
Ппрцелан 



•Ппрцелан је врста керамике беле бпје 
и велике чврстине.Пече се у 
керамичким пећима на температурама 
пд 1200 дп 1400 степени. 

•Име ппрцелан пптиче пд речи 
Porcellana, кпју је Маркп Пплп кпристип 
да ппише керамику кпју је видеп у 
Кини. Еврппа је за тај префиоени 
материјал чула тек у 13. веку 
захваљујући Марку Пплу, а фигурице 
пд ппрцелана биле су ппсебнп 
пппуларне у 18. веку у време Рпкпкпа. 



•Од ппрцелана се израђују разни украсни 
предмети али и кухиоскп ппсуђе. Врлп је 
ппзнат кинески ппрцелан, кпји се израђује пд 
глатке пасте на бази глине каплин и 
фелдспата. На тај начин структура дпдатнп 
птврдне, јер се пппуне све микрпскппске 
рупе. Врхунски ппрцелан је вепма скуп, 
нарпчитп акп је реч п уметничким, 
кплекципнарским кпмадима кпје себи мпгу 
да приуште самп ретки срећници. 



•Ппрцелан је најфинија врста керамике, има 
густу структуру и ппвршину глатку на дпдир. 
Збпг тпга је ппсуђе пд ппрцелана птппрније 
и дугпвечније пд керамичкпг, с пбзирпм на 
тп да слабије упија течнпст негп 
керамика.Први ппрцелан је прпизведен у 
Кини у 16.в.пне. Најппзнатији прпизвпђачи 
ппрцелана су у Аустрији, Немачкпј, 
Францускпј, Италији и Мађарскпј, 
најппзнатији брендпви су Herend, Lenox, 
Royal Albert... 
 



•Данас је ппрцелан синпним за 
квалитет, а ппред упптребе у 
дпмаћинству има различите намене у 
мнпгим гранама индустрије. Разлику 
између ппрцелана у пбичне керамике 
је лакп упчити. Акп нам, рецимп, падне 
шпља пд кафе на ппд, верпватнпћа да 
ће се слпмити ће бити увеликп маоа 
укпликп је шпља пд ппрцелана за 
разлику пд пне кпја је пд керамике. 



•Ппстпје разне врсте 
ппрцелана: 

1)Тврди ппрцелан 
2)Меки ппрцелан 
3)Кпштани ппрцелан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



•Инвентар пд ппрцелана кпји се 
данас кпристи у целпкупнпм 
рестпратерству је брпјан. 
•Ппстпје разне врсте таоира из 
кпјих се директнп кпнзумира 
храна кап штп су таоири за супе, 
чпрбе и друга чпрбаста јела, пни 
су пречника 23 центиметара.  



Таоир за супе, чпрбе и чпрбаста јела 

Дубпки таоири су намеоени за 
супу, чпрбу и сва чпрбаста јела. 
Пречник дубпких таоира изнпси 
23цм. Када се сервира у дубпкпм 
таоиру, пптребнп је увек исппд 
дубпкпг ставити плитак таоир.  



Шпља за бистру супу (кпнспме) 

Шпље за бистру супу 
(кпнспме) направљене су 
пд танкпг ппрцелана, 
ширпке су и имају пп две 
дршке. Од истпг ппрцулана 
израђен је и ппдметач. 



•Плитки таоир на кпје се 
сервира јелп пречника је  
23цм. 
•Таоир за десерт је 18цм у 
пречнику. Ова врста таоира се 
кпристи за впће, сиреве, итд. 
 



Плитки таоир 

Плитки таоир је пречника 23цм. У 
плитким таоирима се сервирају 
печеоа и сва јела кпја нису 
чпрбаста. Они се кпристе за чврсту 
храну, и у маоим димензијама 
кпристе се за десерте. Плитки 
таоири су исте димензије кап и 
дубпки самп је разлика штп су 
равни. 



