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P
ozoruhodně vysoká 
návštěvnost a živost 
restaurací v itálii 
a středozemních 

oblastech patří neodlučně 
k tamnímu životnímu stylu, 
neboť jižanskou mentalitu 
si bez života venku, na ulici              
a v pohostinských zaříze-
ních lze jen sotva představit. 
Útrata v restauraci má své 
pevné místo v rozpočtu a před- 
nost před výdaji, kterých se 
lidé na severu ve prospěch 
hodování jen sotva vzdají 
(např. nové auto, cestování či 
sport). Pobývat v restauraci, 
v trattorii, baru či pizze-
rii je tak nedílnou součástí 
jižanského života, z čehož 
plyne i značná neformálnost 
a nenucenost chování v jejich 
prostorách. nicméně existují 
zásady, které je dobře mít na 
paměti míra použití záleží na 
úrovni restaurace, společnosti 
i druhu příležitosti.

zaměříme se dnes na návště-
vu v restauraci určité úrovně 
a ve společnosti dámy.

1
Na schůzku v restau-
raci se dostaví gentleman 
v předstihu, do restaurace 
vstupuje jako první a podrží dámě dveře. Pomůže jí z kabátu, který pověsí na věšák, pokud tak neučiní číšník. Potom doprovodí dámu ke stolu a přidrží jí židli, než se usadí.

2 
Místo pro dáMu by mělo 

být vždy příjemné a pohodlné, 

nejlépe zády ke zdi a s výhledem 

do sálu. Muž si sedne po pravici 

dámy, aby jí mohl dolévat nápoje. Pokud 

se jedná o větší společnost, muži se 

rozsadí mezi ženy, pokud možno tak, aby 

vedle sebe neseděli manželé. 

4 
Než donese číšník objednané, je dobře 
tento čas využít a umYt si před 
jídlem ruce. Což je i elegantní udání 
důvodu, proč se vzdálit na toaletu.

Návštěva restaurace 

5 
Při servírováNí víNa 

nalije číšník nejprve malé 

množství muži (předpokládá 

se, že se vyzná!), který víno 

ochutná a vyjádří své mínění. Toto 

ochutnání by mělo být především 

krátké ověření, že víno není cítit kor-

kem, bez zbytečného exhibicionismu, 

nasávání a předvádění sofistikované 

degustace.

6
Chod se začNe jíst v okamžiku, kdy mají všichni jídlo na 
stole. Páni počkají, až začne jíst dáma. Samotné hodování 
je dobrou příležitostí ke konverzaci. Ta by měla probíhat 
diskrétně v tónu, který neruší u vedlejšího stolu. Ze stejného důvodu je vhodné vypnout mobilní telefon (či stáhnout na tiché 

vyzvánění), telefonování během jídla je nezdvořilé. 

3
Po přečtení menu 
se muž (nebo ten, 
kdo zve) zeptá dámy 
(či pozvaného), co 

si vybrala, a poté objedNá 
Nápoje a jídlo. V případě, 
že se jedná o dlouhý výčet 
objednávaného, může si objed-
návat každý za sebe.

EtikEta 
po italsku

Jak říká Přísloví, JinÝ kraJ, JinÝ Mrav. Podobně Jako Jazyk, MenTaliTa 

nebo kulinářské zvyklosTi i zPůsoby chování a eTikeTa se liší v každé 

zeMi, a To i v ráMci evroPy. ČíM dále na Jih, TíM více PaTří k vaření a hodo-

vání i PosPoliTosT a PohosTinnosT. základní znalosTi (a odlišnosTi) eTikeTy se MilovníkůM 

iTalské a sTředozeMní kuchyně a živoTního sTylu Mohou JisTě hodiT. a Právě JiM Je urČena 

naše rubrika  eTikeTa Po iTalsku (Po sTředoMořsku).

nová
rubrika 

etiketa po italsku



7
Při jídle je vhodné dbát na dobré způsobY, jako vzpřímený 
způsob sezení, neopírání loktů o stůl, nýbrž pouze zápěstí, ne-
mluvení s plnými ústy, vyvarování se srkání a mlaskání, správně 
používat příbory, nést jídlo do úst, nikoli ústa k jídlu, nejíst drůbež 

rukama, párátko používat diskrétně, nejlépe na toaletě… Ústa si otíráme 
pouze ubrouskem, raději častěji než vůbec, a vždy delikátně. Ubrousek je 
možno rozprostřít na klíně, abychom chránili oblečení, nikoli na hruď (za 
sako či do výstřihu), po použití ho odkládáme opět na klíně (na levé noze), 
nikoli na stůl.

