccyy  bbrreeaaddss,,  wwhhoollee  bbrreeaadd  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  ffoorrmmss  aanndd  tteexxttuurree  

ooff  ddoouugghh  

88..  TToo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ssaalltt  ddoouugghh  aanndd  ggiinnggeerr  bbrreeaadd  mmooddeellss  

99..  TToo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  mmaakkiinngg  ooff  bbrreeaakkffaasstt  bbrreeaaddss,,  qquuiicckk  bbrreeaaddss,,  llaammiinnaatteedd  ddoouugghhss  aanndd  

ootthheerr  ccoommbbiinnaattiioonnss  

1100..  TToo  eedduuccaattee  aanndd  iimmppaarrtt  kknnoowwlleeddggee  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  bbaakkiinngg  aanndd  mmaassss  pprroodduuccttiioonn  ooff  

bbaakkeerryy  ggooooddss  

  

CCoouurrssee  oouuttccoommee::  ((EEmmppllooyyaabbiilliittyy))  

                      UUppoonn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo,,  

66..  AAbbiilliittyy  ttoo  pprroodduuccee  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  bbrreeaadd  uussiinngg  vvaarriioouuss  ttyyppeess  ooff  fflloouurrss  

77..  AAbbllee  ttoo  eevvaalluuaattee  aanndd  aannaallyyssee  ddoouugghh  tteexxttuurree  aanndd  bbrreeaadd  qquuaalliittyy  

88..  CCaappaabbllee  ooff    pprroodduucciinngg  iinntteerrnnaattiioonnaall  bbrreeaaddss  aanndd  aarrttiissaann  bbrreeaaddss  

99..  CCoommppeetteenntt  ttoo  ppllaann  pprroodduuccttiioonn  ooff  mmaassss  qquuaannttiittyy  

1100..  PPrrooffiicciieenntt  iinn  ppoorrttiioonniinngg  aanndd  pprreesseennttiinngg  bbaakkeedd  ggooooddss  ffoorr  iinndduussttrriiaall  aanndd  ccoommmmeerrcciiaall  

ppuurrppoosseess  

  

UUnniitt--  II::  CCoommppoossiittiioonn  &&  cchheemmiissttrryy::  

FFaauullttss  &&  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ––  rreeccttiiffiiccaattiioonnss--  BBrreeaakkffaasstt  bbrreeaaddss  --  QQuuiicckk  bbrreeaaddss  --TTyyppeess  &&  

mmeetthhooddss  ooff  bbaakkiinngg  

  

UUnniitt  ––  IIII::  IInntteerrnnaattiioonnaall  bbrreeaaddss  ccoommppaarraattiivvee  ssttuuddyy::  

FFrreenncchh,,  GGeerrmmaann  ––  SSccaannddiinnaavviiaann  ––  IIttaalliiaann  ––  BBrriittiisshh--  RRuussssiiaann&&  AAmmeerriiccaann  

  

UUnniitt--  IIIIII::  CCoommmmeerrcciiaall  mmaannuuffaaccttuurriinngg  ooff  yyeeaasstt  ggooooddss::  

LLeeaann  ddoouugghh  pprroodduuccttss--  RRiicchh  ddoouugghh’’ss--  RRoolllleedd  iinn  yyeeaasstt  ddoouugghh’’ss--  LLaammiinnaatteedd  ddoouugghh  --

SStteeppss  iinn  yyeeaasstt  ddoouugghh  pprroodduuccttiioonn  

  

UUnniitt--  IIVV  ::CCaakkee  &&  ssppoonnggee  mmaakkiinngg::  

MMeetthhooddss  ooff  PPrreeppaarraattiioonn--  TTeecchhnniiqquueess  aaddvviissaabbllee  --AAeerraatteedd  ddeesssseerrttss  --CCrreeaammiinngg  mmeetthhoodd  

aanndd  pprreeccaauuttiioonn  --IIcciinnggss  &&  ggllaazzeess  

  

UUnniitt  ––  VV::  FFrroozzeenn  ddeesssseerrttss::  

PPrroodduuccttss  &&  ttyyppeess  --CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  ddeesssseerrttss--CChhuurrnn  ffrroozzeenn--FFrroozzeenn  yyoogghhuurrtt  &&  ggeellaattoo  --

PPaarrffaaiitt  &&  bboommbbeess  

  

RReeffeerreennccee  BBooookkss::  

  

11..  TThhee  nneeww  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoonnffeeccttiioonneerr--  WWiillffrreedd  JJ..FFaannccee,,vviirrttuuee--lloonnddoonn,,11998811..  

22..  RRoouuxx  bbrrootthheerrss  oonn  PPaattiisssseerriiee--MMiicchheell  rroouuxx,,  AAllbbeerrtt  rroouuxx  ,,lliitttt llee  bbrroowwnn  

ppuubblliiccaattiioonnss,,11999933..  

33..  SSuuggaarr  wwoorrkk  ––PPeetteerr  TT..BBooyyllee,,  VVaann  NNoossttrraanndd  RReeiinnhhoolldd  ccoo..,,NNeeww  YYoorrkk,,11998822..  

44..  PPrrooffeessssiioonnaall  bbaakkiinngg,,  22nndd  eeddiittiioonn--  WWaayynnee  GGiisssslleenn,,  WWiilleeyy  

PPuubblliiccaattiioonnss,,SSiinnggaappoorree,,11998844..  



55..  UUnnddeerrssttaannddiinngg  BBaakkiinngg,,  rreevviisseedd  IIII  eeddiittiioonn--  JJoosseepphh  AAmmeennddoollaa,,  TTRR  PPuubblliiccaattiioonnss  

PPvvtt..LLttdd..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

1188CCMMIIAA2233        AARRTT  OOFF  GGAARRDDEE  MMAANNGGEERR    22  00  00  22  

OObbjjeeccttiivvee::    

TToo  iinnttrroodduuccee  ttoo  tthhee  ssttuuddeennttss  vvaarriioouuss  aaccttiivviittiieess  hhaappppeenniinngg  iinn  GGaarrddee  mmaannggeerr,,  pprroocceessssiinngg  aanndd  

pprreeppaarraattiioonn  ooff  ccoolldd  ffoooodd,,  HHoorrss  dd’’ooeeuuvvrreess  aanndd  cchhaarrccuutteerriiee  

CCoouurrssee  OOuuttccoommee  ((EEmmppllooyyaabbiilliittyy))  

UUppoonn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  

66..  DDiissccuussss  tthhee  rreecciippeess  ffoorr  ccoolldd  ssaauucceess,,  vvaarriieettiieess  ooff  lleettttuuccee  aanndd  ssaallaadd  pprreeppaarraattiioonnss  

77..  LLiisstt  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  ffiinnggeerr  ffoooodd  aanndd  ccoocckkttaaiill  ssnnaacckkss,,  aaccccoommppaanniimmeennttss  ffoorr  cchheeeessee  

bbooaarrdd  

88..  SSuummmmaarriizzee  tthhee  ffoorrcceemmeeaatt  pprreeppaarraattiioonn  aanndd  iittss  ddeerriivvaattiivveess  

99..  IIddeennttiiffyy  tthhee  ppaattee  TTeerrrriinnee  aanndd  GGaallaannttiinnee  

1100..  DDiissccuussss  tthhee  ttyyppeess  ooff  ssaauussaaggeess  aanndd  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  bbaaccoonn  ,,  pprroocceessssiinngg  ooff  HHaamm  aanndd  

ccuurriinngg  pprroocceessss  

UUnniitt  11::    IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  LLaarrddeerr  

LLaarrddeerr  ffuunnccttiioonn,,  LLaayyoouutt,,  kkeeyy  eeqquuiippmmeennttss  aanndd  cchheeffss  rreessppoonnssiibbiilliittiieess..  CCoolldd  ssaauucceess--  pprreeppaarraattiioonn  

ooff  eemmuullssiiffiieedd  ssaauucceess..  PPrreeppaarraattiioonn  aanndd  uusseess  ooff  CCuummbbeerrllaanndd  ssaauuccee,,  HHoorrsseerraaddiisshh  ssaauuccee  aanndd  MMiinntt  

ssaauucceess..  VVaarriieettiieess  ooff  ssaallaadd  lleeaavveess,,  MMeesscclluunn,,  ttyyppeess  aanndd  ppaarrttss  ooff  ssaallaaddss..  PPrreesseennttaattiioonn  aanndd  mmooddeerrnn  

iinnggrreeddiieennttss  ttoo  ssaallaaddss--  eeddiibbllee  fflloowweerrss,,  dduusstt  aanndd  ppoowwddeerrss..  IInntteerrnnaattiioonnaall  ssaallaaddss  aanndd  ddrreessssiinnggss  aanndd  

RRaaww  ffiisshh  ssaallaadd--  CCeevviicchhee  
  

UUnniitt  22::  AAppppeettiizzeerrss  aanndd  pprreesseennttaattiioonn  ooff  HHoorrss  dd’’ooeeuuvvrreess  

GGuuiiddeelliinneess  ffoorr  sseelleeccttiioonn  ooff  hhoorrss  dd’’ooeeuuvvrreess  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  eeqquuiivvaalleenntt..  FFiinnggeerr  ffoooodd  aanndd  iittss  

bbaassiicc  pprriinncciipplleess..  BBaannqquueett  aanndd  aa  llaa  ccaarrttee  ssttyylleess  ccaannaappééss..    BBaarrqquueetttteess,,  ttaarrttlleettss,,  cchhoouuxx  ppuuffffss  aanndd  

ccaarroolliinneess  ––  pprreeppaarraattiioonn  aanndd  pprreesseennttaattiioonn..  CCllaassssiicc  aanndd  mmooddeerrnn  aappppeettiizzeerrss  ppllaattiinngg  aanndd  

pprreesseennttaattiioonn..  TTyyppeess  ooff  ssaannddwwiicchheess  aanndd  iinnnnoovvaattiivvee  ssttuuffffiinngg,,  ttyyppeess  ooff  cchheeeessee  aanndd  cchheeeessee  bbooaarrdd  

pprreesseennttaattiioonn..  
  

UUnniitt  33::  FFoorrcceemmeeaatt  pprreeppaarraattiioonn  

SSppiiccee  mmiixx  ffoorr  ffoorrcceemmeeaatt,,  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  aanndd  ddeeffiinniittiioonn..  FFaabbrriiccaattiioonn,,  ggrriinnddiinngg,,  mmoollddiinngg  ,,  

ffoorrmmiinngg  ,,  ccooookkiinngg  aanndd  ssttoorraaggee..  PPaannaaddaa--  ttyyppeess  aanndd  uusseess..  TTyyppeess  aanndd  ddeeffiinniittiioonn  ooff  MMoouussssee,,  

ppaarrffaaiitt  aanndd  qquueenneelllleess..  MMeetthhooddoollooggyy  ooff  pprreeppaarraattiioonn  ooff  mmoouussssee  aanndd  pprreesseennttaattiioonn..    
  

UUnniitt  44::  PPaattee,,  TTeerrrriinnee  aanndd  AAssppiicc  

DDeeffiinniittiioonn  aanndd  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  PPaattee  aanndd  TTeerrrriinnee..  PPrreeppaarraattiioonn  aanndd  aasssseemmbblliinngg  ooff  ppaattee,,  ttyyppeess  ooff  

lliinniinngg  ffoorr  ppaattee--  ppaattee  ddoouugghh  aanndd  ffaatt  lliinniinngg..  CCoouunnttrryy  ssttyyllee  tteerrrriinnee,,  aasssseemmbblliinngg  aanndd  ccooookkiinngg  

tteerrrriinnee..  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  GGaalleennttiinnee,,  BBaalllloottiinnee  aanndd  rroouullaaddee..  BBrriinneess,,  ccuurreess  aanndd  MMaarriinnaaddeess  iittss  

pprreeppaarraattiioonn  aanndd  uusseess..  PPrreeppaarraattiioonn  ooff  vvaarriioouuss  ttyyppeess  ooff  AAssppiicc  aanndd  jjeelllliieess,,  uusseess  ooff  AAssppiicc..  

PPrreeppaarraattiioonn  aanndd  uusseess  ooff  CChhaauuddffrrooiidd..  GGeellaattiinnee--  iittss  uussaaggee  aanndd  ttyyppeess  
  

UUnniitt  55::  CChhaarrccuutteerriiee  pprroodduuccttss  

PPrroocceesssseedd  mmeeaattss  aanndd  ccoommmmiinnuutteedd--  ddeeffiinniittiioonn,,  mmaajjoorr  ccaatteeggoorriieess  ooff  ssaauussaaggee  aanndd  tthhrreeee  ttyyppeess  ooff  

mmeeaatt  iinnggrreeddiieennttss  uusseedd  iinn  ssaauussaaggeess..  CCuurriinngg  aaggeenntt  iinn  ssaauussaaggee  mmaakkiinngg  aanndd  iittss  ffuunnccttiioonnss..  



