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Posada a punt
de la sala

2.1. Definició de mise en place (posada a punt)
Mise en place és l’expressió francesa que s’utilitza en hostaleria per indicar el conjunt
d’operacions necessàries per portar a terme una bona posada a punt de la sala abans de
començar el servei. La posada a punt és del tot imprescindible ja que evita la improvisació i facilita el desenvolupament del servei.
Segons les seves funcions, es pot dividir en tres parts:






Planificació. El cap del menjador organitza el conjunt de tasques que s’han de
dur a terme durant la posada a punt i les distribueix al personal de la seva brigada, segons la categoria professional dels seus components. En aquest apartat
s’aborden temes sobre la preparació, repàs i neteja de llenceria, coberteria,
cristalleria, vaixella, complements, mobiliari, maquinària i neteja del local.
Tots ells són necessaris pel bon desenvolupament del servei; per tant, una bona
planificació significa una correcta preparació del menjador i, en conseqüència,
una major eficàcia durant el desenvolupament del servei.
Mecànica: És el conjunt d’operacions i activitats que tenen com a finalitat el
repàs i la preparació del material, mobiliari, taules, taules auxiliars i decoració del local, que prèviament s’han distribuït en la planificació de la posada a
punt.
Supervisora: És una fase importantíssima per al desenvolupament del servei,
ja que permet corregir qualsevol error produït en les dues fases anteriors de la
posada a punt.
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2.2. Tasques que cal dur a terme durant la posada a punt
En aquest apartat, es poden classificar les operacions i activitats en quatre grans
grups:





Neteja del local.
Repàs del material i mobiliari.
Muntatge de taules auxiliars i aparadors.
Muntatge de taules.

2.2.1. Neteja del local
La neteja dels locals destinats al servei de menjars pot ser efectuada tant per la brigada
del mateix restaurant com per empreses dedicades exclusivament a fer aquesta neteja.
Normalment, en els establiments hotelers les cambreres de pisos són les encarregades,
amb el corresponent control de la governanta, de la neteja de les zones i salons dedicats al servei de menjars i begudes per als clients.
El local s’ha de netejar en finalitzar cada servei, per transmetre una impressió
agradable i acollidora al client. La sensació de desordre i brutícia pot provocar que el
client decideixi no tornar mai més a l’establiment.
Independentment de la neteja del local, és important una bona ventilació i repassar
les finestres si és necessari. Cal tenir cura de la pulcritud en tots els detalls.





Sostres: Amb un tiràs sec de cotó.
Parets: Amb un drap amb aigua freda, amb molt poc sabó i netejar-les amb
molta cura.
Terres: Fregar amb aigua tèbia, sabó i unes gotes d’amoníac.
Llums i plafons: Amb un plomall. Si cal, es poden desmuntar i rentar-los amb
aigua i sabó.

2.2.2. Repàs de material i mobiliari
Normalment, segons l’organigrama del local, el repàs de material i mobiliari l’efectuen
els ajudants i aprenents. Tal com indica el títol d’aquest apartat, es tracta de fer un repàs,
no una neteja, ja que aquesta s’haurà fet amb anterioritat. Caldrà dur a terme una revisió
de tot allò que calgui amb la finalitat de:




Netejar la pols.
Separar el material brut o trencat.
Distribuir el material per zones i col·locar-lo.
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A) Repàs de material
1. Plats. Normalment el repàs es du a terme en el mateix menjador, per la qual
cosa cal tenir especial atenció a l’hora de transportar-los. Es repassen amb un o
dos draps humits o amb aigua i unes gotes de vinagre o llimona. S’ha de verificar també la part posterior del plat. Una vegada repassats es col·loquen en piles de 12 o 15 amb l’anagrama (si en tenen) orientat cap al mateix sentit. S’han
de distribuir segons correspongui, pel muntatge de taules, aparadors, escalfaplats i armari calent de cuina.

Figura 2.1. Repàs de vaixella.

2. Coberts. Es repassen amb aigua tèbia amb una mica de sabó o bé amb vinagre, i es van col·locant primer en safates i després es col·loquen a les taules,
emplatats o als aparadors. Es retiren els coberts bruts i defectuosos, vigilant
especialment les pues de les forquilles.

Figura 2.2. Repàs de coberteria.
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3. Cristalleria. S’impregnen amb vapor d’aigua i es repassen amb un drap, preferentment de fil i que no deixi borrissó. Una vegada s’han repassat les copes, s’observen a contrallum i es comprova que estiguin en perfectes condicions. Finalment, es col·loquen en safates, i es distribueixen al lloc que
correspongui.

Figura 2.3. Repàs de cristalleria.

