


Consulte nuestra página web: www.sintesis.com
En ella encontrará el catálogo completo y comentado





©  Roser Vives
Martí Llauradó

Lluís Coll

© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34. 28015 Madrid

Teléfono 91 593 20 98
http://www.sintesis.com

ISBN: 978-84-995887-3-5
Depósito Legal: M-20.384-2013

Impreso en España - Printed in Spain

Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones
penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir,
registrar o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente,
por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio,

sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia
o por cualquier otro, sin la autorización previa por escrito

de Editorial Síntesis, S. A.



Índex

PRÓLEG............................................................................................................... 11

PART I
OPERACIONS DE PRESERVEI

1. PREPARACIÓ DE MATERIAL, EQUIPS I MOBILIARI................. 15

1.1. Classificació.......................................................................................... 15
1.2. El material de restaurant. Descripció, neteja, conservació

i emmagatzematge............................................................................... 15
1.2.1. Vaixella .................................................................................... 15
1.2.2. Coberteria ............................................................................... 17
1.2.3. Cristalleria ............................................................................... 19
1.2.4. Llenceria.................................................................................. 20
1.2.5. Altres complements ............................................................... 22
1.2.6. Criteris bàsics de selecció de material, càlcul de dotació... 23

1.3. El mobiliari de restaurant. Característiques ..................................... 24
1.3.1. Mobiliari destinat a l’ús dels clients ..................................... 24
1.3.2. Mobiliari destinat al servei .................................................... 26

1.4. Maquinària i aparells del menjador: característiques, 
forma d’utilització i emmagatzematge.............................................. 27
1.4.1. Aparells elèctrics .................................................................... 27
1.4.2. Carros ...................................................................................... 29
1.4.3. Altres aparells......................................................................... 31



2. POSADA A PUNT DE LA SALA ........................................................... 33

2.1. Definició de mise-en-place (posada a punt) ..................................... 33
2.2. Tasques que cal dur a terme durant la posada a punt ..................... 34

2.2.1. Neteja del local ....................................................................... 34
2.2.2. Repàs de material i mobiliari................................................ 34
2.2.3. Muntatge d’aparadors i taules auxiliars............................... 37
2.2.4. Muntatge de taules. Seqüenciació ........................................ 39
2.2.5. Muntatge per a diferents serveis .......................................... 43

2.3. Tècniques de decoració de taules...................................................... 47
2.3.1. L’harmonia .............................................................................. 47
2.3.2. Tècniques de preparació de centres de taula o bufets ....... 48
2.3.3. La decoració segons el tipus de servei ................................. 50

PART II
SERVEI D’ALIMENTS I BEGUDES

3. INTRODUCCIÓ AL SERVEI D’ALIMENTS A LA SALA............... 55

3.1. Tècniques bàsiques de servei ............................................................. 55
3.1.1. Transport de plats ................................................................... 55
3.1.2. Transport de safates ............................................................... 57
3.1.3. Utilització de les pinces ......................................................... 58
3.1.4. Recollida de plats ................................................................... 59

3.2. Servei de diferents ofertes gastronòmiques ..................................... 60
3.2.1. Entremesos i amanides .......................................................... 60
3.2.2. Servei de cremes, sopes i consomés...................................... 63
3.2.3. Servei d’ous ............................................................................. 63
3.2.4. Servei de pastes i arrossos ..................................................... 65
3.2.5. Servei de verdures i potatges ................................................ 65
3.2.6. Servei de peixos i mariscs ...................................................... 66
3.2.7. Servei de carns ........................................................................ 67
3.2.8. Servei de postres..................................................................... 67

4. SERVEI DE SALA...................................................................................... 69

4.1. Tipus de servei ..................................................................................... 69
4.1.1. Factors que incideixen en la seva elecció............................. 69
4.1.2. Servei directament en plat o a l’americana ......................... 69
4.1.3. Servei a l’anglesa .................................................................... 70
4.1.4. Servei a la francesa................................................................. 71
4.1.5. Servei a la russa ...................................................................... 72
4.1.6. Servei en taula auxiliar .......................................................... 72

4.2. Mecànica de servei .............................................................................. 74

6 OPERACIONS BÀSIQUES I SERVEI DE RESTAURANT I ESDEVENIMENTS ESPECIALS



4.2.1. Tasques i normes que cal  tenir en compte abans 
de fer el servei......................................................................... 74

4.2.2. Entrada del client, presentació de la carta i presa 
de la comanda ......................................................................... 74

4.2.3. Desenvolupament del servei ................................................. 74
4.2.4. Comiat del client .................................................................... 78

5. SERVEI DE BEGUDES AL RESTAURANT....................................... 79

5.1. Importància del servei de begudes en restauració .......................... 79
5.2. Servei d’aigües ..................................................................................... 80
5.3. Servei d’aperitius................................................................................. 80
5.4. Servei de vins ....................................................................................... 81

