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ПОЈАМКУВАРСТВА

Куварство или кулинарство (лат. кухиња) је вештина припремања јела и из
бор животних намирница биљног и животињског порекла које се користе за људску исхра
ну. Подразумева физичке и хемијске поступке којима се мењају физичка и хемијска својства 
животних намирница. Физичком и термичком обрадом намирница добијају се јела за кон
зумирање. Првобитни облик животних намирница мења се физичким и термичким поступ
цима тако да оне постају мекше или чвршће, ситније или крупније, компактне или растре
сите, а тиме и укусније. Месо кувањем постаје мекше и мења облик. Кромпир кувањем по
стаје мекан јаја чвршћа. И хлебно тесто печењем постаје чвршће. Куварство представља 
начин и вештину састављања намирница по одређеном рецепту уз додатак потребних зачи
на и средстава за њихово повезивање уз деловање физичке или термичке обраде.

Куварство је значајна грана гастрономије. Куварство подразумева технику и вешти
ну састављања намирница по одређеном рецепту уз додатак потребних зачина и средстава 
за њихово повезивање уз деловање термичке обраде. Значај, задатак и развој куварства кроз 
векове тесно је повезан са развојем друштвено економских односа. У прадавним временима 
људи су живели од лова, хранили се сировим месом животиња и риба, дивљим плодовима, 
корењем и другом свежом, непрерађеном храном. Тражење хране била је главна делатност 
човека. Некада је узимање хране зависило од среће у лову. Човек није знао ништа о дуго
трајном чувању хране. Срећан што је дошао до ње, био је у стању да у неколико обеда поједе 
сав улов. За то кратко време унета храна претварала се у сало које је било његова енергетска 
залиха до следећег улова. Та способност се задржала до данас. Човек може да поједе много 
више хране него што му је потребно. Како има обезбеђену храну, он не гладује већ на наго
милано сало додаје ново и тако се стално дебља (ако нема довољну самоконтролу). Због 
преобилне и нездраве исхране све чешће се јављају болести крвних судова, кардиоваску
ларна обољења, дијабетес (шећерна болест), карцином и различита хронична обољења. Пла
нирањем исхране у јеловницима морају бити заступљена јела са смањеном количином ма
сноће, умереном количином кухињске соли и шећера. Добар кувар мора, ако је потребно, 
да промени своје навике и припрема храну која неће бити штетна за здравље корисника. Од 
свих спољних фактора који условљавају добро или лоше здравље појединаца или народа, 
исхрана има највећи значај. Исхрана утиче на развој и здравствено стање организма, тј. ути
че на његову правилну функцију и виталну способност. Узимање хране је услов за нормално 
функционисање организма. Основна одлика свих живих бића је стална потреба за храном. 
Живот се састоји у сталној размени материја, сталном трошењу једних и стварању нових 
супстанци. Да би организам могао да живи, потребно је да се стално храни. Исхрана и живот 
су нераскидива целина и не могу се замислити једно без другог. Без здравствено безбедне и 
правилно термички обрађене хране није могућ рад нити икаква друга права активност чо
века. Са физиолошке тачке гледишта рад је процес трошења енергије. Потребну енергију 
човек може добити само кроз храну коју је прерадио од сировина и полупроизвода у одго
варајуће јело, и то куварском техником и вештином. Куварска техника и вештина чине скуп 
радњи са намирницама уз помоћ алата да би се добило јело одређеног мириса, боје, укуса и 
потребне хранљиве вредности. Квалитет одређеног јела зависи од доброг норматива, ква
литета намирница, правилне термичке обраде, примене одговарајућег алата и основних 
средстава за рад. Од сировине до готовог јела намирница мења своја физичка, биолошка, 
хемијска и сензорна својства.



КУХИЊА, КУВАР И КУХИЊСКЕ ПРОСТОРИЈЕ

Друштвена подела рада условила је настанак разних занимања. Једно од значајнијих 
и друштвено потребних занимања јесте занимање кувар. Кувари припремају разне врсте 
јела: слана, слатка, топла и хладна. Да би могли успешно да се баве својом професијом, 
кувари треба да познају велики број јела, односно животних намирница, њихову хранљи
вост и могућност прераде, калоричну вредност, пробављивост, услове ускладиштења и чу
вања. Кувари морају да познају рецептуру за припрему разних врста јела као и нормативе 
утрошка намирница за припрему јела. Поред тога треба да имају развијена чула мириса и 
укуса како би могли да осете мирис и укус јела која припремају. Веома је важно да кувар 
има развијени осећај за лепо. Смисао са лепо обликовање и аранжирање јела доприноси 
општем изгледу и уредности сервираног јела. Савремене кухиње су опремљене разним уре
ђајима, апаратима, инвентаром, посуђем итд. којим кувари треба да знају правилно да ру
кују, тј. да се служе и тиме повећају радни учинак и квалитет припремљених јела.

Кувари обављају свој посао у затвореном простору у коме су веома често изложени 
високим температурама, струјању ваздуха и разним испаравањима. Свој посао често оба
вљају стојећи и ходајући па често обољевају. Према статистичким подацима мали број ку
вара оде у редовну пензију, што сведочи о томе колико је то тешко занимање.

Са општим развојем друштва, урбанизацијом и индустријализацијом, улога кувар
ства и куварског занимања постаје све значајнија и сложенија. Пре свега, мисли се на темпо 
живота који собом носи многе нелагодности везане за развијено друштво разне врсте обо
љења која захтевају специјалну исхрану. Дакле, од кувара се тражи да осим припремања 
хране познаје и основе науке о исхрани дијететику. Куварство је једна од основних ком
понената туризма па има веома значајну улогу у туристичкој пропаганди. Поред природних 
лепота, историјских споменика и фолклора, добра кухиња је предуслов за туристички раз
витак једне земље. Гастрономска понуда је саставни део свеукупног туристичког производа 
и значајно утиче на његов квалитет и опште задовољство госта. је још један од разлога 
због којих јој треба посветити посебну пажњу.

Реч кухиња је латинског порекла (cu a) и не означава само просторију у којој се 
припрема јело, него и начин приређивања јела као и сама јела. Под кухињом се још подра
зумева просторно и функционално урађени део сваког угоститељског објекта. У овом про
стору налази се одговарајућа опрема којом запослено квалификовано и помоћно особље 
припрема и прерађује намирнице различитим физичким и термичким процесима (љуште
њем, сечењем, роловањем, кувањем, динстањем, печењем, пржењем, сотирањем, итд.) уз 
додатак разних зачина, мирођија и поврћа у полуготова и готова јела и јела по поруџбини 
према усвојеним нормативима и рецептурама. Задатак кухиње је да производи здравствено 
безбедну храну која мора да задовољи и следеће критеријуме: да буде хигијенски исправна,
да буде високе хранљиве и биолошке вредности, да буде испланиране енергетске вредно
сти, да има прихватљив естетски изглед и пожељна сензорна својства, да буде одговарајуће 
температуре за конзумирање (не више од З °С). Добра и савремена кухиња често је гурман
ски мотив, знатижеља, а понекад мода и престиж. Добра кухиња може бити репрезентатив
ни део културе једног народа, а добрим делом и фактор гастрономске понуде. Према месту 
настанка трошкова кухиња је одељење где настају највећи трошкови у пословању угости
тељских пословних јединица. С друге стране, добро организована и стручно вођена кухиња 
у којој се производи квалитетна храна свакако ће допринети бољем пословном успеху радне 
организације. Кухиња представља најважнији погон хотела или ресторана. Свака кухиња у 
свом саставу има и пратећа одељења, свако од њих има одређену функцију. Најпогодније 



место за кухињу су спрат или приземље, али никако не подрум. Оваква поставка је потребна 
ради лакшег снабдевања кухиње као и због потребе да буде у истом нивоу са продајним 
одељењима рестораном, кафаном, салоном, терасом, баштом. Кухиња не сме да буде мно
го удаљена од продајног одељења, како услужном особљу дужина пута не би умањила ефи
касност услуживања. Кухиња не би смела бити ни сувише близу продајних одељења да го
сти не би осетили разна испарења и мирисе из кухиње. Организација рада мора испуњавати 
одређене хигијенско санитарне услове како не би дошло до загађења. Подови морају бити 
од чврстог и глатког материјала који није клизав а погодан је за чишћење и брзо се суши. 
Зидови треба да су обложени керамичким плочицама од 180 до 200 висине. Висина треба
да буде адекватна да би остало довољно простора за испарења, дим и мирисе (најмање 280

Јачина осветљења мора одговарати радним задацима запосленог особља. Довод 
чистог ваздуха и вентилација кухињских просторија изузетно су значајни за здравље запо
слених. Свака кухиња треба да има текућу топлу и хладну воду, канализацију са добром 
пропусном моћи за отпадне нечисте воде. У већини земаља Правилник о минималним тех
ничким условима регулише опремање и рад у кухињама.

КОМПЛЕКС КУХИЊЕ
Израз „комплекс кухиње” дефинише кухињу и њене анексе. Реч је о функционалној 

целини различитих одељења како би могла да приме специфичну материјалну опрему 
(основна и обртна средства, намирнице и др.) за специјализовани персонал који би омогу
ћио трансформацију сирових намирница у кувана јела спремна за непосредно конзумирање. 
Термин „кухиња” када се користи изоловано, одговара једино зони кувања, тј. топлој кухи
њи. Приликом пројектовања кухиње треба поштовати три суштинска правила: одредити 
секторе или зоне рада, изнаћи најкраће могуће кружење у ходу, поставити принцип хода 
унапред.

Однос површине и запремине у различитим просторијама или зонама за припрему 
мора бити стриктно израчунат и у функцији важности и природе система пружања услуга.
На основу поделе рада и задатака кухиње разликујемо основна и помоћна одељења кухињ
ског блока. У помоћна кухињска одељења сврставамо она у којима се примају намирнице и 
даље обрађују тј. чисте, перу и припремају за даљу употребу. У помоћна одељења спада и 
кухињска перионица (црног и белог посуђа и другог инвентара). Кухињски блок у коме се 
непосредно припремају топла и хладна јела, посластице и топли напици називамо основним 
одељењима кухиње.

Основна одељења кухињског блока чине: главна кухиња топла кухиња, на кухиња, 
посластичарница, пекара и кафе кухиња.

Помоћна кухињска одељења су: просторије за примање животних намирница и друге 
робе, просторије за чување намирница магацини, приручни магацини, просторије за при
премање намирница, месара, перионица белог посуђа, перионица црног посуђа, чистионица 
сребра и другог скупоценог и специфичног инвентара, канцеларија шефа кухиње, трпеза
рија кухињског особља, хигијенске просторије, гардероба кухињског особља, конобарски 
офис (of ce) условно.

За утоститељску кухињу посебно је важно место с којег конобари преузимају јела. У 
савременим кухињама то су проточни топли столови који уједно служе за грејање тањира и 
темперирање јела. Свака угоститељска кухиња мора имати на видном месту зидни сат и 
телефон.

Главна кухиња топла кухиња представља најважније одељење целокупног кухињ
ског блока. Служи за припремање, термичку обраду и завршну обраду намирница. У њој се 



припремају супе, чорбе, топла предјела, рибе, ракови, шкољке, готова јела, јела по поруџ
бини и варива, а исто тако ту се сва топла јела преко кухињског пулта издају ресторатерима 
који их сервирају гостима. Блок за термичку обраду (шпорети) треба да је постављен у сре
дишњем делу кухиње тако да је приступачан са свих страна. За припремање свих врста јела 
главна кухиња добија полупрерађене намирнице из припремних одељења. Ову кухињу са
чињава простор око шпорета и простор на коме су смештени термички уређаји и други уре
ђаји и опрема. У делу ове кухиње где се врши завршна обрада, сечење куваног или печеног 
меса, аранжирање јела, налазе се посебни радни столови са глатким површинама. За рад у 
топлој кухињи потребно је обезбедити довољно чистог ваздуха, тј. извршити кондицирање 
животне и радне средине. Свака кухиња мора испуњавати минималне техничке услове као 
и посебне услове заштите и безбедности на раду. Опрема у кухињи мора бити покретна тако 
да се при чишћењу и прању може лако померати.

Хладна кухиња Ова кухиња мора бити одвојена од топле кухиње неким преград
ним зидом, најчешће од стакла. У овом одељењу се припремају јела на чији укус и изглед 
негативно делује топлота. Хладна кухиња мора бити добро осветљена и проветрена зато 
што се хладна јела украшавају, то (опет) захтева велику прецизност. У овој кухињи се 
припремају хладна предјела, хладна јела, разне салате. Хладна кухиња мора имати потребне 
уређаје и прибор (радне столове, разне машине за сечење, фрижидере итд.).

Посластичарница је једно од основних одељења кухињског блока где се припрема
ју слатка јела. Посластичарница се обично дели на: просторије за припремање слатких јела, 
просторије за печење слатких јела или термички блок са етажерима, изложбени, расхладни 
и сервисни простор. Ако угоститељско предузеће нема пекару, простор посластичарнице, у 
зависности од времена, а најчешће у ноћним сатима, користи се као пекара за пекарске про
изводе. У посластичарницама се припремају сладоледи и друге хладне посластице на бази 
сладоледа и воћа. За производњу сладоледа треба обезбедити посебан простор и опрему из 
бактериолошких и санитарно хигијенских разлога. 

Уколико посластичарница добија готов сладолед, потребне су наменске расхладне 
витрине. Посластичарница је опремљена различитим термичким уређајима, шпоретима, 
конвектоматима, кварцним лампама, пећницама, казанима за кување крема, разним маши
нама, столовима са дрвеном и мермерном плочом, миксерима, планеторним миксерима, 
расхладним уређајима за темперирање и производњу одређених производа, ситним инвен
таром и алатом. У савременим посластичарницама производни и радни процеси су макси
мално механизовани и аутоматизовани.

Пекара је веома често саставни део кухињског блока и најчешће послује у оквиру 
посластичарнице користећи заједнички простор и један део опреме. У бољим хотелима пе
каре су издвојене и то веома често ван кухињског блока. Опремљене су веома скупим ма
шинама за производњу различитих пекарских производа као што су: електрична сита, ме
силице за тесто, делилице, округлитељи, векнерице, кифлерице, ферментационе коморе, пе
ћи са различитим изворима енергије, етажере, колица, радне столове и друге уређаје, алате 
и колица. Пекаре производе различите врсте хлебова, ситних пецива од квасног, лиснатог 
или трошеног теста и друге производе за доручак и остало пословање.

Кафе кухиња је део кухињског блока и бави се припремањем топлих напитака: кафе, 
чаја, чоколаде, какаоа, млека, беле кафе итд. У кафе кухињи се припремају и јела за доручак: 
јела од јаја, сухомеснатих производа, разних салама, изнутрица и млечних производа. Опре
мљена је термичким уређајима као што су: шпорети, (бен мари), топли сто, апарати за кафу, 
чај и млеко, расхладни уређаји, радни столови, ситан инвентар, прибор и алат.



Помоћна кухињска одељења веома су различита што зависи од капацитета, врсте и 
организације кухиње. 

Просторије за примање намирница везане су уз економски простор, тј. двориште 
и морају осим главног улаза имати и улаз за особље. Величина просторија за примање на
мирница зависи од капацитета и начина снабдевања кухиње. Просторије морају бити опре
мљене одговарајућим инвентаром, вагама, столовима, полицама итд.

Просторије за чување намирница – магацини Разне намирнице захтевају при 
ускладиштењу и различите услове за чување. Да би се спречило кварење намирница у ма
гацинима, потребно је осигурати одговарајућу микроклиму. Зато се намирнице ускладишта
вају по групама, тј. по колонијалу. Посебну пажњу треба обратити на залихе, лако кварљиву 
робу која се чува у расхладним коморама, с различитим режимима температуре и расхлад
ним уређајима. Магацини намирница морају бити у близини кухињског блока. Они морају 
бити тако распоређени да несметано функционише достава намирница и друге робе (у ку
хињи), а да уједно не ометају рад у кухињи као и улаз и излаз гостију из ресторана.

При складиштењу намирница потребно је пазити на правилно ускладиштење разли
читих намирница да својим мирисом не угрозе квалитет друге робе.

Приручни магацини У приручним магацинима чувају се приручне залихе намир
ница за одређено време. Зато се ови магацини зову дневни, привремени или недељни. Они 
су најчешће смештени у непосредној близини кухиње. Да се ускладиштене залихе не би 
поквариле, простор мора имати одређену микроклиму (температуру, влажност, вентилаци
ју). Магацин потрошног материјала треба сместити ван кухињског блока због мириса, 
отровних и испарљивих материја.

Просторије за припремање намирница Технолошки процес припремања намир
ница састоји се и од неких физичких промена које морамо урадити да би намирница била 
што спремнија за финалну обраду у кухињи. У гастрономији под физичком променом под
разумевају се следеће радње: чишћење, прање, разврставање намирница, љуштење, ренда
ње намирница, скидање коже, отклањање костију (откоштавање, транширање, понгловање), 
филирање рибе, итд., ситњење намирница на разне облике, коцке, комаде, штапиће итд.

Просторије у којима се припремају намирнице за основна одељења морају бити раз
врстане према врсти намирница и опремљене одговарајућим инвентаром, специјализованим 
машинама и алатима за обраду намирница. Када је реч о опреми, потребни су механизација 
рада и што бољи хигијенски услови при раду. Процес рада треба да буде организован тако 
да се намирница креће од нечисте стране ка чистој и да се остаци одвајају уз минималан 
губитак рада, времена и намирница. Велике и правилно пројектоване кухиње имају развр
стане просторије према врсти намирница које обрађују због специфичног мириса, укуса и 
начина обраде. 

Просторије за припремање намирница могу бити:
одељење за грубу припрему поврћа, одељење за фину обраду поврћа и обликовање, 

одељење за обраду воћа, одељење за обраду рибе (скидање крљушти, шкржних поклопаца, 
шкрга, пераја, коже, утробе, сечење на комаде, обликовање итд.). Ово одељење може да има 
и базене за чување живе рибе и расхладне уређаје итд. 

Одељење за грубу припрему поврћа Ово одељење служи за прање, чишћење, резање 
поврћа у разним облицима. Из овог одељења, по потреби, поврће се шаље у остала одељења 
кухиње. Ово одељење мора имати потребан инвентар, базен за прање, уређај за сечење, раз
не пресе, потискиваче, машине за љуштење и сечење поврћа. Ово одељење се најчешће на
лази близу кухиње или у подрумским просторијама са лифтом.



Одељење за фину обраду поврћа и обликовање Боље кухиње имају посебно издво
јено ово одељење финализације и обликовања поврћа за потребе топле и хладне кухиње.

Одељење за припрему воћа Ово одељење је ређе издвојено као посебна целина. Нај
чешће функционише у оквиру хладне посластичарнице и магацина намењеног посласти
чарници. Опремљено је фрижидерима и другим уређајима и алатом.

