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WIELKANOCNY STÓŁ

Wielkanocna
dekoracja stołu
podkreśli
świąteczną
atmosferę. Warto
zadbać o
eleganckie
nakrycie i dodatki,
które stworzą
wielkanocną
aranżację.
Sprawdzą się
wiosenne akcenty,

takie jak
kompozycje ze
świeżych kwiatów,
czy stroiki. Na
wielkanocnym
stole nie powinno
zabraknąć
pisanek, rzeżuchy,
kwiatów czy
kurczaczka.
Zadbajcie też o
tekstylia - obrus i
ładnie złożone

serwetki.
Dobierzcie
kolorystycznie
dodatki i materiały,
tak by aranżacja
wielkanocnego
stołu była
harmonijna i
dopasowana do
stylu wnętrza.
Niezależnie od
trendów -
większość

pomysłów na
wielkanocne stoły
jest zawsze na
czasie! 

Wszelkie ozdoby,
dekoracje i
drobiazgi 
podkreślają
atmosferę tego
okresu. Warto
zatem zadbać o
każdy detal... 

Mamy więc
nadzieję, że
dodatek specjalny
do tego wydania
przypadnie Wam
do gustu... i stołu!

WESOŁEGO
ALLELUJA!
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CO BYŁO PIERWSZE? JAJKO CZY KURA?

Nad tym pytaniem głowili się i niezmiennie głowią filozofowie oraz naukowcy z różnych
zakątków świata. I chociaż nikomu nie udało się ostatecznie rozwiązać tej dziejowej zagadki,
jajko niezmiennie pobudza wyobraźnię artystów, architektów, jubilerów czy kucharzy.

MILIONY DOLARÓW ZA JEDNO JAJKO

Bajecznie drogie i misternie wykonane ze złota, srebra, masy perłowej, zdobione
diamentami, rubinami, szafirami, szmaragdami i kryształami. Carskie jajka Fabergé to
jubilerskie arcydzieła, które budzą podziw i pożądanie niejednego kolekcjonera. 
Jajka, zamawiane raz w roku na Wielkanoc przez samego cesarza, wykonywano w pracowni
nadwornego jubilera Romanowów – Petera Carla Fabergé. Pierwsze jajko powstało na
zlecenie Aleksandra III, który chciał stworzyć dla swojej żony wyjątkowy prezent. 
Mikołaj II kontynuował rodzinną tradycję. Co ciekawe, zawartość jajka – aż do momentu jego
otwarcia – była trzymana w tajemnicy. „Jajko koronacyjne”, stworzone w 1897 roku, to
najpiękniejsze i najdroższe ze wszystkich egzemplarzy. Dekoracja jubilerskiego dzieła
nawiązywała do cesarskiej koronacji Mikołaja II, zaś w chwili wykonania jego wartość
wynosiła 5650 rubli. 
W 2004 roku jajko wyceniano na kwotę 18-24 milionów dolarów, zaś dzisiaj specjaliści
twierdzą, że jest warte już ponad 50 milionów dolarów. 
Do dziś zachowało się nieco ponad 40 jajek Fabergé, zaś szczęśliwą posiadaczką kolekcji
trzech dzieł była brytyjska królowa Elżbieta II.

SZKOCI POŻYCZAJĄ OD SĄSIADA... DWA JAJKA

Podobno każdy szkocki przepis zaczyna się od słów: „Pożycz od sąsiada szklankę mąki i
dwa jajka”. I już te dwa produkty dają każdemu kucharzowi olbrzymie pole do kulinarnych
popisów. Jajka można podać na co najmniej 30 sposobów! Nie licząc oczywiście dań, w
których jajko nie gra głównej roli, jednak trudno wykluczyć je z przepisu.

Skorupki jaj można wykorzystać do celów kosmetycznych i kulinarnych. W jaki sposób?
Wystarczy wrzucić skorupkę jaja do mielonej kawy w trakcie jej parzenia. Dzięki temu
kawa będzie mniej gorzka i lepsza w smaku!

JAJKO
nie tylko na wielkanocnym stole
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