5.4.1. Transport i presentació d’ampolles ...................................... 81
5.4.2. Destapament d’ampolles ....................................................... 82
5.4.3. Servei de vi embotellat .......................................................... 84
5.4.4. Servei de vi en cistella............................................................ 85
5.4.5. Decantació i oxigenació dels vins ......................................... 86
5.4.6. Màximes en el servei de vins................................................. 86

5.5. Servei d’altres begudes ....................................................................... 87
5.5.1. Servei de begudes sense alcohol........................................... 87
5.5.2. Servei d’aiguardents i licors .................................................. 87
5.5.3. Servei de cafès ........................................................................ 88

PART III
SERVEIS ESPECIALS

6. ORGANITZACIÓ I SERVEI DE BANQUETS.................................... 93

6.1. Definició de banquet........................................................................... 93
6.2. Planificació de banquets ..................................................................... 94

6.2.1. Instal·lacions, personal i material ......................................... 94
6.2.2. Plans de treball ....................................................................... 95
6.2.3. Documentació associada a la contractació i preparació

de banquets ............................................................................. 96
6.3. El muntatge de banquets.................................................................... 97

6.3.1. Diferents estructures en els banquets .................................. 97
6.3.2. El muntatge de banquets....................................................... 100
6.3.3. Tècniques bàsiques de decoració de salons i taules

per a banquets......................................................................... 101
6.4. El servei de banquets .......................................................................... 103

6.4.1. Tipus de servei ........................................................................ 103
6.4.2. Estructura de torns i assignació de tasques......................... 104
6.4.3. Desenvolupament del servei ................................................. 104
6.4.4. Postservei o recollida ............................................................. 104

ÍNDEX 7



7. NOVES FÓRMULES DE RESTAURACIÓ .......................................... 107

7.1. La nova restauració............................................................................. 107
7.2. Servei de càtering ................................................................................ 107

7.2.1. Concepte i característiques ................................................... 107
7.2.2. Instal·lacions, equips i tipus de distribució .......................... 108
7.2.3. Variants de servei ................................................................... 110

7.3. Servei de bufet ..................................................................................... 112
7.3.1. Tipus de bufets........................................................................ 112
7.3.2. Preparació i muntatge............................................................ 113
7.3.3. El servei de bufet.................................................................... 114

7.4. Altres tipus de servei .......................................................................... 114
7.4.1. Self-service ............................................................................... 114
7.4.2. Free flow (circulació lliure) ................................................... 115
7.4.3. Fast food (menjar rápid) ........................................................ 115
7.4.4. Drugstore................................................................................. 118
7.4.5. Take away (per emportar) ..................................................... 118
7.4.6. Vending .................................................................................... 119

8. TÈCNIQUES DE RACIONAT, TRINXAT, PELAT 
I DESESPINAT ............................................................................................ 121

8.1. Introducció ........................................................................................... 121
8.2. Els peixos i el marisc ........................................................................... 122

8.2.1. Peixos plans (llenguado, turbot) ........................................... 122
8.2.2. Peixos de mida mitjana (orada, truita) ................................ 125
8.2.3. Grans peces (salmó, lluç, gall)............................................... 125
8.2.4. Racionat de salmó fumat o marinat ..................................... 125
8.2.5. Pelat de gambes i llagostins................................................... 127
8.2.6. Trinxat i racionat de llagosta o llamàntol ............................ 127

8.3. Les carns i les aus ................................................................................ 127
8.3.1. Racionat de Chateaubriand .................................................. 127
8.3.2. Racionat i trinxat de filet Villagodio.................................... 128
8.3.3. Trinxat i racionat de carré de xai .......................................... 128
8.3.4. Trinxat i racionat d’aus (pollastre, perdiu, guatlla)............. 129
8.3.5. Racionat d’espatlla i pernil curat.......................................... 129

8.4. La fruita ................................................................................................ 130
8.4.1. Taronja..................................................................................... 131
8.4.2. Poma i pera.............................................................................. 131
8.4.3. Plàtan ....................................................................................... 131
8.4.5. Pinya ........................................................................................ 131

8.5. El formatge .......................................................................................... 135
8.5.1. L’elaboració del formatge ..................................................... 135
8.5.2. Classificació del formatge...................................................... 136
8.5.3. Servei dels formatges ............................................................. 137

8 OPERACIONS BÀSIQUES I SERVEI DE RESTAURANT I ESDEVENIMENTS ESPECIALS



9. ELABORACIÓ DE PLATS A LA VISTA DEL CLIENT................... 151

9.1. Material necessari per al servei ......................................................... 151
9.2. Elaboració i acabat de plats freds...................................................... 152

9.2.1. Tècniques de confecció de plats freds.................................. 153
9.2.2. Acabat de plats freds ............................................................. 155

9.3. Tècniques bàsiques de flamejats ....................................................... 157
9.3.1. Definició i procediment......................................................... 157
9.3.2. Aplicació de la tècnica de flamejat en diferents 

elaboracions ............................................................................ 157
9.3.3. Aplicació de la tècnica de flamejat en postres.................... 162

