
Téma: Stolování
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DLE TRENDŮ 2013. MMóóddnníí  ššeeddáá  ddoommiinnuujjee  lleettooššnníímm
vváánnooččnníímm  aarraannžžmmáá  ččaassttoo  vv  kkoommbbiinnaaccii  ss  ččeerrvveennoouu,,  mmoottiivvyy  ssee

vvrraaccíí  kk  ttrraaddiiccíímm  vveennkkoovvaa..  MMiisskkaa  cceennaa  494 Kč,,
kkeerraammiicckkýý  ddžžbbáánn  1 014 Kč,,  sskklleenniiccee  nnaa  vvíínnoo  276 Kč,,  llaattttee  ccuupp

312 Kč,,  hhrrnneekk  494 Kč,,  ssvvíícceenn  3311  ccmm  936 Kč..  Green Gate..  
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NEJEN BYT, ALE I ŠTĚDROVEČERNÍ STŮL POTŘEBUJE
NÁLEŽITOU PÉČI. PROSTŘETE A UPRAVTE JEJ TAK, 
ABY VÁM ZVOLENÉ BARVY I DEKORACE LADILY S TĚMI
V MÍSTNOSTI. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BY INTERIÉR MOHL
PŮSOBIT CHAOTICKY.

PPojem stolování zahrnuje vše, co se ně -
jakým způsobem týká prostírání stolu,
servírování jednotlivých pokrmů, pra vi -
del chování a také hygieny u stolu. Pro
všechny hosty je pak zasednutí ke štědro-
 večerní večeři doslova společenskou
událostí.

Hostina podle typu události
Slavnostní tabuli připravujte vždy s ohle -
dem na událost, při jejíž příležitosti se
hostina koná. Jinak budete prostírat pro
oslavu narozenin, pro promoční oběd

nebo třeba pro příležitost křtin.
V případě štědrovečerní výzdoby stolu
rozhodně nezapomeňte na chvojí, jmelí,
svíčky a svícny a také na vánoční
ozdoby. Pro silvestrovské veselí se příliš
nehodí květinová aranžmá, zato sem
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ZDOBENÉ. TTaallíířřee  SSiirrooccccoo  LLuummiinnaarrcc,,  mmaatteerriiááll  ttvvrrzzeennéé  ooppáálloovvéé  sskklloo..
Cena od 90 Kč za kus. www.kvalitnidomacnost.cz.

KOSTNÍ PORCELÁN. KKoolleekkccee  nnááddoobbíí  SShhaaggrreeeenn  zzaahhrrnnuujjee  ttaallíířřee  aa mmiisskkyy  rrůůzznnýýcchh  vveelliikkoossttíí,,
ššáállkkyy  ii oommááččnnííkk,,  vvhhooddnnéé  ddoo  mmyyččkkyy..  Cena od 1019 Kč za kus. Wedgwood. 

SKLÁDACÍ. SSttoolleekk  zz mmaassiivvuu
ss ppooddnnoosseemm  aa ddrržžáákkeemm  nnaa
llááhhvvee,,  zzeessppoodduu  jjee  ddoo  ppooddnnoossuu
mmoožžnnéé  zzaavvěěssiitt  1155  sskklleenniicc..
Cena 1 800 Kč. Tchibo. 

Kromě talířů, sklenic a příborů

i řada dekorativních doplňků. 
patří na slavnostní stůl
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VELKÁ HOSTINA. KKoolleekkccee  FFaarrmmhhoouussee  TToouucchh::  mměěllkkýý  ttaallíířř  zzaa  430 Kč,,  mmiisskkaa  zzaa  450 Kč,,  ddeezzeerrttnníí  ttaallíířř
zzaa  430 Kč,,  sskklleenniiccee  nnaa  ččeerrvveennéé  vvíínnoo  zzaa  280 Kč,,  mmaalláá  ooddlliivvkkaa  zzaa  280 Kč,,  ppřřííbboorroovvýý  sseett  3300  kkuussůů  zzaa
5 380 Kč..  ZZnnaaččkkaa  VViilllleerrooyy  &&  BBoocchh,,  pprrooddáávváá  www.luxurytable.cz..

