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Ez az útmutató a hölgyek és urak számára ahhoz ad eligazítást, hogy
kifogástalan viselkedéssel tudjanak részt venni egy étkezésen; a szervezést,
ültetési rendet, terítést, felszolgálást pedig jórészt csak oly mértékben érinti,
ami ehhez szükséges.
* Az étterembe mindig a férfi (vendéglátó) lép be először; 1 az ő feladata az
asztalkeresés; vannak éttermek, ahol a pincér ajánl asztalt. Az asztalnál a
hölgy választ magának helyet elsőként.
* Az udvarias férfi lesegíti a hölgy kabátját mielőtt a sajátját is levenné.
Távozás előtt a férfi felveszi a saját kabátját, csak ezt követően segíti fel a
hölgyre a kabátot. 2 Abban az esetben, ha a hölgy belekezd kabátja le- vagy
felvételébe, azt fejezi ki, hogy nem várja el a férfi segítségét.
* Leüléskor a férfi a jobboldalán helyet foglaló hölgynek segít betolni a széket.
Amennyiben pedig a hölgy feláll, a férfi segítségére van a szék elvételében.
* A pincér az étlapot először a hölgynek nyújtja át, de az ital- és ételrendelést
a férfi adja le a társaságában lévő hölgy számára is.
* Egészüveg bor rendelésekor a pincér először a férfinak tölt egy keveset
kóstolásra. Amennyiben az ital megfelelőnek minősül, tölt a hölgy poharába,
ezt követően pedig a férfiébe. Az italok kitöltése jobbról történik. Később, ha
a poharakat újra kell tölteni, az a férfi feladata.
* Ha a pincér az ételt tányéron hozza, akkor azt jobbról teszi a vendég elé,
kivéve a salátát, amelyet balról helyez el a nagytányér felett, baloldalra. Az
ételek tálcáról való kínálása balról történik, a tányérok leszedése jobbról.
* Régi szokás szerint a férfi feladata a fizetés; amennyiben a hölgy ki szeretné
fizetni saját részét, javasolt ezt az éttermen kívül elrendezniük. Az asztalnál
való kiszolgálásért illik borravalót adni, amelynek mértéke a számla
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Többfős társaságban belépéskor egy férfi megy előre, őt követik a hölgyek.
Azért ebben a sorrendben, hogy ne melegedjen rá a hölgyre a kabát.
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végösszegének 10–12%-a. 3 Megjegyzendő, hogy mai világunkban már nem
számít kirívó esetnek, ha hölgy fizet egy vendéglátóhelyen.
* Vendégségben az étkezőasztalhoz a háziasszony (vendéglátó) erre utaló
invitálására illik leülni. Ültetőkártyák használatakor mindenki csakis a saját
nevére szóló helyre üljön, nem illik mással helyet cserélni!
* A feltálalt ételekből vagy a sóból nem saját evőeszközökkel illik szedni,
hanem a külön erre a célra kihelyezettekkel! Szedéskor nem illik kiválogatni
a legfinomabb falatokat. Az ételből lehetőleg annyit szedjünk, amennyit
biztosan el tudunk fogyasztani!
* Miután mindenki szedett, illetve mindenki készen áll az evésre, a háziasszony
(vendéglátó) jó étvágyat kíván, ezzel jelezve, hogy megkezdhető az étkezés.
Az asztalbontást ugyancsak ő kezdeményezi, addig nem illik elhagyni az
étkezőasztalt, legfeljebb csak rövid időre, sürgősségi okból.
* Ma már alig követett régi szabály, hogy társaságban, ha egy hölgy feláll az
asztaltól, vagy visszatér az asztalhoz, a férfiaknak illendő egy pillanatra
felállniuk, vagy legalább kissé megemelkedniük a székben, ezzel kifejezve
tiszteletüket.
* A textilszalvétát az étkezés megkezdésekor terítsük az ölünkbe, az étkezés
befejeztével pedig helyezzük lazán összehajtva a tányér bal oldalán az asztalra! A sarkára összehajtva letett textilszalvéta a felszolgált étellel való elégedetlenséget jelzi. A papírszalvéta használatához hasonlóan a textilszalvétával is illendő szükség esetén a száj megtörlése. Ha papírszalvétát használunk, azt ne terítsük az ölünkbe, az étkezés végeztével pedig összehajtva
vagy lazán összegyűrve helyezzük a tányérba! 4 Papírszalvétát orrfújásra
használni az étkezőasztalnál nagy modortalanság.
