
ЈЕЛОВНИЦИ И МЕНИЈИ 
 
ПОЈАМ И ПОДЕЛА ЈЕЛОВНИКА 
 

Јеловници и менији представљају веома важно средство у рукама менаџмента угоститељског 
предузећа. Њихов значај је вишеструк. Они представљају план производње. На основу њих се 
планирају набавка и новчана средства за набавку. Својим изгледом, дизајном, бојама, 
структуром понуде мотивишу госта на потрошњу. Дакле снажно су маркетиншко средатво у 
менаџеровим рукама. То се дешава само у угоститељству јер једино оно производи и на лицу 
места продаје производ. Тако да су план производње или јеловници и менији у служби две 
пословне функције предузећа:производне и маркетиншке (Тешановић, Д., Калењук, Б. 2009). 
По дефиницији јеловник представља попис јела у понуди ресторана или другог 

уготитељског објекта. Зависно од система рада јеловници могу бити стални, што је 
карактеристика a la carte ресторана, дневни (доручак, ручак и вечера), семодневни, 
десетодневни (пансионска потрошња), месечни (студентски ресторани, предшколске 
установе, болнице и слично), а неке институције као што је војска праве и годишњи план 
исхране-јеловника. Они могу бити циклички (могу се у одређеним временским периодима 
понављати) и сезонски (праве се за једну туристичку сезону или за лето, пролеће, јесен и 
зиму). 
У иностраној литератури се јеловник употпуности идентификује са менијем и имају 
исто значење, што је у суштини тачно. Примера ради понуђене опције на екрану рачунара или 
мобилног телефона представљају понуду или мени. Али без обзира што је то тако наша 
угоститељска пракса разликује јеловник и мени и она ће у овом уџбенику бити уважавана. 
Док јеловник представља дневну, недељну и понуду у дужим временским периодима, 
мени представља понуду за један оброк, ручак, вечеру или доручак. 

Без обзира да ли је у питању јеловник или мени правила састављања су слична. Састављачи 
јеловника и менија су вома стручне особе. Јеловнике сатавља менаџер кухиње у сарадњи са 
менаџером ресторанког сервиса. У објектима масовне интитуционлне исхране(болнице, 
касарне, затвори, фабрике, школе, факултети и други субјекти где се врши припрема хране) у 
тиму за креирање јеловника, поред менаџера, учествује технолог, нутриционита или 
дијететичар. Код великих хотелских и других угоститељско-туристичких корпорација 
креирање, стандардизацију норматива, рецепата, радних процедура и јеловника врши 
стратешки менаџмент односно дивизија за менаџмент хране и пића(food and beverages 
management) у сарадњи и тачно дефинисаној процедури, са хотелима, ресторанима или 
другим објектима у ланцу. 
Лица и тимови који израђују јеловнике и меније морају да располажу следећим знањима и да 
познају: 
– госте који користе производе и услуге и њихове жеље; 
– начин набавке и цене намирница; 
– правила и технолошке процедуре производње јела, слагање одређених намирница по 
укусу али и боји, декорацију, сервирање и начин услуживања; 
– опрему и методе топлотне обраде намирница; 
– квалитет намирница, складиштење, процес обраде и квалитет готовог и сервираног 
производа; 
– нутритивну вредност намирница и израду енергетски и биолошки избалансираног 
јеловника и менија; 
– микробиологију хране, санитарне стандарде и процедуре за чување, складиштење и 
топлотну обраду хране, као и мере за чишћење прање и санитацију кухиње и 
– минимум маркетиншког знања потребног за успешну презентацију и рекламу 
производа и услуга. 
Познавање сезонске доступности одређених намирница, је значајна код свежих морских 
плодова, воћа и поврћа. Многе намирнице које су биле доступне само у одређеном 
годишњем добу, сада су доступни на тржишту током целе године. Међутим, цена ових 
продуката, ван сезоне може бити поприлично висока што може да примора одређене 



ресторане да избаце, иначе пожељан избор, са својих јеловника. Изглед јеловника мора да 
привуче потрошача и подстакне га да се поново врати. Јеловници који су при састављању 
прављени за одређени сегмент тржишта(одређену групацију гостију) имају далеко већу 
шансу од оних прављених са циљем да привуку већи део тржишта. Производња и служење 
хране не може задовољити укусе свих људи - то мора бити окренуто познатој, одеређеној 
групи. Према томе први корак у састављању јеловника је да се одреди циљно тржиште. 
Потребе и жеље потрошача морају бити узете у обзир у процесу прављења типа јеловника 
и менија који ће имати највеће шансе за успех. 
Да би јеловник био сврсисходан мора бити: 
– стручно написан, читљив; 
– језично испараван, разумљив. 

У пракси су најпознатија два начина исписивања јела у јеловнику или мени карти: 
– ређање јела према групама по редоследу служења(хладна предјела, 
супе, чорбе и сл.); 
– ређање такође по редоследу служења али по намирницама од којих 
се припремају јела (јела од меса, јела од поврћа, јела са житарицама и 
сл.). 
Први начин Други начин 
Хладна предјела Хладна предјела 
Супе Супе од меса 
Топла предјела Супе од поврћа 
Рибе и ракови Јела од тестенине 
Готова јела Јела од јаја 
Национална јела Јела од риба и ракова 
Хладни бифе Јела од говедине 
Специјалитети куће Јела од телетине 
Јела по поруџбини Јела од свињетине 
Прилози и гарнитуре Јела од перади 
Салате Јела од дивљачи 
Дезерти: Гарнитуре и прилози 
Колачи Сиреви 
Сиреви Салате 
Сладоледи Колачи 
Воће и компоти Сладоледи 
Напици Воће и компоти 
Пикантни залогаји Напици 
Код састављања недељног јеловника за масовну исхрану кухиње сачињавају нумерисану 
властиту листу јела. На темељу листе јела, по предложеном шаблону, кухиње сачињавају 
јеловник за седам дана. Тај јеловник мора омогућити разноврсност асортимана јела, најмање 
по начелу, да се за ручак и вечеру не понављају јела од сродних намирница (например: 
тестенина, грашак и пиринач и сл.- за ручак па затим и за вечеру), а да се једно јело не 
понавља у недељи више од 2 до3 пута. У болницама, студентским центрима и другим 
организацијама масовне ихране јеловници су састављени на тај начин да одговарају 
потребама потрошача што укључује три оброка дневно, седам дана у недељи. Менији у 
пролазним a la carte ресторанима сачињавају и различите свечане меније јер се у њима 
најчешће славе годишњице, рођендани и сличне свечаности. Њих могу правити и други 
ресторани за новогодишње празнике и друга славља. Неки ресторани, собзиром на њихову 
пословну оријентацију могу бити окренути према менијима који садрже јела са роштиљ и 
безалкохолне напитке, док други нуде специјалне дијететске меније и слично. 
Дечији јеловник је обично сачињен тако да привуче пажњу најмлађих потрошача и да их 
подстакне на конзумацију ставки које се у њему нуде. На дечијем јеловнику обично је 
пописана дечија омиљена храна, порције су мање и сходно томе и цене су ниже. Ови јеловници 
су врло важни за родитеље који желе ручати са децом. 
ПОЈАМ И ПОДЕЛА МЕНИЈА 
Већ од давних времена мени се употребљавао у свратиштима у која би путник навратио како 



би се окрепио. У тим временима мени се писао на дрвеној плочици, која је висила о опасачу 
послужитељевих панталона - отуда дефиниција која се и данас употребљава у 
англосаксонским земљама "menu paddle", што значи мени-плочица. Такав обичај служио је да 
задовољи битну потребу, јер је често конобар био тај који је морао читати гостима садржај 
менија. Наиме, многи у то време нису знали ни читати ни писати. На француском “menu”значи 
танак, фин, мален, а уједно значи и комплетан ручак-вечера састављен од више следова јела 
(гангова). 
Под појмом “menu” подразумева е следеће: 
-јела која су унапред припремљена за одређени број гостију са утврђеним 
ценама за један оброк 
-карту на којој су та јела исписана оним редом којим ће се услуживати. 

