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Κεφάλαιο 1ο  Το BAR 

1.1Ορισμός 

Μπαρ ονομάζεται η επιχείρηση που προσφέρει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όλων 

των ειδών τα ποτά που προσφέρονται πίσω από έναν πάγκο. 

Σκοπός της λειτουργίας του Μπαρ είναι η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη 

όσον αφορά την προσφορά ποτών και μη αλκοολούχων ποτών καθώς και η είσπραξη 

εισοδήματος.   

  

1.2 Βασικοί Τύποι Μπαρ 

Το Μπαρ μπορεί να είναι είτε ανεξάρτητη επιχείρηση είτε μέρος μιας ξενοδοχειακής 

μονάδας.  

Στα μπαρ ως ανεξάρτητη επιχείρηση ανήκουν  τα παρακάτω:  

- Κλασσικό Μπαρ (American Bar): διευθύνεται κυρίως από έναν barman. Σε 

αυτό το είδος μπαρ, κυριαρχεί ο πάγκος, αφού οι περισσότερες καταναλώσεις 

γίνονται από πελάτες που είναι όρθιοι. Υπάρχουν όμως και τραπεζάκια στον 

περιβάλλοντα χώρο. Σε ένα τέτοιο μπαρ μπορεί να βρει κανείς κάθε μάρκα 

ουίσκι και τζιν. Στο American bar ο πελάτης εστιάζει στην ποιότητα του 

ποτού του καθώς και στο φιλικό περιβάλλον. 

- Dancing Bar: δεν υπάρχει άμεση επαφή ανάμεσα στους πελάτες και τον 

Barman. Οι θαμώνες είναι συνήθως νεαρά άτομα με λιγότερα χρήματα. Ο 

χώρος πρέπει να είναι άνετος, αφού οι πελάτες έρχονται για να χορέψουν και 

να διασκεδάσουν. Η μουσική θα πρέπει να ικανοποιεί όλα τα γούστα 

- Restaurant Bar – Piano Bar. Οι πελάτες του Restaurant Bar – Piano Bar είναι 

άτομα που επιθυμούν να φάνε, να πιούνε και να συζητήσουν, με απαλή 

μουσική. Στα μπαρ αυτά υπάρχει συνήθως ένα πιάνο. Οι πόλοι έλξης της 

πελατείας είναι ο Bar-man και ο πιανίστας. 

- Espresso Bar. Στο Espresso Bar – Cafe Bar το βασικό προϊόν είναι ο καφές. 

Επίσης σερβίρονται ποτά και cocktails. Η εγκατάσταση είναι απλή. Θα πρέπει 

οπωσδήποτε να υπάρχει τουλάχιστον μία επαγγελματική μηχανή καφέ. 

- Wine Bar. Το Wine Bar ξεκίνησε από τη Μ. Βρετανία. Στα Wine Bars 

συχνάζουν πελάτες που αγαπούν το καλό κρασί. Έχουν βαριά διακόσμηση, 

καθώς και ειδικές 
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- εγκαταστάσεις συντήρησης και παλαίωσης κρασιού. 

- Snack Bar. Τα Snack Bars βρίσκονται συνήθως σε σημεία με έντονη κίνηση 

(π.χ. δρόμοι με καταστήματα). Προσφέρουν πρόχειρο φαγητό, καφέ, αλλά και 

ποτά και αναμείξεις.  

- Milk Bar. Τα Milk Bars τα συναντάει κανείς συνήθως στις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Σερβίρουν μη αλκοολούχα ποτά με βάση το γάλα. Πρέπει να έχει 

καλές ψυκτικές εγκαταστάσεις. 

 

Στα Μπαρ ως μέρος μιας ξενοδοχειακής μονάδας ανήκουν τα παρακάτω: 

- Main Bar. Είναι το κεντρικό μπαρ της ξενοδοχειακής μονάδας.  

- Pool Bar. Το Pool Bar βρίσκεται δίπλα στην πισίνα. Σερβίρει snacks, 

αναψυκτικά, παγωτά και ποτά. 

- Beach Bar. Το Beach Bar είναι παρόμοιο με το Pool Bar με τη διαφορά ότι 

βρίσκεται στην παραλία. Το σερβίρισμα των ποτών γίνεται σε πλαστικά 

ποτήρια. 

- Roof Garden, Στο Roof Bar – Garden Bar βασικός πόλος έλξης είναι η θέα 

που προσφέρει, μιας και βρίσκεται στην ταράτσα. Σερβίρει ό,τι σερβίρει και 

ένα American Bar. 