* Az asztalnál egyenes derékkal és háttal üljünk, karjainkkal igyekezzünk
minél kevésbé szétterpeszkedni, lábunkat ne tegyük keresztbe térdünkön! Az
asztalra csak kézfejünket tegyük! Nem illik könyökölni, vagy az alkarral, a
mellkassal az asztalnak támaszkodni, sem túlzottan hátradőlni a székben.
* Amennyiben az asztalon több kést, villát, kanalat is találunk a terítékünkhöz,
akkor a tányér mellett elhelyezetteket használjuk legelőször, úgy, hogy
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Amennyiben a számla tartalmaz szervizdíjat, nem szükséges borravalót adni.
Ha így teszünk, annak, aki leszedi az asztalt, használt papírszalvétánkat nem kézzel kell
felvennie az abroszról, hanem a tányérral együtt elviheti.
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kívülről befelé haladva vegyük kézbe azokat az egyes fogásokhoz, végül
pedig a tányér felettiek következnek a desszerthez.
* Az evőeszközöket a nyél felőli végüknél kell megfogni, kellő távolságban az
étellel érintkező végüktől! Ha csak egy evőeszközzel történik az evés, akkor
az tradicionálisan a jobb kézben van, a másik kézfej ilyenkor az asztalon
nyugszik, a szabad kezet nem illendő az asztal alatt tartani. Kés és villa
együttes használatakor a kés van a jobb kézben. Elfogadott, hogy balkezesek
a tradícióktól eltérhetnek.
* Tilos a kést a szájhoz emelni, és az evőeszközöket lenyalni.
* Az evőeszközt vigyük az étellel a szánkhoz, és ne fejünkkel közelítsünk az
egyhelyben tartott evőeszközhöz; mindezt igyekezzünk a tányér fölött tenni,
de ne hajoljunk túlságosan közel a tányérhoz!
* A kanalat ne merítsük teljesen tele levessel, nehogy kicsorogjon a kanálból
mialatt a szánkhoz emeljük! A levesben lévő zöldséget, húst kanállal illik
darabolni, ehhez más evőeszköz nem használható. A levest ne szürcsöljük!
Ne döntsük meg a tányért, hogy az utolsó csepp levest is ki lehessen kanalazni! A kanalat a csúcsával illendő a szájhoz vinni, nem pedig az oldalával!
* A csészében tálalt leves is kanállal fogyasztandó, ehhez általában kisebb
méretű ún. erőleveskanalat adnak. A levesbetét elfogyasztása után megfoghatjuk a csészét a fülénél, és kiihatjuk belőle a nehezen kikanalazható maradékot; a kanál helye végül a csésze alatti tányéron van.
* A tányéron lévő húst és más ételt nem illik a fogyasztás megkezdésekor előre
felvágni.
* A köretet úgy fogyasszuk, hogy inkább a villával nyúljunk alá, mintsem a
késsel söpörjük a villára! A köretet nem illik a villával összenyomkodni, és a
szafttal összekeverni.
* A poharak helye a tányér felett jobbról van. A nyeles poharat a nyelénél illik
megfogni, a nyél nélkülit pedig az alsó harmadánál, de a felénél nem magasabban. A füles poharat vagy csészét a fülénél fogjuk meg!
* Ivás előtt töröljük meg a szánkat, és ne igyunk rá a szánkban lévő falatra!
* Ha az étel túl meleg, nem illik megfújni.
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* Ne habzsoljunk, ne beszéljünk, ha étel van a szánkban, és igyekezzünk
csukott szájjal enni!
* Fogvájót lehetőleg ne használjunk az asztalnál! Ha mégis elkerülhetetlen a
használata, a szabad kezünkkel takarjuk el szánkat!
* A tüsszentést és az orrfújást igyekezzünk minél kisebb hanghatással megoldani, az étkezőasztaltól elfordulva, esetleg felállva és távolabb vonulva!
* Az étkezőasztalon lévő hamutálba csak hamu és más, dohányzással kapcsolatos hulladék (pl. cigarettacsikk, gyufa) való, egyéb dolgok belehelyezése
kerülendő!
* Az asztalnál nem illik fésülködni, hajat igazgatni vagy sminkelni. E tevékenységek helye általában a mosdóban van.
* Evés közben a tányért ne forgassuk, ne döntsük meg, ne emeljük el az asztaltól, és ne fogjuk kezünkkel a szélét!
* Saját tányérunkból ne tegyünk át más tányérjára ételt, és ne is vegyünk ételt
más tányérjáról!
