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2.  Основним обладнанням будь-якого бару є барна стійка, довжина і форма якої змінюється залежно від 
розмірів та конфігурації приміщення бару. Вона повинна відповідати наступним вимогам: забезпечувати 
зручний зв'язок з підсобними приміщеннями, коморою та мийною посуду; забезпечувати розміщення за 
стійкою максимальної кількості місць, оскільки відвідувачі в основному віддають перевагу сидіти біля барної 
стійки. 

Стійка складається з двох стільниць: верхньої стільниці, висотою 1100-1200 мм та шириною 350-400 
мм, призначеної для обслуговування сидячих на високих табуретках відвідувачів, та нижньої стільниці, 
розміщеної з внутрішнього боку стійки на висоті 850-900 мм від підлоги. Вона є робочою поверхнею для 
бармена. 

Ширина робочого столу стійки бару дорівнює 500 мм. 
Уздовж стійки розташовують сидіння, кількість яких визначають із розрахунку 60-80 см на місце. 

Довжина і глибина їх -400 мм, висота до 900 мм, залежно від висоти барної стійки. Відстань від поверхні 
сидіння до стійки дорівнює 300 мм. Упор для ніг кріплять до стійки або до сидінь на відстані 440 мм від їх 
поверхні у вигляді штанги, сходинки або ґратчастого карниза. 

 
 
У барній стійці монтують бак для охолодження на 8-10 пляшок, відсіки вино-горілчаних виробів з 

полицями для зберігання запасу, невелику холодильну шафу, в якій зберігається певна частина напоїв, ванну з 
проточною водою для ополіскування інвентарю і посуду. 

В усіх барах установлюють холодильні шафи для збереження запасу продуктів або готових виробів. У 
винному і вітамінному барах, а також у коктейль-холі встановлюють льодогенератор для готування харчового 
льоду продуктивністю 2-3 кг/г. Електроплити (частіше настільні) використовують для готування глінтвейнів, 
пуншів, кави по-східному, какао й інших гарячих напоїв. У молочному барі встановлюють 
низькотемпературний прилавок для збереження морозива, фризер для готування м'якого морозива. У барну 
стійку гриль-барів умонтовані електрогрилі для смаження страв з птиці, риби, м'яса. 

У всіх барах в окремому приміщенні, пов'язаному із залом, з робочим місцем бармена за стійкою, 
розміщується мийна машина або мийні ванни. В приміщенні бару монтується потужна витяжна вентиляція. 

5.  Для приготування змішаних напоїв використовують барний інвентар та інструмент (рис. 3.9). 
Шейкери бувають різної конструкції. Перший варіант -престижний і елегантний металевий шейкер, 

що складається з трьох частин: вази, фільтра і кришки. Його недолік - дуже велика тепловіддача, що 
прискорює танення льоду і охолодження рук. 

Другий варіант - це "Бостон шейкер", що складається з двох елементів: металевого і скляного (з двох 
стаканів: конусоподібного з товстого скла і металевого з тонкої нержавіючої сталі). Діаметри склянок різні: 
металевий легко надягається на скляний, щільно прилягаючи до нього. У шейкері готують коктейлі, 
однорідна маса яких може бути отримана завдяки інтенсивному струшуванню. В ньому повільніше тане 
лід, що дозволяє більш тривало струшувати коктейль. Недолік цього шейкера в тому, що він крихкий. 



Щоб приготувати коктейль, у скляну склянку кладуть лід, вливають необхідні компоненти, потім 
закривають його металевим фільтром. Шейкер струшують і розбирають. У склянку поміщають стрейнер і 
розливають коктейль по чарках. У шейкерах більш складної конструкції стрейнер надівають на підставу до 
готування коктейлю. 

При приготуванні коктейлів, що не містять важкозмішуваних компонентів, використовують келих для 
змішування - це конусоподібна склянка з товстого загартованого скла місткістю від 500 до 1000 мл. Щоб 
відокремити напій, приготовлений у келихи, від льоду, використовують стрейнер (фільтр), по всій 
окружності якого укріплена пружина (завдяки їй він досить щільно прилягає до стінок келиха). Перемішують 
напої в келиху спеціальною ложкою з довгою ручкою. 

