
Прибор за јело



Основне карактеристике

• Инвентар који гост користи приликом конзумирања јела и пића
• У зависности од врсте јела које се конзумира, одређује се и врста 

прибора која се користи
• Израђује се од различитих врста материјала (ростфрај, сребро, злато и 

сл.)
• Највећу и најчешћу примену у угоститељству и свакодневном животу 

има прибор за јело од ростфраја
• У оквиру овог прибора такође постоје разлике у кавлитету, најчешће 

носи ознаку 18/10, што означава однос две легуре од којих је прибор 
направљен (челика и хрома), од тог односа зависи квалитет, 
издржљивост и изглед прибора

• Обликом и величином мора одговарати својој намени, лакшем 
конзумирању различитих врста јела
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Велики прибор

• Велика кашика се користи за 
конзумирање супа, чорби и 
чорбастих јела, у комбинацији 
са виљушком за пасте

• Велики нож и виљушка се 
користе за конзумирање 
већине предјела и главних јела



Десертни прибор

• Десертна кашика се поред 
конзумирање десерта може и 
користити за конзумирање 
консомеа

• Комбинују се у зависности која 
је врста десерта, тако за торте, 
кремове, воћне салате 
користимо кашику и виљушку, 
док за пите, палачинке, 
штрудле и сл. Користимо 
виљушку и нож



Специјалне прибор за јело

❖Врсте прибора које се користе за конзумирањеспецијалних, 
односно специфичних врста јела:

• Ракови

• Шкољке

• Рибе

• Пужеви

• воће



Прибор за рибу



Прибор за ракове



Прибор за воће



Прибор за јастога



Прибор за пужеве



Виљушка за остриге-каменице



Виљушка за фонди



Стек нож



Прибор за кавијар



Кашичица за белу кафу и чај



Кашичица за црну кафу



Кашичица за еспресо



Кашичица за конзумирање јаја



Кашичица за сладолед



Кашичица за компот



Кашичица за лимунаду



Барска кашика



Сервисни прибор

❖Користи се приликом сервирања јела:

• Хватањке за различита јела

• Сервисне кашике

• Кутлаче

• Ножеви за транширање и филирање и др.



Хватаљке



Сервисне кашике и виљушке



Ножеви за пршуту и димљени лосос



Кутлаче



Кашике за сервирање сладоледа



Нож и лопатица за сревирање торте



Нож за сервирање сира



Прибор за транширање



Прибор за филирање рибе