B) Repàs de complements
1. Salers. Es buida la sal en un plat. Es renta el saler amb aigua tèbia i s’asseca
bé. Amb un escuradents se netegen els forats de la tapa que estiguin obstruïts.
En el cas que la sal estigués humida, es pot col·locar uns segons al forn.
2. Pebrers. Es buiden i es conserva el pebre si no ha perdut tota l’aroma. Es netegen, s’assequen bé i es reomplen de pebre mòlt. Els molinets per a pebre en
gra es descarreguen i es neteja el seu interior. Abans d’utilitzar-los cal verificar-ne el funcionament.
3. Vinagreres. Es buiden d’oli i vinagre. Es netegen amb aigua calenta i sabó i es
deixen assecar. Es tornen a omplir amb un embut i es repassa tot el conjunt
amb un drap sec.
4. Sucreres. Es buiden, es netegen, s’assequen i es tornen a omplir.
5. Portaescuradents. Es buiden, es netegen i s’assequen, per tornar-los a omplir.
6. Salses embotellades. Es netegen les tapes i els costats exteriors de les ampolletes. Si és necessari, es completa el seu contingut transvasant d’un recipient a
un altre. No s’ha de presentar cap recipient amb menys d’una tercera part del
seu contingut.
7. Gerros amb flors. Es netegen, es canvia l’aigua, es tallen les tiges o es renoven
les flors si és necessari.
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C) Repàs del mobiliari
1. Cadires. La forma de repassar les cadires s’ajusta al tipus de mobiliari i a la seva qualitat. Normalment s’utilitza un drap humit i es repassa tenint cura de les
cantonades per eliminar les molles de pa, pols, etc.
2. Taules. Es repassen amb un drap humit les potes, ja que les taules van sempre
cobertes amb el moletó i les estovalles.
3. Aparador. Es neteja diàriament repassant les taques, rascades, brutícia, etc.,
amb un drap humit. La col·locació del material repassat als prestatges i calaixos de l’aparador es fa de forma ordenada i sistemàtica (per no perdre temps
en la recerca de material que es necessiti en un moment determinat).
4. Carros. Depenent del tipus de material de fabricació, es repassen i es netegen segons correspongui. Sempre cal deixar-los en bones condicions per al
servei i preparar tot el material necessari durant el desenvolupament
d’aquest.
5. Armari escalfaplats. Està situat a l’office o al menjador. Es neteja amb productes especials o alcohol i sempre en fred.
D) Repàs d’altres complements
S’han de repassar en funció del material de fabricació i col·locar-los al lloc que
correspongui.
1.
2.
3.
4.
5.

Glaçoneres i peus.
Cistelles per a vins.
Cistelles de pa.
Safates per a les factures.
Safates amb campanes.

2.2.3. Muntatge d’aparadors i taules auxiliars
L’encarregat de cada sector del restaurant, normalment el cambrer, és el responsable
del muntatge de taules auxiliars i aparadors, que posteriorment supervisa el maître.
A) Muntatge d’aparadors
Els aparadors són els mobles destinats a posar-hi tot el material necessari per al
servei, com els coberts, plats, llenceria, complements, etc. També s’utilitzen per
col·locar-hi momentàniament els menjars i el material brut. Els aparadors poden ser de
diverses formes i varien també segons l’establiment; en alguna ocasió s’utilitzen fins i
tot com a taula de treball.
El seu muntatge s’ha de fer de la manera següent: col·locació de les tovalles i del
cobertor, sempre que el tipus de moble ho precisi.
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Per a la col·locació del material no existeixen regles fixes, però cal seguir les normes següents:
1.
2.
3.
4.

Aprofitar bé l’espai disponible.
Posar els estris alts darrere.
Respectar l’ordre establert, perquè les coses estiguin sempre al lloc marcat.
La forma habitual per a la col·locació dels coberts és seguir un ordre de dreta a
esquerra: culleres soperes, ganivets trinxants, forquilles trinxants, pales de
peix, forquilles de peix, culleres, ganivets i forquilles de postres, culleretes i
cullerots i altres complements.

En els aparadors també s’acostumen a col·locar les cartes, els bolígrafs, els blocs
per a la presa de la comanda, etc.
B) Muntatge de vetlladors o taules auxiliars
Els vetlladors, també anomenats taules auxiliars, s’utilitzen pel descans de material net i brut i que s’utilitza habitualment en el menjador, per fer el canvi de coberts,
pa, etc., i també s’utilitza com a taula de treball i de recolzament. El nombre de vetlladors dependrà del tipus de servei de l’establiment.
Es col·loquen en el menjador en llocs estratègics que no obstrueixin el trànsit dels
cambrers i comensals i en zones hàbils a l’hora de treballar.
En primer lloc, pel seu muntatge es col·loca el moletó, seguidament les estovalles,
i finalment el cobertor.
Una vegada estigui vestida la taula auxiliar, s’hi ha de col·locar a sobre i de forma
ordenada emplatats i pinces per al servei.
L’emplatat és un tovalló doblegat en forma de bossa en la qual es col·loquen els
coberts que es puguin necessitar durant el servei. L’emplatat es col·loca a sobre d’un
plat trinxant pel seu transport. També es pot utilitzar per col·locar els coberts necessaris per al servei d’una taula.

Figura 2.4. Muntatge d’un vetllador.

