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 لیست دوره ها و قیمت های موسسه آموزشی آگه
تعداد  موارد آموزشی

 جلسات

 ردیف نام دوره قیمت دوره

خورد کردن سبزیجات  -3بهداشت فردی و محیطی  -2نگهداری مواد اولیه  -1

سوپ ها و پتاژ  -7غذاهای گوشتی  -6غذاهای مرغی  -5ساالد ها  -4و برش ها 

 اصول میزبانی و چیدمان -10غذاهای دریایی  -9غذاهای سنتی  – 8ها 

  ترمیک

 12جلسه

000،500،5 2آشپزی درجه    1 

غذاهای  -5ادویه شناسی  -4سوفله ها  -3خورشت ها  -2اردو و پارتی فود   -1

منو نویسی  -10نان  -9انواع برنج  -8غذاهای ملل  -7تارت و پای  -6بادمجانی 

 و قانون کار

  ترمیک

 12جلسه

000،00،5 1آشپزی درجه    2 

 -5دسر سنتی -4دسر بین الملل  -3شیرینی سنتی  -2کیک کافی شاپ  -1

 -10شیرینی تر  -9تارت  -8کیک فوندانت  -7یک خامه ک -6شیرینی خشک 

 کرم ها و رویه ها

  ترمیک

 12جلسه

000،500،6  3 قنادی هتل 

جلسه رفع اشکال1 –جلسه بار سرد  3 –جلسه بار گرم 3  7 000،000،3  4 کافی شاپ 

ساالد -سوخاری  –پیتزا  –پاستا  –برگر  –صبحانه   5 000،500،3  5 غذاهای کافی شاپ 

 -6بروانی  -5هویچ  -4تیرامیسو  -3کیک باقلوا  -2ژاپنی چیز کیک  -1

 -11اسفناج  -10برانیز شکالتی  -9پاند کیک  -8شکالت بی بی  -7ردولوت 

 کرامبل بادام -12کیک قهوه 

5 000،000،3  6 کیک های کافی شاپ 

000،000،3 2 تهیه انواع ایسینگ ها-2پخت انواع کوکی -1  7 بیسکوییت دکوراتیو 

 1 000،500  8 رشته خشکار 

 1 000،500  9 کلوچه فومن 

-9گروسان -8فوکاچا -7باگت -6فطیر -5کشتا -4برگر -3تست -2بربری -1

 خمیر ترش-12کراکر -11لواش -10گاتا 

6 000،500،2  10 نان حجیم و نیمه حجیم 

ماه 30   000،500،2  11 دوره سرآشپزی 

 5 000،500،2  12 دوره میزآرایی و چیدمان 

 8  (

 دوماه(

000،500،3  13 دوره هتلداری 

 8  (

 دوماه(

000،500،2 دوره گردشگری و بوم  

 گردی

14 

هویچ )کاج -4برگ  4خیار -3رز(  –گل شلغم ) کوکب -2هنداوانه دو مدل -1

کدو)رز بلند( و شش پر-7برگ(  –بادمجان)ستاره -6سیب  -5شکوفه(  –  

3 000،200،1  15 دوره حکاکی و میز آرایی 

 2 000،500،2  16 دوره ژامبون و کالباس 

 2 000،500،2  17 دوره باقلوا یوفکا 

مدل شیرینی های مدرن، خشک و سنتی12  3 000،500،1  18 دوره شیرینی خشک 

کوکی -7نرم -6کشمشی -5دابل شکالت -4شکالتی -3اوتمیل -2براونی -1

کوکی اسنیکرز-8بادام زمینی   

2 000،500،1  دوره کوکی های کافی 

 شاپ

19 
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خاگینه-رنگینگ  –مسقطی  –شعله زرد  –فرنی  –انواع حلوا سنتی و مدرن   3 000،500،2  20 دوره دسر سنتی 

 3 000،500،2  21 دوره دسرهای بین الملل 

پارتی فود ها –کاناپ  –کالپ ها  –تارت ها   3 000،500،1  22 دوره فینگر فود 

 مدل شیرینی 6 <<ت   750یک پکیج 

 1،800،00پکیج  3

 2،500،000پکیج  5

 3،000،000پکیج  7

پکیج 7  000،750  

000،800،1  

000،500،2  

000،000،3  

 23 شیرینی های نوروزی

000،500،3  2 پخت کیک، خامه کشی ، فیلینگ ، انواع کرم ها، کار با ماسوره  24 دکور کیک خام 

طال، گاناش کشیها، ورق  مولدپخت کیک ، کاور ، تاپر دست ساز، کار با انواع   3 000،500،3  25 دکور کیک فوندانت 
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