Προτάσεις για ένα όμορφο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν

Τίποτα δεν ταιριάζει περισσότερο σε μια παραμονή Πρωτοχρονιάς από μια ζεστή βραδιά
με φίλους στο σπίτι. Προετοιμάστε την με ιδιαίτερη φροντίδα και δώστε της τη λάμψη που
θα την κάνει σε όλους αλησμόνητη.

Η διακόσμηση του σπιτιού

Ασφαλώς έχετε στολίσει το σπίτι σας για τις γιορτές. Όμως υπάρχουν πράγματα που
πρέπει οπωσδήποτε να προσθέσετε για το ρεβεγιόν:

-Δημιουργήστε ένα μικρό μπαρ σε κάποια γωνιά του μπουφέ ή σε ένα τραπεζάκι. Μπορείτε
να συμπεριλάβετε στα ποτά, ένα μεγάλο μπολ με πάντς που σίγουρα όλοι θα θέλουν να
δοκιμάσουν.

-Στολίστε τα βάζα με φρέσκα λουλούδια και μην ξεχάσετε να κρεμάσετε ένα ματσάκι από
γκι πάνω από κάποια πόρτα: το έθιμο επιβάλει να φιλιούνται όσοι περάσουν μαζί κάτω από
αυτό.

-Σκορπίστε κεριά σε κάθε γωνιά του καθιστικού με τέτοιο όμως τρόπο που η φλόγα τους να
μην δημιουργεί πρόβλημα με τα εύφλεκτα ρούχα ή τα μαλλιά των καλεσμένων σας

-Διαλέξτε από νωρίς τη μουσική που θέλετε να ακούγεται κατά τη διάρκεια της βραδιάς
συμπεριλαμβάνοντας και κάποια χριστουγεννιάτικα τραγούδια (χωρίς όμως υπερβολές που
παραπέμπουν σε σχολική γιορτή).
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Η διακόσμηση του τραπεζιού

Στο τραπέζι του ρεβεγιόν ταιριάζει η υπερβολή. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τα καλά σας σερβίτσια και τα κολονάτα ποτήρια σας συνδυασμένα με
χαρούμενες χαρτοπετσέτες, στολίδια με αστραφτερή χρυσόσκονη κλαδιά από έλατο και
κεριά.

Αν όλα αυτά σας τρομάζουν δεν έχετε παρά να διαλέξετε έναν τρόπο διακόσμησης
ανάμεσα στους αμέτρητους που προτείνουν καταστήματα και περιοδικά και να
προσπαθήσετε να τον αντιγράψετε. Οπωσδήποτε όμως το γιορτινό τραπέζι πρέπει να έχει
κάτι το ξεχωριστό.

Μερικές ιδέες:

Διαλέξτε μια μονοχρωμία ή διχρωμία και ακολουθήστε την σε όλη τη διακόσμηση του
τραπεζιού π.χ. χρυσό-μπλε, κόκκινο-πράσινο, χρυσό-ασημένιο κ.ά.

Χρησιμοποιήστε αυτοσχέδια σουπλά από αστραφτερά υλικά που θα βρείτε σε
καταστήματα ραφτικής ή χαρτικών (χρυσό τούλι, τρέσες, ασημόχαρτο κ.ά.)

Φτιάξτε μικρές ατομικές συνθέσεις από χριστουγεννιάτικες γιρλάντες γύρω από την
πετσέτα, το ποτήρι ή τα μαχαιροπήρουνα καθενός.

Διακοσμήστε κάθε πιάτο με ένα μικρό δωράκι που όσο ευτελές κι αν είναι θα δώσει σε
όλους μεγάλη χαρά π.χ. με ένα χριστουγεννιάτικο στολίδι περασμένο σε μια παραμάνα
ώστε να μπορεί κανείς να το καρφιτσώσει αμέσως στο πέτο του.