POSADA A PUNT DE LA SALA

39

2.2.4. Muntatge de taules. Seqüenciació
Correspon al cambrer, el muntatge de les taules del menjador, sempre sota la supervisió del cap de sector o del maître. A continuació s’indica la seqüència que cal seguir en el muntatge d’una taula:
1. Col·locació de les taules ben centrades amb el llum, deixant entre cadascuna
l’espai suficient per col·locar les cadires i fer el servei amb comoditat (entre 1 i
1,5 m). Aquesta col·locació dependrà en gran mesura de les reserves prèvies.
2. Falcat de la taula, si és necessari, sempre amb falques de fusta o discos de suro; mai amb papers doblegats.
3. Col·locació del moletó. Segons el model, es pot subjectar de diferents formes i
que quedi sempre ben tens.
4. Col·locació de les estovalles. S’ha de fer tocant-les el menys possible i si calgués treure les arrugues, mai s’ha de fer amb el palmell de la mà. En una taula
quadrada o rectangular ha de penjar entre 40 i 50 cm per a cada costat. Les
puntes de les estovalles han de coincidir amb les potes de les taules. Si tingués
anagrama, aquest ha de quedar centrat i mirant cap a l’entrada del local.
5. Col·locació del cobertor. Es fa de la mateixa manera que les estovalles i ha de
penjar per sobre d’aquestes uns 10 cm.
6. Col·locació del plat base, parant especial atenció de no tocar-ne les vores. La
distància entre el costat del plat i el de la taula pot variar, o es col·loca al costat
de la taula o bé dos centímetres més cap a l’interior de la taula. La distància entre plat i plat també és variable, sempre cal tenir en compte que el mínim que un
comensal necessita per sentir-se còmode són uns 60 cm. En el cas de disposar
d’anagrama, aquest ha de quedar davant del client. Si no es col·loca plat de respecte o cap altre tipus de vaixella, en el seu lloc es pot col·locar el tovalló.

a)

b)

H

H

2 cm

d ≥ 60 cm

Figura 2.5. Col·locació del plat base.

7. Col·locació dels coberts. Els coberts es transporten de l’office al menjador en
safata i s’agafen amb un braçal per col·locar-los a les taules. La col·locació
dels coberts serà diferent segons el tipus de servei que es realitzi. Es

PART I: OPERACIONS DE PRESERVEI

col·loquen sempre centrats amb el diàmetre del plat base i deixant un espai
d’entre mig i un centímetre entre plat i cobert, sense quedar mai ocults per
l’ala del plat. Quan s’han de col·locar més coberts, es fa seguint les mateixes
pautes anteriors pel que fa a l’altura i es col·loquen l’un al costat de l’altre sense tocar-se. Sempre s’ha de tenir en compte que es col·loquen els coberts de
fora cap a dins, és a dir, els primers que s’utilitzen són els que queden a la part
exterior. Bàsicament la col·locació dels coberts, en un menú prèviament concertat, es fa de la manera següent:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ganivet trinxant al costat dret, amb la serra orientada cap al plat base.
Forquilla trinxant al costat esquerre, amb les pues cap a dalt.
Pala de peix al costat dret.
Forquilla de peix al costat esquerre.
Cullera de sopa o crema al costat dret, amb la part còncava cap a dalt.
Ganivet de postres col·locat a la part superior del plat base, sense amagarse per l’ala del plat, amb la serra orientada cap al centre del plat base i el
mànec cap a la dreta.
g) Forquilla de postres amb el mànec cap a l’esquerra.
h) Cullera de postres col·locada a sobre de la forquilla amb la part còncava
orientada cap a dalt i el mànec cap a la dreta.

Cullera
Forquilla
Ganivet

Cullera de sopa

Pala de peix

Ganivet trinxant

Forquilla trinxant

H

Forquilla de peix
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Figura 2.6. Col·locació dels coberts.

8. Col·locació del plat de pa. Aquest plat es pot col·locar abans de col·locar
els coberts o després. Se situa a l’esquerra del plat base i alineat amb el
costat d’aquest o bé amb la vora del plat de pa alineat amb el diàmetre del
plat base.
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Figura 2.7. Col·locació del plat de pa i ganivet o pala.

9. Col·locació del ganivet de pa o pala de mantega. Es col·loca a sobre del plat de
pa amb la serra orientada cap al centre del plat, ben inclinat o bé paral·lel amb
els coberts trinxants.
10. Col·locació de la cristalleria. La copa d’aigua es col·loca centrada sobre la prolongació del diàmetre del plat base. A la seva dreta es col·loquen les copes de vi;
a la part exterior el primer vi que s’hagi de servir. Si calgués es podria col·locar
copa per a vi escumós, aquesta va a l’esquerra de la d’aigua o bé al darrere.
A. Copa d’aigua
B. Copa de vi

A

H

B

H

Figura 2.8. Col·locació de cristalleria bàsica.

1. Copa flauta
de cava
2. Copa d’aigua
3. Copa de vi negre
4. Copa de vi blanc
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a)
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2
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1

1
4

2
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Figura 2.9. Formes de col·locació de copes.

11. Col·locació de tovallons. Els tovallons no s’han de grapejar per fer amb ells
alguna forma específica. S’han de situar amb senzillesa a sobre del plat o a la
dreta d’aquest.
12. Col·locació de complements, el petit ménage, número de taula, etc.
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