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Quando os dias começam a aquecer, apetece  
uma refeição leve ao ar livre, enquanto se desfruta  

da natureza. Para isso, nada melhor que um  
pic nic, de preferência ecológico. 

Como disfrutar de um 

Pic Nic 
(ecológico)

O
s danos provocados pelo 
plástico estão à vista, os 
designers e as marcas, a ní-
vel mundial, empenham-se, 
cada vez mais, na criação 

de novas soluções. nós consumidores, 
mais do que nunca, temos o poder de 
mudar a realidade. desfrute da vida sem 
desrespeitar a natureza com estas su-
gestões para um pic nic ecológico. 

1coloque um tapete 100% algodão 
por baixo da toalha de pano, para lhe 

dar mais consistência e conseguir su-
portar melhor as peças que vai colocar 
em cima. Sentar-se no chão fica ao seu 
critério. Se quiser suavizar o impacto da 

natureza, pode colocar almofadas de 
assento e ficar mais confortável. 

2utilize guardanapos de pano em vez 
dos de papel. São fáceis de trans-

portar, de lavar, não voam, servem para 
outras ocasiões e evitam criar mais lixo. 

3 utilize talheres de bamboo. São le-
ves, descartáveis e uma opção mais 

ecológica.

4 os pratos não precisam de ser cerâmi-
cos para serem reutilizáveis. existem, 

no mercado, pratos de bamboo que, ao 
contrário dos de plástico têm bastante 
consistência. não fosse o peso quase que 
inexistente nem se ia aperceber do fac-
to de não ser um prato regular. Se quiser 

marcar lugares, pode usar uma base de 
vime como marcador. 

5 utilize copos com tampa para que, 
caso caiam, não entornem todo o 

seu conteúdo. os que lhe apresento, 
são feitos de fibra de cana de açúcar 
com resina ecológica. a olho nu, pare-
cem de cerâmica, são igualmente reu-
tilizáveis, mas têm a vantagem de não 
partir e serem bem mais leves. 

6 coloque todos os líquidos em ter-
mos metálicos - para conservar a 

temperatura - e a água natural num re-
cipiente de vidro. 
Para que possa desfrutar do seu pic nic 
em pleno e sem contratempos, não se 
esqueça de colocar protecor solar e ir 
reforçando ao longo do dia! no final, 
não se esqueça de levar tudo consigo, 
de preferência com reciclagem já feita 
e pronta a colocar nos ecopontos. 

Shopping list:
• Tapete Auchan – €47,99
•  Toalha de mesa Actuel  

by Auchan – €8,99
•  Guardanapos Actuel  

by Auchan – €3,49, 4 unidades
• Individual em vime Auchan – €3,99
•  Taças para aperitivos Bordallo 

Pinheiro – €7,30
• Base quiche Bordallo Pinheiro – €21
•  Tábuas em forma  

de ananás Auchan – €5,99
• Termo líquidos – €4,99
•  Almofadas de assento  

Actuel by Auchan – €4,99
•  Copos com tampa  

Actuel by Auchan – €4,99
•  Talheres de bambu by Auchan – 

€0,99,  
10 unidades

• Pratos Bambu Cartune Store – €6,90
• Cesto de pic nic com zona térmica 
cartune Store -  €85 
todos os alimentos usados foram 
cedidos pela auchan