DDiiffffeerreenntt  ttyyppee  ooff  ccaassiinngg  aaddvvaannttaaggee  ooff  uussiinngg  nnaattuurraall  ccaassiinngg..  TTyyppeess  ooff  hhaamm,,  ccuurriinngg  aanndd  ddrryyiinngg  

ooff  hhaamm..  TTyyppeess  ooff  bbaaccoonn  aanndd  pprroocceessssiinngg  ooff  bbaaccoonn  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



1188CCMMIIAA3311    HHOONNIINNGG  TTHHEE  AARRTT  OOFF  AASSIIAANN  CCOOOOKKIINNGG    22  00  00  22  

CCoouurrssee  OObbjjeeccttiivvee::  

AAssiiaann  ffoooodd  iiss  ccoolloouurrffuull,,  ffrraaggrraanntt  aanndd  hheeaalltthhffuull,,  tthhiiss  ccoouurrssee  iiss  ttoo  eexxppoossee  tthhee  ssttuuddeennttss  ttoo  vveerryy            

ssaattiissffyyiinngg  ffllaavvoorr  ssppeeccttrruumm  ooff  AAssiiaa  aalloonngg  wwiitthh  sswweeeett,,  ssoouurr,,  ssaallttyy  aanndd  bbiitttteerr  wwhhiicchh  oofftteenn  ccoommee  

ttooggeetthheerr  iinn  SSuurrpprriissiinngg  aanndd  ddeelliicciioouuss  ccoommbbiinnaattiioonn  

CCoouurrssee  OOuuttccoommee  ((EEmmppllooyyaabbiilliittyy))  

UUppoonn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  

55..  IIddeennttiiffyy  ttyyppiiccaall  AAssiiaann  uutteennssiillss  aanndd  bbaassiicc  ccooookkiinngg  tteecchhnniiqquueess  

66..  DDiissccuussss  tthhee  ffllaavvoouurr  pprrooffiillee  ooff  TThhaaii  ffoooodd  aanndd  iittss  kkeeyy  iinnggrreeddiieennttss  aanndd  ddiisshheess  

77..  EExxppllaaiinn  tthhee  vvaarriioouuss  rreeggiioonn  aanndd  pprroovviinnccee  ooff  cchhiinnaa,,  tteecchhnniiqquueess  aanndd  ppooppuullaarr  ddiisshheess  

88..  SSuummmmaarriissee  tthhee  iinnfflluueennccee  ooff  aallll  ffllaavvoouurrss  aanndd  ccooookkiinngg  tteecchhnniiqquueess  ooff  VViieettnnaamm,,  

IInnddoonneessiiaa  aanndd  MMaallaayyssiiaa  

  

UUnniitt  II  AAssiiaann  ffoooodd  

IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  AAssiiaann  ffoooodd,,  mmeeaall  ppllaatttteerrss  ccoommbbiinnaattiioonn,,  AAssiiaann  kkiittcchheenn  uutteennssiillss,,  ccuuttttiinngg  

tteecchhnniiqquueess      

VVaarriioouuss  ccooookkiinngg  tteecchhnniiqquueess  aanndd  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  bbaassiiccss,,  kkeeyy  rraaww  MMaatteerriiaallss  uusseedd  iinn  AAssiiaann  

kkiittcchheenn  
  

UUnniitt  IIII  TThhaaii  ffoooodd  

TThhaaii  ffoooodd,,  iittss  ffoouurr  rreeggiioonn  aanndd  ccuullttuurraall  iinnfflluueennccee,,  rrooyyaall  ccuuiissiinnee  ooff  TThhaaiillaanndd,,  ccoommmmoonnllyy  uusseedd  

iinnggrreeddiieennttss  aanndd  uutteennssiillss..HHiissttoorryy  ooff  TThhaaii  ccuuiissiinnee  aanndd  hhooww  iitt  eevvoollvveedd..  PPooppuullaarr  ddiisshheess  ooff  TThhaaii  

ccuuiissiinnee..  

HHooww  IInnddiiaa  aapppprreecciiaattee  tthhee  ffoooodd  aanndd  ssoommee  ssiimmiillaarriittiieess  iinn  tthhee  bbaassiicc  pprreeppaarraattiioonn..  
  

UUnniitt  IIIIII  CChhiinneessee  ccuuiissiinnee  

CChhiinneessee  ccuuiissiinnee::  RReeggiioonnss  ooff  CChhiinneessee  ccuuiissiinnee,,  HHiissttoorryy  aanndd  ccuullttuurraall  iinnfflluueennccee..  CCooookkiinngg  

mmeetthhooddss  aanndd  kkeeyy  iinnggrreeddiieennttss  iinn  tthhee  ccllaassssiicc  CChhiinneessee  ffoooodd..  IInnfflluueennccee  ooff  CChhiinneessee  ffoooodd  iinn  IInnddiiaann  

aanndd  iittss  ggrroowwiinngg  ddeemmaanndd  iinn  tthhee  IInnddiiaann  RReeggiioonnss..  
  

UUnniitt  IIVV  VViieettnnaammeessee  aanndd  IInnddoonneessiiaann  ccuuiissiinnee  

VViieettnnaammeessee  aanndd  IInnddoonneessiiaann  ccuuiissiinnee::  CCuulliinnaarryy  iinnfflluueenncceess  ooff  IInnddiiaannss,,  CChhiinneessee,,  AArraabbss  aanndd  

DDuuttcchh    oonn  IInnddoonneessiiaann  ffoooodd,,  ssppiiccee  aanndd  hheerrbbss  bblleenndd..  HHiissttoorryy,,  rreeggiioonnss,,  ccuullttuurree  ooff  rreeggiioonnss  aanndd  iittss  

ppooppuullaarriittyy  iinn  tthhee  ccuuiissiinneess  ooff  tthhee  wwoorrlldd..  MMaallaayy  aanndd  CChhiinneessee  iinnfflluueennccee  oonn  VViieettnnaammeessee  ccuuiissiinnee  

aanndd  iittss  ssppeecciiaall  ttaassttee  ooff  sswweeeett  aanndd  ssppiiccyy  ddoommiinnaattiinngg  tthhee  wwoorrlldd  ccuuiissiinnee  
  

UUnniitt  VV  FFoooodd  ooff  MMaallaayyssiiaa  

FFoooodd  ooff  MMaallaayyssiiaa::  aann  oovveerrvviieeww  ooff  MMaallaayy  ccuuiissiinnee  aanndd  iittss  ccuullttuurree..  NNoonnyyaa  ccuuiissiinnee  ––  tthhee  bbeesstt  ooff  

CChhiinneessee  aanndd  mmaallaayy..  

  

RReeffeerreennccee  bbooookkss  

EEsstteerriikk,,  PP..VV  ((22000088))  FFoooodd  ccuullttuurree  iinn  SSoouutthh  EEaasstt  AAssiiaa,,  LLoonnddoonn::  GGrreeeennwwoooodd  PPrreessss  

SSoouutthh  EEaasstt  AAssiiaa  ccooookk  bbooookk  bbyy  RRuutthh  LLaaww  



1188CCMMIIAA3322                              MMaasstteerriinngg  tthhee  aarrtt  ooff  FFoooodd  aanndd  BBeevveerraaggee  SSeerrvviiccee      22    00    00    22  

CCoouurrssee  OObbjjeeccttiivvee  

HHeellpp  ttoo  pprreeppaarree  ssttuuddeennttss  ttoo  mmeeeett  tthhee  cchhaalllleennggeess  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  FFoooodd  aanndd  BBeevveerraaggee  

IInndduussttrryy..  SSttuuddeennttss  wwiillll  ggaaiinn  bbaassiicc  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  wwiinneess  tthhaatt  aaccccoommppaannyy  ffooooddss,,  

gguueerriiddoonn  sseerrvviiccee    

ooppeerraattiioonnss,,  aanndd  ddeeaalliinngg  wwiitthh  ssttaaffff..    

CCoouurrssee  OOuuttccoommee  ((EEmmppllooyyaabbiilliittyy))  

UUppoonn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee,,  tthhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  

11..  IIddeennttiiffyy  ttyyppeess  ooff  wwiinneess  tthhaatt  aaccccoommppaannyy  ffooooddss..  

22..  PPrreeppaarree  ooff  aa  hhoosstt  ooff  mmoocckkttaaiillss..  

33..  SSppeecciiaalliizzee  iinn  gguueerriiddoonn  sseerrvviiccee  ooppeerraattiioonnss..  

44..  CCoommmmuunniiccaattee  eeffffeeccttiivveellyy..  

55..  DDiissppllaayy  sskkiillllss  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  rreeccrruuiittmmeenntt,,  rreetteennttiioonn  aanndd  ccaarreeeerr  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  iinnddiivviidduuaallss  

wwiitthhiinn  oorrggaanniizzaattiioonnss  

  

UUnniitt  ––  II  FFoooodd  aanndd  wwiinnee  ppaaiirriinngg,,  

IInnttrroodduuccttiioonn,,  MMoottiivvaattiioonnss  ooff  wwiinnee  aanndd  ffoooodd  ppaaiirriinngg,,  PPrriimmaarryy  ccoommppoonneennttss,,  TTeexxttuurree  eelleemmeennttss,,  

FFllaavvoorr  iinntteennssiittyy,,  ppeerrssiisstteennccyy,,  aanndd  ssppiicciinneessss,,  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  ffoooodd  &&  wwiinnee  ppaaiirriinngg,,  WWiinneess  tthhaatt  

ppaaiirr  wweellll  wwiitthh  ffooooddss  

  

UUnniitt  ––  IIII  CCoocckkttaaiillss  &&MMoocckkttaaiillss  

HHooww  ttoo  MMaakkee  ccoonnvveennttiioonnaall  ccoocckkttaaiillss,,  tthhee  BBaassiicc  BBaarr  GGeeaarr,,  tthhee  EEsssseennttiiaall  DDrriinnkk  MMiixxiinngg  

TTeecchhnniiqquueess,,  EEsssseennttiiaall  BBaarr  TTeecchhnniiqquueess,,  ggllaassss  ffoorr  ddrriinnkkss  aanndd  ddiiffffeerreenntt  ssttyylleess  ooff  ddrriinnkkss..  

DDeeffiinniittiioonn  ooff  aa  mmoocckkttaaiill,,  hhooww  ttoo  ssiimmuullaattee  aallccoohhooll,,  mmeetthhooddss  ooff  mmaakkiinngg  mmoocckkttaaiillss  ––BBuuiillddss,,  

SSttiirrrreedd,,  BBlleennddeedd,,  SShhaakkeenn..  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  mmoocckkttaaiillss  --  ffiizzzzyy,,  nnoonn--ffiizzzzyy,,  ffrroozzeenn  aanndd  ccrreeaamm  

bbaasseedd  rreecciippeess..MMoocckkttaaiill  iinnggrreeddiieennttss  aanndd  ggaarrnniisshheess  

  

UUnniitt  ––  IIIIII  GGuuéérriiddoonn  sseerrvviiccee  

IInnttrroodduuccttiioonn,,  EEqquuiippmmeenntt  uussee  aanndd  mmaaiinntteennaannccee,,  sseelleeccttiioonn  ooff  gguuéérriiddoonn  ddiisshheess,,  hhaannddlliinngg  ffoooodd  ffoorr  

gguuéérriiddoonn  sseerrvviiccee,,  FFllaammbbééiinngg..  AAddvvaannttaaggeess  aanndd  lliimmiittaattiioonnss  ooff  gguuéérriiddoonn  sseerrvviiccee  

  

UUnniitt  ––  IIVV  CCoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  ssoofftt  sskkiillll  ddeevveellooppmmeenntt  

CCoommmmuunniiccaattiioonn  sskkiillllss--  VViissuuaall,,  nnoonnvveerrbbaall  aanndd  aauurraall  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  IInntteerrppeerrssoonnaall  

ccoommmmuunniiccaattiioonn,,::  EEmmoottiioonnaall  aanndd  ssoocciiaall  sskkiillllss,,  CCrreeaattiivviittyy,,  ccrriittiiccaall  tthhiinnkkiinngg  aanndd  pprroobblleemm  

ssoollvviinngg,,  EEsssseennttiiaall  aanndd  vvooccaattiioonnaall  sskkiillllss::  ssuurrvviivvaall  ssttrraatteeggiieess  

UUnniitt––  VV  HHuummaann  rreessoouurrccee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  rreetteennttiioonn  

TThhee  ccoonncceepptt  ooff  hhuummaann  rreessoouurrccee  ddeevveellooppmmeenntt,,  FFeeaattuurreess  ooff  HHuummaann  RReessoouurrccee  ddeevveellooppmmeenntt,,  

BBeenneeffiittss  ooff  HHuummaann  RReessoouurrccee  DDeevveellooppmmeenntt,,  FFaaccttoorrss  AAffffeeccttiinngg  EEmmppllooyyeeee  RReetteennttiioonn  

  

RReeffeerreennccee  BBooookkss  

PPaaiirriinngg  wwiitthh  tthhee  MMaasstteerrss::  AA  DDeeffiinniittiivvee  GGuuiiddee  ttoo  FFoooodd  aanndd  WWiinnee  --KKeenn  AArrnnoonnee,,  JJeennnniiffeerr  

SSiimmoonneettttii--BBrryyaann  

UUllttiimmaattee  GGuuiiddee  ttoo  SSppiirriittss  &&  CCoocckkttaaiillss    ––  bbyy  AAnnddrree  DDoommiinnee  NNoovveemmbbeerr  1155,,  22000088  

MMoocckkttaaiillss::  TThhee  CCoommpplleettee  BBaarrtteennddeerr''ss  GGuuiiddee  rr  ––    KKeesstteerr  TThhoommppssoonn    

FFoooodd  &&  BBeevveerraaggee  sseerrvviiccee  ––  RR..  SSiinnggaarraavveelleevvaann  

EEffffeeccttiivvee  CCoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  SSoofftt  SSkkiillllss,,  --  NNiittiinn  BBhhaattnnaaggaarr  //  MMaammttaa    

RReeccrruuiittmmeenntt,,  DDeevveellooppmmeenntt,,  aanndd  RReetteennttiioonn  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  PPrrooffeessssiioonnaallss::  TTrreennddss  ––  EElliissaabbeetthh  

PPaannkkll......  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Andre+Domine&search-alias=books&field-author=Andre+Domine&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.uk/Kester-Thompson/e/B004VIKKFW/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Nitin+Bhatnagar+%2F+Mamta&search-alias=stripbooks


EEmmeerrggiinngg  HHuummaann  RReessoouurrccee  DDeevveellooppmmeenntt  ((HHRRDD))  ((FFooccuuss  oonn  ::  SSttrraatteeggiicc  AApppprrooaacchheess--  SS..KK..  