- Mini Bar. To Mini Bar βρίσκεται στα δωμάτια των ξενοδοχείων. Είναι ένα 

μικρό ψυγείο που περιέχει νερό, μινιατούρες ποτών, αναψυκτικά και snacks 

   

1.3 Το Μπαρ στην Ελληνική Νομοθεσία 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα μπαρ εντάσσονται στα καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος τα οποία παρασκευάζουν ή και διαθέτουν τρόφιμα και ποτά σε 

καθιστούς, όρθιους ή περαστικούς πελάτες.  

Για να λειτουργήσουν είναι απαραίτητη η άδεια της αρμόδιας αρχής καθώς και της 

υγειονομικής υπηρεσίας. Επιπλέον, πρέπει να τηρείται βιβλίο υγειονομικής 

επιθεώρησης και επαγγελματικά βιβλιάρια υγείας     

 

1.4 Διαρρύθμιση του μπαρ 

Ένα κλασσικό μπαρ χωρίζεται σε δύο μέρη: το μπροστά (Front Bar) και το πίσω 

(Bacκ Bar). 
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1. Το Front Bar αποτελείται από τον πάγκο σερβιρίσματος και τον πάγκο 

εργασίας. Ο  πάγκος σερβιρίσματος είναι το σημείο στο οποίο οι πελάτες 

σερβίρονται το ποτό τους. Το ύψος του μπαρ πρέπει να είναι περίπου 120 cm, 

η επιφάνεια του είναι 45-60 cm ενώ το  μήκος του εξαρτάται από τη 

δυναμικότητα του μπαρ. Οι πελάτες κάθονται σε σκαμπό , ύψος 80-85 cm. Ο 

πάγκος συνήθως είναι κατασκευασμένος από  ξύλο και πρέπει να είναι λείος, 

χωρίς εξογκώματα, ανάγλυφες παραστάσεις κτλ γιατί πρέπει να καθαρίζεται 

εύκολα.  Πάνω στο πάγκο πρέπει να βρίσκονται μόνο τασάκια και τα Menage 

(καλαμάκια, αναδευτήρες, angostura, tabasco κτλ)  που είναι απαραίτητα για 

την παρασκευή των ποτών.  

Ο πάγκος εργασίας του μπαρ βρίσκεται ακριβώς πίσω από τον πάγκο 

σερβιρίσματος. Το μήκος του είναι συνήθως όσο του πάγκου σερβιρίσματος, 

ενώ το πλάτος του κυμαίνεται στα 50-80 cm. Βρίσκεται σε χαμηλότερο 

επίπεδο έτσι ώστε οι εργασίες που γίνονται σε αυτόν, να μην ορατές από τους 

πελάτες που κάθονται στο μπαρ. Συνήθως ο πάγκος εργασίας του μπαρ είναι 

το ανοξείδωτο πάνω μέρος των ψυγείων και των άλλων μηχανημάτων που 

χρησιμοποιούνται για τη σωστή λειτουργία του μπαρ.  

2. Το Back Bar βρίσκεται απέναντι από το Front Bar και ονομάζεται και 

εκθετήριο ποτών.  Οι φιάλες τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνεται 

να διευκολύνεται η λειτουργία του μπαρ. Στο μπροστά μέρος βρίσκονται οι 

φιάλες που χρησιμοποιούνται περισσότερο, ενώ στο πίσω αυτές με τη 

λιγότερη ζήτηση. Επίσης, τα ποτά πρέπει να τοποθετούνται πάντα στην  ίδια 

θέση,  ώστε να είναι πιο εύκολο να τα βρίσκει ο barman, και οι ετικέτες 

πρέπει να βρίσκονται στην μπροστινή πλευρά. 

Κάτω από τη βιτρίνα των ποτών βρίσκονται προσθήκες και ντουλάπια που 

χρησιμεύουν στην τοποθέτηση  των ποτηριών που χρησιμοποιούνται στο 

μπαρ, στην αποθήκευση διάφορων μηχανημάτων όπως τοστιέρες, μίξερ κτλ.                 

 

Κεφάλαιο 2ο To προσωπικό και οι λειτουργίες του Bar 

2.1 Το προσωπικό του μπαρ 

Το προσωπικό του Μπαρ αποτελείται από τους παρακάτω:  

- Barman/ Barwoman/Bartender/ Barkeeper: είναι υπεύθυνος για την παραγωγή 
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ποτών, αφεψημάτων και cocktails.  Ο barmain πρέπει να είναι ευχάριστος, 

διακριτικός, οξυδερκής και υπομονετικός. 

Ο Barman…  

✓ Έχει τον άμεσο έλεγχο των παραγγελιών και συμμετέχει ενεργά τόσο στην 

προετοιμασία όσο και το service. 

✓ Ελέγχει τις παραγγελίες από την κεντρική αποθήκη. 

✓ Τακτοποιεί και ξεσκονίζει τα μπουκάλια. 

