BUNA DISPOZIȚIE PENTRU TOATĂ ZIUA
Înlăturați greața matinală și savurați în liniște prima masă a zilei – s-ar putea crede că
sunteți deja în concediu. Nuanțele de culoare vie pe masă și parfumul chiflelor proaspete
vor trezi simțurile și spiritul nostru. După o felie de bună dispoziție , între prieteni sau în
familie, iata-ne plini de antren, gata să savurăm surprizele pe care ni le rezervă ziua care
începe.

COROANĂ DE FLORI
Înfășurați un curmei de iederă pe o coroană din
răchită , intercalați flori roșii sau trandafiri și
căpșuni. Fixați totul cu sârmă subțire. În centru
aranjați o lampă de sticlă umplută cu nisip și o
lumânare roșie.

CHIFLĂ ÎN ȘERVET
Aranjați o chiflă crocantă și
proaspătă pe un șervet ( din hârtie
sau din pânză) pliat în
triunghi.Adunați șervetul, îl
înconjurați cu o panglică colorată
și faceți un nod. Înțepați o floare și
o frunză de iederă pentru a
completa decorația.Pregătiți
etichete cu numele fiecărui
invitat. Decupați, perforați și
legați etichetele în jurul șervetelor
cu ajutorul unei panglici fine.
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ÎNTÂLNIRILE MATINALE
Când nopțile se scurtează și zilele se lungesc și se încălzesc , trezirea devreme dă savoare orelor
matinale. În picioare la primele raze ale soarelui , ideea de a profita de un mic-dejun special
este deosebit de tentantă considerând că este masa cea mai agreabilă și mai importantă a zilei.

ȘERVEȚEL ÎN PANER
Nimic mai ușor ca și confecționarea unui mic coș de
pâine dintr-un șervețel. Efectul este reușit , în special,
când suprapunem un șervet din pânză ușor amidonat și
un șervețel din hârtie pliat urmând desenul alăturat .

BINEȚE DIN
GRĂDINĂ
Fragile și delicate, în grădină
sau pădure , florile de ghiocei
sunt primii mesageri ai
primăverii; pe masa de micdejun , ei atrag toată atenția.
Aranjați ghioceii într-un vas
mic și drept de sticlă . Pe o
coroniță de iederă , înfigeți
ghiocei și părăluțe de diferite
culori pentru a avea joc de
contraste. Înconjurați cu
sîrmă subțire din cupru (liță) .
Plasați eventual, mai multe
vase și coronițe în centrul
mesei.
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SPLENDOAREA FLORILOR
Frumusețea florilor tăiate rezidă fără contestare din floare și nu din tija plantei. De ce să nu
punem atunci în valoare floarea în sine și să nu-i dăm lumina care i se cuvine varietății de
culoare care o înconjoară ? La decorarea mesei, bocalele garnisite cu flori prezintă avantajul
de a evita contactul frunzelor și staminelor cu alimentele sau vesela .

BOLURILE CU FLORI
Umpleți cu apă pe sfert mai multe boluri
din sticlă, de aceeași mărime . Tăiați
tijele anemonelor și păstrați florile ; Cînd
umpleți cu flori bolurile , amestecați
culorile. Intercalați câteva frunze verzi .
Aliniați vasele pe centrul mesei .Efectul
este somptuos cu o față de masă albă și
veselă din porțelan alb sau cu motive
discrete .

VASE TUBULARE

Pe toate mesele, florile scufundate unele
după altele nu vor înceta să atragă atenția
mesenilor. Utilizați pentru aceasta vase
tubulare lunguiețe transparente . Umpleți cu
apă pe jumătate vasele. Selecționați doar
bobocul florilor al căror diametru corespunde
sensibil celui al vaselor. Le plasați în vase
înfundându-le cu atenție , și dacă este cazul ,
cu un bastonaș . Funcție de înălțimea vasului,
suprapuneți trei sau patru flori la intervale
mai mici sau mai mari.

w w w . re t e t em axi m. ro

Pagina 8

STEAUA PĂSTORULUI
Stea bună, ghidul regilor magi spre Mesia , stea
pâlpâitoare în fața căreia ne spunem o dorință , astrul
strălucitor agățat în vârful bradului , această
constelație scântâietoare și binevoitoare suspendată
pe cerul nopții pare să vegheze asupra Pământului și
asupra somnului locuitorilor săi.
Simbol protector și purtătoare de noroc, steaua
protejează casa și ocupanții ei.
Un pliaj original venit din lumea fantastică a
stilului Origami , care se realizează mai ales , cu
șervete mai mici.

Etapa 1
Marcați pliurile medianelor pliind șervetul în 2 în 2
sensuri, cu dosul spre interior.
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Etapa 2
Marcați pliurile din 1/4 pe cele 4
laterale ale șervetului repliind
marginile 1 câte un 1 pe pliurile
mediane cum este indicat în
fotografie.
Etapa 3
Marcați pliurile la 1/8 pe cele 4
laturi ale șervetelui , repliind
marginile 1 câte 1 pe pliurile de
1/4 cum este indicat pe
fotografie.
Etapa 4
Întoarceți șervetul și pozați pliul
de la mediane pe pliul de 1/8 cum
este indicat în fotografie. Prindeți
cu ace.
Etapa 5
Repetați aceeași operațiune pe
cele patru laterale ale șervețelului
întorcând-ul ăn sensul acelor unui
ceasornic.
Etapa 6
Aplatizați centrul pentru a forma o
lasagna.Călcați pentru a marca
pliurile.
Etapa 7 și 8
Ridicați vârful inferior al lasagnei
și îl pozați în lungul medianei.
Marcați bine pliurile , cu fierul de
călcat, dacă este necesar.
Etapa 9
Repetați etapele 7 și 8 pe cele
patru laturi ale lasagnei.Pentru a
replia ultimul vârf, deschideți
pliajul de la primul vârf și
introduceți pliurile interioare
pentru a evita suprapunerea apoi
puneți la loc.
Etapa 10
Pliajul terminat.
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