До барного інвентарю належать склянки мірні, різноманітні за призначенням і конструкції пробки для 
пляшок. Для закривання служать прості стопорні пробки, а також спеціальні для пляшок із безалкогольними 
газованими напоями і шампанським. Для розливу використовують пробки, усередині яких знаходяться дві 
трубочки різного діаметра (звичайно одна розташована усередині іншої): велика -для напою, менша - для повітря. 
Виготовляють їх із пластмаси або металу. У пробок для розливу лікерів трубочка більш широка. 

Для відмірювання порції напою служать дозаторні пробки. Найбільш досконалі постачаються 
лічильником відмірюваних порцій. 

Для зняття шкірки з апельсинів і лимонів використовують ніж для цедри або спеціальний пристрій для 
зняття цедри, їх нарізання -ніж із пиловидним лезом, невеликі дерев'яні дошки. Часточки апельсинів і 
лимонів, яблук, сливи, вишні, цукрову пудру й інші продукти застосовують для прикраси напоїв, їх 
зберігають у невеликому металевому посуді, що закривається. Для цієї цілі можна використовувати й супові 
миски з кришками. 

Лід зберігають у спеціальному контейнері (із теплоізоляційного матеріалу) із кришкою або в термосі. 
Пляшки з вином, закупорені різними пробками, із пивом і газованими напоями, банки із соками 

відчиняють спеціальними або універсальними ключами. Щоб чарки і склянки з напоями не залишали на 
столі або стійці мокрих плям, необхідно підкладати під них спеціальні підставки з картону або паперові 
серветки. Сучасні аксесуари для барів представлені на рис. 3.10. 

Для вишень і слив, якими прикрашають коктейлі, а також для канапе використовують шпажки, для 
змішаних напоїв - соломки різного діаметра, палички для розмішування коктейлів, прикраси для коктейлів і 
десертів. Крім того, у барі повинні бути сифони для готування газованої води, підставки для серветок, таці, 
лійки, ложка для морозива, ступка з товкачем, столові набори - різноманітні щипці (для льоду, цукру, 
кондитерських виробів, бутербродів), чайні і кавові ложки, виделки для лимонів, десертні ножі, кондитерські 
лопатки, зубочистки в індивідуальній упаковці, палички для барбекю, свічі, серветки. 

Напої подають у різноманітному посуді (рис. 3.11, 3.12): вина, коньяки і шампанське - у відповідних 
чарках і келихах; коктейлі - у чарках місткістю 75-125 мл; тонізуючі та прохолодні змішані напої -у конічних 
або циліндричних стаканах місткістю 250-300 мл; крюшони, пунші, глінтвейни і гроги - в чашках місткістю 
100-150 мл 

У барі використовують і багатопорційний посуд: крюшонниці, глечики, вази для фруктів, квітів, цукерок, 
плоскі вази для торта і тістечок, лотки для кондитерських виробів та інших продуктів. Для подання гарячих 
напоїв застосовують чайний і кавовий посуд, для подання бутербродів, кондитерських виробів, фруктів - 
пиріжкові й десертні тарілки; солодких страв - креманки, десертні тарілки; кок-тейль-салатів - келихи, 
креманки і т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столова білизна 

До столової білизни належать: скатертини, серветки, ручники, рушники. 
Основні види тканин, які використовуються для столової білизни, наступні: 

- натуральні:  атлас,  чиста бавовна,  вовна, дамаст, льон,  муслін, полотно, тюль, шовк та інші; 
- штучні: тканини з ацетатного, віскозного, полінозного, поліефір-ного волокон, поліестеру тощо; 

- сумішні тканини: суміш натуральних тканин з різними відсотками додавання синтетичних волокон. 
Скатертини та тканини в закладах ресторанного господарства використовуються для покриття 

стільниць обідніх, бенкетних столів, для створення "юпок" для бенкетних столів і для дизайну інтер'єру 
стилізованих, тематичних та етнічних закладів харчування. Характеристика лляних скатертин вітчизняного 
виробництва наведена в табл. 1.9. Скатертини вітчизняного виробництва в більшості мають прямокутну 
форму. 

На скатертинах або на частині полотна може бути витканий логотип закладу харчування; емблема або 
інші елементи художнього оформлення ( вишивка, витканий узор тощо). 