✓ Κάνει την προετοιμασία για την επόμενη βάρδια, που ακολουθεί. 

✓ Καθαρίζει τα ψυγεία και αναπληρώνει, όπου χρειάζεται. 

 

Ο Barman πρέπει να..... 

✓ Να φροντίζει για την ίση αντιμετώπιση των πελατών του 

✓ Να βοηθά στην παραγγελία 

✓ Να θυμάται τα ονόματα των πελατών 

✓ Να παρακολουθεί την κουβέντα 

✓ Να διατηρεί καθαρά τα τασάκια. 

✓ Να φροντίζει για τη διασκέδαση των πελατών. 

✓ Να γνωρίζει τι δεν πρέπει να πει στους πελάτες 

✓ Να προετοιμάζει το μπαρ. 

✓ Να θυμάται τις θέσεις των ποτών 

✓ Να φροντίζει την εμφάνιση του. 

✓ Να φροντίζει την καθαριότητα του χώρου. 

✓ Να φροντίζει για την υποδοχή των πελατών και να τους παίρνει παραγγελία 

✓ Να γνωρίζει τις βασικές συνταγές. 

✓ Να γνωρίζει τις παραλλαγές. 

✓ Να ενημερώνεται πάνω στα νέα κοκτέιλ. 

✓ Να χαμογελά. 

 

- Assistant Barman (Βοηθός του barman). O Assistant Barman έχει τις ίδιες γνώσεις 

με τον Barman, αλλά διαθέτει μικρότερη εμπειρία. 
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- Bar Waiter (σερβιτόρος). Αποκαλούνται και μικροί περιπλανώμενοι barmen.  Είναι 

αρμόδιοι για το service των πελατών. Παίρνουν παραγγελίες, σερβίρουν και βοηθούν 

στην προετοιμασία του μπαρ. Επιπλέον, μπορεί να χρειαστεί να σερβίρουν απευθείας 

από τη φιάλη το ποτό στον πελάτη, οπότε πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση 

σερβιρίσματος ποτών. Επιπλέον, πρέπει να έχουν καλή γνώση των ποτών και των 

αναμείξεων.  

 

- Barboy (Βοηθός). Είναι το πρώτο βήμα για τον εργαζόμενο στο χώρο του μπαρ. 

Συνήθως είναι εκπαιδευόμενος υπάλληλος, στον οποίο ανατίθενται όλες οι 

βοηθητικές εργασίες.    

 

- Τον Bar Checker (Ταμίας).  Ανήκει στο τμήμα ελέγχου της επιχείρησης. Ασχολείται 

με την έκδοση των λογαριασμών. Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των διακινούμενων 

ειδών και τη σωστή χρέωση των πελατών. 

 

 

2.2 Βασικές λειτουργίες  

2.2.1 Mise en Place 

Είναι μια σειρά εργασιών που γίνονται πριν αρχίσει η λειτουργία του Μπαρ και 

αποτελούν σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας του. Αφού ξεκινήσει η βάρδια του 

υπαλλήλου, καθαρίζει το χώρου και τον εξοπλισμό και ανανεώνει τα αποθέματα των 

υλικών που χρειάζεται για να λειτουργήσει. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι στο οποίο 

πρέπει να υπάρχει προετοιμασία είναι ο πάγος, οι γαρνιτούρες και οι σαντρίες. 

Επιπλέον προετοιμασία χρειάζονται και τα διάφορα σάντουιτς που προσφέρονται στο 

μπαρ.        

 

2.2.2  Λειτουργία 

Η λειτουργία του μπαρ εξαρτάται από τη μορφή και τις ιδιαιτερότητές του. Ο barman 

πρέπει να εργάζεται άνετα, γρήγορα και χωρίς περιττές κινήσεις. Επιπλέον, πρέπει να 

φροντίζει για την οικονομία των υλικών και τον περιορισμό του κόστους.  
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2.2.3 Κλείσιμο 

Η διαδικασία του κλεισίματος ξεκινάει όταν φύγει και ο τελευταίο πελάτης. Οι 

εργασίες που πραγματοποιούνται είναι οι παρακάτω: 

 Κλείσιμο της μουσικής και τακτοποίηση όλων των ποτών και των τροφίμων 

σε ντουλάπια και ψυγεία. 

 Καθαρισμός των πάγκων, των συσκευών, των σταχτοδοχείων και πλύσιμο 

όλων των ποτηριών 

 Τοποθέτηση των άδειων φιαλών στο Office και συμπλήρωση του ψυγείου με 

αναψυκτικά, μπύρες και νερά. 

 Έλεγχος για τυχόν ελλείψεις σε ποτά και αναψυκτικά. 