9
Na koNci jídla se muž (nebo ten, kdo zve) ujistí, že si dáma (či pozvaný) již nic dalšího nepřeje, a vyžádá si účet. Pokud neplatí kartou, je elegantní vyřídit účet u pokladny, aby se vyvaroval manipulaci s penězi u stolu. Podle míry spokojenosti se číšníkovi nechá spropitné, obvykle ve výši 10 %. Zatímco muž vyřizuje platbu, žena se drží zpět či se může popří-padě vzdálit na toaletu, aby se upravila, což není vhodné provádět u stolu.

10 
při odchodu         
z restaurace muž opět 
pomůže dámě do kabá-
tu a přidrží jí dveře. 

8
prostřeNY stůl má svá pravidla, k terá je dobře znát 

a v dobré restauraci je jis tě respek tují. Používáme postupně 

prostřené příbory od vnějších směrem k talíři, náš talířek na pečivo je vlevo 

a sklenice vpravo od našeho talíře. Znamením pro číšníka, že jsme dojedli, 

je položení příborů na talíři k sobě – poté může odklidit talí ř ze stolu.
Pralinky s chilli

Ingredience na 15 pralinek -1 silikonová forma
• 2 tabulky chilli čokolády Lindt (2 x 100 g)

• mleté chilli koření
• 15 oloupaných lískových oříšků

Rozlámeme čokoládu a rozpustíme ve vodní 
lázni, mícháme nejlépe silikonovou stěrkou, trvá 

to pár minut. do silikonové formy na 15 prali-
nek nasypeme do každé pralinkové formičky 
špetku chilli, zalijeme rozpuštěnou čokoládou 

asi do třetiny a přidáme lískový oříšek. dolijeme 
čokoládou po okraj a dáme do lednice, necháme 
ztuhnout alespoň tři hodiny. vyloupneme z formy 

až před podáváním, servírujeme hned, aby se 
pralinky neroztopily.

Rada paní Singlíkové: 
Oříšky neklademe hned na chilli, protože se pak 
čokoláda nemusí dostat vždy až na dno formičky  
při vyloupnutí by pralinka měla na vrchu nehez-

ký otvor a chilli by mohlo zůstat sypké.

 vychytávka:

silikonová forma je vratká, proto ji položíme hned 

na začátku přípravy na prkýnko nebo tác a i s ním 

pak přendáme do lednice. dbáme, aby stálo rovně, 

aby pralinky nestekly.

Chilli pralinky jsou tak dobré, že si zaslouží 
silikonovou formu srdíčkovou. Pokud se chcete 
dozvědět více a vyzkoušet jiné příchutě i tvary, 

klikněte na www.singlvkuchyni.cz.

Pokud i po vánočních svátcích 
máte chuť na sladké, dejte si 
pralinky. Jejich přípravu zvlád-
ne i úplný začátečník a dají se 
připravit do zásoby i několik 
dní předem. Můžete experi-
mentovat s různými chutěmi, 
já jsem si zamilovala pralinky 
s chilli.

na závěr ještě několik rad pro dámy: na-
vzdory pokročilé emancipaci je vhodné 
nechat prostor gentlemanství 
a s emancipací to u stolu nepřehánět ‒
tj. nechat pány, ať se chovají galantně, jak 
předpisuje etiketa. Pozor na otisky rtěnky 
na sklenici či na ubrousku, které nejsou 

žádoucí. oblečení v poledne má být 
střízlivě elegantní stejně jako líčení 
a šperky, večer může být výstřednější, 
vždy odpovídající typu restaurace 
a příležitosti. skutečná dáma se chová 
u stolu (jako ostatně vždy ve společ-
nosti) zdrženlivě a důstojně.

klasické prostírání
1. hluboký talíř   2. mělký talíř   3. podtalíř   4. ubrousek   5. vidlička na předkrm   6. vidlička na 
první chod   7. vidlička na druhý chod   8. nůž   9. lžíce na polévku   10. příbor na dezert   11. sklenice 
na vodu   12. sklenice na červené víno   13. sklenice na bílé víno   14. talířek na pečivo
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