
Tym francuskim słowem nazywa się dosłownie 
dobry ton, nienaganny sposób bycia, zachowania się. 
Zbiór formuł, reguł grzecznościowych, dobrych manier 
itp. ujęto także w postaci savoir-vivre. To także francuski 
zwrot, który dotyczy różnych dziedzin życia np. 
nakrywania, podawania do stołu i jedzenia, wyglądu, 
komunikowania się ludzi i zachowania w różnych 
sytuacjach. 

 Uważam, że w dzisiejszym świecie zasady savoir-
vivre są ważne i niezbędne. Dlatego co miesiąc będę  
przybliżać czytelnikom „Sztubaka” te najważniejsze, 
najbardziej przydatne. Swoje teksty przygotowałam na 
podstawie bardzo ciekawej książki Grzegorza Kasdepke 
„Bon ton czyli savoir vivre dla dzieci” wydawnictwa 
Literatura. Jej bohaterami są bliźniaki: dziewczynka - 
Buba i chłopiec - Kuba, które uczą się dobrego 
zachowania. Zachęcam Was do przeczytania tej książki. 
No to zaczynamy! 

O zachowaniu przy stole 

   1. Do posiłku wszyscy siadają razem, a nie każdy 
wtedy, kiedy mu się to podoba. Przy stole powinno się siedzieć prosto i nie 
kłaść łokci na blacie.  

   2. Podczas pierwszego dania (prawie zawsze jest to zupa) do jedzenia 
używamy łyżki, któr ą trzymamy w prawej dłoni. Pod koniec spożywania 
zupy możemy lekko przechylić talerz „od siebie” i zjeść ją do końca - gdy 
jesteśmy w gronie rodzinnym. Natomiast w restauracji nigdy nie robimy 
podobnie jak w domu. Jeżeli zupa (np. czysty barszcz) podana jest w 
fili żance, która ma jedno uszko, to bez namysłu możemy ją podnieść i 
wypić, ale jeżeli jest to miska, która ma dwa uszka wówczas nie podnosimy 
jej (posługujemy się łyżką). W restauracji można również zostawić resztkę 
zupy. Kolejna zasada dotycząca spożywania pierwszego dania: nie 
siorbiemy zupy i nigdy nie przepijamy jej napojem.  

   3. Podczas drugiego dania (zazwyczaj jest to ciepły posiłek) widelec trzymamy w 
lewej ręce, a nóż w prawej. Jeśli chcemy na chwilę przerwać drugie danie to 
skrzyżowane sztućce pozostawiamy na talerzu, natomiast po zakończonym posiłku 
sztućce powinny leżeć obok siebie na ukos (trzonki noża i widelca wskazują 5 
godzinę- patrz rysunek obok). Przy jakimkolwiek posiłku nie mlaszczemy i nie 
dmuchamy w napój. Jeżeli chodzi o jedzenie drobiu (np. kaczki, kurczaka), gdy 
jesteśmy w domu, potrawę tę możemy spożywać rękami, ale gdy jesteśmy w 
restauracji lub na ważnym przyj ęciu, drób zawsze jemy widelcem i nożem. 

  Oto kilka ogólnych zasad dobrego zachowania przy stole związanych z pierwszym i drugim daniem:  

 Nie mówimy „ Smacznego”, gdyż oznacza to, jakbyśmy mówili „Odwagi, nie wygląda to apetycznie, ale 
może komuś trafi się w miarę smaczny kąsek.” i jest to mało eleganckie. 

 Nie wybrzydzamy, ponieważ może to zasmucić osobę, która przygotowała potrawę. 

 Nie rozmawiamy z pełnymi ustami, gdyż możemy kogoś opluć. 

 Nie wyciągamy sobie resztek jedzenia wykałaczką przy stole, tylko wychodzimy do łazienki. 

 Nie oblizujemy sztućców ani talerza.                            CDN.                         Maja Bonisławska 