 Κλείσιμο της ταμιακής μηχανής και μέτρημα και μεταφορά των χρημάτων 

στο κεντρικό ταμείο.  

 Κλείσιμο και κλείδωμα του μπαρ.     

Κεφάλαιο 3ο To  Service 

3.1 Βασικές αρχές παρασκευής και σερβιρίσματος ποτών από τον 

Barman 

 Ο Barman πρέπει να γνωρίζει τις ακριβείς αναλογίες σύνθεσης των ποτών. 

 Τα ποτά πρέπει να συνοδεύονται από σαντρίες (αμύγδαλα, μπατόν σαλέ, τσιπς κτλ) 

 Μετά τη χρησιμοποίηση της, η φιάλη πρέπει να επιστρέφεται στη θέση της.  

 Ο πάγκος εργασίας πρέπει να είναι πάντα καθαρός.      

 Τα άδεια ποτήρια πρέπει να απομακρύνονται από τον πάγκο σερβιρίσματος. 

 Δεν σερβίρουμε ποτέ έναν πελάτη που κάθεται στην μπάρα με μια σχεδόν άδεια 

φιάλη.  

 Η παραγγελία πρέπει να εκτελείται γρήγορα. 

 Όταν ένας πελάτης ζητήσει ένα ποτό συγκεκριμένης μάρκας και δεν υπάρχει, τότε με 

ωραίο και έξυπνο τρόπο του προτείνεται κάποια άλλη μάρκα ίδιας ή ανώτερης 

ποιότητας (ποτέ κατώτερης)  

 Ο πάγος πρέπει να τοποθετείται μετά το ποτό με λαβίδα 

 Η χρήση της μεζούρας δεν είναι απαραίτητη, αλλά είναι καλό να χρησιμοποιείται 

όταν ο barman δεν έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και στην Παρασκευή cocktail. 

 Απαγορεύεται η επαφή του χεριού με το χείλος του ποτηριού. Τα κολονάτα ποτήρια 

πρέπει να κρατιούνται πάντα με από το πόδι τους.    
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 3.1.1 Τα μέτρα στο Bar 

- Κρασιά γλυκά: 50 γρ 

- Απεριτίφ dry: 50 γρ 

- Αποστάγματα: 40 γρ 

- Ανιζέ: 50 γρ 

- Λικέρ: 25 γρ 

- Χυμοί φρούτων: 80 γρ 

 

3.2 Βασικές αρχές σερβιρίσματος ποτών από τον σερβιτόρο 

 Πρέπει να χρησιμοποιεί πάντα δίσκο για τη μεταφορά της παραγγελίας και για το 

μάζεμα των ποτηριών από το τραπέζι. 

 Πρέπει να χρησιμοποιεί πάντα sous verre για την τοποθέτηση ποτηριών πάνω στο 

τραπέζι. 

 Το σερβίρισμα γίνεται πάντα από τη δεξιά πλευρά του πελάτη. Πάντα ξεκινάμε από 

τις κυρίες 

 Ο λογαριασμός τοποθετείται μέσα σε ειδική θήκη και τοποθετείται από τη δεξιά 

πλευρά του πελάτη. 

  

Κεφάλαιο 4ο  Ο εξοπλισμός του bar 

4.1 Μηχανήματα και συσκευές 

1. Μηχανή παραγωγής πάγου     

2. Ψυγείο 

3. Πλυντήριο ποτηριών 

4. Μηχανή Café Espresso 

5. Μηχανή καφέ φίλτρου 

6. Φραπεδιέρα ή αναδευτήρας ποτών 

Μπλέντερ : Ηλεκτρικός ομογενοποιητής. Χρησιμοποιείται για την ομογενοποίηση 

φρούτων, πάγου και ποτών. 
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4.1.1 Σκεύη, όργανα και εργαλεία 

1. Αποχυμωτής ή στίφτης 

2. Τοστιέρα 

3. Παγοθραύστης 

4. Διανεμητής αναψυκτικών –χυμών 

5. Διανεμητής μπύρας 

6. Ταμιακή μηχανή 

7. Βarspoon: Το κουτάλι του μπαρ είναι ανοξείδωτο με μακριά λαβή χρησιμοποιείται 

για την ανάδευση των συστατικών στο δοχείο ανάδευσης (Mixing glass). 

8. Boston Shaker: Αποτελείται από δυο μέρη, ένα γυάλινο περιεκτικότητας 48 cl. και 

ένα ανοξείδωτο περιεκτικότητας 90 cl. τα οποία εφαρμόζουν μεταξύ τους. 

Χρησιμοποιείται για ανάδευση ποτών. 

9. Classic shaker: Το κλασικό shaker αποτελείται από τρία κομμάτια το κυρίως σώμα, 

το σουρωτήρι και το καπάκι. 

