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Organizacja i wyposażenie technologiczne ekspedycji w zakładach gastronomicznych

Systemy obsługi gości

W ekspedycji wykorzystuje się zarówno urządzenia chłodnicze, 
grzewcze, mechaniczne, maszyny myjące oraz różne rodzaje 

mebli gastronomicznych. Właściwy dobór oraz stosowanie sprzętu 
i urządzeń znacznie usprawnia wydawanie potraw, podwyższając 
jednocześnie poziom obsługi konsumentów. Dodatkowym atutem 
racjonalnego doboru urządzeń jest ułatwienie pracy personelu. 

Typ ekspedycji
Typ ekspedycji, rodzaje urządzeń w niej występujących, ustawienie 

technologiczne zależy od systemu obsługi konsumenta. Najczęściej 
spotykanymi rodzajami obsługi są:
•  obsługa kelnerska
•  całkowita lub częściowa samoobsługa.

Z uwagi na ograniczoną objętość tego artykułu, nie zostanie scha-
rakteryzowany pod względem organizacji ani wyposażenia, specy-
ficzny rodzaj obsługi stosowany w szpitalach lub w domach opieki 
społecznej, gdzie posiłki dostarczane są pacjentom do łóżka.

W zakładach gastronomicznych z obsługą kelnerską gotowe, 
przygotowane na terenie kuchni dania i napoje, na podstawie wcze-
śniejszego zamówienia, ekspediowane są najczęściej z rozdzielni 
kelnerskiej, która jest pomieszczeniem zlokalizowanym na zapleczu, 
bezpośrednio przy sali konsumenckiej. Zachodzi w niej wiele proce-
sów związanych ze zwrotem brudnych naczyń, wydawaniem dań, 
odbiorem czystych naczyń, wydawaniem rachunków itp. Jak widać, 
w pomieszczeniu tym przebiegają prace tzw. „brudne” i „czyste”. 
Stąd tak ważna jest odpowiednia organizacja rozdzielni kelnerskiej, 
aby w maksymalny sposób ograniczyć możliwość zanieczyszczeń 
krzyżowych pochodzących od odpadków pokonsumenckich. Ruch 
kelnera powinien być jednokierunkowy, a przejścia na tyle szerokie, 
aby praca kelnerów mogła przebiegać sprawnie. 

Rozdzielnię kelnerską (ekspedycję) wyposaża się zazwyczaj w:
•  umywalkę
•  różnego rodzaju wózki kelnerskie
•  stół pomocniczy
•  szafy, w tym szafę chłodniczą
•  kostkarkę do lodu
•  pomocnicze pojemniki np. na butelki zwrotne, brudną bieliznę sto-
łową itp.

Ekspedycyjne urządzenia grzejne
Dobór wyposażenia uzależniony jest od rodzaju zakładu. Pomimo 

tego, że posiłki w gotowej postaci wydawane są kelnerom bezpośrednio 
z kuchni, należy pamiętać, że obszar ten, dla zapewnienia prawidłowej 
temperatury dań ciepłych, należy wyposażyć w ekspedycyjne urządzenia 
grzejne. Ustawia się je w ciągu podawczym usytuowanym między kuch-
nią a rozdzielnią kelnerską. Najczęściej wykorzystywane są:
•  szafki grzejne służące do podgrzewania talerzy zaopatrzone 
w regulator temperatury
•  nadstawki czy też lampy grzejne, umożliwiające utrzymanie od-
powiedniej temperatury dań przed podaniem. 

Urządzenia te są szczególnie przydatne w zakładach, gdzie droga 
z ekspedycji do konsumenta jest wydłużona.

Wyposażenie baru
Ekspedycja alkoholi, napojów gorących i chłodzących, jak też 

deserów i drobnych przekąsek odbywa się w barze. W zależności od 
wewnętrznej organizacji zakładu, jego wielkości i rodzaju, dokonuje 
się doboru niezbędnego wyposażenia, wśród którego poleca się 
następujące urządzenia:
•  lady witrynowe lub witryny chłodnicze służące do krótkotrwałego 
przechowywania i eksponowania wyrobów
•  stoły chłodnicze znajdujące się najczęściej pod ladą barową 
i służące do przechowywania w stanie schłodzonym produktów, 
półproduktów lub napojów

Fot.1. Ciąg wydawczy firmy KOMAT
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•  schładzarki do napojów służące do schładzania i przechowywa-
nia (szczególnie) napojów alkoholowych
•  dystrybutory piwa służące do porcjowania i schładzania piwa 
beczkowanego
•  kostkarki lodu
•  ciśnieniowe ekspresy do kawy wraz z młynkami do kawy
•  sprzęt barmański niezbędny do przygotowania najwykwintniej-
szych koktajli
•  maszyny do mycia szkła montowane zazwyczaj pod ladą barową
•   zlewy i umywalka.

