ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Β ΄ΕΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑΣ ΥΛΗΣ
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΛΗΣ ΑΠΟ Α’ ΕΤΟΣ
Απαντήστε τις πιο κάτω ερωτήσεις:
1. Ονομάστε (γράψετε) τις μεθόδους/τρόπους παράθεσης του εστιατορίου
2. Ποιος είναι ο υπεύθυνος οργάνωσης και προετοιμασίας του εστιατορίου;
3. Τι σημαίνει η Γαλλική λέξη Mise en place;
4. Ονομάστε τα καθήκοντα του Εστίαρχου.
5. Ονομάστε 6 κανόνες υγιεινής για το εστιατόριο
6. Ονομάστε 6 κανόνες ασφάλειας για το εστιατόριο
Να απαντήσετε αν οι πιο κάτω προτάσεις είναι σωστές [Σ] ή λάθος [Λ]
Σ
1

Το σερβίρισμα με πιάτο στο τραπέζι του πελάτη ονομάζεται στα
αγγλικά Silver Service.

2

Στο σερβίρισμα από το μπουφέ ο πελάτης αυτοεξυπηρετείται

3

Υπεύθυνος οργάνωσης και προετοιμασίας του εστιατορίου είναι ο
Αρχιμάγειρας.

4

Mise en place είναι Γαλλική ορολογία που περιγράφει τα καθήκοντα
προετοιμασίας του εστιατορίου.

5

Ο Εστίαρχος εξηγεί το μενού στους τραπεζοκόμους μετά από την
παράθεση.

6

Ο Εστίαρχος δεν παίρνει παραγγελίες από τους πελάτες.

7

Ο Εστίαρχος προσλαμβάνει (πιάνει για δουλειά) και απολύει (διώχνει)
προσωπικό.

8

Οι τραπεζοκόμοι πρέπει να χρησιμοποιούν στεγνή πετσέτα όταν
μεταφέρουν ζεστά αντικείμενα

9

Το βήξιμο, το φτάρνισμα και το φύσημα της μύτης επιτρέπεται στο
εστιατόριο κατά την διάρκεια της παράθεσης

10

Το περπάτημα και το τρέξιμο επιτρέπονται μέσα στο εστιατόριο.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Α’
Απαντήστε τις πιο κάτω ερωτήσεις:
1. Τι είναι το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας του τραπεζοκόμου;
2. Γράψετε τέσσερα καθήκοντα του τραπεζοκόμου:
α] πριν την παράθεση:
β] κατά τη διάρκεια της παράθεσης:
γ] μετά την παράθεση:

Να απαντήσετε αν οι πιο κάτω προτάσεις είναι σωστές [Σ] ή λάθος [Λ]
Σ
1

Το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι το καθημερινό πρόγραμμα εργασίας των
τραπεζοκόμων που ξεκινά με το σερβίρισμα του πρωινού και τελειώνει
με το κλείσιμο του εστιατορίου.

2

Η διακεκομμένη (έρχεται - φεύγει - ξαναέρχεται) υπηρεσία
τραπεζοκόμου που προσφέρεται σε δύο χρονικά διαστήματα (πρωί &
απόγευμα) ονομάζεται full-service.

3

H συνεχής υπηρεσία τραπεζοκόμου που μπορεί να ξεκινήσει
οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ονομάζεται split-service.

4

Το σκούπισμα και σφουγγάρισμα του εστιατορίου είναι ένα από τα
καθήκοντα των τραπεζοκόμων πριν την παράθεση.

5

Η συμπλήρωση αλατοπίπερων, σαλτσών και λαδόξιδου δεν είναι
δουλειά του τραπεζοκόμου.

6

Πριν τη παράθεση, η εξήγηση του μενού στους τραπεζοκόμους από
τον Maître d’ hotel είναι απαραίτητη.

7

Το σερβίρισμα του επιδορπίου και του καφέ γίνεται μετά που δίνει ο
τραπεζοκόμος το λογαριασμό.

8

Η ετοιμασία του εστιατορίου όπως ήταν πριν την παράθεση είναι
απαραίτητη.

9

Το κλείσιμο των φώτων, των πόρτων και των παραθύρων του
εστιατορίου μετά την παράθεση είναι καθήκον των καθαριστριών και
όχι των τραπεζοκόμων.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Β’
Απαντήστε τις πιο κάτω ερωτήσεις:
1. Εξηγείστε (γράψετε) γιατί ο αριθμός των δωματίων που έχει ένα ξενοδοχείο είναι ένας
παράγοντας που καθορίζουν το μέγεθος του εστιατορίου.
2. Εξηγείστε γιατί το πάτωμα, οι τοίχοι, ή οροφή, τα τραπέζια, ο φωτισμός, ο αερισμός
και ή επίπλωση βοηθούν στην εσωτερική διαρρύθμιση του χώρου.

Να απαντήστε αν οι πιο κάτω προτάσεις είναι σωστές [Σ] ή λάθος [Λ]
Σ
1

Ένας από τους παράγοντες που καθορίζουν το μέγεθος των χώρων
εστίασης είναι η κατάταξη του ξενοδοχείου σε αστέρες.

2

Ο αριθμός των δωματίων ενός ξενοδοχείου δεν παίζει ρόλο στο
μέγεθος των χώρων εστίασης.

3

Το είδος της πελατείας δεν παίζει ρόλο στο μέγεθος των χώρων
εστίασης.

4

Το μέγεθος των χώρων εστίασης (μεγάλο ή μικρό) εξαρτάται και
από το είδος των εκδηλώσεων όπως είναι οι γάμοι.

5

Ο σκοπός της διακόσμησης των χώρων εστίασης είναι για να
δημιουργήσει και να διαμορφώσει μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα για το
προσωπικό του εστιατορίου.

6

Το μέγεθος και το σχήμα των τραπεζιών βοηθά στην εσωτερική
διαρρύθμιση των χώρων εστίασης.

