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Podávání snídaně

Předmět:
Výstižný popis způsobu
využití nebo metodické
pokyny:

Stolničení
Žák se seznámí se způsoby podávání snídaně,
s druhy snídaní.

PODÁVÁNÍ SNÍDANĚ
Podávání snídaně patří mezi nejnáročnější úkoly obsluhy, protože většina hostů spěchá, používá se velké
množství inventáře a podává se velký sortiment nápojů. Proto se zavádějí nové formy prodeje – švédský
stůl (volný výběr nápojů a pokrmů). Snídaně podáváme většinou od 6 do 10 hodin.
Druhy snídaní
1. Jednoduchá snídaně (základní) – teplý nápoj, pečivo, máslo, džem
2. Složitá snídaně – jednoduchá snídaně doplněná vydatným pokrmem, ovocná nebo zeleninová
šťáva
3. Cizinecká snídaně – složitá snídaně podle zvyklostí určitých národů
4. Anglická snídaně – silný čaj, teplé toasty, máslo, džem, ovesná kaše, masitá jídla, vaječná jídla,
ovoce
5. Americká snídaně – před snídaní ovocné a zeleninové šťávy, káva, toasty, máslo, džem, kaše,
vaječné omelety

TEST
Vyjmenuj druhy snídaní:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Co je to švédský stůl:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Od kolika do kolika hodin se podává snídaně:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Co obsahuje složitá snídaně:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Co podáváme při americké snídaní:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...

TEST – řešení
Vyjmenuj druhy snídaní:
Jednoduchá snídaně, složitá snídaně, cizinecká snídaně, anglická snídaně, americká snídaně

Co je to švédský stůl:
Volný výběr nápojů a pokrmů

Od kolika do kolika hodin se podává snídaně:
Většinou od 6 do 10 hodin

Co obsahuje složitá snídaně:
Je to jednoduchá snídaně doplněná vydatným pokrmem, ovocná nebo zeleninová šťáva

Co podáváme při americké snídani:
Před snídaní podáváme ovocné a zeleninové šťávy, káva, toasty, máslo, džem, kaše, vaječné omelety
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