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Jak zaaran?owa? ?wiece, by ka?dy posi?ek nabra? blasku

Tradycyjnie towarzysz? uroczystym spotkaniom z bliskimi. S? tak?e niemal nieodzowne podczas
romantycznych kolacji we dwoje. Rzadko jednak zapalamy ?wiece, gdy szykujemy co? smacznego
tylko dla siebie. A szkoda, bo nawet sadowi?c si? przed telewizorem z pizz? zamówion? przez
telefon, mo?emy przecie? zje?? po królewsku.

Wysmuk?e ?wiece s? eleganckie, a posi?kom dodaj? uroczystego charakteru. Rozstaw je wzd?u?
zastawionego sto?u, ale tak, ?eby nie zas?ania?y siedz?cych, ani ich nie o?lepia?y i tym samym
nie utrudnia?y rozmowy. Dla urozmaicenia ?wieczniki mog? by? wy?sze i ni?sze. Liczne ?wieczniki
z pojedynczymi ?wiecami mo?na zast?pi? wieloramiennymi kandelabrami. Na niewielkim stole
wystarczy jeden, na wi?kszym konieczne b?d? dwa lub trzy. Je?li chcesz dodatkowo udekorowa?
stó? kwiatami, wybierz niedu?e, niskie bukieciki, pojedyncze kwiaty w miniaturowych wazonach lub
kieliszkach do likierów, ga??zki jedliny przy nakryciach, p?dy bluszczu wij?ce si? na obrusie (2.). I
odwrotnie: w towarzystwie du?ego, efektownego bukietu w wazonie lepiej zaprezentuj? si? ni?sze
?wiece; bry?owe na p?askich podstawkach i typu tealight w os?onkach (5.-8.).

Wymieszaj tealighty ze ?wiecami bry?owymi, a dla ujednolicenia aran?acji umie?? wszystkie
?wiece w ?wiecznikach i podstawkach z jednej serii. Na przyk?ad GLASIG z bezbarwnego szk?a
(5.), albo na jednakowych ceramicznych talerzykach. Pojedynczo lub po kilka. Niskie ?wiece nie
b?d? utrudnia? nak?adania potraw na talerze. Gdy blat sto?u jest w??szy ni? 90 cm i nie ma na nim
do?? miejsca na dekoracje, dobrze jest zgromadzi? ?wiece w jednym miejscu na du?ej, efektownej
podstawce czy tacy ustawionej na przyk?ad na szczycie sto?u. To dobre rozwi?zanie tak?e
wówczas, gdy szykujemy tak zwany szwedzki stó? – samoobs?ugowy bufet (7., 8.). W takich
sytuacjach atrakcyjne s? tak?e wisz?ce ?wieczniki. Warto dla nich zamontowa? na suficie hak lub
haki. Pomalowane na kolor sufitu nie b?d? si? rzuca? w oczy, gdy zmienimy dekoracje.
Do ustawienia na stole najodpowiedniejsze s? ?wiece bezzapachowe. Jest niebezpiecze?stwo, ?e
zapach ?wiec aromatyzowanych mo?e wp?yn?? na smak potraw. Natomiast nic nie stoi na
przeszkodzie, by przed przyj?ciem go?ci zapali? ?wiec? w pokoju o zapachu harmonizuj?cym z
por? roku i okazj?, który stworzy przyjemny klimat.
Wa?ne jest tak?e, by podczas przyj?cia nie czeka?, a? ?wiece ca?kowicie si? wypal?. Nale?y je
zgasi? i wymieni?, kiedy poziom wosku wyniesie mniej wi?cej 1 cm od dna naczynia. Zagaduj?c si?
z go??mi, cz?sto o tym zapominam, a wypalone ?wiece niestety ?le wygl?daj?. Dla go?ci mog? te?
by? mylnym sygna?em, ?e wieczór ma si? ku ko?cowi i czas wraca? do domu.
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