
Врсте кувера и начини 

припремања 



-Кувер је реч француског порекла коју је прихватило 

ресторатерство широм Земљине кугле.  

-Кувер представља прибор који гост користи у току 

узимања својих редовних оброка, али иосто тако кувер је 

и у приликама када се не ради о главним дневним 

оброцима већ о појединачним јелима које гост користи у 

различита доба дана.  

-Када се ради о доручку постоји већи број различитих 

кувера условљених врстом доручка. 

 





Дефинисање појма кувера 

-Од многобројних дефиниција овде ће се истаћи углавном 

три дефиниције које могу да обухвате све ово што је од 

интереса за ресторатерске делатности. 

1) Кувер је постављени прибор за одређено јело, које ће 

гост употребити током конзумирања.  

2) Кувер је постављен прибор, употреба пецива и путера 

уз оброк или неку врсту јела, који се посебно 

зарачунава госту приликом испостављања рачуна или 

је кувер већ укључен у цену. 

3) Под кувером се може посматрати и број издатих 

рачуна у кафанској, бифејској, пицеријској, 

паланчинкарској и делатностима бројних врста 

објеката. 



Подела кувера 

-Поделу кувера можемо свести углавном на: 

1) Основни кувер 

2) Проширени кувер 

3) Специјални кувер 

4) Свечани кувер 

 





Основни кувер 

-Састоји се од платнене салвете, ножа и виљушке 

стављеног на сто за којим ће се обедовати. 

-Ова врста кувера се углавном примењује у редовном 

ресторатерском пословању.  

-Основни кувер се односи на пословање са гостима који 

ће се служити по а ла карт систему. 

-У основи постоје две теорије о постављању основног 

кувера. Неки сматрају да се све од прибора треба 

поставити на сто да се равна са ивицом стола а већина је 

прихватила да се кувер поставља тако што се салвета и 

прибор одмакну од ивице стола за један до два 

сантиметра. 

 



Проширени кувер  

- Постављање проширеног кувера је нешто сложеније. 

- Проширени кувер се састоји од основног кувера којем 

је са леве стране додат мањи тањир преко кога је 

стављен нож за бутер. Нож за бутер може бити 

постављен паралелно са кувером или мало укосо, 

сечином окренутим на леву страну. 

- Чаше не мењају положај у односу на основни кувер. 

 



Специјални кувер 

-Специјални кувери су они који се припремају у 

ситуацијама када треба услужити неко јело уз које се 

мора сервирати посебан прибор. 

-Нпр.кувер за хомар(велики морски рак) подразумева 

сервирање великог плитког тањира, прибора за рибу и 

једне дуге танке виљушке са два крака која се поставља 

под углом од 45степени, на десну страну кувера. Ова 

виљушка служи за вађење меса из његових великих 

пипака. 



Хомар (велики морски рак) 



-Кувер за каменице и остриге се састоји од плитког 

тањира и специјалне виљушке за каменице, виљушка се 

може сервирати на тањир испод платнене салвете или да 

се стави на десну страну од тањира. 

 



Свечани кувер 

-Ова врста кувера се поставља на банкетина и сличним 
приликама. 

-Свечани кувер се поставља према унапред утврђеном 
менију који ће се служити. 

-Карактеристика свечаног кувера је у томе што се 
поставља више прибора и све чаше које ће бити потребне 
за служење воде и свих врса вина уз јело. 

-Правила служења на банкетима дозвољавају најбише 
постављена три прибора, све остало се доноси накнадно 

-Свечани кувер подразумева сервирање плитког тањира 
или сребрног подметача преко кога ће се ставити плитки 
тањир са салветом и највише три виљушке и три ножа. 



-Између сребрног подметача и тањира ставља се украсни 

миље мкоје ублажује звук тањира приликом његовог 

стављања на подметач. 

-На леву страну се ставља тањир за хлеб а изнад ножева 

се стави одговарајући број чаша. 

-Изнад постављеног кувера може се поставити прибор за 

десерт или ће се донети накнадно. На десну страну до 

ножева поставља се мени карта а изнад ње визит карта. 

-Ако се посебно сервира бутер преко постављеног 

тањирића поставља се нож за бутер. 

-Салвета је постављена на плитки тањир. 


