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Hola de nou! Com ja saps, el 2016,
elBullifoundation i CaixaBank vam editar Mise en
place, una guia per ajudar-te a gestionar el teu
restaurant, que recollia tot el nostre coneixement,
experiència i consells necessaris per contribuir a
plasmar el teu somni en un projecte viable, rendible
i durador.
Ara, continuem reforçant el nostre compromís
mutu de donar suport i fomentar l’emprenedoria
i la innovació en el sector de la restauració, amb
una nova guia, aquesta vegada destinada a
proporcionar-te les claus per dirigir la sala del teu
restaurant de manera impecable.
Pot ser que ja coneguis la importància de tenir un
bon cap de sala o pot ser que ni t’ho hagis plantejat.
Sigui com sigui, a les pàgines següents no tan
            
    
     
 
restaurant, sinó que aquí t’ensenyarem com ser el
millor.
El millor en tot el que comporta la gestió de
   
         
l’emmagatzematge i la conservació. El millor en
la recepció dels clients i el millor en la direcció de
l’equip de cambrers.
              
    "
"       
restaurant al cim si no disposes d’un cap de sala a
l’altura.
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no serà a serà a la sala
Ferran Adrià
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DES QUE ES VAN INCORPORAR A L’EQUIP EL 1992 I EL 1999,
RESPECTIVAMENT, LLUÍS GARCIA I FERRAN CENTELLES VAN FORMAR
PART DEL NUCLI DUR D’ELBULLI, I VAN AJUDAR A FER EVOLUCIONAR
EL MÓN DEL SERVEI DE SALA AL MATEIX TEMPS QUE LA CUINA
D’AVANTGUARDA, LIDERADA PER FERRAN ADRIÀ, MARCAVA UNA
NOVA ERA I UN NOU CAMÍ A SEGUIR EN EL MÓN DE LA RESTAURACIÓ
GASTRONÒMICA. AQUESTA PASSIÓ COMPARTIDA SEGUEIX ENDAVANT
ACTUALMENT EN TOTS ELS PROJECTES D’ELBULLIFOUNDATION.

              
  
  


    # $ %      &%  
aprenentatge personal en el pla humà, una forma de
vida.
En aquesta guia, pretenem compartir la síntesi de
l’experiència adquirida durant tots aquests anys
       '  
disposar de les claus que t’ajudaran a estructurar la
gestió de les begudes en el marc del servei de sala
en el teu propi projecte.
(             
uns temes o en uns altres segons el teu criteri, però
        "  
de tots els aspectes que has de tenir en compte, de
manera que els puguis connectar per donar
forma a aquesta part tan important de l’èxit del teu
restaurant.
Esperem que et serveixin d’ajuda i inspiració, tant si
el teu camí com a emprenedor encara ha d’arribar
com si ja hi estàs immers i busques fer un pas
endavant en la teva evolució.
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LA
RESTAURACIÓ
GASTRONÒMICA
Són molts els aspectes i
els factors que tenen un
paper en la restauració
gastronòmica. Per això, no
ens podem endinsar en
l’univers de les begudes
sense entendre d’una
      
empresa i, en concret, què
   #
Aquesta primera part tracta
de tots aquests aspectes
que has de conèixer,
connectar i desenvolupar,
des del moment en què
prens la decisió d’obrir
     
enllà de la inauguració, en
la gestió del dia a dia i la
 "   
que permetin evolucionar
amb el temps.
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1.1

HAS DECIDIT
OBRIR UN RESTAURANT

COMPRENDRE
UN RESTAURANT
GASTRONÒMIC

ENTENDRE L’EMPRESA
Benvingut al món de l’emprenedoria!
Al nostre primer volum de Mise en place ja parlàvem de la importància de pensar
detingudament quins són els objectius que et planteges en el moment de prendre la
decisió d’obrir un restaurant.
(         
 &+        
partim d’un enfocament concret en què els objectius principals són aconseguir tenir
un establiment de bona qualitat i els resultats del qual siguin positius i permetin
plantejar-te una evolució contínua en funció de quant et vols involucrar en el teu
paper d’emprenedor. A aquests objectius, hi podem sumar el grau de creativitat i
innovació que estiguis pensant implementar al negoci.
(  
/&         
calgui a comprendre        % #



  

Que per què ho has de comprendre? Doncs perquè d’una altra manera no serà tan
        + 
   
       
detalls vitals per aconseguir l’èxit que esperes.

brillant
Una ideavertir
n
es pot cnoegoci fracassat
en un no has fet
si
s.
els deure
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1.1 HAS DECIDIT OBRIR UN RESTAURANT

COMPRENDRE UN RESTAURANT GASTRONÒMIC

:             +   
  
 
            %
 
una actitud empresarial. Totes les persones que participen en un projecte han
                    
contextualitzant-ho en la restauració gastronòmica i, en concret, dins de l’estil de
restaurant que estem ideant.
;<           
      
ecosistema de cogestió, especialment de tots els responsables principals, que
                %      #
Per posar-ne un exemple:    
    
 
coneguin els objectius d’ingressos que es volen aconseguir, que disposin
d’informació exacta sobre les despeses que genera l’activitat que duen a terme i si
aquestes estan en línia amb el que es preveu. Malauradament, molts professionals
no tenen aquesta informació vital per a un bon seguiment del dia a dia, fet que els

 
         #  =        
restaurants obrin sense tenir ni tan sols un model de negoci, un pla d’empresa o un
pressupost que controli els comptes d’explotació que marcaran les línies a seguir
per poder continuar oberts al cap de poc temps.
No es tracta de ser dramàtic, sinó realista. La majoria de les empreses no
         >                
vint anys. Fins i tot ens atrevim a dir que moltes fracassen abans d’obrir, precisament
per aquesta falta de plantejaments clau.
Aprofundim-hi una mica més oferint-te alguns conceptes sintetitzats:

QUÈ ÉS UNA EMPRESA?
És una organització: un gran sistema, format per altres subsistemes que tenen
uns líders que, juntament amb l’equip, duen a terme unes tasques, agrupades en
processos i per a les quals necessiten un seguit de recursos, en el marc d’una
  K   >        + # W     
tots aquests conceptes focalitzant-nos en la vida d’un restaurant.

QUÈ HAS DE FER SI VOLS
QUE EL NEGOCI PERDURI?
Buscar la millora contínua cap a la qualitat i l’excel·lència: saber diagnosticar
   
     
      =      
constant que mantingui sempre viu el concepte de qualitat et permetrà arribar a
          #
Innovació:           
            #

    

Cuidar la sostenibilitat ﬁnancera: ser prudent, tenir-ne un control estricte i
             [           
d’estalviar per prevenir possibles crisis futures).
Les persones i els seus valors: canviarà segons el model i la mida d’empresa
que vulguis crear, però no deixis mai de costat aquestes claus: talent, compromís
i coherència. Aquests valors han de ser els pilars sobre els quals se sustenti
l’actitud global del teu equip tant en les relacions externes com en l’àmbit intern.
Bona estructura de lideratge: crea un model d’empresa que permeti a les
     
         +  # \     
endavant, són moltes les àrees de responsabilitat i les interconnexions que hi
% 
                   
millorar com una sola persona.
Alineament de l’organització:           
  # $                 
de corregir les disputes entre departaments. Aconseguir que tots remin a l’una i
comparteixin els seus reptes, esforços, èxits i fracassos.
Eﬁciència:     ]
        
recursos i t’adonaràs que, reunint moltes petites accions i actituds, aconseguiràs
optimitzar el rendiment de l’equip i l’estalvi.
Bona planiﬁcació i visió estratègica: un gran líder ha de tenir aquesta actitud
i interpretar què passarà en un futur pròxim per anticipar-se als canvis. És cert
                   &%
  =        &+    K     
              #
Capacitat d’adaptació, aprenentatge i evolució:       
el nostre món actual, amb internet canviant contínuament les regles del joc.
Paciència i tenacitat: no voler tenir resultats a curt termini.

t sempreició
a
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l
a
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c o nd
serà unable.
indispensa
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1.1 HAS DECIDIT OBRIR UN RESTAURANT

COMPRENDRE UN RESTAURANT GASTRONÒMIC

QUINS SÓN ELS RISCOS PRINCIPALS
QUE HAS D’EVITAR?