BBhhaattiiaa  

  

  

1188CCMMIIAA3333                        AADDVVAANNCCEEDD  DDEESSSSEERRTT  PPRREEPPAARRAATTIIOONN  AANNDD  PPLLAATTIINNGG,,  22  00  00  22  

IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  BBRREEAADDSS  

  

CCoouurrssee  oobbjjeeccttiivvee  

66..  TToo  ssttuuddyy  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  bbrreeaadd  mmaakkiinngg  ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  ffoorrmmss  ooff  fflloouurr  

77..  TToo  lleeaarrnn  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  ffaannccyy  bbrreeaaddss,,  wwhhoollee  bbrreeaadd  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  ffoorrmmss  aanndd  

tteexxttuurree  ooff  ddoouugghh  

88..  TToo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ssaalltt  ddoouugghh  aanndd  ggiinnggeerr  bbrreeaadd  mmooddeellss  

99..  TToo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  mmaakkiinngg  ooff  bbrreeaakkffaasstt  bbrreeaaddss,,  qquuiicckk  bbrreeaaddss,,  llaammiinnaatteedd  ddoouugghhss  

aanndd  ootthheerr  ccoommbbiinnaattiioonnss  

1100..  TToo  eedduuccaattee  aanndd  iimmppaarrtt  kknnoowwlleeddggee  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  bbaakkiinngg  aanndd  mmaassss  pprroodduuccttiioonn  ooff  

bbaakkeerryy  ggooooddss  

  

CCoouurrssee  oouuttccoommee::  ((EEmmppllooyyaabbiilliittyy))  

UUppoonn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee,,  tthhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  

66..  AAbbiilliittyy  ttoo  pprroodduuccee  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  bbrreeaadd  uussiinngg  vvaarriioouuss  ttyyppeess  ooff  fflloouurrss  

77..  AAbbiilliittyy  ttoo  eevvaalluuaattee  aanndd  aannaallyyssee  ddoouugghh  tteexxttuurree  aanndd  bbrreeaadd  qquuaalliittyy  

88..  AAbbiilliittyy  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  bbrreeaaddss  aanndd  aarrttiissaann  bbrreeaaddss  

99..  AAbbiilliittyy  ttoo  ppllaann  pprroodduuccttiioonn  ooff  mmaassss  qquuaannttiittyy  

1100..  AAbbiilliittyy  ttoo  ppoorrttiioonn  aanndd  pprreesseenntt  bbaakkeedd  ggooooddss  ffoorr  iinndduussttrriiaall  aanndd  ccoommmmeerrcciiaall  ppuurrppoosseess  

UUnniitt  ––II::BBrreeaadd  ffaauullttss  &&  rreemmeeddiieess::  

  MMiixxiinngg  mmeetthhooddss  

  FFaauullttss  &&  ccaauusseess  

  FFllaavvoouurr  

  TTeexxttuurree  &&  ccrruummbb  

  CCrruusstt  

UUnniitt  ––  IIII::QQuuiicckk  bbrreeaaddss::  

  MMuuffffiinn  mmeetthhoodd  

  CCrreeaammiinngg  mmeetthhoodd  

  BBiissccuuiitt  mmeetthhoodd  

  AAeerraattiioonn  mmeetthhoodd  

  TTwwoo  ssttaaggee  mmeetthhoodd  

UUnniitt  ––  IIIIII::  TTrraaddiittiioonnaall  bbrreeaaddss::  

  CChhaallllaahh  

  BBaaggeellss  

  BBlloooommeerrss  



  FFllaatt  bbrreeaaddss  

  PPaanniinngg,,  bbaakkiinngg,,  ccoooolliinngg  &&  SSttoorraaggee  

UUnniitt  ––  IIVV::  AAllaa  ccaarrttee  ddeesssseerrttss::  

  CCllaassssiicc  &&  nneewwttrreennddss  

  SSaauuccee  ppoouurriinngg  

  SSeelleeccttiioonn  ooff  ppllaattee  wwaarree  

  CCoommppiillaattiioonn  ooff  llaayyeerreedd  ccaakkeess  &&  ggaatteeaauuxx  

  SSeelleeccttiioonn  ooff  bbaasseess,,  ttooppppiinngg,,  ffiilllliinngg  &&  ggaarrnniisshheess  

  

UUnniitt  ––  VV::CCoonnffeeccttiioonneerryy  ddeeccoorraattiinngg  mmeeddiiuummss::    

  PPaassttiillllaaggee  

  MMaarrzziippaann  

  CChhooccoollaattee  &&  ssuuggaarr  

  CCrruunncchh  ccoommppoonneennttss  

  GGaarrnniisshheess  ––ccoonnvveennttiioonnaall  &&  uunnccoonnvveennttiioonnaall  

  AArrttiiffiicciiaall  &&nnaattuurraall  ccoolloouurriinngg  

  OOtthheerr  ddeeccoorraattiinngg  tteecchhnniiqquueess::  MMaasskkiinngg,,  SStteenncciilllliinngg,,  MMaarrbblliinngg,,  PPiippiinngg,,  FFrruuiitt  &&  NNuuttss..  

RReeffeerreennccee  BBooookkss::  

66..  TThhee  nneeww  iinntteerrnnaattiioonnaall    ccoonnffeeccttiioonneerr--  WWiillffrreedd    JJ..FFaannccee,,vviirrttuuee--lloonnddoonn,,11998811..  

77..  RRoouuxx  bbrrootthheerrss  oonn  PPaattiisssseerriiee--MMiicchheell  rroouuxx,,  AAllbbeerrtt  rroouuxx  ,,lliittttllee  bbrroowwnn  ppuubblliiccaattiioonnss,,11999933..  

88..  SSuuggaarr  wwoorrkk  ––PPeetteerr  TT..BBooyyllee,,  VVaann  NNoossttrraanndd  RReeiinnhhoolldd  ccoo..,,NNeeww  YYoorrkk,,11998822..  

99..  PPrrooffeessssiioonnaall  bbaakkiinngg,,  22nndd  eeddiittiioonn--  WWaayynnee  GGiisssslleenn  ,,  WWiilleeyy  PPuubblliiccaattiioonnss,,SSiinnggaappoorree,,11998844..  

1100..  UUnnddeerrssttaannddiinngg  BBaakkiinngg,,  rreevviisseedd    IIII  eeddiittiioonn--  JJoosseepphh  AAmmeennddoollaa,,  TTRR  PPuubblliiccaattiioonnss  

PPvvtt..LLttdd..    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  



1188DDMMIIAA1111EEFFFFEECCTTIIVVEE  AANNDD  EEFFFFIICCIIEENNTT  FFOOOODD  AANNDD  BBEEVVEERRAAGGEE  22  00  00  22

  OOPPEERRAATTIIOONN  AANNDD  CCOOSSTT  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  

  

CCoouurrsseeOObbjjeeccttiivvee  

  

IInn  mmaannyy  hhootteell  aanndd  ccaatteerriinngg  eessttaabblliisshhmmeennttss  tthhee  eexxppeennddiittuurree  oonn  ffoooodd  iiss  tthhee  llaarrggeesstt  ssiinnggllee  

eelleemmeenntt  ooff  ccoosstt..  TThhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  ffoooodd  ccoosstt  aatt  pprreeddeetteerrmmiinneedd  lleevveell  iiss,,  tthheerreeffoorree,,  ooff  tthhee  

ggrreeaatteesstt  iimmppoorrttaannccee  iinn  eennssuurriinngg  tthhee  ssaattiissffaaccttoorryy  pprrooffiittaabbiilliittyy  ooff  eeaacchh  eessttaabblliisshhmmeenntt..  TToo  eennssuurree  

aanndd  ssuussttaaiinn  pprrooffiittaabbiilliittyy  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  aannaallyyzzee  tthhee  iinnccoommee  aanndd  eexxppeennddiittuurree  ppeerriiooddiiccaallllyy  

uussiinngg  tthhee  ddaattaa,,  pprriicciinngg  aanndd  ooppeerraattiioonn  eeffffiicciieennccyy  rreeppoorrtt..  

  

CCoouurrssee  OOuuttccoommee  ((EEmmppllooyyaabbiilliittyy))  

  

UUppoonn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo,,  

55..  UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  mmeetthhooddoollooggyy  ooff  ccoosstt  ccoonnttrrooll  aanndd  eevvaalluuaattee  tthhee  oobbssttaaccllee  iinn  tthhee  pprroocceessss  

ooff    

66..  EExxppllaaiinn  tthhee  ccaatteerriinngg  ccyyccllee  aanndd  aapppplliiccaattiioonn  ooff  ccoonnttrrooll  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccyyccllee  iinn  oorrddeerr  ttoo  

bbee  mmoorree  eeffffiicciieenntt  

77..  RReeccooggnniissee  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ppuurrcchhaassiinngg  aanndd  ddiissccuussss  tthhee  ssyysstteemm  aanndd  pprroocceedduurreess  

88..  IImmpplleemmeenntt  tthhee  ssttaannddaarrdd  rreecciippeess  aanndd  ddeessccrriibbee  tthhee  mmeennuu  eennggiinneeeerriinngg  aanndd  hhooww  iitt  iimmppaaccttss  

tthhee  bboottttoomm  lliinnee  

  

UUnniitt  II  FFoooodd  CCoossttiinngg  

MMeetthhooddoollooggyy  ooff  ffoooodd  ccoosstt  ccoonnttrrooll,,  ccoonncceepptt  ooff  pprrooffiitt  aanndd  oobbssttaacclleess  ooff  ffoooodd  ccoosstt  ccoonnttrrooll..  

EElleemmeennttss  ooff  ccoosstt  aanndd  ccoosstt  ddyynnaammiiccss--  ffiixxeedd  aanndd  vvaarriiaabbllee  ccoosstt  

  

UUnniitt  IIII  BBuuddggeettiinngg  

BBuuddggeettiinngg  ffoorr  ffoooodd  ooppeerraattiioonn--  ssaalleess  bbuuddggeett  aanndd  ccoosstt  ooff  ssaalleess..LLaabboouurr  ccoosstt  aanndd  oovveerrhheeaadd  ccoosstt..  

OOppeerraattiioonn  ccoonnttrrooll  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  ccaatteerriinngg  ccyyccllee..AApppplliiccaattiioonn  ooff  ccoonnttrrooll  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccyyccllee  iinn  

oorrddeerr  ttoo  hhaavvee  tthhee  ttoopp  ccllaassss  eeffffiicciieennccyy  iinn  aallll  aarreeaass..  