7

Ο φυσικός και ο τεχνητός αερισμός σε ένα χώρο εστίασης
επιβάλλεται για λόγους υγιεινής και να είναι άνετοι οι πελάτες.

8

Σε ένα εστιατόριο οι τοίχοι δεν χρειάζεται να επενδυθούν διότι δεν
βοηθά στην εσωτερική διαρρύθμιση της αίθουσας.

9
10

Ο φωτισμός των εστιατορίων πρέπει να διαλέγεται με πολλή
προσοχή γιατί πρέπει να ταιριάζει με το εστιατορίου.
Η εμφάνιση και η ποιότητα των επίπλων σε ένα εστιατόριο δείχνει
το επίπεδο και την εικόνα της επισιτιστικής μονάδας.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΘΕΜΑ: ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Απαντήστε τις πιο κάτω ερωτήσεις:
1. Πόσο σημαντική είναι η σωστή υποδοχή του πελάτη σε ένα εστιατόριο.
2. Ποιος είναι υπεύθυνος υποδοχής των πελατών και ποια προσόντα πρέπει να έχει (τι
πρέπει να ξέρει);
3. Ποιοι είναι οι τρεις τρόποι κράτησης τραπεζιού από ένα πελάτη;
4. Ποια στοιχεία είναι σημαντικά να γράφονται στο βιβλίο κρατήσεων;
5. Εάν είσαστε ο υπεύθυνος υποδοχής σε ένα εστιατόριο και έρχεται ένας πελάτης με τη
οικογένεια του για να φάνε αλλά δεν έχετε άδειο τραπέζι τι θα κάνατε;
Να απαντήστε αν οι πιο κάτω προτάσεις είναι σωστές [Σ] ή λάθος [Λ]
Σ
1

Ο υπεύθυνος υποδοχής των πελατών σε ένα εστιατόριο είναι ο
τραπεζοκόμος.

2

Η ευγένεια και η φιλικότητα είναι προσόντα που πρέπει να έχει ο
υπεύθυνος υποδοχής.

3

Η πρώτη εντύπωση που θα αποκτήσει ο πελάτης κατά τη είσοδο του στο
εστιατόριο δεν είναι και τόσο σημαντική.

4

Αν ο πελάτης ενός εστιατορίου ικανοποιηθεί από τη υποδοχή του ίσως
επιστρέψει ξανά στο εστιατόριο.

5

Όταν φτάσει ο πελάτης στο εστιατόριο και όλα τα τραπέζια είναι γεμάτα
τότε ζητούμε από τον πελάτη να μείνει όρθιος σε μια γωνιά και να
περιμένει.

6

Ένας τρόπος κράτησης τραπεζιού από τον πελάτη είναι μέσο τηλέφωνου.

7

Η κράτηση τραπεζιού από το τμήμα υποδοχής δημιουργεί πολλά
προβλήματα στο εστιατόριο και δεν είναι σωστό να γίνεται.

8

Η ηλικία των πελατών δεν έχει σημασία για τη παραχώρηση τραπεζιού
στο εστιατόριο.

9

Η διαρρύθμιση (σχεδιασμός) της αίθουσας του εστιατορίου παίζει μεγάλο
ρόλο στη παραχώρηση τραπεζιού προς τους πελάτες.

10 Η σωστή υποδοχή του πελάτη σε ένα εστιατόριο αυξάνει τις πωλήσεις.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Απαντήστε τις πιο κάτω ερωτήσεις:
1. Ποια στοιχεία πρέπει να γράφονται πάνω σε ένα λογαριασμό.
2. Ποιο άτομο ετοιμάζει τον λογαριασμό του πελάτη και γράψετε πως πρέπει να
παρουσιάζεται στον πελάτη.
3. Γράψετε τους πέντε τρόπους είσπραξης λογαριασμού.
4. Τι πρέπει να προσέξει ο τραπεζοκόμος όταν ο πελάτης πληρώνει με επιταγή;
5. Τι πρέπει να προσέξει ο τραπεζοκόμος όταν ο πελάτης πληρώνει με πιστωτική κάρτα;
Να απαντήστε αν οι πιο κάτω προτάσεις είναι σωστές [Σ] ή λάθος [Λ]
Σ
1

Τα αρχικά του ονόματος του τραπεζοκόμου δεν πρέπει να είναι
γραμμένα πάνω στο λογαριασμό του πελάτη.

2

Ο αριθμός των ατόμων και ο αριθμός του τραπεζιού πρέπει πάντα
να γράφονται πάνω στο λογαριασμό του πελάτη.

3

Ο αριθμός δωματίου του πελάτη γράφεται πάνω στο λογαριασμό
μόνο όταν ο πελάτης θα πληρώσει με μετρητά.

4
5
6

Ο λογαριασμός του πελάτη σε ένα εστιατόριο ετοιμάζεται και
παρουσιάζεται από τον τραπεζοκόμο.
Το λογαριασμό το μεταφέρει ο τραπεζοκόμος και τον παραδίδει στο
πελάτη διπλωμένο σε μικρό βιβλιαράκι ώστε να μην φαίνεται το
σύνολο του.
Ο καλύτερος τρόπος πληρωμής ενός λογαριασμού είναι με
προσωπική επιταγή του πελάτη.

7

Η είσπραξη ενός λογαριασμού μπορεί να γίνει και με χρέωση του
δωματίου του πελάτη όταν αυτός μένει στο ξενοδοχείο.

8

Ένα από τα σημεία προσοχής κατά την πληρωμή του λογαριασμού
με πιστωτική κάρτα είναι ο έλεγχος της ημερομηνίας λήξης της
κάρτας.

