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Překládací příbory

Předmět:
Výstižný popis způsobu
využití nebo metodické
pokyny:

Stolničení
Žáci se seznámí s inventářem na úseku
obsluhy, s druhy překládacích příborů, s jejich
ošetřováním.

PŘEKLÁDACÍ PŘÍBORY
Používají se zejména při složité obsluze, používají je obsluhující při překládání pokrmů nebo při
dokončování pokrmů před hostem. Někdy se přikládají k pokrmům na mísách, když se hosté
obsluhují sami.
Druhy překládacích příborů
velký překládací příbor -velká lžíce a velká dvojzubá vidlička
běžný překládací příbor -polévková lžíce a masová vidlička
rybí překládací příbor
salátový překládací příbor
lopatky- na ryby, na led
kleště-na zákusky, led, cukr
naběračky-na polévku, omáčku, šťávu
nůžky na drůbež
kleště na špagety

Ošetřování příborů
Čistota se udržuje mytím v horké vodě s přidáním saponátu a důkladným leštěním.
Příbory pro mimořádné, slavnostní příležitosti se skladují odděleně, po deseti kusech podle druhu.

TEST

1. Velký překládací příbor je: a) velká lžíce a velká vidlička
b) naběračka
c) moka lžička

2. Co je to běžný překládací příbor: a) polévková lžíce a masová vidlička
b) kleště
c)naběračka

Vyjmenuj překládací příbory:
………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....

K čemu slouží překládací příbor:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

TEST - řešení

1. Velký překládací příbor je: a) velká lžíce a velká vidlička
b) naběračka
c) moka lžička

2. Co je to běžný překládací příbor: a) polévková lžíce a masová vidlička
b) kleště
c)naběračka

Vyjmenuj překládací příbory:
Velký překládací příbor, běžný překládací příbor, rybí překládací příbor, salátový překládací příbor,
lopatky, kleště, naběračky, nůžky na drůbež, kleště na špagety

K čemu slouží překládací příbor:

Používají se zejména při složité obsluze, používají je obsluhující při překládání pokrmů nebo při
dokončování pokrmů před hostem.
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