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zawsze p iêkn ie  nakry ty
do ssto³u

A n n a  Z a b o r s k azapraszamy

Wabi zapachem i kolorystyk¹ dañ, jak magnes przyci¹ga
wszystkich g³odnych i spragnionych. Prócz funkcji u¿ytkowych
stó³ mo¿e byæ tak¿e pe³niæ rolê przepiêknej ozdoby wnêtrza.
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Stare powiedzenie g³osi, ¿e jemy
oczami. Co prawda nawet na piêknej
porcelanie œledŸ nie zamieni siê
w ³ososia, a lej¹c wodê do
kryszta³owych kieliszków nie mamy co
marzyæ, ¿e przemieni siê w szampana,
ale nawet skromne dania na piêknej
zastawie bêd¹ wygl¹da³y zdecy-
dowanie ³adniej. I smaczniej.
Warto do³o¿yæ starañ, by wszystko, co
siê dzieje na stole i dooko³a niego
by³o zgodne ze stylem i kolorystyk¹
ca³ego wnêtrza. Porcelitowe miski
i kubki nie bêd¹ pasowa³y do mebli
rodem z epoki Ludwika XIV.
Z kolei fikuœne, bogato zdobione
fili¿anki, wazy i kokilki, choæ same
w sobie piêkne i drogie, w nowoczes-
nym, industrialnym wnêtrzu bêd¹

wygl¹da³y trochê œmiesznie. W tej
chwili najmodniejsze s¹ motywy kwia-
towe. Cenione s¹ tak¿e zastawy bez
wzorów, bia³e lub kolorowe,
wyró¿niaj¹ce siê kszta³tem – najlepiej
kwadratowe.

Na co dzieñ wygodnie jest u¿ywaæ
podk³adek pod talerze. Mog¹ byæ
z materia³u, bambusa, rafii. Mniej gus-
towne s¹ plastikowe, a ju¿ raczej nie
do przyjêcia z ceraty. Co innego
w niedziele i od œwiêta. Wtedy
niezbêdny jest obrus. A najlepiej dwa
– w kontrastowych kolorach. Wtedy
ten z wierzchu mo¿e byæ mniejszy
i po³o¿ony ukoœnie. 
Przy talerzu warto po³o¿yæ serwetkê –
przy posi³ku codziennym wygodnie
jest u¿ywaæ papierowych, których
u¿ycie przy bardziej uroczystej okazji
jest ju¿ wykluczone. W dobrym tonie
jest po³o¿enie serwetki lnianej np.
w kolorze kontrastowym do obrusa. 
Dope³nieniem piêknego sto³u mog¹
byæ œwieczniki i wazony z kwiatami.
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