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Předmět:
Výstižný popis způsobu
využití nebo metodické
pokyny:

Stolničení
Žáci se seznámí s prádlem používaným při
stolování v provozech společného stravování,
s jeho údržbou.

PRÁDLO
Prádlo používáme v restauraci, hotelu a při práci obsluhy v restauraci. Všechno prádlo, které se
používá musí být čisté a nepoškozené. Měli bychom dbát na sladění barev v celé místnosti. Veškeré
prádlo používáme jen k účelům, pro které je určeno.
Dělení prádla:
1. Restaurační prádlo
ubrusy – převis po stranách stolu 20 až 30 cm, čtvercové, obdélníkové, kulaté, oválné, banketní
(ubrus větších rozměrů pro slavnostní příležitost)
moltony – jsou plstěné nebo molitanové podložky na stoly pod ubrus, zamezují smekání
ubrusu, tlumí hluk při stolování
plátěné ubrousky – jídelní, snídaňové
anglické prostírání – dečky místo ubrusu
naperony – jsou menší ubrusy ke krytí ubrusů, zakrývání skvrn, barevné
štoly – ke zvýraznění dekorace stolu
2. Hotelové prádlo – ložní prádlo, ručníky, osušky
3. Pracovní prádlo
příručníky – jsou určeny pouze pro práci číšníků, použití z důvodů hygienických, estetických,
bezpečnostních
utěrky – leštění inventáře
části pracovního oděvu
Ošetřování prádla
Vlhké, polité ubrusy je třeba nechat uschnout, poškozené prádlo opravit a pak teprve prát. Důležité
je správné označení a rozlišení prádla z jednotlivých středisek při odvozu do prádelny.

TEST
1. Moltony jsou: a) velké ubrusy
b) plstěné podložky pod ubrus
c) čtvercové prostírání
2. Příručník je: a) čtvercový ubrus
b) druh dečky
c) plátěný ubrousek určen pro práci obsluhy
3. Převis ubrusu přes stůl je: a) 20 až 30 cm
b) 30 až 40 cm
c) 10 až 20 cm

Vyjmenuj druhy restauračního prádla:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Vyjmenuj druhy hotelového prádla:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………

Co je to anglické prostírání:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

TEST – řešení
1.Moltony jsou:

a) velké ubrusy
b) plstěné podložky pod ubrus
c) čtvercové prostírání

2.Příručník je:

a) čtvercový ubrus
b) druh dečky
c) plátěný ubrousek určen pro práci obsluhy

3. Převis ubrusu přes stůl je: a) 20 až 30 cm
d) 30 až 40 cm
e) 10 až 20 cm

Vyjmenuj druhy restauračního prádla:
Ubrusy, moltony, plátěné ubrousky, anglické prostírání (dečky), naperony, štoly

Vyjmenuj druhy hotelového prádla:
Ložní prádlo, ručníky, osušky

Co je to anglické prostírání:
Prostření deček místo ubrusu

Použité zdroje:
Učebnice - Autorka: Alena Šindelková, Stolničení učebnice pro odborná učiliště obor kuchařské
práce, nakladatelství PARTA, vydáno 2001
Gustav Salač, Stolničení, nakladatelství FORTUNA, rok vydání 1996
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