DEFINIR UNA ESTRATÈGIA
T’AJUDARÀ A PRENDRE DECISIONS

Por del fracàs, la intolerància al risc.

Sense una estratègia, no tindràs un full de ruta clar per complir objectius a curt,
mitjà o llarg termini. Ha de preveure les fases següents:

Falta d’adaptació als canvis.
Evitar que el factor humà jugui en contra teu, especialment la lluita d’egos i
vanitats.
Falta de perspectiva del dirigent o dirigents.

Anàlisi estratègica: has de comprendre l’entorn que t’envolta i a tu mateix per
tenir informació valuosa que ajudi a prendre decisions.
`   K  =      =w  
entorn general.

 { 

 

El teu entorn competitiu.

No saber reconèixer les oportunitats.

El valor que pots aportar amb el teu negoci i quines activitats/accions el faran
possible.

QUIN MODEL D’EMPRESA VOLS TENIR?

Oportunitats i amenaces exteriors.

Com penses que ha de ser la teva empresa. Com la conceptualitzaràs i armaràs
l’esquelet que et permeti veure-la néixer:

Fortaleses i debilitats interiors.

Forma jurídica.

Com corregir, afrontar, mantenir o explotar tots aquests factors que
    
  #
Decisions estratègiques: una vegada feta l’anàlisi, hauràs de prendre decisions

      #

Mida.
:     >   '      [ 
sector de la restauració gastronòmica).

   

Àmbit d’actuació: local, nacional, internacional.
Estructura que li donarà forma, amb tots els aspectes incomptables que cal tenir
en compte.

Estratègia corporativa: quin negoci he de tenir i com el gestionarem.
Estratègia competitiva: en quin/s mercat/s i segment/s hem de competir.
Estratègia operativa: com estructurem les àrees de responsabilitat que
conformen l’empresa perquè contribueixin a aconseguir els reptes plantejats
   [          #}#
Implantació estratègica: el moment de “passar a l’acció”:

 
   ^ 
amb inversors o sense?

      

      =

Target: a qui vols arribar?

DEFINEIX LA TEVA MISSIÓ, VISIÓ I VALORS
Han de ser ferms i perdurables, tot i que també han de permetre canvis en
funció de com evolucioni el negoci:
Què volem ser.

Dissenyar l’organització.
Distribuir els recursos.
Tenir plans d’acció per a cada àrea.
Crear un sistema de control que et permeti auditar les accions per saber si
estan donant bons resultats.
Saber gestionar el canvi sempre que calgui: has d’entendre que un pla
estratègic es llança pensant en el mitjà o llarg termini, però que durant el
trajecte hauràs de prendre un seguit de decisions tàctiques que suposin un gir
o un canvi en el pla general. Aquesta capacitat de reacció i maniobra sempre
           +    #

Per què existim.
En què creiem.
Què hem de fer.
Quins passos hem de fer per aconseguir-ho.
_     
    %
         "
   
  # W         
  
 
gran pilar sobre el qual se sustenti el teu restaurant.
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1.1 HAS DECIDIT OBRIR UN RESTAURANT

VUIT SISTEMES QUE T’AJUDARAN A
COMPRENDRE QUÈ ÉS UN RESTAURANT
(      
 +   %   
     
a terme una bona gestió del teu projecte per poder-lo convertir en realitat amb una
     # $  %             
cal tenir en compte no tenen un ordre en importància ni tampoc un ordre exacte pel
         %  # ~  %       
             {   < #
(            "     #   
 %
           '"     
amb moltes àrees de responsabilitat que s’han de cobrir.

FIXAR UN MODEL DE NEGOCI ÉS CLAU
Un bon plantejament del model de negoci et permetrà respondre la gran pregunta:
com obtinc ingressos i rendibilitat? Per plantejar-lo adequadament has de tenir en
compte les claus següents:
Target: a quin segment de clients t’adreces.
Proposta de valor: el que ofereixes vs.  
  # ~    
important tenir en compte que no tan sols estem parlant del producte que oferim
[     =}             
màrqueting, el model de comercialització que implantem o el servei mateix que
    
             #
Canals: com arribaràs al client.
Relació amb els clients: com ens hi comunicarem i quin serà el nostre estàndard
d’atenció.
Flux d’ingressos: com entren els diners.
Accions/activitats clau: el que has d’implementar per aconseguir la proposta de
valor que defenses.
Recursos clau: perquè les accions/activitats es puguin dur a terme.
Socis clau:    [ % %}    ]

#

Estructura de costos:   [   
  
^     

 }    [
  }#

LA IMPORTÀNCIA DE TRIAR UNA BONA MARCA
És una variable estratègica molt important que recull l’intangible, allò emocional,
i proporciona a l’empresa posicionament i reconeixement en la ment del consumidor.

SISTEMA GENERAL DE FUNCIONAMENT
És el conjunt estructurat de tasques i processos als quals s’assignen uns líders i uns
recursos per fer-los viables. Cada empresa ha de crear el seu propi model, però
         K 
        + 
             #
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Per tirar endavant totes aquestes responsabilitats s’han de fer milers de tasques, les
   
                   
a l’hora d’atendre totes les necessitats que es plantegen en el dia a dia.
        
 %
   
   
 
aquest complex engranatge: establir quins són els objectius per complir en totes
les grans àrees de responsabilitat del teu negoci. Estem parlant dels diferents
         
          K
a un moment.
$ %
decidir qui són els responsables, dins de l’equip, que s’ocuparan
de cada àrea i establir quins són els processos, plens de tasques que s’han de
dur a terme per complir els objectius marcats en cadascuna. Els responsables que
  % +                  
duran a terme, de manera que es crearà un entramat organitzatiu al qual anomenem
sistema de funcionament, clau per ordenar el dia a dia de la feina.
Aquest sistema de funcionament l’heu de desenvolupar amb detall en un gran
                        
fulls/plantilles d’organització que us ajudin a fer tota la feina, seguint els cànons que
hagis establert, sempre buscant defensar un alt nivell de qualitat.
  <   %
facilitar els recursos necessaris perquè l’equip pugui fer
la seva feina adequadament. En la majoria de les empreses, aquesta distribució
de responsabilitats es fa creant una sèrie de departaments amb els seus objectius,
responsables, processos i tasques que cal dur a terme i l’equip que se n’ocupa, als
quals s’adjudiquen els recursos necessaris.
Però en la vida d’un restaurant, si deixem de banda algunes excepcions, el
    
           
un seguit de persones s’ocupin d’atendre diferents àrees de responsabilitat. Per
=             '"   
   # ~      % %  
      
per diversos responsables que, alhora, s’ocuparan d’altres temes. Fins i tot en
restaurants de mida petita i amb poc personal, moltes de les responsabilitats, a part
de les pròpies de l’operativa necessària per preparar i fer el servei, es concentren
en una sola persona.
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Així doncs, podem trobar organitzacions que vagin des d’una estructura molt simple
                          