Месара се налази близу топле и хладне кухиње јер их снабдева свежим месом. У 
свом саставу има одређени број фрижидера за сваку врсту меса, расхладну комору за дуго
трајније ускладиштење и чување меса (ради економске сигурности, мањих трошкова тран
спорта итд.). У месари треба да буду одвојени место и прибор за обраду живинског меса и 
меса рибе, од меса стоке за клање (месо говеда, свиња и оваца). У коморама се месо замрзава 
и до С. Ово одељење је опремљено машинама за млевење и сецкање меса, пањевима за 
сечење, радним столовима итд. У месари се месо обрађује и даје на даљу употребу. Ако се 
месара налази у подруму а не у истом нивоу са кухињом, мора бити са лифтом.

По правилу већина месара је подељена на радионице по секцијама, део где се чувају 
полутке или целе животиње одране (хладњача, коморе, преткоморе) и део финалних произ
вода за потребе кухиње. У месари треба да буду одвојени место и прибор за обраду меса по 
врстама.

Перионица белог и црног посуђа Просторија за прање посуђа мора бити тако 
постављена да обезбеђује лак и подесан пријем употребљеног и одношење чистог посуђа. 
Путеви пријема употребљеног посуђа и одношење чистог посуђа не смеју се међусобно 
укрштати. Из епидемиолошких разлога потребно је да се одвојено пере црно и бело посуђе. 
Просторије за прање посуђа морају имати столове за пријем употребљеног посуђа, судопере 
са преградама и са прикључцима хладне и топле воде као и одводом канализацијом. Сто
лове за сушење и цеђење опраног посуђа и сталаже (алуминијумске) за чување чистог по
суђа. Пре испирања посуђе се мора потопити у воду од око 90°С, а температура воде за 
испирање мора бити око 60°С. Са хигијенске тачке гледишта непрописно је брисање посуђа 
крпама јер се накнадно може загадити. Данас се користе машине за прање посуђа, па чак и 
сушење. Употребом машине добија се у времену, а исто тако се постиже већи степен чисто
ће посуђа.

Перионица белог посуђа налази се у непосредној близини канцеларије. У овом оде
љењу перу се: тањири, овали, подметачи, прибор за јело.

Перионица црног посуђа треба да је смештена у непосредној близини топле кухиње. 
Овде се перу лонци, шерпе, таве, тепсије, плехови, цедиљке, кутлаче, мутилице. Опремљена 
је такође троделном судопером за прање.

Чистионица сребра и другог скупоценог и специфичног инвентара Ово одеље
ње имају бољи хотели у свом саставу. Сребрно посуђе оксидише па тражи много више па
жње и опрезности приликом руковања и паковања.

Канцеларија шефа кухиње Просторија шефа кухиње је тако смештена да он из 
ње може посматрати и контролисати рад кухиње и усмеравати куварско особље. Ова про
сторија се налази у средини кухињског блока и по правилу је мало уздигнута. У овој про
сторији се мора налазити следеће: писаћи сто и столица, орман, рачунар, телефон. Ту је 
смештена потребна кухињска администрација: књиге требовања, књиге јеловника, норма
тиви јела и напитака, планови рада, производни задаци, задужења и наруџбине.

Трпезарија кухињског особља Ово одељење служи кухињском особљу за руча
вање и за одмор између појединих фаза рада у кухињи. Овој просторији треба посветити 



нарочиту пажњу јер особље обично ради по осам и више сати, и то на ногама. Просторија 
треба да буде светла, пријатна и лепо уређена, а може садржати и неко средство за разоноду.

Хигијенске просторије (просторије за одржавање личне хигијене) У хигијенске 
просторије убрајамо купатила (туш кабине) за особље, тоалетну групу и претпросторе. Хи
гијенске просторије морају бити одвојене за мушко и женско особље. Својом удобношћу 
хигијенске просторије морају обезбедити особљу одређене услове, посебно хигијене и хи
гијене рада.

Купатило и тоалет представљају санитарни чвор за запослено особље у кухињи и 
служе за одржавање хигијене. После сваке употребе тоалета запослени морају да перу руке 
сапуном и да их дезинфикују како не би неопраним рукама загадили храну и изазвали тро
вање гостију. По завршеном раду кухињско особље се купа да би одстранило са тела разли
чите мирисе који се током рада задрже на кожи.

Гардероба кухињског особља Ова гардероба се налази на самом улазу у кухињски 
блок. Опремљена је двокрилним орманима за остављање гардеробе. Једно крило служи за 
остављање одеће у којој се долази на посао, друго крило за радну одећу. Ове две одеће се 
не смеју додиривати да се не би заразила радна гардероба, а преко ње и храна и кухиња.

Конобарски офис Конобарски офис представља поливалентни простор који се на
лази између линије кухиње и сале где се обављају помоћне и припремне радње за пријем 
поруџбина.

ВРСТЕ УГОСТИТЕЉСКИХ КУХИЊА
Кухиње у угоститељству можемо поделити на следеће начине:

а) према начину пословања: ресторанске, пансионске;
б) према броју запосленог особља и капацитету: мале, средње, велике;
в) према пореклу јела која се у кухињи претежно припремају: домаће,
народне, интернационалне;
г) према задатку који кухиња има у јавној исхрани: за исхрану здравих људи, дијетална 
кухиња за исхрану људи са посебним дијеталним захтевима, вегетаријанска кухиња, макро
биотичка кухиња.
Ресторанске и пансионске кухиње Ресторанске кухиње припремају јела према јеловнику 
прилагођеном структури гостију, капацитету кухиње и предвиђеној потрошњи, али се често 
у оваквој кухињи кува за непознати број гостију. Јеловник ове кухиње је разноврстан а може 
имати и претплатнике. Оваква кухиња захтева бројније кухињско особље јер се јела спре
мају по наруџбини гостију. Треба напоменути да кухиње спадају у ову категорију. 
Пансионске кухиње припремају јела по менију за одређени број гостију. Број особља је мањи 
него у ресторанској кухињи. У саставу ове кухиње налази се кухиња за доручак. У панси
онске кухиње спадају кухиње у хотелима, пансионима, опоравилиштима, домовима, болни
цама, кухиње на бродовима, за кружна путовања. Боље пансионске кухиње имају на дан по 
три менија, тако да гости могу бирати. У овој кухињи припремају се и нека јела по поруџ
бини.
Мале, средње и велике угоститељске кухиње Ово је подела кухиња према броју запо
сленог особља, а не према величини кухиње.
а) Карактеристике мале кухиње: запослено је најмање 12 особа; капацитет ове кухиње је до 
100 оброка; обично је запослен и кувар и потребан број помоћника; често имају само топлу 
кухињу и ту се припремају топла и хладна јела и посластице; нема поделе рада јер све у 
једној смени обавља један кувар са помоћним особљем; имају мали број уређаја, а већина 
операција обавља се ручно; мора имати најнужније просторије као и хигијенске просторије.



б) Карактеристике средње кухиње: у обе смене запослено је 12 до 30 особа; капацитет им је 
300 оброка; кувар има једног до два помоћника, једног посластичара, а понекад и једног 

младог кувара; ако постоји кафе куварица, она кува уједно и за особље; број помоћника 
узима се према потребама и капацитету; рад у овој кухињи је делимично механизован.
в) Карактеристике велике кухиње: овакве кухиње запошљавају више од 30 особа и најмање 
6 кувара (по три у смени бечки систем); капацитет им је преко 300 оброка; имају више 
самосталних одељења; извршена је строга подела рада; особље је подељено на бригаде, а 
бригаде на партије; на челу бригаде је шеф кухиње а на челу партије шеф партије.
Домаће, народне и интернационалне кухиње Сам термин кухиња не означава само про
сторију у којој се кува, већ означава и начин припремања јела. Зато често и говоримо о 
домаћој, народној и интернационалној кухињи, а мислимо на домаћа, народна и интернаци
онална јела. Домаћа јела су обично регионалног карактера, што значи да су се одомаћила 
на ужем региону (краљевачки котлет, ужички медаљони). У народна јела убрајамо јела која 
су се одомаћила у свим деловима једне земље. значи да под народним јелима подразу
мевамо само она јела која су посебна за ту нацију па имају свој извор у народу. Често 
догађа да су домаћа и народна јела идентична па онда говоримо само о народној кухињи. У 
интернационална јела убрајамо већ афирмисана и прихваћена јела разних светских кухиња. 
Ова л . су сврстана у добар део гастрономске литературе. Свака кухиња има своје карак
теристике па према томе и распознајемо страна јела, односно стране кухиње као што су: 
француска, руска, италијанска, немачка, мађарска итд.
Дијеталне, вегетаријанске и макробиотичке кухиње 
а) Дијетална кухиња припрема храну за људе на посебном режиму исхране. Кухињско осо
бље треба да буде специјално обучено за рад у овим кухињама. По карактеру рада могу се 
сврстати у пансионске кухиње.
б) Вегетаријанска кухиња је специјална кухиња у којој се припремају јела искључиво од 
намирница биљног порекла. У овим кухињама не користи се месо као ни намирнице живо
тињског порекла.
в) Макробиотичка кухиња припрема јела за која се користе: жита, клице, алге, махунасто 
поврће, друге врсте поврћа, воће и риба.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И ТЕХНИКА ПОСЛОВАЊА У КУХИЊИ
Организација рада у кухињи подразумева одређену поделу радних задатака запосле

ном квалификованом и помоћном особљу у кухињским просторијама, уз примену средстава 
за рад. Сваки радник у кухињи дужан је да савесно обавља одређени посао. Од правилно 
постављене организације рада често зависи успех кухиње. Циљ организације процеса рада 
у угоститељској кухињи је производња квалитетних и стандардизованих јела уз ниске тро
шкове производње високопродуктивним радом особља кухиње, правилним искоришћава
њем намирница и средстава за припремање јела. Задатак организације процеса рада у уго
ститељској кухињи је да свакој радној групи утврди за свако радно место садржај рада и 
време рада и одреди потребне предмете и средства за рад. Скупа савремена опрема за рад 
угоститељске кухиње као и високи трошкови превентивног и корективног одржавања оба
везују шефа кухиње и особље на уредно одржавање, правилно искоришћавање и квалитетну 
производњу јела која морају задовољити потражњу и укус госта што је основни циљ орга
низације и производње сваке кухиње. Начин организације рада у кухињи зависи често од 
више фактора па се разликују:



а) технички фактори: капацитет кухиње, опремљеност кухиње средствима рада. Технички 
фактори зависе од: типа кухиње, карактера кухињске производње и намене; функционално
сти кухињског одељења;
б) људски фактори: стручност и број запосленог особља ментално и физичко здравље за
послених мотивисаност радна дисциплина међуљудски односи.

Припремање хране у великим ресторанима је у рукама групе кувара која се зове бри
гада. Бригадом руководи шеф или менаџер кухиње. За помоћнике шеф има под својом упра
вом једног или више заменика и шефова сектора. Број варира према важности куће. Шефо
вима сектора, зависно од послова, помажу први помоћници, стажисти ученици.
Рад у кухињи углавном је организован на два начина: француски начин и бечки начин.
Француски начин организације рада у кухињи захтева уску специјализацију особља. Овај 
систем такође тражи већу поделу рада у кухињи. Кухињска бригада по француском систему 
изгледала би овако: 
шеф кухиње; кувар сосова и заменик шефа кухиње; кувар за супе, чорбе и вариво; кувар за 
печења; кувар за рибе, ракове, шкољке; кувар за хладна јела и салате и посластичар; месар; 
кафе кувар; кухињска домаћица; кухињска благајница; помоћно кухињско особље.
Бечка кухињска бригада или бечки тип организације рада примењује се у малим и средњим 
кухињама где није подела рада потпуна, већ један кувар обавља више операција. Треба на
поменути да постоје и друге врсте организације рада у кухињи које се најчешће базирају на 
комбинацији француске и бечке организације. Хотелски ланци имају своју организацију ра
да у кухињи.

ПРОФЕСИОНАЛНО НОЖАРСТВО

Сваки кувар, био он почетник или професионалац, треба да има свој ковчежић са 
алатом, ножевима.

Рад у кухињи захтева употребу различитих алата. Међу њима су најважнији и најо
паснији ножеви. Неки за свакодневну употребу, припадају лично куварима. Други за спе
цифичније употребе, припадају предузећу тј. кухињи или самом шефу.

Различите гастрономске операције захтевају разнолику употребу ножева: ножеви за 
гуљење, резање, стругање, вађење костију, обликовање, итд. Све наведене радње и многе 
друге траже специфичне ножеве, са специфичним карактеристикама.

Основа сваког ножа је сечиво и дршка. Сечива могу бити кратка, тупа, крута, сави
тљива али увек прилагођена одређеној намени, односно врсти посла и намирници.

СТРУКТУРА НОЖЕВА
Ножеви се састоје из два дела: сечиво је израђено од карбонског или нерђајућег че

лика и дршка која је израђена углавном од буковог дрвета, палисандровине или црне рислам 
пластике.
Сечиво се састоји из дела који се зове оштрица и дела који се зове усадник.
Дршка се монтира на делу који се зове усадник и може бити монтирана на два начина: 
Монтажа на карику Дршка се лепи китом за усадник. Није препоручљиво ову врсту но
жева потапати у врућу воду. Монтажа на закивке Усадник је учвршћен између две закова
не плочице које се називају „стране” и чине дршку. То су тежи модели али они пружају већу 
чврстину.
Дршка треба да буде довољно дуга и затупаста на крају, да чврсто држи нож, омогућава 
лаку употребу и перфектно владање радњама сечења, као и да контролише кретање сечива.



БЕЗБЕДНОСТ ПРИЛИКОМ УПОТРЕБЕ НОЖЕВА
Ове алатке су посебно опасне, али се многе несреће могу избећи:

куповином ножева доброг квалитета и перфектно учвршћених,
рационалном употребом и одличном организацијом на радним местима,
одржавањем радног места, као и вођењем рачуна да радни простор увек буде рашчишћен 

од свих непотребних ножева,
концепцијом радног места, које треба да буде одвојено и довољно пространо тако да онај 

који користи ножеве, не буде ометан у раду, као и да он сам не омета колегу,
тиме што они који раде са ножевима треба да поседују велику емоционалну стабилност, и 

посебно буду искусни и свесни ризика које изазива лоша употреба, и да се, ни у ком случају, 
не дају узнемирити или омести у току рада са ножевима (сечења, резања).

Сви ножеви треба да буду поређани на истој страни и на згодно постављеном месту 
у непосредној близини радног стола (фиока испод радног дела, намагнетисана шипка).

ПРЕГЛЕД НОЖЕВА И АЛАТКИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У КУХИЊИ
Радни нож: Тамна дршка на карику. Сечиво од 7 11 см. Првенствено служи за чишћење и 
сецкање поврћа.
Нож кухиње или главног кувара: Сечиво заковано, веома дебело, дужине 25 3о цм. Првен
ствено служи за сечење великих комада меса и фину обраду.
Нож за клање или „1/2 маља”: Сечиво заковано, нарочито дебело и широко, дужине 
цм. Првенствено служи за сечење кошчатих и хрскавичавих делова, за дробљење костију 
или за изравнавање комада меса.
Нож за сецкање на танке кришке: Сечиво заковано круто и дебело, дужине од 18 22 цм. 
Првенство служи за резање и сецкање поврћа на танке кришке.
Нож за рибу: Сечиво заковано, дужине 35 40 цм са профилним зупцима. Првенствено слу
жи за сечење кришки великих риба.
Нож „Рибљи филет”: Сечиво веома савитљиво дужине 18 20 цм. Првенствено служи за 
сечење рибљих филета и резање црног и белог лука.
Нож за резање сланине: Сечиво савитљиво дужине 3о 35 цм. Првенствено служи за сечење 
печења (бут, велики комади говедине без кости), приликом одвајања филета веома великих 
округлих риба и сечење сланине.
Нож за вађење костију: Сечиво заковано, круто дужине 14 18 цм. Првенствено служи за 
вађење костију из сировог меса.
Нож за шунку: Сечиво савитљиво „на маслине” заковано, дужине 28 32 цм. Првенствено 
служи за одсецање финих и танких листова шунке и сличног.
Нож за скидање жила: Сечиво савитљиво, заковано, дужине 15 20 цм. Служи за чишћење 
сировог меса од жила и масти.
Тестерасти нож: Сечиво круто, заковано, дужине 28 32 цм. Првенствено служи за сечење 
хлеба, средине хлеба, штрудли, одређених врста колача... 
Метални брус округао или пљоснат: Дужина 30 цм. Служи за оштрење ножева у току рада.
Виљушка „размакнута”: Служи за окретање комада који подносе да буду прободени (жи
вина, делови белог меса...).
Пљоснате и савијене шпатуле: Сечиво несавитљиво, на карику или заковано дужине 15
цм. Служи за окретање меса или рибе које не подносе да се набадају, за прекривање, глача
ње и изједначавање.
Маказе за рибу: Полиран или нерђајући челик веома јаких зубаца. Служи за чишћење риба.



Економичан нож: Тамна дршка на карику. Искључиво служи за чишћење (гуљење) поврћа 
и неких врста воћа.
Нож за дубљење канала: Тамна дршка на карику. Модел за левак. Служи за украшавање 
воћа и поврћа (шаргарепа, краставац, лимун, поморанџе...)
Нож за дубљење ананаса и јабука: Тамна дршка на карику. Служи за чишћење и вађење 
средине јабука, ананаса и сличног.
Кашика за одвајање поврћа: Тамна дршка на карику. Кашика названа у зависности од упо
требе: на округлице, орашасте јабуке, париске, итд.
Нож „Вучји зуби”: Тамна дршка на карику. Служи за украшавање појединих врста воћа и 
поврћа.
Шиљак за надевање сланином: Тамна дршка на карику. Служи за надевање великих комада 
меса из месаре.
Чистач коштица или кљешта за чишћење коштица: Служи за вађење коштица из маслина, 
трешања,...
Нож за шкољке: Служи за отварање шкољки.
Игла за убадање: Служи за набадање понеких малих комада меса, изнутрица или рибе, ма
сних штапића сланине, печурака, шаргарепе...
Игла за учвршћивање: Служи да уз помоћ конца учврстимо делове живине до завршетка 
печења.
Секач јаја: Служи за правилно сечење јаја на листиће или четвртине.
Чистач и стругаљка од гуме: Омогућава вађење остатака смесе из посуде.
Пљоснате четкице: Служе за премазивање путером меса са роштиља или за премазивање 
колача пре печења.
Лист за сечење равне плећке: Служи за сечење, засецање или дробљење хрскавичастих или 
кошчатих делова великих комада.
Чекић за котлете: Омогућава да се уједначи дебљина комада меса.
Ренде: Омогућава добијање различитих облика поврћа рендањем.
Тестера за кости: Служи за дељење ребара и сечење тврдих костију.

