
Kouzelné karafy

Moje bydlení

Dejte si na zdraví, na lásku, pro štěstí nebo 
jen tak sklenku něčeho dobrého. Máte raději 
víno, sekt, koktejl či snad něco ostřejšího?
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SKLENICE
nejen na víno

Kdyby alkohol 
mohl mluvit, 
sám by vám 

řekl, kam patří. Ale 
nerudovskou otázku 
„kam s ním“ nemusíte 
řešit, i když mlčí jako 
ryba, rozlouskli jsme 
ji za vás.

NA VÍNO NEBO 
BUBLINKY
Traduje se toto zá-
kladní dělení. Kdo 
má rád bílé, nalije ho 
do sklenice připomí-
nající tvar tulipánu.  
Na červené použijte 
o něco „baculatější“ 
sklo, evokuje tvar 
balonu a má širší 

hrdlo, aby víno moh-
lo dýchat. Oba typy 
sklenic mají stopku. 
Nicméně u sklenic na 
víno se setkáte s tvary, 
které svým způsobem 
vycházejí z klasiky, ale 
přetvářejí si ji po svém, 
a ještě platí, že hodně 
záleží na odrůdě, kte-
rou chcete nalévat.

U bublinek je to 
snazší, byť sklenice 
pro ně rovněž stojí 
na nožce. Můžete je 
podávat v široké misce 
o větším objemu (hodí 
se i na některé mí-
chané drinky), nebo 
v klasické úzké fl étně, 
ta je „jako lunt“. Exis-

tují i tubusovité skleni-
ce nebo takové, jež 
budou spíše evokovat 
návštěvu lékaře než 
party, možností je více. 
Tyto sklenice se po-
užívají na sekt, 
šampaňské nebo 
prosecco. Pokud 
chcete, aby bub-
linky neunikaly 
příliš rychle a aro-
ma se uvolňovalo 
postupně, ideální 
bude fl étna.

NA KOKTEJLY
Opět máte velký 
výběr, záleží na 
typu koktejlu. 
Pro zjednodu-
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1  Černé Maxi Bubbles, 
Zcech.cz, 990 Kč
2  Oblé Dusk, WestwingNow.cz, 

1167 Kč/2 kusy
3  Tečkované Marino, 

Kare Design, 269 Kč

4  Duhové Rainbow, 
Bonami, 1749 Kč/4 kusy
5  Klasické Burgunder Puccini, 

WestwingNow.cz, 629 Kč/6 kusů
6  Sklenice Linda, Pentik, 

325 Kč

12  Na whisky, Areni, 
Luxurytable.cz, 7710 Kč

13  Dekantovací Maxima, 
Potten & Pannen – Staněk, 1495 Kč
14  Na whisky Century, 
Luxurytable.cz,  5970 Kč
15  Dekantovací Alpha, Alax, 2276 Kč
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Na koňak a likér

Na koktejlNa whisky
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Na koňa

l

šení je rozdělme na short 
(krátké) a long (dlouhé) 
drinky. Ty první můžou 
přijít do sklenice mis-
kovitého trojúhelníkové-
ho tvaru (v ní podávejte 
i martini), ty druhé do 
skla zvaného high ball, 
které jinak využijete na-
příklad na nealko. Někte-
ré koktejly si však žádají 
speciální řešení, například 
margarita se podává ve 
sklenici na delší nožce, 
u dna je rozšíření mírné 
a pak se výrazně zvětšuje.

NA LIKÉR, KOŇAK, WHISKY
Tradiční likérka je malá 
sklenice na nožce, užší 
nebo širší jako miska, 
nicméně likér se nalévá 
i do sklenice bez stopky, 
která se dá použít také 

pro přípravu 
shooters ne-
boli koktejlových „paná-
ků“. Koňak nebo brandy 
se zpravidla nalévají do 
„napoleonky“, baňaté 
sklenice na nízké nož-
ce, moderní design však 
nožku mnohdy krátí na 
drobný výčnělek. Obě 
snadno vezmete do dlaně, 
abyste alkohol zahřívali.
A whisky podávejte 
v tumbleru válcovitého 
tvaru se silným dnem. 
Odborníci sice na
ochutnávání whisky
doporučují spíše jiné 
sklenky, ale totéž udělají 
i v případě koňaku a ji-
ného alkoholu. Nicméně 
to už jsou detaily – a ty 
na domácí party nikdo 
hrotit nebude. ■
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7  Klasické, Ikea, 99 Kč/6 kusů
8  Tygří Tortoise, WestwingNow.cz, 

779 Kč/2 kusy
9  Vzorované, Ikea, 249 Kč/4 kusy
10  Love Knots, WestwingNow.cz,  
2184 Kč/2 kusy
11  Avantgardní NewMoon, 
Potten & Pannen – Staněk, 
1340 Kč/4 kusy

22  Vědro Royal na led, 
WestwingNow.cz, 1274 Kč
23  Planžetový otvírák na archivní 
vína, který neporuší korek, 
Vinozarchivu.cz, 399 Kč
24  Otvírák na šampaňské, 
Uno Vino, Tescoma, 159 Kč

19  Hlídač koňaku, 
Tescoma, 69 Kč
20  Sada Svalka, 
Ikea, 99 Kč/6 kusů
21  Sklenice na koňak 
i brandy z ručně 
foukaného skla, 
DesignVille, 1150 Kč 

25  Na martini, 
Charlie, Tescoma, 
79 Kč 
26 Osvědčené Tiki,  
WestwingNow.cz, 
374 Kč/2 kusy
27 Sklenice Frase-
ra, Ikea, 39 Kč
28 Na margaritu, 
Ikea, 49 Kč
29 Zlaté sklenky 
Astrid, Bonami, 
1489 Kč/4 kusy
30 Neotřelé 
Hommage, Kare 
Design, 379 Kč

16  S chladicí 
podložkou Peugeot, 
Potten & Pannen – 
Staněk, 999 Kč
17  Sada Highland, 
Bonami, 
539 Kč/4 kusy 
18  Na koktejl 
typu old 
fashioned, 
Potten 
& Pannen – 
Staněk, 835 Kč

Parádní 
pomůcky