9

Όταν ο πελάτης πληρώσει με προσωπική επιταγή το ποσό που
γράφεται πάνω πρέπει να είναι το ίδιο ολογράφως και αριθμητικώς.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4
ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΚΡΑΣΙΩΝ Α’
Απαντήστε τις πιο κάτω ερωτήσεις:
1. Γιατί είναι σημαντικό για ένα εστιατόριο να πωλάει κρασιά;
2. Ποιος είναι ο υπεύθυνος για την παραγγελία του κρασιού.
3. Γράψετε τα στάδια (με ποιο τρόπο) παραγγελίας του κρασιού.
4. Που φυλάγονται τα κρασιά μέσα στα ξενοδοχεία.
Να απαντήστε αν οι πιο κάτω προτάσεις είναι σωστές [Σ] ή λάθος [Λ]
Σ
1.

Το σερβίρισμα του κρασιού σε ένα εστιατόριο βοηθά την
επιχείρηση να κάνει σημαντικό κέρδος.

2.

Ο υπεύθυνος για τις παραγγελίες κρασιού σε ένα εστιατόριο είναι
ο διευθυντής του εστιατορίου.

3.

Ο υπεύθυνος για τις παραγγελίες των κρασιών πρέπει να γνωρίζει
όλα τα κρασιά που σερβίρει το εστιατόριο.

4.

Ο κατάλογος (μενού) των κρασιών παρουσιάζεται στον πελάτη
από την αριστερή του πλευρά.

5.

Ο κατάλογος (μενού) των κρασιών δίνεται στο πελάτη πριν την
παραγγελία του φαγητού.

6.

Το κρασί σε ένα ξενοδοχείο αποθηκεύεται μόνο στο ψυγείο

7.

Τα κόκκινα κρασιά σερβίρονται σε θερμοκρασία δωματίου (18Cº )

8.

Τα άσπρα ξηρά κρασιά σερβίρονται σε θερμοκρασία 15-18Cº
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4
ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΚΡΑΣΙΩΝ Β’
1. Γράψετε τον εξοπλισμό που χρειάζεται ο σερβιτόρος για το σερβίρισμα άσπρου και
ροζέ κρασιού.
2. Γράψετε τον εξοπλισμό που χρειάζεται ο σερβιτόρος για το σερβίρισμα κόκκινου
κρασιού.
3. Το άσπρο, ροζέ ή αφρώδες κρασί σερβίρεται πάντα παγωμένο σε θερμοκρασία
______ Κελσίου ενώ το κόκκινο κρασί σε θερμοκρασία δωματίου _____ Κελσίου.
4. Το άσπρο, ροζέ και αφρώδες κρασί γεμίζεται μέχρι τα _____ του ποτηριού ενώ το
κόκκινο μέχρι και το _____ για να δώσουμε την ευκαιρία στο κρασί να αναπνεύσει.
5. Τι είναι μετάγγιση του κρασιού.
6. Γράψετε τον εξοπλισμό που χρειάζεται για να γίνει η μετάγγιση του κρασιού.
Να απαντήστε αν οι πιο κάτω προτάσεις είναι σωστές [Σ] ή λάθος [Λ]
Σ
1

Κατά το σερβίρισμα του κρασιού ο τραπεζοκόμος ακουμπά το αριστερό του
χέρι πίσω από τη ράχη του για καλύτερη ισορροπία.

2

Πολύ παγωμένα άσπρα κρασιά μπορούν να χαλάσουν την γεύση και το
άρωμα του κρασιού.

3

Η άσπρη πετσέτα χρειάζεται για τη μεταφορά του κρασιού στο σερβίρισμα
και για το σκούπισμα του στόματος της μπουκάλας.

4

Το ψάθινο καλαθάκι χρειάζεται για το σερβίρισμα του άσπρου κρασιού.

5

Ο τραπεζοκόμος δεν πρέπει να συστήνει ένα κρασί του οποίου δεν ξέρει την
ποιότητα και τη γεύση του.

6

Το άσπρο, το ροζέ και το αφρώδες κρασί ποτέ δεν πρέπει να σερβίρεται με
παγάκια στο ποτήρι.

7

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το κρασί (άσπρο, ροζέ ή αφρώδες) που
παράγγειλε ο πελάτης στο ψυγείο τότε μπορούμε να το παγώσουμε
γρήγορα σε σαμπανιέρα με νερό και πάγο για 25 λεπτά.

8

Το wine-cooler (σαμπανιέρα) ανήκει στον εξοπλισμό που χρειάζεται για το
σερβίρισμα ενός κόκκινου κρασιού.

9

Όταν ο τραπεζοκόμος παρουσιάσει την μπουκάλα στον πελάτη (πριν την
ανοίξει) είναι απαραίτητο (πρέπει) να αναφέρει την ονομασία του κρασιού.

10

Μετά το σερβίρισμα του κόκκινου κρασιού η μπουκάλα τοποθετείται στο
κέντρο του τραπεζιού με την ετικέτα να βλέπει τον host.

11

Μετάγγιση είναι η διαδικασία αφαίρεσης των κατακαθιών από ένα κόκκινο
κρασί.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4
ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΥΡΙΩΝ
Απαντήστε τις πιο κάτω ερωτήσεις:
1. Πότε μπορούν να σερβιριστούν τα τυριά;
2. Πως αποθηκεύονται τα τυριά;
Να απαντήστε αν οι πιο κάτω προτάσεις είναι σωστές [Σ] ή λάθος [Λ]
Σ
1

Τα τυριά είναι γαλακτοκομικά προϊόντα που παρασκευάζονται από
αγελαδινό ή πρόβειο γάλα και είναι φτωχά σε πρωτεΐνες, ασβέστιο
και βιταμίνες.

2

Τα τυριά σερβίρονται και στο τέλος του δείπνου (σαν επιδόρπιο)
για να υποβοηθήσουν την χώνευση.

3

Τα τυριά μπορούν να σερβιριστούν στα διάφορα cocktail parties.

4

Όταν το τυρί σερβίρεται σαν επιδόρπιο κόβεται σε πολύ λεπτές
φέτες για να είναι πιο γευστικό.

5

Τα τυριά χρειάζεται να παραμείνουν για μια ώρα έξω από το
ψυγείο να ξεπαγώσουν (να αποκτήσουν θερμοκρασία δωματίου)
πριν σερβιριστούν.