ОДРЖАВАЊЕ НОЖЕВА
Ножеви морају да се одржавају у савршеном стању чистоће и да буду добро нао

штрени (у противном, онај који користи ножеве треба да уложи додатни напор и поновном 
контролом утврди прецизност сечива, излажући се на тај начин ризику приликом сечења). 
Оштрење треба да се обавља по правилу, онолико често колико је неопходно уз помоћ 
оштрача. Постоји више начина оштрења. Онај који подразумева држање оштрице сечива 
према споља а не према руци је препоручљивији. Ношење металне рукавице је препоруч
љиво за почетнике. Када оштрица постане превише тупа и када се не може наоштрити уз 
помоћ струга, треба ножеве однети код оштрача. Он ће уз помоћ воденог бруса, без загре
вања наоштрити (избрусити) челик сечива тако да му поврати оштрину.

Ножеви треба да се оперу после сваке употребе (врућа вода са детерџентом), и поре
ђати на место заштићено од прљавштине. Употреба торби, футрола и кожних херметичких 
кофера је забрањена.

Дезинфекција ножева се може вршити на основу фабричких упутстава, и то потапа
њем у воду у којој има дезинфекционих средстава, праћено испирањем на 65°Ц или у вели
ким кухињама и одељењима за сечење, употребом ормана за стерилизацију.



РАДНА И ЗАШТИТНА ОДЕЋА ЗАПОСЛЕНИХ У УГОСТИТЕЉСТВУ

У историји човечанства одећа је одавно престала бити само покривач који их штити 
од климатских утицаја, већ добија друга обележја и нове функције. Одевање је постало кон
венционално, а начин костимирања према обичајима и употреби у некој заједници људи.
Стога није чудо да се начин одевања људи односи на причу о човечијој првој и највернијој 
злој навици, његовој интензивној преокупираности изгледом властитог тела. Човеку је оде
ћа служила за маштање о бољем или бар другачијем телу, тј. изгледу.
Угоститељство има своје специфичности. У свету постоје различита схватања појма уго
ститељства. Једна од посебности угоститељске делатности јесу свакако и захтеви који се 
традиционално постављају у погледу радне и заштитне одеће запослених. Пратећи развој 
угоститељства од самог почетка, власници и особље разних угоститељских објеката носили 
су и истицали се посебном одећом. У прошлости власници локала могли су се запазити пред 
својим угоститељским објектима због атрактивне одеће која се најчешће састојала од црних 
пругастих панталона, беле кошуље најчешће украшене народним везом, украшеног прслука 
и беле кецеље. Били су то први аниматори и први комерцијалисти у угоститељству Својим 
изгледом уливали су поверење и поштовање својих гостију. Ова два момента атрактивност 
и чистоћа одржали су се до данас као два основна захтева да радна одећа запослених у 
угоститељству, а посебно то важи за раднике који су у директном контакту са гостом, буде 
чиста и атрактивна. Радна одећа запослених у угоститељству има своје функције. Једна од 
њих треба да пружи духовне удобности запосленом особљу да би могло што квалитетније 
да испуњава своје радне обавезе.

Чистоћа и одржавање радног одела веома је често проблем у одређеним угоститељ
ским објектима, најчешће комплементарним, па се чује узречица гостију: „Овај има цео је
ловник на сакоу”. Ова реченица најбоље одражава значај чистоће радне одеће и како то 
делује на госта. Одећа радног особља угоститељског објекта може својим карактеристикама 
поручити госту следеће:

карактеристике хотела у целини као што су: категорија, тип, специфичност, окружења 
итд.;

на основу одеће гост лако разликује запослено особље по секторима;
одећа својим карактеристикама може скренути госту пажњу на хијерархијску структуру 

запосленог особља по секторима;
одећа може да истакне и важност појединог догађаја у хотелу. Радна одећа конобара и 

кувара не може бити иста за време обичне вечере и свечаног банкета;
радна одећа експонираног особља мора да прати кретања у моди тако да ова одећа не сме 

бити екстравагантна (чини нам се да је строгост средњовековног угоститељства с краја 19. 
и почетком 20. века била мање привлачна);

удобност која се обезбеђује квалитетним кројем и шивењем и квалитетом тканине је тако
ђе веома важна;

Заштита на раду, а посебно у делу где се припрема храна, затим у смештајном делу 
и техничкој служби захтева заслужену пажњу да не би долазило до разних повреда и зараза.
Радној и заштитној одећи постављени су и неки захтеви с аспекта самог хотела, односно 
предузећа, које је у обавези да набави прописну радну одећу. Мора да се задовољи законска 
регулатива да трошкови набавке буду што економичнији и да одржавање буде што лакше 
и практичније. Задовољити све ове услове захтеве, који су веома важни, није лако нити 
једноставно. Ангажман око обезбеђивања свих функција радне одеће угоститељског осо



бља, посебно оних који контактирају са гостом, може се сматрати важном инвестицијом 
која сигурно резултира позитивним пословним ефектима.
Посебним правилником сваког предузећа прописано је и следеће:

посебна радна одећа мора бити од памучне тканине која се може искувавати и пеглати 
(изузимају се шефови сала и благајници чија одећа и обућа мора бити у складу са обележјем 
самог објекта):

радницима у производњи намирница треба осигурати довољан број пешкира и кухињских 
крпа за употребу при раду;

за сваку особу у производњи или промету намирница потребно је осигурати да радна одећа 
буде увек чиста;
за особе оба пола треба осигурати капу, односно повез са мрежицом за косу ради скупљања 

што је један од основних захтева хигијене.
Треба нагласити да у мало ком интерном правилнику стоји детаљнији опис радне и 

заштитне одеће (на пример, крој, боја и врста тканине). Чак неки од угоститељских објеката 
прописују да су радници дужни да сами себи набављају чарапе, ципеле, кошуље, кравате 
итд. Оваква политика оставља могућност да ти одевни предмети буду изабрани по укусу и 
платежној моћи сваког појединца. Овако неозбиљна схватања радне и заштитне одеће поје
диних угоститељских објеката захтевају строгу законску регулативу стандарда на нивоу це
ле земље. Ти стандарди би морали обухватити и задовољити следеће:

задовољити захтеве прописане домаћим стандардом за текстилну одећу
нагласити потребне разлике зависно од категорије објекта;
нагласити потребан минимум за сваку врсту објекта;
све што није прописан домаћим стандардом, ставити у обавезу да установа регулише 

интерним правилником.
О потреби за радном и заштитном одећом се учи, пише, разговара, али до данас пра

ви стандард није дат. Свака произвођачка кућа има своје моделе, своје стандарде, али то су 
стандарди текстилне индустрије које прећутно користи угоститељство.

РАДНА ОДЕЋА ЗАПОСЛЕНИХ У КУХИЊИ
Законски прописи одређују униформе за кухињско особље. На креирање радне одеће 

утиче у извесној мери и традиција.
Радно одело није украс, већ обавеза. Оно представља мерило хигијене у ресторатер

ству, али је исто тако одраз личности, представља ресторан. Неуредна и флекава одећа иза
зива неповерење код гостију како према запосленом, тако и према ресторатерском објекту.
Одговорност послодавца се огледа и у одржавању квалитета и чистоће радне одеће.
Радну одећу и обућу кухињског особља чине одговарајућа капа која у целини покрива косу
бела блуза на преклоп оковратник који има моћ упијања кецеља која прекрива колена ра
ширена крпа закачена на струку за кецељу панталоне до земље од плавог, белог или пепита 
пула ципеле затворене и удобне с уграђеним ортопедским улошком. 
За даме је прописана радна одећа: марама, сукња или панталоне беле или сиве боје или 
мантил беле боје, кецеља, крпа, чарапе боје тела, обућа са ортопедским улошком.
Блуза треба да буде од мешавине памука и синтетичких материјала. Блуза треба да буде 
широко преклопљена спреда тако да чини сигуран штит, заштиту од топлоте пећи као и од 
случајних прскања течности на груди.



Рукави треба да буду довољно дуги како би штитили зглавке на рукама од топлоте, а систем 
закопчавања треба да омогући брзо скидање у случају паљења. Блуза треба да буде тако 
прилагођена да заштити од евентуалних механичких дејстава.
Панталоне Чист памук отпоран на ватру или 65% памука и 35% полиестера је најбољи 
састав за тканину панталона. Панталоне треба да су до земље, од плавог, белог или пепита 
пула. Треба да буду без манжетни из хигијенских разлога, добре величине и удобног кроја. 
Памук са полиестером није отпоран на ватру али не представља ризик од самозапаљивања.
Капе (тока, калота и шарлота Капе треба да буду од памука, 100% вискозе, обод дупли, 
појачан целулозном ватом. Капе су обавезно намењене да комплетно обухватају и штите 
косу од кухињских испарења као и да спречавају падање косе у храну Треба да обухватају 
комплетну косу и да омогућавају ветрење и дисање, као и да штите косу од јаких испарења 
и мириса. Све капе треба да буду комотне, лаке за ношење, регулисане (величином и виси
ном) и да имају добру моћ упијања.
Оковратник треба да буде од памука или мешавине. Треба да буде од добро упијајућег 
материјала, јер му је улога да апсорбује зној са врата и лица. Оковратник се мења сваки дан
и не сме да се користи влажан.
Кецеља треба да буде од изузетно јаког материјала, памука или мешавине, а код месара и 
особља на прању посуђа од импрегнираног платна. Треба да буде без прсника, закачена око 
појаса како би штитила корисника од топлоте. Мора да буде одговарајуће дужине, до испод 
колена. Везује се са две врпце чији чвор треба да буде сакривен позади како не би сметао и 
запињао. Врпца такође служи за закачињање кухињске крпе.
Кухињске крпе треба да су израђене од материјала који лако упија воду и маст, од памука 
или мешавине. Оне служе искључиво за хватање посуда и врелих плехова. Ни у ком случају 
не треба да служе за брисање руку или чишћење и брисање посуђа, плехова и других ку
хињских помагала.
Ципеле треба да су израђене првенствено од коже како би пружиле што бољу заштиту у 
случају ватре или удара неког предмета (ножа), неклизајуће, отпорне и удобне, светле боје, 
увек у одличном стању због сталног одржавања, са ортопедским улошком.
Чарапе треба да су од чистог памука, пуније израде ради упијања зноја, довољно еластичне 
да не праве урез на нози и не ометају циркулацију крви.

ХИГИЈЕНСКО ТЕХНИЧКА ЗАШТИТА НА РАДУ (ХТЗ) У КУХИЊИ

Хигијенско техничка заштита на раду у кухињи представља скуп мера којих се за
послено особље мора придржавати ради заштите личног здравља, здравља колега, заштите 
основних средстава и ситног инвентара.

У хотелској кухињи се планира и организује редовна обука из „хтз“ На семинарима 
се изводе практичне вежбе. На крају вежби се провери знање из „хтз“ а У кухињама се 
обавезно налази приручна апотека за пружање прве помоћи. Она је неопходна јер су у ку
хињама веома честе повреде запослених. Најчешће повреде су: посекотине, опекотине, па
дови, пригњечења итд. Посекотине настају најчешће неправилном употребом ножа, непра
вилним руковањем месорезнице машине за сухомеснате производе, неправилним отвара
њем конзерви итд. Код ове врсте повреде потребно је прво зауставити крварење применом 
приручне апотеке. После посекотина најчешће су опекотине топлом водом, масноћом, греј
ним телом итд. Опекотине као и посекотине најчешће настају непажњом запослених у ку
хињи. Опекотине могу бити лакше и теже. У приручној апотеци која се налази на прописа
ном месту налази се и упутство за пружање прве помоћи. 



Осим наведених повреда могући су и падови у кухињи. Ове повреде могу бити 
озбиљније природе а најчешћи узрочник је лоше одржавана хигијена, обично масне и нео
пране подне плочице. Истегнуће је повреда која настаје приликом неконтролисаног ношења
терета у неодговарајућем положају. Пригњечење је повреда која настаје услед притиска не
ког предмета на поједине делове тела као што су прсти руке или ноге.

Запослени у кухињи морају бити прописно одевени и обувени како би се заштитили 
од могућих повреда. У правилнику о хигијенско техничкој заштити прописана је радна уни
форма за раднике запослене у кухињи и посластичарници.

СРЕДСТВА ПОНУДЕ У КУВАРСТВУ

Под средствима понуде у утоститељству и гастрономији подразумевамо писани, 
штампани графички и снимљени документ понуде угоститељског објекта. У практичном 
животу средства понуде се често изједначавају са пропагандним материјалом који има за
датак да информише госта и помогне му у избору. Средства понуде су важан инструмент 
продаје. Она најконкретније утичу на одлуку госта, на његово расположење, она га опреде
љују и често наводе да наручи и оно што није имао намеру да конзумира приликом доласка 
у угоститељски објекат. Средства понуде често су предмет проучавања примењене психо
логије, тј. њене гране психологије рекламе и маркетинга. Психологија рекламе има три 
основна подручја проучавања: карактеристике потрошача, карактеристике производа и ме
тодологија рекламирања одређених производа.
Средства понуде хране у гастрономији су: каталог, јеловник, мени карта, ценовник, дегу
стација.

ЈЕЛОВНИК
Јеловник је попис јела са истакнутим ценама састављеним према одређеним угости

тељским правилима, које нуде угоститељске пословне јединице. У стручној литератури сре
ћу се различите дефиниције јеловника, али се оне у суштини слажу да је то понуда јела са 
истакнутом ценом, сложена према редоследу конзумирања. Ово средство понуде најчешће 
је штампано на папиру, али може бити написано и на посебно припремљеном платну, дрве
ту, металној плочи итд., што зависи од више елемената као што су: практичност при руко
вању и цена израде, амбијент у којем се пружају услуге и сл. Јеловник садржи ценовник 
ресторана и информише госта која јела може добити за поједини дневни оброк и уз коју 
надокнаду. Јеловник је средство пропаганде путем којег угоститељска радња нуди гостима 
своје услуге. Он представља укупан асортиман јела која један угоститељски објекат може 
понудити и послужити гостима сходно капацитету. Помоћу јеловника олакшава се госту 
избор јела под условом да јеловник задовољава одређене угоститељске критеријуме. У ме
ђународној терминологији јеловник се једноставно назива карта ( ). Французи за јелов
ник имају и други назив, па га називају још и дневна карта ( , велика карта 

) или једноставно попис јела ( ). У међународној стручној 
терминологији од свих ових термина усталио се назив по карти Овим термином 
гост ставља до знања угоститељском услужном особљу да жели конзумирати храну по из
бору из карте јеловника. Под овим термином се још подразумева и колико ће времена чека
ти гост, што треба да је поред сваког гастрономског производа назначено.

Јеловник треба да је огледало угоститељске радње. Према изгледу јеловника већина 
гостију процењује угоститељски објекат. Због тога јеловник мора бити прегледан, графички 
и технички добро урађен, у лепом омоту, односно корицама. Добро састављен јеловник, у 



већини случајева, утиче на пословни успех угоститељске радње. Јеловник се најчешће са
ставља према могућностима ресторана, али ипак посебно треба водити рачуна о саставу 
гостију, њиховим захтевима и куповној моћи. Промет, капацитет, опремљеност и кадровска 
структура гастрономског и услужног особља такође утичу на јеловник. Јеловник ресторана 
састављају најстручнији људи угоститељског објекта шеф кухиње, шеф сале, управник, а 
може да учествује и потрошачки одбор. Приликом састављања јеловника мора се водити 
рачуна о могућности набавке потребних животних намирница и њиховој сезонској засту
пљености. Што се тиче норматива, јеловник мора задовољити одређене гастрономске стан
дарде. За угоститељски објекат веома је важно да услужно особље познаје структуру јела, 
да их зна гостима препоручити као и стручно послужити у одговарајућем амбијенту где је 
гост окружен пажњом.

Конкуренција је свакако један од елемената који утиче на изглед јеловника и његов 
садржај. Сваки тип угоститељске радње има одређене карактеристике својствене само том 
типу. У пракси можемо разликовати асортиман јела једне ресторације која нуди јела карак
теристична за одређено поднебље или нацију, од асортимана вегетаријанске, дијеталне или 
макробиотичке ресторације. Гастрономска понуда две хотелске ресторације може бити раз
личита. Док једна нуди јела искључиво по поруџбини госта (у пракси познат израз 

), друга може нудити само готова јела или је најчешће понуда комбинована. Разлике 
између истих ресторана по категорији, типу, начину рада могу постојати и у броју понуђе
них јела. Док једни нуде десетак јела, други нуде много више иако су исте категорије. Ко
лико год да је широк асортиман једног јеловника, он никада не може пописати сва јела која 
особље може спремити а гости могу пожелети. Зато се често тражи од особља које послу
жује, као и од особља које ради у кухињи, практично и теоријско познавање великог броја 
јела како би захтеви гостију били што боље испоштовани. Да би јеловник подстакао на што 
бољу продају јела, мора испуњавати одређене критеријуме.
Стручно састављен јеловник Под стручно састављеним јеловником подразумева се по
пис јела према гастрономским правилима. У угоститељској пракси има више начина свр
ставања јела на јеловник:
• први начин је груписање јела према редоследу конзумирања, тј. припремања и изно

шења пред госта;
• други начин је груписање јела према основној животној намирници;
• трећи начин је према методу термичке обраде који је најређи и слабије се среће у 

пракси.
У наведеним моделима, тј. конструкцијама јеловника могу се још додати и следеће 

групације јела: јела припремљена на жару и ражњу инострани специјалитети домаћи, 
локални, регионални, национални специјалитети припремање јела пред гостима
Прегледност јеловника Под прегледношћу јеловника подразумева се попис јела у јелов
нику, односно групе јела које морају бити сврстане према гастрономској логици. Јеловник 
не сме имати велики број страна. Странице јеловника не треба да су претрпане текстом. 
Поједине групе јела, ако се сматра да су интересантније за потрошаче, могу се истаћи дру
гом бојом. Празан простор пожељно је испунити цртежом или фотографијом јела. У новије 
време је обавезно поред јела истаћи енергетску и биолошку вредност.
Читљивост јеловника Да би текст јеловника био читљив, јеловник мора бити штампан 
довољно крупним словима тако да га гости без напрезања могу читати. Најчитљивији је
ловници су штампани јеловници. У пракси се срећу и руком писани јеловници. Тај начин 
писања треба избегавати.