* Az étkezés során, ha le kell tenni az evőeszközöket, nem illik azokat kívülről
a tányér szélének támasztani, vagy az abroszra visszatenni. Ilyenkor az evőeszközöket hagyjuk a tányéron!
* Nem illendő a tányérból a szaftot kenyérrel kimártogatni.
* A halszálkát, csontdarabot, és mindazt, amit nem kívánunk lenyelni, a nyelvünkkel a villára segítjük, majd a tányér szélére helyezzük. Ha csonttányér
is található az asztalon, a csontok arra helyezendők.
* A kenyérszeletet vagy más péksüteményt sohasem harapjuk, hanem kézzel
kettétörjük, majd falatnyi darabot törünk (mindezt tányér felett, hogy minél
kevesebb morzsa kerüljön a terítőre), és balkézzel visszük a szánkhoz. Ha
vajat is fogyasztunk hozzá, akkor azt a falatnyi darabra kenjük rá, ehhez
esetenként kenyértányért és arra helyezett vajkést találunk terítékünkhöz a
baloldalon. Ha nincs külön kenyértányér, akkor a főfogáshoz fogyasztott
kenyérszelet helye tányérunk mellett balról van.
* Ha nem szigorú protokolláris eseményről van szó, reggeli és vacsora során az
egész szelet kenyeret meg lehet vajazni (kenhető rá puhább sajt vagy lekvár
is) és kézből ehető.
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* Ha valamire szükségünk van, de nincs a közelünkben (pl. sótartó) kérjünk
meg valakit, hogy adja közelebb, de ne nyúljunk át az asztalon érte!
* Az ügyetlenségekből fakadó eseteknél próbáljunk minél kevésbé feltűnően
eljárni! A kisebb, könnyen orvosolható eseteket magunk is megoldhatjuk (pl.
a kilöttyent italt papírszalvétával felitatjuk). Étteremben alapvetően a pincér
segítségére kell számítani; nem a vendég dolga a kiborult ételt, italt feltakarítani, illetve az asztal alá esett evőeszközt felvenni. Ha a pincér nem észleli
az esetet, diszkréten kérjünk segítséget, illetve másik evőeszközt!
* A fogás elfogyasztása után az evőeszközöket nyelükkel jobb felé helyezzük a
tányérra, ezzel jelezve, hogy elvihetik a tányért.
* A asztalnál a vendégek ne kezdjék összeszedni és egymásba rakosgatni a
leszedésre váró tányérokat!
* Nem illik ugyanabból a tányérból két vagy több fogást is elfogyasztani. A
vendéglátó feladata gondoskodni arról, hogy minden fogáshoz másik tányér
és másik evőeszköz kerüljön az asztalra.
* Tea vagy kávé fogyasztásakor ivás előtt a kiskanalat – amely csupán az ital
megkeverésére szolgál – vegyük ki a csészéből, és helyezzük a csészealjra!
Cukrot a cukortartóhoz kihelyezett kiskanállal vagy kockacukorfogóval
vegyünk!
* Kanállal (normálméretű evőkanál), illetve mélytányérból csak a levest esszük
– ideértve a halászlét is –, valamint a pörkölténél jóval hígabb levű gulyást.
* Késsel és villával esszük a húsból készült előételeket, a főfogások nagy
részét, (pl. a sült húsokat, a pörköltféléket, valamint a főzeléket 5 is), a főfogáshoz tálalt salátát, a ham and eggset, a tükörtojást, a keményre főtt tojást,
a nagyobb szendvicseket, a töltött palacsintát, továbbá az ún. húsos, leves
nagyobb gyümölcsöket (pl. a banánt, a barackot, a körtét, az almát, a kisebb
szeletekben tálalt dinnyét). Szintén így fogyaszthatjuk a villával nehezen
darabolható süteményeket, tésztákat (pl. rétes), a nem kenhető sajtokat és a
felvágottakat.
* Kanállal és villával fogyasztandó a makaróni és a spagetti.
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A főzeléket úgy érdemes elkészíteni, hogy alkalmas legyen késsel, villával való fogyasztásra.
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* Villával esszük az egyéb főtt tésztákat (pl. mákos tészta), a tojásrántottát
(ha nem tartalmaz nagyobb húsos betétet) és általában a nem húsos előételeket.
* Késsel is fogyasztható az alma és a körte. Az almát igény szerint meghámozhatjuk, majd pedig negyedeljük, kivágjuk a magházat, végül kézzel visszük a
szánkhoz. A körtének jóval puhább magháza van, nem kell azt alaposan
kivágni, így nem szükséges negyedelni sem a gyümölcsöt, csak igény szerinti
méretű szeletet vágni belőle. A narancsot fogyasztás előtt késsel hámozzuk
meg, majd kézzel gerezdekre bontva helyezzük a szánkba.
