
  ТАЄМНИЦІ КНИЖКОВОГО СТОЛУ

Наближається  свято.  Вже  все  прибрано   й  прикрашено,  позаду клопотання  з  подарунками,
можна всією душею насолодитися магією святкової ночі. Але щось заважає - наші думки все ще в
повсякденній  метушні.  Наступає  час  самим  стати  трішки  чарівниками.  Йдемо  до  кухні,  вкачаємо
музику, достаємо продукти й диво починається...

Ф69717
36.99
П68

Праздничный стол / сост. В. М. Рошаль. – СПб. : Диамант : 
Золотой Век, 1999. – 400 с., [8] л. цв. ил. : ил. – (Домашней 
волшебнице). 
 

З чого розпочинається святковий стіл? З ретельної підготовки
- скажете, і будете праві. Скласти меню та обрати напої, правильно
підібрати скатертину і серветки до неї, посуд і прибори, сервірувати
стіл  і  прикрасити  його  квітами,  а  також  зорієнтуватися  у  морі
рецептів  смачної  їжі  допоможе  ця  книга.  Яскраві  ілюстрації
відтворять атмосферу свята й підкажуть відповідний декор страви.

Ф76493
36.99
Р45

Рецепты  праздничного  стола: Кн.2  / авт.-сост.  Е.  Т.
Старчаенко. –  Х. :  ИД  "Фактор",  2005. –  128  с. –  (Энциклопедия
хранительницы домашнего очага).

Це  енциклопедичне,  ілюстроване  видання  допоможе  всім
бажаючим влаштувати свято, Можливо це буде фуршет, або дитяче
святкування, може весілля чи особливий прийом. Книга надасть вам
доброї  поради,  поділиться  тонкощами  й  хитрощами  рецептів,
допоможе скласти меню та прикрасити стіл відповідно запрошеним
гостям.

Яскраві  фото,  невеличкий  словничок  розставлять  необхідні
акценти  у  вашому сприйнятті  викладеного  в  книзі.  Успіхів  вам  у
творчості.
 

898337
36.99
В75

Воробьева, Л. И.
Фуршет  . –  М. :  АСТ-ПРЕСС  СКД,   2002. –  288  с. –  (1000

советов).
 

Коли збирається багато людей і неможливо всіх розташувати
за одним столом, можна спробувати звернутися до давно визнаного
методу і організувати фуршет.

Книга Воробйової допоможе вам зорієнтуватися в підготовці
свята. Вона розповість й про те як приготувати святкові страви, і про
те як оптимально розташувати страви і напої на столі.

Розпочніть підготовку фуршету з запропонованою книгою і вас
неодмінно  спіткає  грандіозний  успіх.  Вдалого  свята  й  гарного
настрою.



904366
36.99
Р62

Рождественский  и  новогодний  стол / Сост.А.Буенок,
А.Ефремов. –  СПб.  и  др. :  Питер,  2001. –  128с. –  (Кушайте  на
здоровье).
 

Книга пропонує велику кількість рецептів святкових страв, від
легких салатів і до десертів. Цікаві рецепти дитячих смаколиків.

А  розпочинається  це  багатострав΄я,безумовно,  рецептом
сочива  -  самої  різдвяної  страви.  Сочельнік  (укр.  Святвечір)  (від
сочиво) завершує Великий піст і розпочинає низку новорічних свят.
Викличе  цікавість  і  вступна  стаття,  що  розповість  про  традиції  в
святкуванні зимових свят.

Веселого та смачного Різдва!

Ф79402
36.99
С29

Селезнева, И.
Обаяние праздника . – М. : [Бослен : Ульяновский дом печати],

2007. – 160 с. 
 

Традиції застілля беруть свій початок з язичницьких обрядах
та  культових  трапезах.  Свята  й  зараз  асоціюються  з  частуванням,
застільними зустрічами й небуденними стравами.

Як  накрити  та  прикрасити  стіл,  як  вести  себе  за  святковим
столом,  про  це  та  інше  розповість  фахівець  з  гостинності  Ірина
Селезньова.  Поради  та  рецепти  викладені  в  книзі  допоможуть
зробити святковий стіл - маленьким дивом.

Ф72379
36.997
Ц26

Цвєк, Д. Я.
Святковий стіл . – К : АртЕк, 2001. – 224с.

Дарія  Цвек  -  вчитель  з  багаторічним  досвідом,  довгі  роки
збирала  записи  про  звичаї  українського  народу,  мистецтво
української кулінарії відомої в усьому світі. Хоббі перетворилося на
місію розповсюдження  традицій  української  духовності.  Її  книжки
видавалися й перевидавалися, а попит на них не вщухає.

"Святковий  стіл"  побачила  світ  вдруге.  Вона  покликана
відновити традиції стати порадником і помічником кожної господині
до  чиїх  рук  потрапить.  Вирушайте  в  захопливий  світ  української
святкової кулінарної традиції, щасти!

Ф69541
36.99
К16

Как красиво накрыть стол . – М. : АСТ : Пресс, 1999. – 152 с. 