Језик јеловника Веома је важно да јеловник буде исправно написан на језицима који се 
употребљавају. Приликом писања јеловника веома је важно поштовати правописна и гра
матичка правила језика на ком је написан јеловник. Мора се водити рачуна о методологији 
писања јеловника. Када су употребљени страни термини, не би их требало двојно писати. 
Најбоље је стране речи писати изворно, тј. на језику из кога потичу. У јеловнику или менију 
не би смело бити словних или других грешака које могу променити значење написаних ре
чи.
Разумљивост јеловника Под разумљивошћу јеловника подразумева се брза и добра ин
формисаност и разумевање онога што је написано у јеловнику. Гастрономија је необично 
богата страним стручним терминима па се препоручује да се испод или са стране о гастро
номском специјалитету напише неколико речи, на пример: од које је врсте меса, на који је 
начин јело припремљено, шта улази у састав јела, колика је енергетска вредност у кЈ (кцал), 
колики је садржај масти ( ), холестерола (мг или количина угљених хидрата (код десерта)
Ако се ради о јелу по поруџбини, пожељно је означити време потребно за припрему Јела 
која се налазе на страницама јеловника по правилу би требало да буду доступна гостима. 
Често се догађа да се поједина јела из јеловника не могу добити, што је лоша пракса и лоша 
реклама угоститељског објекта. У оваквим приликама често се чује: у кухињи нема те на
мирнице, нема стручног кувара, потребно је дуже чекати то јело итд., што је све лоша нави
ка и пракса као и последица незадовољавајуће радне дисциплине угоститељског објекта.
Врсте јеловника С обзиром на број јела, могућност свакодневног припремања време упо
требе разликујемо неколико врста јеловника.
Јеловник за одређени оброк Сам назив каже да је овај јеловник намењен за одређени оброк: 
доручак, ручак или вечеру. После оброка којем је намењен истиче његова вредност уколико 
се исти не понавља неколико дана, недеља или месеци.
Јеловник за одређени дан Јеловник за одређени дан или дневни јеловник, како га другачије 
називају, саставља се и пише сваки дан тако да јела с обзиром на карактеристике и број 
одговарају потребама гостију за главне дневне оброке, тј. доручак, ручак и вечеру. На днев
ни јеловник ставља се датум и ознака ручак или вечера.
Јеловник за одређено време Овај јеловник је попис јела предвиђених да се одређено време 
нађу на страницама јеловника. Време трајања овог јеловника може да буде неколико неде
ља, месеци, једно годишње доба, па га у пракси срећемо и под називом сезонски јеловник.
Стални јеловник Стални јеловник је попис јела чије трајање најчешће није временски 
ограничено. Избор јела у јеловнику прилагођен је годишњем пословању. Овај јеловник је 
као средство понуде у односу на тражњу слабо флексибилан због ограниченог и свакоднев
ног избора.
Изглед јеловника

Јеловник изгледом треба да подстакне госта на конзумирање хране. На произвољ
ност јеловника потребно је обратити пажњу. У противном, јеловник ће имати супротан ефе
кат. О димензијама јеловника, материјалу од којег се израђује, његовој ликовној и графичкој 
обради и насловној страни брину се посебни стручњаци. Сви ови елементи већ на први по
глед треба да изазову знатижељу код госта и упуте на одређену солидност понуђене услуге.
При изради јеловника треба консултовати маркетиншку службу. На насловној страни јелов
ника мора бити написано име утоститељске куће, име ресторана, телефон, адреса, а пожељ
но је и година оснивања ресторана као и заштитни знак ако га ресторан има. Јеловнике који 
нису за употребу, који су дотрајали, треба уклонити јер је њихов пословни утицај негативан.
Када је гост по жељи или уз помоћ стручног лица изабрао јело и конобар преузео поруџби



ну, јеловник треба вратити на место предвиђено за јеловнике, тј. конобарски радни сто. Не
потребно је јеловник оставити пред гостом јер је тамо сувишан. Уз стални јеловник обично 
се практикује да се гостима свакодневно понуди дневна карта јела.
Дневна карта јела представља попис јела којих нема у јеловнику, а налазе се на репертоару 
ресторана. Дневна карта прилаже се јеловнику. По броју и врсти јела дневна карта није 
ограничена. Уз назив и опис јела мора садржати и цену јела. Дневна карта јела пише се за 
сваки оброк. У неким ресторанима у земљи и иностранству дневна карта замењује мени 
карту са једним или више менија који се нуде гостима.

МЕНИ
Обични класични менији састављени од 10 до 12 јела припадају прошлости. Велики 

класични јеловник претрпео је промене због измењених друштвених навика и потпуно дру
гачијег начина живота. Данашњи темпо живота све мање времена оставља човеку да га про
веде за столом. Оно што се некада сматрало неукусним понашањем за столом, тј. што нару
шава принципе гастрономског бонтона, данас је постала лоша навика. Откад постоје гастро
номске просторије и занимање кувара, постоје и планови рада са дневним задацима, са пла
ном шта ће се за тај дан кувати, односно припремати за госте значи постоје и менији. Без 
тачног плана рада у кухињи са издвојеним ганговима, односно послужењима, не може ус
пети ниједан оброк у угоститељству. Мени је унапред утврђен оброк, ручак или вечера са 
одређеном ценом за укупан број послужења које садржи једна понуда. Мени као средство 
понуде користи се нарочито у пансионском пословању. Саставља се у принципу с одређе
ним правилима гастрономије и науке о исхрани. Приликом састављања менија неопходна 
је сарадња шефа гастрономије и шефа услужног процеса. Састављањем менија шеф гастро
номије може најбоље искористити животне намирнице, а шеф услужног процеса је свако
дневно у додиру са гостима и добро познаје њихове жеље и навике. Мени се, у погледу 
врсте и количине намирница, све више одређује на научној бази где велику помоћ пружају 
нутриционисти и савремена техника (компјутери). Менији се све чешће програмирају и 
прилагођавају годишњем добу и потребама гостију као што су: спортисти, деца, реконвале
сценти итд. Ово прилагођавање менија годишњем добу и типу госта веома је важно и због 
цене. Уколико не постоји одређена сарадња унутар производних одељења и услужног про
цеса, него тај посао обавља само једна особа која одлучује шта ће се спремати гостима за 
одређени оброк и за одређени дан, може доћи до одређених промашаја у састављању и на
мени менија. Када постоји могућност да се одређене групе гостију укључе у састављање 
менија, потребно је попричати са њима о храни и пићу у границама њихових могућности.
С обзиром на број јела или послужења које се нуде и намени одређеног менија разликујемо:
мени по намени и мени по саставу или конструкцији Сваки мени се састоји од броја послу
жења или гангова. Према саставу разликујемо следеће меније: једноставан мени који мора 
имати најмање три послужења; проширен мени који има од четири до шест послужења;
богат мени са седам до осам послужења; врло богат мени са преко осам послужења. Мени 
може бити намењен различитим врстама гостију и послужен у различитим приликама. Зато 
према намени разликујемо следеће врсте менија: Свакодневни мени у који убрајамо следеће 
подгрупе: једноставни мени туристички мени дијетални мени вегетаријански мени ма
кробиотички мени
Специјални мени у чији састав улази следећа понуда (менији): рибљи мени ловачки мени
национални мени итд.



Свечани мени састављен поводом различитих свечаности: свадбени мени рођендански ме
ни мени за празнике итд.
Једноставни менији, једноставношћу треба да задовоље широки круг корисника тј. гостију
који захтевају здраву и укусну храну са приступачним ценама. Ове меније највише користе 
екскурзије, студенти, радници итд.
Туристички мени мора заинтересовати туристе као госте одређене ресторације. За тури
стички мени пожељно је користити широки репертоар народних јела преко којих гости упо
знају неке народне обичаје и навике. За туристички мени важно је познавати структуру го
стију као и њихове навике у погледу хране. У неким развијеним туристичким земљама у 
цену овог менија урачунава се и неко карактеристично пиће, ужег или ширег региона, то 
може да буде бочица воћног сока, 2 вина или 0,33 1 пива.
Дијетални мени у већини случајева саставља се према упутствима лекара дијетолога или 
дијететичара нутриционисте по којима се намирнице одабирају, комбинују а одабира се 
начин припреме хране за одређену дијету: код улкуса (чира на желуцу и дванаестопалачном 
цреву), код обољења срца и крвних судова, код шећерне болести, код обољења јетре
У угоститељском пословању гост указује вођи сервиса на врсту дијете или показује своју 
дијететску картицу. Угоститељски радници преузимају висок ризик уколико нема дијетети
чара нутриционисте да испланира и спроведе јеловник. Дијететичар треба да планира ис
храну и спортиста и деце као гостију у угоститељским објектима. Дијетални мени највише 
се користи у болницама, лечилиштима, бањама, санаторијумима и у бољим угоститељским 
кућама.
Вегетаријански мени заснива се на употреби намирница биљног порекла (веган исхрана), 
намирница биљног порекла и јаја (ововегетаријанци), намирница биљног порекла и млеч
них производа (лактовегетаријанци) и намирница биљног порекла, јаја и млечних произво
да (оволактовегетаријанци).
Макробиотички мени садржи разне врсте жита, махунасто поврће, алге, клице (жита, маху
нарки и алфа алфа), поврће, воће и рибу. Комбинација намирница је заснована на принципу 
јин јанг.
Специјални мени. Ова врста менија не припрема се сваког дана, већ од случаја до случаја и 
не подлеже строго принципима науке о исхрани и гастрономије. Специјални мени може 
бити састављен само од меса једне врсте рибе, почевши од предјела па све до последњег 
месног јела од рибе са карактеристичним прилозима. Други специјални мени може бити 
припремљен само од пернате дивљачи где су сва послужења само од те врсте меса, осим 
десерта. По угоститељским прописима ни за једну врсту менија се не плаћа посебно сервис, 
а услуга мора бити брза и стручна. 

Разноликост јела веома је важна за конструкцију менија и приликом израде мора се 
поштовати следеће:

• По гастрономском правилу у менију се не смеју двапут поновити јела која садрже 
исту сировину као на пример крем потаж од карфиола и котлет „Дибари“ јер и он 
садржи карфиол.

• У менију се не смеју налазити два јела припремљена истом гастрономском методом, 
на пример, палачинке са мозгом као предјело и палачинке са орасима као десерт.

• Приликом састављања менија треба водити рачуна о заступљености боја. Непожељ
но је дасе појаве две јаче истакнуте боје на пример чорба од парадајза и сос од па
радајза. 



За писање менија вреди све оно што је речено и за писање јеловника. Под називом 
мени не подразумева се само јело потпуног оброка него и лист на коме су јела исписана. По 
формату он је мањи од јеловника тако да може да стоји сам за себе или да се налази у јелов
нику. Величина листа менија најчешће је Због прегледности менија једно послу
жење или ганг одваја се од другог неким знаком на пример тачкицама, цртицом, звездицом 
или већим размаком. У пракси, тј. у свакодневном угоститељском пословању срећемо две 
варијанте избора менија. Прва варијанта је када се гостима понуде два и више написана 
менија и гост се одлучи за један од њих. Ова варијанта се у угоститељству највише користи. 
Друга варијанта је када се гостима предочи попис јела сврстаних у скупине, гастрономским 
редом, тако да се сваки гост по свом избору одлучи за једно јело из сваке скупине. Такав 
мени зове се мени по избору. На мени карти која је штампана унапред датум се уписује 
према потреби. За свечане потребе мени карта се пише најчешће на дебљем папиру, савије
ном у облику књиге. Насловној страни посвећује се нарочита пажња. На десној страни мени 
карте написана су јела, са леве су пића препоручена уз та јела почев од аперитива, вина па 
до дижестива.

ДЕГУСТАЦИЈЕ КАО ВИД ГАСТРОНОМСКЕ ПОНУДЕ
Дегустација је мање познат начин гастрономске понуде али сигурно најубедљивији 

јер гост на лицу места испробава више врста јела. Та се јела обично нуде са расхладних 
колица и зато постоји специјалан конобар кувар који ће госту на његов захтев објаснити 
састав јела као и метод припреме. У бољим ресторанима за дегустацију, поред ресторанских 
колица, постоје и расхладне витрине у којима су сложена јела према групацији. У овом слу
чају гост прилази расхладној витрини са тањиром на који му конобар посебном кашиком 
ставља мале количине јела да их испроба и онда одлучи.
Дегустацију као понуду и избор хране веома често нуде произвођачи хране у својим или 
угоститељским објектима уз ангажовање врсних кувара и другог угоститељског особља.

КУХИЊСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

Процес производње у угоститељској кухињи прате административни и обрачунски 
послови неопходни за обрачун, контролу и аналитику пословања кухиње као пословне је
динице у оквиру предузећа. Административни и обрачунски послови угоститељске ку
хиње могу се поделити у следеће групе писање и састављање средстава понуде, требо
вање намирница и других материјала, улаз пријем робе у кухињу, књига калкулација, изра
чунавање марже и формирање продајних цена, дневни обрачун конзумације јела по врстама 
намирница, обрачунавање конзумације, норматив утрошка намирница, периодични попис и 
обрачун стања и залиха кухиње, евиденција радних часова (присуства и одсуства

Подаци о пословању и документација угоститељске кухиње морају бити тачни, а 
евиденција ажурна. Административним и обрачунским пословима утврђује се пословни од
нос угоститељске кухиње као пословне јединице у вези са примљеним намирницама и дру
гим материјалима, с једне стране и издатим јелима, са друге стране. Стављањем у однос 
промета кухиње и насталих трошкова у одређеном временском периоду у кухињи добијају 
се резултати пословања кухиње, тј. марже с којом је кухиња радила.

ТРЕБОВАЊЕ НАМИРНИЦА И ДРУГИХ МАТЕРИЈАЛА
Требовање, поруџбина, представља документ на основу којег угоститељска кухиња 

требује и наручује из магацина угоститељског предузећа потребне намирнице и други по



трошни материјал који служи за припремање јела. У великим угоститељским кухињама тре
бовање пишу шефови смена или кухињских одељења, тј. сектора, а извршни шеф кухиње 
прави селекцију, групише и потписује збирно требовање. У мањим кухињама све наведене 
радње обавља шеф кухиње уз сугестије сарадника. Обрасци требовања спојени су у виду 
књиге у блок обрасца. Требовање се пише у три обрасца. Један примерак обавезно остаје у 
књизи требовања, други иде магацинској и набавној служби, а трећи финансијској служби 
ради упоређивања и контроле. Препоручује се да кухиња има одвојене књиге требовања за 
месо, за намирнице које купује на тржницама пијацама, и књигу требовања за потрошни 
материјал.

Требовање мора да садржи податке као што су: назив и број шифра одељења, по
словне јединице која тражи требује намирнице, шифра или назив јединице која издаје на
мирнице робу, редни број, назив робе, јединица мере (кг, , ком, веза), датум и потпис 
наручиоца. У савременим кухињама требовање робе обавља се компјутерима, из умрежених 
магацина и од добављача. Компјутеризација кухиње је толико напредовала да компјутерска 
техника и програми указују на то да је нека намирница на предвиђеном минимуму. Требо
вање и улаз робе у кухињу и путем компјутерских кухињских програма одмах финансијски 
задужује кухињу издавање јела госту раздужује кухињу финансијски и количински. Ова
кав начин рада свакодневно омогућује финансијској служби и служби контроле увид у ста
ње кухиње.
Пријава потребе Један од важнијих послова шефа кухиње је и да води рачуна о залихама 
робе у приручном магацину кухиње како би особље кухиње у сваком тренутку било у стању 
да одговори потребама поруџбине од стране услужног особља, односно гостију. Пријава 
потр бе за одређеном врстом намирнице врши се периодично, по попису на крају месеца, 
седмичн почетком недеље за наредних седам дана или свакодневн уколико је у питању 
роба са краћим роком или потрошња већа од планиране.
Пријава се врши набавној служби на обрасцу налог за набавку. Образац треба да садржи 
назив одељења које исказује потребу, назив, јединицу мере и количину артикла коју е по
требно поручити, колону „напомена“ за уписивање евентуалне ургенције у набавци или по
себних захтева (нпр. потребна пратећа декларација за месо, класа и сл.), датум поруџбине, 
потпис шефа кухиње и шефа набавне службе који је примио налог. Налог за набавку се 
попуњава у два примерка, од којих један остаје у кухињи (копија а један се прослеђује 
набавној служби (оригинал).
Поручивање пријављених потреба Шеф набавке, по пријему налога за набавку, присту
па следећим пословима: По ишчитавању налога, проналази најповољнијег добављача за 
требовани артикл и телефоном, факсом, лично или на неки други начин, приступа уговара
њу набавке која се састоји у утврђивању количине и цене код добављача, начина допреме и 
места, као и времена испоруке. Такође се уговара и начин плаћања За робу која се купује 
од пољопривредних произвођача, набавна служба приступа куповини по пропису за набав
ку тих врста производа на пијаци. Набавка и ових производа се, такође, врши одабиром 
најповољнијих понуђача. По завршеној набавци на пијаци, набављач формира документ 
рачун у који уписује назив артикла, количину, цену и износ рачуна, датум набавке и оверава 
својим потписом. У зависности шта набавља, треба да унесе и рачун, број пољопривредне 
картице, број личне карте и адресу продавца.
Пријем робе Пријем поручене робе врши магационер и то квалитативно и квантитативно. 
Приликом пријема, уколико је роба подложна мерењу, врши се контрола тежине на ваги.
Магационер, по завршеној контроли, потписује документ о пријему робе који може бити у



виду отпремнице, издатнице, доставнице, рачуна, и сл. Пошто прописно ускладишти робу 
магационер приступа издавању робе по захтеву шефа кухиње из требовања. Документ о 
пријему робе (улаз робе) у кухињу садржи следеће елементе: Редни број, назив робе, коли
чину, цену, по јединици мере и укупно задужење. Овај документ ће касније послужити за 
обрачун кухиње и израчунавање марже, јер се на основу овог документа кухиња задужује.

СТАНДАРДНИ РЕЦЕПТИ И ЊИХОВ ЗНАЧАЈ ЗА КВАЛИТЕТ
ГАСТРОНОМСКОГ ПРОИЗВОДА С.Р.

Стандардни рецепт је „формула“, образац за израду, тј. прављење хране и пића
Снабдевен је укратко састојцима, захтеваним количинама сваке наведене намирнице спе
цифицираним процедурама прављења, тј. израде, величином порције, врстом и начином 
украшавања и другим информацијама потребним за припремање јела. За гастрономски ква
литет предности стандардних рецепата су веома важне у спремању хране.

Основна предност која прати стандардан рецепт без обзира када га припремамо или 
коме је сервиран гастро производ ће увек исто изгледати, коштати имати исти укус. У га
строномским производним организацијама константност у операцијама по стандардним ре
цептима је у срцу свих контрола и многих маркетинг система у изради и стварању квали
тетног стандардног гастро производа. којег без страха можемо понудити тржишту
Стандард рецепта треба да садржи: назив рецепта, број особа, време припреме, време 
кувања, тј. термичке обраде, температуру обраде, назив артикла (намирнице), јединицу ме
ре, бруто стање, проценат отпада приликом хладне обраде, нето стање, ознаку да ли је за 

или пансион, нето количину термички обрађених намирница, количину енергије 
коју ослобађа у кј, опис по фазама припреме, величину тањира, декорацију и посебне на
помене. Осим наведених постоје и други разлози за употребу стандардних рецепата у га
строномији као што су: константни трошкови израде, укус, стандардна величина порције, 
сигурност у количину припремљене хране (ни премало ни превише Ово је веома важно за 
масовне кухиње, где је дозвољено да 3% јела може да остане То значајно смањује трошко
ве, јер се готова јела од данас не могу користити сутра и водити на залихама).