     '        K        [ 
K            
 }#     
extrems, hi ha espai per a organitzacions de complexitat mitjana, en diferents graus.
I quines són aquestes àrees de responsabilitat? Vegem-les juntament amb les
  
   ^
La creativitat i la innovació: aquesta àrea de
responsabilitat ha d’estar present d’una manera
transversal a tota l’empresa. Tracta de tots els aspectes
que et calen i que posaràs en marxa a totes hores i en
              
 
que donaran forma o faran evolucionar el teu projecte,

    =          
               
restaurant.
Cal tenir clar que tenir un esperit innovador t’ajudarà en el
teu camí d’emprenedor i serà una de les claus perquè el
 +       #         
tan sols es tracta d’innovar en l’oferta gastronòmica; pots
innovar en la manera d’organitzar l’empresa, en el sistema
de compres o en qualsevol altre aspecte de l’empresa.
Les infraestructures:           
el bon control sobre aquestes, des de la inversió inicial
         "  = #
El màrqueting i la comunicació: t’has de saber vendre,
 =              
 "       " 
a l’hora de dissenyar accions i estratègies que col·loquin
el teu restaurant en el focus d’interès dels teus clients en
      '   +     
      > % #

1.1 HAS DECIDIT OBRIR UN RESTAURANT

L’operativa del servei: per reproduir l’“obra” cada dia
i al màxim nivell de qualitat. S’hi inclouen les àrees
 
   
      
pròpia estructura organitzativa per al moment de la
preparació (mise en place), tant de l’espai com de les
elaboracions i per al moment del servei, sempre dins
d’una interconnexió necessària en tot moment entre
totes.
L’organització de les compres: transversal a totes les
àrees del restaurant, es tracta d’una àrea vital perquè
el negoci tingui èxit, a la qual hauràs de dedicar
molta atenció per aconseguir no tan sols la millor
'" "          
per al compte d’explotació.
L’experiència: resultat del treball aplicat a totes les
          
   
       {          
l’experiència que vols que visquin els clients i com
l’evoluciones amb el temps.
L’administració: cal ocupar-se dels incomptables
tràmits relacionats amb tots els altres sistemes i amb
l’equip humà que els activa. Des del control de les
              
de tots els recursos necessaris.
La gestió: la visió global del negoci, on has de
controlar que totes les àrees de responsabilitat s’atenen
segons el que està establert, analitzant els resultats, les
 K            
cal seguir perquè el rumb del projecte sigui l’adequat.

$ %
   %      
de quins canals, en quins moments i amb quin estil de
comunicació. Tampoc no oblidis la importància de tenir
una bona comunicació interna perquè l’equip estigui ben
organitzat i alineat amb els objectius que marquis en la
missió del teu negoci.
L’atenció comercial: que haurà d’aplicar les estratègies
     "    &
de l’atenció al client per formalitzar reserves, aclarir
dubtes, solucionar problemes o dissenyar propostes
personalitzades, com en el cas de sopars per a grups o
esdeveniments que puguis fer.
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Fixa’t i atura’t una mica a pensar en totes les àrees i veuràs que estem parlant de
diferents sistemes als quals s’hi suma el factor de la interconnexió entre ells, l’un
depèn de l’altre i l’altre de l’un i, alhora, tots dos d’altres i tots de tots. Un desajust
en algun pot provocar un desajust generalitzat que pot afectar el resultat tant de
  
       
       #
Aconseguir posar ordre, al màxim d’ordre possible, en aquesta galàxia, a
            
      
                     
creixi i evolucioni tal com tu vols.
( '            
      "   
 +  # ~                  
     %
     
          

             #

SISTEMA DE FUNCIONAMENT D’UN RESTAURANT
TASQUES

Per al dia a dia del restaurant cal fer milers de tasques.

PROCESSOS

Les tasques s’agrupen en processos per aconseguir resultats basats en la
    #

SISTEMES O ÀREES DE RESPONSABILITAT

Les tasques i els processos fan possible afrontar totes les àrees de
responsabilitat del negoci.

~   K   %    /   "        
en sigui un o uns quants. Serà la millor manera que sentin seu el projecte i que
estableixis un colideratge que t’ajudarà a dirigir millor totes aquestes àrees clau del
negoci.
      ^         % %       
 
empreses externes que siguin especialistes en la matèria i que et poden alliberar del
pes i la pressió de dur a terme processos que s’escapin de les vostres possibilitats.
Això sí, ho has de controlar tot.

LÍDER / COLÍDER
EQUIP

Per poder-se ocupar de tot, cal un equip amb un bon líder que sàpiga crear
una estructura de colíders per afrontar totes les responsabilitats.

RECURSOS

istemes estan
s
s
l
e
s
t
To
aurant
d’un restrelacionats.
t
íntimamen

Cal dotar l’equip dels recursos necessaris perquè facin la seva feina en
bones condicions.

GESTIÓ
COM
INNOVO

RECOMANACIÓ
   i organitza la feina abans de la
inauguració. Serà més fàcil després retocar
l’organització, en funció de l’experiència que
vagis adquirint amb el dia a dia, que començar
sense manuals de funcionament que et poden
dur al caos abans de començar a caminar.

COM
SERVEIXO
COM
VENC

COM
ADMINISTRO
COM
CUINO
COM
MANTINC LES
INSTAL·LACIONS

COM
COMUNICO

COM
COMPRO

RECURSOS

OFERTA
EXPERIÈNCIA
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ABANS QUE RES, DECIDEIX COM VOLS QUE
SIGUI EL RESTAURANT

 {                
  
et pot portar a l’èxit que esperes aconseguir. Però hi ha molts factors que has de
         %
           
   %       
       
    +  #
~     +       =           
           ^
Quina capacitat d’inversió tens? És important tenir clar el que suposa invertir uns
bons estalvis en un projecte que has de llançar i per al qual necessitaràs un temps
considerable abans de rebre un retorn econòmic.
~               
  
 
    %
       &   # ~        
         % %
    % %      
interessos que cal tornar a l’entitat bancària que t’ajudi i, per tant, el temps d’espera
    #
$           /             
persones. Sens dubte, aquest plantejament suavitzarà l’impacte que pugui tenir per
    "   
              =   
                     
que el teu negoci espera tenir, ja que sempre s’hauran de dividir entre tots i en
funció dels percentatges de risc que cadascun de vosaltres hagi assumit.
~              
     
cosa, si optes per aquesta via, assumeix que no totes les decisions seran del teu
gust.
Pensa-t’ho bé abans de decidir!
Quan ho tinguis clar, pots deixar anar la teva creativitat. Decidir el tipus d’establiment
que vols muntar i concretar-ne tots els detalls per fer-lo realitat serà tan complex
com apassionant.

i pensa i...
a
s
n
e
p
,
Pensa úmeros!
fes n
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Recorda totes les preguntes que t’avançàvem en el primer volum de Mise en place
i que t’hem tornat a plantejar al començament d’aquest capítol. Les has de resoldre
per poder conceptualitzar el teu projecte:
Què vols fer? Quin és el teu projecte?
Quina és l’oferta gastronòmica que vols introduir al mercat?
Què et cal per elaborar-la?
Qui són els teus competidors?
Què milloraràs amb la teva oferta?
A qui s’adreça el teu producte? Qui vols que hi vagi a menjar?
Quina és la ubicació perfecta per arribar als teus clients sense passar-te del
pressupost? Des d’on treballaràs?
Quants diners necessites per arrancar el negoci i com els aconseguiràs?
Necessites algun soci? Socis treballadors? És bo involucrar la família o els
amics?
Quin personal necessites al teu costat?
Com et coneixeran els teus clients?
Et recomanem que, si estàs pensant a obrir un restaurant,
        ]     
el qual anotis les moltes preguntes fonamentals que has
d’anar responent abans de fer el primer pas en el món
real dels negocis.
Estudia el mercat de la teva ciutat i de la zona en concret
on tens pensat obrir, el valor del metre quadrat en versió
compra i en versió lloguer, la viabilitat per adquirir els
productes que necessites per a l’oferta gastronòmica que
has pensat, quantes persones has d’atendre cada dia per

            %

+          
necessites i les despeses generals que tindràs, encara
que no entri ningú per la porta.
         %
   ^
com distribueixo el local, quins materials, mobiliari i
maquinària en formaran part, com en cuido l’acústica,
   "     w  w  w ~
         
el risc, molt millor.
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EL PAPER DE LES BEGUDES
AL RESTAURANT

     "
de begudes que hi oferiràs.



      

EQUACIÓ DE LES BEGUDES


Pot ser que siguin l’eix principal en què es vertebra el concepte d’oferta del teu
establiment. O pot ser que no siguin el motiu principal del teu focus d’interès
i de l’oferta que vols proposar, però així i tot has de dedicar molta atenció a
                    
         
 "
        
descomptat, de l’èxit econòmic del teu negoci.

QUIN PROTAGONISME VOLS
PER A L’OFERTA DE BEGUDES

DEFINEIX
L’OFERTA
GASTRONÒMICA

L’ESTIL DE
RESTAURANT QUE
VOLS OBRIR

EL QUE INVERTEIXES
EN BEGUDES,
PRINCIPALMENT VINS
I ALCOHOLS

ON L’OBRIRÀS

EL QUE HI VOLS
GUANYAR I HAS
DE GUANYAR

QUANTES REF.
I QUIN PREU
VOLS TENIR

NRE. I TIPUS
DE CLIENTS
QUE BUSQUES
VS. UBICACIÓ
DEL
RESTAURANT
ESTUDI DE
MERCAT

QUIN NIVELL
DE PREUS
TINDRÀS

EL PREU
PER M 2

QUINA PART DELS
INGRESSOS VOLS DE
LES BEGUDES

Quan hi pensis, has de tenir clar que hi ha una sèrie de begudes en què la teva
  " 


  "         #
         
      
  

   "                
una bona posada en escena en el moment del servei, d’una beguda que hem
d’elaborar partint de diversos productes elaborats o no elaborats, com ara els
còctels i, en menor mesura pel que fa a l’impacte, els cafès i les infusions.
En aquests casos, hem de comptar amb el concepte de minves en productes,
   
   '"
            
% 
        
  
     &    
        "
  %    
negoci.

LA DIMENSIÓ
DE L’ESPAI DE
GUARDA
rotació de ref.
o reinversió en ref.
per guardar

CONDICIONAMENT
DE L’ESPAI DEDICAT
A LES BEGUDES
+
INVERSIÓ EN
MAQUINÀRIA I EINES
DE SERVEI

QUÈ ESPERA
EL CLIENT
DEL TEU
RESTAURANT

ALTRES
DESPESES:
despeses generals
despeses
d’equipament
minves i reposicions
amortització
d’impostos

ESTUDIAR I
PLANTEJAR BÉ TOTS
AQUESTS FACTORS
ÉS LA CLAU PER A
L’
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ÈXIT

TIQUET MITJÀ
MENJAR VS. BEGUDA

COM VOLS
QUE SIGUI LA
TEVA FORMA
DE VIDA
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1.2

GESTIÓ AMB RELACIÓ
A LES BEGUDES

1.2 GESTIÓ AMB RELACIÓ A LES BEGUDES

Si ens centrem en Espanya no has de tenir problemes per legalitzar l’obertura,
        %     %
    "    
           %"
         %    
de 18 anys. Pel que fa a aquest punt, hauràs de tenir a l’establiment un cartell legal
que remarqui aquesta prohibició i que ha d’estar a la vista dels clients.
 =   % %            
o menor grau amb el món de les begudes. Recordem-los:

QUÈ HAS DE TENIR EN COMPTE?
En la primera edició de Mise en place vam dedicar una atenció especial a tot el
paperam i aspectes legals que has de tenir en compte i activar per complir tots els
requisits que requereix la legislació.
Aquí ens centrarem únicament en el que fa referència al món de les begudes i que
no deixa de ser important o d’estar relacionat amb altres tràmits i processos que
has d’afrontar per obtenir tots els permisos necessaris que permetin inaugurar el teu
local.
~           
     %=  # (
~>   
    '   =    K    
negoci es pot convertir en un autèntic via crucis.
Consulta les lleis que regeixen aquesta llicència, ja que no varia només d’un país
a l’altre, sinó que dins d’un mateix país poden variar segons l’estat de què es
tracti. I, en funció del grau de diﬁcultat que et trobis, activa tan aviat com puguis
els processos necessaris per obtenir els permisos que et calen.

     "          ]  [  
Estats Units) et pots trobar amb sorpreses desagradables com la impossibilitat
d’obtenir el permís tot i podent complir els requisits, ja que en alguns llocs
s’estableixen quotes determinades pel que fa a nombre d’establiments autoritzats
per a la venda de begudes alcohòliques, en funció del nombre d’habitants (una
cosa semblant al que passa amb les farmàcies i els estancs al nostre país), o amb
l’obligatorietat de fer pública la teva sol·licitud, de manera que
es pot donar el cas que hagis de defensar la
proposta davant de possibles competidors
+  # $ 
    
"
    
 
pot obtenir per la venda de begudes
  %=  # (  "  
renovables, per la qual cosa has
de tenir en compte la tramitació
 =   
     #
I són revocables, de manera que
hauràs d’estar atent a l’hora de
complir les obligacions que et marqui
la llei, si no vols perdre’n la llicència.
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    + 

Llicència d’obertura per part de l’ajuntament: hauràs de disposar d’un projecte
    
  
         
desenvolupar l’activitat de forma correcta, tant pel que fa a instal·lacions com
     %          #    =    
espais i les instal·lacions relacionats amb el món de les begudes: bodega, 
de cambrers, maquinària, etc.
Certiﬁcat de manipulador d’aliments:         
treballadors hi puguin treballar. És un tràmit senzill però necessari que s’afegeix al
de prevenció de riscos laborals.
Llista de preus de tota l’oferta, incloent-hi les begudes: ha d’estar a disposició
            (  =    
 
                 # ;    %
                       
total, que ha d’incloure el desglossament dels impostos que es paguen respecte
del total.
Gestió dels vins que incloguis a l’oferta: et recomanem que tractis sempre amb
]       + %            
importació de vins si no són originaris del teu país. El tràmit pot ser lent, complex
i car si fas tu directament la gestió amb les bodegues en origen. Tingues-ho en
compte.
_         "         
començament i recorda el consell que et vam donar en el primer volum: no vulguis
fer-ho tot tu, ajuda’t d’experts que et facilitaran tota l’ajuda necessària per complir
els requisits legals. És una inversió necessària que t’estalviarà maldecaps i molt
de temps valuós que pots dedicar a tots els altres detalls que calen per crear un
concepte global potent per al teu restaurant.
Això sí, com a bon gestor, ho has de conèixer i controlar tot.
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1.3

ABANS QUE RES,
ESTUDIA BÉ EL MERCAT

Recorda que has de crear el concepte de restaurant i decidir on el vols obrir,
 =         
       '          
    "      #   =    
 
temps a estudiar si hi ha mercat per al projecte que estàs creant i en quina zona o
      #
Tot i que tinguis un local en propietat i la decisió sobre la ubicació del teu negoci hi
               '        {  
        
 {
       
objectius que et marques.
Sigues realista, no t’enganyis a tu mateix i no et deixis endur ni per una visió
     
 # \   +     
ajudarà en el teu camí com a emprenedor.
En el primer volum de Mise en place et vam parlar d’això i dels punts clau que
      ^ "   [  "  ' }     [  
 K}  
                  
del local, condicions socials i mediambientals de l’entorn, els serveis o les ajudes
que t’ofereix i la legislació que et marca el municipi, les sinergies o les competències
directes amb altres locals a la zona, les tendències o les mancances que observes
en l’oferta…
Estigues alerta a aspectes que poden semblar poc inﬂuents, com per exemple
si hi ha molts locals tancats a la zona (pregunta’t per què) o si el local al qual optes
va albergar altres negocis abans (van funcionar?, sí?, no?, per què?), o com es
       %   [  '    
  }#
Passeja per la zona a diferents hores i diferents dies, coneix els negocis que hi ha
al voltant i mira de provar com a client en els que se’t plantegin com a competència
directa (què pots fer perquè el teu restaurant marqui una diferència i un valor afegit
respecte a ells?).
         
          
necessaris per fer possible el projecte i sense acordar per escrit amb el propietari
que podràs fer totes les obres de remodelació i condicionament que calguin.
                     % 
comentat amb relació a les begudes. Coneix l’oferta, el servei i els preus de les
      
                
semblant al que busques, encara que estiguin ubicats en altres llocs.
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Com mésció recullis,
informas probabilitats
mé
dràs.
d’èxit tin
Pensa que, en funció de la teva oferta, el local haurà de
tenir unes característiques i dimensions determinades: per
exemple, si vols que el local tingui una barra a l’entrada o
vols tenir una bodega de guarda de certes dimensions,
    
   w ~   
 
       % %         
relació a com serà la teva oferta i posada en escena.
  
          =  %
de visualitzar amb claredat abans de prendre una decisió.

CONSELL
Avui, internet és un luxe per informar-te. Pots
estudiar les tendències i els casos d’èxit o

        
popular d’èxit. Però a internet hi ha massa
informació i, moltes vegades, no s’ajusta a la
realitat. Aconsegueix un llistat de referències
          
projecte; esbrina quins periodistes, mitjans o webs
t’ofereixen informació actualitzada i de qualitat.
Tant per dur a terme un concepte de restaurant ja
establert com per fer una cosa molt innovadora,
és important que coneguis, com més millor, que és
el que hi ha i el que ja s’ha fet en el món de la
restauració.
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1.4

VOLS QUE TEU
NEGOCI SIGUI VIABLE?
PLA D’EMPRESA: LA IMPORTÀNCIA
QUE TÉ I COM ES FA
És la eina que et permet plasmar la conceptualització global i analitzar la viabilitat

         # \       ^
Filosoﬁa, valors i deﬁnició del concepte i de l’oferta.
Estudi de mercat: per analitzar els punts forts vs. els punts dèbils, les oportunitats
vs. les amenaces. Establir el target desitjat en funció de les possibilitats que ens
marqui l’estudi.
Estratègies per aconseguir els objectius: màrqueting i comunicació + comercial.
Recursos necessaris:
Recursos estructurals, humans, organitzatius, tecnològics, etc.
    =^         
/ 
analitzant les teves necessitats i establint una estratègia per aportar el capital
necessari a cada ítem que faci possible la posada en marxa del negoci.

Pla econòmic:

LIVE
LAUGH
LOVE

Anàlisi dels costos de la inversió inicial i del temps necessari per
amortitzar-los.

Com ho aconseguiràs:
Estalvis/patrimoni personal.
Capital empresarial propi o juntament amb el d’altres
socis capitalistes.

Anàlisi dels costos relacionats amb l’activitat del negoci.

\   #

Com ho aconseguiràs.

Si hi ha socis:
:"        
totes les àrees del negoci?

    

Quin percentatge d’accions tenen? Recorda que si no
   
         
de decisió.

         

         #

$     

           
indispensable. En la primera edició de Mise en place et vam exposar algunes
característiques d’un negoci rendible:
~    %
       
abans d’impostos i amortitzacions.

      

L’estructura del compte d’explotació seria similar a aquesta:
Si hi ha crèdits:

     

Escolta i analitza propostes de diferents entitats
  #

&  

      

Estableix una durada del crèdit en proporció a la vida
dels ítems que s’estiguin cobrint amb aquest capital.

&  

  

  

&  

  

  

Introdueix el cost de devolució en el teu pla.

&  

  

 

   ~$(
No t’oblidis d’investigar sobre qualsevol tipus de
subvenció que pugui pal·liar la inversió necessària.
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;  "   %
un any normal.
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PLA ECONÒMIC AMB RELACIÓ
A LES BEGUDES
_  
             
proporcionaràs al restaurant.

PRESSUPOST ANUAL D’EXPLOTACIÓ
I EL SEU CONTROL
 

 

Inversió inicial:
Què et costarà tenir les instal·lacions que et calen per emmagatzemar,
conservar i servir en perfectes condicions les begudes (bodega, magatzems,
mobiliari a la sala), dins del context del local i els seus costos inicials (taxació,
traspàs, notari, impostos…).
Quant necessites per fer una primera inversió inicial en compres de matèria
primera relacionada amb les begudes, en especial els vins i els alcohols per
tenir un estoc de sortida.
Quant et cal invertir en les eines necessàries per al seu bon maneig i servei.
Despeses relacionades amb l’activitat: has de tenir en compte quina part
proporcional està lligada a les begudes:
Despeses de personal, no tan sols el que percep el treballador sinó el que
costa a l’empresa.
         ^

 

Tota aquesta informació, juntament amb la relacionada amb l’oferta de cuina, et
           " "  +       
el camí que has de seguir. Hauràs de tenir en compte que el percentatge de
    
 
   %     
      + 
       #      " %        
~> 
&       + 
&     #
Quan facis el pressupost anual, deixa a part els costos relacionats amb
 '"
  "  # ~ 
        
conjunt de l’activitat del negoci: ingressos vs. despeses, estructurats per àrees, de
manera que puguis fer un seguiment continu al negoci per comprovar que les teves
expectatives es compleixen o fer-hi les correccions necessàries abans que sigui
massa tard.
Tingues en compte que, per al teu primer any com a emprenedor, et faltarà
un aspecte clau: l’experiència. Per això has de ser cautelós fent el pressupost
  "     &              
pessimista.

     w

Ingressos i despeses vinculats a la venda de begudes:
Despeses variables de matèria primera.
Despeses variables de reposició de material/eines.
Ingressos per venda de begudes.

CONEIX EL QUE PAGUES PER CADA TREBALLADOR
SALARI BRUT

SEGURETAT SOCIAL
A CÀRREC DE L’EMPRESA

COST DEL TREBALLADOR
PER A L’EMPRESA

I NO T’OBLIDIS DE LES ALTRES DESPESES
RELACIONADES
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UNIFORMES

ASSEGURANCES
OBLIGATÒRIES

PREVENCIÓ DE RISCOS

MENJAR/MANUTENCIÓ
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RESULTATS

Estructura d’un pressupost d’explotació:
Ingressos

El resultat del compte d’explotació et donarà una xifra coneguda com a EBITDA (les
       >            
amortitzacions”).

Nombre de serveis al migdia.
Nombre de serveis a la nit.
Nombre de comensals per a cada tipus de servei (migdia-nit).

(K          +          
tot i que, tal com et vam apuntar en el capítol de la primera edició de Mise en place,
       <   #

Tiquet mitjà per comensal.
     +^ &   #
      ^ &   #

A partir d’aquí hi ha altres aspectes que cal tenir en compte:
Despeses
Variables: les que es generen directament per la venda.
Reposicions, reparacions/manteniment, neteja, màrqueting, comunicació,
despeses d’administració…
Fixes: les que es paguen encara que el restaurant estigui tancat per descans o
vacances.
~ ^   [   ^  
assegurances, controls sanitaris…

   }

 

Resultat net de l’explotació:    

  ' 

~$(#

Resultat net ﬁnancer (interessos positius vs. negatius) obtinguts de les
   
     #
Resultat de les activitats extraordinàries (si n’hi ha): ingressos extraordinaris vs.
despeses extraordinàries.

Impostos municipals i d’activitat econòmica.
Personal: &   #

Dotació d’amortitzacions: has de calcular una quantitat anual vinculada a la vida
     [  } +  >   >         
tenen una vida limitada en el temps.

:     K             
positiu genera l’impost de societats, percentatge que l’estat imputa a l’empresa
       #

      #

Matèries primeres:
+ 

 

     +^    #

+ 

 

     

^    #

Una vegada pagat, obtindrem el resultat després d’impostos.

`         
      {  {   
                      
     
      "     #
Pressupost del primer any
Tingues en compte que el primer any tindràs un seguit de despeses afegides
                     [ 
fas) durant els primers dies de prova (l’anomenat softopening). Aquestes despeses
no s’han d’imputar al pressupost del primer any, sinó que formarien part de les
despeses de la inversió inicial.
Pressupostos projectats
És bo que facis una projecció pressupostària a diversos anys per visualitzar com ha
d’avançar el negoci al llarg dels anys.

EBITDA

o s,
d’interess
s
n
a
b
a
(guanys s, depreciacions
imposto itzacions)
i amort
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1.4 VOLS QUE TEU NEGOCI SIGUI VIABLE?

LA IMPORTÀNCIA DE LES NEGOCIACIONS
\        K       
comunicació i l’àrea de compres del teu negoci, hauràs de dedicar temps a
negociar. Les negociacions seran un element clau per poder obtenir uns millors
             
       
teva trajectòria com a emprenedor.
 
       
 
        
          #  %     
   " 
        "                  
en risc la imatge i la qualitat que pretens per al teu establiment.

CASH REAL

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ

DOTACIÓ
D’AMORTITZACIONS FETA

DEVOLUCIONS DE CAPITAL
DE PRÉSTECS
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1.5 ORGANITZA’T DES DEL PRIMER MINUT

1.5

ORGANITZA’T
DES DEL PRIMER MINUT
ORDRE, ORDRE I ORDRE
\    "
  "  =     
     
                 +  "  
els factors que poden variar el rumb previst per a cada moment.

En qualsevol cas, com a bon emprenedor, hauràs de lluitar contra aquest destí. La primera
            "# ;          
l’equip amb un bon ordre en totes les àrees de responsabilitat i agendes de treball, de
                 #
$       % %       
  ]  #
Els objectius, les responsabilitats i els projectes pels quals lluiti cadascun tindrà alguna
  "     
      %          ]  
uns dels altres, al contrari, provoca’n el diàleg i la connexió en tot moment.
Organitza reunions contínues entre els responsables principals de cada àrea i tingues
un calendari/agenda de temes clau que calgui controlar i fer des del punt de vista de la
gestió durant l’any. T’ajudarà molt perquè no quedi res per lligar i l’organització funcioni
amb precisió. En estructures empresarials petites, els responsables assumeixen diferents
àrees de responsabilitat. Això facilita la connexió entre departaments, ja que pot ser que
                  =     
         
     #
~                     
    =   
    
            %
   
    # \  
          
   
      '          #

COMENÇA EL COMPTE ENRERE VUIT MESOS
ABANS D’OBRIR
~   +                     
la inauguració amb tot ben lligat i en perfectes condicions per iniciar l’activitat.
Com ja saps, tot està interconnectat i hi ha moltes tasques que s’han de fer de manera
simultània. Pots retocar l’ordre en què les actives, però plantegem un esquema lògic de
quan cal activar les gestions necessàries i et remarquem en aquesta ocasió les que estan
         "
   #
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 !"

#  
$  

Decisió sobre el local

Inici de
conceptualització sobre
el local, el tipus de
cuina, de servei, de
l’oferta de begudes...

Tràmits per a la compra
o el lloguer del local

 "
col·laboradors externs
per culminar el projecte
    

Estudi de mercat

Inici relació gestoria
[ &   &+K }

Realització del calendari
    

Reunions amb bancs /
obertura compte bancari
(còpia de la constitució
de l’empresa)

Constitució i registre
de l’empresa / forma
jurídica

Realització de l’agenda
365 dies

Alta de llibres d’actes i
registres

Coordinació de tasques
amb la gestoria - manual
de funcionament a l’àrea
   
laboral

Model de negoci - pla
d’empresa

Estudi de subvencions

&'

5  
  

Local

   

Tràmits per demanar un
 
Injecció de capital per al
primer any
Pressupost
d’inversió inicial i pla
d’amortització

Compra o lloguer

Alta de
subministraments

 "   
general

Projecte d’arquitectura

Obtenció del NIF

Projectes tècnics /
enginyeria

 "
 
electrònic

 

Organització

  7

&'

Registre de marca/
marques

Projecte d’interiorisme

Sol·licitud de llibres
comptables
Legalització del llibre
diari, llibre d’inventaris i
comptes anuals
Tràmits de llicència
d’obra

Projecte d’instal·lacions
 "

!  %

 

Tràmits administratius
(alta IAE…)
Tràmits en matèria
laboral (alta dels socis
a la Seguretat Social i
llibre de visites)
Contractació de la
pòlissa d’assegurança
\    
impostos, declaracions
i taxes
Altres llibres
comptables: llibre major
i llibres auxiliars
Comunicació de
l’obertura del centre de
treball

Pressupost d’explotació
del 1r any
&(

&)

Pressupost d’explotació
2n-3r any

Decisió del nom del
restaurant
&(
Contractació d’empresa
de disseny
Inici de captació de
personal

&*
&+

Contractació del
programa de gestió
integral
Negociació amb
patrocinadors i
col·laboradors

Inici de la creació de la
carta de plats
Inici de creació de la
proposta de begudes
Inici d’altres ofertes
(purs, marxandatge)

Tràmits per complir la
legislació sectorial de
consum
Creació del manual de
facturació i tancament
de caixa
Inscripció en el Registre
General de Protecció
de Dades

Selecció de CV

Conceptualització del
web i xarxes socials

Entrevistes personal

Pla softopeninginvitacions

 "
calendari laboral i
horaris de l’equip

Inspecció EAC
Cerca d’accessoris de
cuina i servei

Inici de proves de cuina

Obtenció de la llicència
d’obertura (ajuntament)

Inici de proves de
cocteleria-begudes

Obtenció de la llicència
de terrassa (ajuntament)

Inici de receptes  & 
producció

Contractació
d’empresa de seguretat
- alarma

&4

Contractació de
recollida de residus



 

 

Conceptualització del
sistema de reserves

&,

Contractació del gestor
de reserves

&/

Inici de les altes
dels treballadors a la
Seguretat Social
Inici de la formalització
dels contractes de
treball
Comunicació als
treballadors del
calendari laboral anual

Sortida del web i xarxes
socials
Contractació de
responsables

Obertura dels canals
de comunicació amb
el client

Ajustos del manual
d’operacions

Inici de llista de
primeres compres

Inici de la gestió de
reserves

Calendari d’obertura /
3 últimes setmanes

 "

distribució de
magatzems

Creació de la carpeta
organitzativa per a
l’obertura

Primeres comandes

&4

Reunions contínues
Primers assajos a porta
tancada

A 10 dies

A 3 dies

A 2 dies

A 1 dia

Dia 1
Calendari de grans
decisions a 5 anys vista
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&+

Inici de la negociació
   ] 

Primer dia proves amb
   &  
la capacitat total del
restaurant
Segon dia proves amb
   &  
la capacitat total del
restaurant
Tercer dia proves amb
   &  
la capacitat total del
restaurant

Mes 6
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  ]

Tràmits en matèria
higienicosanitària

Contractació de la resta
del personal

A 10 dies

Dia 1

\ 

Decisió i compromís
sobre l’equip

Contractació d’extintors
- sistema antiincendis
Contractació d’empresa
de residus

A 1 dia

Contractació d’empresa
de noves tecnologies
per al disseny del web
Contractació del domini
a internet

&*
Inici de la creació del
manual d’operacions de
tots els departaments

Altres tràmits (SGAE,
registre de nom,
privacitat de dades)
Contractació d’altres
assegurances (RC,
defensa jurídica)
Mútua i prevenció de
riscos laborals

&/

A 2 dies

&)

Pla de comunicació

&,

A 3 dies

Inici del disseny de la
 

Mes 6

Projecció de futur

41
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1.6

JA HAS OBERT... CONTINUA
CONTROLANT-HO TOT!

CADÈNCIA
Diari

9

5

#  



&

!$;
Control de vendes
!7 $  
!  $    
$;< 
 $; 
   



=
# $; $
 $> ?

CONTROL, ANÀLISI
I ESTRATÈGIES QUE CAL SEGUIR
Quan el negoci estigui en marxa, arriba el moment de no perdre de vista el que
està passant, de manera que puguem analitzar si en totes les àrees se segueix
l’estratègia inicial plantejada i els resultats són els esperats.
(       
     
  # \  +
%                     '
mes a mes si el previst a l’apartat de despeses i d’ingressos s’està complint o hi
ha desviacions. Si no hi estàs a sobre, et pots trobar que quan vulguis corregir una
desviació negativa sigui massa tard.
(   "  
        %  ]     "
puntual que puguis corregir prenent-hi les mesures necessàries, o si la desviació
realment es repeteix mes rere mes, cas en què has de corregir el pressupost. A
          /
"           
una anàlisi del que deus i el que et deuen per mesurar el nivell de risc en què es
troba el negoci.
Acompanya la revisió pressupostària mensual amb una anàlisi descriptiva per

  
        "
   
 
          
           #
$     '      
  ^    > 
   
          "   
{                      
en l’espai, com responen els clients a les accions de màrqueting i comunicació, etc.
    % %    "
   # ;        =
%        {                 
estratègic per al futur.

 $
@ $;$
@   $; E
 @
# $;E 
@ $  $
 
@ $ @ 

 E< EG$ 
%<
 E< EG$ 
!E $  >@ ?
@ $E$ @
@ $E$  $ 
H$

 vs.< $

@ <   
!7 $ 
!I$ 
  
!E 7 $
; $
!E 7 $
$@ 
>?
Anàlisi general segons dades
&   <
 J  

CALENDARI ANUAL
Gen.

Febr.

Març

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Ag.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

Control d’estocs
Control i anàlisi pressupostària
Balanç mensual
Tancament anual d’entradessortides (pressupost)
Informe d’estadístiques
Informe i planificació d’activitats
especials fetes
Tancament anual d’inventaris
Informe de reposicions de
material

CONSELL
Fer un control estadístic et pot
retornar informació en forma de
    
sobre diferents aspectes i, quan
l’experiència et vagi aportant dades
i informació, tindràs les claus per
       
proposta i model de negoci i
projectar-los cap al futur amb
moltes opcions d’èxit.

Informe de reformes/
manteniment
Entrevistes amb proveïdors
habituals
Entrevistes amb nous proveïdors
Renovació de la carta (oferta)
Informe de vendes per famílies
Informe de vendes per producte
Pla de màrqueting vs. begudes
(bianual)
Informe sobre els millors clients
Realització del pressupost anual
Reajustaments del pressupost
trimestral
Revisió i actualització de
l’agenda anual
Revisió i actualització del
sistema de funcionament
(manuals)
Anàlisi general segons dades
Anàlisi final anual - global estratègia a seguir
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LES ESTADÍSTIQUES
T’AJUDARAN A GESTIONAR
I A REFLEXIONAR
ESTADÍSTIQUES RELACIONADES
AMB LES RESERVES
 $; $ $  <$K
Serveix per conèixer la pressió a què està sotmès el departament comercial
pel que fa a la gestió de reserves.
Et permet disposar d’informació dels canals pels quals el client arriba a
nosaltres.
A llarg termini et permet una anàlisi comparativa de diferents temporades
        
>    >     "
             "      > 
l’altre.
Les reserves vs. el servei. Un informe complet en xifres sobre el que ocorre
durant tot el servei:
Nre. de taules i persones reservat abans del servei.
 #

            #

Nre. de taules i persones que han cancel·lat a última hora (segons el criteri
d’última hora que es vulgui establir).
Nre. de taules i persones no-show (que no s’hi presenten).
Nre. de taules i persones que es presenten amb pax extres (no previstes en la
reserva).

ESTADÍSTIQUES RELACIONADES
AMB EL SERVEI
 $  K informe sobre la temperatura i el temps i si ha afectat
d’alguna manera el servei.

ESTADÍSTIQUES RELACIONADES
AMB EL CLIENT
 $;% $; <$$ Kper saber si s’estan respectant els
%         
   %  
  "#
Nre. de taules i nre. de persones per cada franja horària que s’estableixi.
@ $ J $$ K     % %  %  
 
            
        
la nostra oferta.
@ $$;N J $N   K
          <           
previ o sobretaula posterior a la terrassa, per exemple. Al mateix temps, saber el
nombre de taules i persones que es deixen portar per les nostres recomanacions.
K conèixer a quantes persones els afecten els al·lergògens

Nre. de taules i persones passants (que es presenten al restaurant sense
haver-ne fet una reserva prèvia).