  

UUnniitt  IIIIII  PPuurrcchhaassiinngg  PPrroocceedduurree  

PPuurrcchhaassiinngg  ddeeffiinneedd  aass  aa  ffuunnccttiioonn  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  sseeaarrcchh,,  sseelleeccttiioonn,,  ppuurrcchhaassee,,  rreecceeiipptt,,  ssttoorraaggee  

aanndd  ffiinnaall  uussee  ooff  ccoommmmooddiittyy  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ppoolliiccyy  ooff  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt..  PPuurrcchhaassee  

ssppeecciiffiiccaattiioonn  aanndd  ccoonnttrraacctt  ppoolliiccyy..  SSyysstteemm  aanndd  pprroocceedduurree    ooff  RReecceeiivviinngg    SSttoorriinngg  aanndd  iissssuuiinngg    

  

UUnniitt  IIVV  FFoooodd  PPrreeppaarraattiioonn  

PPrreeppaarraattiioonn  ooff  ffoooodd,,  vvoolluummee  ffoorreeccaassttiinngg,,  ssttaannddaarrdd  yyiieellddss,,  ssttaannddaarrdd  rreecciippeess,,  ssttaannddaarrdd  ppoorrttiioonn  

ssiizzee..SSttaannddaarrdd  ssppeecciiffiiccaattiioonn  cchhaarrtt  ooff  tthhee  mmeennuu..  PPrriicciinngg  ssttrraatteeggyy  ffoorr  aa  llaa  ccaarrttee  ttaabbllee  dd''  hhÔÔttee  aanndd  

bbuuffffeett  mmeennuu,,  ssaalleess  mmiixx  aanndd  vvoolluummee  ooff  ssaalleess  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  pprrooffiitt   

  

  

  

  

  



  

  

  

UUnniitt  VV  MMeennuu  EEnnggiinneeeerriinngg  

  

MMeennuu  EEnnggiinneeeerriinngg  --  aa  mmeetthhooddoollooggyy  ttoo  cchheecckk  tthhee  mmoosstt  pprreeffeerrrreedd  ddiisshheess  aanndd  tthhee  mmoovveemmeenntt  ooff  

ffoooodd  iitteemmss  iinn  tthhee  mmeennuu  bbaasseedd  oonn  ssaalleess  mmiixx..  HHooww  iitt  hheellppss  tthhee  ooppeerraattiioonn  ttoo  ttrraacckk  eeaacchh  iitteemm  aanndd  

hhooww  tthhee  eennttiirree  pprroocceessss  iimmppaacctt  tthhee  bboottttoomm  lliinnee  

  

  

RReeffeerreennccee  BBooookkss  

  

33..  FFoooodd  ccoosstt  ccoonnttrrooll  bbyy  BBeerrnnaarrdd  DDaavviiss,,  RRiicchhaarrdd  KKoottaass--  PPuubblliisshheedd  bbyy  IInntteerrnnaattiioonnaall  

TTeexxttbbooookk  CCoommppaannyy  LLiimmiitteedd  

  

44..  MMeennuu  eennggiinneeeerriinngg::  AA  pprraaccttiiccaall  gguuiiddee  ttoo  mmeennuu  aannaallyyssiiss  PPaappeerrbbaacckk  ––  11998822  

bbyy  MMiicchhaaeell  LL  KKaassaavvaannaa  ((AAuutthhoorr))  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Michael+L+Kasavana&search-alias=books&field-author=Michael+L+Kasavana&sort=relevancerank


1188DDMMIIAA2211PPRRIINNCCIIPPLLEESS  OOFF  MMAANNAAGGEEMMEENNTT--  LLEEAADDEERRSSHHIIPP,,    22  00  00  22  

        MMAARRKKEETTIINNGG  AANNDD  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSSHHIIPP  

CCoouurrssee  OObbjjeeccttiivvee::  

PPllaannnniinngg  iiss  ppaarraammoouunntt  iimmppoorrttaanntt  iinn  eevveerryy  ffiieelldd  ooff  wwoorrkk..  TThhiiss  ppoorrttiioonn  iimmppaarrttss  ssttuuddeennttss  tthhee  

eesssseennttiiaall  eelleemmeennttss  ooff  ppllaannnniinngg  aanndd  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg..  IItt  aallssoo  ggiivveess  aannsswweerr  ttoo  tthhee  vvaarriioouuss  

qquueessttiioonnss  iinn  mmaannaaggeemmeenntt  oorrggaanniizzaattiioonn  bbeehhaavviioouurr,,  ssaalleess  aanndd  mmaarrkkeettiinngg,,  aanndd  eennttrreepprreenneeuurrsshhiipp..    

CCoouurrssee  OOuuttccoommee  EEnnttrreepprreenneeuurrsshhiipp    

UUppoonn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo    

66..  DDiissccuussss  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  ssttrruuccttuurree  aanndd  kkeeyy  ffuunnccttiioonnss  ooff  mmaannaaggeemmeenntt    

77..  EEvvaalluuaattee  tthhee  hhuummaann  bbeehhaavviioouurr  aanndd  ssttyyllee--  kkeeyy  iinnggrreeddiieennttss  ffoorr  lleeaaddeerrsshhiipp,,  aanndd  

MMoottiivvaattiioonn  tteecchhnniiqquueess  

88..  EEffffeeccttiivveellyy  ppllaann  aanndd  aasssseessss  tthhee  mmaannnniinngg  rreeqquuiirreemmeenntt  ffoorr  aa  ssmmaallll  aarreeaa  ooff  ffuunnccttiioonn  aanndd  

aabbiilliittyy  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  iimmppaacctt  ooff  ttrraaiinniinngg  

99..  UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  ppllaannnniinngg  ffoorr  ssaalleess  aanndd  eeffffeecctt  ooff  mmaarrkkeettiinngg  uunnddeerr  tthhee  vveerryy  ccoommppeettiittiivvee  

eennvviirroonnmmeenntt  

1100..  AApppprreecciiaattee  tthhee  bboooommiinngg  ssttaarrtt--uuppss  aanndd  bbaassiicc  sstteeppss  iinn  ssttaarrttiinngg  nneeww  bbuussiinneessss  ttoo  bbeeccoommee  

aann  eennttrreepprreenneeuurr    

UUnniitt  II::  DDeeffiinniittiioonn  ooff  MMaannaaggeemmeenntt  

IIttss  nnaattuurree  aanndd  ppuurrppoossee,,  FFuunnccttiioonn  ooff  MMaannaaggeemmeenntt,,  PPllaannnniinngg  aanndd  iittss  iimmppoorrttaannccee,,  DDeecciissiioonn  

mmaakkiinngg  iittss  iimmppoorrttaannccee  aanndd  hhooww  iitt  iimmppaaccttss  tthhee  oouuttppuutt..  OOrrggaanniizziinngg--SSttrruuccttuurree,,  

DDeeppaarrttmmeennttaalliizzaattiioonn--  BBaassiicc  ppaatttteerrnn  aaddvvaannttaaggee  aanndd  ddiissaaddvvaannttaaggee  ooff  eeaacchh,,  DDeelleeggaattiioonn  aanndd  

ddeecceennttrraalliizzaattiioonn    

UUnniitt  IIII::  LLeeaaddeerrsshhiipp  

NNaattuurree  ooff  lleeaaddiinngg  aanndd  lleeaaddeerrsshhiipp,,  ddeeffiinniinngg  lleeaaddeerrsshhiipp,,  iinnggrreeddiieennttss  ooff  lleeaaddeerrsshhiipp,,  lleeaaddeerrsshhiipp  

bbeehhaavviioouurr  aanndd  ssttyyllee..IImmppoorrttaannccee  aanndd  eeffffeecctt  ooff  bbeehhaavviioouurr  aanndd  ssttyyllee..  MMoottiivvaattiioonn--  ssppeecciiaall  

mmoottiivvaattiioonn  tteecchhnniiqquueess  

UUnniitt  IIIIII::MMaannppoowweerr  ppllaannnniinngg  

CCoonncceepptt  ppllaannnniinngg,,  pprroodduucctt  ddeeffiinniittiioonn,,  jjoobb  aannaallyyssiiss,,  jjoobb  ddeessccrriippttiioonn,,  jjoobb  eevvaalluuaattiioonn,,aanndd  jjoobb  

eennrriicchhmmeenntt..  SSoouurrcciinngg,,  rreeccrruuiittiinngg,,  ttrraaiinniinngg  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt,,  ppeerrffoorrmmaannccee  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  

ccoonnttrrooll  

UUnniitt  IIVV::SSaalleess  aanndd  MMaarrkkeettiinngg  

BBaassiiccss  ooff  mmaarrkkeettiinngg  aanndd  ssaalleess  ccoonncceeppttss  aanndd  pprriinncciipplleess..  TThhee  ffuunnddaammeennttaallss  ooff  mmaarrkkeettiinngg  aanndd  iittss  

rreellaattiioonnsshhiipp  ttoo  tthhee  ffoooodd  aanndd  bbeevveerraaggee  aanndd  mmoosstt  iimmppoorrttaannttllyy  hhooww  iitt  wwiillll  eennhhaannccee  tthhee  cchheeffss  

oovveerraallll  ccaarrrriieerr  

UUnniitt  VV::EEnnttrreepprreenneeuurrsshhiipp  

IInnttrroodduuccttiioonn  aanndd  eevvoolluuttiioonn  ooff  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  eennttrreepprreenneeuurrss,,  cchhaarraacctteerriissttiiccss  aanndd  ffuunnccttiioonn  ooff  

eennttrreepprreenneeuurr..  EEnnttrreepprreenneeuurrsshhiipp  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  aa  bbaassiicc  sstteeppss  iinn  ssttaarrttiinngg  bbuussiinneessss  

RReeffeerreennccee  BBooookkss  



44..  EEnnttrreepprreenneeuurrsshhiipp  ddeevveellooppmmeenntt  bbyy  SS..  SSeenntthhiill,,  MM  AArrookkiiaarraajj,,  AARRSS  PPuubblliiccaattiioonnss  

55..  PPrriinncciipplleess  ooff  MMaannaaggeemmeenntt  PPaappeerrbbaacckk  ––  3300  JJuunn  22001177  bbyy  TTrriippaatthhii    

66..  PPrroodduuccttiioonn  PPllaannnniinngg  aanndd  ccoonnttrrooll  bbyy  VV  VViijjaayyaakkuummaarr  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Tripathi&search-alias=stripbooks


      

1188DDMMIIAA2222FFAACCIILLIITTYY,,  FFOOOODD  SSEERRVVIICCEE  CCOONNCCEEPPTT  AANNDD                                          22  00  00  22  

EENNVVIIRROONNMMEENNTTAALL  CCOONNCCEERRNN  

  

CCoouurrssee  OObbjjeeccttiivvee::  

  

DDeevveellooppiinngg  aa  ffoooodd  sseerrvviiccee  eessttaabblliisshhmmeenntt  iiss  aa  ccoommpplleexx  sseeqquueennttiiaall  pprroocceessss  rreeqquuiirriinngg  tthhee  iinntteennssee  

iinntteerraaccttiioonn  ooff  mmaannyy  pprrooffeessssiioonnaallss  ttoo  ssuucccceessssffuullllyy  ppllaann,,  ddeessiiggnn,,  bbuuiilldd  aanndd  ooppeerraattee  aa  ffoooodd  

sseerrvviiccee  ffaacciilliittyy..  SSoo  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  iiss  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  rroollee  ooff  ccoonncceepptt  ppllaannnniinngg  aass  iitt  iinnvvoollvveess  

eexxtteennssiivvee  ccaappiittaall  aanndd  ttiimmee  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  

  

CCoouurrssee  OOuuttccoommee  ((EEmmppllooyyaabbiilliittyy))  

  

UUppoonn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo,,  

  

66..  WWrriittee  tthhee  ccoonncceepptt  ssttaatteemmeenntt  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  ccoonncceepptt  ccoommppoonneennttss    

77..  DDeessiiggnn  tthhee  ssppaaccee  aanndd  ssiizziinngg  tthhee  BBOOHH  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  ddeemmaanndd  

88..  DDeessiiggnn  ssppeecciiffiicc  AAllll  ddaayy  ddiinniinngg  aanndd  bbaannqquueett  ffaacciilliittyy  lliissttiinngg  ssttaaffffiinngg  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  

99..  AAnnaallyyssee  tthhee  ttyyppeess  ooff  ffoooodd  sseerrvviiccee  mmooddeellss  aanndd  ppllaann  tthhee  ffaacciilliittyy  

1100..  AAsssseessss  tthhee  wweellll  rruunn  ffoooodd  sseerrvviiccee  eessttaabblliisshhmmeenntt  aanndd  ppllaann  tthhee  ppoossiittiivvee  eennvviirroonnmmeennttaall  

ccoonncceerrnn  

  

UUnniitt  II--FFoooodd  sseerrvviiccee  ddeevveellooppmmeenntt  pprroocceessss  

  

CCoonncceepptt  ssttaatteemmeenntt  aanndd  wwhhoo  iiss  iinnvvoollvveedd  iinn  ddeevveellooppmmeenntt..  FFrroomm  ccoonncceepptt  ddeevveellooppmmeenntt  ttoo  ddeessiiggnn  

ddeevveellooppmmeenntt..  CCoonncceepptt  ccoommppoonneennttss,,  iiddeennttiiffyyiinngg  wwhhoo  iiss  yyoouurr  ccuussttoommeerr  aanndd  wwhhaatt  ccuussttoommeerr  

wwaannttss..  

  

UUnniitt  IIII--  CCoonncceepptt  ccoooorrddiinnaattiioonn  aanndd  ddeessiiggnn  pprroocceessss..  