Према саставу(броју гангова) разликује се: 
Једноставни мени - најмање три ганга (супа, главно јело са прилогом, салата и 
посластица) 
Пример: 
Пилећа супа 
*** 
Бечка шницла са помфритом 
Шшопска салата 
*** 
Пудинг од малине 

Проширени мени - четири до пет гангова (хладно предјело, супа, јело од риба, главно 
јело с прилогом, салата и посластица). 
Пример: 
Салата од морских плодова 
*** 
Пенаста супа од шкампи и коморача 
*** 
Филе листа у умаку од босиљка и пињола са бареним поврћем 
*** 
Кремпита 

Сложени мени или богати - шест до седам гангова. 
Пример: 
Гамбори са салатом од манга 
*** 
Сир моцарела у лепињицама од кромпира 
*** 
Филе нилског смуђа на дивљемон пиринчу са сосом од рибљег бујона, шафрана и сок од 
цеђеног лимуна 
*** 
Лигње на царски начин 
*** 
Циметни бисквит 
*** 
Воће 

Врло богат мени- са више од седам гангова. 
Пример: 
Салата од хоботнице 
*** 
Тестенина са бранцином и тартуфима 
*** 
Рижото од шкампи 
*** 
Пенаста супа са поврћем 
*** 



Лосос у умаку од наранџе са пириначом на маслацу 
Јастог на бузару 
Пуњена лигња са куваном блитвом 
*** 
Фламбиране палачинке 

Према намени менији се могу поделити на: 
-свакодневне (једноставни, туристички, дијетални); 
-специјални (рибљи, ловачки, национални); 
-свечани- онај који се саставља поводом различитих свечаности. 
Било који мени, али и јеловник, без обзира да ли се ради о институционалној(болнице, 
касарне, студентски центри и сл.) или комерцијалној производњи и услуживању 
јела(ресторани, хотели и сл.) а који не излазе у сусрет потребама гостију има мало шансе да 
се покаже успешним и треба бити промењен. Прецизна анализа тражње корисника нуди 
смернице руководству за одређивање теме или лога, локације, структуре менија, потребне 
опреме и целокупне слике. Скорашње студије су уочиле промене у склоностима потрошача, 
као и да се број оброка поједeних ван куће увећава. Учесници израде јеловника и менија 
морају имати широко теоријско и практично знање о поступку продаје, обрачуну трошкова, 
припреме јела, трошковима радне снаге потребне за припремање јела и да познају тржиште 
животних намирница. Посебно морају бити способни употребити разнолику описну 
терминологију за разноврсна јела, наведена у менију, да би гост лако разумео састав јела. 
 
ПЛАНИРАЊЕ ЈЕЛОВНИКА И МЕНИЈА 
 
Јеловник и мени представљају производни план (основни, централни документ) менаџмента 
на који се ослањају све пословне функције угоститељског предузећа или радње(набавка, 
продаја, људски ресурси, финансије, маркетинг и друге функције). Дакле око њега се «врте» 
све пословне операције производње и услуживања хране и пића као основног ресторатерског 
а и значајне компоненте, хотелског производа. 
Стратешки професионални менаџмент мора имати јасну визију о томе где се компанија 
креће, и како планира да доспе до постављеног циља. Овај процес познат је као дугорочно 
_$ÇV_xÇили стратегијско планирање. Код стварања стратегијског плана менаџмент такође 
мора да 
сачини тактичке и оперативнне планове који дефинишу како ће различити делови 
организације функционисати, да би се остварили стратегијски планови. 
Прва активности стратешког менаџмента је да одреди мисију одноно да утврди сврху 

угоститељског објекта или предузећа. Примера ради мисија код производње и услуживања 
хране у студентским центрима може бити обезбеђивање потпуне целодневне, нутритивно 
избалансиране исхране студентима који имају различиту економску ситуацију и студирају на 
различитим факултетима у току школске године. Када се одреди мисија, организација мора да 
развије смернице и циљеве које то предузеће жели да постигне. Циљеви се могу изразити 
као профитабилни циљеви (писани у одређеним цифрама), циљеви развоја (повећање броја 
објеката и слично), циљеви удела на тржишту или други бројни циљеви. 
Следећа фаза у планирању је израда финансијског плана. Ово је компликована активност, 
тако да се многи менаџери обраћају сертификованим јавним рачуновођама или другим 
стручним финансијским саветницима при формулисању ових планова. Без дугорочних 
финансијских планова и праћења њихове реализације, менаџери остају без начина мерења 
оперативног успеха. Са финансијским планом повезано је и утврђивање оперативног буџета. 
Успешни менаџери овај задатак изводе редовно. Буџет се обично креира на годишњем нивоу, 
а праћење његове реализације се врши месечно. 
Треба запамтити да ниједан менаџер није толико паметан или стручан да може сав посао 
обављати сам. Тим менаџера, састављен од високо квалификованих људи у многим 
областима, обично ће бити много ефективнији у односу на једног менаџера који ради сам. 
Пошто је Удоститељство једна од мало преосталих грана( пуно малих и разноврсних објекта) у 
којој је индивидуализам могућ и веома цењен, али и многи успешни индивидуалци научили су 
да саслушају сугестије других пре него што донесу коначну одлуку. 



Због тога што су јеловници и менији основни плански документи у успешном раду одређеног 
субјекта привређивања у угоститељтву, стручњаци који раде на његовој изради морају бити 
високо стручни у бројним областима. Морају добро познавати како саму фирму тако и 
потенцијално тржиште(госте). Такође, морају добро познавати храну; како се она комбинује у 
рецептима, њено порекло, припрему, презентацију и опис. Морају и разумети како се 
различити рецепти могу комбиновати, које ставке на менију иду заједно, а које не. 
Планери јеловника и менија морају бити упознати са ограничењима трошкова, да добро 
познају опрему и стручност радне снаге у објекту или објектима. Морају поседовати 
одређена знања везана за графички изглед како би боја, стил и величина слова и у целини 
графичко решење одговарало концепцији угоститељског објекта. На крају, творци менија и 
јеловника морају бити вешти у успостављању успешне комуникације са гостима преко 
менија и јеловника. Једна од кључних вештина у менаџменту јесте способност рада у групама. 
Ипак једна особа у организацији не може да поседује све вештине потребне за писање 
савршеног јеловника и менија, већ је логично да то ради тим чији чланови заједно, поседују 
сва наведена знања и вештине (McVety Paul, 1990). 
Код планирања новог ресторана или другог угоститељског објекта, је неопходно утврдити 
врсту објекта(ловачки, национални, интернационални, кинески, грил или неки други 
ресторан, пицерија и слично). Али пре кретања у бизнис и израду јеловника и менија је 
неопходно знати ко ће заправо бити наши гости. За добијање одговора на ово питање је 
потребно следеће: 
-израдити студију о локацији и потенцијалним гостима(демографска студија), 
-извршити анализу конкуренције, 
-истражити старосну труктуру гостију, 
-истражити националну(етничку) структуру гостију и 
-истражити образовање, приход и занимање готију 

1. Студија о локацији и потенцијалним гостима позната је као демографска студија. 

Према “Websterovom“ речнику демографија је "статистичка студија о популацији у односу на 
величину, густину, расподелу, и на битну статистику и могућност (тржишта) да се прошири 
или да опадне. Један од најзначајнијих аспеката планирања менија јесте одређивање и 
дефинисање гостију. Локација ресторана, више од било чега другог, одређује ко ће га 
посећивати. Статистика показује да, у већини случајева, људи остају у близини својих домова 
или места где раде када одлазе да обедују. У близини значи у радијусу од пет километара. 
Ипак, треба имати у виду да близу означава веома релативан појам, у зависности од места и 
понашања потенцијалних гостију. 
Ресторан може бити успешан јер су творци менија и јеловника препознали шта је потребно 
гостима на датој локацији. Пре писања менија, локација, гости, њихове жеље и повезаност 
између ова два фактора се морају итражити. Веома често, људи помешају добре локације са 
прометним раскрсницама, шопинг центрима, или густо насељеним квартовима. Локације на 
местима где је саобраћај прометан очигледно су значајне за одређене типове ресторана као 
што су ресторани брзе хране. Али правила о локацији имају своје изузетке. Особе које желе да 
прославе неки посебан догађај одласком на вечеру путоваће и даље од већ поменутих пет 
километара. Други могу отићи на једнодневни излет, са малом сеоском гостионице као 
крајњом дестинацијом (Kotschevar, 1994). 
Да би се истражило да ли је локација адекватна и провела демогтрафска студија потребно је: 
-израдити студију изводљивости, 
-сачинити демографски преглед и 
-сагледати лична икуства 

Тиме би сазнали ко је тачно потрошач на нашем тржишту и како би се могло извшити 
прилагођавање њиховим потребама и укусима у јеловницима и менијима 
Студија изводљивости је креативан, објективан и рационалан процес у коме се прикупљају и 
анализирају маркетиншки и финансијски подаци. То је једна свеобухватна студија која 
покушава да предвиди са разумљивом тачношћу да ли ће потенцијални бизнис успети или ће 
пропасти. 
Студије изводљивости су обимни, комплетни документи који истражују сваку променљиву 
која може указати да ли бизнис има потенцијала да оствари профит или не. Уобичајено ове 



студије спроводе финансијски тручњаци или саветници. Два дела студије изводљивости су 
посебно важна за планера менија, а то су делови који се односе на демографију и 
конкуренцију. 
Демографски преглед представљају статистички подаци који за релативно малу новчану 
надокнаду доступни субјектима привређивања. Да би биле од помоћи креаторима јеловника и 
менија, морају се фокусирати на одређену локацију, као што је део града, месне заједнице, код 
или на одређеној раскрсници. Демографске студије садрже листе генералне популације према 
годинама, старосном добу, етничком(националном) пореклу, типу домаћинства, брачном 
статусу, занимању, образовању, приходима, броју возила и другим повезаним подацима. Као 
додатак демографском прегледу, психолошки преглед такође може бити од помоћи 
креаторима јеловника и менија. Психографски подаци откривају податке о понашању, 
веровању и животном стилу људи у одређеној средини. Демографски и психографски подаци 
у комбинацији, откривају детаљне информације. Као и у случају демографског профила 
интернет може бити одличан извор прелиминарних психографских информација. Током 
година, стручњаци који се баве израдом менија открили су да коришћење оба типа 
информација води ка тачније доношењу одлука. На пример, демографска студија може 
показати да већи број људи између 25-35 година живи у одређеној заједници. На основу те 
чињенице, може се закључити да би пљескавица или хамбургер били привлачни 
потенцијалној клијентели. Мада, психографска студија у истој заједници открива да велики 
проценат средине сматра физичко здравље веома битним и активно прихвата алтернативне 
начине медицине. Са овим додатним информацијама, може се утврдити да здравствено 
свесни, вегетеријански опредељен ресторан органске кухиње може бити привлачнији и самим 
тим и уноснији. 
Лично искуство је трећи извор демографских информација јер лично искуство неке особе, 
чак и предосећај у вези неке територије може бити од помоћи. Иако овај приступ сигурно није 
научан, ипак може бити валидан ако се не користи случајно. 
Веома често особе које започињу ресторантски бизнис одаберу локацију за коју мисле да је 
изврсна, али убрзо након отварања схвате да су банкротирали. Врло вероватно је да нису 
успели да понуде оно што су гости желели.Заправо нису ни знали шта њихови гости желе. 
Нису имали прави избор ставки у јеловнику и менију нити одговарајуће продајне цене које 
би одговарале њиховим гостима. Наравно, и други фактори могли су допринети њиховом 
губитку, као што је мањак потребног капитала, недовољно стручан менаџмент, лоша 
услуга, лош квалитет или лоши хигијенски услови. Ресторантски бизнис обухвата много 
детаља, од којих сваки утиче на деловање другог. Али све потиче од јеловника и менија. Са 
погрешним ставкама по неодговарајућој цени пројекат је пропао пре него што је заиста и 
почео. С друге стране, лични осећај за тржиште може бити од велике користи ако се користи 
правилно. Демографске студије дају поглед на место-територију, руководећи се хладним, 
чврстим чињеницама. Познавање ситуације која стоји иза ових чињеница је веома значајна. На 
пример, ако у датој области демографска студија указује да је просечан приход у рангу више 
средње класе и да већи део становништва поседује своје куће-станове, то значи да је то место 
добро за локацију ресторана. Ипак, ако је већина људи у циљној групи своје домове ставила 
под хипотеку, њихов расположиви приход биће низак, а склоност ка обедовању ван куће мања 
(Drysdale, 2002). 
2. Конкуренција и њено познавање може бити плод личног искутва и доброг познавања 
понуде на локацији. Иако је конкуренција део студије изводљивости, није и део демографских 
студија. Конкуренција је, у широком смислу те речи, сваки бизнис који продаје храну. У том 
случају, бакалница или супермаркет би се могли сматрати конкуренцијом за ресторан. У ужем 
смислу, конкуренција укључује свако припремање и услуживање хране и пића сличног 
асортимана, квалитета услуге и цена. Конкуренција се може класиковати као индиректна 

(у случају супермаркета) и директна (у случају других ресторана). Мора се поседовати 
изузетна опрезност приликом планирања јеловника и менија, јер ће тржиште прихватити 
само одређени број сличних производа и услуга. Када на тржишту постоји максималан број 
компетитивних бизниса, ситуација је позната као сатурација тржишта. 
Многи људи и компаније се плаше конкуренције, али конкуренција је здрава. Промовише 
добру повезаност између цене и вредности, изврсну услугу и квалитет производа. На 



компетитивном тржишту, предузећа су приморана да се надмећу како би успела. Сатурација 
тржишта, с друге стране, није здрава ситуација у којој се неко може наћи, јер се број доступних 
гостију може само мало проширити. Лично искуство у овом проблему значајно је за особу која 
је одговорна за израду менија. Уместо копирања конкуренције можда, треба напасти преко 
мени листе, што проблем претвара у шансу за успехом. На пример, подручје које је 
пренатрпано понудама за кућну доставу хране, може добро доћи ресторан који нуди одличне 
супе и салате, које се немогу лако достављати. Слично томе, може се употребити и нека друга 
стратегија у области квалитета услуживања и атмосфере. Није довољно бити добар као 
конкуренција, мора се понудити нешто другачије и / или нешто боље. 
Анализа демографске студије је неопходна због прилагођавања понуде захтевима клијената и 
њиховим потребама. Иако су нека истраживања спроведена на ову тему, такође је потребно 
ослонити се на генерализацију засновану на посматрању и искуству (Kotschevar, 1994). 
3. Познавање старосних група гостију је од виталног значаја за правилну селекцију менија. 
Ове групе се могу поделити на следећи начин: деца, тинејџери, млађи људи, људи средњих 

година и старије особе. Деца, више него било ко други, имају утицаја и диктирају одлуке о 
томе где ће породица обедовати. Запамтити треба да на децу велики утицај има телевизија и 
реклама у току емитовања програма. У областима где су породице са децом (за разлику од 
породица са тинејџерима), мени и јеловници се морају прилагодити. Избор није лак, јер је 
писац менија растрзан између два критеријума: први, родитељи желе да њихова деца имају 
добро избалансиран оброк; а други, деца, бомбардована различитим лукавим рекламама, 
теже да се одлуче за веома масну, веома слатку и веома калоричну храну. Пошто деца обично 
имају највећи утицај на то где ће се јести, она морају бити задовољена. Пошто родитељи 
плаћају за тај ужитак, и они морају бити задовољени. Као додатак регуларном менију, 
ресторан се може прилагодити деци на друге начине, са специјалним менијем, ценама или 
клубовима. Угођај мора бити уживање како за децу тако и за родитеље. Убацивање хумора у 
мени за децу може се такође показати успешним. Један ланац ресторана оцртава кутију на 
менију за децу са слоганом "Ово је мени за оне који нису добри према својим родитељима". 
Међу "укусним" понудама на менију били су и: броколи и џигерица, бутер од кикирикија и 
сардине, као и сендвич са грилованим језиком. Деца често нису користила назив ресторана 
већ су тражила да "једу тамо где мораш јести броколи ако си непослушан". Ово је одличан 
пример креативног приступа који је успешно изрекламиран за одговарајућу старосну групу. 
Тинејџери представљају проблем посебне врсте. С једне стране они се још увек ослањају на 
своје навике у исхрани из детињства, а са друге стране почињу да сазревају и ближи су 
одраслима. Због тога, многи усавршавају своје укусе и траже нутритивно балансирану 
исхрану (многи, али не и сви). Они се такође морају посматрати као два одвојена тржишта: 
једно, као члана породице која обедујете ван куће, друго, као групација која има своје посебне 
захтеве те се могу сматрати засебним тржиштем. Када једу са породицом, тинејџери су 
нутритивно оријентисани, што је вероватно више резултат родитељске принуде него 
независног избора. Они презиру дечије меније, и наручују са регуларног менија. Када обедују 
са својим вршњацима, често се окрећу брзој храни. Њихово тржиште је велико, са више 
расположивог прихода него што многи ресторатери схватају. Величини порција се мора 
посветити посебна пажња. Док шеснаестогодишњаци и седамнаестогодишњаци могу лако да 
конзумирају пуне порције намењене одраслима на менију, млађим тинејџерима оваква 
порција може бити превелика. И даље, породице које су обазриве у погледу цена могу се 
увредити што плаћају много више за порцију која је превелика да би је њихово дете појело. 
Као стратегија за решавање овог проблема, неки ресторани су започели са нуђењем малих 
оброка. Ово се односи не само на млађе тинејџере и њихове породице, већ и на старије особе 
који такође обраћају пажњу на цене. 
Тржиште млађих људи може се даље поделити на три групације: самци, парови без деце и 
породице. Иако је тип и стил хране за ово тржиште сличан, морају се узети у обзир све 
групације. Пре свега ова група је донекле здравствено свесна. Брину о физичком здрављу и 
према томе о лакшој, и природнијој храни. Ипак, због тога што су многи од њих одрасли на 
хамбургерима и другој брзој храни, имају афинитет и према овој врсти хране. Многи у овој 
старосној групи бирају опције из вегетеријанског менија као додатак традиционалним 
ставкама на менију. Ова група је поебно интересантна. Према неким истраживањима избор 



аутентичних домаћих и националних(етничких) јела, љуте и зачињене хране, говедине, 

живине и скупих предјела су карактеристика за у старосну групу од 25-34 године. Ова група 
је спремнија да проба нову храну и представља приближно 14% популације. Императив је 
бити у току или испред трендова. Особа одговорна за мени за ову групацију на тржишту треба 
да понуди аутентичну и храну у тренду, као и интегрисане ставке домаће и националне хране, 
или као главно јело или као намирнице у рецепту. 
Све док се узима у обзир подељеност тржишта на ове групе, морају се поменути неки други 
важни елементи у планирању менија. Самци, као група, имају више расположивог прихода и 
мање су наклоњени спремању хране за једну особу. Самим тим, теже да чешће једу ван куће и 
нису толико обазриви са ценама као друге групе на тржишту. Ресторан би требало да буде у 
тренду са одговарајућим декором и забавом. Мени би требао да нуди различиту храну која 
осликава тему и декор ресторана. 
Млади брачни парови, ако изнајмљују стан, теже да прате исте критеријуме за мени као и 
самци, нарочито ако оба партнера раде. Имају велики расположив приход, а већи део њега 
троше на обедовање ван куће. С друге стране, млади парови који купују кућу имају потпуно 
другачије постављене стандарде. Отплата хипотеке, брига о дворишту и травњаку, декорација 
и набавка намештаја теже да преузму већи део њиховог расположивог прихода, остављајући 
малу количину новца за обедовање ван куће. Иако се захтеви у исхрани ове групе не разликују 
од оне групе која изнајмљује, цене постају доминантнији критеријум у избору ресторана. Када 
млади пар почне да ствара породицу, долази до две промене: прва, цене постају много 
битније; друго, ресторани који нуде храну за целу породицу постају много привлачнији. У 
светлу свих ових фактора, постаје невероватно јасно да менаџери или стручњаци који 
израђују мени за тржиште које се састоји од млађих људи мора да истражи све специфичне 
факторе тог тржишта. Посао је много лакши ако је демографска студија за дати ресторан већ 
одрађена. 
Тржиште за особе средњих година обично тежи ка традиционалности у свом избору са 
менија. Ипак, не би било исправно рећи да се они искључиво држе старих стандарда. Значајно 
је препознати да данашње тржиште особа средњих година обухвата и репрезентује отприлике 
30% популације. Они су одрасли на брзој и традиционалној храни, али данас уживају у много 
изазовнијој кухињи. Као група, ова популација има сасвим софистицирани укус и преферира 
храну пуног укуса. Гости између 35 и 54 година показују склоности ка јелима која се састоје од 
морских плодова, пилетине и пасте, као и печених јела. Показана је и јака жеља за скупе 
обраде "ретро" или комфорне хране у овој групи. Истакнуте националне кухиње (италијанска, 
мексичка и кинеска) веома су популарне, као и неке мање познате кухиње. У суштини, група 
средњих година има жељу да проба непознату храну, али пре свега показује наклоност ка 
познатим кухињама. Много година, ресторани "поред пута" у породичном стилу били су 
норма за породице у оквиру ове групе. Када породица излази да обедује, цена је пресудан 
фактор. Ипак, ако је у питању нека посебна прилика, славље у финији ресторанима, цена не 
представља битан фактор. Гости између 18 и 49 година су велики конзументи пљескавица и 
хамбургера. Након 49 година, продаја ових ставки менија у укупној продаји драстично опада. 
Сендвичи су популарни код особа између 18 и 49 година, које чине већи део радне снаге и 
вероватније ће ручати ван куће. 
Старији сегмент популације вероватно је најпредвидљивији од свих старосних група. 
Обично су познати као старији, ова популација преферира мање порције и балансирани оброк 
састављен од познате хране. Они између 55 и 75 година, представљају 21% популације, а 
преферирају печену говедину, стејк, рибу или морске плодове, као и јела од телетине, што 
ресторатера који желе да привуку старије муштерије треба узети у обзир. 
Након што је породица нарасла а пре пензије, цена је мање битан фактор, јер у току овог 
периода опсег расположивог прихода је највећи, а финансијске одговорности најмање. Када се 
особе из ове групе пензионишу и почну ослањати на фиксне приходе, цена постаје много 
битнија. У овој групи преовлађују кафетерије и кафићи, а истакнуте националне кухиње су 
веома популарне (McVety Paul, 1990). 
4. Национално(етничко) порекло гостију је фактор о ком треба водити рачуна приликом 
бирања ставки на јеловнику и гангова на менију, посебно кад су у питању национални 
ресторани. Такође је важан изглед сале за ручавање, који мора имати национална обележја 



земље или етничке заједнице чију храну и пића нуди. . Одређене етничке групе преферирају 
одређену храну пре неке друге. Кључ је опрез, јер многи чланови етничких група не 
конзумирају искључиво само храну пореклом из њихове родне земље. Просто је фасцинантно 
како људи уживају да пробају храну из земаља које се разликују од њихових родних земаља 
или земаља њихових предака. У ствари, чак и кухиња позната као „српска“, "америчка", 
„грчка“, „италијанска“ или „мексичка“ имају пуно позајмљених елемената у своjим начинима 
припреме хране. 
Стереотипи могу бити велика опасност када се говори о групама људи, док су веома 
делотворни када се ради о планирању јеловника и менија. На пример, Јевреји или лица 
исламске вере, у већини случајева не конзумирају свињетину или шкољке. Слично томе, 
Јевреји не мешају млечне производе и месо. Мексиканци једу много више свињетину и 
пилетину, него говедину. Лица из области Пацифика једу много више поврћа и рибе, и много 
мање меса. Треба запамтити да, иако већина неке етничке групе жели да конзумира одређену 
храну, зачине или начин припреме хране, то не значи да то важи за све. Писац менија треба да 
узме у обзир чињеницу да је одређена храна привлачнија одређеним етничким групама у 
већини случајева, али то није увек тако (Drysdale, 2002). 
5. Образовање, занимање и приход су међуобно повезани и имају утицај једни на друге. На 
пример, особе са средњом школом или мање, зарађују мање , док високо образоване особе 
зарађују више. Што не мора да буде правило. Што се тиче планирања јеловника и менија, 
образовање и занимање играју малуи значај у поређењу са приходом. Са приходом као 
главним фактором, кључно одређење за лице које саставља јеловник и мени постаје 
финансијска снага појединаца који чине снагу циљаног тржишта. Други кључни фактор није 
увек приход у одређеној демографској области, већ расположив приход на том тржишту. 
Расположиви приход је онај део зараде и инвестиција који преостаје након покривања 
основних потреба као што су: храна, становање, одећа и друге потребштине. Генерално се 
може рећи да што је већи приход неке особе, већи ће бити и расположиви приход. 
Анкетирање популарности менија, јеловника или појединих њихових ставки међу 
популацијом која посећује ресторане у целини може помоћи творцима јеловника и менија. 
Ипак, општи мени који садржи само популарне ставке, у већини случајева је досадан. Због тога 
планери менија морају да прате трендове у оквиру дате демографске области. Треба бити на 
опрезу. Иако је значајно пратити трендове, не треба претеривати. На пример, ако лако, 
немасно месо заједно са свежим воћем и поврћем постане тренд, мање од једне трећине 
популације наручиће ове састојке када обедују. Медији наводе људе да верују да се свако 
храни, или би требало да се храни на тај начин. Свакако, једна трећина наших гостију је 
значајна, али не треба заборавити ни друге две трећине које не желе у тим трендовима да 
учествују. 
Препознати дакле разлику између хирова и трендова. Хир је идеја која долази и пролази 

брзо, док трендови остају неко време и много пута постају норме. Ако реагујете на хирове, 
мастило ће једва бити суво на новом менију, складиште ће бити много нових намирница, али 
их нико неће наручивати. Праћење хирова кошта пара док праћење трендова може донети 
новац. Многи успешни независни ресторатери, као и ланци, направили су каријеру праћењем 
и развијањем трендова. Док сте ви увелико уочили и започели реализовати нове трендове а 
остали каскају за вама и следе вас, ви сте вођа-лидер (McVety Paul, 1990). 
ИЗРАДА ЈЕЛОВНИКА И МЕНИЈА ПРЕМА УСЛОВИМА РЕСТОРАНА 
При изради новог или допуни, новим ставкама, већ постојећег јеловника, морају се 
употпуности познавати просторни, кадровски и други капацитети ресторана. Исто важи и за 
писање јеловника за ресторан који је у фази планирања. Све почиње са јеловником. Распоред, 
дизајн, декор, производно услужни програм, опрема и особље зависе од јеловника и његовог 
садржаја. Различито ће се посматрати ресторан којем је потребна промена јеловника а 
другачије, нови ресторан у фази планирања (Kotschevar, 1994). 
Промене у јеловнику постојећег ресторана захтевају сагледавање следећих фактора : 1) 
могућност набавке намирница за планирану измену или допуну, 2) могућност 
рационалнијег искоришћења постојећег асортимана намирница, 3) како ће нове или 

измењене ставке утицати на повећање трошкова и да ли ће их поднети продајна цена јела, 
4) да ли постојећи капацитети опреме могу прихватити нову ставку, 5) какве су физичке 



могућности просторија и радника, 6) да ли ће измена угрозити праволинијски ток 

намирница и јела, 7) да ли је особље стручно да проведе планиране измене и 8) да ли 
измена одудара од производно услужног програма(теме) ресторана. 
1) Доступност намирница на тржишту за тражену измену или допуну, током целе године, је 
важна због чињенице да уврштено јело у јеловнику мора бити константно доступно гостима. 
Ако се неради о сталном јеловнику већ сезонском онда намирнице морају бити доступне у 
сезони када се јело и нуди гостима. 
2) Искоришћеност постојећег асортимана намирница је важна јер се рационализује 
набавка, складиштење, примарна обрада и слично, док би друге намирнице, које нису до тада 
кориштене, повећале трошкове свих набројаних процеса, што би утицало на цену коначног 
јела. На несрећу, потпуна искоришћеност постојећег асортимана намирница није увек могућа 
када се додају нове ставке у јеловнику. Потребно је донети одлуку у вези тога како ће се нова 
ставка продавати у односу на додатне трошкове који се јављају. Дакле мора се пазити на 
баланс између тежње за потпуним искоришћењем постојећег асортимана намирница, чија 
рационалност може довести до монотоније у јеловнику. 
3) Продајна цена јела је значајна у сваком угоститељском објекту, како са аспекта 
прихватања од стране циљне групе гостију тако и са аспекта задржавања или повећања 
разлике у цени односно профита од стране власника и менаџмента. Потребно је проверити 
колико нова ставка у јеловнику утиче на њу. У том правцу је потребно проверити набавну 
цену намирница за новоуведену ставку, повећане трошкове набавке, сладиштења, обраде, 
додатне радне снаге, енергије и других трошкова које могу изазвати нове ставке. Ако се 
трошкови заиста повећавају, а творац јеловника и даље сматра да треба увести нову ставку, 
онда продајна цена треба да буде формирана тако да у себи садржи сва увећања новонасталих 
трошкова. Свакако се мора повести рачуна да се продајом јела мора постићи разлика у цени 
као и код других ставки постојећег јеловника. Цена такође треба бити у оквиру цена које ће 
демографски идентификовани гости датог ресторана бити вољни да плате. 
4) Могућности постојеће опреме је нешто што, код увођења нових јела треба обазриво 
проверити. Да ли се уопште поседују уређаји на којима се може планирано јело припремити? 
Да ли је за то довољан капацитет постојеће опреме и простора? Мисли се и на складишне 
капацитете(фрижидере, замрзиваче, полице и регале за суво складиштење и слично) али и на 
производне, где се мора сагледати могућност сваког уређаја посебно. Ако се овај задатак не 
изврши прецизно и тачно, резултати могу бити поражавајући. 
Слика Опрема и простор за топлотну обраду јела 
5. Физичке могућности кухињског простора су уско повезана са употребом опреме. Овде се 
мисли физички, на место и простор око опреме а и на физичку могућност саме опреме. Важно 
је да ли сама опрема може да поднесе повећану тражњу и да ли радна јединица може да 
поднесе повећани обим. Познато је да сваки комад опреме у кухињи има свој максималан 
капацитет производње, што је дефинисано техничким карактеристикама произвођача. Често 
је у документацији истакнут максималан али и оптималан капацитет уређаја. Да би се 
утврдило да ли одређени комад опреме може да поднесе повећање производње, од максимума 
капацитета (према произвођачу) одузети искоришћеност у току периода највећег промета у 
току производње. Затим видети да ли та утврђена разлика неискориштеног капацитета може 
задовољити обим производње планиране нове ставке у јеловнику. Други фактор је 
способност јединице да поднесе нову ставку на менију. Јединица у кухињи је област где се 

извршава група међусобно повезаних задатака. Њих обавља једна особа али у ретким 
ситуацијама високог обима посла, задатке може да обавља више лица. Примери јединице у 
производној линији могу садржати јединице за сотирање, пржење, гриловање и / или 
печење. Приликом додавања нове ставке у јеловник треба размотрити још две околности: да 
ли јединица, као целина, може да поднесе повећану тражњу, и друга околност је 
способност особе која ради на тој станици да се избори са екстра захтевима потребним 

за додатне ставке. Сви људи имају физичке границе изнад којих не могу да обављају више 
дужности. Захтевати од њих да то раде узрокује кашњење у испоруци наруџбини. 
6. Праволинијски проток намирница и јела се несме пореметити увођењем нових ставки у 
јеловник. У добро пројектованим ресторанима људи и производи се крећу тако да је 
укрштање и враћање назад избегнуто. Људи не налећу једни на друге а намирнице и јела се 



крећу корак напред . Особа која пише јеловник мора да анализира сваку потенцијално нову 
ставку како би утврдила да ли ће такав додатак резултирати променом протока. Ако се 
открије проблем са протоком намирница и јела, менаџер мора пажљиво пратити активности 
запослених током производње. Одржавање кратких, свакодневних, групних састанака са 
особљем може допринети откривању и логичном решавању проблема везаних за "застој у 
протоку" производа. На овај начин, развија се победничка ситуација са лаганим протоком 
намирница, брзим услуживање задовољних гостију и повећаном продајом на основу 
проширења јеловника. 
7) Ниво стручности и умешности особља како куварског тако и конобарског, је посебан 
фактор кога треба узети у обзир при уношењу нових ставки у јеловник. Често се овај проблем 
јавља када ресторан жели да побољша квалитет јела и услуга. Ипак, пре провере нивоа 
умешности особља, треба обратити пажњу на демографију области како би се утврдило да ли 
би гости прихватили такво побољшање квалитета. Тек након потврђивања да је ова 
алтернатива могућа, треба спровести анализу тренутне способности особља. Умешност 
особља може се изразити у четири нивоа. Први ниво је тај по коме је линијски кувар способан 
да припреми одређену ставку из јеловника према наруџбини и да је сервира према 
спецификацијама и стандардима ресторана. Други ниво је да кувар који непосредно 
припрема, може да прати структуру јела и количине намирница у рецептима. Трећи ниво је 
шеф који може да изнесе и много компликованије рецепте. Четврти ниво је способност шефа 
са самостално креира рецепте. Састављач јеловника мора пажљиво да процени комплексност 
додавања нових ставки у јеловник, како би их ускладио са стварним способностима особља да 
промену реализује. 
Слично томе, мора се узети у обзир и умешност услужног особља. Пет основних начина 
услуживања којаи се користе су: француски, енглески, бечки, амерички и руски. Сваки од 
њих има различите карактеристике и захтева различите нивое стручности. 
Приликом додавања нових ставки у јеловник, најсигурније је остати у оквиру граница начина 
услуживања који се тренутно користи у објекту. Ако се сматра да је неопходно побољшање 
квалитета услуживања понуде из јеловника, онда се одлука доноси на основу тога да ли се 
особље у производњи и услуживање може увежбати да буде у складу са побољшањем. 
8. Тема ресторана односно програмска производно-услужна оријентација подразумева да 
ресторан или други угоститељски објекат има јасну оријентацију, например, да производи 
јела од дивљачи(ловачки ресторан), јела од рибе(рибљи ресторан), интернационална 
јела(интернационални ресторан), етничка јела(национални ресторан). Нове ставке морају да 
буду компатибилне са темом као и са декором ресторана. Веома често ресторани униште свој 
имиџ удаљавањем, полако али сигурно, од своје оригиналне теме када уведу некомпатибилне 
ставке у јеловник. Често је намера да се придобију нови гости, али напор у приближавању 
свим људима на исти начин уништава оригиналност која ресторан чини пре свега 
јединственим. 
Слика Ресторани са различитим производно услужним концептом(темом) 
Израда јеловника за потпуно новог ресторана је пуно другачија од прерађивања већ 
постојећег јеловника. У новој операцији мени постаје алатка планирања. Пре свега треба 
урадити студију изводљивости. Демографски део студије изводљивости диктира у великој 
мери тип јеловника који ће се писати и према томе тип ресторана који ће се отворити. Када 
је одређен стил ресторана, може се прећи на планирање јеловника на основу ког се одређују 1) 
тема и декор, 2) опрема и 3) особље. 
1. Тема(производно услужни програм) и декор се морају ускладити једно са другим. Када 
се планира јеловник изабране ставке морају бити у складу са производном тематиком. 
Описном терминологијом појачати и елаборирати тему и декор. 
2. Опрема, кад се гради нови ресторан, представља један од највећих трошкова. Значајно је 
одредити који су комади опреме потребни и купити само оне неопходне. Да би се то 
остварило, јеловник се мора прегледати ставку по ставку, и тачно дефинисати опрему за. 
сваку од њих. 
Други корак је одредити нормативе и количину произведених јела. Ту је важно дефинисати 
следеће: 
а) број различитих ставки у јеловнику које се производе на сваком комаду опреме. 



Роштиљ се, рецимо, користи у производњи неколико ставки из јеловника, 
б) број седишта односно капацитет сале за ручавање и предвиђени број особља 
ц) продајну цену предложеног јеловника. 
Када се сакупе ове информације, приступа се процени броја продаје сваке ставке. Тај се број 
упоређује са капацитетом који је предвиђен на етикети произвођача за сваки комад опреме. 
Из ових података могу се одредити величина и број комада опреме коју треба набавити. 
Трећи корак укључује планирање распореда опреме у простору. Два најзначајнија фактора 
која утичу на распоред су проток производа и проток робе. Проток производа подразумева 

проток свих намирница и готових јела, и њихов пут кроз ресторан. Проток намирница 
условљава кретање људи за њима и готовим производима. Кључни циљ у управљању 
протоком производа и намирница је тај да нема укрштања и враћања уназад. Да би се развио 
добар проток у ресторану, почети са сировим производима приликом примања робе и 
пратити их током обраде и производње, до тачке услуживања гостију и даље до прања посуђа. 
Даље, се морају сагледати дужности запослених и пратити њихово кретање кроз ресторан. 
Постоји шанса да, ако проток производа тече без проблема, онда неће бити проблема у 
протоку намирница. Иако је то обично тачно, има изузетака; тако да због санитарно- 
безбједносних мера оба протока треба проверавати. Грешке учињене у овом стадијуму 
планирања могу остати све време рада ресторана. Неколико сати пажљивог планирања може 
спречити године проблема. Тип и количину опреме, као и предложени распоред треба 
технолошки пројектовати на папиру, јер ће бројне промене, додавања и брисања бити 
потребни пре финалног пројекта. Ово је само преглед онога што укључује планирање новог 
ресторана. 
3.Особље представља последњу фазу у покретању новог угоститељског бизниса. Пре 
запошљавања нових особа, значајно је сачинити опис послова за свако радно место, а јеловник 
би требао да буде основа и интегрални део ове процедуре. Потребно је извршити детаљну 
анализу предложеног јеловника, да би се утврдили нивои сожености израде појединих ставки. 
Ови нивои сложености би требали бити интегрални део описа посла. Веома често нови 
ресторан запосли превише квалификовану (и превише плаћену) особу за производњу јела, 
иако особа са мање умешности може да обави посао. Супротно томе, лошији сценарио би био 
запослити неквалификоване особе које нису уопште увежбане и нису у стању припремати јела 
из јеловника. Резултат тога су незадовољни гости, лоша продаја и банкрот (Kotschevar, 1994). 
 
ДИЗАЈН И ГРАФИЧКА ИЗРАДА ЈЕЛОВНИКА 
 
Пошто су извршена неопходна истраживања и донешене одлуке везане за врсту, тип и стил 
рада угоститељског објекта и утврђени нормативи и врсте јела која ће се припремати, 
приступа се дизајнирању и графичкој изради јеловника. Да би се то урадило потребно је 
утврдити какав ће бити: 
• Папир 
• Штампа 
• Боја 
• Баланс 
• Разноврсност 
• Састав 
• Опис 
• Истина у менију 
• Обележавање менија 
• Навођење ставки 
• Величина 
• Дизајн корица 

Важно је да творци јеловника имају основна знања о свим овим елементима и да тачно знају 
шта желе како би направили добру комуникацију са штампарем и направили, за госте 
допадљив и подстицајан јеловник . 
1.Папир. Да би се започео процес израде јеловника, неопходно је прво одабрати квалитетан 
жељени папира. При томе се мора имати на уму колико ће се често јеловник користити. Ако ће 



се он мењати дневно, онда треба да је јефтинији и мање трајнији папир. Не мора бити 
пресвучен и лакше се може изабрати. С друге стране, јеловник који се неће често мењати 
захтева трајнији, пресвучен, тежак, водоотпоран и папир отпоран на флеке. Трајност је веома 
важна при избору папира за корице. 
При избору папира, се морају размотрити и следећи фактори: 
• Јачина 
• Текстура 
• Боја 

• Непровидност (смањење провидности штампе са друге стране папира) 
2. Штампа јеловника би требала бити лака за читање. Од виталног је значаја да штампа на 
менију буде одговарајуће величине. Постоје различити стилови штампе. Три главна су: 
латинско писмо, модерно и писано. Латинско писмо је карактеристично по комбинацији 
танких и дебелих карактеристика. Лако је за читање и користи се код новина, магазина и 
књига. Латинско писмо треба да се користи за опис на менију. 
Модерна штампа нема танке и дебеле карактеристике које се могу наћи код латинског 
писма. Његова слова су пунија и црна. Многе државне институције користе модерну штампу 
за спољашње знакове. Модерна штампа се може користити за заглавље и поднаслов менија. 
Писана штампа изгледа као писано писмо. Писано је тешко за читање и треба да се користи 
само за заглавља и поднаслове менија. Заглавља на менију могу бити: предјела, супе, салате, 
готова јела и десерт. 
Слика . Стилови штампе 

Планер менија мора такође да одлучи о величини штампе. Величина штампе се мери 
тачкама, почевши 6-192 тачке. Већина менија треба да користи најмање 12-о тачкасто 
штампу. Мања штампа је превише тешка за читање. За опис, простор између линија мора да 
постоји, а то се назива проређивање. Проређивање се такође мери тачкама. Када не постоји 
простор између линија, онда се то назива чврсто збијено. Важно је да стил штампе буде 
одговарајући за стил ресторана. Ако је ресторан модеран, јеловник такође треба да буде 
модеран. 
3. Боја штампе је такође важна. Штампа у јеловнику треба да буде тамна, а позадина светла. 
Светло-плава позадина са тамно-плавом штампом је веома атрактивна. Када је штампа бела 
а позадина тамна, ово се назива обрнута штампа. Избегните обрнуту штампу за унутрашњост 
јеловника. Али, обрнута штампа је прихватљива за корицу менија. Изабрана боја папира и 
штампе на јеловнику, треба да се слажу. Црвена позадина са жутим словима, на пример, би 
била катастрофалан избор. С друге стране, розе папир са црвеном штампом би се добро 
слагао. Професионални штампари или графички уметници могу помоћи планеру јеловника да 
сложи боје папира и штампе. 
Постоје многе варијације слогова. Ове варијације такође укључују нижа и виша слова. Нижа 
слова су мања слова и виша слова су капитална или велика слова. Нижа слова треба да се 
користе за опис , а виша слова треба да се користе за наслове или поднаслове у јеловнику. 
Планер јеловника мора да одлучи да ли ће или неће корисити италик верзију слога. Италик 
верзија слога је накривљена и чини да јеловник буде тежи за читање. Ова форма штампе треба 
да се користи за заглавље или поднаслове и да истакне неке ставке у јеловнику. 
4. Баланс. Јеловник је избалансиран када број ставки у различитим групама буде 
пропорционално распоређен. На пример, ако јеловник има 12 предјела, 2 супе, 4 салате, 20 
главних јела и 8 десерата, сматра се добро избалансираним. Ако постоји већи број главних 
јела од других ставки, ово није прихватљиво већ ни препоручљиво због тога што су главна 
јела фокус јеловника и често представљају најскупље ставке у њему. 
5. Разноврсност је критична за добар јеловник не само за број понуђених јела унутар једне 
групе, већ и за начин на који су јела припремљене. На пример, група предјеела на јеловнику у 
којој се налазе шкољке, медаљони од крабе, диња и бобица нуде добру разноврсност. Главна 
јела могу бити кувана на пари, кувана у води, сотирана, поширана, динстана, пржена или 
печена. Гости цене разноврсност код јеловника. Разноврсност је истовремено одраз 
креативности шефа кухиње. 
6.Састав. Слагање јела је важно код планирања менија и јеловника. Планер менија мора да 
процени колико ће добро неки прилог да иде са одређеним главним јелом. Сладак кромпир, на 



