
माझे स्वतःचे उपहारगृह (रेस्टोरेंट) 

तमु्ही कधीतरी तमुच्या कुटुुंबियाुंसोित एखाद्या हॉटेल मध्ये जेवला असाल बकुं वा घरच्या मोठ्या 

व्यक्तींकडून हॉटेल मधील जेवनासुंिुंधी ऐकले असेल, हो ना? 

हॉटेल मध्ये जेवणासाठी गेल्यावर 

आपल्याला कोणकोणत्या गोष्टी आढळून 

येतात? थोडासा बवचार केल्यावर तमुच्या 

लक्षात येईल बक हॉटेल मध्ये जेवणासाठी 

जे जे पदाथथ तयार असतात त्याुंची एक 

यादी हॉटेल समोर लावलेली असते. 

आबण दसुरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे हॉटेल 

मध्ये जे जेवण बदलुं जातुं, ते आपल्या 

घराच्या जेवणापेक्षा बदसायला खपू 

आकर्थकररत्या सजवलेलुं असतुं, हो ना.  

सध्याच्या लॉक डाऊन च्या काळात तर िहुतेक हॉटेल िुंद आहते, मग अशा पररबथथतीत तमुच्याकडे एक 

सवुणथसुंधी आह ेती म्हणजे तुमचे थवतःचे छोटेसे उपहारगहृ तयार करून आपल्या कुटुुंिातील सदथयाुंना वेगवेगळे 

पदाथथ खाऊ घालण्याची.  

चला तर मग, आज आपण आपले स्वतःचे उपहारगृह कसे सुरु करायचे आणण त्यासाठी 

कोणकोणत्या गोष्टी णिकणे णकिं वा माणहत असणे गरजेचे आहे याची माणहती घेऊया.    

आपले उपहारगहृ ह ेसुुंदर होण्यासाठी आबण इतराुंना आवडण्यासाठी आपल्याला आधी काही महत्वाच्या 

गोष्टींचा बवचार करावा लागेल. या महत्वाच्या गोष्टी पढुीलप्रमाणे अस ूशकतील : 

१) आपल्या उपहारगहृामध्ये अशी कोणती गोष्ट आवश्यक आह ेबक ज्यामळेु आपले उपहारगहृ इतराुंना सवाांपेक्षा 

वेगळे आबण बवशेर् वाटेल? 

२) आपल्या उपहारगहृामध्ये कोणते लोक जेवायला येणार आहते? आपण आलेल्या पाहुण्याुंना कें व्हा आबण कुठे 

बवशेर् जेवण दऊे शकतो? 

३) आपण आपल्या पाहुण्याुंना कोणकोणते पदाथथ िनवनू दऊे शकतो? ह ेपदाथथ नेमके कसे तयार  जातात?  

४) आपल्या उपहारगहृाचे नाव काय असावे? आपण आपल्या ग्राहकाुंना कसे आकबर्थत करू शकतो? आपला 

मेन ूकाडथ कसे तयार करावे? 

वरील सवथ माबहती बमळबवण्यासाठी आपल्याला आपल्या घरातील वडीलधाऱ्या माणसाुंची मदत घेता 

येईल बकुं वा आपण आतापयांत पाबहलेल्या बवबवध हॉटेल मध्ये या सवथ गोष्टींच ेव्यवथथापन कसे केले जात होते ह े

याचा िारकाईने बवचार करावा लागेल. 



तमु्हाला माबहती आह ेका की काही हॉटेल्स मध्ये ग्राहकाुंना आकबर्थत करण्यासाठी जेवणाला वेगवेगळे 

नावुं बदलेली असतात, जसुं की, पणु्याची थपेशल बमसळ, मुुंिईचा फेमस वडापाव, पोबशुंदा चा थपेशल गळुाचा चहा, 

हेंद्रािादची थपेशल दम बियाथणी इत्यादी. तमु्हीपण असे 

वेगवेगळे आकर्थक नावुं तमुच्या जेवणाच्या पदाथाांना दऊे 

शकता जेणेकरून इतराुंना तमुच्या हॉटेलमधील जेवण 

चाखनू पाहण्याची इच्छा होईल आबण ते आपसकूच 

तमुच्या हॉटेल मध्ये जेवण्यासाठी येतील. तमु्ही तमुच्या 

घरातील इतर माणसाुंना बवचारून दखेील अशी नावे शोधू 

शकता. यानुंतर आपल्याला आपल्या हॉटेल जे जे पदाथथ  

ठेवायचे आहते त्याची एक यादी िनवावी लागेल आबण त्या 

यादीपासनू एक आकर्थक मेनूकाडथ िनवावे लागेल.  