  

KKeeyy  ppllaayyeerrss  iinn  rreessttaauurraanntt  ddeessiiggnn  pprroocceessss..  SScchheemmaattiicc  ppllaannnniinngg..FFuunnccttiioonnaall  pprrooggrraamm  aanndd  ssppaaccee  

pprrooggrraamm..SSiizziinngg  tthhee  BBOOHH  ((BBaacckk  ooff  tthhee  HHoouussee)),,  pprrooggrraammmmiinngg  tthhee  BBOOHHssppaaccee..  NNuummbbeerr  ooff  

mmeeaallss  ppeerr  ddaayy,,  ppeeaakk  ddeemmaannddss,,  ccoommppeettiittiioonnss,,  pprriicciinngg  

  

UUnniitt  IIIIII--PPllaannnniinngg  

  

PPllaannnniinngg  aann  aallll--ddaayy  ddiinniinngg  kkiittcchheenn  wwiitthh  aa  ccaappaacciittyy  ooff  110000  ccoovveerrss  aanndd  bbaannqquueett  ffaacciilliittyy  ooff  550000  

ccoovveerrss..SSeerrvviiccee  aanndd  pprroocceessssiinngg  ffllooww,,  eeffffiicciieenntt  ddiissppoossaall  ssyysstteemm,,  ccoolldd  hhoollddiinngg  ffaacciilliittyy  vvoolluummee  

ccooookkiinngg,,  EEqquuiippmmeenntt,,  ssttaaffffiinngg  aanndd  mmeennuu..SSttaaffff  ffaacciilliittyy  aanndd  ffoooodd  ddeelliivveerryy  ssyysstteemm  ffoorr  ssttaaffff..  

  

UUnniitt  IIVV--  AAnnaallyyzziinngg  vvaarriioouuss  ffoooodd  sseerrvviiccee  mmooddeell  iinn  IInnddiiaa,,  

  

IIttss  aaddvvaannttaaggee  aanndd  ddiissaaddvvaannttaaggee..GGrroowwiinngg  ssiinnggllee  ffoooodd  ccoonncceepptt,,  ccoosstt  ssttrruuccttuurree  iinn  ccrreeaattiinngg  tthhee  

ddeessiiggnn  aanndd  pprrooffiittaabbiilliittyy..AA  ccoommppaarriissoonn  ooff  ffiinnee  ddiinniinngg  ccoonncceepptt  aanndd  FFuullll  sseerrvviiccee  

rreessttaauurraanntt..RReeggiioonnaall  ffoooodd,,  wweellllnneessss  ffoooodd,,  QQSSRR,,  ssiinnggllee  bboowwll  ccoonncceepptt  aanndd  nneeww  ttrreenndd  iinn  ffoooodd  

ccoonncceepptt..DDeevveellooppmmeenntt  ooff  ssttaannddaarrdd  rreecciippeess,,  ssttaannddaarrdd  ooppeerraattiinngg  pprroocceedduurree..PPrroodduuccttiivviittyy  

aannaallyyssiiss--  hhiigghheerr  pprroodduuccttiivvee  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  pprroodduuccttiivvee  eemmppllooyyeeeess..  

  

  

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Restaurant_management#Back-of-the-House_Management


UUnniitt  VV--  FFaaiilluurree  aanndd  ssuucccceessss  ooff  tthhee  rreessttaauurraannttss  

  

FFaaiilluurree  aanndd  ssuucccceessss  ooff  tthhee  rreessttaauurraanntt  ddeeppeennddss  oonn  tthhrreeee  ffaaccttoorrss  ffoooodd,,  sseerrvviiccee  aanndd  aammbbiiaannccee..  

RReetteennttiioonn  ooff  ccuussttoommeerrss  iiss  kkeeyy  aanndd  tthhee  ppooppuullaarriittyy  ooff  ffoooodd  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  ccoommppeettiittiioonn  aanndd  

ttrreennddss..  EEnnvviirroonnmmeennttaall  SSttuuddiieess  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  HHootteell  sseeccttoorr  aanndd  ffoooodd  bbeevveerraaggee  ooppeerraattiioonn..  SSoolliidd  

wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  wwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ccoonnsseerrvvaattiioonn  

  

  

RReeffeerreennccee  BBooookkss::  

  

44..  HHootteell  FFaacciilliittyy  PPllaannnniinngg  bbyy  TTaarruunn  BBaannssaall--  OOxxffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy  pprreessss  22001100..    

55..  HHoossppiittaalliittyy  FFaacciilliittyy  MMaannaaggeemmeenntt  ddeessiiggnn  bbyy  DDaavviidd  MM..  SSttiippaannuukk,,  AAHH&&  LLAA,,  22000066;;  

RReeffeerreennccee  bbooookkss::  SStteepphheenn  PP..  RRoobbbbiinnssMMaarryyCCoouutttteerr,,  MMaannaaggeemmeenntt  PPeeaarrssoonn  eedduuccaattiioonn  

IINNCC  22000022DDeevveellooppiinngg    

66..  HHoossppiittaalliittyy  pprrooppeerrttiieess  aanndd  FFaacciilliittyy  bbyy  JJooeepphhRRaannsslleeyyHHaaddyynn  IInnggrraamm  --  BBuutttteerrwwoorrtthh  

HHeeiinneemmaannnn22000000..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

1188DDMMIIAA2233              SSAAFFEETTYY,,  FFSSSSAAII  ,,SSAANNIITTAATTIIOONN  AANNDD  HHYYGGIIEENNEE  MMAANNAAGGEEMMEENNTT                

22  00  00  22  

CCoouurrsseeOObbjjeeccttiivvee::  

HHyyggiieennee,,  ssaanniittaattiioonn  aanndd  ssaaffeettyy  ooff  ffoooodd  iiss  iinnccrreeaassiinnggllyy  bbeeccoommiinngg  aa  ccrruucciiaall  ffaaccttoorr  iinn  tthhee  ssuucccceessss  

ooff  tthhee  ffoooodd  bbuussiinneessss,,  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  ppooppuullaarriittyy  ooff  tthhee  rreessttaauurraanntt  aanndd  tthhee  hheeaalltthh  ooff  tthhee  

ccuussttoommeerrss  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  hhooww  iitt  iimmppaaccttss  tthhee  bbuussiinneessss..  TThhiiss  ssuubbjjeecctt  wwiillll  pprroovviiddee  

tthhee  ssttuuddeenntt  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  kknnooww  aallll  tthhee  eelleemmeennttss  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ssaammee    

  

CCoouurrssee  oouuttccoommee    ((EEmmppllooyyaabbiilliittyy))  

  

UUppoonn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo,,  

66..  FFoollllooww  aanndd  ddeessccrriibbee  tthhee  ffoooodd  ssaaffeettyy  ssttaannddaarrddss,,  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  eeffffeecctt  ooff  ppoooorr  hhyyggiieennee  

ssttaannddaarrddss  

77..  IImmpplleemmeenntt  tthhee  bbeesstt  pprraaccttiiccee  ooff  ppeerrssoonnaall  hhyyggiieennee  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  ccoosstt  ooff  ppoooorr  

hhyyggiieennee  

88..  SSuummmmaarriissee  tthhee  cclleeaanniinngg  pprroocceessss  aanndd  pprroocceedduurree  ooff  ggaarrbbaaggee  ddiissppoossaall  

99..  AAsssseessss  tthhee  nneeeedd  ffoorr  HHAACCCCPP  pprraaccttiicceess  aanndd  pprreeppaarree  CCCCPP  

1100..  EEvvaalluuaattee  aanndd  rreeccooggnniizzee  tthhee  nneeeedd  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  FFSSSSAAII  

  

UUnniitt  IIFFoooodd  ssaaffeettyy  

DDeeffiinnee  tthhee  tteerrmm  ffoooodd  ssaaffeettyy,,  ccoonnsseeqquueenncceess  ooff  ppoooorr  ssttaannddaarrddss  ooff  ffoooodd  hhyyggiieennee  aanndd  bbeenneeffiittss  ooff  

ffoooodd  ssttaannddaarrddss,,  pprrooppeerr  tteemmppeerraattuurree  ooff  vvaarriioouuss  ffooooddss  aanndd  aallssoo  mmaakkee  ssuurree  ffoooodd  sseerrvveedd  iinn  ssaaffee  

aanndd  aatt  mmoosstt  hhyyggiieennee  ssttaannddaarrddss..  CCoolldd  ffoooodd  sseerrvveedd  ccoolldd  aanndd  hhoott  ffoooodd  sseerrvveedd  hhoott..  FFoooodd  ssaaffeettyy  

aanndd  ssttaannddaarrddss  ooff  aauutthhoorriittyy  ooff  IInnddiiaa  

  

UUnniitt  IIIIPPeerrssoonnaall  hhyyggiieennee  ffoorr  ffoooodd  hhaannddlleerrss  

HHaabbiittss,,  ccllootthheess  aanndd  eedduuccaattiinngg  ffoooodd  hhaannddlleerrss  iinn  hhaannddlliinngg  aanndd  sseerrvviinngg  ffoooodd..MMiiccrroobbiioollooggyy  ooff  

ffoooodd,,  ssppooiillaaggee,,  ccoonnttrrooll  ooff  mmiiccrroo--oorrggaanniissmmss  aanndd  ggrroowwtthh  ccuurrvvee  eeffffeecctt  ooff  eennvviirroonnmmeennttaall  ffaaccttoorrss  

oonn  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  mmiiccrroooorrggaanniissmmss..  BBaacctteerriiaa,,  rreepprroodduuccttiioonn  aanndd  ttiimmee  ssccaallee  ooff  tthhee  pprroocceessss,,  ffoooodd  

bboorrnnee  iillllnneessss,,  ccoonncceepptt  ooff  ddaannggeerr  zzoonnee,,  eexxaammppllee  ooff  hhiigghh  rriisskk  ffoooodd,,  ffoooodd  ccoonnttaammiinnaattiioonn    aanndd  

tthheeiirr  ssoouurrcceess  

  

SSaanniittaarryy  pprroocceedduurreess::  ssaaffeettyy  pprrooccuurreemmeenntt,,  ssttoorraaggee,,  HHaannddlliinngg  pprreeppaarraattiioonn,,  ccoonnttrrooll  ooff  ssppooiillaaggee  

aanndd  ssaaffeettyy  ooff  lleeffttoovveerr  ffoooodd  

  

UUnniitt  IIIIIIFFoooodd  hhaannddlleerrss,,  cclleeaanniinngg  mmeetthhooddss  aanndd  ggaarrbbaaggee  ddiissppoossaall  

  

FFoooodd  hhaannddlleerrss::  HHyyggiieennee  pprraaccttiicceess  ccoonnttrrooll  aanndd  iinnssppeeccttiioonn,,  ppllaannnniinngg  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  

ttrraaiinniinngg  pprrooggrraamm  ffoorr  hheeaalltthh  ppeerrssoonnnneell..  RRiisskk  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ffoooodd  bbeeiinngg  hhaannddlleedd  bbyy  ccaarrrriieerrss..  

  

CClleeaanniinngg  mmeetthhoodd::  DDeeffiinnee  ssaanniittaattiioonn  aanndd  ddiissiinnffeeccttiioonn,,  uussee  ooff  ddeetteerrggeennttss  aanndd  ssaanniittaattiioonn  

mmeetthhoodd,,  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  cclleeaanniinngg  sscchheedduullee  

  

GGaarrbbaaggee  ddiissppoossaall::  TTyyppeess  ooff  wwaassttee,,  hhaazzaarrddoouuss  vvss  nnoonnhhaazzaarrddoouuss  wwaassttee,,  sseeggrreeggaattiioonn,,  rreeccyycclliinngg  

aanndd  ddiiffffeerreenntt  wwaassttee  ttrreeaattmmeenntt  

  



UUnniitt  IIVVHHAACCCCPP  

OOvveerrvviieeww,,  nneeeeddss  aanndd  bbeenneeffiittss  ooff  HHAACCCCPP,,  PPrreerreeqquuiissiittee  pprrooggrraammss::  ddeeffiinnee  aanndd  ddeevveelloopp  tthhee  

pprroocceessss,,  ttoo  ppeerrffeeccttiioonn  

HHAACCCCPP  pprriinncciipplleess::  

HHaazzaarrdd  aannaallyyssiiss,,  ccrriittiiccaall  ccoonnttrrooll  ppooiinntt,,  CCCCPP  DDeecciissiioonn  ttrreeee,,  ccrriittiiccaall  lliimmiitt,,  mmoonniittoorriinngg,,  ttaakkiinngg  

ccoorrrreeccttiivvee  aaccttiioonn,,  vveerriiffiiccaattiioonn  aanndd  rreeccoorrdd  kkeeeeppiinngg  aanndd  ddooccuummeennttaattiioonn  

  

UUnniitt  VV  FFSSSSAAII  

FFoooodd  SSaaffeettyy  aanndd  SSttaannddaarrddss  AAuutthhoorriittyy  ooff  IInnddiiaa  
  

RReeffeerreennccee  BBooookkss::  

11..FFoooodd  ssaaffeettyy  bbyy  CChhrriissttiinnee  TTaayylloorr--  BBuufflleerr  PPuubblliisshhiinngg  bbyy  cchhiillddrreenn’’ss  PPRR  22000088..  

22..  EEsssseennttiiaall  ooff  ffoooodd  ssaaffeettyy  aanndd  ssaanniittaattiioonn  bbyy  DDaavviidd  MMeeSSwwaannee  aanndd  DDaavviidd  ZZuuaacchhaauuddyy  

PPuubblliisshheedd  bbyy  PPrreennttiiccee  HHaallll  11999988..  

