
Smags afleveringer til konditorsvendeprøver 

8 elever 

Produkt Afleverings interval 
1. aflevering 12.00 
2 aflevering 13.00 

3. aflevering 13.50 – 14.25 

Alt afleveret på bord 14.45 
Elev præsenterer deres bord (5min pr elev) 

 
15.00-15.45 

Smage på de sidste produkter (2 min pr 
produkt) 

 

15.45-16.33 

Eleverne kommer ind en af gangen til 
Bestået/ik bestået (2 min pr. elev) 

16.40-16.56 

Skåle med eleverne 
 

17.00-17.10 

Dørene åbnes  
 

17.15- 

 

 

 

 



 Kransekage Rullede dej Chokolade Dessert Klassikeren Etage kage Deko. kage 

Elev nr. 1    13.50    

Elev nr. 2     13.55    

Elev nr. 3    14.00    

Elev nr. 4    14.05    

Elev nr. 5    14.10    

Elev nr. 6    14.15    

Elev nr. 7    14.20    

Elev nr. 8    14.25    

 

Afleverings skema 

1. aflevering 12.00 

2 aflevering 13.00 
3. aflevering 13.50 – 14.25 

 

Eleven har 3 afleveringer – de bestemmer selv hvad de afleverer på hvilket tidspunkt 1. og 2. aflevering falder og 

hvad de afleverer på det endelige bord. 

 



Smags afleveringer til konditorsvendeprøver 

8 elever 

Produkt Afleverings interval 
1. aflevering 12.00 
2. aflevering 13.00 

3. aflevering 
Alle elever afleverer deres dessert. 
Benyttes der 2 lokaler til svendeprøven, tilpasses listerne, så det giver 
mening, altid med 1. elev der afleverer kl.13.50 og derefter afleveres med 5 
min. Interval. 
Faglæreren aftaler de individuelle afleverings tidspunkter med eleverne. 
Faglæreren informerer skuemestrene hvilke afleverings tidspunkter der er 
gældende for hvilke elever, på 3. aflevering. 

 

Elev nr. 1 – kl.13.50 
Elev nr. 2 – kl.13.55 
Elev nr. 3 – kl.14.00 
Elev nr. 4 – kl.14.05 
Elev nr. 5 – kl.14.10 
Elev nr. 6 – kl.14.15 
Elev nr. 7 – kl.14.20 
Elev nr. 8 – kl.14.25 

Alt afleveret på bord 14.45 

Elev præsenterer deres bord (5min pr elev) 
 

15.00-15.45 

Smage på de sidste produkter (2 min pr produkt) 
 

15.45-16.33 

Eleverne kommer ind en af gangen til Bestået/ik bestået (2 min pr. 
elev) 

16.40-16.56 

Skåle med eleverne 17.00-17.10 

Dørene åbnes  17.15- 
 