6
7

8

Τα τυριά συνοδεύονται πάντοτε με άσπρο κρασί.
Τα τυριά φυλάγονται πάντοτε σε ψυγείο συντήρησης με
θερμοκρασίες 5-7° Κελσίου.
Για το κόψιμο και σερβίρισμα του κάθε τυριού χρειάζεται και
διαφορετικό μαχαιράκι για να μην αναμειγνύονται οι διαφορετικές
γεύσεις.

9

Η αναρή μπορεί να είναι είδος σκληρού και μαλακού τυριού.

10

Τα τυριά αποθηκεύονται κοντά σε φαγητά και χώρους με έντονες
μυρωδιές.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4
ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΡΠΙΩΝ
Απαντήστε τις πιο κάτω ερωτήσεις:
1. Δώστε τον ορισμό των επιδορπίων
2. Να γράψετε τις δύο κατηγορίες επιδορπίων.
3. Να αναφέρετε τέσσερα είδη φαγητών επιδορπίων.
4. Γράψετε τρεις τρόπους σερβιρίσματος επιδορπίων.
5. Πως θα πρέπει να στρώσουμε το τραπέζι του πελάτη όταν έχουμε για επιδόρπιο:
α) φρούτα εποχής
β) κρέμα καραμέλα
γ) κέικ σοκολάτας
δ) μπακλαβάς
Να απαντήστε αν οι πιο κάτω προτάσεις είναι σωστές [Σ] ή λάθος [Λ]
Σ
1

Επιδόρπια ονομάζονται τα διάφορα φαγητά και ποτά τα οποία
σερβίρονται στην αρχή ενός γεύματος και έχουν γλυκιά γεύση.

2

Οι κρέπες δεν συγκαταλέγονται στη κατηγορία των φαγητών
επιδορπίων.

3

Οι διάφορες κρέμες που σερβίρονται συνήθως μετά το τέλος ενός
γεύματος ή δείπνου και έχουν συνήθως γλυκιά γεύση.

4

Στο σερβίρισμα επιδορπίων από το μπουφέ ο τραπεζοκόμος
σερβίρει τον πελάτη στο τραπέζι του.

5

Όταν το επιδόρπιο είναι κέικ σοκολάτας τότε ο τραπεζοκόμος θα
στρώσει το τραπέζι με κουτάλι και πιρούνι του γλυκού.

6

Για τα γλυκά του κουταλιού ο τραπεζοκόμος θα στρώσει το τραπέζι
με μαχαίρι και πιρούνι του γλυκού.

7

Τα περισσότερα ενδυναμωμένα κρασιά με γλυκιά γεύση
σερβίρονται ως ορεκτικά ποτά.

8

Το σερβίρισμα ποτών επιδορπίων από το τραπεζάκι του γκεριντόν
είναι ένας από τους τρόπους σερβιρίσματος ποτών επιδορπίων.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΘΕΜΑ: ΦΛΑΜΠΕ
Απαντήστε τις πιο κάτω ερωτήσεις:
1. Τι είναι το Φλαμπέ;
2. Για την παρασκευή φλαμπέ ποιον εξοπλισμό θα χρειαστούμε;
3. Τα λικέρ χρησιμοποιούνται στην παρασκευή φλαμπέ για να δώσουν:
α) άρωμα - γεύση

β) θέαμα – γεύση

γ) θέαμα – άρωμα

δ) καλύτερη φλόγα – άρωμα

4. Τα οινοπνευματώδες ποτά χρησιμοποιούνται στην παρασκευή φλαμπέ διότι
δημιουργούν:
α) Φλόγα

β) Άρωμα

γ) Περισσότερη μερίδα

δ) Κακή εντύπωση

Να απαντήστε αν οι πιο κάτω προτάσεις είναι σωστές [Σ] ή λάθος [Λ]
Σ
1
2

Φλαμπέ ονομάζουμε τη παρασκευή διαφόρων φαγητών στη
τραπεζαρία μπροστά στους πελάτες και το άναμμα τους κατά το
τελικό στάδιο με οινόπνευμα.
Οι πελάτες δεν εντυπωσιάζονται με την παρασκευή των φλαμπέ (δεν
τους αρέσει) διότι υπάρχει μεγάλη ακαταστασία.

3

Ένα εστιατόριο που σερβίρει φαγητά με τη μέθοδο φλαμπέ μπορεί να
αυξήσει της πωλήσεις του.

4

Με την παρασκευή των φλαμπέ ένα εστιατόριο μπορεί να αποκτήσει
καλό όνομα και φήμη.

5

Τα λικέρ χρησιμοποιούνται στα φλαμπέ για το άναμμα μιας
παρασκευής

6

Κατά την διάρκεια μιας παρασκευής φλαμπέ το πιρούνι δεν πρέπει να
τρυπούμε τα παρασκευάσματα αλλά ούτε να ξύνουμε το τηγάνι

8

Όλα τα σκεύη που χρησιμοποιούνται σε μια παρασκευή ενός φλαμπέ
πρέπει να είναι πεντακάθαρα.

9

Κατά το άναμμα μιας παρασκευής φλαμπέ, το οινόπνευμα πρέπει να
ανάβεται σ’ ένα κουτάλι και μετά να το ρίχνουμε στο τηγάνι.

10

Κατά την διάρκεια των φλαμπέ ο τραπεζοκόμος μπορεί να αγγίζει με
τα χέρια του τα φαγητά.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6
ΘΕΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α’
Απαντήστε τις πιο κάτω ερωτήσεις:
1. Ποιες χειρονομίες πρέπει να αποφεύγει ο τραπεζοκόμος όταν βρίσκεται στο εστιατόριο.
2. Τι πρέπει να προσέξει ο τραπεζοκόμος στην εμφάνιση του όταν βρίσκεται στο εστιατόριο.
Να απαντήστε αν οι πιο κάτω προτάσεις είναι σωστές [Σ] ή λάθος [Λ]
Σ
1

Η συμπεριφορά του προσωπικού μιας επισιτιστικής μονάδας προς τους
πελάτες έχει μεγάλη σπουδαιότητα διότι το προσωπικό είναι αυτό που έχει
κατευθείαν επαφή με τον πελάτη.