10. Cutting board: Επιφάνεια κοπής από τεφλόν διαφόρων χρωμάτων. 

11. Ιce tongs/ Ιce bucket: βοηθούν στην διατήρηση και σερβίρισμα του πάγου. Δοχεία και 

λαβίδες πάγου παράγονται σε διάφορα σχήματα και σχεδία. 

12. Σουρωτήρι: Εφαρμόζει στο Mixing glass και συγκρατεί τον πάγο κατά την έκχυση 

του ποτού στο ποτήρι. 

13. Μεζούρες (measures): βοηθούν στον υπολογισμό της σερβιριζόμενης ποσότητας 

δίνοντας πρότυπα μεγέθη. 

14. Γουδοχέρι (mudler): Χρησιμοποιείται για τη σύνθλιψη φρούτων και αρωματικών 

βοτάνων. 

15. Αλατιέρες – πιπεριέρες 

16. Διακοσμητικά ποτών 

17. Σιφόν σόδας & σαντιγί  

18. Πώματα ροής 

19. Ανοιχτήρι φιαλών κρασιού 

20. Ανοξείδωτα σκεύη όπως καφετιέρες, γαλατιέρες, ζαχαριέρες 

21. Δίσκοι 

22. Πετσέτες 
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Αποχυμωτής                         Διανεμητής Αναψυκτικών                       Παγοθραύστης 

 

 

 

 

 

 

 

             Blender                                           Διανεμητής Μπύρας 

 

 

 

       

 

 

 

  Αναδευτήρες                                 Bar Spoon                                     Μεζούρες 

 

 

 

 

 

 

    

 

Πώματα ροής                               Σουρωτήρι                                      Ανοιχτήρι       
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4.3 Ποτήρια 

Collins ή High-Ball: Ποτήρι 

τύπου σωλήνα, που 

χρησιμοποιείται για το σέρβις 

των Long Drinks. Η 

χωρητικότητα του είναι 250- 300 

ml. 

 

Old- fashioned: Χρησιμοποιείται 

για το σέρβις Short Drinks. H 

χωρητικότητα του είναι 240- 300 

ml 

 

Shot ή schnaps ή pony: Ποτήρια 

για ποτά, που πίνονται με τη 

μέθοδο Schnaps. Η χωρητικότητα 

του είναι 40- 60 ml 

         

Beer Glass: Χρησιμοποιείται για 

το σέρβις της μπύρας. Yπάρχουν 

διάφοροι τύποι ποτηριών μπύρας. 

Οι δύο βασικοί τύποι είναι: α. 

Pilsner και β. Mug. 

Xωρητικότητα: 290-400 ml 

 

Pousse cafe glass: Για το σέρβις 

των Pousse Café. Περιεκτικότητα 

100- 150 ml. 

 

Champagne Glass: Υπάρχουν 

δυο τύποι: τα coupe και τα flute. 

Περιεκτικότητα: 200- 230 ml. 
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Ποτήρι κόκκινου κρασιού: 

Ποτήρι με μεγάλο κάλυκα για το 

σέρβις κόκκινου κρασιού. 

Περιεκτικότητα: 650-700 ml. 

 

Ποτήρι λευκού κρασιού: Ποτήρι 

με μικρό κάλυκα για το σέρβις 

του λευκού κρασιού. 

Περιεκτικότητα: 600-650 ml. 

 

Ποτήρι επιδόρπιου κρασιού: 

Για το σέρβις των επιδορπίων 

κρασιών. Περιεκτικότητα: 300-

350 ml. 

 

Cognac /Brandy glass: 

Χρησιμοποιείται για το σέρβις 

του cognac. Περιεκτικότητα 500- 

550 ml. 

 

Σάουερ (Sour): για σερβίρισμα 

cocktail με βάση το ουίσκι, το 

τζιν ή άλλο αλκοολούχο ποτό με 

μεγάλη αναλογία σε χυμό λεμόνι. 

Χωρητικότητα 120-130 ml  

 

Cocktail: Για το σερβίρισμα 

όλων των cocktail εκτός από 

εκείνα που σερβίρονται σε δικό 

τους ποτήρι. Η χωρητικότητα του 

είναι 250- 300 ml. 

 

Margarita: Για το σερβίρισμα 

της μαργαρίτας. Η χωρητικότητα 

του είναι 270-350 ml 
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Cordial. Χρησιμοποιείται για το 

σερβίρισμα των λικέρ. Η 

χωρητικότητα του είναι 25 -30 ml  

 

 

 

 

Κεφάλαιο 5ο  Μη αλκοολούχα ποτά 

5.1 Καφές 

5.1.1Γενικές αρχές σερβιρίσματος καφέ 

• Ο καφές πρέπει να είναι φρεσκοκαβουρδισμένος για να μην καταστραφούν τα 

αρωματικά έλαια που υπάρχουν σ’ αυτό. 