9.4. Acabat d’altres plats calents .............................................................. 165

PART IV
OPERACIONS DE POSTSERVEI

10. TASQUES DE POSTSERVEI I TANCAMENT.................................... 169

10.1. Definició ............................................................................................... 169
10.2. Recollida de taules .............................................................................. 169
10.3. Recollida de taules auxiliars, aparadors i equips de treball............ 171
10.4. Reposició de begudes i altres ofertes................................................ 172
10.5. Neteja del local .................................................................................... 172
10.6. Remuntatge de la sala......................................................................... 173

10.6.1. Planificació del pròxim servei ............................................... 173
10.6.2. Remuntatge de taules ............................................................ 173
10.6.3. Remuntatge segons els diferents tipus de serveis............... 174

10.7. Tancament de caixa ............................................................................. 174

PART V
DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA AL SERVEI

11. LA COMANDA I LA FACTURA............................................................ 179

11.1. Definició de la comanda..................................................................... 179
11.2. Dades imprescindibles que ha de tenir la comanda........................ 179
11.3. Tipus de comanda................................................................................ 180
11.4. Protocol en la presa de la comanda................................................... 185
11.5. Nous sistemes i aplicació de noves tecnologies ............................... 186
11.6. Facturació en establiments de restauració ....................................... 187

ÍNDEX 9



12. DOCUMENTACIÓ DE GESTIÓ............................................................. 189

12.1. Documentació associada a l’aprovisionament................................. 189
12.2. Documentació associada a les operacions de preparació 

i postservei............................................................................................ 190
12.2.1. Val comanda de bugaderia .................................................... 190
12.2.2. Val comanda d’altres gèneres ............................................... 190
12.2.3. Llista de revisió o checklist .................................................... 191
12.2.4. Ordre de servei ....................................................................... 192
12.2.5. Llibre de reserves ................................................................... 192

12.3. Inventaris.............................................................................................. 193

PART VI
ESTRUCTURES ORGANITZATIVES

13. DEONTOLOGIA ELEMENTAL I ESTRUCTURA 
ORGANITZATIVA DE RESTAURANT............................................... 197

13.1. Deontologia professional del personal ............................................. 197
13.1.1. Regles higièniques.................................................................. 197
13.1.2. Cura de l’uniforme de feina .................................................. 198
13.1.3. Normes que cal tenir en compte en la manipulació 

d’aliments i begudes............................................................... 199
13.1.4. Aptituds del personal de servei ............................................ 200

13.2. Organigrama d’un restaurant tipus ................................................... 200
13.2.1. Personal de sala d’un restaurant tradicional 

i les seves funcions.................................................................. 201

10 OPERACIONS BÀSIQUES I SERVEI DE RESTAURANT I ESDEVENIMENTS ESPECIALS



2 
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 improvi-
sació 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 bri-
gada, 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 decora-
ció 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 dedi-
cats 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 veri-
ficar també la part posterior del plat. Una vegada repassats es col·loquen en pi-
les 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, escalfa-
plats 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 vina-
gre, 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, pre-

ferentment de fil i que no deixi borrissó. Una vegada s’han repassat les co-
pes, s’observen a contrallum i es comprova que estiguin en perfectes condi-
cions. 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 nete-
gen, 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 verifi-
car-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 ampolle-

tes. 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 se-
va 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 calai-
xos 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 nete-
gen 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 produc-
tes 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. Glaçoneres i peus. 
2. Cistelles per a vins. 
3. Cistelles de pa. 
4. Safates per a les factures. 
5. 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 nor-

mes següents: 

1. Aprofitar bé l’espai disponible. 
2. Posar els estris alts darrere. 
3. Respectar l’ordre establert, perquè les coses estiguin sempre al lloc marcat. 
4. 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 mate-
rial 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 vet-
lladors 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 necessa-
ris per al servei d’una taula. 

 
 

 
 

Figura 2.4. Muntatge d’un vetllador. 
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2.2.4. Muntatge de taules. Seqüenciació 

Correspon al cambrer, el muntatge de les taules del menjador, sempre sota la su-
pervisió del cap de sector o del maître. A continuació s’indica la seqüència que cal se-
guir 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 su-
ro; 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 cal-
gués 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 en-
tre 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 res-
pecte o cap altre tipus de vaixella, en el seu lloc es pot col·locar el tovalló. 

 

 
 

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 
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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 sen-
se 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 con-
certat, es fa de la manera següent: 

a) Ganivet trinxant al costat dret, amb la serra orientada cap al plat base. 
b) Forquilla trinxant al costat esquerre, amb les pues cap a dalt. 
c) Pala de peix al costat dret. 
d) Forquilla de peix al costat esquerre. 
e) Cullera de sopa o crema al costat dret, amb la part còncava cap a dalt. 
f) Ganivet de postres col·locat a la part superior del plat base, sense amagar-

se 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. 

 

 

 
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 pro-
longació 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.   

 
 

Figura 2.8. Col·locació de cristalleria bàsica. 

 
 

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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