33..  EEmmppllooyyeeee  ffoooodd  ssaaffeettyy  HHaanndd  bbooookk--  TThhiirrdd  eeddiittiioonn  bbyy  JJ..EE  KKeelllleerraanndd  AAssssoocciiaatteess  JJuunnee  220000  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



1188DDMMIIAA3311        NNUUTTRRIITTIIOONN  AANNDD  WWEELLLLNNEESSSS    22    00    00    22  

CCoouurrssee  OObbjjeeccttiivveess  

55..  LLeeaarrnn  tthhee  rroollee  ooff  nnuuttrriittiioonn  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  hheeaalltthh  aanndd  tthhee  pprreevveennttiioonn  ooff  cchhrroonniicc  ddiisseeaassee  

66..  LLeeaarrnn  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  pphhyyttoocchheemmiiccaall  ss  oonn  hheeaalltthh  aanndd  ddiisseeaassee..  

77..  DDeetteerrmmiinnee  nnuuttrriieenntt  nneeeeddss,,  nnuuttrriittiioonnaall  ssuupppplleemmeennttss  aanndd  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  aassssoocciiaatteedd  

wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  lliiffee  ccyyccllee  ssttaaggeess  

88..  EEvvaalluuaattee  nnuuttrriittiioonn  iinnffoorrmmaattiioonn  bbaasseedd  oonn  sscciieennttiiffiicc  rreeaassoonniinngg  ffoorr  ccuulliinnaarryy  aanndd  ffoooodd  

sseerrvviiccee  aapppplliiccaattiioonn..  

  CCoouurrssee  OOuuttccoommee  ((EEmmppllooyyaabbiilliittyy))  

66..  AApppprreecciiaattee  tthhee  pphhiilloossoopphhyy  ooff  hheeaalltthh  aanndd  wweellllnneessss  aass  tthhee  ffoouunnddaattiioonn  uuppoonn  wwhhiicchh  

ooppttiimmuumm  nnuuttrriittiioonn  iiss  aacchhiieevveedd  

77..  CCoommpplleettee  aann    iinn--ddeepptthh  ssttuuddyy  ooff  iinntteeggrraattiivvee  nnuuttrriittiioonn  iinn  tthhee  aarreeaass  ooff  nnuuttrriieennttss,,  

pphhyyttoocchheemmiiccaall,,  ffoooodd  aalllleerrggyy,,  ffoooodd  iinnttoolleerraannccee  aanndd  ffoooodd  ssaaffeettyy  

88..  EEdduuccaattee  ootthheerrss  aabboouutt  hhoolliissttiicc  nnuuttrriittiioonn,,  lliiffeessttyyllee,,  wweellllnneessss,,  aanndd  hheeaalltthhyy  lliivviinngg  

99..  AAppppllyy  lliiffeessttyyllee  aanndd  nnuuttrriittiioonnaall  aasssseessssmmeenntt  tteecchhnniiqquueess  aanndd  rreellaattee  ttoo  ffoooodd  aass  ppaarrtt  ooff  oouurr  

lliivveess  

1100..  AAddvvooccaattee  ccuulliinnaarryy  nnuuttrriittiioonn  ttoo  tthhee  hheeaalltthh  aanndd  wweellllnneessss  ooff  aa  NNaattiioonn  
  

UUnniitt  II--  FFoooodd,,  NNuuttrriittiioonn  aanndd  HHeeaalltthh    

RReellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  ffoooodd,,  nnuuttrriittiioonn  aanndd  hheeaalltthh,,  ffuunnccttiioonnss  ooff  ffoooodd  pphhyyssiioollooggiiccaall,,  

ppssyycchhoollooggiiccaall  aanndd  ssoocciiaall,,  FFoooodd  SSaaffeettyy  
  

UUnniitt  IIII  --  NNuuttrriittiioonnaall  BBaassiiccss  aanndd  NNeeeeddss  

NNuuttrriieennttss  ––  CCaarrbboohhyyddrraatteess,,  PPrrootteeiinn,,  FFaattss,,  VViittaammiinnss,,  MMiinneerraallss,,  WWaatteerr,,  PPhhyyttoo--cchheemmiiccaallss  
  

UUnniittss  IIIIII  --  NNuuttrriittiioonn  dduurriinngg  LLiiffeeccyyccllee    

PPhhyyssiioollooggiiccaall  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  aanndd  nnuuttrriittiioonnaall  ccoonncceerrnnss  ffoorr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  lliiffee  ssttaaggeess::        

  AAdduulltt  mmaann  //  wwoommaann      

  PPrreesscchhooooll                      cchhiillddrreenn                        

    AAddoolleesscceenntt                      cchhiillddrreenn                        

  PPrreeggnnaanntt                      wwoommaann                        

  NNuurrssiinngg  wwoommaann  aanndd  iinnffaanntt  
  

UUnniitt  IIVV  --  HHeeaalltthh  aanndd  WWeellllnneessss  

  LLiiffeessttyyllee  rreellaatteess  ttoo  ffoooodd  cchhooiicceess  

  NNuuttrriittiioonn  GGuuiiddeelliinneess  ffoorr  hheeaalltthh  aanndd  ffiittnneessss  

  NNuuttrriittiioonnaall  SSuupppplleemmeennttss  

UUnniitt  VV  --  NNuuttrriittiioonn  EEdduuccaattiioonn  

  IImmppoorrttaannccee  ooff  NNuuttrriittiioonn  EEdduuccaattiioonn    iinn  CCaatteerriinngg  aanndd  FFaasstt  FFoooodd  BBuussiinneessss    

  TThheerraappeeuuttiicc  NNuuttrriittiioonn  

  FFoooodd  AAlllleerrggyy  aanndd  FFoooodd  IInnttoolleerraannccee  



RReeffeerreenncceess  

0066..  JJaaccqquueelliinnee  MMaarrccuuss,,    NNuuttrriittiioonn--    11sstt  EEddiittiioonn  

0077..  EEllssoonn  MM  HHaassss,,  MMDD,,  SSttaayy  iinn  hheeaalltthhyy  wwiitthh  NNuuttrriittiioonn    

0088..  GGeeoorrggee  MMaatteelljjaann,,  TThhee  wwoorrllddss  HHeeaalltthhiieesstt  ffooooddss  

0099..  MMaarrkk  BBiittttmmaann,,  FFoooodd  MMaatttteerrss--  AA  gguuiiddee  ttoo  ccoonnsscciioouuss  eeaattiinngg  

1100..  MMiicchhaaeell  TT  MMuurrrraayy,,  JJoosseepphh  PPiizzzzoorrddNNaattuurraall  MMeeddiicciinnee,,  33rrdd  EEddiittiioonn  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

1188DDMMIIAA3322                                      MMEENNUU  PPLLAANNNNIINNGG,,PPRROODDUUCCTT  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  22  00  00  22  

AANNDD  SSUUSSTTAAIINNAABBIILLIITTYY  

CCoouurrssee  OObbjjeeccttiivvee::  

RReessttaauurraanntt  ccoonncceeppttss  aarree  eevvoollvviinngg  aanndd  tthheerree  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  eeaatteerriieess  iinn  tthhee  mmaarrkkeett..  PPllaannnniinngg  

mmeennuu  aanndd  mmaannppoowweerr  aarree  vveerryy  ccrruucciiaall  ffoorr  tthhee  ssuucccceessss  ooff  tthhee  rreessttaauurraanntt..  TThheessee  ttooppiiccss  wwiillll  ggiivvee  

aa  oovveerraallll  vviieeww  aanndd  ddyynnaammiiccss  ooff  rreessttaauurraanntt  ooppeerraattiioonnss  aanndd  hhooww  tthhee  llooccaattiioonn,,  mmeennuu  aanndd  tthheemmee  

ooff  tthhee  rreessttaauurraanntt  wwiillll  bbee  ssuuiittaabbllee  ffoorr  ssuucccceessssffuull  aanndd  mmeeaanniinnggffuull  ooppeerraattiioonnss..  SSttuuddeennttss  wwiillll  bbee  

ttrraaiinneedd  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  mmeennuu  ppllaannnniinngg,,  rreecciippee  ddeevveellooppmmeenntt,,  pprreesseennttaattiioonn  ccoonncceepptt  aanndd  hhooww  oonnee  

sshhoouulldd  vviissuuaalliizzee  tthhee  ffoooodd..  

CCoouurrssee  oouuttccoommee  ((EEmmppllooyyaabbiilliittyy))  

UUppoonn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo,,  

66..  DDiissccuussss  wwhhaatt  mmaakkeess  tthhee  rreessttaauurraanntt  ssuucccceessssffuull  aanndd  hhooww  ccoonnssiisstteennccyy  mmaayy  bbee  aacchhiieevveedd  

77..  IIddeennttiiffyy  tthhee  ssttaarr  ccaatteeggoorryy  ooff  hhootteell,,  iittss  sseerrvviiccee  qquuaalliittyy  aanndd  bbrraanndd  ssttaannddaarrddss  

88..  DDeeffiinnee  tthhee  mmuullttiisskkiilllliinngg  ccoonncceepptt,,  iittss  aaddvvaannttaaggeess  aanndd  ddiissaaddvvaannttaaggeess  

99..  PPllaann  tthhee  ssiitt  ddoowwnn  mmeennuu  aanndd  oorrggaanniissee  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  

1100..  AAsssseessss  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  ,,  rreellaatteedd  ttoo  ffoooodd  aanndd  qquuaalliittyy  

UUnniitt  --  II  TTyyppeess  ooff  rreessttaauurraannttss  

DDiissccuussss  ddiiffffeerreenntt  ttyyppee  ooff  rreessttaauurraannttss,,  ssaammppllee  mmeennuu  aanndd  vviiaabbiilliittyy  ooff  ssuucccceessssffuull  ooppeerraattiioonn..  

DDiissccuussss  ssoommee  ooff  tthhee  ttoopp  mmoosstt  rreessttaauurraannttss  iinn  IInnddiiaa  aanndd  oovveerrsseeaass..  HHooww  tthhee  MMiicchheelliinnee  ssttaarr    iiss  

aawwaarrddeedd  

UUnniitt  --IIII  CCaatteeggoorriieess  ooff  hhootteellss  

VVaarriioouuss  ssttaarr  ccaatteeggoorryy  ooff  hhootteellss  aanndd  tthheeiirr  ffoooodd  oouuttlleettss  aanndd  ooppeerraattiioonn  ssttyyllee..  LLuuxxuurryy  hhootteell  

kkiittcchheenn  ooppeerraattiioonn  wwhhyy  tthheeyy  rreeqquuiirree  hhiigghhllyy  ssppeecciiaalliizzeedd  ppeeooppllee  aanndd  hhooww  iitt  iiss  rreellaatteedd  ttoo  qquuaalliittyy,,  

rroollee  ooff  cchheeffss  aanndd  ssttaannddaarrddss..  PPrroojjeecctt  wwoorrkk..  

UUnniitt  --  IIIIII  MMuullttii--sskkiilllliinngg  

MMuullttii--sskkiilllliinngg  nneeeedd  aanndd  qquuaalliittyy  iissssuueess  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhiiss  ccoonncceepptt,,  MMaannppoowweerr  ddeevveellooppmmeenntt  

aanndd  ttrraaiinniinngg  aanndd  aattttrriittiioonn..  TTrraaiinneedd  ssttaaffff  rreetteennttiioonn..  