Стандардни рецепти подразумевају потребну опрему и захтевну временску произ
водњу, менаџер кухиње може лакше, више и ефективније упошљавати раднике и опрему у 
производњи хране. Надгледање и стално присуство шефа је мање потребно пошто стандард 
рецепта говори запосленима количину и метод припремања сваког јела по фазама. Веома је 
важно да је нагађање искључено, пошто су запослени прошли обуку, требају само да прате 
рецептуалну процедуру. Наравно, менаџерима остаје да рутински вреднују квалитет произ
ведене хране, јер су осигурали да се стандард рецепта прати од почетка коректно и то од 
свих учесника који су учествовали у његовом стварању.

Ако се гастроном разболи и не дође на посао менаџер мора имати адекватну замену 
јер стандардни рецепт мора бити доступан изученом кувару на картици или компјутеру
како би могао бити одштампан или виђен на монитору, како би својом визуелношћу предо
чио свој изглед и форму. Неискусним радницима, помоћном особљу не треба поверавати 
израду јела без обзира на доступност стандардног рецепта. Веома је важно да стандардни 
рецепти специфицираних састојака и величине порције буду доступни свима који се ди
ректно или индиректно баве с производњом јела. Као што је речено стандардни рецепти 
нису само важни за производњу јела они су битни и за састав квалитета, нутритивну вред
ност избалансираности исхране и санитарно токсиколошку исправност гастро производа. 
Када стандардни рецепт није доступан и када није у константној употреби могуће су разне 



злоупотребе које највише коштају организацију ако изгуби потрошача. Стандардни рецепт 
и стандард рецепта су интерне величине сваке гастрономске организације. Стандард рецеп
та спада у групу административних мера које се регулишу нормативним актима организа
ције. а уједно представљају законску обавезу на основу које се спремају и раздужују јела. 
Стандард рецепта представља прву и основну заштиту квалитета гастро производа а тиме и 
госта. За израду стандарда рецепта треба укључити различите профиле кадрова као што су
нутриционисти, технолози, као и службу тржишта и развоја. Свакако треба снимати и пра
тити конкуренцију као и њихове стандардне рецептуре. Стандардни рецепт мора увек бити
праћен и мора увек бити доступан и веома често читан без обзира колико сматрали да исти
познајемо.

СТАНДАРДНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА С С Т
Спецификација требовања је опис квалитета, величине, тежине мере и других фак

тора потребних да се опише жељена намирница, која ће учествовати у изградњи новог га
стро производа и свој квалитет пренети на њега. Специфични, одређени, фактори требало 
би бити описани до најситнијих детаља да би на прави начин обавили снабдевање компа
није
Менаџмент би требао да формира стандардну спецификацију образац за требовање робе 
засноване на менијима и јеловнику. с квалитетом радне полисе Једном када се развије стан
дардна спецификација требовања, треба је дати одговорним лицима уз обавезу коришћења
тј. требовања имовинског снабдевања. На овај начин сва одељења гастрономије, сектори 
као и групе биће укључени у наручивање, снабдевање и примање тражене робе. Примање 
робе ће имати потребан писани водич са упутствима и начинима требовања да не би довели 
гастрономију у ситуацију да не може да изда тражени производ зато што нема робе. Требо
вање и снабдевање гастрономије на време, обезбеђује сигурност у производњи јела, стан
дардан квалитет, а уједно и обезбеђење истинитости понуде у односу на тражњу.

Пре требовања и наручивања робе треба погледати залихе појединачна требовања
објединити у једно јединствено требовање, водећи рачуна да се поједине намирнице не ду
плирају и тиме стварају непотребне залихе. Анализирати меније који се тај дан припремају, 
тј. употребити састојак за неколико тачки у менију. Количином требоване робе можемо 
утицати на цену и тиме смањити трошкове.

Развијајући стандардну спецификацију требовања засновану на потребама менија и 
јеловника, значи рационално плански чувати намирнице, а гастрономија неће морати да 
плати нижу цену за производ високог квалитета него што је потребно. Ако је С.С.Т. осно
вана на одговарајући начин и располаже са више снабдевача биће у могућности да квотира 
цене (и да се такмичи за операције бизниса). Развитак спецификације захтева време и труд. 
Време је неопходно да би се створила спецификација, а после тога остаје надгледање по
требних промена онако како гастрономски бизнис еволуира. Дакле, његова употреба ће кре
ирати повећање обавезе за примајуће особље. На крају пошто је спецификација основала
минимални квалитет који је очекивала и њен даљни пут је ка максималном квалитету који 
ће бити коришћен. Узгред узимајући многе предности спецификације требовања, у односу 
на неколико мана треба да нам је јасно да су оне критичан стандард контроле трошкова. То
само може изузетно пажљива, развијена, флексибилна, и неусиљена спецификација, која
гастрономији може помоћи да осигура прави квалитет производа константно потребан за 
производњу јела. Треба запамтити, да употреба С.С.Т. неће сама гарантовати да производи 
одговарају квалитету све док ефективна процедурална контрола примања не буде употре
бљена са пуном одговорношћу појединца а затим и менаџера. Код требовања и пријема робе 



могуће су велике малверзације које директно утичу на квалитет и трошак организације. Јав
ност набавке је само једна од мера заштите док је пословно поверење, морал и етика основа 
сваког пословања па и гастрономског.

СТАНДАРДНИ ТРОШКОВИ ПОРЦИЈЕ С.Т.П.
После разматрања С Р и С.С.Т. на ред је дошло разматрање С.Т.П., као једног од 

критеријума стандарда гастро производа. Овај елеменат стандарда гастро производа ди
ректно утиче на цену порције јела. С.Т.П. се могу дефинисати као трошкови припремања и 
сервирања једне порције хране према стандардном рецепту (С Р.). Процес настанка овог 
трошка се зове предрачун или калкулација, која се код нас израчунава на бази С Р. за 10 
порција. Израчунавања С.Т.П. је законска обавеза и уједно нормативни акт гастрономске 
организације. Свако јело које се производи према стандардном рецепту мора имати калку
лативну цену, тј. трошкове израде и сервирања. С.Т П је детерминисан количином рецепт
них трошкова укупних састојака и бројем порција стандардног рецептног приноса.
На пример: Ако је трошак припреме рецепта 75 евра, а он даје 50 порција приноса, онда је 
С Т П. за 1 порцију 1,50 евра. Цена за састојке који су приказани у С Р. могу бити старе, тј. 
да су намирнице коришћене са залиха па је тренутни трошак порције мањи него што у ствар
ности јесте. Данас многе организације користе компјутеризоване предрачунске системе и 
на тај начин штите своје интересе. На пример: Ако се цена говедине повећа, нови утрошак 
је укључен у мени менаџмента система и сви рецептни утрошци у којима је говедина састо
јак се аутоматски исправљају на основу повећања цене говедине Непрактично је прерачу
навати неке састојке нарочито мале количине јефтиних намирница, као на пример, трошко
ви за со и бибер.
Ово излагање можемо представити на следећи начин: 

укупан трошак
С.Т.П. =       

број порција

Поред наведеног на С.Т.П. утичу многе појединости као што је: стабилност тржишта, 
раст цена, конкуренција, залихе, итд.

СТАНДАРДНА ВЕЛИЧИНА ПОРЦИЈЕ С.В.П.
Сваки стандардни рецепт хране и пића упућује на С В П. Ово је четврти стандардни 

критеријум трошкова за осигурање састава порције. Ово је веома битно, сваки пут кад по
служимо храну или пиће гост неће добити већу или мању порцију или слабије пиће већ 
порције исте величине. Овакав однос и мера према јелу и пићу називају се стандардном 
величином порције Користи од овог стандарда су следеће: трошкови порције за исту храну 
или пиће ће бити константни, гост ће увек добити исту вредност за потрошени новац. У 
овом случају вредност је однос између цене и квалитета. На основу продајне цене хране и 
пића, трошкови ће помоћи да се дође до најбоље корективне вредности усмерене према 
госту, тј. тражњи. Претпоставимо да наведени критеријум стандарда не укључује С В П. у 
једном случају гост може добити велику порцију, тј. велику вредност, док у другом случају 
може добити мању порцију по истој продајној цени тј. мању вредност, а уједно велико раз
очарење за госта за организацију жалбе притужбе критике, неповерење, итд. Констант
ност запажена од стране гостију је главна предност С В П Начини контроле порције морају 
бити доступни и коришћени увек када рецепти буду припремани. Критеријум контроле пор
ције укључује следеће елементе: тежина сирових намирница, предвиђени технолошки по
ступак, одређену опрему, тежину порције после термичке обраде, стандардну декорацију, 



предвиђен или тражен укус. Запослени морају знати величину порције да би могли да је 
прате, тј. припремају. Захтевана величина порције за сваки рецепт треба да буде доступна у 
сваком одељењу гастрономије, како би се могли ослонити на њу. Није редак случај да са
времене гастрономије располажу и аудиовизуелним средствима да би боље освежили пам
ћење гастронома како неко јело треба да изгледа или се поставља на тањир.

КУВАРСКЕ МЕТОДЕ ПРЕРАДЕ НАМИРНИЦА

ТЕРМИЧКА ОБРАДА НАМИРНИЦА
Термички обрадити неку намирницу значи изложити је топлоти или неким радија

цијама које је могу загрејати (слично са микроталасним пећницама) како би се модифико
вала или трансформисала на физичко хемијском плану. Намирнице се термички обрађују 
на различите начине: врућим ваздухом печењем у пећници (рерни), кувањем на пари, дин
стањем, у фолији кувањем у води, фонду, сосу, сафту, млеку, пржењем у мањој количини 
масноће или потапањем (сотирање, пржење), у микроталасним пећницама или инфрацрве
ним зрацима или комбинацијом неких од њих.
Пренос топлоте се остварује на разне начине:

термичким зрачењем (пржити, роштиљати под саламандером, пећи...),
кондукцијом (пећи, сотирати, пржити, роштиљати, кувати на пари...),
конвекцијом (пећи у пећници помоћном или усмереном конвекцијом),
радијацијом или електромагнетним зрачењем (помоћу микроталаса, инфрацрвеног зра

чења).
Приликом термичке обраде намирница у знатној мери се мења њихов хемијски са

став, физичке и сензорне (органолептичке) карактеристике. Деловањем топлоте хидролизу
је се пектин, опне намирница постају растресите и прскају, а намирнице мекше. Термички 
обрађене намирнице са здравственог аспекта су безопасне јер се високом температуром 
уништавају штетни микроорганизми. 

Промене изазване деловањем топлоте на ткива намирница су следеће: прекид свих 
животних процеса, промена текстуре, способност везивања воде, промена боје, укуса и ми
риса.

Гастрономска вештина развила је многе методе да би сачувала све изражене мирисне 
и укусне материје које се налазе у животним намирницама. Неправилном и неодговарајућом 
термичком обрадом настају непожељне промене које могу потпуно уништити биолошки 
пуновредне састојке намирница. Највеће губитке, приликом термичке обраде, проузрокују 
вода и ваздух. Вода издваја из намирница разне хранљиве и екстрактивне материје, а кисе
оник који се налази у ваздуху врши оксидацију састојака. Приликом термичке обраде утицај 
воде, ваздуха, светлости и топлоте требало би ограничити на најмању меру. Топлота, која 
приликом кувања делује на намирницу, преноси се од извора до намирнице на различите 
начине, тј. различитим преносницима, као што су: вода, масноћа, ваздух, микроталасни зра
ци и друго. Према преносиоцима топлоте који делују на намирницу која омекшава, развија 
специфичан мирис, укус, мења физичко стање и друго, разликује се неколико технолошких 
поступака то:

 термичка обрада намирница у води и/или воденој пари,
 термичка обрада намирница у масноћи,
 сува термичка обрада (без воде и масноће),
 печење намирница у микроталасним пећницама и
 комбинована термичка обрада намирница.



ФИЗИЧКЕ И ОРГАНОЛЕПТИЧКЕ (СЕНЗОРНЕ ПРОМЕНЕ НАСТАЛЕ ТЕРМИЧКОМ 
ОБРАДОМ

Боја Термичка обрада може изменити природну боју намирница, и то у зависности 
од њиховог порекла (животињско или биљно), хемијског састава и начина термичке обраде.
Протеини и пигменти меса (миозин, миоглобин, миоалбумини итд.) коагулишу се и мењају 
боју. Промене варирају у зависности од технике термичке обраде, интензивности енергет
ског извора и њеног трајања. Промена боје биљних намирница зависи од порекла њихових 
пигмената, степена киселости средине у којој се врши термичка обрада (ПХ), али и од ак
ције ензима присутних у њиховим влакнима (нпр. оксидаза). Хлорофил (зелени пигмент) 
постаје жут када се поврће предуго кува поклопљено. Термичка обрада може да измени 
облик, боју, мирис, укус, састав, величину и тежину намирница
Термичка обрада помоћу кондукције и зрачења мења боју намирницама (нарочито споља). 
Кување или краткотрајно бланширање зеленог поврћа у посољеној кипућој води омогућава
да се моментално деактивирају ензими одговорни за добијање жуте боје. Зелено поврће тре
ба кувати отклопљено.
Антоцијани (плаво црвени пигменти) поцрвене у киселкастој средини (ПХ 2 4), а постају 
пурпурни или љубичасти у базној средини (ово је нарочито видљиво приликом зачињавања 
или кувања цвекле и црвеног купуса).
Танини су одговорни за појаву браонкасте или тамне, црне боје код неког сеченог воћа или
поврћа. (тамњење се може одложити или избећи употребом лимуновог сока или неког дру
гог киселкастог елемента). Термичке обраде богате амидонима (брашно, запршка, теста, ко
лачи, ) које се г бивају ушећерене, карамелишу се, затим угљенишу.

Мирис Термичка обрада може одмах да ослободи неке лако испаравајуће ароме 
(које су често везане и за укус). Остали мириси заробљени у ћелијским структурама, емитују 
се унутар влакана и ћелијских течности ослобађају се током термичке дораде и дају специ
фичан мирис.

Укус У зависности од одабране технике, термичка дорада намирницама појачава 
или смањује укус, стварајући тако хармоничну целину. Неки укусни састојци који су рас
топиви у води (амино киселине, које настају хидролизом протеина, арома, шећера, мине
ралних соли) под утицајем топлоте крећу се било ка унутрашњости (феномен концентраци
је) или ка спољашности намирнице (феномен експанзије). Насупрот томе, ароме које се на
лазе изван намирница (из фондова, сосова, ароматизованих гарнитура, посољених или по
шећерених течности итд.) улазе у њихову унутрашњост. Миграције (кретања) у једном или 
у другом правцу проузроковане су феноменом осмозе (кретања молекула услед различите 
концентрације). Декстринизација и карамелизација амидона и шећера дају карактеристичан 
укус. Амино киселине настале хидролизом протеина имају изузетан укус (бујон од меса).
Масна тела која се употребљавају за пржење преносе своје укусе на намирнице.

Запремина и тежина намирница Термичка обрада доводи до промене запремине 
и тежине намирница на неколико начина: губитком воде због површинске дехидратације, 
које је пропорционално дужини изложености топлоти; губитком масноће, такође пропор
ционалним температури, дужини термичке обраде и свакако саставу намирнице;
повећањем запремине рехидратацијом (теста, риже, сушеног поврћа и свих сушених произ
вода).



Уколико хоћемо да смањимо губитке у тежини и запремини намирница, треба да 
водимо рачуна о начину термичке обраде, избору материјала, поштовању времена термичке 
обраде и регулисању температуре.

Конзистенција (Тврдоћа) Правилно термички обрађене намирнице су мекше, кре
мастије и лакше се варе. Такве промене настају коагулацијом животињских и биљних про
теина 

М : омекшавање везивних влакана на бази колагена (овај протеин је одговоран за 
трајање мес и има особину да желира након дуже термичке обраде). Кости такође садрже 
колаген који омогућава да се из њих прави желатин.

Поврћа: желирање и увећање пектина (протеини чија је особина да се желирају хла
ђењем на пример пекмези мекшавање целулозе поврћа.
Сиров амидон је несварљив, док термички обрађен у влажној средини добија желирајућу 
коензистенцију (скробни амидон). Термичком обрадом у сувој средини (на пример у пећ
ници) и на високој температури, амидон се декстринише, мање више карамелише, стврдне, 
постане хрскав и обоји намирнице. Мејарова ( ) реакција одговорна је за веома це
њену корицу хлеба, посластица, печеног меса итд. Реч је о реакцији која настаје загревањем 
комбинованих протеина и шећера у сувој средини. Мејарова реакција објашњава и укус 
ових намирница.

Хемијске промене Термичка обрада мења структуру молекула и тако чини намир
нице лакше сварљивим. На пример: продужена термичка обрада протеине претвара у пеп
тиде, а затим у амино киселине, шећере у прост шећер (гликоза), амидон у декстрин и гли
козу. Ове измене (хидролизе) олакшане су када је средина кисела. Термичка обрада намир
ница значи и санитарну гаранцију јер уништава

неке нежељене микроорганизме (буђи, квасац, патогене бактерије) у зависности од постиг
нуте температуре и дужине трајања;

токсичне компоненте које се налазе у неким намирницама, које се употребљавају у пољо
привреди или индустријској производњи. Брза термичка обрада чува витамински састав на
мирница (на пример, витамин С) захваљујући уништавању „оксидаза“, одговорних за окси
дацију витамина. Продужена термичка припрема уништава велики део витамина осетљивих 
на топлоту ( , С, Термичка обрада на енглески начин фиксира зелену боју 
поврћа богатог хлорофилом. Термичка обрада олакшава миграцију (кретање) растопивих 
састојака, који постају и било ка унутрашњости намирнице, било ка њеној спољашности, у 
зависности од начина обраде. На основу тих миграција термичка обрада може бити: експан
зијом или дисолуцијом, концентрацијом, која обухвата оба феномена (концентрација и ди
солуција) названа мешовита термичка обрада или линија оба феномена.

ВРСТЕ ТЕРМИЧКЕ ОБРАДЕ И СИМБОЛИ
Термичка обрада експанзијом и дисолуцијом
Начини термичке обраде и третиране намирнице: 
Поширање кување и бланширање кромпира; кување сувог поврћа; кување поширане рибе, 
рибље чорбе, бланширањем (кратким потапањем); кување и бланширање меса и ситнежи 
(јунетина консоме, поширана живина, јунећи бланкет, полуслане груди, јунећа глава и пап
ци итд.); разводњавање тамних (браон) фондова, белог меса и сосова. 