• Ο αλεσμένος καφές πρέπει να είναι συσκευασμένος σε κενό αέρος. 

• Να χρησιμοποιείται ο ορθός βαθμός άλεσης. 

• Να δίνεται προσοχή στην καθαριότητα του εξοπλισμού. 

• Ο χρόνος φιλτραρίσματος να ελέγχεται ανάλογα με το βαθμό άλεσης ή τη μέθοδο 

παρασκευής. 

• Να τηρείται η σωστή αναλογία καφέ-ποσότητας νερού. 

• Το νερό να έχει θερμοκρασία βρασμού (92 ˚C - 95 ˚C) και να μη φθάνει τους 100 ˚C, 

γιατί ο καφές θα είναι πικρός. 

• Να σουρώνεται, εκτός από τον ελληνικό, και να σερβίρεται. 

• Το γάλα, ή η κρέμα γάλακτος σερβίρονται πάντοτε ξεχωριστά. 

• Η καλύτερη θερμοκρασία σερβιρίσματος του καφέ είναι 82 ˚C και του γάλακτος 

68˚C. 

 

5.1.2Μέθοδοι παρασκευής και τρόποι σερβιρίσματος του καφέ. 

1. Εκχύλιση – Το νερό περνά διαμέσου του καφέ και φιλτράρεται. 

2. Αφέψηση – Ο καφές ψήνεται μέσα στο ζεστό νερό. 

 

Παρασκευή καφέ με εκχύλιση 

a.    Φιλτράρισμα.  

β.    Διήθηση.  

γ.    Σκεύος Melior με φίλτρο. 
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δ.    Με μηχανή Εσπρέσο. 

 

 

α.  Φιλτράρισμα (Filter Method) 

Ο καφές παρασκευάζεται σε μηχανή και  ψήνεται όταν το ζεστό νερό περάσει 

διαμέσου του καφέ και τον φιλτράρει στο γυάλινο δοχείο σερβιρίσματος που 

βρίσκεται από κάτω. 

 

Τρόποι Σερβιρίσματος: 

Σερβίρεται σε μέτριο φλιτζάνι  με τους πιο κάτω τρόπους: 

1. Καφέ με κρέμα - (Café a la Crème). 

2. Καφέ με γάλα - (Café au Lait) 

 

Είδος και αιτίες αποτυχίας φιλτραρισμένου καφέ 
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β. Διήθηση 

Το νερό διαπερνά τον καφέ από κάτω προς τα 

πάνω.  

Είναι κυρίως οικιακή μέθοδος.  

  

Τρόπος σερβιρίσματος 

Σερβίρεται όπως ο φιλτραρισμένος με τη προσθήκη γάλακτος, ζεστού ή κρύου, κρέμα 

γάλακτος και συνοδεύεται με ζάχαρη.  
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γ.  Σκεύος Melior  

Τρόπος παρασκευής 

1. Τοποθετείται ο καφές σε ειδικό  γυάλινο δοχείο. 

2. Συμπληρώνεται με ζεστό νερό πάνω από το καφέ. 

3. Στο δοχείο εφαρμόζει το πώμα με ενσωματωμένο το  

σουρωτήρι.  

4. Το σουρωτήρι σπρώχνεται αργά προς τον πυθμένα. 

5. Τα κατακάθια παρασέρνονται προς τον πυθμένα. 

6. Σερβίρεται όπως ο φιλτραρισμένος. 

 

δ.  Μηχανή Εσπρέσο 

Ο καφές παρασκευάζεται αφού το νερό διαπεράσει τον αλεσμένο καφέ σε 

θερμοκρασία 90-92
ο
 C και πίεση 9 ΑΤΜ. Χαρακτηριστικό του καφέ που 

παρασκευάζεται με τη χρήση μηχανής espresso είναι ο πολύ σύντομος ο χρόνος 

ψησίματος του. 

 

Χρήση της μηχανής εσπρέσο 

• Ελέγχεται όλο το σύστημα παραγωγής του καφέ. 

• Επιλέγουμε πάντοτε μια καλή ποιότητα καφέ. 

• Γίνεται το άλεσμα του καφέ στο σωστό βαθμό. 

• Βεβαιωνόμαστε ότι ο δοσομετρητής έχει αφήσει να πέσει στο φίλτρο η σωστή δόση 

καφέ. 

• Καθαρίζεται το χείλος του φίλτρου από τον καφέ. 

• Πιέζουμε σταθερά τον καφέ με το ειδικό εργαλείο. 

• Τοποθετείται το χερούλι με το φίλτρο (group) στο στόμιο εξαγωγής νερού της 

μηχανής. 