UUnniitt  --  IIVV  MMeeaall  mmeennuu  ppllaannnniinngg  

MMeennuu  ppllaannnniinngg  eexxeerrcciissee  ffoorr  bbrreeaakkffaasstt  lluunncchh,,  ccoocckkttaaiill  ssnnaacckkss,,  hhiigghh  tteeaa,,  ssiitt--ddoowwnn  mmeennuu  aanndd  

DDiinnnneerr  bbuuffffeett  mmeennuu..  CCuuiissiinnee  ttrreenndd  aanndd  iinnnnoovvaattiioonn..  CCrreeaattee  mmiinnii  aallll--ddaayy  ddiinniinngg  mmeennuu  aanndd  

eexxeeccuuttee  iinn  ssmmaallll  ggrroouuppss  

UUnniitt  VV  FFoooodd  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  

BBeeiinngg  sseennssiittiivvee  ttoo  ssuussttaaiinnaabbiilliittyy  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  wwhheerree  tthhee  ffoooodd  ccoommeess  ffrroomm  aanndd  wwhhaatt  iiss  ffoooodd  

mmiilleess,,  cchhoooossee  ffoooodd  tthhaatt  aarree  ggoooodd  ffoorr  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  tthhee  bbooddyy  

RReeffeerreennccee  bbooookkss  



44..  CCuulliinnaarryy  AArrtt--  CCuulliinnaarryy  IInnssttiittuuttee  ooff  AAmmeerriiccaa  

55..  PPaassssiioonn  ffoorr  FFllaavvoouurrss  bbyy  GGoorrddoonn  RRaammssaayy  

66..  MMaasstteerriinngg  tthhee  AArrtt  ooff  ggoooodd  ccooookkiinngg--  SSaalltt  FFaatt  AAcciidd  HHeeaatt  bbyy  WWeennddyy  MMaaccNNaauugghhttoonn  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



1188PPMMIIAA1111        AAddvvaannccee  IInnddiiaann  ffoooodd  sskkiillll  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  gglloobbaall  ttrreenndd  ––  PPrraaccttiiccaall                      

00  00  66  33  

OObbjjeeccttiivveess  

44..  TToo  pprreeppaarree  aanndd  eexxppoossee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiitthh  aallll  tthhee  kknnoowwlleeddggee  ooff  IInnddiiaann  ffoooodd  aanndd  ccuullttuurree  

ooff  ddiiffffeerreenntt  rreeggiioonn    

55..  GGiivvee  tthheemm  aann  eexxppeerriieennccee  ooff  aabbuunnddaanntt  ssppiiccee  mmaaggiicc  ooff  tthheessee  rreeggiioonnss      

66..  DDeevveelloopp  tthheemm  ttoo  uussee  aallll  tthhee  tteecchhnniiqquueess  aanndd  bbeeccoommee  mmaasstteerr  ooff  IInnddiiaann  ccuuiissiinnee  

  

CCoouurrssee  oouuttccoommee  ((EEmmppllooyyaabbiilliittyy))  

66..  OOnn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  

77..  SShhoowwccaassee  tthhee  bbaassiicc  sskkiillll  iinn  pprreeppaarriinngg  tthhee  ffoouunnddaattiioonn  ggrraavviieess  aanndd  mmaarriinnaaddee  ffoorr  kkeebbaabbss  

88..  CCoommppiillee  aa  IInnddiiaann  mmeennuu  aanndd  eexxeeccuuttee  tthhee  ssaammee  

99..  PPllaann  tthhee  qquuaannttiittyy  ooff  rraaww  mmaatteerriiaallss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  ppaarrttiiccuullaarr  ffuunnccttiioonn  aanndd  pprreeppaarree  tthhee  ccoosstt  

ppeerr  ccoovveerr  

1100..  MMaasstteerr  tthhee  ccoommffoorrtt  ffoooodd  aanndd  tthhee  mmoosstt  ppooppuullaarr  bbrreeaakkffaasstt  ddiisshheess  
  

11..KKeerraallaa  

MMeeeennppoolllliicchhaatthhuu,,  TThhaallaacchheerrii  cchhiicckkeenn  bbiirryyaannii,,  EErriisssseerryy,,  UUlllliitthheeeeyyaall,,  MMaallaabbaarr  ppaarraattttaa  

AAddaa  pprraaddaammaann  
  

22..TTaammiill  NNaadduu  

VVaazzhhaappooooppaarruuppppuuuussllii,,  KKeeeerraaiimmaassiiaall,,  MMiillaagguukkoozzhhaammbbuu,,  MMuuttttoonn  bbaallll  ccuurrrryy,,  CCooccoonnuutt  rriiccee  

AAssookkaa  hhaallwwaa  
  

33..  KKaarrnnaattaakkaa  

AAllaammbbuuaarraappuu,,  PPaaddaannggiiggaassssii,,  KKoorrii  ggaassssii,,  NNeeiicchhoorruu,,  SSaannnnaass,,  sswweeeett  mmoooonngg  ddaall  kkhhiicchhddii  
  

44..  AAnnddhhrraa  PPrraaddeesshh  

GGuuttttiivvaannggaayyaakkuurraa,,  PPeessaarraattttuu  //ccooccoonnuutt  cchhuuttnneeyy,,  TToommaattoo  ppaappppuu,,  CChhaappppaallaappuulluussuu,,  TTeemmppeerreedd  

rriiccee  
  

55..  HHyyddeerraabbaadd  

KKaacchhiiggoosshhttkkii  bbiirryyaannii,,  MMiirrcchhkkaassaallaann,,  BBuurrffaannii  rraaiittaa,,  VVeeggeettaabbllee  sshhaammmmii  kkeebbaabb,,  KKuubbaanniikkaammiitthhaa  

  

66..  GGooaann  

RRiissssoolleess  ddee  ccaammaarraaoo,,  CCaallddoovveerrddee,,  CChhiicckkeenn  xxaaccuuttii,,FFooooggaatthh,,  VVeeggeettaabbllee  ppuullaaoo,,  FFeeeelloozz  

  

77..  PPuunnjjaabbii  

RRaajjmmaa  mmaassaallaa,,  PPaanneeeerr  mmaakkhhaannii,,  RRaaaarraahh  gghhoosstt,,  BBaaiinnggaann  bbuurrttaa,,  JJeeeerraa  ppuullaaoo,,  KKhheeeerr  

  

88..  BBeennggaallii  

MMuussttaarrdd  ffiisshh,,  BBhhaappoooo  aalloooo,,  CChhoollaarr  ddaall,,  LLuucchhii,,  CChhoorrcchhoorrii,,  GGhheeee  bbhhaatt,,  MMiissttiiddooii  

  

99..  LLuucckknnoowwii  

GGaalloouuttii  kkeebbaabb,,  SShheeeerrmmaall,,  GGhhoosstt  kkoorrmmaa,,  PPaanneeeerr  ppaassaannddaa,,  MMuuzzzzaaffaarr,,    

  

1100..  BBrreeaakkffaasstt  aanndd  ssnnaacckkss  

IIddllii  ssaammbbaarr,,  ppoooorriibbhhaajjii,,  PPOOHHAA  CChhoolleebbhhaattuurraa,,  aalloooo  ppaarraanntthhaa,,  KKoollkkaattaa  ssiinnggaaddaa,,  KKaatthhii  rroollll  

  

1111..  RRaajjaasstthhaann  

GGaatttteekkiissuubbzzii,,  RRaajjaasstthhaanniikkaaddii,,  RRaajjaasstthhaanniimmiirrcchhiiwwaaddaa,,  LLaaaall  mmaass,,  PPhhuullkkaa,,  DDaall  hhaallwwaa  



  

1188PPMMIIAA1122  AARRTT  OOFF  BBAAKKEERRYY  AANNDD  CCOONNTTEEMMPPOORRAARRYY  BBRREEAADD  MMAAKKIINNGG00  00  66  33  

PPRRAACCTTIICCAALL  ((SSkkiillll  DDeevveellooppmmeenntt))  

  

  

1100..  BBrreeaakkffaasstt  BBrreeaaddss  --PPaannccaakkeess,,  WWaafffflleess,,  DDoouugghhnnuuttss,,  CCrrooiissssaannttss,,  DDaanniisshh,,  MMuuffffiinnss,,  

CCiinnnnaammoonn  RRoollllss,,  CCoorrnnbbrreeaadd..  

1111..  QQuuiicckk  BBrreeaaddss    ::    BBiissccuuiitt  mmeetthhoodd,,  MMuuffffiinnss  mmeetthhoodd,,  CCrreeaammiinngg  mmeetthhoodd,,  BBaannaannaa  BBrreeaadd,,  

CCaarrrroott  CCaakkee,,  SSppiicceedd  SSooddaa  BBrreeaadd,,  CCooookkiieess  wwiitthh  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  //  BBiissccuuiittss..  

IInntteerrnnaattiioonnaall  BBrreeaaddss::  

1122..  EEnngglliisshh  BBrreeaaddss  ::    BBlloooommeerr,,  CCoorrnnmmeeaall  LLeeaaff,,  HHoovviiss,,  CCoottttaaggee  LLooaaff,,  CCrruummppeettss,,  HHaarrvveesstt  

LLooaaff,,  HHoott  CCrroossss  BBuunnss,,  WWeellsshh  CCllaayy  PPoott,,  IIrriisshh  SSooddaa  BBrreeaadd,,  SSaallllyy  LLuunnnn  

1133..  FFrreenncchh  BBrreeaaddss::      BBaagguueetttteess,,  EEppii,,  FFoouuggaassssee,,  PPaaiinn  PPoollkkaa,,  CCeerreeaallee,,  PPaaiinn  PPooiillaannee    

1144..  IIttaalliiaann  ::    CCiiaabbaattttaa,,  FFooccaacccciiaa,,  GGrriissssiinnii,,  PPaanneettttoonnee,,  PPoommee  CCoonn  NNoollii  

1155..  MMeeddddiitteerrrraanneeaann  ::    SSlliiccee  BBrreeaadd,,  SScchhiiaacccciiaattaa  bbrreeaadd,,  PPiittttaa  BBrreeaadd,,    GGrreeeekk  OOlliivvee  BBrreeaadd  

1166..  AAmmeerriiccaann  ::    BBuurrggeerr  BBuunn,,  SSwwiirrll  BBrreeaadd,,  CCoorrnn  BBrreeaadd,,  SSaann  FFrraanncciissccoo  SSoouurr  DDoouugghh,,  OOaatt  

MMeeaall  BBrreeaadd..  

1177..  MMiiddddllee  EEaasstt  ::  LLaavvaasshh,,  BBaarrbbaarrii,,  SSyyrriiaann  OOnniioonn  BBrreeaadd,,  BBrraaiiddeedd  BBrreeaadd  

1188..  GGiinnggeerr  BBrreeaadd::    MMooddeellss  LLiiffee  SSiizzee  DDuummmmyy  MMooddeellss,,  SSaalltt  DDoouugghh--  mmooddeellss::    FFllaatt  

mmooddeelllliinngg,,  MMeettaall  AArrmmaattuurree,,  BBiirrdd,,  AAnniimmaall,,  FFiisshh  aanndd  NNaattuurraall  FFlloorraall  FFoorrmmss..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



1188PPMMIIAA2211      CCrreeaattiivvee  WWeesstteerrnn  CCuuiissiinnee  aanndd  BBuuiillddiinngg  GGaassttrroonnoommiiccaall  kknnoowwlleeddggee  00  00  66  33  

PPrraaccttiiccaall  

OObbjjeeccttiivveess  

  TToo  ddeevveelloopp  mmuullttiippllee  tteecchhnniiqquueess  aanndd  ssyysstteemmss  ooff  pprroodduuccttiioonn  aanndd  ffoooodd  pprreeppaarraattiioonn  ttoo  

aannsswweerr  tthhee  ddaaiillyy  aanndd  bbaassiicc  ggaassttrroonnoommiicc  ddeemmaannddss,,  aass  wweellll  aass  ccoommpplleexx  aanndd  ccrreeaattiivvee  

pprreeppaarraattiioonnss..  

  TToo  rreeccooggnniissee  tthhee  ooppttiimmuumm  ppooiinntt  ffoorr  tthhee  ccoonnssuummppttiioonn  ooff  rraaww  pprroodduuccttss..  TToo  bbrreeaakk  ddoowwnn  

tthhee  oorrggaannoolleeppttiicc  pprrooppeerrttiieess  ooff  ffooooddss  ttoo  oobbttaaiinn  tthheeiirr  iiddeeaall  bblleenndd,,  uunnddeerrssttaanndd  tthheeiirr  

pphhyyssiiccaall  aanndd  cchheemmiiccaall  pprrooppeerrttiieess  aanndd  tthheeiirr  bbeehhaavviioouurr  dduurriinngg  tthhee  ccooookkiinngg  pprroocceessss..  

  TToo  iiddeennttiiffyy  tthhee  mmoosstt  aapppprroopprriiaattee  aanndd  iinnnnoovvaattiivvee  tteecchhnniiqquueess  ffoorr  tthhee  pprroocceessssiinngg  ooff  ffooooddss  

aass  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  pprroodduucctt  cchhaarraacctteerriissttiiccss,,  tthheeiirr  ssuubbsseeqquueenntt  uussee  aanndd  ccuussttoommeerr  nneeeeddss..  

CCoouurrssee  oouuttccoommee  SSkkiillll  DDeevveellooppmmeenntt    

OOnn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  pprraaccttiiccaall  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  

  PPrraaccttiiccee  tthhee  ccuulliinnaarryy  tteecchhnniiqquueess  aanndd  mmaasstteerr  tthhee  mmoosstt  aaddvvaanncceedd  ccuulliinnaarryy  aapppplliiccaattiioonnss..  

  lleeaarrnn  tthhee  eesssseennttiiaallss  ooff  ttrraaddiittiioonnaall  ccooookkeerryy,,  wwhhiicchh  hhaass  mmaaddee  ppoossssiibbllee  eevvoolluuttiioonn  ooff  tthhee  

kkiittcchheenn..  

  UUnnddeeppeennddaabbllyy  pprreeppaarree  ffoooodd  aanndd  bbee  kknnoowwlleeddggeeaabbllee  iinn  tthhee  ccuulliinnaarryy  tteecchhnniiqquueess  ffrroomm  

nneeaarr  aanndd  ffaarr  ccuullttuurreess..  

  lleeaarrnn  tthhee  ggaassttrroonnoommiicc  pprrooppeerrttiieess  aanndd  bbeesstt  aapppplliiccaattiioonnss  ooff  pprroodduuccttss  ffrroomm  aarroouunndd  tthhee  

wwoorrlldd....  