Током бланширања се појављују хранљиви састојци, нежељени састојци, вишак со
ли, пена итд и делимично одлазе из намирнице.
Размена између намирнице и течности из кувања је пожељна.
Термичка обрада концентрацијом



Начини термичке обраде и третиране намирнице
Поширање: меса (чорба, ролована јунетина, јагњећи бут на енглески начин); ситнеж (замр
знут језик); плава риба, пастрмка, лосос; љускари (јастог, морски ракови); јаја (слабо, сред
ње и тврдо кувана јаја, поширана јаја); зелено поврће (боранија, спанаћ); рижа, тесто, тесте
нине; воће у сирупу;
кување под вакумом; кување у фолији; кување у кори; кување на пари; печење; роштиљање; 
пржење; сотирање; крчкање; пржење у тигању.

Нагло излагање намирница топлоти доводи до површинске коагулације протеина, 
формирања скроба, карамелизације шећера или до Мејарове реакције (термичка обрада у 
сувој средини). Укусне и ароматичне компоненте делом остају унутар намирнице. 
Мешовита термичка обрада
Концентрација печењем док не порумени и експанзија након наливања.
Печење на жару (ролована јунетина, патка, итд.)
Сотирање у сосу (паприкаш): овчији паприкаш; кување у поклопљеном лонцу; петао у вину, 
итд.

У првој фази, током крчкања, долази до површинске коагулације протеина и до Ме
јарове реакције, са феноменом концентрације.

У другој фази, ћелијска влакна се опуштају па укусни и ароматични елементи пре
лазе у сос од печења (кувања), са феноменом експанзије.
Што се тиче ових феномена треба задржати одређену резерву. Припрема концентрацијом 
чак и када је добро изведена, испушта сокове, а и хранљиве елементе, без којих би било 
немогуће припремити сосове дегласирањем.
Термичка обрада намирница у води и воденој пари
Термичка обрада намирница у води и воденој пари обухвата следеће методе термичке об
раде: кување намирница у води, кување намирница у пари,
бланширање намирница у води или воденој пари и поширање намирница.
Кување намирница у води Кување значи загрејавање намирница у течности или пари. У 
води или пари кува се у посуди у коју се ставе намирнице и течност. Приликом кувања 
посуда може бити поклопљена или отклопљена, али ако се кува у пари, посуда мора бити 
обавезно поклопљена.
Намирнице се најчешће кувају у води. При нормалном атмосферском притиску температура 
воде приликом кувања износи 100°С. У затвореној посуди се развија пара због које се пове
ћава притисак. Приликом кувања меса у води дешавају се различити процеси. Беланчевине 
се згрушавају. Ако се стави месо у хладну или млаку воду, тада ће пре згрушавања део 
беланчевина из меса прећи у воду у којој се кува месо. На површини посуде са бујоном 
појавиће се сива пена. значи да масноћа из намирнице која се кува прелази у кипућу 
воду, тј. плива на површини. Ретко се догађа да се кувањем у води из меса испере сва ма
сноћа, јер је месо често проткано слојевима масноће који остају у њему. Витамини осетљиви 
на високе температуре и витамини растворљиви у води кувањем се уништавају или се њи
хова биолошка вредност смањује. Кратко деловање високе температуре је мање штетно од 
дужег деловања умерено високе температуре.
Кување намирница у/на пари

Кување на пари значи ставити неку намирницу у присуство паре из вруће воде чија 
топлота омогућава да се изврши термичка дорада те намирнице. Ова техника се углавном 
примењује на традиционално поширане намирнице или термички обрађене на енглески на



чин, али и на одмрзнуте, и вакумиране, бланширане или на одржавање температуре јела. 
Воће и парадајз могу бити ољуштени.
Концентрација предности ове технике су:
бржа обрада него поширање; лимитиран феномен осмозе; водорастопиве супстанце су боље 
скуване и намирница је укуснија; очување органолептичких и хранљивих квалитета намир
нице; нема употребе масноће; задржава се природан укус јела;
Недостатак је што не загрева довољно масноћу, како би је истопила. Дакле, треба изабрати 
намирнице са мање липида и не сервирати у прилогу богате сосове (истопљен путер, хо
ландски Припрема на пари чува укус намирница, али уколико је тај укус у почетку јак 
или лош, такав ће остати и после термичке обраде. Из тих разлога, свеже поврће чији је укус 
нарочито јак (купус, касно поврће...) треба бланширати у великој количини воде.
Преносник топлоте која делује на намирнице је водена пара. Процес кувања у пари разли
кује се од процеса кувања у води. Врућа водена пара другачије делује на поједине намир
нице. Намирнице се кувају, а да се при томе из намирница не испира ништа осим масти. 
Приликом кувања намирница у воденој пари беланчевине се згрушавају, шећер и минералне 
соли остају у намирницама, а маст се отапа, тј. капље с њих. Кувањем у пари много се боље 
чува биолошка вредност намирница. 

Потребно је знати које се намирнице спремају на тај начин. Кувањем у воденој пари 
могу се припремити следеће намирнице: кукуруз у клипу, шпаргле, зеље, артичоке, мршаво 
месо и рибе, сос холандез, пудинг од ораха, кување ројала на пари, кување житарица и дру
го. препоручује се кување воћа у воденој пари јер би воћни сок услед деловања високе 
температуре исцурио, а изгубила би се и одређена ароматичност
Вакумирана термичка обрада

Вакумирати значи ставити намирницу у неки непромочиви и термоотпорни омот, 
истиснути ваздух и херметички затворити. Термичка обрада се врши на температури нижој 
од 100°, у влажној средини (врућа вода, пара, експрес лонац). Након овакве термичке обраде 
неопходно је брзо хлађење. У фрижидеру (хладној комори) чува се на максимално 3 степе
на, између 6 и 21 дан, у зависности од врсте производа.
Врста термичке обраде концентрација
Предности технике су: боље очување хранљивих и органолептичких својстава; очување ис
паравајућих и водотопивих а нарочито ароматичних супстанци унутар намирнице; мањи 
губитак у тежини намирнице; продужење рока трајања; олакшано служење, лимитирана ин
тензивност „горења“ (намирница се поново загрева, по жељи); побољшана подела и орга
низација рада, припрема, термичка обрада пре служења итд.
Бланширање намирница у води и воденој пари

Бланширање намирница у води или воденој пари представља делимично или потпу
но омекшавање намирница у води за веома кратко време. Бланширање у води примењује се 
углавном за поврће као што су: спанаћ, купус, кељ, прокељ, боранија, зеље, карфиол, ко
прива, празилук и друго. Наведене намирнице се, као и друге, уроне, тј. спусте у кључалу 
воду на неколико секунди или минута и одмах ваде и фрапирају.

Бланширање намирница у благој слано накиселој води маринади (вода, со, сирће 
сок од лимуна, бибер у зрну, ловорово лишће као и зачинско биље) траје око 5 минута, а 
најчешће се бланширају маринирају печурке, шпаргле, мозак и друго.
Поширање намирница

Поширати значи кувати намирницу у течности (води, фонду, основном сосу, рибљој 
чорби, млеку, сирупу). Ова техника термичке обраде односи се на све намирнице и зависи 



од течности и дужине термичке обраде. Постоје два начина поширања, у зависности од тога 
да ли се почиње у хладној или у кипућој течности.
Поширање са почетком у хладној течности
Врста термичке обраде –Експанзија. Предности ове технике су размена укуса између на
мирнице која се пошира и течности у којој се припрема промена њеног састава. По законима 
осмозе, компоненте које се растапају иду од концентрованијег ка мање концентрованом 
раствору. Раствор (течност за поширање) иде од мање концентрованог ка концентровани
јем. Ово двоструко кретање траје до изједначавања обе концентрације.
Течност прикупљена током термичке дораде, богата раствореним састојцима, задржава 
укус и ароматичне састојке намирница. Током поширања брзо долази до растварања и ди
фузије водорастворљивих састојака (витамина, минералних соли, неких протеина итд.). 
Ароматична течност продире у намирницу и тако је замирише. Практичне примене овог 
принципа су многобројне: намирнице сиромашне водом (дехидратисано или суво поврће и 
воће, пиринач, теста...) поново се хидратишу и повећавају запремину намирнице богате 
водом, а сиромашне минералима, губе део сопствене воде док со улази у њих; растворљиве 
и ароматичне супстанце рибљих чорби, супа, фондова и основних сосова, шећера из сирупа, 
соли, додате у воду за кување, продиру у намирницу; у случају тврде воде калцијум улази 
у намирницу и може је стврднути; паралелно са кувањем намирнице, течност се обогаћује 
витаминима, растворљивим протеинима амино киселинама итд. Ту течност, дакле, треба 
сачувати за припрему сосова. Ове појаве имају велики значај у кухињи: оне мењају струк
туру намирнице, њен укус и њену хранљиву вредност. Бланширањем се елиминишу нечи
стоће (коагулисани протеини), пена и вишак соли
Поширање са почетком у кипућој течности
Врста термичке обраде –Концентрација Продужена термичка обрада меса у кипућој течно
сти доводи до омекшавања мишићног ткива (прогресивна хидролиза) и до растварања аро
матичних супстанци. Феномен концентрације се, дакле, односи само на краткотрајно кува
ње. Нагло потапање намирнице у течност чија је температура блузу кључања доводи до 
тренутне коагулације површинских протеина. Тако се задржавају растворљиве ароматичне 
супстанце. Поширање намирница у кипућој течности има неколико предности чува. се зе
лена боја поврћа богатог хлорофилом; таложи се део каменца из воде, тако да се не меша са 
сољу, пектинима или легуминима и спречава да се поврће стврдне (овај феномен се односи 
на угљену киселину калцијума раствореног у води) чува витаминске састојке (елиминишу
ћи оксидазе) и минералне соли. Јак фонд богат растворљивим елементима, задржава хран
љиве супстанце у намирници.
Напомена о употреби поклопца Поклопац успорава испаравање течности приликом кувања 
јер задржава слој засићене паре. Уз правилну употребу, могућа је знатна уштеда енергије.
Насупрот томе, зелено поврће или поврће богато сумпором треба кувати без поклопца (ку
пус, лук, бели лук).
Термичка обрада у сопственој води (соку или поклопљено)

Доста намирница, нарочито поврће, садрже довољно воде тако да се могу кувати у 
сопственој води кисељак, спанаћ, ендивија, парадајз, жилијен од поврћа. Оне се танко по
слажу у посуду, прекрију листом масног папира у посуди која има поклопац и полако кува
ју. Папир и поклопац успоравају испарења сопствене воде; пара се кондензује испод по
клопца, затим се поново враћа у суд. Губици растворивих супстанци су сведени на мини
мум, што омогућава да се ова техника класира у термичку дораду концентрацијом. Поши
рање у благој слано накиселој води је термичка обрада намирница у зачињеној води при 



чему намирнице мењају облик, мирис, укус и конзистенцију. Поширају се велике рибе, пер
нате живине, рибљи филети (лосос, шаран, смуђ, пастрмка, лигње и др.). Поширати се може 
у белом вину. У белом вину се поширају филети рибљег меса уз додатак гарни букета, за
чинског миришљавог биља и одговарајућих зачина.
Термичка обрада намирница у масноћи

Термичка обрада намирница у масноћи обухвата следеће методе: сотирање пржење 
– поховање бланширање печење динстање.
Сотирање у масноћи Сотирање је термичка обрада намирнице на јакој ватри, без поклопца 
и у малој количини масноће Ова техника брзе термичке обраде односи се углавном на мале 
комаде: поврће, јаја, ситнеж, месне прерађевине, рибе, живину, дивљач, меса младих живо
тиња, мека меса изузетног квалитета и прве категорије.
Концентрација Предности ове технике су: брзо формирање корице комбинацијом више 
физичко хемијских реакција (површинска коагулација протеина, Мејарова реакција проте
ина и глуцида, карамелизација амидона, тј. скроба), у зависности од природе производа и 
тачке грејања; максимално очување укусних и хранљивих супстанци (сокови) у намирници
Напомена: Комади црвеног меса (турнедо, розбратна, медаљони) прво се ставе на јаку ва
тру, затим се температура смањи до жељене тачке печења.
Припрема белог меса (свињетина, телетина, живинска) и панираних комада (јагњећи котле
ти, бечке шницле) много је спорија. Печење и боја се морају достићи истовремено.

Сотирањем топлота делује само на доњи слој намирница тако да се намирнице могу 
повремено окренути или промешати. Умерено загрејана масноћа узрокује згрушавање бе
ланчевина. Спољни слој добија смеђу боју, а производи сотирања скупљају се на дну посуде 
и карамелизују. Када намирнице с обе стране добију златножуту боју, температуру треба 
смањити. При сотирању масноћа треба да је умерено загрејана. Ако масноћа није довољно 
врућа, из намирница ће исцурети месни сок, намирнице ће бити испране, сувопарне, неуку
сне и неће бити сочне. Намирнице се соле на крају термичке обраде. Уколико се намирнице 
посоле пре сотирања, со ће нагристи месна ткива, а оне ће пустити месни сок, те ће тако 
намирнице постати суве, неукусне и неће бити сочне. Сотиране намирнице се одмах даље 
обрађују или сервирају.
Бланширање у масноћи Бланширање у дубокој масноћи је термичка обрада намирница у 
масноћи. Ова метода термичке обраде најчешће се примењује за бланширање помфрита, 
кромпира исеченог за мусаку и друге намирнице. Бланширање траје кратко јер се намирни
це термички припремају за даљу обраду. Тако се кромпир за мусаку бланшира до 50 %, а 
помфрит 70 % итд.
Пржење и поховање у масноћи Пржити значи неку намирницу термички обрадити у некој 
масноћи на јакој температури. Температура варира, у зависности од врсте и величине на
мирнице и од жељеног резултата (пржење до бојења, пржење и бојење, бојење и завршни
ца). Ради се о техници пржења, која се углавном односи на мале парчиће, свеже или куване, 
брижљиво осушене крпом или суве. Уколико је површина намирнице сиромашна протеи
нима (албуминима) и амидоном то се може побољшати панирањем у брашну, презлама, те
сту за пржење, тесту за палачинке итд.
Концентрација Предности ове технике су: нагло потапање неке намирнице у врело уље 

180°Ц) доводи до тренутне коагулације површинских протеина, карамелизације ами
дона и до Мејарове реакције, која комбинује протеине и амидон дајући веома цењене там
нобраон хрскаве компоненте. Тако формирана корица не дозвољава да укусне и ароматичне 



супстанце исцуре из намирница, а масноћа да уђе у њу. Вода из саме намирнице или поврћа 
постаје пара која се шири док се намирница пржи. 

Пржење и поховање у масноћи је термичка метода приликом које се омекшавају на
мирнице за конзумирање. Уз претпоставку да је масноћа довољно врућа, намирнице ће при 
пржењу примити само незнатну количину масноће. Под одређеним околностима масноћа 
из меса може прећи у маст у којој се пржи или похује. Уколико се поступа правилно са 
месом, може се постићи савршена спољашња корица јер се месо пржи са свих страна. То
плота масноће се регулише према врсти намирница које се прже. Пржењем, тј. поховањем, 
најчешће се обрађују мањи комади меса шницле, риба, кромпир, поврће и друге намирни
це. Обично се сва панирана јела похују у умерено загрејаној масноћи. Под таквим условима 
ствара се златножута заштитна кора која ће спречити надев да исцури. Јела која се панирају 
су: поховани качкаваљ, поховани мозак, поховане паприке, париска шницла, бечка шницла, 
„Карађорђева шницла“, поховане палачинке са сиром, са мозгом, поховане печурке, риба 
орли, рибе на париски или бечки начин и друга јела.
Печење у пећници и масноћи Печење у пећници је термичка обрада намирница у загрејаној 
пећници, где су преносиоци топлоте масноћа и врућ ваздух. Намирнице које се пеку омек
шавају, а беланчевине се згрушавају, минералне соли и друге вредне материје остају сачу
ване. Црвено месо загревањем губи боју, месни сок постаје црвенкаст, а кора постаје смеђа.
Уколико се месо пече на врло високој температури и предуго, месни сок изгори и буде го
рак. Зато, чим се на месу ухвати кора, смањује се топлота и прекрива фолијом. Месо се за 
време печења у пећници прелива сопственим соком уз повремено доливање топле воде. 
Преносиоци топлоте у пећници делују истовремено на ћелије при чему је месо које се пече 
сочније.
Динстање меса и поврћа у масноћи Динстати значи лагано термички обрађивати, у везаној 
течности или у некој ароматичној гарнитури, поклопљено, читаве и несецкане комаде, прет
ходно пропржене. Ова техника припреме се углавном примењује на велике, тврде комаде 
меса одраслих животиња. Зато и захтева дужу термичку припрему. Неке велике рибе или 
поврће такође се могу термички обрадити на овај начин, али се они претходно не прже. У 
зависности од намирнице која се термички обрађује и жељеног резултата, постоје четири 
технике динстања:

браон тамно динстање (за меса, живину, дивљач или за неку чврсту ситнеж, за коју је нео
пходно стављање у маринаду),

динстање на бело (нарочито за бела меса и белу ситнеж), 
динстање рибе (за велике комаде, углавном претходно пуњене), 
динстање поврћа.

Врста припреме Мешовита термичка обрада за динстање меса на бело
Експанзивна термичка обрада за рибе и поврће Предности ове технике су:

за меса: помоћу претходног печења ствара се површинска корица, мање више обојена, у 
зависности од тога да ли се ради о тамнобраон динстању или о динстању на бело; 

за рибе, омогућава се проток укусних и ароматичних супстанци према основном сосу;
з поврћа, ароматизују се помоћу неког фонда и ароматичног прилога.

Сува термичка обрада без течности и масноће
Намирнице се могу пећи или пржити под утицајем врућег ваздуха, тј. на врућем ва

здуху на топлоти, без употребе масноће. Примери ове термичке обраде су: суво печење у 
печењари пећници без масноће; печење на ражњу; печење на роштиљу; печење на жару; 
печење у пепелу; печење у специјалним посудама; печење у фолији; печење у глини и друго.



