
decoraçãoW

1 Verão é sinónimo de cor. Escolha uma 
toalha simples para um serviço co-

lorido ou uma toalha colorida para um 
serviço simples. Caso tenha uma toalha 
colorida que ligue com o serviço colorido 
isso será ouro sobre azul.
 

2 Almoçar no exterior pode ser um 
problema se não estivermos salva-

guardadas para uma pequena brisa que 
possa surgir. Os guardanapos de pano 
são os nossos melhores amigos nestes 
dias, mas, se quiser usar os de papel, não 
se esqueça de os colocar num suporte 
que não os deixe voar. 
 

3 Para centro de mesa, não precisa de 
ir comprar flores, propositadamente. 

Pode aproveitar as plantas que já tem 
por casa e escolher uma que se enqua-
dre nesse espaço.
 

4 Caso opte pelas flores, lembre-se que 
nunca são de mais e que embelezam 

a mesa em todo o seu comprimento. Se 
não tiver jarras baixas, use os copos de 
água para as colocar, espalhados ao lon-
go da mesa.

Agora que os dias vão 
ficando mais quentes, 

não há razão para 
continuar a almoçar 

dentro de casa. 
Alpendres, terraços, 
varandas, todos os 

espaços exteriores são 
perfeitos para colocar 

uma mesa para 
almoçar. A ideia é usar 

o que tem em casa 
e tirar maior partido 

da situação 
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5 Faça um mix e coloque algumas en-
tradas nas salvas de prata. É uma for-

ma de usar estas peças e dar um toque 
mais sofisticado ao seu almoço. 
 

6 As garrafas não devem ir para a mesa, 
mas, se tiver de o fazer, coloque uma 

base, de modo a não sujar a toalha.
 
É verão e a ideia é que seja um almoço 
descontraído e improvisado. Por isso, 
pode sempre faltar alguma coisa. Se algo 
falhar, não se preocupe, está na sua casa 
com a sua família e com os seus amigos 
próximos, que gosta de receber bem, 
mas onde não há cerimónia. O importan-
te, e que não pode mesmo faltar, é a boa 
disposição! l
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