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Vzdělávací oblast:

Stravovací a ubytovací služby

Tematická oblast:

Inventář na teplé nápoje

Předmět:
Výstižný popis způsobu
využití nebo metodické
pokyny:

Stolničení
Žák se seznámí s inventářem na podávání
teplých nápojů, naučí se ho správně
používat a rozlišovat.

INVENTÁŘ NA TEPLÉ NÁPOJE
Teplé nápoje podáváme v porcelánových nebo skleněných nádobách, doplněné podšálkem.
Sklo i porcelán jsou křehké, proto s nimi pracujeme opatrně, neskládáme je do vysokých vrstev,
skladujeme podle druhu a velikosti.
Před použitím vždy přeleštíme.
Duhy inventáře na teplé nápoje
Šálek a konvička na moka kávu
Šálek a konvička na černou kávu
Šálek na italské espreso
Šálek a konvička na čaj
Konvičky na mléko a smetanu
Konvice velké (obsah 2 litry)
Tenkostěnné sklenice s kovovou objímkou
Silnostěnné sklenice na stopce
Příbor na kapanou kávu -je dvoudílný, nahoře sítko s víčkem, dole kovový šálek se skleněnou
vložkou
Džezva -kovová nádobka kónického tvaru s rukojetí na přípravu a servírování turecké kávy

TEST
1. Džezva je: a) nádoba na přípravu turecké kávy
b) konvice na čaj
c) konvice na přípravu kakaa

Vyjmenuj inventář na podávání teplých nápojů:
………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………

Co je to příbor na kapanou kávu:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Z jakého materiálu se používá inventář na teplé nápoje:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

TEST – řešení
Džezva je:

a) nádoba na přípravu turecké kávy
b) konvice na čaj
c) konvice na přípravu kakaa

Vyjmenuj inventář na podávání teplých nápojů:
Šálek a konvička na moka kávu, šálek a konvička na černou kávu, šálek na italské espreso, šálek a
konvička na čaj, konvičky na mléko a smetanu, konvice velké, tenkostěnné sklenice s kovovou
objímkou, silnostěnné sklenice na stopce, příbor na kapanou kávu, džezva

Co je to příbor na kapanou kávu:
Je dvoudílný, nahoře sítko s víčkem, dole kovový šálek se skleněnou vložkou

Z jakého materiálu se používá inventář na teplé nápoje:
Porcelán, sklo
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