Суво печење у пећници без масноће Пећи значи изложити намирницу топлоти коју произ
воде пећница или роштиљ. Оваква термичка обрада нарочито је подесна за веће комаде меса 
младих животиња, живину или дивљач или за комаде изузетног квалитета (прве категорије). 
Врста термичке обраде Концентрација Предност ове технике су

површинска или комплетна коагулација протеина, у зависности од тога да ли се ради о 
белом или црвеном месу;

формирање мање више обојене коре, хрскаве и укусне.
Суво печење у пећници без масноће је термичка обрада намирница при којој се пеку 

фина топла предјела, јела, теста, коре и пецива, колачи, хлеб, замрзнуто пециво, свеже пе
циво, поврће, воће, намирнице животињског порекла обавијене фолијом и друго. Топлоту 
преноси врућ ваздух, а при таквом печењу кора се ствара на оним деловима који су непо
средно изложени топлом ваздуху, осим ако је температура одозго тако интензивна да про
дире у средину. При сувом печењу у пећници тесто се јако суши, па се при печењу хлеба и 
пецива у пекарама повремено доводи у пећнице водена пара да би површина пецива или 
других намирница остала глатка и добила сјај.
Печење на жару плотни ражњу Печење на жару сувој плотни ражњу је један од најста
ријих начина термичке обраде. Веома је практично за печење већих комада меса. Приликом 
печења на ражњу уз сув и врућ ваздух ствара се спољна тврда кора пријатног изгледа, ми
риса и укуса. Пре печења на ражњу одређено комадно месо се посоли и зачини зачинским
биљем. 
Печење на ражњу је једноставан начин печења. Постоје разни апарати за печење који регу
лишу температуру. Постоје и специјални апарати за суво печење на ражњу, чије је време 
термичке обраде програмирано на секунде. Печено месо на ражњу је врло сочно, има при
јатан мирис и укус па и заслужује посебан гастрономски третман.
Печење на роштиљу Пећи на роштиљу значи изложити намирницу топлоти контактом (на 
роштиљу или у саламандеру). Ова брза техника термичке обраде нарочито је погодна за 
мале комаде и поврће, ситнеж, месне прерађевине, рибу, мека меса (изузетног квалитета, 
прве категорије, првенствено од младих животиња).
Врста термичке обраде Концентрација Ова техника омогућава да се површински протеи
ни убрзано коагулишу, да се скроб (амидон) карамелизује или да се изазове Мејарова реак
ција, тако да се сачувају течности унутар намирнице. При печењу на роштиљу преносник 
топлоте је врућ ваздух. На роштиљу се пеку мањи делови меса као што су: котлети, рамсте
ци, ражњићи, вешалице, пљескавице, крменадле, ћевапчићи, ћулбастије, џигерице, бубрези, 
бризле, рибе, перад; затим плод кестена, клип младог кукуруза, бундева, паприка, папричи
ца, кромпир и друге намирнице. Пре печења на скари роштиљу намирнице се физички 
обраде. Да би се беланчевине у месу што пре згрушале и тиме спречило одливање месног 
сока а шницле биле сочне, роштиљ мора бити врућ. При печењу танких комада меса по
требно је само једно окретање и то када кора постане смеђа, тј. златножута. Уз јела печена 
на роштиљу обавезан је прилог ситно сечени црни или млади лук. Термичка обрада на
мирница на роштиљу жару подразумева погонско гориво дрвени ћумур, жар или ужарену 
лаву.
Печење у специјалним посудама Специјално посуђе изменило је живот стотинама хиљада 
појединаца и породица у позитивном смислу. Употребом оваквог посуђа најуспешније и 
најсигурније се отклања погубан утицај три неправилности у људској исхрани: употреба 
сувишне масноће, невитаминска исхрана и претерана употреба кухињске соли. Умерена и 
правилно балансирана исхрана основ је здравог и дугог живота. Здрава дијета, без суви



шних калорија, као што захтева савремена дијетологија, требало би да обезбеди организму 
све хранљиве супстанце не мењајући их и не зачињавајући додатном масноћом која може 
да има веома негативне последице по здравље. Масти и уља, поред тога што дају вишак 
калорија, штетно утичу на здравље изазивајући читав низ сметњи у систему органа за варе
ње и у јетри. На недостатке традиционалног начина кувања надовезују се недостаци посуђа 
које се користи. Специјално посуђе, чији су недостаци добрим делом отклоњени, израђено 
је од нерђајућег специјалног челика са дном израђеним од легура тако да акумулира топло
ту, не деформише се, лако се одржава и не рђа. У специјалном посуђу јело се термички 
обрађује без воде, соли, масноће, тј. јело се термички обрађује у сопственом соку, где мирис 
и укус остају потпуно природни. Оваква термичка обрада намирница траје много краће у 
односу на друге врсте термичких обрада. Печење у поклопљеној посуди подразумева изла
гање намирнице топлоти пећнице у неком дубљем, херметички затвореном суду. Ова тех
ника термичке обраде нарочито је подесна за велике комаде меса или живине, код којих 
постоји ризик да се исуше док се пеку. Некада су та печења сврставана у специјална печења, 
припремљена у лонцу или шерпи.
Концентрација. Предности технике су:

смањено исушивање намирница јер се директно не излажу топлоти; 
одржавање влажности у затвореном суду.

Печење у микроталасној пећници Печење у микроталасној пећници специјалној рерни, 
састоји се у излагању намирница топлоти, где се јављају сложени процеси дехидрације и 
дејства топлоте микроталасних зрака. За печење намирница користе се разне врсте ватро
стално издржљивог керамичког посуђа. У микроталасним пећницама намирнице су директ
но изложене високој температури и то само са једне стране, док се топлота преноси директ
ним контактом топлих инфрацрвених зрака. Код овог начина суве обраде посебно је важна 
горња температура пећнице која износи преко 200°С. Златножута боја која се ствара на по
вршини јела је нарочито пријатна, даје јелу посебан укус, али делује надражујуће на зидове 
желуца и црева. Због тога се процес печења намирница на овај начин не примењује у исхра
ни оних болесника чији су органи за варење оштећени.
Комбинована термичка обрада намирница

Комбинована термичка обрада намирница представља комбиновани облик неколико 
термичких обрада као што су: бланширање, сотирање и друго, у комбинацији са другим 
термичким обрадама. Ту спадају и динстање и полирање.
Гратинирање За пример комбиноване термичке обраде намирница узима се гратинирање. 
Оно представља печење у микроталасној пећници или рерни са циљем довршавања неког 
јела на температури до 200°С. Примери гратинирања комбиноване термичке обраде су: гра
тинирана топла предјела, гратинирана варива, гратиниране тестенине и јела од теста, гра
тинирана готова јела, гратиниране посластице. Гратинирањем се добија жељена румена 
златножута боја. Пошто су претходно намирнице прошле кроз потребне фазе термичке об
раде, гратинирање може бити брзо, лако и потпуно, као финале готовог производа.
Брзо гратинирање У ватросталну чинију ставити филоване палачинке, налити ројалом да 
огрезну и, потом, гратинирати до златножуте боје.
Лако гратинирање У ватросталну чинију сложити кувано пилеће бело месо, прелити огра
тен сосом, посути струганим пармезаном и гратинирати до златножуте боје.
Потпуно гратинирање У ватросталну чинију ставити пудинг или суфле са сиром или спа
наћем и гратинирати док суфле не буде готов и не добије златножуту боју.



ОБРОЦИ У УГОСТИТЕЉСТВУ И ЊИХОВА ПОНУДА

Здрава храна захтева правилан састав и правилан распоред дневних оброка. У Евро
пи разликујемо два распореда радног времена који знатно утичу на распоред дневних обро
ка: једнократно радно време од 07 до 14 или од 08 до 15 и двократно радно време од 09 
до 12 и од 13 до 17 , те према томе имамо различите термине за узимање дневних оброка 
као и различите начине исхране. Овај различит начин и распоред рада захтева код поделе 
оброка и посебно разматрање. Код нас и у Средњој Европи навике за узимањем хране су 
сличне, тј. карактеристичан је обилан ручак, а некада и вечера, док су остали оброци скром
ни.
У нашем угоститељству уобичајена је оваква подела гастрономских оброка:
главни дневни оброци међуоброци свечани оброци ванредни оброци
дружења оброци у природи пословни оброци

Главни дневни оброци су: доручак, ручак и вечера. На овим оброцима заснива се 
пансионска услуга угоститељских објеката.

ВРЕМЕ ПОСЛУЖИВАЊА ДНЕВНИХ ОБРОКА
Организација послуживања гостију захтева временски распоред оброка. У назначе

ним интервалима гости су дужни, уколико желе, доћи на заказани оброк. Група гостију, у 
договору са водитељем услужног сектора може посебно заказати дневни оброк ван назна
ченог интервала тј. временског периода.
Временски распоред послуживања дневних оброка изгледао би овако:
доручак се послужује од 07 до 09 преподневна ужина се послужује од 09 до 11 ; ручак 
се послужује од 12 до 15 поподневна ужина се послужује од 16 до 18 ; вечера се послу
жује од 19 до 22 

Време послуживања као и састав појединих дневних оброка и међуоброка нису у 
свим земљама исти. Овај распоред и састав оброка у угоститељству углавном зависи од 
начина живота и обичаја.
Доручак

Међу првим утисцима који у току дана утичу на расположење хотелског госта у пр
вом реду је доручак. Овај први утисак је важна психолошка чињеница о којој се у многим 
хотелима не води довољно рачуна. У зависности од тога како је доручак састављен, у га
строномији разликујемо следеће врсте доручака:

Једноставан доручак се састоји од топлог напитка (беле кафе, какаоа, чаја) хлеба или пе
цива;

Континенталан потпун или комплетан доручак састоји се од једног топлог напитка, хлеба 
или пецива и два намаза (маслаца, џема или меда);

Бечки доручак најчешће одговара континенталном доручку коме је додато меко кувано 
јаје;

Швајцарски доручак састоји се од једног топлог напитка по избору, два намаза, једне чи
није сложених разноврсних сирева и хлеба или пецива;

Шведски доручак одговара потпуном континенталном доручку којем се додаје припре
мљена риба или рибља конзерва.
Из наведеног се види да су бечки, шведски и швајцарски доручак на неки начин проширена 
варијанта потпуног континенталног доручка.
Енглески доручак Енглези свој оброк узимају у касније јутарње сате. С обзиром на дво
кратно радно време, у Енглеској се доручак сматра главним дневним оброком. Према саста



ву разликујемо: једноставан енглески доручак и комплетан енглески доручак. Једноставан 
енглески доручак састоји се од: једног напитка, најчешће чаја с млеком, маслаца, џема или 
меда, воћног сока, пецива или хлеба, шунке или сланине са јајима или топле прженице. 
Редослед послуживања енглеског доручка: воћни сок то је сок од поморанџе или ђус; на
питак према избору госта, пециво, хлеб, тост, маслац, џем или мед; јело од јаја или топли 
сендвич, послужује се по жељи госта или уз напитак. Комплетан енглески доручак састоји 
се од воћног сока, најчешће припремљеног од свежег воћа, димљене рибе (у већини случа
јева то је лосос), зобних пахуљица или јечмене каше. Комплетан енглески доручак послу
жује се овим редом: напитак се послужује заједно са хлебом или пецивом, тостом, намазом 
од маслаца, џема или меда; јела од јаја, која се најчешће састоје од шунке са јајима, сланине 
са јајима, разних омлета, умућених јаја итд.; мешана меса на жару (кобасица, сланина), свеж 
парадајз, јаја на око, на жару, печени јагњећи ћоп, котлет, бифтек, јетра, бубрези, рамстек, 
шунка; хладна меса (полупечена говедина, овчетина, перад, шунка, језик, сир); воће се слу
жи на крају ако није послужено на почетку. За комплетан енглески доручак потребно је 
написати јеловник да би гост могао лакше одабрати понуђена јела. У хотелима виших кате
горија јела се не порционишу него се износе на заједнички сто, такозвани интеграл бифе 
сто, одакле гости уз помоћ конобара узимају по жељи и потреби. Лосос се у оваквим при
ликама реже на танке листиће, сложи на тањир и украси зеленом салатом, маслинама и ли
муном.
Национални доручак састоји се од једног топлог напитка, маслаца и хладног нареска, саста
вљеног од домаћих специјалитета и црног или кукурузног хлеба. Ова врста доручка уводи 
се све више у нашим хотелима под називом „народни или домаћи доручак“. За наш народни 
доручак карактеристични специјалитети регионалне или домаће кухиње као што су: одре
ђене врсте
сухомеснатих производа, сиреви, кајмак, лепиње, итд.
Англоамерички доручак сличан комплетном енглеском доручку. Уместо сока од воћа по
некад узимају сок од поврћа, а на крају компот од шљива.
Ручак

По свом саставу ручак се не разликује много од вечере. Ручак се обично послужује 
према јеловнику или као потпун оброк, према менију. Приликом одређивања јела за ручак 
треба водити рачуна о довољном избору или асортиману јела. При томе морамо поштовати 
гастрономско правило о сезонском карактеру јела, тако да се лети нуде летња јела, а зими 
зимска јела. Код нас је ручак главни и најобилнији оброк. Обилност ручка зависи од обичаја 
као и навика појединих народа. Обичан ручак састоји се од супе или чорбе потажи, меша
ног јела са прилогом или гарниром, салате, хлеба и десерта. У свечаним приликама ручак 
се појачава хладним и топлим предјелом као и печењем. У англоамеричким државама и 
неким државама Европе где је радно време целодневно, са кратким прекидом за ручак (45 
минута), уобичајен је једноставан и лаган ручак, али богата и обилна вечера.
Вечера

Поред ручка, вечера спада у важније дневне оброке. Код нас се вечера састоји од 
више или мање послужења. У менију за вечеру код нас се мало кад нуди супа или чорба. 
Уместо ње обично се послужују хладна или топла предјела. Французи не једу супу за ручак, 
али је редовно узимају за вечеру. За вечеру се обично припремају и нуде лакша јела. У 
Аустрији, Немачкој и Швајцарској за вечеру се обично нуде лакша јела, док сви они који 
имају лаганији ручак, нпр. Американци и Енглези траже обилнију вечеру састављену од 
разноврсних јела.



Преподневна ужина
Преподневна ужина се обично нуди гостима између 09 . Ова врста оброка може 

се послуживати у свим угоститељским радњама за исхрану и точење пића. Обично овај 
оброк узимају радни људи за време преподневног одмора. Послужује се према јеловнику 
Туристи га ретко узимају. С обзиром на то да је споредни оброк, не улази у састав пансион
ског абонмана. Преподневна ужина представља једну врсту ланч абонмана, окрепљења за 
радне људе, па се често у пракси зове и топли оброк. За овај оброк обично је планирано 35
45 минута. Ову врсту оброка прве су увеле Шведска, Швајцарска, затим Америка, јер су 
послодавци увидели да у току рада опада ефикасност па је радницима потребно окрепљење. 
Од јела за преподневну ужину најчешће се нуде: разна јела од јаја, јела од тестенине, готова 
јела, мање пржена јела итд. У зависности од професије гост себи, а уз помоћ стручног осо
бља, одабира оброк. За радника у администрацији преподневна ужина може бити воћна са
лата, јогурт, кифла, топли сендвич итд. Од пића, за овај оброк, обично се нуде сокови или 
пиво
Послеподневна ужина енгл. 

По саставу послеподневну ужину делимо на средњеевропску и западноевропску. У 
Средњој Европи се, обично, за послеподневну ужину узимају: бела кафа, пециво, павлака, 
какао, чај и колачи. Послужује се на тераси или у салону. У Француској, Италији, Белгији, 
за послеподневну ужину се узимају: шунка, сир, хладни нарезак, пиво и вино. У Енглеској 
је познат традиционалан послеподневни чај ( ). Састоји се од шоље чаја са 
кипућом водом, хладног млека, чајног пецива и неког жестоког пића најчешће вискија. 
Сто за ужину се уређује као и за доручак. У пансионском пословању ужина не улази у састав 
абонмана. У класичном угоститељству овај оброк се ретко послужује, осим деци која се 
налазе на мору или планини тј. на оправку.
Свечани оброци

То су сви они оброци који се организују поводом неке свечаности. Свечани оброци 
се обично организују за већи број људи и послужују се у свечаној атмосфери. Свечане обро
ке делимо према намени: на службене свечане оброке и на приватне свечане оброке. Под 
службеним свечаним оброцима подразумевамо оброке организоване поводом различитих 
важних догађаја, државних празника, пуштања у погон неке фабрике, у част врхунских 
уметника, Дан туризма, празника мимозе итд. Свечани оброци приватног карактера могу 
се, такође, организовати у угоститељском објекту. Приватни свечани оброци обично се ор
ганизују поводом рођендана, венчања, дипломирања, одликовања итд. 

За организацију једног свечаног оброка важно је знати следеће:
име и фирму наручиоца врсту оброка и којим се поводом организује, дан и сат одржавања
просторије и место одржавања број гостију број и облик столова попис јела цену по особи 
или укупну цену врсте пића, цену и количину начин обрачунавања обезбеђење допунских 
услуга (телефона)
музика; декорација.

Свечани оброци према врсти могу бити: коктел партија ( ), бифе партија 
), банкет ( ) и свечани ручак или вечера.