@ $;PJ
principals.

 #

Nacionalitats: públic local, públic regional, públic nacional, públic internacional.
Conèixer des de quins llocs ens visiten els nostres clients.

         

   

 #

Nre. de taules i persones total que han pagat.
#$>  R$ ?K un informe que indica quins tipus de
taula tenim cada dia (quantes taules d’1 pax, de 2 pax, de 3 pax, de 4 pax, etc.).
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ESTADÍSTIQUES
TAMBÉ PER A LES BEGUDES
ESTADÍSTIQUES SOBRE EL SERVEI/VENDES
@ $E$ @K quin tipus de productes i quins productes en
concret són els preferits pels nostres clients:

KPI
Key Performance Indicators

Per grups de tipus de begudes.
~  %
    
     
entenedors que et permetin tenir un control sobre la feina feta i el
rendiment del negoci, per poder-los analitzar i prendre decisions
estratègiques que et permetin corregir possibles errors i aconseguir
millores contínues per buscar l’excel·lència i la projecció que el teu
restaurant es mereix.

Per ampolles o per copes.
Per grups d’elaboracions en concret.

ESTADÍSTIQUES SOBRE ELS CLIENTS
  K per conèixer i arxivar tota la informació necessària sobre els
millors clients en consum de vins que tingui el restaurant. Normalment són els
          "     +    
complicat ser diferencial.
\ 
          
(a cada taula).

No t’oblidis que et recomanem tenir una còpia de Mise en place (Guia
per gestionar el teu restaurant) al costat de la que tens ara entre mans.
!  $<S  on-line:

+     

UUUR N<V<R <@$

@ < $N   Kper saber la importància de la gestió dels
responsables del servei de begudes.
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LES BEGUDES
EN LA
RESTAURACIÓ
GASTRONÒMICA
Comprendre les begudes
en el marc de la restauració
gastronòmica: què són,
com s’elaboren, la seva
història o les diferents
maneres en què es poden
 #   +
d’aspectes que pretenen
proporcionar-te un
coneixement global que et
permeti entendre i actuar
     

  #
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2

COMPRENDRE
LES BEGUDES

2.1

QUÈ ÉS UNA BEGUDA
:      "
 "
    
 %=     
                        
    "  ' # (  %  
       
      %      +  : 
    
 +    : 
  "  =   #
Ha estat una investigació profunda, sempre des d’un enfocament holístic i
    +      "
    
 %=
            '"      
     
   
    "   
 [       }
      +      
 "            
"      
  '"  %      
      
        K     
      
    #

BEGUDA SEGONS SAPIENS
       
  " K           
de la matèria (gas o sòlid), que es fa servir repetidament per beure i es degusta en
     >     "       
 
com a entreteniment social o com a refrigeri, de manera que és imprescindible

       >         #
~                   
context d’acompanyar un plat es consideren begudes, encara que no compleixin
    
             
 #
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2.2

DIFERÈNCIES ENTRE
PRODUCTES ELABORATS
I NO ELABORATS
     " K  
  "
  
  
alcohol, el qual se sotmet posteriorment a un seguit de processos evolutius que en
         "
    
]  '#
#      #           &% ^    
   
      #            
%   ###^       ;          # ; + 
      K      #
Però, què passa aleshores si obrim una ampolla de vi i ruixem el pollastre que estem
         \        %   
 
    
   

2.2 DIFERÈNCIES ENTRE PRODUCTES
ELABORATS I NO ELABORATS

Deixa’ns posar-ne un altre exemple que et tregui de dubtes:
 
 +^    " K         
 %       #  =  
   
 
 +
completament diferents:
             
      
aplicant-hi una sèrie de tècniques simples amb unes eines conegudes i utilitzades
   % #
      
 +  %            ] 
%
=          %     
+ 
                   
   %   #
$   "  
 +    "   "          
però un prové d’un producte no elaborat que tu has tractat i un altre és un producte
  < %              
 #

~          =    %    <# _   
    
 &
K#               
       #
  = %
    {        # :           
  
  # _        + 
   
                  < %  
   # :         "# :  <        [
           }      
 # ~
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2.2 DIFERÈNCIES ENTRE PRODUCTES
ELABORATS I NO ELABORATS

COMPRENDRE LES BEGUDES

(K     %
    
   
        
  
               
  
     [      
 +
    }#
$ %
     
    
  < %       '       
un seguit de tècniques per conservar-los, condicionar-los i
 &                 
   [       
}#
                    
    
           
elaborats i elaborats alhora, com veurem de seguida en el cas
 = #

¡ %                 [    
            '"
  "}  +     
per a la qualitat, una vaixella de formes i materials determinats i a una temperatura
determinada que mantingui calenta la beguda i un sucre (en cas que el client
la vulgui endolcir) o una bona llet o diferents tipus de llet, a més d’un equip que
     
    "     "
 
   '   "
           ¢     ###
 %   
     
            #
\        " K  
       
 = 
       < %         
          "             
+       "               
 
    "      
        
cirereta d’un pastís immens, diem així l’experiència global que vols que els teus
        #

;      
      
%                   
productes més importants i, a partir d’aquí, aprofundir per

     
      
   +  # :        
vins són la millor opció per a la nostra llista de vins, tenint
en compte que vull que siguin d’una regió determinada o de
        
   £  ¤#   
són les millors taronges per als sucs naturals que formen part
    #

  =  (K +    +<     #    
   

      
"
   # ~ "
     
   =     "    '
només productes no elaborats (per exemple, un mix de fruites liquades), o només
productes elaborats (per exemple, un kir royal: xampany i crema de cassís), o fent
servir productes no elaborats i productes elaborats (com per exemple fent una bona
        
 }#

Però les coses són una mica més complexes quan parlem
     #      
  ###

El món de les begudes dona molt de si i,
si hi dediques el temps i l’atenció que es
mereixen, les convertiràs en un estendard de
l’oferta del teu restaurant.

CONSELL

un cafè
Preparar pot ser
també plex.
molt com
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2.2 DIFERÈNCIES ENTRE PRODUCTES
ELABORATS I NO ELABORATS

COMPRENDRE LES BEGUDES

ELABORACIÓ FETA PEL RESTAURANT PARTINT
DE PRODUCTES ELABORATS I NO ELABORATS

MAPA CONCEPTUAL SOBRE ELABORACIONS

Productes elaborats

- Partint de producte/s no elaborat/s
- Partint de producte/s elaborat/s
- Partint de productes no elaborats i elaborats

ELABORACIÓ FETA PEL RESTAURANT PARTINT
DE PRODUCTES NO ELABORATS
Productes no elaborats
Elaboracions intermèdies

Elaboració intermèdia, pot ser elaboració final si se serveix sense barrejar

Elaboració final

Sangria

Suc de fruites combinades

Elaboracions intermèdies

Elaboració final

ELABORACIÓ FETA PEL RESTAURANT PARTINT
DE PRODUCTES ELABORATS

Productes no elaborats

BEGUDA ELABORADA PER LA INDÚSTRIA
ALIMENTÀRIA PER A TU

Kir royal
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Crema de cassís

Xampany
Elaboració final

elBullifoundation

Sangria elaborada

Productes elaborats

57

