
PUSRYČIŲ STALO SERVIRAVIMAS  

 

PAPRASTI   PUSRYČIAI 

    Jiems patiekiami: 

    Karštas gėrimas (dažniausiai arbata, kava ar kakava), bandelė. 

    Serviravimui reikia: servetėlė ant užkandžių lėkštės, kavos lėkštelė, kavos puodelis, 

šaukštelis, karštojo gėrimo indas, cukrinė, prietaisas citrinos sultims spausti. 

 

1 paveikslas. Paprastų pusryčių stalo serviravimas pagal L. Dirsiene, 1998, 

Aptarnavimas maitinimo įmonėse, p. 112. 

KONTINENTINIAI PUSRYČIAI 

Tai – labiausiai paplitusi pusryčių rūšis. 

Jiems patiekiami: karštojo gėrimo (kavos,  arbatos, ar kakavos) porcija, sviesto 

porcija, marmelado arba medaus porcija, mažiausiai 2 bandelės. 

Serviravimui reikia: užkandžių lėkštelės, servetėlės, užkandžių peilių kavos lėkštelės 

su šaukšteliu, sviesto, marmelado, ar medaus, duonos ir bandelių lėkštelės, cukrinės. 

 

 

2 paveikslas. Kontinentinių pusryčių stalo serviravimas pagal L. Dirsiene, 1998, 

Aptarnavimas maitinimo įmonėse, p. 112. 

 



IŠPLĖSTINIAI PUSRYČIAI 

 Kontinentiniai pusryčiai papildomai patiekiant vaisių ar daržovių, truputį dešros ar 

sūrio ir omleto. 

 Jiems ruošiamasi taip pat kaip ir kontinentiniams. Serviravimui reikia: vaisių sulčių 

taurės, polėkštės, popierinės servetėlės, prietaiso citrinos sultims spausti, dešros ir sūrio 

didlėkštės, įrankių įsidėti, užkandžių lėkštelės. Papildomai padedami užkandžių įrankiai – 

peilis ir šakutė; pašildytos antrųjų patiekalų lėkštės ir įrankiai omletui įsidėti (jei omletas 

atnešamas iš virtuvės.) 

 

 

3 paveikslas. Išplėstinių pusryčių stalo serviravimas pagal L. Dirsiene, 1998, 

Aptarnavimas maitinimo įmonėse, p. 11. 

 

TARPTAUTINIAI  PUSRYČIAI 

     Užsieniečiai mielai susipažįsta su tos šalies, kurioje vieši, virtuve, tačiau naujus 

patiekalus jie labiau linkę išmėginti per pietus ar vakarienę, o pusryčius jie valgo kaip priimta 

jų šalyje. 

       Pusryčiai susideda iš: karštojo gėrimo, sviesto, marmelado, džemo, medaus, 

paskrudintos duonos, bandelės, sultys (vaisių, daržovių), vaisiai (švieži, konservuoti, 

džiovinti), sausi pusryčiai, kiaušiniai ir jų patiekalai, kumpis, sūris, dešrelės, kiaulienos, 

avienos ir jautienos karšti patiekalai, kepta žuvies filė, žuvies piršteliai, keptos bulvės, kepti 

pievagrybiai, sudėtiniai patiekalai (pvz. kumpis su kiaušiniais, kepti kiaušiniai su dešrelėmis, 

omletas su lašiša), blynai, vafliai. 

 



 

4 paveikslas. Tarptautinių pusryčių stalo serviravimas pagal L. Dirsiene, 1998, 

Aptarnavimas maitinimo įmonėse, p. 116. 

 

Vienos pusryčiai. Vienos pusryčiai – išplėstiniai, tik vietoje dešros ir sūrio duodamas 

vienas minkštai virtas kiaušinis.  

Papildomai reikia mažos polėkštės su popierine servetėle, ant jos dedamas kiaušinio 

indelis, greta – šaukštelis kiaušiniui valgyti ir užkandžiu peilis. 

 

 Pusryčiai termosuose.  Pusryčiai termosuose patiekiami kiekvienam asmeniui ar 

turistų grupei, jei jie atvyksta ir išvyksta, kai virtuvės personalas dar ar jau nedirba. 

Individuoliam lankytojui jie atnešami į jo kambarį, o didesnei žmonių grupei jie paruošiami 

ant bufeto stalo. 

Karštieji gėrimai patiekiami termosuose su užrašais  ARBATA, KAVA,  KAKAVA. 

Vaisių ir daržovių sultys, pienas, grietinėlė gali būti patiekiami termosuose arba 

ąsočiuose, kurie statomi į indus su ledais. Fasuotas sviestas dedamas į dubenį su ledais arba į 

žemą platų termosą.  

Marmeladas, medus, cukrus taip pat patiekiami fasuoti. Įrankiai ir indai pusryčiams 

padedami iš anksto. Indai ir taurės gėrimams dedami apversti, kad nepridulkėtų.  

Privalumai: Aptarnaujantis personalas negaišta laiko, svečias taip pat nepraranda 

laiko. Tokie pusryčiai gali būti patiekti tiek svečio kambaryje, tiek prekybos salėje. 

Trūkumai: Svečias apsitarnauja pats, patiekalų ir gėrimų indai iš anksto nepašildomi, 

neatsižvelgiama į lankytojo pageidavimus, jei jis iš anksto jų nepateikia. 

 

 



Pusryčiai į kambarius. Patiekiami įvairiai: ant padėklo, ant serviravimo staliuko, ant 

specialaus staliuko, kurio apatinė dalis pasistumia po lova, o viršutinė atsiduria prieš svečią, 

kambaryje ant stalo pusryčiai dengiami taip kaip prekybos salėje. 

 

5 paveikslas. Pusryčiai ant padėklo pagal L. Dirsiene, 1998, Aptarnavimas maitinimo 
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