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sztuka d ekoracji

sto³u

posi³ki w dobrym guœcie
Jedzenie, szczególnie w dobrym towarzystwie,
to prawdziwa przyjemnoœæ. Ale nie tylko
organizowanie przyjêæ dla goœci warte
jest wysi³ku i fantazji.
Równie¿ codzienne posi³ki
smakuj¹ du¿o lepiej, jeœli s¹
podane na ³adnej sto³owej zastawie.
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W dzisiejszych zabieganych czasach coraz
rzadziej celebrujemy rodzinne biesiady przy
stole. A przecie¿ wspólne posi³ki to czas na
wa¿ne rozmowy, dzielenie siê minionym
dniem i… zacieœnianie rodzinnych wiêzi. Nie
mo¿na wiêc z tego rezygnowaæ.
Aby dodaæ spotkaniom wiêkszego znaczenia, warto zadbaæ o odpowiednie ozdobienie
sto³u i podawanych potraw. Jest to okazja nie
tylko do wykazania siê dobrym gustem i poczuciem smaku, ale tak¿e nieograniczon¹
fantazj¹.
Stó³ powinien byæ nakryty stosownie do pory
dnia i okazji oraz stylu i kolorystyki ca³ego
wnêtrza. Mi³oœnicy klasyki i tradycji najczêœciej wybieraj¹ ponadczasow¹ bia³¹ lub kremow¹ porcelanê, misternie zdobion¹ delikatnym deseniem. Do tradycyjnych, eklektycznych wnêtrz pasuj¹ równie¿ dzbanuszki
i fili¿anki wykoñczone a¿urowym motywem,
delikatnymi kwiatami lub rêcznie malowane
w z³ote lub srebrne subtelne wzorki.
We wnêtrzach nowoczesnych najlepsz¹
ozdob¹ sto³u bêdzie zastawa o oryginalnych
kszta³tach, kwadratowa, prostok¹tna lub
owalna z intensywnym niebanalnym akcentem kolorystycznym lub ca³a w ¿ywych kontrastuj¹cych ze sob¹ kolorach.
Kieruj¹c siê podobnymi zasadami do zastawy
dobiera siê sztuæce. Te z ozdobnymi rêkojeœciami idealnie bêd¹ pasowa³y do eleganc-
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kiej porcelany, natomiast proste w formie
– do geometrycznych kszta³tów nowoczesnych kompletów.
W doborze szk³a panuje ju¿ nieco wiêksza
swoboda, a ostatnio znów modne staj¹ siê
kieliszki kryszta³owe.
Niezale¿nie od okolicznoœci nie powinniœmy
zapomnieæ o obrusie. Na co dzieñ wystarczy
obrus odporny na zaplamienia lub podk³adki
pod talerze (z korka, bambusa, rafii lub z materia³u).
Na wykwintne kolacje i spotkania z przyjació³mi niezbêdny bêdzie obrus: lniany, ¿akardowy lub koronkowy. Stó³ powinien byæ nakryty
obrusem dostosowanym do wielkoœci sto³u.
Najlepiej gdy obrus zwisa ze sto³u oko³o
30 cm. Na stole mo¿na po³o¿yæ tak¿e dwa
obrusy w kontrastowych kolorach – ten
z wierzchu powinien byæ mniejszy i po³o¿ony
ukoœnie.
Przy talerzu warto po³o¿yæ serwetkê. Na co
dzieñ wygodnie jest u¿ywaæ papierowych,

O 1 Przed zakupem zastawy sto³owej, warto upewniæ siê, czy mo¿na myæ j¹ w zmywarce
O 2 Najbardziej eleganckie zastawy sto³owe mog¹ byæ zdobione np. dwunastokaratowymi z³otymi liniami, nak³adanymi rêcznie. Delikatny wzorek zdobi¹cy porcelanê pozwala na ³¹czenie
jej zarówno z nowoczesnym, prostym szk³em jak i tradycyjnymi kryszta³owymi kieliszkami.
Zestaw obiadowy dla 12 osób – 2260 z³

O 3 Proste kieliszki z bezbarwnego szk³a s¹ uniwersalne i pasuj¹ do wszystkiego
O 4 Intensywny, zielony kolor talerzy, miseczek i spodeczków to propozycja dla osób lubi¹cych
nowoczesny, acz wyrazisty minimalizm

O 5 Aby zapewniæ osobom siedz¹cym przy stole komfort, stó³ powinien staæ min. 75 cm od
œciany i ok. 120 cm od drzwi, komód i szaf, aby ich nie zastawiaæ. Na nakrycie dla ka¿dej
osoby nale¿y przeznaczyæ ok. 60 cm d³ugoœci blatu
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oferowanych w niezliczonej gamie kolorów
i wzorów. Jeœli zapraszamy goœci, w dobrym
tonie bêd¹ eleganckie serwetki np. z lnu.
Uk³ada siê je po lewej stronie nakrycia. £adnie z³o¿ona serwetka mo¿e równie¿ staæ, lub
byæ z³o¿ona na talerzu, albo zwiniêta w rulon
i w³o¿ona w specjaln¹ obr¹czkê na serwetki.
Aran¿uj¹c biesiadê przy stole warto pamiêtaæ
równie¿ o ¿ywych kwiatach i œwiecach. Kwiaty powinny byæ ustawione w niskich wazonikach, by nie zas³ania³y goœci. Posi³ek spo¿ywany w tak misternie dobranej scenerii to wyj¹tkowa uczta dla zmys³ów.
Q

Sto³owy
savoir-v
v ivre
 Sztuæców u¿ywamy zaczynaj¹c od tych
u³o¿onych najdalej od talerza. Jeœli nie s¹
czyste nie wycieramy ich w serwetkê, tylko
dyskretnie prosimy o wymianê na czyste.
 Z prawej strony goœcia podajemy dania podzielone na porcje, zupy, napoje
i zabieramy brudne naczynia. Z lewej
natomiast podajemy dania z pó³misków
i czyste naczynia.
 Gor¹ce napoje serwujemy zawsze
w porcelanie lub fajansie, a zimne
w szkle.
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