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4. Aranjarea și servirea mesei

• felul mesei  
(mic dejun,  
dejun, cină,  

mese speciale) 

• • • 

• Aranjarea mesei se face  
în funcție de:

• În aranjarea unei mese, avem nevoie de farfurii,  

1. Realizaţi schiţa de aranjare a mesei pentru micul dejun, ţinând cont de regulile de aranjare:
– După ce masa se acoperă cu o față de masă, în dreptul fiecărui loc se așază câte o farfurie 

de desert.
– În stânga farfuriilor se așază furculițele, în dreapta farfuriilor se așază cuțitele, cu tăișul spre 

farfurie, iar în fața farfuriilor se așază farfurioarele pentru unt și dulceață.
– În dreapta cuțitului, se pun ceștile pentru ceai sau cafea, pe câte o farfurioară. Ceștile se 

așază cu toarta spre dreapta, iar lingurițele se așază pe farfurioare.
– Paharele pentru apă se așază în fața farfuriilor, în dreptul vârfului cuțitului, în partea stângă 

a furculiței se pune farfurioara pentru pâine. În cazul în care la micul dejun se servesc omlete, 
ochiuri, ochiuri cu șuncă, atunci în loc de farfurii de desert se pun farfurii întinse.

APLICAȚII:
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2. Enumeraţi câteva reguli de aranjare a mesei pentru prânz, apoi realizaţi schiţa de aran-
jare a mesei.

3. Atunci când sunteți invitați să participați la o masă, trebuie să cunoașteți regulile de 
comportare civilizată în astfel de ocazii. Numai prin respectarea lor se arată stima pentru 
gazdă și ceilalți invitați și se poate face dovada unei bune creșteri. 

Enumeraţi câteva reguli de comportare la masă.
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5. Tradițional și modern în bucătăria românească
• Bucătăria tradițională românească cuprinde    

• Preparate tradiţionale româneşti, specifice fiecărei provincii istorice:

• Promovarea și valorificarea produselor alimentare

    

    

4. 

5. 

6. 

Formele  
de publicitate 

sunt:

1  

2  

3  

• Elementele 
componente 
ale unui afiș/ 

pliant publici-
tar sunt:

• Cele mai importante medii publicitare sunt: presa scrisă 

• Autoservirea  

• Promovarea • Publicitatea 

1. reclamă comercială
2. 

3. 
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1. Realizaţi în spaţiul următor, reclama unui produs alimentar respectând elementele unui 
afiș publicitar:

2. Identificaţi şi prezentaţi avantajele și dezavantajele vânzării produselor alimentare prin 
autoservire, comparativ cu vânzarea tradițională de către vânzător:

Avantaje Dezavantaje

1. Vânzarea tradiţională

2. Vânzarea prin autoservire

APLICAȚII:




