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Исхрана у авионском 
саобраћају

Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет

Депратман за географију, туризам и 
хотелијерство

Први лет 17.12.1903. у месту Kitty Hawk
(Северна Каролина) од стране Orville Wright-а
који је омогућен помоћу “машине теже од
ваздуха”. Лет је трајао 47 секунди, на висини
од 2000 стопа.

Први редовни превоз авионом догодио се у 
августу 1919. године у Европи, између 
Енглеске и Француске, а послужење хране је 
било укључено од самог почетка лета. Тада је 
послужена дивљач и неколико врста чајева. 

Прво послужење пића у авионском саобраћају
се догодило 1914. године када је на једном лету
цепелином путницима послужен шампањац уз
оброк, а 1920. године су увели трпезарије где су
кувари припремали топле оброке за путнике.

1) Историјски преглед послуживања хране у 
авио-саобраћају



2

Током 1920их година развијала се Imperial Airways. Њихова кетеринг услуга у
авионима укључивала је само сендвиче и чај или кафу. Услуге сервиса хране
су вршили четрнаестогодишњи “cabinboys” који су такође путовали на
одређеним рутама, али им је било забрањено да буду тежи од 100 lbs (40 kg). У
то време није се обраћала велика пажња безбедности на летовима, па су тако
за седишта одабиране столице од прућа, јер су имале малу тежину.

Први забележен лет на ком је био послужен цео оброк приписује се компанији
Air Union, 30. јула 1927. године. Стјуарди су том приликом послужили предјело
(hors d’oeuvres), салату од јастога, хладну пилетину и шунку, nicoise салату,
сладолед, сир и воће. У понуди пића су били шампањац, вино, виски,
минерална вода и кафа. Међутим, сервис хране и пића је прекинут у јуну 1929.
године јер авион (F-60 Goliath) није био прилагођен за ову врсту услуге.

Imperial Airways је 1938. године први увео оно што се
данас може назвати “угоститељским центром”
(“catering centre”) и храна је постала суштински део
укупне услуге коју путник очекује.

Dobbs је 1946. године конструисао прву независну
авионску кухињу која је саграђена да служи “Deltа”-и у
Атланти.

Педесетих година прошлог века авионска индустрија је
доживела процват, јер су авиони постајали већи, а дужина
путовања се скраћивала. Стога је развој побољшаних
услуга постао приоритет. У то време је почело
практиковање дубоког замрзавања хране, која је чувана у
хладном складишту пре транспорта у авион. Након
полетања авиона, храна је одмрзавана и загревана у
електричним рернама на потребну температуру. Овакав
начин оброка био је лако прихваћен како у САД-у, тако и
међу европским авио-компанијама.
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Временом су авио-компаније биле
суочене са упознавањем широког
спектра етничких укуса и специјалних
исхрана. Забележена је раскошна услуга
оброка на 14-сатном лету из Европе у
Њујорк. Путници BOAC-а (Вritish
Overseas Airways Corporation) имали су
избор да наруче своје месо сирово,
средње или веома печено. Јајима за
доручак било је потребно времена да се
скувају, у зависности од надморске
висине, на пример – 20 минута на 9000
стопа висине.

Слика 1: “Сlipper” летећи брод
Извор:
https://www.messynessychic.com/2017/12/15/the-
long-lost-world-of-the-luxury-flying-boat/

Неколико новијих и већих авиона опремљено је коктел баровима, који су се
у 1956. години показали најпопуларнијим. Двоспратни “clipper” авион, који су
имали кабине на горњем спрату, а простор за спавање на спрату ниже, били
су изузетно погодни за обављање угоститељске услуге. У већини случајева
оброци и већина пића су били укључени у цену карте. Трансатланска
“Monarch” услуга BOAC-а је пример луксузног авионског путовања на
високом нивоу.

Рани тренд је био да авио-компаније развију сопствене угоститељске
системе са сопственим угоститељским објектима на свим већим
аеродромима, посебно на аеродромима чвориштима. ВОАС и British
European Airways (BEA) су припремали и послуживали у ваздуху више од
10000 оброка сваки дан, од којих се неки састоје и од шест или седам
гангова. Колица за оброке била су израђена тако да могу да се утоваре
директно у означена места за кухиње, укључујући положаје расхладних
уређаја.

Развојем нових млазних мотора 1959. године, ВОАС је увео четири
различите врсте услуга:
De Luxe
Прва класа
Туристичка класа
Економска класа
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Дерегулација америчких авио-компанија 1978. године променила је готово све
аспекте авио-компанија, укључујући и угоститељске услуге. У намери да
смање трошкове, услуга хране је била смањена или чак потпуно уклоњена.
Мањи број стјуарда и већи број укрцајних летова је довео до тога да је било
немогуће понудити услугу исхране.

Средином 80их година 20. века 
пословање кетеринга у авионској 
индустрији додатно се променило 
пошто су авио-компаније почеле да 
продају своје авионске кухиње и 
спољни сарадници (outsourcing) су 
почели да производе храну за авио-
компаније. Одлуке o услугама на 
летовима су постале преcудне за 
испуњавање потреба и очекивања 
путника. 

Слика 2: Стјуардесе 1960-1970. године Pan Am-
a
Извор: http://www.everythingpanam.com/1960_-
_1970.html

Како многе авио-компаније нису нудиле услуге
оброка на до 1500 дневних летова, неке
компаније су покушавале да путницима нуде
купоне за попусте уместо летачког оброка. На
пример, Sky Chef је почео да нуди пите и пице,
Northwest Airlines је сарађивао са Пепси
компанијом како би у авионима понудио Taco
Bell, Pizza Hut и KFC, а United Airlines је
употребио Macdonald’s-ове оброке за децу на
летовима.

Међутим, неке авио-компаније су разграничиле
своје стратегије исхране у авионима како би на
друге начине испуниле очекивања путника
вредности за новац. Japan Airlines представио је
суши бар током лета. Air Canada је промовисала
Nutri Cuisine – бренд који нуди храну са мање
масти, соли, шећера, као и Flex-Meal, хладну
плату доступну за послужење током целог лета.
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2) Индустрија исхране у авио-компанијама 

Путници

Авио-компаније

Снабдевачи 
(угоститељи)

Снабдевачи (хране 
или друго)

График 1: Сучељавање између “играча” који учествују у
угоститељству авио-индустрије

-Анализа графика 1-

Улога путника – Путници углавном очекују да током лета имају онакву
услугу за који су платили. Једно истраживање о понашању путника
открило је да путници могу бити послужени a la carte системом услуге или
вечером са седам гангова са избором од пет главних јела, услугом
међуоброка или доручком, доступним у било које време лета.
Истраживање је такође открило да већина путника жели да им се оброк
сервира према њиховом темпу, да имају више времена за одмор или рад и
да буду послужени високо индивидуалном услугом са “грациозношћу и
елеганцијом”.
Путници често не знају шта се дешава “иза паравана” послуживања
њихове хране током лета и да то обухвата дуготрајан процес и планирање
и има одређена ограничења. Нека од ограничења су:
 Дужина лета
 Време лета
 Националност или етничка припадност путника
 Цена хране
 Сезоналност намирница
 Цена рада припреме оброка
 Време и напор уложени у прање посуђа
 Мириси који могу да пробију у кабине са путницима
 Способност оброка да одрже ниску влажност и притисак
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Улога снабдевача (угоститеља) – у обезбеђивању свих јела, пића и других
производа (ћебади, часописа, слушалице итд.), снабдевачи угоститељи имају
две улоге: да припреме предмете који нису купљени директно од добављача и
да намонтирају носаче и колица. Да би се то учинило, производне јединице за
летење су смештене на и у близини главних аеродрома. Такође, они
производе неке потрошне прехрамбене производе и састављају друге.

Слика 3: Достава намирница у авион
Извор: 
https://airportsinternational.keypublishing.
com/2011/02/10/catering-to-the-
industrys-needs/

Два разлога због којих се
добављачи-угоститељи одлучују за
израду менија ван аеродрома:
Трошкови простора
Трошкови рада.
Простор на аеродрому је толико на
цени да није могуће да јединица за
производњу оброка произведе све
оброке потребне за све класе. Неки
добављачи-угоститељи припремају
оброке само за прву класу, а све
остале оброке дају вањској
производњи.

Улога авио-компанија – купац снабдевача–угоститеља није путник који
плаћа карту, већ заправо авио-компанија. Снабдевач-угоститељ мора да
одговори захтевима и жељама авио-компаније и свим ширим мотивима које
авио-компанија може да развије. Авио-компанија, макар теоретски, настоји
да установи шта би “летећем купцу” могло требати, па преко снабдевача-
угоститеља треба да покуша да протумачи и одговори на те жеље.

Слика 4: Логои познатих авио-компанија данашњице
Извор: https://www.airlinesbooking.net/best-airlines-world-recognized-brilliant-services/
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Улога добављача (хране и остало) – добављачи могу снабдевати
угоститеље . Ако добављач прими директне поруџбине од авио-компанија, он
испоручује своју робу летачким производним јединицама, којима могу
управљати угоститељи. Авио-компаније купује директно од добављача из
више разлога:
o Континуитет снабдевања на свим њиховим станицама
o Преговарање о попусту
o Повезивање са сликом бренда производа
o Спремност добављача да пружи производе који испуњавају спецификацију
уговора.
Исто тако, добављачи имају два приступа у производњи својих производа.
Неке авио-компаније или угоститељи испоручују своје стандардне производе,
док други израђују и добављају специјалне производе дизајниране за авио-
индустрију. У првом случају, ти производи се производе у фабрици или погону
у којем се производе и многи други производи. Они могу бити мало
модификовани за ово специјално тржиште. На пример, произвођачи
алкохолних пића морају да се производе у минијатурним боцама, уместо у
боце од 40 унци. У другом случају, произвођач се концентрише на просту
производњу циклуса прехрамбених производа, што је често његов једини
посао, па стога може произвести велике количине тих производа који ће се
продати сектору угоститељских летова, као методу “outsourcing”-а

Однос авио-компаније и угоститеља заснован је на пружању услуга. Авио-
компанија захтева од свог добављача угоститеља да испоручи одређене
кључне варијабле као што су:
 Конзистентност прехрамбених производа
 Тачност подизања
 Тачна испорука
 Вредност за новац
 Однос услуга
 Здравље, хигијена и сигурност
 Иновације
 Свеукупне оперативне перформансе

Међутим, у данашњем сложеном пословном свету, све ове ствари се не
могу сагласно договорити на основу “стискања руку”. Дакле, у већини
случајева авио-компаније и угоститељи ступају у правни однос на основу
склопљеног уговора између њих.
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3) Тржиште авионских путовања и путник

Од кад је почела да се развија авионска индустрија, тако је наставила да се
креће узлазном путањом ка све више путника и сваким даном све више
летова. Тако је, на светском нивоу, 1960. године је забележено 385.303
путника у авионском саобраћају, затим 1980. године број путника је достигао
26.772.298, док је 2000. године било чак 70.799.734 путника. Трагични
догађаји, попут напада на World Trade Centre у Њујорку 2001. године довели су
до тога да путнички авионски саобраћај опадне за 23% у октобру те године.
Међутим, како велике међународне компаније и даље смањују потражњу,
нискобуџетни превозници и даље уживају снажан раст путника, подстакнути
смањењем тарифа. Нови учесници на америчком тржишту одлучили су да
позиционирају производ као један од ниских трошкова на високофреквентним
рутама. Овај положај може довести до уклањања угоститељских галија како
би се у авион могло сместити више седишта. Трошкови се такође спуштају
тако што се употребљавају карте без папира, продајом путем интернета и
телефона, а не путем туристичких агената који наплаћују провизију. Продаја
хране и пића уместо давања даје додатни ток прихода. Европски EasyJet и
Ryannair, канадски WestJet и амерички Jet Blue су само неке од нискобуџетних
авиокомпанија које имају многобројне летове.

Авио-компаније користе сегментацију
тржишта као средство за пружање
правих производа и услуга за различите
подгрупе купаца. Тако су
идентификоване карактеристике група
потрошача као “мете тржишта”.
Потражња за авионским путовањима
може се поделити у четири широке
групе корисника које су засноване на
сврси путовања:
 Пословни (бизнис) путници –
корпоративни, независни,
конференцијски, подстицајни...
 Путовање у слободно време –
“произвођачи” одмора, посете родбини
и пријатељима
 Путовање из личних разлога –
студентско путовање у студијско место,
посета болесним рођацима, миграције...
 Транспорт писама и терета

Слика 5: Пословни (бизнис) путници
Извор: 
https://www.aviokarta.net/poslovni-
putnik/
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4) Путников апетит и исхрана
И укус и апетит се мењају током лета
авионом на великој надморској
висини. На пример, утврђено је да
укус хране постаје мање изражен на
великим висинама и ароме вина су
смањене. На великим висинама
многи људи јаче реагују на алкохол и
кофеин. Постоје и други ефекти у
кабинама, као што је смањен ниво
кисеоника и висински ефекти које
производе физиолошке реакције код
људи, које заузврат утичу на апетит.
Један од ефеката лета на дуге стазе
је дехидратација, која има различите
ефекте на тело, а један од њих је
успоравање варења. У комбинацији
са ограничењем у кретању,
препоручује се избегавање узимања
тешке хране.

Као одговор на то да се не конзумира тешка храна, бројне авио-компаније
нуде избор лаганих и лако пробарљивих оброка за своје путнике пословне и
прве класе. Иако су авио-компаније током година много уложиле у
побољшање авионског кетеринга, путници коментаришу да “сва храна има
исти укус”.
Оброци који се сервирају на летовима ка западу дизајнирани су у односу на
време доласка, тако да се лет завршава оброком који одговара времену
одредишта. Међутим, то се разликује за летове ка истоку са вечерњним или
касним ноћним одласцима. Иако ти летови на одредиште стижу између 11 и
17 часова по локалном времену на одредишту, путницима се пре слетања
послужује доручак, јер би ручак или вечера били несвојствени за њих.
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5) Планирање менија и стратегије 
производње хране

Израз “планирање менија” се користи да се опише како се одређује
асортиман производа у фази развоја концепта, израз “развој менија” би
требало да се односи на накнадну измену планираног менија. Израз “дизајн
менија” би требало да се примени на начин креирања картице или екрана на
којима је мени.

Процес планирања менија у авио-компанијама је отежан из више разлога:
 Сложен однос добављача, угоститеља и авиокомпанија
 Мешовита тржишта која се опслужују, тј. различите класе путника и много

различитих националности
 Ефекат летења на висини на апетит путника и перцепцију хране
 Потреба да се у транспорту употреби техника попут замрзавања скуване

хране и безбедно чување хране у авиону
 Ограничења у погледу простора и дозвољене тежине у авиону.

ХРАНА

Истраживање 
производа

Руте 
летења

Ланац 
снабдевања 

храном

УГОСТИТЕЉ

Безбедност 
хране

Способност

КУПАЦ-
ПУТНИК

Истраживање 
начина живота 

путника

Повратне 
информације 

од путника

Типови 
авиона

Обрасци 
лета

АВИО-
КОМАПНИЈА

Стратегија 
сервиса

Класе 
путника

Буџет

МЕНИ

График 2: Процес планирања менија у авио-индустрији
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-Анализа графика 2-

Храна – врсте хране и прехрамбене навике
варирају широм света. Добављачи хране
играју кључну улогу у утицају на састављање
менија, осигуравајући континуитет понуде
намирница и истраживањем и развијањем
нових прехрамбених производа. Део посла
тима за планирање менија је да се мени
испланира користећи безбедне намиранице.
Израз “безбедан” се односи на
микробиолошку безбедност. Треба се
придржавати савета из микробиолошких
лабораторија датих за одређени производ.
Микробиолог би требало да обавести тим
задужен за храну које намирнице су
класификоване као несигурне у садашње
време или коју храну треба избегавати. Неки
од примера су јаја и одређене врсте
шкољкаша.

Слика 6: Оброк у авиону
Извор: 
https://matadornetwork.com/read/b
est-worst-airline-food/

Истраживање производа – планирање менија и развој нових рецепата
нису само једноставно смишљање нових јела, већ се значајније гледа на
перформансе производа, тј. факторе који се морају узети у обзир приликом
припреме, хлађења, складиштења и загревања у авиону. То често значи
прилагођавање рецептура – за одређене намирнице се морају увести
алтернативе и додаци са стабилизацију и побољшање производа. Поред
тога, за ублажавање прекомерних мириса који долазе од топле хране у
авиону, храна би требало да се третира на посебне начине. Развој
производа укључује експериментисање са различитим деловима опреме и
процесима метода, испитивања добављача алтернативних састојака и
експериментисање са новим намирницама кад постану доступне. Понекад
то може значити и смањење трошкова и састављање алтернативних
рецептура и спецификација јела. Поред тога, тим за развој производа авио-
компаније који планира мени треба да буде укључен у органолептичку
процену прехрамбених артикала и јела (дегустација хране).
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Купци-путници – јасно је да менији
морају бити планирани тако да привуку
купце-путнике. Како би се
идентификовале њихове потребе и
очекивања, могу да се употребе
различите методе. Истраживање начина
живота често се врши путем часописа,
новина и периодичних публикација, где
се могу видети о којим појмовима и
идејама о храни се пише. Други приступ
је директно тражење купаца или
надгледање њиховог понашања. Ту су и
повратне информације о јелима из
менија у авиону од стране стјуарда, у
смислу процене путника. Упитници се
могу користити за процену популарности
јела. Евиденција се води у односу избор
два главна јела, наводећи колико је
свако од та два јела конзумирано.

Авиони, авионске руте и обрасци – основна фунцкија планирања је
успостављање стандарда каква ће се храна и јела сервирати. Често ће сама
авио-компанија одредити каква храна ће да се служи путницима. То треба да
укључује прецисзну комбинацију јела, порција, величине јела за сваку руту.
Свака авио-компанија ће, приликом планирања менија, узети у обзир шта
конкуренција нуди. Такође треба да се обрати пажња на цену сваког менија,
а параметри треба да буду постављени за економску, пословну и прву класу.
Основни принципи планирања менија такође се примењују на оброке током
лета, осим кад се полазна тачка планирања односи на путнике са
послужењем испред њих. Величина и обим послужења имају утицај на
изводљивост шта се може постићи хиљадама стопа у вадзуху, а истовремено
обезбеђивање одговарајућег и удобног оброка за путника. Због тога се
обично узима у обзир следеће:
 функцију оброка у односу на обрасце лета, тј. који део дана је покривен –
доручак, касни доручак, ручак, касни ручак, вечера, касна вечера
 величину послужавника, укупну спецификацију јела за сваку авио-
компанију у односу на руте којима се лети и авионе који се користе
 разне врсте путника, успостављајући адекватну резервацију направљену
за специјалне исхране, религије, етничке оброке, вегетаријанце
 могућност летачке кухиње, њену радну снагу и опрему у односу на руте
којима се лети и центре за летење
 доба године
 број гангова које сваки авио-превозник захтева, ово је посебно примењиво
за прву класу
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Стратегија сервиса авио-компаније – авио-компаније доносе одлуку о
својој стратегији услуга лета. Захтеви за угоститељство варирају у
зависности од тога да ли је лет и услуга заказана, унајмљена или јефтина,
без додатака (График 3).

Low-cost, без 
додатака

Унајмљен лет 
(Чартер лет)

Лет по распореду-
заказан

Оброк се испоручује као део пакета за 
цену карте

Део овог пакета је и оброк, али са малим 
или без могућности избора

Храна се не испоручује бесплатно, 
путници могу да донесу своју храну

График 3: Нивои услуга у авионима у зависности од типова лета

Класе путника/лета – прва/бизнис/економска класа нуде различите нивое
услуга. Тренд је прелазак са формалне трпезе у лежерну услугу у складу са
потребама клијента. Јела су током 1980их, па чак и почетком 1990их била
веома структуирана у првој класи. После полетања, гангови су се
послуживали један за другим на колицима у веома строгим оброцима.
Међутим, ово се доста променило. Неке авио-компаније су усвојиле модерније
приступе који путницима дају контролу над оним што једу и када једу. На
пример, у лету са British Airways-ом, путници имају потпуну à la carte услугу и
више не постоји формална услуга оброка у првој класи. Путници могу да
траже све што они желе, када желе, мада је у већини случајева тако да људи
желе да једу у исто време, они који су у околини и седе једно поред других. На
пример, ако путници желе да раде током лета, желеће да конзумирају прво
само минералну воду и канапее или свеже цеђени сок поморанџе, затим само
салату и чинију супе, а касније да наруче главно јело и шампањац. У
економској класи се такође су се услуге такође промениле, због целог стила је
постала забавнија, храна је модернија, али уз леп избор, мало
традиционалног и више је софистициранија.
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Добављач/угоститељ – како би
целокупна авио-индустрија била у току
са тренутним стиловима и трендовима
у храни и ресторанима, неколико
главних превозника и угоститељских
добављача имају развојне куваре и
кухиње. Сврха развојне кухиње је
креинрање нових менија и нових јела.
На тај начин се одржава
заинтересованост превозника на
подстицање занимљивих менија.
Редован путник се вероватно неће
бунити ако се оброци стално понављају,
али ће се више радовати ако стално
буде конзумирао нове и другачије
оброке. Међутим, обезбеђивање оброка
може да варира од једног лета до
другог, посебно кад се узму у обзир
различити делови света. Такве
варијације могу бити засноване на
природни локалног ланца снабдевања и
на способности било ког производног
погона.

Слика 7: Припрема хране за путнике у 
авиону
Извор: 
https://www.stripes.com/news/what-does-
it-take-to-feed-an-aircraft-carrier-on-a-
combat-mission-about-17-300-meals-
1.527749

Дизајн менија – садржај менија ствара слику која одражава целокупни стил
превозника. Одштампани мени дат путнику требало би да одражава
целокупни корпоративни имиџ, укључујући корпоративне боје и лого.
Штампани мени се представља као још један начин промоције авио-
компаније.

Слика 8: Мени у авио-компанији Air Serbia
Извор: 
https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirect
Link-g1-d8729096-i202646732-Air_Serbia-
World.html

Слика 9: Мени у авио-компанији Wizz Air
Извор: 
https://en.calameo.com/books/0043079411
3fe93aad6c8
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Специјални менији

Специјални менији су важан део сервиса хране у авиону. На пример, US
Airways има 2,1% путника који узмиају специјалне оброке, што је око 3000
специјалних оброка сервираних на месечном нивоу у првој класи и око 36000
оваквих оброка у економској класи. Путници бирају специјалне оброке из
различитих разлога, неки од тих разлога су религија, здравље, начин исхране
итд. Тако је British Airways пионир у послуживању вегетаријанских јела у
Конкорду 1970их, што је тада било намењено само за прву класу, а касније и
за економску.
Препознато је да путници не узимају специјалне меније само ако имају
потребу за тим, већ, на пример, људи који нису вегетаријанци узимају
вегетаријанске меније. Разлози за то су комплексни и нису у потпуности знани,
можда путници сматрају да је то посебно боље од просека. Разлог може бити
да су специјални оброци сервирани пре редовних, па да би путник брже добио
услугу оброка одлучи се за специјални мени.
Припрема специјалних оброка ван кухиње захтева одређене спецификације.
Вегетаријанска јела, морска храна, храна са мало масти и мало холестерола
су специјална јела која се најчешће захтевају (Табела 1).

AVML ASIAN VEGETARIAN MEAL
BBML INFANT/BABY FOOD
BLML BLAND MEAL
CHML CHILD MEAL
DBML DIABETIC MEAL
FPML FRUIT PLATTER
GFML GLUTEN-FREE MEAL
HNML HINDU (NON VEGETARIAN) MEAL
JPML JAPANESE MEAL (LH SPECIFIC)
KSML KOSHER MEAL
LCML LOW CALORIE MEAL
LFML LOW CHOLESTEROL/LOW FAT MEAL
LSML LOW SODIUM, NO SALT ADDED
MOML MOSLEM MEAL
NFML NO FISH MEAL (LH SPECIFIC)
NLML NON LACTOSE MEAL
OBML JAPANESE OBENTO MEAL (UA SPECIFIC)
ORML ORIENTAL MEAL
RVML RAW VEGETARIAN MEAL
SFML SEA FOOD MEAL
SPML SPECIAL MEAL, SPECIFY FOOD
VGML VEGETARIAN MEAL (NON-DAIRY)
VLML VEGETARIAN MEAL (LACTO-OVO)
VOML VEGETARIAN ORIENTAL MEAL

CODE EXPLAINING

Табела 1: Универзални кодови за специјалне оброке у авио-индустрији
Извор: http://demo1.nkuht.edu.tw/~t0259/amadeus/mealcode.htm
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Оброци за посаду

Поред обезбеђивања оброка за
путнике, авио-компанија такође је
одговорна за обезбеђивање оброка за
посаду – пилота, копилота, стјуарде.
Авио-компаније имају низ приступа
томе. Честа политика је да запослени
конзумирају исти оброк као и путници,
посебно јер ће у већини летова
остати топлих јела након што путници
одаберу своје оброке. Ако је тако,
мора се направити одлука да ли су
оброци за посаду исти као за путнике
прве, бизнис или економске класе.

Слика 10: Сервис у авиону
Извор: 
https://www.nasbiro.com/zaposljavanje/savet
i/saveti-apliciranje-i-intervju-za-cabin-crew-
video

Постоји неколико проблема у политици послуживања 
хране посади:
Ако су оброци за путнике контаминирани бактеријама
које изазивају тровање храном, то ће се пренети и на
посаду која конзумира ту храну, па посада неће бити у
могућности да помогне путницима. То је разлог зашто
увек пилот и копилот једу различите оброке.
Мени за путнике се мења за време од неколико
недеља. Посада често има летове и брзо ће им
досадити иста храна која се послужује тих недеља. Из
тог разлога, неке авио-компаније дизајнирају
специјалне меније за посаду и мењају их периодично.
Посада, посебно кабинска посада (стјуарди), врши
веома тежак физички посао. То значи да треба да
надокнади енергију храном и да конзумира храну
богату мастима и угљеним хидратима, што је супротно
од хране која се послужује путницима.
Током неких летова се уопште не нуди услуга хране
путницима, а запосленима је током смене потребан
оброк или ужина, да би надоместили губитак енергије.
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Спецификације производа

Спецификације играју важну улогу у оброцима током лета.
Различите класе путника захтевају различите намирнице,
јеловнике и стилове услуга и то је разлог од суштинске важности
да угоститељ одговорно реагује на ове захтеве. Први корак је да
пружалац лета, често у сарадњи са авио-компанијом, састави
спецификације производа. Они чине основу за избор добављача
и акције набавке. Једном кад се изабере добављач,
спецификације производа помажу у контроли и одржавању
стандарда пружајући добављачу тачну изјаву о захтеву и
механизам којим се квалитет и стандард могу мерити. Ако је
авио-компанија незадовољна добављачем, треба прво да се
прегледа спецификација како би се увидело да ли производ
задовољава и наставља да испуњава захтеве авио-компаније.
Ако добављач не испуњава захтеве његове уговорне обавезе
може се користити спецификација као основа на којој се бира
нови добављач.
У многим случајевима се не наводе сирове намирнице, већ
“компоненте” целог оброка. Доступне су две врсте састојака:
• Спремно за послуживање (RTS – ready to serve) - купљени
комплетни готови оброци
• Спремно за употребу (RTU – ready to use) – који захтевају
додатни рад.

Стандардизована рецептура

То је битна компонента у производњи хране у авио-индустрији. Представља
писану формулу за производњу прехрамбених производа одређеног
квалитета и количине. Садржај показује тачне количине и квалитет састојака
заједно са редоследом припреме. Стандардизована рецептура је неопходна
за потребе контроле поштовања стандардних спецификација. Циљеви који
треба да утврде:
 приход се може добити из рецептуре и контроле порције
 трошак хране по серији производње и по порцији, а самим тим и профитна
стопа
 хранљива вредост сваког јела
 навођење количине и квалитета намирница које се користе, наводећи
намирнице из спецификација
 потребне методе припреме
 свака стандардизована рецептура треба да садржи и фотографију јела да
би се могао контролисати квалитет, а и да може лакше да се обучи ново
особље које треба да буде упознато са оброцима.
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Познати кувари

Један од начина на који авио-компаније покушавају да се диференцирају је
укључивање славних кувара у процес исхране у компанији. Доносећи знање о
трендовима у храни, овакви кулинарски саветници су кључни за развијање
савремених јела. Прилике за разноврсност и свеже припреме све више
привлачи куваре у авионске кухиње, а авио-индустрија је постала осетиљивија
на идеје кувара. Сваки од ових славних кувара доноси иновативну кухињу из
разних региона света у авио-компаније.

Слика 11: Сервирање хране од стране кувара у авиону
Извор: https://www.careeraddict.com/become-an-in-flight-chef

Менаџмент инвентара

Након што храна и роба буде испоручена у авионску кухињу, потребно је
складиштити је сигурно и безбедно. Управљање залихама је један од
највећих изазова са којима се суочава угоститељ током лета. Постоји безброј
разлога за то:
 авио-компаније управљају циклусима менија – намирнице и производи се
често мењају
 угоститељ вероватно има уговоре са неколико авио-компанија које имају
различите спецификације производа
 спецификације производа су строге, тако да је замена неких производа
алтенативама готово немогућа
 држање превише залиха доводи до повећања трошкова
 авио-компаније неке ствари купују директно од добављача хране и
складиште их у јединици за производњу, али залихе се морају држати
одвојено како би се могла омогућити провера залиха.
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Примање робе

За истовар робе из доставних возила обично се користи посебан улаз за
доставу. Ту обично постоји платформа високог нивоа која омогућава директну
испоруку из задњег дела доставних возила. Ово подручје води пријем робе у
подручје које омогућава привремено складиштење, проверу и распакивање
свих испоручених материјала пре него што буду додељени одговарајућој
“продавници” или директно у производни простор.
Неопходно је обратити пажњу на квалитет робе која је стигла, њену хигијенску
и санитарну безбедност, температуре, квалитет робе, тежину, датум истека
рока трајања итд.

Складишни простори

За широк спектар хране и непрехрамбених производа потребни су
специјализовани простори за складиштење робе. Нека роба захтева посебно
одлагање у замрзиваче и фрижидере. Предмети попут алкохола и робе са
царине захтевају подручје за одлагање са додатном сигурношћу.

Производне кухиње

Компаније за “летеће угоститељство” обично користе модификовани систем
кувања-хлађења, припреме и чувања куване хране. За неке летове се могу
смрзавати јела, ако се, на пример, носи храна и за повратни лет.
Производне површине могу да раде од 16 до 24 сата дневно, уз краће време
затварања за потребе чишћења. Флексибилна технологија кувања, која се
заснива на опреми за кување великог капацитета (Bratt таве, конвекцијске
пећи, паре под притиском итд.) омогућавају да се произведе низ топлих јела.
Након што се храна скува, шокира се на 5°C и онда се чува испод ове
температуре док се не захтева паковање.
Основни елементи кухиње у авиону се своди на:
 хладна мокра подручја (припрема поврћа, воћа, меса, морских плодова)
 хладна сува подручја (сечење сухомеснатих производа, припрема салата)
 топла мокра подручја (бланширање, кување)
 топла сува подручја (печење, гриловање, гратинирање, пржење...)
 прљава подручја (отпаци, прање посуђа)
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6) Управљање безбедношћу хране

Многи фактори могу угрозити безбедност хране и ти фактори могу бити
категоризовани на следећи начин:
• Биолошки фактори (микробиолошки организми – бактерије, вируси,
паразити, гљивице)
• Хемијски фактори (токсичне материје, пестициди, средства за чишћење)
• Физички фактори (страни објекти попут стакла, дрвета, длака, метала)
Тачка покретања управљања безбодношћу хране је минимализовање
контаминације хране, које почиње у процесу продукције. Веома је важно
обратити пажњу да се не контаминира храна која се служи некувана.
Обезбеђивање снабдевања добављача хигијенским поступцима је важна
менаџерска улога и може укључивати спецификације постављања, што
значи да добављачи треба да имају уведен HACCP систем и контролу
просторија. Превенција контаминације подразумева осигурање понашања
запослених у корист хигијене – укључујући прописану одећу, тренинге. То
такође значи да треба штеточине спречити да улазе у просторије са
храном, раздвојити сирову од куване хране, редовно чишћење просторија.
Тренинзи запослених подразумевају да они знају која храна може да се
контаминира и како контаминацију уопште спречити.

HACCP

HACCP је широко препознат у индустрији хране као ефикасан приступ
успостављању санитарних и производних пракси која производи сигурну
храну. У авионском кетерингу је присутан од 1993. године. HACCP системи
функционишу тако што се одређују критичне тачке у производњи које могу
довести до контаминације хране и детерминишу како оне могу бити праћене и
контролисане. HACCP се проширио и на параметре квалитета.
HACCP-ов превентивни приступ сматра се исплативијим од тестирања крајњег
производа, јер се контрола врши свакодневно, а не само у насумичним
тачкама, понекад.
Авио-компаније од својих добављача захтевају да пруже доказе о
свакодневном контролисању путем HACCP система.

Слика 12: Објашњење појма HACCP 
Извор: https://www.rovex-
grejanje.com/haccp-standard
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7) Складиштење оброка и намирница у авиону 

Услужна колица – све спецификације за
услужна колица у авионима су прописане од
стране Асоцијације европских авио-
компанија (Association of European Airlines)
која се налази у Бриселу.
Колица су подложна прилично тешком
руковању током процеса утовара и истовара,
па се тако често могу оштетити. Природа
конструкције колица због тога постаје важна.
Ово је велика инвестиција, а ако колица дуже
буду на поправци значи ће да мора да се
улаже у резервна колица, што је велики
трошак.
Последњих година зу дизајнирана хибридна
колица и добри примери су специјални
компактори за смеће, колица дизајнирана
специјално за малопродају (прозирна) и
колица која су комбинована и делују као
грејање-извор топлоте за топла јела.

Слика 13: Услужна колица
Извор: https://qisexport.en.made-in-
china.com/product/KSmEdGtvhRpO/
China-Inflight-Airplane-Train-Food-
Service-Cart-Trolley.html

Авионске кухиње (Слика 14 и 15) – главне кухиње су обично смештене у
репу авиона, са додатком једне која се налази у центру, а једна мања, по
могућности само опремљена пићима, у предњем делу авиона. Веома
велике летелице, као што је Боинг 747-400, могу имати чак седам кухиња
на главној “палуби”, још три на горњој , које су подржане са великим
подручјима складиштења. Уобичајено, кухиње су смештене на
одговарајућем нивоу у летелици како би се олакшала услуга и требало би
да су смештене у делу где су и путници.
Тежина је критични фактор за рад авиона, јер може да утиче на гориво па
тако на оперативне трошкове. Тако, било каква уштеда у тежини основне
опреме значи да би се могло руковати додатним теретом. Алуминијум је у
широкој употреби у изградњи авионских куња, али је главни проблем
тежине оно што се накнадно уноси у авион, попут авионских колица,
апарата за кафу, пећнице, фрижидери, замрзивачи.
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Слика 14: Авионска кухиња
Извор: 
https://www.aimaltitude.com/products/galley
s-and-stowages/

Слика 15: Авионска кухиња попуњена 
намирницама
Извор: https://www.hisour.com/kitchen-
galley-37933/

Hvala na pažnji!