 

यानिंतर एक महत्त्वाची गोष्ट आपल्याला णिकून घ्यावी लागेल ती म्हणजे आपल्याला पाणहजे 

असलेले पदार्थ बनवायचे कसे ते णिकून घेणे  

समजा आपण आपल्या हॉटेल मध्ये पाच वेगवेगळे पदाथथ ठेवायचे आहते तर सवथप्रथम आपल्याला ते 

पदाथथ कसे िनवायचे ते बशकावे लागेल.  

कोणताही पदाथथ िनवताना त्यासाठी लागणारे सामान कोणते आहे? ते सामान सध्या तुमच्या घरात आहे 

का? तो पदाथथ िनवायला बकती वेळ लागतो? अशा सवथ गोष्टींचा बवचार आपल्याला करावा लागेल.  

सरुवातीला आपण सोपे सोपे पदाथथ जसे बक चहा, कॉफी, मसाला पापड, मॅगी इत्यादी बनवडूया जेणेकरून 

ते िनवायला सोपे असतील आबण वेळ पण कमी लागेल. बकुं वा या व्यबतररक्त तमु्ही तमुच्या घरच्याुंना बवचारून 

एखादा नवीन पदाथथ दखेील बशकून घेऊ शकता. 

आता वळूयात शेवटच्या महत्वाच्या गोष्टीकडे, ती म्हणजे आपल्या हॉटेल मध्ये पाहुण्याुंना बकुं वा ग्राहकाुंना 

कसे आकबर्थत करता येईल याची योजना िनबवणे. आपल्याला आपल्या हॉटेल मध्ये नसुते बवबवध पदाथथ िनवनू 

चालणार नाही तर त्यासोितच आपल्याला ग्राहकाुंना आपल्या हॉटेल कडे आकबर्थत करण्यासाठी बवबवध प्रयत्न 

दखेील करावे लागतील. त्यासाठी तमु्ही खालील गोष्टी करू शकता: 

१) ग्राहकािंिी वेगवेगळ्या माध्यमातून सुसिंवाद साधू िकता  

२) तुमच्या पदार्ाांना वेगवेगळी आकर्थक नाविं देऊ िकता   

३) िक्य असल्यास खुची आणण टेबल ची सजावट करून ठेऊ िकता  

४) िक्य असल्यास टेबल वर णवणवध रिंगाची फुले णकिं वा इतर िोभेच्या वस्तू ठेवू िकता  

५) खाण्याच्या पदार्ाांना देखील काकडी, णलिंबू , लहान भेंडी यािंच्या मदतीने सजवू िकता.  



 

यासोितच तमु्हाला एक ग्राहकाुंची प्रबतबिया घेणारा एक कागद तमुच्या टेिल वर ठेवायचा आह े

जेणेकरून ग्राहकाुंना जेवण झाल्यानुंतर तुमच्या जेवणावर प्रबतबिया दतेा येईल. हा प्रबतबियेचा कागद िनबवणे 

अगदी सोपे आह.े उदाहरणादाखल तमु्ही पढुीलप्रकारे तो तयार करू शकता.  

 

या प्रबतबियेद्वारे तमु्हाला जेवण खपू आवडले, जेवण िरे होते आबण जेवण आवडले नाही अशी माबहती 

बमळू शकेल आबण गरज असल्यास पढुच्या वेळी त्यात सधुारणा करता येतील. 

हुरथरथरे ! आता तुमचे स्वतःचे उपहारगृह सुरु झाले आहे. आता तुम्ही वर णदलेल्या सवथ गोष्टी 

व्यवणस्र्तरीत्या पूणथ करून आपल्या ग्राहकािंना णकिं वा कुटुिंणबयािंना जेवणासाठी आमिंणित करू िकता. 

तुमचे ग्राहक तुमच्या हॉटेल मध्ये येऊन आनिंदात जेवण करतील आणण जेवण सिंपल्यानिंतर तुम्ही टेबल 

वर ठेवलेल्या प्रणतणियेच्या कागदावर त्यािंची प्रणतणिया णलहून देतील. तुम्हाला या सवथ प्रणतणिया जमा 

करायच्या आहेत आणण एखादी प्रणतणिया जेवणात णकिं वा इतर गोष्टीत बदल करायला सुचवत असेल 

तर त्याप्रमाणे सवथ अपेणित बदल करून त्या ग्राहकािंना परत जेवायला बोलवायचे आहे.  

अशाप्रकारे या लॉक डाऊन च्या काळात तमु्ही आपल्या कुटुुंिीयाुंसोित थवतःच्या हॉटेल मधील जेवणाचा 

आनुंद दऊे शकता. 

 

 