• Τοποθετούνται τα φλιτζανάκια κάτω από το στόμιο εξαγωγής του καφέ. 

• Ενεργοποιείται ο διακόπτης, για να τρέξει το νερό διαμέσου του καφέ. 

 

Παρασκευές με Espresso 

 Cappuccino (Καπουτσίνο): espresso με προσθήκη αφρού γάλακτος. 

 Cappuccino Viennois (Καπουτσίνο βιεννoυά): espresso με προσθήκη σαντιγί. 

 Espresso Macchiato (Μακιάτο)- espresso με μια κουταλιά της σούπας γάλα 
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 Espresso Correto: Εσπρέσο με οινοπνευματώδη ποτό, συνήθως grappa, 

Sambuca ή Cognac.    

 Caffe latte (καφέ λάτε): Χρησιμοποιούμε μεγαλύτερη ποσότητα γάλακτος. Ο 

καφές χύνεται πάνω στο γάλα και στο τέλος προστίθεται αφρόγαλα.   

 Freddo Espresso Καφές εσπρέσο κρύος. 

 Espresso Lungo: Espresso με μεγαλύτερη ποσότητα νερού (100ml) 

 Espresso Ristreto: Espresso με λιγότερη ποσότητα νερού  

 Espresso Americano: Espresso με μεγαλύτερη ποσότητα νερού το οποίο 

συμπληρώνεται επιπλέον εκτός μηχανής.  

 Espresso Romano: Espresso με ένα μικρό κομματάκι φλούδας λεμονιού 

 Espresso con panna: Espresso macchiato που αντί για αφρόγαλα 

χρησιμοποιείται μία κουταλιά σαντιγί ή πλούσια κρέμα γάλακτος 

 

 

2. Παρασκευή Ελληνικού καφέ με αφέψηση: 

α.  Παρασκευή Ελληνικού σε μπρίκι. 

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος  στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε χώρες της Μέσης 

Ανατολής.  Είναι αφιλτράριστος και σύμφωνα με την αναλογία καφέ ζάχαρης και 

τρόπου βρασμού έχουμε τις διάφορες παραλλαγές του καφέ. 

 

5.1.3Άλλα είδη καφέ 

1. Στιγμιαίος Καφές. Ο στιγμιαίος καφές πίνεται ζεστός ή κρύος ανάλογα με το τι θα 

μας ζητήσει ο πελάτης μας. Ο κρύος λέγεται Φραπέ και πίνεται κυρίως από έλληνες 

είτε καλοκαίρι είτα χειμώνα. Είναι καφές σε σκόνη και παρασκευάζεται με την 

προσθήκη νερού (ζεστού ή κρύου), γάλακτος και ζάχαρης. Ο ζεστός στιγμιαίος 

καφές σερβίρεται σε κούπα ενώ ο φραπέ σερβίρεται σε ποτήρι τύπου σωλήνα με 

καλαμάκι.  

2. Irish Coffe: φτιάχνεται με την προσθήκη Ιρλανδέζικου Whiskey σε καφέ φίλτρου 

(estresso ή γαλλικός). Στο τέλος προσθέτουμε σαντιγί. Σερβίρεται στο αντίστοιχο 

ποτήρι.     

5.2 Τσάι 

Η μέθοδος παρασκευής του τσαγιού είναι πανάρχαια, όμως η κατανάλωση του ως 

ρόφημα όπως εμείς γνωρίζουμε άρχισε μετά το 1700. Το τσάι  είναι ένα παγκόσμια 
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διαδεδομένο ρόφημα και το πιο δημοφιλές ποτό στον κόσμο μετά το νερό. Το 

πράσινο, μαύρο, λευκό, και pu erh τσάι προέρχονται από τα φύλλα του δένδρου τσάι 

(Καμέλια Σίνεσις - Camellia sinensis ή Καμέλια η θεά - Camellia thea). Οι 

διαφορετικές ποικιλίες προκύπτουν από την επεξεργασία που επιδέχονται. 

 

Οι κυριότερες χώρες παραγωγής τσαγιού: 

 Κίνα 

 Ινδία 

 Κένυα 

 

Αποθήκευση τσαγιού: 

Προϋπόθεση για την ορθή αποθήκευση του τσαγιού είναι: 

 Να χρησιμοποιείται στεγνό και καθαρό δοχείο συσκευασίας. 

 Ο χώρος αποθήκευσης να είναι καλά αεριζόμενος. 

 Να υπάρχει προστασία από έντονες μυρωδιές. 

 

Το τσάι παράγεται με τη μέθοδο της έκχυσης. Για να πάρουμε ένα ρόφημα καλής 

ποιότητας, πρέπει να προσέξουμε τα ακόλουθα σημεία: 

 Ποσότητα 

 Μέθοδο παρασκευής 

. 