MMeennuu--11  

DDoouubbllee  ccoonnssoommmméé  wwiitthh  lliivveerr  qquueenneelllleess,,  ggrriilllleedd  bbeeeeff  tteennddeerrllooiinn,,  ccoobbbb  ssaallaadd,,  sstteeaakk  ddee  sseeeerr  eenn  

ppaappiilllloottee  

CCrreeaammeedd  ssppiinnaacchh  ttaarrtt,,  ccrrèèmmee  bbrruulleeee  

  

MMeennuu  --22  

PPuummppkkiinn  ssoouupp  wwiitthh  cchhiicckkeenn  bbrreeaasstt  aanndd  ffrriieedd  ggiinnggeerr,,  aauubbeerrggiinnee,,  ggooaattss’’  cchheeeessee  aanndd  ppeessttoo  ttooaasstt,,  

LLaammbb  eessttoouuffffaaddee  wwiitthh  ggaarrlliicc  bbrreeaadd,,PPaarrsslleeyy  ppoottaattoo,,  MMuudd  ppiiee  

  

MMeennuu--33  

MMoouusssseelliinnee  ooff  ffiisshh  wwiitthh  ttoommaattoo  ppuurreeee,,TToorrtteelllliinnii  ooff  rraattaattoouuiillllee  wwiitthh  ggaazzppaacchhoo,,  GGaarrlliicc  bbrraaiisseedd  

wwhhoollee  cchhiicckkeenn  wwiitthh  ffllaaggeeoolleettss  aanndd  rrooaasstteedd  lleeeekkss,,BBrraaiisseedd  lleeeekkss  aanndd  rreedd  ppeeppppeerr,,  lleemmoonn  mmoouussssee  

  

MMeennuu  --44  

MMuusshhrroooomm  ssoouupp  ccaappppuucccciinnoo,,SSttuuffffeedd  llaammbb  lleegg  ffoorr  rrooaassttiinngg,,GGrriilllleedd  aauubbeerrggiinnee  aanndd  

ttoommaattoo,,MMuusshhrroooomm  aanndd  cchheessttnnuutt  rriissoottttoo,,  RRiiccoottttaa  ttaarrtt  

  

MMeennuu--55  

CCrraabb  bbiissqquuee,,  PPoouulleett  ppooeellee  cchhiimmaayy,,  QQuuiicchhee    LLoorrrraaiinnee,,TToommaattoo  ffaarrcciieess,,  SSttrraawwbbeerrrryy  bbaavvaarrooiiss  

  

MMeennuu--66  

CChhiicckkeenn  lliimmee  aavvggoollaammoonnoo  ssoouupp  ((  kkoottoossoouuppaaaavvggoollaammoonnoo)),,TTzzaattzziikkii--  yyoogghhuurrtt  aanndd  ccuuccuummbbeerr  

ssaallaadd//  ttaappeennaaddee,,  GGrreeeekk  GGyyrrooss  ––HHoorriiaattiikkiissaallaattaa,,  MMoouussssaakkaa  ooff  llaammbb,,  sseemmoolliinnaa  ppuuddddiinngg  



  

MMeennuu--77  

BBrrooccccoollii  ssoouupp  wwiitthh  cchheeeessee  rraavviioollii,,  MMiilllleeffeeuuiillllee  ooff  rreedd  mmuulllleett,,  BBoouucchheeeess  ddee  ccrruussttaacceess  bbeerrccyy  

RReedd  ccaabbbbaaggee  aanndd  mmaasshheedd  ppoottaattoo,,  bbrraannddyy  ssnnaapp  aanndd  ccooffffeeee  &&  ddaattee  mmoouussssee  

  

MMeennuu--88  

TToorrttiillllaa  eessppaaggnnoollee,,  PPaaeellllaa,,  EEmmppaannaaddaass//  AAiioolliiPPiissttoo  

  

MMeennuu--99  

HHuummmmuuss,,  SShhiisshh  ttaaoouukk,,  FFaallaaffeell,,  MMoorrooccccaann  ccoouussccoouuss  vveeggeettaabblleessMMoorrooccccaann  mmeeaattbbaallll  ttaaggiinnee  

  ((  KKeeffttyyttaaMMkkaaoouuaarraa))  

  

MMeennuu--1100  

BBuunnss  wwiitthh  bbbbqq  cchhiicckkeenn  aanndd  cchhiillii  jjaamm,,  BBBBQQ  ffiisshh  wwiitthh  ppiicckklleedd  vveeggeettaabblleess,,  SSppiiccyy  pprraawwnn  aanndd  

aavvooccaaddoo  wwiitthh  cchhiippoottllee  mmaayyoo  aanndd  ccrriissppyy  vveerrmmiicceellllii,,  SSttiicckkyy  AAssiiaann  llaammbb  wwiitthh  sseessaammee  ffrriieedd  

bbrroowwnn  rriiccee  

  

MMeennuu--1111  

FFrriieedd  ppoottaattoo  aanndd  ffrriieedd  eegggg,,  PPooaacchheedd  ffiisshh  iinn  ddiillll  ccrreeaamm  ssaauuccee,,  GGeerrmmaann  ssttyyllee  ccrreeaammeedd  ssppiinnaacchh  

PPaannkkoo  ccooaatteedd  cchhiicckkeenn  sscchhnniittzzeell,,  SSaauuttééeedd  GGeerrmmaann  ssaauussaaggee  wwiitthh  bbaaccoonn  aanndd  aappppllee  ssaauueerrkkrraauutt  

SSppaaeettzzllii  wwiitthh  ggrruuyyeerree  cchheeeessee  aanndd  ccaarraammeelliizzeedd  oonniioonn  

  

MMeennuu--1122  

CCoorrnn  cchhoowwddeerr  wwiitthh  jjaallaappeennoo  ccrreeaamm,,  ssiizzzzlliinngg  ccaallaammaarrii  ssaallaadd  wwiitthh  ppoottaattoo  ssttrriinngg,,  RReedd  ssnnaappppeerr  

wwiitthh  sspprriinngg  vveeggeettaabbllee  vviinnaaiiggrreettttee,,  CCaannnneelllloonnii  rroollll  wwiitthh  ssppiinnaacchh  aanndd  rriiccoottttaa  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



1188PPMMIIAA2222                                        AAddvvaannccee  DDeesssseerrtt  PPrreeppaarraattiioonn  aanndd  PPllaattiinngg,,  00  00  66  33  

PPrreeppaarraattiioonn  ooff  IInntteerrnnaattiioonnaall  BBrreeaaddss  PPrraaccttiiccaall  

  

LLiisstt  ooff  EExxppeerriimmeennttss::  SSkkiillll  DDeevveellooppmmeenntt    

77..  RRooyyaall  IIcciinngg::    FFlloowweerr  BBaasskkeettss,,  ccrreeaattiinngg  eemmbbrrooiiddeerryy  aanndd  llaaccee  ddeessiiggnnss,,  llaacciinngg,,  bbaass  rreelliieeff  

aanndd  ssmmoocckkiinngg,,  ffiilliiggrreeee,,  aaddvvaanncceedd  ffiigguurree  ppiippiinngg,,  aaddvvaanncceedd  rruunn  oouutt  wwoorrkkss,,  aanndd  ––  ffrreeee  

ssttaannddiinngg  rruunn  oouuttss..    CCoommppeettiittiioonnss  aanndd  CCoommmmiissssiioonnss..    TTuubbee  eemmbbrrooiiddeerryy,,  RRuunnoouutt  

CCoollllaarrss,,  SSttoocckk,,  RRuunnoouuttss,,  FFllooaattiinngg  CCoollllaarr,,  FFllooaattiinngg  FFiilliiggrreeee,,  TTuuiillllee,,  eexxtteennssiioonn,,  bbrruusshh  

eemmbbrrooiiddeerryy,,  OOrriieennttaall  ssttrriinngg  wwoorrkk..  

88..  GGuumm  PPaassttee::  33  ddiimmeennssiioonnaall  GGuumm  ppaassttee  mmooddeellss  ffoorr  wweeddddiinngg..    WWeeddddiinngg  CCaakkeess,,  

CChhrriissttmmaass  aanndd  NNeeww  YYeeaarr  ::  SShhaappiinngg,,  ddrryyiinngg  aanndd  ssttoorraaggee,,  FFrriillllss,,  BBrrooddeerriiee  AAnnggllaaiirree..    

BBrruusshh  EEmmbbrrooiiddeerryy..    BBaassrreelliieeff..    SSmmooggiinngg,,  MMooddeelliinngg,,  ccrriimmppiinngg,,  eemmbboossssiinngg,,  ccuuttoouuttss,,  

aapppplliiqquuee..  

99..  CChhooccoollaattee::    ÉÉccllaaiirrss,,  LLiiqqeeuurr  CChhooccoollaatteess,,  CChhooccoollaattee  SStteenncciill  WWoorrkkss  ffoorr  CCaakkeess,,  

CChhooccoollaattee  DDeessiiggnnss,,  CChhooccoollaattee  ccoouuvveerrttiisshh,,  mmaakkiinngg  rroollllss,,  sshhaavviinnggss,,  sstteenncciill,,  lleeaavveess,,  

ppeettaallss  ffoorr  ddeeccoorraattiinngg  ddiiffffeerreenntt  ccaakkeess  CChhooccoollaattee  SSccuullppttuurriinngg..  

1100..  SSuuggaarr  CCoonnffeeccttiioonneerryy::    TTrruufffflleess  &&  BBooiilleedd  sswweeeettss..    TTooffffeeeess,,  FFoonnddaannttss,,  PPaassttiillllaaggeess,,  

CCaarraammeell  ffrruuiittss??  PPuulllleedd  SSuuggaarr  ––  SSuuggaarr  BBaasskkeettss,,  rroosseess  &&  ootthheerr  FFlloowweerrss,,  SStteemmss  &&  

LLeeaavveess,,  rriibbbboonnss::  SSppuunn  SSuuggaarr  ––  CCaarraammeell  ssttrriinnggss..    PPuulllleedd  ssuuggaarr  ssttrriinnggss,,  BBlloowwnn  SSuuggaarr  ––  

SShhooww  PPiieecceess  ooff  BBaasskkeett  wwiitthh  bblloowwnn  ssuuggaarr  ffrruuiittss;;  FFrreeee  hhaanndd  cchhaammppaaggnnee  ggllaasssseess  aanndd  

mmiilldd  ––  bblloowwnn  wwiinnee  ggllaassss..    AAqquuaarriiuumm  wwiitthh  RRoocckk  ssuuggaarr  aanndd  bbuubbbbllee  ssuuggaarr;;  BBiirrddss  wwiitthh  

RRoocckk  ssuuggaarr  aanndd  ppoouurreedd  ssuuggaarr..  

1111..  MMaarrzziippaann  ::  MMooddeelllliinngg  aanndd  ddeeccoorraattiinngg  ccaakkeess  

1122..  NNoouuggaattiinnee  SShhooww  ppiieecceess  ::  WWeellll,,  BBooaatt,,  HHuutt,,  BBuulllloocckk  CCaarrtt,,  PPeeaaccoocckk,,  DDrraaggoonn  

  

    

  

  

  

  

  

  



1188PPMMIIAA2233                              AARRTT  OOFF  GGAARRDDEE  MMAANNGGEERR  PPRRAACCTTIICCAALLSS      00  00  33  22    ((SSkkiillll  

DDeevveellooppmmeenntt))    

MMeennuu  11  

SSaallaaddss  aanndd  ddrreessssiinnggss  

11000000  IIssllaanndd  

BBlluuee  cchheeeessee  ddrreessssiinngg  

MMaarriiee  rroossee  

RReemmoouullaaddee  

BBaallssaammiicc  ddrreessssiinngg  

CCaaeessaarr  ddrreessssiinngg  

  

MMeennuu  22  

CCeevviicchhee,,  rraaww  ppaappaayyaa  ssaallaadd,,  sshhrriimmpp  rreemmoouullaaddee,,  LLoobbsstteerr  ssaallaadd,,  CCaaeessaarr  ssaallaadd,,  

AAppppllee  aanndd  oorraannggee  ssaallaadd  

CCoobbbb  ssaallaadd,,  TTuunnaa  ssaallaadd    

  

MMeennuu  33  

AAssppiicc  JJeellllyy  

CChhaauudd--ffrrooiidd  

  

MMeennuu  44  

FFoorrccee  mmeeaatt  

CChhiicckkeenn  mmoouussssee  

LLiivveerr  ppaarrffaaiitt   

SSeeaaffoooodd  ppaattee  

  

MMeennuu55  

CChhiicckkeenn  GGaallaannttiinnee,,  ccoouunnttrryy  ssttyyllee  ppaattee  

  

MMeennuu  66  

VVeeggeettaabbllee  tteerrrriinnee  

PPoottaattoo  aanndd  mmuusshhrroooomm  ppaattee  

  

MMeennuu  77  

BBeeeeff  wweelllliinnggttoonn  

CChhiicckkeenn  lliivveerr  mmoouussssee  iinn  eegggg  

  

MMeennuu  88  

CChheeeessee  ppllaatttteerr  sseettttiinngg  aanndd  aaccccoommppaanniimmeennttss  

BBrrooccccoollii  mmoouussssee  

CCaarrrroott  ttiimmbbaallee  

  

MMeennuu  99  

PPllaatttteerr  sseett  uupp  aanndd  ggaarrnniisshh  wwiitthh  ppaattee  aanndd  tteerrrriinnee  
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