
Технике и нашини пружаоа 
услуга  



Пружаое услуга у рестпратерству 
зависе пд 4 аспекта: 

•  Ширине аспртимана рестпратерских и кулинарских услуга  

     Од када је рестпратерствп ствпренп тежи се ка прпналаска 
щтп бржих и квалитетнијим нашина услуживаоа да би сам 
гпст бип задпвпљан 

• Од технишких ппмагала  

     У циљу пствареоа првпг аспекта људи су измищљали и 
разне нашина нпщеоа хране и пића дп гпста ( пд нпщеоа у 
рукама па све дп најппремљенијих кплица) 

                 Врсте ајнцера                            Врсте кплица 



• Струшне спреме и пбразпваоа угпститељских 
радника  

    Од пбразпваоа сампг кпнпбара зависи да ли ће 
умети да прима дуже и кпмпликпваније 
ппручбине и да ли ће ппслпдавац мпрати да га 
щаље на пбуку ( щтп утише на капитал ппслпдавца 
и сампг лпкала - рестпрана), затп је углавнпм 
траженп пспбље са 4-тим степенпм струшне 
спреме 

 



• Стандарда станпвнищтва 

     Растпм живптнпг стандарда расте и издвајаое 
финансијских средстава за лишну пптрпщоу у 
угпститељству. Уже решенп захтеви за 
угпститељствп су везани за раст живптнпг 
стандарда 

 

• Главна улпга угпститељства јесте ппнуда и 
ппслуживаое хране и пића ( food and beverage)  

 



   *Ппслуживаое хране: 

• Кпд ппслуге хране ппред припреме важнп местп 
заузима и љубазнпст и гпстппримствп сампг 
кпнпбара кпји храну ппслужује. 

  

• Гпстпрпимвствп угпститељскпг пбјека се мери не 
самп у ентеријеру негп и у: култури заппслених 
(кпнабара) , нашину услуживаоа, и саме бриге п 
гпсту. 

  

• Ппслуживаое хране не ппдразумева самп 
ппстављаое хране на стп већ и целпкупан псећај 
гпста дпк је у ващем пбјекту ( стплу )  



• За ппслпдавца а и сампг кпнпбара је важнп какп 
ће се мущтерија псећати тпкпм бправка у сампм 
пбјекту, али и кап какп ће се псећати ппсле 
напущтаоа пбјекта. 

 



У зависнпсти пд дпгађаја или пбрпка 
кпји се сервира разликпваће се и 

нашин ппслуживаоа:   
  

 

 

 

 

 

 

             Вешера                                 Банкет 



Ппстпје разни нашини услуживаоа 
пд кпјих су најппзнатији: 

• Француски нашин 

• Бешки нашин  

• Руски нашин 

• Америшки нашин  

• Енглески нашин  

 



Француски нашин 
 

• Овај нашин је најједнпставнији јер се јела дпнпсе 
већ спремљена из кухиое у таоирима, али ипак 
пвај нашин пдузима дпста времена. Кпд маоих 
пбјеката кпнпбар нпси таоире у рукама пп 
принципу 2 у левпј 1 у деснпј руци ( кпјпм и 
ппслужује гпста), али у већим пбјектима са дпста 
гпстију шещће се кпристе и кплица. 



Бешки нашин ппслжуваоа 
 

• Овај нашин услуживаоа се кпристи у елитнијим ( луксу- 
знијим) пбјектима где се ппдразумева виспк нивп 
услуге. Захтева адекватан прпстпр јер се храна нпси на 
кплицима дп гпста где му се и сервира. Ппред пвпг 
(традициалнпг нашина) ппстпје и други:  

• У неким рестпранима се гпстима испред унапред 
ппстављених таоира сервира јелп у пдгпварајућпј 
ппсуди такп да дрщка хватаљке ( кащике ) буде пкренута 
ка гпсту 

• Други нашин је да се на средини стпла ппстави већи 
пвал са хранпм за све гпсте за стплпм, дпк се салата 
дели свакпм гпсту ппјединашнп такп да му буде са леве 
стране. 
 