Коктел партија је пореклом из Америке и настала је поводом организације борбе петлова 
у Америци. Током времена се трансформисала и попримила свечани и пословни карактер. 
Коктел партија се организује за велики број званица који обично стоје. Време за коктел 
партију је ограничено па обично траје 2 3 сата. У угоститељству разликујемо следеће коктел 
партије: 



1. коктел партија, 2. хладан бифе. Коктел партија може бити:
аперитивна коктел партија на којој се послужују аперитивни коктели и друга аперитивна 

пића уз апетисане;
коктел партија између два оброка уз послужење аперитива, воћних сокова, канапеа, апе

тисана.
Проширена коктел партија замењује један од главних оброка јер се послужује велика коли
чина хране тако припремљене да се узима у залогајима. Коктел партију можемо поделити и 
према броју залогаја. Начин нуђења јела и пића за коктел партију може бити двојак: коно
бари јело и пиће нуде из руке или их поставе на столове па гости сами узимају. Најпре се 
нуде аперитиви, затим разна јела и на крају пића.
Хладан бифе је пореклом из Француске и везан је за име француског кувара Буфета (
који је радио на двору Луја . Он је први у Европи изнео на сто лепо сечена и обликована 
хладна јела. Бифе је највеће гастролошко умеће које хотел може презентовати. је огле
дало умећа гастроекипе и специјалан доживљај за госта. Бифе је широко примењен у уго
ститељству и туризму и увек је за госта прворазредна атракција. Као и већина свечаних 
оброка може да буде организован поводом различитих свечаности у нашим и туђим про
сторијама. Само име каже да се за хладан бифе дају хладна јела изложена на бифе столу 
обично на средини просторије. За хладан бифе потребно је извршити разне припремне ра
дове: уређење просторије, припрема и декорација бифе стола, припрема потребног инвен
тара, постављање и слагање чинија гастрономским редом. Госта обично на улазу дочекује 
домаћин. После поздравног говора и обиласка изложеног стола гости приступају узимању 
хране. Гостима у избору помажу конобари и кувари објашњавајући поједина јела. Хладан 
бифе се може организовати на француски, руски и интеграл начин.
Организовање хладног бифеа на француски начин Јела су приређена у кухињи, сложена на 
чиније, сечена на залогаје, шемизирана и тако постављена на сто да их гости могу узимати 
уз помоћ виљушке
Хладни бифе на руски начин Разликује се асортиманом јела који је много већи. Јела су 
обично у целом комаду лепо декорисана. Сто је постављен у виду потковице и са унутра
шње стране налазе се кувари који стручно секу и расецају месо и стављају госту на тањир. 
Поред целих комада послужују се и готова јела као што су гулаши пелкери сотеи.
Интеграл бифе представља мешавину француског и руског бифеа уз импровизацију топлих 
пунктова и угоститељских атракција као што је фломбирање.
Банкет је пореклом из Француске ( је свечана приредба, ручак или вечера уз 
присуство политичких, државних и других културних званица. Приређује се поводом раз
личитих свечаности, државних празника, посета страних делегација, поводом закључивања 
важних уговора, одржавања конференција, симпозијума, разних спортских манифестација 
итд. У угоститељству банкетом се сматра сваки свечани оброк којем присуствује више од 
20 особа тј. званица. За банкет се послужује свечани мени с више јела. На сто се поставља 
најбоље посуђе, сребрни прибор за јело, кристалне чаше итд. Послуживање банкета захтева 
од радног особља највећу дисциплину, стручност, тачност и спретност. Столови за свечани 
банкет могу имати различити облик као на пример слова , Т, , Е, О, С итд.
Приликом организације банкета важно је одредити место сваком госту за заједничким сто
лом. Да би се избегли неспоразуми, најбоље је унапред направити распоред а затим испи
сати на картицама име и презиме сваког госта и ставити на одређено место уз поставу. Бан
кет се веома често организује у туристичким местима поводом завршетка одмора одређене 
групе или смене гостију, као заједничка вечера. Обично у оваквим случајевима угоститељ



ска кућа жели да се захвали туристима на указаном поверењу, поправи утисак и поново 
позове госте да дођу
Свечани ручак и вечера имају сличан карактер као и банкет. За ту прилику треба увек давати 
богата и свечана јела пријатног укуса и изгледа. Састављање менија за свечане оброке није 
једноставан посао.
Ванредни оброци

То су оброци који се припремају по наруџбини установа, друштвених и политичких 
организација, радних организација и појединих особа, а поводи могу бити различити. Ови 
оброци се обично послужују ван уобичајеног термина главних оброка тако да је за њих по
требна посебна организација, а понекад и дужи рад угоститељског објекта. За ове оброке 
није најадекватнији назив ванредни оброци јер они могу бити и свечани.
Касна вечера се послужује у касним сатима, обично од 22,00 до 24,00 . Гости су посетиоци 
позоришта, биоскопа, варијете бара, различитих предавања. Послужује се обично према је
ловнику. Уз понуђена јела обично се нуде лагана вина. Касна вечера се обично организује 
по наруџбини или је организује само угоститељско предузеће ако се нада доброј посети 
после неке приредбе. У САД уместо касне вечере постоји лејт сендвич сервис (

) где се до касно у ноћ нуде сендвичи и различити напици. Осим тога, код њих постоји 
понуда фаст фуд ( ) хране.
Ланч пакет

Ланч пакет (енгл. је гастрономски оброк који се обично даје пан
сионским гостима када полазе на пут, на једнодневни излет, у лов, рибарење и слично. У 
класичном смислу под тим називом се подразумева замена за ручак јер се на излет одлази 
ујутро, а враћа увече. Ланч пакет се даје и оним гостима који напуштају хотел пре вечере, а 
платили су пансионске услуге за цео дан. Поруџбина за ланч пакет прима се дан раније. 
Прима је лице запослено на рецепцији хотела или шеф сале и даје шефу кухиње потребне 
податке као што су: број особа, посебна жеља, врста оброка итд. У зависности од времена 
када гост иде, може да добије у ланч пакету потпун ручак, вечеру или доручак или све скупа. 
Према томе, састав пакета треба да приближно одговара оброку којег замењује и да буде 
исте вредности. Код нас се приликом припреме овог оброка пуно греши па су чести приго
вори гостију на састав и количину хране која им се даје. Код нас је сува храна уобичајен 
назив за ланч пакет. Обично се даје: хлеб или пециво, разне врсте печења, салама, кувана 
јаја, шунка, сир, сардине, краставци, колач, чоколада, воће, слаткиши. Свака врста хране 
умотава се посебно у посебан папир, а печење у масни папир, ставља се у кесу која може да 
има амблем, телефон, назив фирме итд. Уз то се стави папирна салвета, со, бибер, чачкали
це, нож за отварање конзерви итд. Ланч пакет је потребно на време припремити како гост 
не би чекао. Боље хотелске куће имају написане меније за ланч пакет па гост може да бира.
Чајанка

је пригодан оброк забавног и друштвеног карактера који се може организовати 
по наруџбини или у режији угоститељске куће. Избор јела и пића на чајанки зависи од жеља 
и платежних могућности учесника скупа. Од поподневне ужине разликује се по томе што 
се просторије посебно уређују и што учесници плешу. Столови се најчешће постављају за 

6 особа. Покривени су столњацима пастелних боја и украшени. Избор јела и пића за ча
јанку зависи од друштва и годишњег доба. На чајанки се најчешће послужују канапеи, ко
лачи, торте, чајно пециво, а могу да се послужују и хладна јела. Од пића се обично нуде 
безалкохолна пића као и напици.
Дружења (



су савремени облици пружања угоститељских услуга код нас пренети из англоа
меричких клубова и породица. У међународном угоститељском пословању организују се 
повремено разна мушка и женска дружења, тзв. парти (енгл. ). Под појмом парти под
разумева се одређени број званица који не зависи од форме. Овај облик дружења нема ка
рактер свечаности па је супротан свечаном ручку и вечери. Званице, тј. гости не долазе за
једно, већ у групицама или посебно, а групишу се по сопственој жељи јер нису унапред 
одређени столови и места. За дружења је уобичајено тзв. примање, тј. дочек званица. Орга
низатор или домаћин са супругом дочекује и поздравља госте с неколико љубазних речи. 
Ови гости желе провести неколико сати заједно у мањим хотелским просторијама уз пиће 
и мало јела. Разликујемо разне врсте партија.

или Учесници овог скупа су обично жене. Приређује се обично у 
поподневним сатима између 17 Послужује се чај или какао, чајно пециво, колачи, сен
двичи, десертна вина, ликерска вина, ликери. Столови се украшавају са посебном пажњом. 
Обично се на столове поставе десертни тањири, салвете, десертни прибор, тањирић са ка
шичицом за чај и чаша за воду. Начин послужења је исти као код поподневног чаја.

Организује се само за мушкарце. За ово дружење обично се послужују апери
тиви, коктели и жестока пића. Могу се послужити са послужавника, тј. нуђењем из руке. 
Обично су на столовима или прикључним столовима постављени аперитиви, мали сендви
чи, канапеи и други ситни залогаји.

Обично се приређује у поподневним или вечерњим сатима. Назив је настао од 
енглеске речи дринк пиће јер се послужује пиће Од врсте пића зависи и понуда хране.

То је вечерња приредба. У Француској је позната под називом соареја. При
ређује се у вечерњим сатима од 20,00 до 01,00 . Ово је један од најомиљенијих облика 
пријема у Америци. Постепено се, на захтев америчких гостију, преноси у наше угоститељ
ске објекте. Углавном се послужују хладна јела која су на бифе столу. Пића се најчешће 
послужују за барским или импровизованим пултом. Посебно задовољство је што се гости 
послужују сами. Од јела се гостима обично нуде хладне закуске, сендвичи, хладно печење, 
разне салате, воће и колачи, а од пића барске мешавине, вина, пиво, воћни сок, шампањац 
итд. Тањири и прибор за јело као и салвете постављају се на бифе сто, а чаше на барски сто
Ако гости седе, све ово се ставља на сто пред госта.

По самом називу се може закључити да је то приредба која се одржава у 
башти, врту или на тераси. Траје дуже од коктел партије, готово је увек праћена музичким 
програмом. има сезонски карактер и обично се одржава лети. Јела и пића су 
иста као на коктел партији. Може се организовати са једноставним избором јела и пића и са 
проширеним избором. Гости обично стоје и послужују се сами, а могу и да седе. Онда их 
конобари послужују Гастрономска понуда за може бити разноврсна од хлад
них закуски до сладоледа. За такве прилике користе се тераса, башта или врт украшен цве
ћем као и светлећи ефекти

храна која се једе прстима Анализа данашње гастрономске понуде 
Србије показује да се ту мало шта мења. Старе, класичне и у свету превазиђене „ствари“ 
још су актуелне, гастрономски кадрови се осипају. Међутим, у свету се јављају нови облици 
гастрономске понуде. Један од њих , храна која се једе прстима изузетно је 
атрактиван. Можда је у питању баш тај осећај кршења навика с којима смо одрасли: „Седи 
мирно док једеш“ и „Не можеш устати од стола док не завршиш са јелом“. је 
сушта супротност свему томе, то значи да гости слободно шетају по сали, обично са чашом 
пића у једној руци и маленим залогајима хране у другој, уз могућност да упознају нове љу



де, стекну нове пријатеље. пружа изванредне могућности гастрономској креа
тивности, истиче гастрономску технику и уметничку склоност кувара. Ипак, зашто је наше 
доба, толико оптерећено храном? Зашто данас толико наука ради на објашњењу њених раз
личитих аспеката? Припадајући биолошком и материјалном, културном и емоционалном, 
вечном и пролазном, храна је универзална и нужна, али и ефемерна појава у оквиру дру
штвеног живота. Као таква, заслужила је да постане предмет научног разматрања. Захваљу
јући гастрономској науци, вештини и уметности сви ови аспекти се темељно описују, си
стематизују и постају део људског знања на који свако има право.

Шта је заправо ? Сам термин потиче од енглеске речи (прст) и 
(храна). Дакле, у буквалном преводу значи храна која се једе прстима. У слобод
ном преводу, како кажу Французи, а њима треба веровати кад је у питању гастрономија, 
забава за уста ( је храна која се припрема за коктел партије, по
словне, свечане, рођенданске и друге прославе. Звали их хладним предјелима, храном за 
коктел партије, фингер фудом, храном за забаве, кетеринг залогајима ови мали укусни 
залогаји одступају од свих досадашњих правила конзумирања хране, строго везаних за се
дење за столом. Атрактивност фингер фуда јесте управо у томе што у свему одступа од 
досадашњих навика; у ствари, потпуна је супротност томе. Фингер фуд се послужује на 
различитим видовима забава у просторији, на отвореном или било ком другом месту, уз 
угоститељску машту и креацију, с малим или великим бројем званица. Овај вид понуде хра
не изузетно је популаран у пословном свету јер пружа могућност слободног кретања, кому
ницирања и упознавања нових људи. У развијеним земљама могу се наћи храна и укуси из 
готово целог света. Све то треба гастрономски прилагодити функцији и потреби данашњег 
пословног човека, који има све мање времена да користи сто и стони прибор као културну 
тековину гастрономије.

в л з т в н п гл д ви њ и л жив њ . Залогаји увек морају
да изгледају лепо, да буду свежи, живописних боја, лепо аранжирани и обликовани, укусно 
декорисани јер су на неки начин и део анимације улепшавају расположење и обезбеђују 
тему за разговор. Поред богатог избора и доброг укуса, перфектна храна за забаву захтева 
и атрактивну презентацију, тј. изглед, па је због тога, поред куварске технике, неопходна и 
уметничка склоност кувара.
Подела –а: Према начину на који се служи, може бити топао, хладан
и десертни. Међутим, узимајући у обзир чињеницу да је присутан у свим свет
ским гастрономијама, може се извести и подела према пореклу.

Италијански антипасто не мора да се служи само „пре оброка“, већ може бити и комплетан 
оброк од разноврсних укусних залогаја.

Канапеи, залогаји француског порекла, јесу мали комади хлеба или тоста, премазани уку
сним филовима. Поред хлеба, за припрему канапеа могу да се користе и блини, шните па
ленте, лиснато тесто и тарталете, са скоро неограниченим врстама укусних надева.

Укуси Индије означавају јако зачињену храну (индијски хлебови). „Зачињено” не мора да 
значи папрено, индијска храна може имати благ укус и веома разнолике спојеве зачина (на
пример, јагњећа корма пита). Нека јела (самосас, пакорас, пилећа ) надалеко су позната.
Нека могу бити љута, али не превише.

Залогаји са Далеког истока су сочни мали залогаји у кинеској традицији , јапански 
суши, тајландски рибљи колачићи, индонежански гадо и многи други.

Неизоставни укуси Медитерана грчки мезе и шпански тапаз.



Укус Мексика: ех залогаји. кухиња је светла и живописна колико су Тексас 
и Мексико сунчани.

У свакој од ових група постоје јела која се служе топла или хладна. Наравно, ту су 
увек и неизоставни десертни залогаји. Храну треба прилагодити врсти забаве. Тањир анти
паста, или послужавник канапеа означава смеран и софистициран вид окупљања, док ватре
на ех ех храна представља праву фешту, коју прате буран и гласан разговор и бокал хлад
не маргарите.
Планирање забаве С обзиром на чињеницу да се углавном служи на забавама, 
прославама и другим окупљањима сличног карактера, неопходно је извршити низ припрема 
како би забава у сваком сегменту била успешна, па тако и у храни и пићу. подразумева 
бројне кораке од планирања забаве, тачног броја гостију, до начина услуживања и другог
јер сваки од њих утиче на количину и избор хране. Колико је за куварску екипу забавно 
припремање ове врсте хране, толико за менаџера може бити узбудљиво планирање менија 
и његовог састава, који зависи од много фактора: да ли у питању поподневна или вечерња 
забава, којим поводом се организује, структура и број гостију на забави, начин услуживања, 
да ли је време поста, да ли гости имају посебне захтеве (вегетаријанци, верници, алергични 
на одређену храну). За менаџера хране и пића веома је важно место на коме се пријем орга
низује (у угоститељском објекту или на отвореном). Организовање пријема ван куће захтева 
посебан опрез. Зато је најбоље унапред направити списак потребних ствари и задужења. 
Посебну тешкоћу представљају наменска превозна средства. Све ово забаву чини креатив
ном и узбудљивом. У ствари, идеалан онај од највише један или два залогаја, 
који не захтева тањир или прибор за јело, тако да гост може слободно да се креће и ћаска са 
другим гостима. Овакав начин конзумирања подразумева да храна мора да буде компактна, 
не сувише масна, да не капље, да се не просипа, тј. да се лако и чисто узима.
Постоји изузетно укусна „храна за прсте“ која се не може изоставити разни ролати, сиреви, 
маринирано поврће за које су чачкалице и тањири неопходни, па је препоручљиво да буду 
при руци. Међу најпопуларнијим залогајима су, свакако сосови, где је неопходно 
обезбедити хлеб или применити неки други начин конзумирања.

може бити представљен у врло широкој понуди јела, па се мора водити
рачуна да та јела буду на неки начин груписана. Обично у прву групу сврставамо апетисане, 
који се углавном служе уз аперитив и имају улогу да отворе апетит. Други ганг су хладна 
предјела, трећи разне врсте пецива, четврти топла предјела, пети јела са роштиља и разна 
печења, шести слатки и слично.

Што се тиче планирања количине хране, оно сигурно зависи од врсте забаве и начина 
служења. На пример, за аперитив залогаје пре вечере оптимално се служи 3 5 комада по 
особи, а за кратке коктел забаве 4 6 комада по особи. Без обзира на велики број врста фингер 
фуда најбоље је да све буде једноставно и оријентисано на неколико фасцинирајућих јела
него да их буде много, а лошијег квалитета.
Најзахвалнији и најбржи начин организовања забаве јесте писање неколико стан
дардних понуда које садрже позната и проверена јела, уз могућност да се та понуда, по по
треби, прошири или умањи. Уз храну је неопходно испланирати и пиће, што често може 
бити компликованије од планирања хране. Постоји проверено правило да 10 гостију на јед
ној коктел забави попије 20 пића; али, ако у питању целовечерња забава, може се рачунати 
и на 40 пића. Уз се обично служе коктели, вино, шампањац, пива, лагана алко
холна и безалкохолна пића.



Планирање менија Много је фактора који утичу на планирање и избор менија. Која је врста 
окупљања у питању? У које доба дана? Које доба године? Колико ће људи бити? Какви су 
њихови укуси по питању хране? Којих су година и која су њихова интересовања? Има ли 
много вегетаријанаца или оних који не воле морску храну? Колико треба времена да се све 
спреми? Како је опремљена кухиња? Све ово утиче на одабир менија. Када се прави 

, најбоље да буде једноставан. Неколико добро одабраних јела у већим количинама 
даће више времена и слободе; једноставно се удвоструче или утроструче количине које су 
дате у рецепту. Ако гости остају током целе вечери треба размислити о десерту. Доба дана 
и године утиче на избор јела. Повремена окупљања лети на отвореном захтевају другачији 
мени и листу напитака него окупљања усред зиме. Годишње доба одређује шта људи радије 
једу и који су производи доступни у маркетима, тако да месец који се изабере за забаву 
такође утиче на врсту менија. Лети се служе лагани залогаји, а зими јачи, интензивнији. 
Међутим, избор менија највише зависи од састава гостију. Када су у питању хетерогене 
групе, добро је сервирати неколико старих, познатих јела, као на пример тарталете и нешто 
на бази хлеба (нарочито уз алкохол) и можда један или два новитета. треба понављати 
намирнице (ваљушци са рачићима и темпура од рачића), осим ако није тематско вече. Раз
мислите о боји и саставу и покушајте да добијете складан однос једног и другог. Позабавите 
се и допуњавањем укуса кисело, слано, љуто, ароматично, слатко, као и топло и хладно 
чиме се ствара интересантан баланс.

забава може бити тематска, као што (пилетина у различи
тим облицима), (залогаји са сиром), (са великим избором рибе) итд.
Потребна количина хране Једна од највећих дилема када се припрема и планира 
јесте колико хране припремити. Како знати колико ће малих залогаја свако појести? Шта ће 
бити најтраженије? И, страх над страховима шта ако нестане хране? За аперитив залогаје 
пре вечере, оптимално је 3 5 комада по особи; за кратке, дво или трочасовне коктел партије 
може се служити 4 8 комада по особи, док се за сваки наредни сат трајања забаве количина 
сразмерно повећава; за дуже забаве или прославе на којима се седи, као што су свадбе или 
рођенданске прославе, се може служити за столом и тада треба припремити 10
12 комада по особи.
Колико год постојало различитих врста фингер фуда, боље је да све буде једноставно и 
оријентисано на неколико фантастичних јела него на мноштво осредњих. За 10 20 особа 
треба спремити 6 различитих врста залогаја, а за већи број око 10 12 врста На 
целовечерњим прославама могу се служити лагани канапеи, као и квалитетнији, јачи зало
гаји ако нема топлих јела, а на крају десерт. Разумно је својим гостима наговестити шта да 
очекују. Тако, на пример, ако се прави двочасовни , добро би било на позивни
ци назначити време почетка и трајање забаве; тако ће људи очекивати мале залогаје, а не