2

Η συμπεριφορά του προσωπικού πρέπει να είναι άψογη για να μπορεί ο
πελάτης να απολαύσει τις διακοπές του.

3

Το προσωπικό του εστιατορίου δεν πρέπει να απαντά σε ερωτήσεις των
πελατών που δεν έχουν σχέση με το εστιατόριο ή τη κουζίνα.

4

Ο τραπεζοκόμος όταν βρίσκεται μέσα στο εστιατόριο πρέπει να στέκεται με
ίσιο κορμί, με τη πετσέτα να κρέμεται από το αριστερό του χέρι και το κορμί
του να μην ακουμπά πάνω σε τοίχους, έπιπλα και πόρτες.

5
6

Ο τραπεζοκόμος όταν βρίσκεται μέσα στο εστιατόριο δεν πρέπει να
δαγκώνει τα νύχια του, να ασχολείται με τη μύτη του, να χασμουριέται και
ξύνεται.
Η έκφραση ματιών (επαφή με το μάτι) προς τον πελάτη είναι χαρακτηριστικό
ευγένειας αλλά δεν πρέπει γίνεται για να μην φέρνουμε το πελάτη σε
δύσκολη θέση.

7

Ένα χαμόγελο προς τον πελάτη φανερώνει τα αισθήματα μας και σπάζει τον
πάγο (είναι ζεστό / φιλικό).

8

Πόδια, μασχάλες, πρόσωπο και γενικά όλο το σώμα πρέπει να πλένονται
καθημερινά.

9

Η στολή του τραπεζοκόμου πρέπει να είναι κομψή, να μην λείπουν κουμπιά
και τα παπούτσια πρέπει να είναι καθαρά και γυαλισμένα.

Το προσωπικό μιας επισιτιστικής μονάδας δεν πρέπει να είναι φιλικό και
10 πρόθυμο να εξυπηρετήσει τον πελάτη ανά πάσα στιγμή.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6
ΘΕΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Β’
1. Ο τραπεζοκόμος κατά τη συνομιλία του με τον πελάτη πρέπει να είναι __________και
_________.
2. Η φωνή του τραπεζοκόμου πρέπει να είναι _________, σταθερή σε φιλικό και ευγενικό
τρόπο.
3. Ο τραπεζοκόμος πρέπει να απαντά __________και __________για να μην εκνευρίσει το
πελάτη.
4. Κατά τη εκτέλεση καθηκόντων του προσωπικού πρέπει πάντοτε να υπάρχει αίσθημα,
________, ζήλος, ___________, πρωτοβουλία και ενδιαφέρον.
5. Ο τραπεζοκόμος πρέπει να __________και να αποχωρεί από τη εργασία του στη ώρα
του.
6. Ο τραπεζοκόμος δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το χώρο εργασίας του για __________
ποτών.
7. Δουλεύεται σαν τραπεζοκόμος σε ένα ξενοδοχείο. Αναφέρετε οκτώ (8) σημεία σωστής
στάσης και συμπεριφοράς προς τους προϊστάμενους (ανώτερους) σας.
Να απαντήστε αν οι πιο κάτω προτάσεις είναι σωστές [Σ] ή λάθος [Λ]
Σ
1

Ο τραπεζοκόμος όταν μιλά με τον πελάτη πρέπει να είναι φιλικός και
ευγενικός.

2

Ο τραπεζοκόμος όταν μιλά με τον πελάτη για να είναι ευγενικός δεν πρέπει
να αναφέρει το όνομα του πελάτη.

3

Ο τραπεζοκόμος όταν μιλά με τον πελάτη πρέπει να μιλά καθαρά και να τον
κοιτάζει στα μάτια με έντονο ύφος.

4

Ο τραπεζοκόμος όταν μιλά με τον πελάτη στο τηλέφωνο πρέπει να έχει μολύβι
και χαρτί για να είναι έτοιμος να γράψει ότι χρειαστεί.

5

Εάν ο τραπεζοκόμος είναι απασχολημένος με άλλο πελάτη και κτυπήσει το
τηλέφωνο, πρέπει να ζητήσει ευγενικά συγνώμη από τον πελάτη που έχει
μπροστά του και να απαντήσει στον πελάτη που είναι στο τηλέφωνο.

6

Οι οδηγίες των προϊσταμένων (ανώτερων) προς τους υφισταμένους
(κατώτερους) πρέπει πάντοτε να εκτελούνται πιστά.

7

Κατά τη εκτέλεση καθηκόντων του προσωπικού πρέπει πάντοτε να υπάρχει
αίσθημα ευθύνης, πρωτοβουλία και ενδιαφέρον.

8

Ο τραπεζοκόμος δεν πρέπει να σπαταλά το χρόνο των προϊσταμένων του για
να εξηγεί πως εργαζόταν στη προηγούμενη του δουλειά.

9

Ο τραπεζοκόμος πρέπει να αφήνει τους φίλους του ή τους συγγενείς του να
του τηλεφωνούν στη δουλειά του.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6
ΘΕΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ’
Απαντήστε τις πιο κάτω ερωτήσεις:
1. Γιατί η σωστή στάση και συμπεριφορά που πρέπει να έχει ένας υπάλληλος προς τους
συναδέλφους τους είναι μεγάλης σημασίας για ένα εστιατόριο;
2. Είσαστε ο υπεύθυνος του εστιατορίου (Maître d’ Hotel). Εξηγείστε με πιο τρόπο πρέπει να
συμπεριφέρεστε στους υφισταμένους (κατώτερους) σας.
Να απαντήστε αν οι πιο κάτω προτάσεις είναι σωστές [Σ] ή λάθος [Λ]
Σ
1

Η εκτίμηση, ο αλληλοσεβασμός, ή ευγένεια και η συναδελφοσύνη κάνουν μια
ομάδα να εργάζεται πιο αποδοτικά.

