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Inventář na podávání pokrmů

Předmět:

Stolničení

Výstižný popis způsobu
využití
pokyny:

nebo

metodické

Žák je seznámen s inventářem, který se
používá při podávání pokrmů na úseku
obsluhy, naučí se ho správně používat.

Inventář na podávání pokrmů
V provozovně máme přiměřené množství inventáře, ostatní je uložen ve skladu. Pro každý pokrm
používáme správný inventář. Tento inventář je vyroben z porcelánu, skla, kovu. Je určen k přinesení
pokrmu a k jeho konzumaci. Pravidelně kontrolujeme jeho stav, používání a ošetřování. Včas
nepoužitelný vyměňujeme.
Druhy inventáře na pokrmy
Talíře- klubový, masový, polévkový, dezertní, moučníkový, pečivový, máslový
Mísy-různé velikosti, oválné, kulaté, hluboké, mělké, obdélníkové, na polévku
Misky- na kompoty (užší a vyšší), na salát (širší a nižší), na přílohy, na zapékání (gratinky,
kokotky)
Omáčníky
Vývarové šálky -jedno nebo dvě uoška, podložní talířek
Timbály-kulaté nádobky se šikmou stěnou a pokličku na dušené pokrmy
Kastrůlky
Poklice (kloše)- na mísy a talíře z kovů nebo plastů
Kalíšky a pohárky na vajíčka
Lisy na citron

TEST
1. Terina je: a) druh talíře
b) mísa na polévku
c) mistička na kompot
2. Timbál je: a) nádoba na dušené pokrmy
b) druh kompotové mističky
c) druh talíře
3. Kokotka je: a) kompotová mistička
b) miska na zapékání
c) miska na salát

Vyjmenuj druhy talířů:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Jaké tvary mís používáme na podávání pokrmů:
………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Popiš šálek na podávání vývaru:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

TEST - řešení
1. Terina je: a) druh talíře
b) mísa na polévku
c) mistička na kompot
2. Timbál je: a) nádoba na dušené pokrmy
b) druh kompotové mističky
c) druh talíře
3. Kokotka je: a) kompotová mistička
b) miska na zapékání
c) miska na salát

Vyjmenuj druhy talířů:
Klubový, masový, polévkový, dezertní, moučníkový, pečivový, máslový

Jaké tvary mís používáme na podávání pokrmů:
Oválné, hluboké, mělké, obdélníkové, čtvercové

Popiš šálek na podávání vývaru:
Nízký šálek, jedno nebo dvě ouška, podložený talířkem
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