пример, иде одлично уз свињетину. Уопштено, када је главно јело доста укусно, прилози не би 
требало бити подједнако укусни. Соте Строганов се, на пример, може служити са грашком и 
мрквом. С друге стране, ако главна јела буду мање богата, прилози би требали бити много 
укуснији. Један пример може бити спајање печене пилетине са тиквицама провенсал 
(тиквице, парадајз, презле, пармезан, бели лук и одређени зачини). Још један аспект састава 
јела утиче на добру прихватљивост од стране госта а то је различитост и слагање боја прилога 
и јела из које произилази привлачност на први поглед. Боје хране могу бити веома упадљиве 
када се правилно користе приликом састављања менија. Тањир печеног бакалара (белог), 
броколи куване на пари и печен парадајз, на пример, би одразило коришћење добрих боја. 
Привлачност повећава задовољство гостију. 
7. Опис нуди објашњење како се поједина јела или гангови припремају и служе. Опис је тај 
који помаже да се јело са јеловника прода. Главна јела на менију би требало да имају 
најдетаљнији опис. Ексклузивни менији са веома високим ценама ставки требали би имати 
знатну количину описа. Када је опис гангова краћи он указује да се гости који једу ту врсту 
хране по утврђеној цени , у објекту бораве пола до два сата док менији са опширнијим описом 
задржавају госта много дуже у објекту. 
Друга филозофија профит менаџмента захтева мало или ни мало описивања на свом менију. 
Ова врста менија и јеловника користи кратке, ограничене меније и тражи брзу стопу обрта, 
очекујући да клијент остане у ресторану само 15-20 минута. Избор хране је ограничен и 
једноставно исказан, заједно са ценом, тако да се смањује време потребно за госте да одлуче 
шта желе да поруче. 
Трећа филозофија, стил породичне организације, наводи гангове, као што су предјела, десерти 
и пића и даје опис за супе, салате и главна јела. Овај тип организације жели да муштерије 
уживају отприлике од 45 минута до 1 сат. 
8. Истина у менију подразумева да свака ставка описана у јеловнику и менију мора бити 
тачна. На то, угоститеље, као и све друге продавце, обавезују законски прописи о затити 
потрошача. Није дозвољено обмањивање госта и неистинито рекламирање зашта су 
предвиђене оштре судске и инпекцијске казне. Национална ресторанска асоцијација у SAD-u је 
издала упутство "Тачност у менију" у фебруару 1977.године у покушају да помогне 
креаторима јеловника и менија код припремања описа, који треба, тачно да презентују 
наведене ставке у њима. 
9. Обележавање јеловника подразумева да све што је наведено у њему мора бити тачно и 
доказиво. Ово се посебно односи на нутритивне изјаве и изјаве везане за здравствену корист 
хране, која ако се унесе у јеловнике, морају бити научно потврђене и доказиве. Све ово тражи 
да менаџмент и стручни радници у угоститељству прате законску регулативу из ове области 
и да је проводе у пракси. Нутритивна тврдња се чини онда када се наводи присуство неког 
састојка у јелу. Речи, као што су: без холестерола, свеже, здраво, природно, немасно, лако и 
смањено, често се користе у јеловницима и менијима. Здравствена тврдња извештава да 
постоји веза између јела или оброка и превенције неке болести, као што је на пример тврдња 
да воће и поврће обезбеђује превенцију против канцера. 
Нутритивне и здравствене тврдње се не морају појавити увек директно у јеловнику или 
менију, али се морају направити доступним за све госте кроз брошуру, постер, таблу и 
записник. 
10. Навођење јела(ставки) у јеловницима и менијима се врши по оном реду по ком ће бити 
услужена и комзумирана. У већини јеловника и менија се јела наводе на један од два 
начина,како је већ истакнуто у уводу овог поглавља. У обе варијанте, које одликују Европско 
угоститељство где је салата наведена на крају испред десерата код Американаца и још неких 
земаља салате иду иза супа...Пракса је наметнула и правило да најпрофитабилнија јела у групи 
треба да буду прва или последња наведена. Најпопуларније и мање профитабилне ставке 
треба да су наведене у средини. 
Док гост чита колону на доле било ког избора, обично прво погледа прве наведене ставке, 
прескочи централни део, па онда прочита последњих неколико јела, пре него што пређе на 
следећу колону. Најпопуларније ставке имају вероватноћу да буду поручене без обзира на 
њихово место у јеловнику. 
Најбоља локација за најпрофитабилније ставке је прва половина четвороугаоника на 



једностраном јеловницима. Када гост отвори мени са десна на лево, прве странице виђене у 
четвороугаонику су друга станица. Због тога што сте научили да читате са лева на десно, 
клијент ће почети са читањем од четвороугаоника горе лево, али ће уствари прво видети 
други четвороугаоник тј. горе десно. 
Главна јела обично буду наведена са десне стране након навођења предјела, супа и осталих 
јела, са десне стране. Високо профитна главна јела, као што су пилетина и тестенина треба да 
буду наведена прва испод заглавља главног јела, онда јастог, говеђи бут и телетина. 
11. Величина јеловника би требала бити толика да прикаже јела а да при том страница не 
буде превише пренатрпана. Превише велики јеловник може бити необичан за руковање и 
чување. Најпопуларнија величина менија је 8,5 инча x 11 инча. Треба избегавати превише 
мале јеловнике јер га гости отежано читају. Већина јеловника је сачињена од 4 странице. 
Корице чине прву и четврту страницу, а списак јела је на трећој и четвртој страница. 
12. Дизајн корица је маркетиншки веома значајан јер предња и задња корица дају могућност 
за неописиву рекламну моћ. Корице јеловника треба да одражава декор и врсту(тему) 
ресторана или другог угоститељског објекта. Примера ради специјализовани ресторан, ког 
карактерише припрема бифтека и стекове користи црвене столњаке и црне салвете може да 
тражи да корица јеловника буде црвена са црном штампом. 
Предња корица треба да има име ресторана и препознатљив симбол или лого ресторана. Лого 
рибљег ресторана може бити бела капа, сидро или велики талас. Задња корица може навести 
адресу и број телефона ресторана или било какву другу информацију, као што су информације 
које су кредитне картице прихватљиве у објекту. Радно време, историја ресторана или 
разносачка услуга могу се појавити на задњој корици. Изненађујуће, око 50% ресторана 
користи последњу страницу у рекламне сврхе. 
Такође је важно запамтити да корице треба да буду трајне, водоотпорне и отпорне на флеке, 
осим ако се јеловник мења дневно и ако је потрошан (Drysdale, 2002). 

  




