
Bar 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 - 2018 

Το µάθηµα Bar είναι µάθηµα του Β’ εξαµήνου και απευθύνεται σε όλους τους καταρτιζόµενους της 
ειδικότητας Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας. 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του µαθήµατος είναι να αποκτήσουν οι καταρτιζόµενοι καλή γνώση για τα θέµατα που 
αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του µπαρ, να αποκτήσουν δεξιότητες επί των µεθόδων 
προετοιµασίας, παρασκευής και παρουσίασης των προσφερόµενων ειδών. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 

Η ύλη του µαθήµατος Bar που θα παρουσιασθεί κατά τη διάρκεια των 15 εβδοµάδων µαθηµάτων 
του τρέχοντος εξαµήνου (3 ώρες εργαστήριο, 1 ώρα θεωρία) περιλαµβάνει συνολικά τις 18 
παρακάτω ενότητες: 

1η Ενότητα. Εισαγωγή στο «Μπαρ» ως τµήµατος εκµετάλλευσης ή ως αυτοτελούς επιχείρησης 2η 
Ενότητα. Εξοπλισµός του Μπαρ και χρήση αναλυτικά 3η Ενότητα. Οργανόγραµµα προσωπικού 
του Μπαρ 4η Ενότητα. Η εργασία στο Μπαρ 5η Ενότητα. Βασικές αρχές τη εργασίας κατά την 
πώληση των ποτών και λοιπών ειδών 6η Ενότητα. Εισαγωγή στα αλκοολούχα ή οινοπνευµατώδη 
ποτά 7η Ενότητα. Τα κυρίως οινοπνευµατώδη ποτά 8η Ενότητα. Αποστάγµατα από κρασί 9η 
Ενότητα. Διάφορα άλλα αλκοολούχα ποτά. 10η Ενότητα. Ορεκτικά και επιδόρπια ποτά και 
κρασιά. 11η Ενότητα. Τα λικέρ µε αναφορά στα κυριότερα από αυτά. 12η Ενότητα. Η µπύρα. 13η 
Ενότητα. Ποτά χωρίς αλκοόλ που πωλούνται στο Μπαρ. 14η Ενότητα. Βοηθητικά είδη του Μπαρ 
για την παρουσίαση των ποτών και την παρασκευή κοκτέιλ. 15η Ενότητα. Σύνθετα ποτά και 
κατηγορίες. 16η Ενότητα. Ορολογία: περιληπτική αναφορά στους βασικότερους όρους που 
χρησιµοποιούνται. 17η Ενότητα. Συνταγές και τρόπος παρουσίασης των πλέον διαδεδοµένων 
κοκτέιλ. 18η Ενότητα. Παραγγελία ποτών, οργάνωση της αποθήκης, απογραφή ποτών. Κατάρτιση 
κάρτας Μπαρ και σύνθεση τιµοκαταλόγου. Το µπαρ του δωµατίου (mini – bar) και η φροντίδα του. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:  Χατζόγλου Αλέξανδρος,  Email: alex.chatzoglou@gmail.com  
   Παντελίδη Ιωάννα,  Email: ioanna.pantelidi@gmail.com  
   Δάρδας Αναστάσιος,  Email: anastasis-d@hotmail.gr  

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  https://mybarlessons.wordpress.com  

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:  Η πρόοδος & η τελική εξέταση δίνει το 100% του βαθµού.  
     Η εργασία εξαµήνου αποτελεί προϋπόθεση για την συµµετοχή 
     στην τελική εξέταση. 
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