2

Η τήρηση του ωραρίου δεν βοηθά στη διατήρηση καλών σχέσεων μεταξύ
των συναδέλφων.

3

Το προσωπικό δεν πρέπει να δανείζεται λεφτά από τους συναδέλφους του
ούτε να ζητά χάρες.

4

Οι προϊστάμενοι (ανώτεροι) πρέπει να συμπεριφέρονται στους υφιστάμενους
(κατώτερους) όπως θα ήθελαν να συμπεριφέρονται οι υφιστάμενοι στους
ιδίους.

5

Οι προϊστάμενοι (ανώτεροι) πρέπει να είναι πάντα ευγενικοί και φιλικοί αλλά
όταν χρειάζεται να κρατούν αποστάσεις.

6

Ένας τραπεζοκόμος δεν χρειάζεται να τα γνωρίζει καλά το μενού και τα
φαγητά που προσφέρει το εστιατόριο του για να προωθεί τις πωλήσεις.

7

Ένας καλός πωλητής πρέπει να δίνει ακριβής πληροφορίες, να εισηγείται και
να μπορεί να κερδίσει το ενδιαφέρον του πελάτη.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6
ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ
Απαντήστε τις πιο κάτω ερωτήσεις:
1. Τι είναι μη οινοπνευματώδη ποτά.
2. Ονομάστε τις κατηγορίες των μη οινοπνευματωδών ποτών
3. Γράψετε με ποιους τρόπους σερβίρονται τα μη οινοπνευματώδη ποτά
4. Ονομάστε έξι (6) αεριούχα αναψυκτικά και γράψετε τα χαρακτηριστικά τους.
Να απαντήστε αν οι πιο κάτω προτάσεις είναι σωστές [Σ] ή λάθος [Λ]
Σ
1

Μη οινοπνευματώδη ποτά ονομάζονται όλα τα ποτά στα οποία
περιέχουν αλκοόλ.

2

Αεριούχα αναψυκτικά είναι δροσιστικά ή τονωτικά ποτά τα οποία
έχουν ως βάση χυμό φρούτων ή άλλες αρωματικές ουσίες, νερό
και ανθρακικό οξύ (αέριο).

3

Τα αεριούχα αναψυκτικά σερβίρονται σε ψηλά ποτήρια τύπου
σωλήνα (Highball ή Tumbler)

4

Η Σόδα χρησιμοποιείται ως μη χωνευτικό ποτό.

5

Τα εμφιαλωμένα νερά χωρίζονται μόνο σε μία κατηγορία.

6

Τα εμφιαλωμένα νερά στο τραπέζι σερβίρονται σε γκομπλέ του
νερού (Goblet).

7

Τα Φρούτοποτά είναι δροσιστικά ποτά τα οποία περιέχουν
μεγαλύτερη ποσότητα νερού από φρέσκους χυμούς.

8

Τα Σκουός είναι παρασκευάσματα χυμών φρούτων με ζάχαρη σε
συμπυκνωμένη μορφή.
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1ΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Βάλτε √ στην σωστή απάντηση
Σωστό

1

Η πρώτη εντύπωση που θα δημιουργήσει ο πελάτης κατά την
είσοδο του σε ένα εστιατόριο δεν είναι και τόσο σημαντική.

2

Ο πιο ασφαλής τρόπος για την είσπραξη ενός λογαριασμού είναι η
πιστωτική κάρτα.
Το είδος του εστιατορίου και ο τρόπος σερβιρίσματος είναι δύο
βασικοί παράγοντες που καθορίζουν το μέγεθος ενός εστιατορίου.
Ο υπεύθυνος υποδοχής είναι το άτομο που έχει υπό την ευθύνη
του ένα αριθμό τραπεζιών και η δουλειά του είναι το σερβίρισμα
των φαγητών και ποτών στους πελάτες αυτών των τραπεζίων.
Ο σκοπός της διακόσμησης είναι η δημιουργία ξεχωριστής
ατμόσφαιρας και χαρακτήρα ώστε να κάνει πιο άνετη και ζεστή τη
παραμονή των πελατών.
Αν κατά την άφιξη του πελάτη, τα τραπέζια του εστιατορίου είναι
γεμάτα, ζητούμε ευγενικά από τον πελάτη να περιμένει όρθιος σε
μια γωνία μέχρι να αδειάσει τραπέζι.
Το τηλέφωνο του πελάτη, είναι απαραίτητο στοιχείο που πρέπει
υπάρχει στο βιβλίο των κρατήσεων.
Αν μια συσκευή εστιατορίου δεν δουλεύει, ο σερβιτόρος πρέπει να
δοκιμάσει ο ίδιος να την επιδιορθώσει πριν να ειδοποιήσει τεχνικό
για να σιγουρευτεί ότι δεν θα τον φέρει χωρίς λόγο.
Η προ-κράτηση τραπεζιού σε ένα εστιατόριο ξενοδοχείου μέσω
του τμήματος υποδοχής (ρεσεψιόν) δημιουργεί πολλά
προβλήματα στο εστιατόριο και δεν συστήνεται.
Το λογαριασμό του πελάτη τον μεταφέρει ο τραπεζοκόμος
διπλωμένο, σε μικρό βιβλιαράκι ή πιατάκι, ώστε να μην φαίνεται το
σύνολο του και τον παραδίδει στο πελάτη.