Uzupełnieniem wyposażenia baru są meble barowe: szafki, regały 
ekspozycyjne. Kolejność ustawienia obok siebie poszczególnych 
elementów powinna umożliwiać i zapewniać swobodę ruchu osobom 
obsługującym.

Samoobsługa, czyli bufety
Samoobsługa znajduje zastosowanie w zakładach gastronomicz-

nych prowadzących szybką obsługę dużej liczby konsumentów w sto-
sunkowo krótkim czasie. Ekspedycja w takich zakładach oparta jest 
o organizację bufetu. Rozróżnia się kilka systemów rozwiązania bufe-
tu ekspedycyjnego, wśród których najbardziej rozpowszechniony jest:
•  liniowy
•  stoiskowy
•  okienkowy.

Charakterystyczną cechą bufetu liniowego jest rozmieszczenie 
stanowisk w jednej, ciągłej linii, gdzie eksponuje się potrawy zimne 
i gorące w witrynach grzewczych, chłodniczych czy neutralnych. 
Urządzenia, jak i elementy mebli ekspedycyjnych mogą być zesta-
wiane w różne konfiguracje. 

System stoiskowy polega na wyodrębnieniu oddzielnych stano-
wisk, przeznaczonych do wydawania poszczególnych rodzajów wy-
robów. Potrawy i napoje wydawane są przez pracowników bufetu, 
a inkasowanie należności odbywa się w kasie usytuowanej między 
wydawalnią a sala konsumencką. W takim systemie ekspedycji kon-
sument podchodzi do dowolnie wybranego bufetu i sam wybiera 
posiłek oraz napoje.

W systemie okienkowym potrawy wydawane są przez okienko 
łączące salę konsumencką z kuchnią. Nie występuje tu ekspozycja 
potraw, a jedynie ich spis. System ten jest jeszcze dość często spo-
tykany w stołówkach szkolnych i małych stołówkach zakładowych. 

W bufetach samoobsługowych najczęściej spotykane są lady 
witrynowe chłodnicze i grzewcze, w których górna, przeszklona część 
służy do ekspozycji dań, a dolna – do ich czasowego przechowania 
(dotyczy to przede wszystkim lad chłodniczych). 

W ladach tych przestrzeń ekspozycyjna ma stosunkowo małą do-
stępną dla obsługującego powierzchnię otwartą i dzięki temu mniej-
sze są straty ciepła na skutek infiltracji powietrza zewnętrznego, jed-
nakże ograniczona powierzchnia ekspozycyjna ogranicza możliwość 
zaprezentowania dużej gamy oferowanych produktów. W witrynach 
grzewczych potrawy mogą być eksponowane zarówno w zunifiko-
wanych pojemnikach GN, jak również wyporcjowane. Niektóre typy 
witryn grzewczych zapewniają optymalne warunki przechowywania 
i zapobiegają wysychaniu potraw poprzez możliwość nawilżania ko-
mory witryny. Zakres regulacji temperatury jest zależny od typu witryny 
i producenta, jednakże średnio waha się w granicach 30 – 1000C. 
W barach typu fast-food rolę witryn pełnią reklamy świetlne, natomiast 
opakowane przekąski utrzymywane są w cieple dzięki stosowaniu 
przelotowych zamykanych lub otwartych szafek grzewczych.
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Bemary

W celu utrzymania odpowiedniej temperatury dań ciepłych bardzo 
często stosuje się bemary stacjonarne modułowe lub do zabudowy. 
Wielkość ich bywa różna, ale najczęściej spotykane są bemary na 2, 3 
lub 4 pojemniki GN1/1. Standardowe rozwiązania bemarów charaktery-
zują się wspólnym nagrzewaniem wszystkich komór. Dążenie do zapew-
nienia wysokiej oszczędności energii oraz długotrwałej, niezawodnej 
pracy urządzenia przyczyniło się do produkcji bemarów z niezależnym 
nagrzewaniem dla każdej z komór. Ponadto elementy grzejne nie są 
umieszczone w wannie wodnej, lecz pod dnem wanny (z zachowa-
niem odpowiednich parametrów), dzięki czemu nie są one narażone 
na przypalenie i obniżenie sprawności, w miarę osadzania się na nich 
zanieczyszczeń mineralnych. Temperatura w zakresie ok. 30 – 900C jest 
ustawiana za pomocą pokrętła sprzężonego z wyłącznikiem zasilania. 

Innym proponowanym rozwiązaniem do utrzymania w cieple po-
traw podczas ich wydawania jest stosowanie:
•  stołu z gorącą granitową płytą i szafkami, zakres regulacji płyty 
30 – 800C
•  podgrzewaczy lampowych.

