
Klasa 4 – zajęcia z wychowawcą - 14.04.2021 

 

Temat: Savoir vivre - zasady zachowania przy stole. 

 

Zasady dobrych manier są bardzo ważne, szczególnie kulinarny savoir vivre, który dotyczy 

zachowania przy stole. Mimo że reguły te wydają się przestarzałe, znajomość etykiety 

nieustannie świadczy o kulturze osobistej. 

Obejrzyj film: Z kulturą przy stole - Bing video 

 

Zasady dobrego zachowania przy stole 

Kiedy przyjmujesz gości w swoim domu, sam jesteś gościem albo jesz w gronie swoich 

przyjaciół lub rodziny w ulubionej restauracji, musisz stosować się do szeregu zasad, aby 

spotkanie było udane.  

Ustawienie zastawy stołowej 

Zgodnie z zasadami savoir vivre, sztućce układamy po obu stronach płaskiego, dużego 

talerza. Układamy je w takim porządku, w jakim będą podawane konkretne dania. Sztućcami 

posługujemy się, używając najpierw tych najbardziej zewnątrz, kierując się w stronę 

zastawy. Na główny talerz stawiamy mniejszy, do przystawki lub głęboki na zupę. Powyżej, 

po lewej stronie stawiamy talerzyk na pieczywo wraz ze specjalnym nożem. Następnie 

ustawiamy kieliszki u góry po prawej stronie, pod lekkim skosem, kolejno patrząc od lewej - 

szklankę na wodę, kieliszek na białe wino i na czerwone wino. Na koniec, kładziemy 

serwetkę po lewej stronie talerza. 

Ogólne zachowanie przy stole 

Podczas ważnych spotkań, których częścią jest spożywanie obiadu lub kolacji, musimy 

okazać szczególną uwagę gospodyni lub gospodarzowi. To oni jako pierwsi inicjują, między 

innymi, kiedy zaczynamy jeść lub kiedy możemy odejść od stołu. Jeśli musisz to uczynić, 

należy powiedzieć „przepraszam”. Nie opuszczaj stołu bez słowa.  

Jedną z ważnych zasad savoir vivre przy stole jest również to, jak prawidłowo siedzieć. Otóż 

by pokazać nasze dobre maniery, powinniśmy siedzieć wyprostowani, plecami oparci o 

krzesło, przede wszystkim nie garbiąc się. Nie powinniśmy także zakładać nogi na nogę oraz 

opierać łokci o stół, tu mogą spoczywać jedynie dłonie do wysokości nadgarstków. Podczas 

https://www.bing.com/videos/search?q=Z+kultur%c4%85+przy+stole+-+YouTube&&view=detail&mid=E26D9131FBCB22DD8BC9E26D9131FBCB22DD8BC9&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DZ%2Bkultur%25c4%2585%2Bprzy%2Bstole%2B-%2BYouTube%26%26FORM%3DVDVVXX


jedzenia należy używać tylko dłoni, podczas gdy łokcie trzymamy jak najbliżej ciała, ale tak, 

by czuć się i wyglądać naturalnie. Nie należy sięgać ręką ponad talerzami innych gości, jeśli 

potrzebujesz napoju lub potrawy z dalszej części stołu. Najlepiej jest poprosić o podanie, a 

następnie, jeśli to konieczne, przekazać kolejnemu gościowi. 

Posługiwanie się sztućcami 

Posługiwanie się sztućcami wcale nie jest takie trudne, na jakie wygląda. Najważniejszą 

zasadą przy ich używaniu jest to, by prawej ręki używać do operowania łyżką, bądź nożem, a 

lewej do widelców. Po użyciu sztućców nie wolno opierać ich o talerz lub kłaść obok. Jest to 

bardzo nieeleganckie zachowanie, które może doprowadzić na przykład do pobrudzenia 

obrusu. Po zakończonej konsumpcji lub w przerwie od jedzenia, sztućce należy odłożyć na 

talerz w odpowiedniej pozycji. 

 

Zachowanie podczas posiłków 

Podane potrawy powinniśmy spożywać bardzo wolno, bez zbędnego pośpiechu. Warto jeść 

małymi kęsami, tak, by się nie pobrudzić lub nie mieć problemu ze zbyt dużymi porcjami 

dania, niemieszczącymi się w ustach. Bułkę, czy chleba nie jemy w całości, nie kroimy ich, 

tylko urywamy niewielkie kawałki, które będzie łatwo zjeść. Nie można zapomnieć również, 

że wypada spróbować każdego dania, choćby niewielką jego część, gdyż jest to ważny 

element zachowania przy stole. Podczas jedzenia możemy rozmawiać, jednak należy robić to 

w sposób subtelny, grzeczny i elegancki. Nie możemy mówić, gdy mamy pełne usta i gdy 

przeżuwamy. Błędem jest także zbyt głośne rozmawianie z uczestnikami spotkania, 

ponieważ przeszkadza to innym gościom w ich rozmowach lub w spokojnym spożywaniu 

posiłku. 

Obejrzyj film: Akademia Kulinarna Filmaru - www.hotelfilmar.pl - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=-E5CuzKPOgw
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