* Kiskanállal fogyasztjuk a kompótot, a befőttet, a fagylaltot, a lágytojást, a
gyümölcssalátát, a különböző krémeket, a mártásokat, a héjában tálalt
nagyobb darab dinnyét, a földiepret, a málnát, a ribizlit. A szószokat kiskanállal tesszük a szószoscsészéből a tányérunkon lévő ételre.
* Desszertvillával fogyasztjuk a süteményféléket, tortákat.
* Halkéssel és halvillával fogyasztjuk a halakat. A halkés nem éles, azért hogy
az esetleges szálkákat ne vágja el. Normál (éles) kést ne használjunk halakhoz!
* Kézzel esszük a mustáros virslit (köret nélkül), a lángost, az articsókát, a
szőlőt, a cseresznyét, a nem krémes aprósüteményeket (pl. pogácsa), a
sósmogyorót. Állófogadáson, ha nem adnak a szendvics mellé kést és villát,
kénytelenek leszünk azok nélkül, kézből elfogyasztani. Régi szokás szerint a
spárgát (külön fogásként mártás nélkül felszolgálva) kézzel ették, azonban
ma már elfogadott a késsel és villával való fogyasztása is.
* A régi szokás azt diktálja, hogy a csirkecombot ne fogjuk meg kézzel. Új
keletű szokás szerint azonban, ha a csirkecombot úgy szolgálják fel, hogy
annak végét alufóliával vagy papírral tekerik körbe, az azt jelzi, hogy annál
fogva kézzel is hozzányúlhatunk.
* A kaviárt általában pirítóssal és vajjal fogyasztjuk. A szedésre kitett kiskanállal kaviárt teszünk a tálból tányérunkra. A pirítósból kézzel törünk egy
falatnyit, ezt megvajazzuk vajkés segítségével, majd kaviárkéssel erre
viszünk fel a tányérunkra kiszedett kaviárból. Igény szerint csepegtethetünk
a falatra citromlevet.
* Az italválasztás körültekintést igénylő feladat, de segítségként az alábbiakat
használhatjuk. Könnyű, száraz fehérbor illik a hideg és a meleg előételekhez,
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a halakhoz; testesebb száraz vagy félszáraz fehérbort választhatunk a borjúból, sertésből, bárányból és fehér húsú szárnyasokból készült ételekhez. Az
étel könnyebb vagy nehezebb (fűszeresebb) elkészítési módjától függően
könnyebb vagy testesebb száraz, félszáraz vörösbor való a marhából, vadból,
barna húsú szárnyasból készült ételekhez. A tésztákhoz édes fehérbor, a
sajtokhoz testes vörösbor, a fagylalthoz pezsgő, a gyümölcsökhöz édes deszszertbor, a kávéhoz konyak vagy likőr illik leginkább. Az ajánlott fogyasztási
hőmérsékletek a következők. Fehérbor: 12–14 °C, vörösbor: szobahőmérséklet (18 °C), sör: 8–10 °C, rövidital: 10–12 °C.
* Különleges alkalmak része a pohárköszöntő, amelynek általában a főfogás
elfogyasztása után (a tányérok leszedését követően) van az ideje, de elhangozhat egy fogadás kezdetén is. Pohárköszöntőt a vendéglátó mond először,
akinek ehhez fel kell állnia. Amennyiben a pohárköszöntőt valakinek a tiszteletére mondják, illik azt viszonozni (a régi szokás szerint hölgynek nem kell
a pohárköszöntőre válaszolnia). A pohárköszöntő rövid, és a következőket
tartalmazza: a fővendég és felesége, valamint a jelenlévők megszólítása,
üdvözlése, az alkalom méltatása, jókívánságok kifejezése. A pohárköszöntő
végén a résztvevők rendszerint felállva koccintanak.
* Általánosságban elmondható, hogy koccintani bármilyen itallal lehet, azonban Magyarországon sörrel nem szokás. 6 A koccintást rendszerint a hölgy
kezdeményezi; a koccintó felek egymás szemébe néznek. A távolabb ülőkkel
nem koccintunk, csak poharunkat egymás felé emeljük, és kissé meghajolunk.

6

A történet szerint 1849-ben az osztrákok sörrel koccintottak a vértanúk kivégzése után.
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