Podajniki talerzy

Bardzo wygodnym urządzeniem są podgrzewane podajniki tale-
rzy. Mogą one być jezdne, modułowe lub do zabudowy. Podgrzewa-
cze takie projektuje się przy ekspedycji dań ciepłych. Do ekspedycji 
dań i przekąsek zimnych można zastosować neutralne podajniki 
talerzy. Podajniki mają sprężynowe wkłady dostosowane do roz-
miarów talerzy, które powodują podnoszenie talerzy tak, aby łatwo 
było je wyjąć. Pojemność ich bywa różna, w zależności od wielkości 
podajnika i waha się w granicach 50 – 110 talerzy. 

Coraz częściej w systemach samoobsługi proponuje się usta-
wienie chłodzonych barków sałatkowych. Stanowią one odmianę 
witryn chłodniczych czy gondoli. Są wykonane w bardzo efektowny, 
estetyczny sposób i pozwalają konsumentowi na wybór przekąski 
oraz łatwe, samodzielne obsłużenie się. 

Producenci ciągów ekspedycyjnych wytwarzają również neutral-
ny sprzęt o wzornictwie dostosowanym do oferowanych urządzeń 
grzewczych czy chłodniczych. Wśród mebli oferowane są lady ba-
rowe z odpowiednią zabudową dolną, elementy z wkomponowanymi 
zlewozmywakami, regały, jak również półki do przesuwania tac. Jed-
nym z segmentów linii wydawczej jest także pomocnik zawierający 
w górnej części pojemnik na sztućce, pod nimi – pojemniki na pieczy-
wo, a dolna część zarezerwowana jest na tace. Niektóre pomocniki 
posiadają zamiast półki na tace wgłębienie na jezdny podajnik tac. 

Podsumowanie
Użyteczność urządzeń i sprzętu proponowanego do ekspedycji 

zależy w dużym stopniu od trwałości, niezawodności pracy, kształtu 
i materiału, z jakiego zostały wykonane, a co za tym idzie łatwości 
utrzymania w czystości i przeprowadzenia konserwacji. Przy tych 
wszystkich czynnikach, wzornictwo i kolorystyka – cechy wpływające 
na wrażenie wizualne są nie mniej ważne, ale stają się drugorzędnymi.

Co prawda, w chwili obecnej wiele urządzeń samoobsługowych 
nie jest w pełni wykorzystywana, gdyż konsumenci nie mogą sami 
nakładać posiłków, czy też pobierać sztućców. Jednak trzeba wierzyć, 
że pandemia wkrótce się skończy i wrócimy do normalności.

Fot. 2. bufet Premium Cold firmy KOMAT

– Warto odwiedzić te najlepsze restauracje, do których nie zdążyliśmy 
zajrzeć podczas Festiwalu – mówi Maciej Żakowski, jeden z organizato-
rów Restaurant Week. Dlatego przez całe lato w 15 restauracjach w stolicy 
potrwa pierwsza w historii dogrywka, która wyłoni ostatecznego zwycięzcę 
Festiwalu. Przy okazji goście będą mieli wreszcie szansę na odwiedzenie 
jeszcze większej liczby najlepszych restauracji.

Na otwarcie branży gastronomicznej z utęsknieniem czekali zarówno 
goście, jak i restauratorzy. Przełożyło się to na wysoką frekwencję pod-
czas wiosennej edycji Restaurant Week. Mimo obłożenia 50% stolików, 
w Festiwalu wzięło udział ponad 90 tysięcy gości! To wielki sukces kam-
panii #IDŹ!, dlatego organizatorzy postanowili przedłużyć wydarzenie 
aż do końca wakacji. W letniej odsłonie Restaurant Week weźmie udział 
kilkanaście zwycięskich warszawskich restauracji, w których będzie 
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Restaurant Week na wakacje

można spróbować dań najczęściej ocenianych przez gości Festiwalu 
jako doskonałe.

– Cieszymy się, że goście tak licznie wzięli udział w wiosennej edycji Restau-
rant Week. To był szczególnie trudny Festiwal, który odbył się po półrocznym 
lockdownie. Mimo wszelkich wysiłków, udało nam się podjąć więcej gości niż 
w ubiegłym roku, co tylko świadczy o tym, jak bardzo tęskniliśmy za normalno-
ścią. Restauracje odgrywają bardzo ważną rolę w socjalizacji, utrzymywaniu 
kontaktów z bliskimi. To potrzeba, której nie były w stanie zaspokoić usługi 
jedzenia na dowóz. Festiwal miał za zadanie pomóc restauracjom odrodzić 
się po kilku miesiącach zamknięcia branży. Jesteśmy szczęśliwi, że dzięki 
wspaniałym gościom się to udało, dlatego też postanowiliśmy przedłużyć 
imprezę aż do końca sierpnia – zaznacza Max Pollo, COO Restaurant Club. 

Więcej na: www.restaurantweek.pl