3
4
5
6
7
8
9
10

Μέρος Β΄
Να κυκλώσετε την σωστή απάντηση:
1. Ο υπεύθυνος της οργάνωσης και προετοιμασίας του εστιατορίου είναι ο:
α) Waiter A’
β) Maître d’ hotel
γ) Waiter B’
δ) Chef de rang
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Λάθος

2. Full time service ονομάζουμε την:
α) Συνεχής υπηρεσία τραπεζοκόμου που προσφέρεται σε δύο χρονικά διαστήματα
β) Διακεκομμένη υπηρεσία τραπεζοκόμου που προσφέρεται σε δύο χρονικά
διαστήματα
γ) Διακεκομμένη υπηρεσία τραπεζοκόμου που ξεκινά οποιαδήποτε ώρα της ημέρας
δ) Συνεχής υπηρεσία τραπεζοκόμου που ξεκινά οποιαδήποτε ώρα της ημέρας
Μέρος Γ΄
Απαντήστε τις πιο κάτω ερωτήσεις
1. Τί σημαίνει η Γαλλική ορολογία “Mise en place”. Να αναφέρετε δύο παραδείγματα που
ισχύουν για το εστιατόριο.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
α) _________________________________________________________________
β) _________________________________________________________________

2. Να αναφέρετε τρία (3) καθήκοντα του τραπεζοκόμου μετά από την παράθεση.
α) _________________________________________________________________
β) _________________________________________________________________
γ) _________________________________________________________________

3. Το Δελτίο Παραγγελίας (Captain Order) εκδίδεται συνήθως σε τρία (3) αντίγραφα. Να
αναφέρετε που πάει το κάθε αντίγραφο και γιατί:
α) Το Πρωτότυπο πάει à_________________________ για να ________________
___________________________________________________________________
β) Το 1ον Αντίγραφο πάει à________________________για να ________________
___________________________________________________________________
γ) Το 2ον Αντίγραφο πάει à________________________ για να ________________
___________________________________________________________________
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Μέρος Δ΄
Απαντήστε τις πιο κάτω:
Να αντιστοιχήσετε τις πιο κάτω φωτογραφίες τρόπων σερβιρίσματος φαγητών από τη
στήλη Α΄ με την ονομασία τους από τη στήλη Β΄.
ΣΤΗΛΗ Α’

ΣΤΗΛΗ Β’

1

Α

Έτοιμο πιάτο (Plate Service)

2

Β

Αγγλικός τρόπος (Silver Service)

3

Γ

Μπουφέ (Buffet)

4

Δ

Επιμελημένος τρόπος (Gueridon)

ΣΤΗΛΗ Α’

1

2

ΣΤΗΛΗ Β’
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2ΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Βάλτε √ στην σωστή απάντηση
Σωστό

1

Ο τραπεζοκόμος πρέπει να προσπαθεί να πωλήσει πάντα τα πιο
ακριβά κρασιά του εστιατορίου ασχέτως του ότι μπορεί να μη
γνωρίζει την ποιότητα και την γεύση των κρασιών για να αυξάνει
τα έσοδα του εστιατορίου.

2

Τα ροζέ κρασιά μπορούν να σερβιριστούν με άσπρα και κόκκινα
κρέατα με ελαφριές σάλτσες, με μακαρονάδες και πίτσες.

3

Ο κατάλογος (μενού) των κρασιών δίνεται στον πελάτη πριν να
παραγγείλει το γεύμα του για να κάνει όσο το δυνατό καλύτερο
συνδυασμό φαγητού και ποτού.

4

Η πώληση των κρασιών σε ένα εστιατόριο είναι σημαντική γιατί
δημιουργεί την προϋπόθεση για πιο καλό φιλοδώρημα (tips) προς
τον τραπεζοκόμο.

5

Οινοχόος ή sommelier είναι ο τίτλος προσωπικού που συναντούμε
σε ένα καλό εστιατόριο που έχει πολλές γνώσεις για τα κρασιά.

6

Ο κύριος υπεύθυνος για να παίρνει τις παραγγελίες των κρασιών
από τους πελάτες σε ένα εστιατόριο είναι ο διευθυντής του
εστιατορίου.

7

Μέσα στον εξοπλισμό που χρειάζεται για το σερβίρισμα ενός
λευκού κρασιού είναι το ψάθινο καλαθάκι για σερβίρισμα.

8

Το τιρμπουσόν (ανοικτήρι) ανήκει στον απαραίτητο εξοπλισμό
που χρειάζεται για το άνοιγμα μιας μπουκάλας κρασιού.

9

Το σερβίρισμα των αφρώδη κρασιών γίνεται σε ειδικά ποτήρια με
κοντό πόδι και με μεγάλο άνοιγμα (balloon).

