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Picnic 
indoor

de Jane Levi

Anul acesta renunţă la clasica 
cină de la un restaurant fiţos  
şi sedu-o cu un picnic surpriză, 
în schimb. Ai încredere în noi.

Imaginează-ţi următoarea scenă: ajungi 
după lăsarea întunericului în locul acela 
special pe care l-ai ales pentru o escapadă 
romantică. Este prea târziu să dai fuga la 
un restaurant cu câteva stele Michelin,  
pe care l-ai ochit în ghid şi căruia i-ai ţinut 
minte chiar şi adresa. În plus, nu v-aţi vă-
zut unul pe celălalt de săptămâni bune, 
aşadar parcă nu ai pierde vremea prin oraş. 
Şi totuşi eşti destul de însetat, iar foamea 
chiar îţi dă serios târcoale.
Dacă te afli într-un hotel, ai întotdeauna 
varianta room service, dar indiferent câte 
stele are hotelul, opţiunea aceasta are şi 
unele dezavantaje destul de serioase.  
Friptura în sânge este mai degrabă o talpă 
de bocanc bine prăjită, vinul care costă  
exorbitant nu e chiar ce ai crezut, iar de-
sertul a fost flambat până nu a mai rămas 
nimic din el. Exagerez, desigur, dar ai prins 
ideea. La asta adaugă şi faptul că niciodată 
nu poţi aprecia timpul în care îţi ajunge 
cina comandată şi sosirea ei te va întrerupe 
de la alte treburi mult mai... interesante. 
Soluţia cea mai bună? Pune pe uşa semnul 
cu Do Not Disturb şi distrage-i atenţia iubi-
tei tale cu o baie înspumată în timp ce tu  
îi pregăteşti... un picnic, cu scopul precis  
de a o seduce. 
Avantaje? Poţi uita de sandvişurile pline 
cu nisip şi de mulţimea de copii zgomotoşi 
– cel puţin două aspecte inevitabile ale 
unei petreceri în aer liber. Acest picnic este 
doar pentru adulţi. Dacă toate lucrurile ies 
aşa cum le-ai planificat, poate deveni noua 
ta metodă de seducţie, care nu dă greş. Ai 
încredere în noi. Ştim ce spunem. Aşa că 
pregăteşte o geantă specială de picnic, din 
care să nu îţi lipsească câteva farfurii ară-
toase, veselă cu înfăţişare antică, lumânări 
pe care să le aprinzi într-un sfeşnic cât mai 
dichisit, două pahare de cristal, câteva şer-
vete de masă din cele mai fine, baghete 
franţuzeşti proaspete şi un vin impecabil 
ales. Hrana perfectă pentru suflet – care  
îi va răpi, cu siguranţă, inima.

Partenera te va iubi pentru acest picnic – este 
dovada clară că te-ai gândit la ea tot timpul  
şi ai ales o soluţie pe cât de romantică, pe atât 
de inedită. Iar femeile se dau în vânt după do-
vezi de dragoste exprimate într-un mod cât 
mai personal. Dar încearcă să fii discret cu 
pregătirile şi fii foarte atent la detalii. Ai grijă 
ca spaţiul pe care îl alegi să fie unul intim, 
aprinde câteva lumânări parfumate, pune  
o muzică potrivită în surdină, adaugă câteva 
gustări rafinate, un vin excelent şi ea va înţe-
lege imediat că tu eşti iubitul perfect pe care 
orice femeie şi l-ar dori.  

Trebuie să vii pregătit la această escapadă de 
weekend, pentru că este o ocazie minunată 
să-ţi dovedeşti bunul gust şi stilul. Ştiu că  
este complicat să cari după tine vesela, vinul 
şi câteva ingrediente numai bune de trans-
format într-o masă delicioasă, dar efortul va 
merita, cu siguranţă. Cina, fie ea şi sub forma 
unui picnic, trebuie să aibă loc doar la lumina 
lumânărilor, aşa că adu câteva exemplare 
parfumate. Gândeşte la scară redusă, dar 
foarte exclusivistă. Toată recuzita de picnic 
trebuie să fie din acelaşi film şi să se potri-
vească elegant. Aşa că nu împrumuta două 
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pahare de la minibarul din camera de hotel, 
adu cu tine unele foarte frumoase, de vin sau 
de şampanie, în funcţie de meniul la care te-
ai gândit deja. Scopul tău ar trebui să fie cali-
tatea, nu cantitatea. Sigur vei câştiga puncte 
bune în plus dacă o vei surprinde cu vinul  
ei preferat sau cu un whisky de calitate. Indi-
ferent ce alegi, cumpără lucrurile cele mai 
scumpe pe care ţi le poţi permite şi alege re-
cipiente pe care să le poţi transporta uşor în 
bagaj. Şi nu uita condimentele, ele sunt deta-
liile care pot face diferenţa. Sare de mare, pi-
per proaspăt, ulei de măsline, toate în recipi-

ente artizanale, care vor conta enorm, cel 
puţin la capitolul impresie artistică. Poţi să 
mai ai cu tine şi câteva lămâi verzi, sunt uşor 
de cărat în bagaj şi e destul de posibil să-ţi 
folosească. 
Fii suficient de încrezător pentru a alege un 
element-cheie, combină-l cu un ingredient 
ciudat, alege un carbohidrat cu care să-l ser-
veşti şi nu privi înapoi! Încearcă foie gras  
cu pâine integrală şi castraveţi cornişon, ur-
mate de struguri şi lychees proaspete. Sau 
poate câteva stridii afumate, cremă de brân-
ză din cea mai fină, mandarine, urmate de un 

whisky aromat. Sau poate ea prefera feliuţe 
subţirele de prosciutto, smochine, bagheta 
franţuzească înmuiată în ulei de măsline, ur-
mate de trufe din ciocolată. Variante ai o mul-
ţime, trebuie doar să-ţi foloseşti imaginaţia.
Şi ţine minte, aceasta nu este o masă copioa-
să, e un festin sexy de noapte. Ultimul lucru 
pe care ţi-l doreşti este un stomac plin. În  
definitiv, scopul acestui picnic în doi este de  
a trezi pasiunea, nu de a vă trimite la somn...
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