 

Τρόπος παρασκευής: 

Ποσότητα 

 1 φακελάκι για κάθε άτομο ή, 

 Για περισσότερα άτομα η αναλογία είναι 1- 1,5 γραμμάριο τσαγιού για κάθε 

λίτρο νερού. 

 

Τρόπος παρασκευής 

1. Βάζουμε ζεστό νερό στο δοχείο στο οποίο θα παρασκευάσουμε το τσάι και μετά 

το αδειάζουμε. 

2. Βάζουμε στο άδειο δοχείο το τσάι με τη ορθή αναλογία. 

3. Προσθέτουμε το ζεστό νερό (90 °C). 
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4. Αφήνουμε να γίνει έγχυση για τρία ως πέντε λεπτά (μεγαλύτερη δυνατή γεύση 

και άρωμα). 

5. Σουρώνουμε.  

 

Τρόποι σερβιρίσματος τσαγιού: 

 

 Φλυτζάνι, πιατάκι και κουταλάκι τσαγιού. 

 Τσαγιέρα με πολύ ζεστό νερό, το οποίο να μην έχει κοχλάσει. 

 Ένα πιατάκι ή δοχείο που να περιέχει 4-5 είδη τσαγιού εάν θα σερβιριστεί σε 

φακελάκια. 

 

Ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη: 

 Γάλα, ζεστό ή κρύο.  

 Λεμόνι κομμένο σε ροδέλες. 

 Οινοπνευματώδες απόσταγμα (Μπράντι, ρούμι) 

 Ζάχαρη: σε κύβους, σε φακελάκια ή σε ζαχαριέρα. Επίσης μαύρη ζάχαρη. 

 

Τσάι Βοτάνων (Tisanes) και αρωματισμένα τσάγια 

Τσάγια βοτάνων:  

Παρασκευάζονται από αρωματικά φύλλα, άνθη θάμνων τα οποία σε αρκετές 

περιπτώσεις είναι πολύ θρεπτικά. 

 

Βότανα με τα οποία μπορούμε να παρασκευάσουμε τσάι είναι: 

 Χαμομήλι 

 Δυόσμος 

 Φασκόμηλο  

 Τίλιο  

 Ιβίσκος  

 Θυμάρι 

 Δεντρολίβανο 

 Άνηθος 

 Άνθη πορτοκαλιάς, γιασεμιού, λεμονιάς. 
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Αρωματισμένα Τσάγια 

Παρασκευάζονται από φύλλα τσαγιού. 

Έχουν αρωματιστεί με κομμάτια φρούτων ή με αρωματικά έλαια φρούτων. 

 

Παράδειγμα αρωματισμένων τσαγιών είναι: 

 Πορτοκάλι 

 Λεμόνι 

 Ροδάκινο 

 Φράουλα 

 Μήλο 

 Περγαμόντο 

5.3 Κακάο – σοκολάτα 

Το κακάο και η σοκολάτα είναι επεξεργασμένα προϊόντα του καρπού του 

κακαόδεντρου που ευδοκιμεί στις τροπικές χώρες. Κάθε καρπός περιέχει 20 - 40 

ωοειδή σπέρματα, τα οποία αφού υποστούν μερική επεξεργασία , μας δίνουν το 

κακάο σε σκόνη και τη στερεά σοκολάτα και χρησιμοποιείται για την παρασκευή της 

σοκολάτας και του κακάο. Το κακάο παρασκευάζεται με τη προσθήκη σκόνης κακάο 

και ζάχαρης, ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη, σε ζεστό νερό και στο τέλος 

μπορούμε να προσθέσουμε γάλα. Η σοκολάτα παρασκευάζεται όπως το κακάο, αλλά 

προσθέτουμε γάλα και όχι νερό. Το τελικό ρόφημα είναι πιο παχύρευστο με απαλή 

γεύση.  

    

5.4 Αεριούχα Αναψυκτικά  

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα αεριούχα αναψυκτικά, η σόδα και τα τόνικ 

Σερβίρονται παγωμένα σε ποτήρι τύπου high ball (σωλήνας) και χρησιμοποιούνται 

στην παρασκευή των long drinks.     

5.5 Χυμοί  

Παρασκευάζονται από φρέσκα φρούτα ή λαχανικά και καταναλώνονται αυτούσια ή 

χρησιμοποιούνται σε αναμείξεις ποτών. Υπάρχουν οι φρέσκοι χυμοί και οι 

βιομηχανοποιημένοι. Χυμούς μπορούμε να έχουμε από οποιοδήποτε φρούτο ή 

λαχανικό Σερβίρονται είτε σε ποτήρι tubler είτε σε ποτήρι  Hurricane.   
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