Téma – Stolování 

patří dekorace ve výrazných karneva lo -
vých barvách.
Důležitou roli hraje také tvar stolu a je -
ho velikost, která by měla vyhovovat
počtu přizvaných hostů. Každý by u sto -
lu měl mít dostatek prostoru, aby se při
jídle lokty nesrážel se sousedy. 

Nádobí na sváteční stůl
Ať již připravujete stůl pro jakoukoli pří -
ležitost, základ bude vždy stejný. Tvoří
jej talíř na hlavní chod, polévkový talíř,
případně jen ubrousek, budete-li serví -
rovat polévku již nalitou v šálcích. Po
obou stranách talíře se pak zakládají růz -
né druhy příborů v takovém pořadí, v ja -
kém budou následovat jednotlivé chody.

Zakládání příborů
Při umisťování příborů na stůl postupu-
jte od talířů směrem ven. Jako první te -
dy položíte vedle talířů příbor pro hlav ní
chod, masový příbor nebo rybí pří bor.
Další v pořadí po pravé straně pak násle -
duje polévková lžíce. Rozhod nete-li se

01 XXXXXXXXX XXXXXX. PPooppiisseekk  ppoo  ppiisseekk  ppooppiisseekk  PPooppiisseekk  ppoo  ppiisseekk  ppooppiiss  eekkPPoo  ppiisseekk  ppoo  ppiisseekk
ppooppiissee  kkPPooppiisseekk  ppoo  ppiisseekk  ppooppiisseekkPPooppiisseekk  ppoo  ppiisseekk  ppooppiisseekk..



XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. BBíílláá,,
ssttřřííbbrrnnáá  aa ssvvěěttllaa  ssvvííččeekk  nnaavvoozzuujjíí  ssllaavvnnoossttíí  aattmmoossfféérruu
aa ppřřiippoommíínnaajjíí  ččeerrssttvvěě  nnaappaaddllýý  ssnnííhh..  DDooppllňňkkyy  zz kkoolleekkccee
SSnnooww  QQuueeeenn..  Almi Décor. 
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podávat jako předkrm chléb a máslo, nalevo od vidličky
položte talířek na chléb s malým nožem na más lo. Náčiní
určené ke konzumaci moučníku, ať již je to lžič ka, či vid -
lič ka, má své místo nad talířem, přičemž rukojeť lžičky
mí ří vždy doprava, rukojeť vidličky doleva. Jestliže podáv á -
te také dezert, leží dezertní vidlička nad ubrous kem nalevo
od příboru – rukojeť vidličky i nože míří směrem doleva. 

Kam patří sklenice
Víte, kam se sklenicemi na nápoje? Rozložení na stole
vypadá následovně: sklenice na nápoj podávaný k hlavní -
mu chodu má stát nad špičkou nože. Menší sklenička na
nápoj určený k předkrmu by se pak měla nacházet napra -
vo od sklenice pro hlavní chod. Na stůl můžete postavit
ještě třetí sklenici na další druh nápoje, která by měla mít
své místo nad dvěma výše zmíněnými sklenicemi.

Na co ještě nezapomeňte
Na slavnostní tabuli samozřejmě nesmí chybět papírové
nebo látkové ubrousky, které můžete poskládat do růz -
ných tvarů a položit doprostřed na prázdný talíř.
Pokud na stůl pokládáte cedulky se jmény, pak mají své
mís to nad moučníkovým příborem. Cukřenka, slánka
a pep řenka patří na dobře přístupné místo doprostřed 
sto lu, přičemž by měly být společné maximálně pro 
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ČISTĚ BÍLÁ. SSaaddaa  ttaallíířřůů  YYaallttaa  LLuummiinnaarrcc,,  vvyyrroobbeennoo  zzee  zzeenniixxuu  ––  nnoovvýý  vvyyssooccee  ooddoollnnýý
mmiinneerráállnníí  mmaatteerriiááll..  Cena 2 069 Kč zzaa  sseett  1199 kkss..  www.kvalitnidomacnost.cz..