"Вміла  готувати  та  не  вміла  подавати”  -  говорить  відоме
українське  прислів’я.  Щоб  воно  було  не  про  вас,  скористайтеся
порадами запропонованої  книги.  З  неї  ви  дізнаєтеся  яку підібрати
скатертину, як вишукано скласти серветки, які дивовижні композиції
з  квітів  додадуть  колориту вашому столу,  як  вибрати свічки щоби
вони  зігріли  й  подарували  затишок  гостям  вашого  дому.  Чудові
фотографії  допоможуть  краще  опанувати  мистецтво  сервіровки
святкового столу.

Бажаємо успіху.



964567
36.99
В56

Вкусные праздники.  Горячие блюда,  закуски,  десерты.  Ярко.
Аппетитно . – М. : Эксмо, 2011. – 896 с. – (Вкусный дом).
 

Коли наближається свято  його хочеться відсвяткувать якось по
особливому,  виділити з  поміж звичних буденних днів,  запам´ятати,
саме тоді за допомогою варто звернутися до цієї книги. Цілі розділи з
неї присвячені великим святам, а також й невеличким вечорницям з
коктейлями або в стилі ретро, весела бразильська або пляжна .Також
книга  розкриє  секрети  антуражу,  плануванню  для  здійснення
святкових бажань та багато-багато рецептів смакоти.

Хай вам буде смачно, весело, яскраво!

875709
36.99
Т60

Торжественное  и  обрядовое  питание / авт.-сост.  И.  Г.
Садовщикова.  –  Минск :  Харвест,  1999. –  256  с. –  (Домашняя
кухня). 

Ця  книга  розповідає  про  традиції  в  оформленні  та
приготуванні  святкових  обідів,сніданків  та  вечерь.  Містить  в  собі
рецепти, як вже звичних так і  деяких забутих, знайдених в старих
кулінарних книгах, але актуальних сьогодні страв.

Окрім  святкових  та  обрядових  рецептів  особливу  увагу
привертає розділ присвячений дитячому харчуванню від народження
й до того часу,коли вже дитина зможе харчуватися з загального столу.

Цей збірник стане у пригоді,  як  досвідченим так і  молодим
господиням.

Ф68064
36.99
Д42

Джоунз, Б.
Приемы: торжества и банкеты : полное описание : практическое

руководство содержит более 600 фотографий ; [пер. с англ.
Трусевич А. Г. и др.]. – К. : Белфакс, 1998. – 256 с. : фото. 
 

Це справжнісінька енциклопедія корисних порад та святкових
ідей.

Як спланувати, підготувати й провести будь-який прийом від
сімейного застілля до величезного бенкета, від легкого фуршету до
чаювання з солодощами.

Прості й докладні рецепти приготування страв й розваг, ідеї з
декору приміщень, столів й страв.  Все це супроводжується гарним
ілюстративним  матеріалом  й  цікавими  історіями.  Ви  отримаєте
задоволення  навіть  від  перегляду  книги,  а  якщо  скористуєтеся  її
порадами,  ваше  свято  буде  незабутнім,  а  гості  будуть  у  захваті.
Вдалого святкування!

Бр1811
36.99
К89

Кузнецова, М.
Полевые  цветы   :  школа  кулинарного  дизайна  Маргариты

Кузнецовой . – [М. : АСТ-Пресс книга, 2012]. – 32 с.  - ( Вырезаем из
овощей )
 

Навіщо  прикрашати  страви?  Спеціалісти  стверджують,  що
зовнішній вигляд їжі впливає на апетит, але справа навіть в іншому.
Прикраси створюють святкову атмосферу, викликають в нашій уяві
відчуття свята.

Захоплення  авторки  мистецтвом  фігурної  різки  овочів



почалося тоді,  коли в  нашій країні  про карвінг  небагато хто  знав.
Підсумком цього захоплення став винахід понад 150 квітів, майстер-
клас деяких запропоновано в цій книзі.

Бажаємо успіхів і натхнення.

888644
36.99
Р41

Репина, В. Н.
Чудеса на столе . – М. : Профиздат, 2002. – 72 с. – (Ремесло и 

рукоделие).
 

У  вас  свято,  стіл  накритий  святковою  скатертиною,  страви
готові,  прибори  розставлені,  а  квіти  не  встигли  купити...  Не
засмучуйтеся,  зробіть  їх  з  овочів,  вони  будуть  не  гірші  за
оранжерейні  та  ще  й  їстівні.  Роза  з  буряка,  люпин  та  герань  -  з
моркви, лілія - з цибулі і т.і. Стіл з таким букетом стане теплим та
привабливим. Якщо у вас окремий стіл для дітлахів, то посадіть за
нього бегемотика з груші, жабеня з огірка, жирафу з моркви, зайченя
з яєчка. З такою компанією діти не засумують.

Приклавши трохи зусиль, фантазії  та  витримки,  ви здивуєте
своїх близьких, подаруєте радість та задоволення від ваших страв.

Бажаємо успіху й смачного!!!


