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BINE AŢI VENIT ! 

       Această lecţie ne prezintă aranjarea şi 

decorarea mesei.  

 



 

 

         Pentru diferitele aranjamente ale 
meselor variază foarte mult: 

- farfuriile, 

- paharele, 

- tacâmurile, 

- decoraţiunile. 

La aranjarea și decorarea mesei se va ține 

seamă de anumite principii, printre care și 

cele care iau în considerare elementele de 

desen geometric. 
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    Aranjarea mesei diferă în funcție de: 

 - tipul meniului (mic dejun, prânz, cină, special); 

 - numărul și felurile preparatelor ce se vor servi; 

 - numărul persoanelor care iau masa.  

 

Farfuriile se așază la distanță de 1,5–2 cm de 

marginea mesei și la distanțe egale între ele. 

Tacâmurile se așază în ordinea servirii 

preparatelor, iar paharele sunt poziţionate în faţa 

farfuriei, în linie dreaptă, în diagonală sau în 

semicerc. 

 

 



 

 

      Decorarea mesei  se face, în cele mai 
multe cazuri, cu flori care se pun în vaze cu 
diferite forme și de înălțime mică, pentru a 
nu-i stânjeni pe meseni în timpul 
conversației. În funcție de eveniment, se pot 
folosi ca elemente decorative lumânări de 
formă cilindrică sau conică de diverse culori, 
conuri de brad, montate în aranjamente cu 
forme variate (coroniță, pătrat etc.), ouă 
colorate, puișori etc. 





 

 

    Servirea preparatelor culinare și a băuturilor 
într-o unitate de alimentaţie (de exemplu, 
restaurant) se face de persoanele care au aceste 

atribuţii, astfel: 
- Aperitive   

- Supe, ciorbe 

- Carne sau pește cu garnituri de legume 

- Salate/murături 

- Prăjituri 

- Fructe 

- Cafea 

- Băuturi 

- Desert/ingheţată 

 

 



Aperitive  



 Supă 



Carne cu legume 



  Murături 
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După servirea fiecărui fel de mâncare, ospătarul 

ia de pe masă vesela și tacâmurile întrebuinţate 

(operație numită debarasare), apoi curăţă 

suprafaţa de servire.  

 

   Câteva reguli pe care e bine să le respectăm 

ca și copii atunci când luăm masa: 

•  Înainte de masă ne spălăm pe mâini. 

•  La masă ne așezăm la locul nostru și nu 

începem să mâncăm decât după ce s-au așezat și 

ceilalți și au fost serviți.  

•  Nu ne ridicăm până când nu au terminat toți de 

mâncat. 



• Masa începe cu „Poftă bună!”.  

• Pe durata mesei trebuie să stăm așezați, nu 

balansăm scaunul.  

• Mâncăm cu gura închisă, nu plescăim. Nu vorbim 

cu gura plină.  

• Nu ne întindem peste masă. 

• Nu este manierat să criticăm felurile de mâncare 

servite. 

• Dacă mâncăm acasă, ne implicăm în strângerea 

mesei. 

• Încheiem masa mulțumind bucătarului pentru 

efortul depus. 

 



Tema 

Realizați aranjarea mesei pentru un eveniment 

deosebit ! 