Kombinace bílého jídelního

elegantně při jakékoli příležitosti.
servisu a čirého skla působí

BLANSKO  tel. 721 379 384

tel. 725 702 762

     tel. 725 568 997        

tel. 724 543 962    

tel. 724 545 815   N
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4 strávníky. Bude-li vás u stolu hodovat
větší počet, pak potřebujete více než jen
jednu sadu. 
Nezapomeňte ani na květiny, které
tabuli dokonale ozdobí a dodají hostině
punc výjimečnosti. Jejich barvu zvolte
v podobném tónu, jako je barva ubrusu
na stole, prostírání nebo jídelního servi-
su. Z praktických důvodů se vyhněte
raději příliš aromatickým květinám,
protože jejich vůně by mohla zkreslit,
nebo úplně překrýt přirozenou vůni
servírovaných dobrot.

Moučník versus dezert
Často se stává, že oba pojmy splývají
v jeden, a nikdo u stolu pak nedokáže
zodpovědně určit, která to část chodu se
právě ocitla před ním na talíři. Navíc
mezi moučníky jsou zahrnovány jak
tepelně opracované výrobky, ale i dob -
roty zhotovené za studena. 
V případě moučníku máme na mysli
vět šinou výrobky cukrářské a pekařské,
ale ani slané pochoutky tohoto typu nej-
sou výjimkou – např. omeleta s kuřecím

V BARVÁCH PODZIMU. KKoolleekkccee  CCrraannbbeerrrryy  jjee
ppřřiizzddoobbeennaa  ddooppllňňkkyy  ss ppooddzziimmnníí  ttéémmaattiikkoouu..  Almi Décor. 

Téma – Stolování 

SNĚHOVÉ KRÁLOVSTVÍ. TTaabbuullee  oodděěnnáá  ddoo  mmooddrréé  aa  bbíílléé  vv  dduucchhuu  sseevveerrsskkýýcchh  VVáánnoocc,,  aarraannžžmmáá  ddoottvváářříí
ssttřřííbbrrnnéé  oozzddoobbyy  aa  ddooppllňňkkyy  zz  pprrůůhhlleeddnnééhhoo  sskkllaa..  Wedgwood.

OSVĚDČENÁ KLASIKA. AAssii  nneejjvvííccee  ššttěěddrroovveeččeerrnníícchh  ssttoollůů  bbýývváá  ssttáállee  oodděěnnoo  ddoo  ttrraaddiiččnníícchh  vváánnooččnníícchh
bbaarreevv  ––  ččeerrvveennéé,,  zzeelleennéé  aa zzllaattéé..  Wedgwood.



PROPOJENÍ STYLŮ. NNaa  ssvváátteeččnníí  ttaabbuullii  nnaajjddeettee  nněěkkoolliikk  kkoolleekkccíí::  nnááddoobbíí  zz AAnnmmuutt  MMyy  CCoolloorr  RRoocckk  GGrreeyy
aa RReedd  CChheerrrryy,,  ppřřííbboorryy  FFaarrmmhhoouussee  TToouucchh  kkoouuppííttee  zzaa  4 240 Kč/24 ks,,  ssvvíícceenn  HHeelliiuumm,,  vvýýšškkaa  2244  ccmm,,  cceennaa
570 Kč..  ZZnnaaččkkaa  VViilllleerrooyy  &&  BBoocchh,,  pprrooddáávváá  www.luxurytable.cz..
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Většinu moderních kolekcí stolovacího

bez obav mýt v myčce.
nádobí a náčiní už můžete

masem. Je třeba doplnit, že moučníky
jsou „cukrářské a pekařské“ výrobky.
Jedinou pomůckou tedy zůstává, že
moučník by měl být již ze své podstaty
vyroben z mouky. Důležité také je, že je
považován za doplněk stravy a podává se
často ke kávě či jinému nápoji.
Výraz dezert pochází z francouzštiny a je
chápán jako poslední chod oběda či
večeře. Protože není pevně zakotveno
pravidlo, co všechno si pod pojmem
dezert můžete představit, splývá často
s výrazem moučník. Dezertem může být
totiž téměř cokoliv ze široké nabídky
cukrářských, pekařských a jiných
výrobků. V závěru menu na vás mohou
čekat dezerty ovocné, sýrové, může to
však být také zmrzlina, zmrzlinový
pohár, puding či jen samotné ovoce.