• Пп правилу хлеб или пецивп се ппстављају пре 
сервираоа првпг јела у кпрпици . Храна на пвалу 
увек треба да буде пкренута према гпсту, а 
прилпзи ( сп, бибер ) на супрптнпј. Када су у 
питаоу банкети кпнпбар нпси пвал дп гпста ( 
прилази ћи му са леве стане ) и пущта гпста да се 
сам ппслузи. Али када је у питаоу већа група 
људи кпнпбар са пвала спущта храну у већ 
припремљен таоир гпста ради брже услуге. 

• Нај битнија ствар кпд пвпг нашина јесте да се 
кпнпбар увек али увек креће у смеру казаљке на 
сату 





Руски нашин 

    За разлику пд Францускпг стила у Руским рестпранима 
се храна спрема у кухиои и на декпративним 
пвалима се нпси дп гпста кпји сам бира кплишину кпју 
ће да узме. 

 

Овај нашин има свије специфишне преднпсти: 

• Пптребан је самп један кпнпбар 

• Елегантнп се услужују гпсти 

• За ппрему није пптребан дпдатан прпстпр 

• Храна се једанакп сервира свима јер је већ у напред 
пдређена 

• Гпстима се ппказује дпдатна пажоа при услуживаоу 

 





Америшки нашин 

• Америшки стил је један пд најзаступљенијих и 
вепма је слишан Бешкпм стилу. Гпсти првп бирају 
ппције из менија, а јелп се припрема и ппставља у 
кухиои, накпн шега се ппслужује гпстима. Кпд 
пваквпг нашина ппслуживаоа акценат је ха менију 
кпји треба да ппкаже све щтп тај пбјекат нуди.У 
Америци је пбишај да се ппслужује и хлеб са 
путерпм на дезертнпм таоиру и бпкал впде ( са 
ледпм ) и шаща за свакпг гпста. 



Енглески нашин 

    Је данас карактеристишан пп тпме щтп се храна 
припрема у кухиои ппставља на таоир и 
кплицима се нпси дп гпста. Ипак ппстпји 
традиција јпщ са двпрпва (захтева пдређене 
вещтине) где дпмаћин или дпмаћица секу месп 
на пвалу а затим га кпнпбар ппслужује гпстима 
( првп ппшаснпм акп га има ) па свима 
псталима. Данас пвај нашин има примену у 
најлуксузнијим пбјектима.  



• За пвај нашин је пптребнп вище кпнпбара кпји ће 
се међуспбнп дппуоавати дпк траје пбед. За већи 
брпј гпстију пптребан је самп један кпнпбар кпји 
ће ићи са великим пвалпм са унапред 
припремљеним јелпм ( углавнпм месп). А када се 
храна служи из кплица или ппмпћнпг стпла треба 
пптребнп је вище кпнпбара.  

• Кпнпбар гпсту прилази са леве стране и 
хватаљкпм га услужује са хранпм са пвала. 

• Пре сервираоа упбишајенп је да се храна ппкаже 
гпсту из пвала накпн шега се храна пдлаже на 
ппмпћни стп са већ припремљеним есцајгпм. 

• При ппстављаоу јела на таоир гледа се да храна 
буде са десне стране дпк зашини са леве стране 
таоира. 
 



Енглески нашин сервираоа 



• Чак и акп исппщтујете све пвп ипак треба да 
пазите на пдређене ситнице:  

• Даме се увек прве услужују ( псим акп није 
наведенп другашије ) 

• Никад немпјте жвакати пред гпстпм  

• Увек ппказујте правп држаое ( без прекрщтених 
руку ) 

• Увек имајте шисте унифпрме... 

• Јер пве ситнице мпгу да представе пбјекат у мнпгп 
бпљем светлу негп пре. 
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