
Domeniul – Turism și alimentație

Calificarea – Ospătar (chelner) vânzător în unități
de alimentație / Bucătar / Cofetar-patiser

Modulul 4 – Sisteme de servire

Clasa – X profesională

Lecția – Servirea băuturilor răcoritoare

Prof. – Pădure-Todiriță Gabriela



Servirea băuturilor răcoritoare

Băuturile răcoritoare se servesc la cererea clienților
în tot timpul zilei.

Tipuri:

- Porționate (la pahar)

- Îmbuteliate (la sticlă)



Tipuri de pahare

• Servirea se face în pahare tip sondă, însoțite de 
pai sau în pahare de apă minerală.

• Se verifică ca paharele să fie curate, neciobite iar 
forma și capacitatea să fie conform băuturii 
comandate.



Reguli de servire

• Transportul se face pe tavă sau pe
o farfurie întinsa (1-2 clienți) 
acoperite cu un servet.

• Transportul se face pe mâna
stângă.

• Servirea se face pe partea dreaptă

• Dacă debușonarea se face la 
masă, capsulele se rețin în 
buzunarul ospătarului.



BĂUTURILE PORȚIONATE 
se aduc pe tava
acoperită cu un șervet
sau farfuria de desert cu 
șervet

- Chelnerul prinde cu trei
degete de la mâna
dreaptă (mare, arătător 
și mijlociu) baza sau
piciorul paharului și îl 
așează pe blatul mesei în 
partea dreaptă a 
paharului de apă 
minerală



BĂUTURILE ÎMBUTELIATE

• se aduc mai întai paharele cu ajutorul
unei tavi de servire și se așează pe
blatul mesei, în dreapta paharului de 
apă minerală

• se aduce frapiera cu sucul de fructe
îmbuteliat

• se ridică sticla cu mâna stângă și se 
șterge de apă cu ancarul

• din mâna stângă se trece sticla în 
palma dreaptă, se prinde cu degetul
mare de o parte, cu degetul arătător 
îndreptat spre gâtul sticlei



• cu piciorul drept puțin fandat înainte apropie gura
sticlei de marginea paharului ce se găsește pe batul
mesei fără să-l atingă și toarnă încet lichidul din 
sticlă, pe marginea înterioara a paharului pentru a 
evita sărirea stropilor. 

• după turnare sticla se răsucește puțin spre dreapta
pentru evitarea prelingerii lichidului pe sticlă și de 
aici pe masă. 

• paharele rămân neumplute cca 1-3 cm. 