У сучасних умовах розвитку ресторанного бізнесу столова білизна і її дизайн значно змінилися. 
Кольорова гама, в якій виконана столова білизна закладів ресторанного господарства, різнобарвна: 
класичні кольори; пастельні і насичені яскраві та темні кольори; тканини з малюнком чи орнаментом 
(рослинний, геометричний), різнокольорова "клітинка" з різними розмірами кліточок тощо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Змінилось і оздоблення тканини столової білизни. Використовуються гладкі, жакардові, камчатні, 

гобеленові тканини; з різними видами вишивки (від простої до складної, від машинної до ручної, у тон чи 
кольорової, пастельної або контрастної); з мереживом по краях чи інших місцях або суто з мережива тощо. 



Основними кольорами, які використовуються для скатертин, є пастельні: блідо-блакитний, топленого 
молока, персиковий, лимонний, блідо-рожевий, чайної троянди, блідо-зелений, салатний тощо; насичені тони: 
абрикосовий, жовтий, світлої охри, рожевий, салатний, блакитний, зелений, червоний тощо; темні тони: 
темно-зелений, темно-синій, коричневий, малиновий, пурпурний тощо; класичні кольори: білий (різних 
відтінків), синій, бордо тощо. Основними формами скатертин є наступні: квадратні, прямокутні, овальні, 
круглі. 
З розвитком ресторанного бізнесу заклади харчування віддають перевагу скатертинам із штучних тканин, 
спеціально оброблених натуральних тканин, що мають волого- та жировідштовхувальні властивості. 
Наприклад, дуже поширеними є скатертини із поліестеру однотонні та з одностороннім малюнком, з 
плямозахисним просочуванням Тефлон. При дотриманні правил користування та прання при температурі 
не вище 40°С та прасуванні зі споду при температурі не вище 100°С ці скатертини не втрачають кольорів довгі 
роки, є гігієнічними, їх легше доглядати і вони довше слугують (середня тривалість використання 
скатертин з натуральних тканин близько трьох років), незважаючи на щоденне прання. За цих умов вони 
мають незмінно святковий вигляд і можуть застосовуватися в закладах харчування першого класу, кафе, 
їдальнях, закусочних, спеціалізованих закладах та закладах швидкого обслуговування. Закордонні фірми-
виробники пропонують скатертини значно ширшого асортименту розмірів, наприклад, квадратні, 80 х 80 
см, 90 х 90 см, 100 х 100 см, 130 х 130 см, 140 х 140 см, 160 х 160 см, 180 х 180 см тощо; прямокутні, 130 х 
170 (190) см, 140 х 180 (200-260) см, 160 х 180 (220-300) см тощо, круглі, 0 160 см тощо. При організації 
проведення бенкетів групи "фуршет" дуже поширеними стають одноразові паперові скатертини та "юпки", 
які кріпляться стрічкою "велькро". Таку столову білизну використовують фірми, які здійснюють послуги з 
кейтерингового обслуговування. 

Серветки можуть мати утилітарне або декоративне призначення. Утилітарні серветки можуть 
вироблятися з натуральних та змішаних тканин, в окремих випадках - із штучних тканин. 

Декоративні серветки здебільшого виробляються із змішаних та штучних тканин, в окремих випадках - з 
натуральних тканин. 

Серветки можуть бути однотонними, кольоровими, контрастного тону із скатертинами стільниць або 
"юпками", виробленими із тканини скатертини. 

Загальна характеристика серветок наведена у табл. 1.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
При подаванні страв офіціанти користуються ручниками, призначення яких - зберегти руки від опіку 

при носінні гарячих страв, зберегти манжети від забруднення. Ручниками можна полірувати столові набори 
та злегка протерти посуд безпосередньо перед сервуванням столу. Розміри ручника стандартні 35 х 80 (85) 

см, колір може бути білим, в окремих випадках - пастельних тонів. Ручник має бути чистим, випрасуваним. 
Рушники використовують для полірування посуду та наборів, в окремих випадках - полірування 

фруктів (яблук, груш тощо), витирання рук. Виготовлюють їх з м'якої бавовняної тканини, яка легко 
вбирає вологу. Рушники зазвичай не чисто білі, а смугасті або в клітинку, можуть бути вафельними чи 

махровими. Розміри рушників -100 (200) х 40 см, махрових - 40 х 40 см. 
Столова білизна повинна бути чистою, добре випрасуваною. Скатертину складають по довжині, 

пропрасовують основну складку, 
знову складають удвічі по довжині, потім удвічі поперек. Серветки складають один раз. Зберігають столову 

білизну в білизняній. Столова білизна повинна бути промаркованою, якщо використовується загальноміська 
пральна. У разі коли підприємство має власну пральну, то маркувати білизну немає потреби. 

 