Έμφαση στο σερβίτσιο
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Εννοείται πως αυτές τις μέρες θα βγουν τα καλά τα σερβίτσια στα τραπέζια. Ανάλογα με
τα σετ που διαθέτετε, μπορείτε να παίξετε κάνοντας διάφορους συνδυασμούς. Για
παράδειγμα, ένα λευκό σερβίτσιο θα στολιστεί υπέροχα από πετσέτες σε κόκκινο
εορταστικό χρώμα, που θα περάσετε μέσα σε εντυπωσιακούς κρίκους ή θα δέσετε με μια
χρυσή κορδέλα. Ο στολισμός του πιάτου σας θα ολοκληρωθεί από ένα μικρό κλωναράκι γκι,
που οι φιλοξενούμενοί σας θα πάρουν έπειτα μαζί τους.

Σε τόνους λευκού και μπλε

Θέλετε να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό φέτος, που θα εντυπωσιάσει όλους τους
καλεσμένους σας, αλλά και τα μέλη της οικογένειάς σας; Λοιπόν, βγείτε μια βόλτα στην
αγορά, στα καταστήματα με τα εποχικά χριστουγεννιάτικα είδη ή και στο σούπερ μάρκετ,
και θα εφοδιαστείτε με όλα τα απαραίτητα. Ο στόχος μας είναι μικροστολίδια και
μπιχλιμπίδια σε βαθύ μπλε και ασημί χρώμα. Απαραίτητο είναι ένα λευκό τραπεζομάντιλο,
το οποίο θα λειτουργήσει ως ο καμβάς πάνω στον οποίο θα μεγαλουργήσετε και μπλε
πετσέτες. Αν δεν έχετε υφασμάτινες, στο σούπερ μάρκετ θα βρείτε τις μεγάλου μεγέθους,
πιο επίσημες χαρτοπετσέτες, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακόμα και στο γιορτινό
τραπέζι. Και ξεκινάμε: Αφού στρώσετε το τραπεζομάντιλό σας και τοποθετήσετε τα
σερβίτσια, στη συνέχεια σκορπίστε τα στολίδια σας (πέρλες, πετρούλες, μπάλες κ.ά.) σε
όλη την επιφάνεια. Αν βρείτε μικρά διακοσμητικά δεντράκια σε λευκό, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε 1-2 σε κάποια σημεία του τραπεζιού σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να
βάλετε μερικά κεριά σε ασημί και μπλε χρώμα ανάμεσα στα σερβίτσια. Για τον κεντρικό
στολισμό σας κάντε το εξής: Τυλίξτε μερικά άδεια κουτιά, διαφορετικού μεγέθους, αλλά
όχι μεγάλα, με γυαλιστερές κόλλες στα βασικά σας χρώματα, δηλαδή ασημί και μπλε,
περάστε γύρω κορδέλες και κολλήστε φιογκάκια. Τέλος, τοποθετήστε τα σε έναν δίσκο,
προσθέστε μερικά κεράκια, λίγες πέρλες και βάλτε στο κέντρο του τραπεζιού σας.

Όσο πιο απλό τόσο πιο όμορφο

Είτε είστε λάτρεις της απλότητας είτε ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, ακόμα και σε
αυτή την περίπτωση, υπάρχουν λύσεις που μπορούν να κάνουν το τραπέζι σας ελκυστικό.
Αυτά που χρειαζόμαστε είναι ένα λευκό τραπεζομάντιλο και ένα επίσης λευκό σερβίτσιο.
(Αν δεν διαθέτετε λευκό, αλλά άλλο χρώμα είναι εντάξει, αρκεί και το σερβίτσιο σας να
είναι στην ίδια απόχρωση). Αφού στρώσετε το τραπεζομάντιλο και τοποθετήσετε τα
σερβίτσια σας, ένα κλωναράκι γκυ πάνω στο πιάτο θα αποδώσει τη μεγαλοπρέπεια της
γιορτής με τον πιο λιτό και όμορφο τρόπο.

3/4

Προτάσεις για ένα όμορφο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν

Πηγή: eleftheria.gr

4/4

