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Vzdělávací oblast:

Stravovací a ubytovací služby

Tematická oblast:

Malý stolní inventář

Předmět:
Výstižný popis způsobu
využití nebo metodické
pokyny:

Stolničení
Žák se seznámí s inventářem používaným při
stolování, naučí se ho správně používat.

MALÝ STOLNÍ INVENTÁŘ
Tento inventář plní funkci gastronomickou, hygienickou, estetickou, informační, doplňuje celkový
vzhled stolu. Bývá umístěn uprostřed stolu nebo je připraven na příručním stole.
Tento inventář musí být alespoň jednou za den ošetřen, podle potřeby i častěji. Jednou za týden se
musí vyprázdnit, umýt, vysušit a znovu naplnit.
Druhy
1. Umístěny na stole
Vázičky na květiny, sypátka na sůl, pepř, papriku, párátník, vázička, menážka (přenosný soubor
dochucovacích prostředků- slánka, kořenka), cukřenky
2. Umístěny na příručním stole
Karafinky (skleněné nádobky na olej, ocet), nádobky na hořčici, dochucovací prostředky (kečup,
dresinky v originálním balení)

TEST

Jakou funkci při stolování plní malý stolní inventář
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

1. Menážka je: a) přenosný soubor dochucovacích prostředků
b) malá cukřenka
c) karafa na ocet

2. Malý stolní inventář je: a) vidlička
b) slánka
c) nůž
3. Jak často musí být malý stolní inventář ošetřen: a) jednou za den
b) jednou za měsíc
c) pětkrát za den

4. Karafinka je: a) párátník
b) nádobka na olej a ocet
c) cukřenka

TEST - řešení

Jakou funkci při stolování plní malý stolní inventář
Malý stolní inventář plní funkci gastronomickou, hygienickou, estetickou, informační

1. Menážka je: a) přenosný soubor dochucovacích prostředků
b) malá cukřenka
c) karafa na ocet

2. Malý stolní inventář je: a) vidlička
b) slánka
c) nůž
3. Jak často musí být malý stolní inventář ošetřen: a) jednou za den
b) jednou za měsíc
c) pětkrát za den

4. Karafinka je: a) párátník
b) nádobka na olej a ocet
c) cukřenka
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