
U RODZINY 
Niespodziewany gość, koleżanki córki ze szkoły, dziadkowie, dzieci... rodzinna jadalnia powinna pomieścić jak najwięcej osób. Nieza‑
stąpionymi atrybutami gospodarzy będzie wieloelementowa zastawa stołowa oraz solidny stół z kompletem krzeseł. Im więcej, tym 
lepiej – tak, by wystarczyło dla każdego! Stłuczony talerz nie wywoła kłótni, jeśli wybierzesz komplet z opcją dokupienia pojedynczych 
sztuk, a rozlany kompot nie przyprawi Cię o zawrót głowy, gdy ochronisz stół plamoodpornym obrusem, którego nie trzeba prasować.

Aleksandra Nicieja, Kierownik Działu Marketingu 
i Rozwoju Produktu Polska Grupa Porcelanowa 
Udane przyjęcia to te, podczas których miła atmosfera prze-
plata się z przepysznym jedzeniem. Przygotowując mieszkanie 
do wizyty bliskich, łatwo osiągnąć ten efekt, mając na uwadze 
zasadę pięciu zmysłów. Na początek zadbajmy, aby w salonie 
powitał gości przyjemny zapach oraz niecodzienna dekoracja 
stworzona z bukietu ciętych kwiatów i aromatycznych świec, 
a dyskretnie włączona muzyka pozwoliła na chwilę relaksu, wpra-
wiając gości w odpowiedni nastrój. Tak zaaranżowane otoczenie 
od progu zachwyci biesiadników, a to przecież dopiero począ-

tek… Sceną wieczoru będzie stół, a na nim przepiękna zastawa i pyszne potrawy w roli 
gwiazd. Planując przyjęcie na większą liczbę gości, zaserwujmy jedzenie na rodzimej, 
ponadczasowej porcelanie pasującej do wystroju wnętrza. Nowoczesna pani domu może 
skusić się na białą zastawę ozdobioną reliefem lub zastawę z dekoracjami wszkliwnymi 
współpracującymi ze zmywarką i mikrofalówką. Miłośnicy klasyki będą natomiast za-
chwyceni porcelaną o historycznej formie lub zdobioną wysokokaratowym złotem czy 
platyną. Jednak kształt i dekoracja to nie wszystko – szczególną uwagę należy zwrócić 
na to, by wybrane produkty były bezpieczne dla zdrowia. Z tego względu warto stawiać 
na wyroby pochodzące od sprawdzonych producentów porcelany.

POSTAW NA ZMYSŁY! 

 Ochronią ubranie przed nie‑
chcianymi plamami – ścierecz‑
ki z lnu Industriell to nowość 
w ofercie IKEA.
Cena: 29,99 zł (2 szt.)

IKEA.COM

Męczą Cię stosy brudnych na‑
czyń? Szklanki Everyday Darling 
marki Ritzenhoff ze szkła krysz‑
tałowego umyje za Ciebie zmy‑
warka.

RITZENHOFF.DE

„Stwórz środowisko pełne miłości, 
żyj z pasją i urzeczywistniaj marze‑

nia” – hasło projektanta szklanej 
mozaiki Pyramid Blue marki Bisazza 

– Marcela Wandersa, możesz wcielać 
w życie w trakcie wspólnego biesia‑

dowania z rodzinną.

BISAZZA.IT

Bawełniany obrus Straw Acrylic duńskiej marki Södahl posia‑
da ochronną akrylową osłonę i antypoślizgowy spód. Nic dziw‑
nego, że naczynia stoją na nim stabilnie, a plamy nie stanowią 
żadnego problemu.

SOEDAHL.COM

Zestaw sztućców Bud ze stali nie‑
rdzewnej liczy po 12 sztuk widelców, 
noży, widelców do przystawek, noży 
do przystawek, łyżek do zupy, łyżek 

do deserów i łyżeczek do herbaty. 
Jeśli któregoś z nich Ci zabraknie, 

możesz dokupić kolejne sztuki.

ROBERTWELCH.COM

Nowość – masywny uchwyt i grube dno 
dzbanka Top me up marki Creative Tops 
sprawi, że każda kropla napoju trafi wprost 
do kubka. Pojemność dzbanka: 1,4 l

CREATIVE‑TOPS.COM

Duża rodzina = duuużo jedzenia! W kom‑
plecie Misa Classic marki Home&You zmie‑
ścisz solidną porcję sałatki, którą zgrab‑
nie nałożysz na talerz przy pomocy dwóch 
drewnianych łyżek.
Cena: 129 zł

HOME‑YOU.COM
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