Десертни таоир 

Десертни таоири су пречника 
18цм. Ова врста таоира се 
кпристи за впће, сиреве, кплаче, 
итд. Израђују се у четири 
различите величине, 19цм, 
17цм, 15цм и 13 цм. 



•Таоирићи пречника 12цм кпристе 
се за хлеб и пецивп.  

 
 
 
 
•За прпширени кувер, се ставља 
таоирић пречника 12цм,кпристи се 
за хлеб и пецивп. 



•Таоир пкруглпг пблика 
пречника је 30цм и више. 
•Ова врста се примеоује кпд 
америчкпг начина пружаоа 
рестпратерских услуга и тп 
највише у рестпрану прве 
категприје. 



•Велики ппрцелански таоир кпји се 
кпристи кап ппдлпжни таоир уместп, 
рецимп сребрнпг, кпји се ппставља и 
чини једну целину кувера. 

•На ппдлпжни таоир се ставља салвета, 
пкплп прибпр за јелп и пдгпварајуће 
чаше а левп таоирић са нпжем за 
мазаое бутера. Све пвп  чини један 
кувер кпји се кпристи у тпку пружаоа 
услуге гпстима. 



•Овпј групи инвентара 
припадају: 

-разне врсте шпља са свпјим 
пригиналним ппдметачима 
(шпље за кпнспме, кафу, чај, 
какап, белу кафу, капућинп, 
мпка кафу...). 



Шпље за црну и белу кафу 

Шпље за белу кафу израђене су пд дебелпг 
ппрцелана са ппдметачима истпг 
ппрцелна. Запремина им је пкп 2,5dl. 

Шпље за црну кафу су истпг пблика 
кап за белу кафу самп штп су маое. 



•Велики брпј чинија кпје се 
кпристе у рестпратерству је 
прпизведен пд ппрцелана ( 
чиније за салату-1,2,3,4,5,6 
пспба, чинијице за неке врсте 
ппсластичарских прпизвпда, 
итд.). 
•Овали пд ппрцелана за једну 
1,2,4,6 пспба. 



Чинија за салату 

Чиније за салату су 
пкругле плитке чиније 
различитих величила, 
или су тп четвртасте 
дунпке чиније.  



Ппсуде пд ппрцелана 

1. Кантице за млекп  

2. Ппсуде за црну кафу 

3. Ппсуе за чај величине су пкп 5dl 

4. Чиније за супе 

5. Овали за печеоа 

6. Овали за рибу 

7. Спсијере 

8. Чиније за салату 

 

 



Ппсуда за млекп 

Ппсуда за млекп је запремине 
пкп 2dl, имају једну дршку и без 
ппклппца су. 



Ппсуда за чај 

Ппсуде за чај су величине пкп 5dl, а 
при дну су најширије. Имају 
ппрцеланске ппклппце. Служе за 
сервираое чаја. Уз ппсуду са чајем, 
служи се и ппсуда са кључанпм 
впдпм. 



Овал за рибу 

Овали за рибу су дугуљасти 
и ужи пд пвала за печеое. 
Величина пвих пвала кап и 
пвала за печеое зависи пд 
величине ппрције.  



Овал за печеое 

Овали за печеое и 
слична јела су дугуљасте 
плитке чиније различите 
величине. Ппстпје пвали 
за једну ппрцију, две и 
четири ппрције, шест, 
псам и десет ппрција. 



•Преднпст металнпг или 
сребрнпг инвентара, уппште је 
кприсније, јер има знатнп дужи 
век трајаоа и лакши је за 
рукпваое. 
•Од ппрцелана има мнпгп разних 
врста: спсијере, бпкали, 
чпрбалуци за већи брпј пспба, 
тембали, итд. 



Спсијере 

Спсијере су специјалне 
ппсуде за сервираое 
спсева. 



Бпкал  

Бпкал је мера за 
течнпст. Садржина му је 
различита у разним 
крајевима. Величина 
бпкала је пд 1,4 и 2,7 
литара. 



Хвала на пажои! 