10

Τα πιάτα που περιέχουν αυγά δεν συνοδεύονται από κρασί, γιατί
τα αυγά καταστρέφουν τα αρώματα και τις γεύσεις του κρασιού.
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Μέρος Β΄
Συμπληρώστε τα κενά
1. Το άσπρο, ροζέ ή αφρώδες κρασί σερβίρεται πάντα παγωμένο σε θερμοκρασίες που
κυμαίνονται από ________° μέχρι ________° Κελσίου ενώ το κόκκινο ξηρό κρασί σε
θερμοκρασίες δωματίου που κυμαίνονται από _________° μέχρι ________°
Κελσίου.
2. Διαδικασία σερβιρίσματος κρασιού:
α) Ο σερβιτόρος παρουσιάζει τον κατάλογο των κρασιών από την ____________
πλευρά του πελάτη και περιμένει τον πελάτη να κάνει την επιλογή του.
β) Παρουσιάζουμε την μπουκάλα τυλιγμένη με πετσέτα στον οικοδεσπότη από την
______________ του πλευρά αναφέροντας του την ονομασία του κρασιού.
γ) Έγκριση του πελάτη για το κρασί.
δ) Ακολούθως τοποθετούμε το κρασί _____________________ ή
__________________ και κόβουμε και αφαιρούμε το περιτύλιγμα (καψύλιο).
ε) Σκουπίζουμε το στόμιο της μπουκάλας.
ζ) Ανοίγουμε την μπουκάλα (αφαίρεση φελλού), με το ανοικτήρι να εισέρχεται μέχρι τα
___________ του φελλού και ξανασκουπίζουμε το στόμιο της μπουκάλας.
η) Τυλίγουμε το κρασί με τη πετσέτα και βάζουμε λίγο στο ποτήρι του
________________ για να το δοκιμάσει και να εγκρίνει το κρασί.
θ) Σερβίρισμα κρασιού από την _______________ πλευρά των πελατών, κρατώντας
την μπουκάλα με το _____________ μας χέρι αρχίζοντας από _______________
και τελειώνοντας με ________________.
ι) Κατά το σερβίρισμα ο σερβιτόρος τοποθετεί το ________________ του χέρι πίσω
από τη μέση του για καλύτερη ισορροπία.
κ) Τέλος, τοποθετούμε την μπουκάλα στο τραπέζι αφήνοντας την στην
________________ πλευρά του οικοδεσπότη.
λ) Αν σε ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί διαπιστωθεί ότι υπάρχουν _____________,
τότε κάνουμε προσεχτικά _______________ του κρασιού σε κρυστάλλινη καράφα.
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Μέρος Γ΄
Απαντήστε τις πιο κάτω ερωτήσεις:
1. Πως σταματούμε την ροή του κρασιού κατά το σερβίρισμα του, από το μπουκάλι στο
ποτήρι του πελάτη; (Β.2)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2. Να αναφέρετε δύο χώρους που φυλάγονται/αποθηκεύονται τα κρασιά σε ένα
εστιατόριο. (Β.2)
α)_______________________________________________________________
β)_______________________________________________________________
3. Ποια μέτρα ασφάλειας του πελάτη λαμβάνουμε κατά το σερβίρισμα ενός αφρώδους
κρασιού; (Β.2)
α) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
β) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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3ΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Βάλτε √ στην σωστή απάντηση
Σωστό
1

Τα τυριά συνοδεύονται πάντοτε με άσπρο κρασί.

2

Στις παρασκευές φλαμπέ το άναμμα της φλόγας δεν γίνεται με
σπίρτα αλλά με ελαφρύ τράβηγμα του τηγανιού προς τα πίσω.

3
4
5

Τα κρασιά και τα λικέρ χρησιμοποιούνται για το άναμμα των
παρασκευών του φλαμπέ για αυτό και έχουν υψηλό δείκτη
οινοπνεύματος.
Κατά την παρασκευή των φλαμπέ, η λαβίδα που χρησιμοποιείται
για την παρασκευή του φαγητού χρησιμοποιείται και για το
σερβίρισμα.
Τα τυριά αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες ψυγείου 5°- 7° Κελσίου
ενώ σερβίρονται σε θερμοκρασίες δωματίου 18°- 20° Κελσίου.

6

Το μπράντι ανήκει στην κατηγορία των επιδόρπιων ποτών που
μπορεί να σερβιριστεί μετά από ένα γεύμα.

7

Όταν το τυρί σερβίρεται ως επιδόρπιο, κόβεται σε πολύ λεπτές
φέτες για να είναι πιο γευσάτο.

8

Η Κυπριακή αναρή μπορεί να είναι είδος σκληρού και μαλακού
τυριού.

9

Στα επιδόρπια εκτός από τρόφιμα, συμπεριλαμβάνονται και ποτά
τα οποία λόγο γλυκάδας σερβίρονται μετά το φαγητό

10

Κατά το άναμμα μιας παρασκευής το οινόπνευμα συστήνεται να
ανάβεται σε ένα κουτάλι και μετά να το βάζουμε στο τηγάνι.

11

Κατά την διάρκεια της παρασκευής των φλαμπέ ο τραπεζοκόμος
μπορεί να αγγίζει με τα χέρια του τα φαγητά.

12

Ένα εστιατόριο το οποίο εφαρμόζει τη μέθοδο φλαμπέ μπορεί να
αυξήσει τις πωλήσεις του.

Μέρος Β΄
Κυκλώστε την σωστή απάντηση
1. Τα κρασιά και λικέρ χρησιμοποιούνται στις παρασκευές φλαμπέ για να δώσουν:
α) Περισσότερη ποσότητα φαγητού (μεγαλύτερη μερίδα)
β) Θέαμα
γ) Γεύση
δ) Καλύτερη φλόγα
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Λάθος

2. Τα άτομα τα οποία παρασκευάζουν τα φλαμπέ σε ένα εστιατόριο είναι οι:
α) Εστίαρχος & Αρχισερβιτόρος (Maitre D’ Hotel & Headwaiter)
β) Βοηθός Chef & Μάγειρας Α’ (Sous Chef & Cook A)
γ) Σερβιτόρος Γ’ & Βοηθός σερβιτόρος (Waiter C’ & Commis Waiter)
δ) Σερβιτόρος Α’ & Σερβιτόρος Β’ (Waiter A & Waiter B’)

Μέρος Γ΄
Απαντήστε τις πιο κάτω ερωτήσεις:
1. Να αναφέρεται τις τέσσερεις κατηγορίες/είδη τυριών που υπάρχουν σήμερα στο
εμπόριο και συναντούμε στα μενού των εστιατορίων (Β.4)
α)___________________________

β)_________________________

γ)_____________________________

δ)_________________________

2. Να αναφέρετε τρεις (3) τρόπους παράθεσης που χρησιμοποιεί ένα εστιατόριο για να
σερβίρει επιδόρπια σε ένα εστιατόριο. (Β.3)
α)_______________________________________________________________
β)_______________________________________________________________
γ)_______________________________________________________________

3. Ποια είδη εξοπλισμού θα χρησιμοποιήσετε (κουτάλι / πιρούνι / μαχαίρι επιδορπίου)
στην ετοιμασία του τραπέζιου όταν για επιδόρπιο υπάρχει; (Β.5)
α) Κρέμα καραμελέ: ___________________________________________________
β) Γλυκό του κουταλιού: ________________________________________________
γ) Σοκολατίνα: _______________________________________________________
δ) Φρούτα εποχής: ____________________________________________________
ε) Μπακλαβάς με παγωτό: ______________________________________________
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