
Як організувати романтичну вечерю для коханого

      

Романтична вечеря це практично безпрограшний варіант для будь-якої ситуації у
відносинах. За допомогою нього можна освіжити стосунки, помиритися після сварки, ну і
просто зайвий раз зробити щось приємне для коханої людини.

І не важливо, чи розташований ваш чоловік до різного роду романтиці чи ні – формат
вечері завжди можна підігнати по його переваги. Ну а поки що ми пропонуємо вам низку
порад з підготовки цього самої вечері, які є основою – всі поверхневі нюанси, пов’язані з
оформленням квартири, «національністю» страв, які ви будете готувати і т.д., вже
залежать від уподобань самого чоловіка.

Час і місце

Добре подумайте над тим, де краще проводити вечерю. Безумовно, це може бути якийсь
тихий і затишний ресторанчик, однак радимо вам віддати перевагу вашої власної (або
сумісної) квартирі. Тут вас точно ніхто не потурбує, і ви будете почувати себе комфортно
і спокійно.

Час же краще вибрати таке, щоб вам обом не потрібно було на наступний день на роботу,
тобто, п’ятницю або суботу. Хоча, як на мене, то п’ятниця це оптимальний варіант – таки,
приємно відзначити закінчення робочого тижня таким чином.

Оформлення квартири

Не перестарайтеся, зовсім не обов’язково обсипати всю квартиру пелюстками троянд і
розставляти в кімнатах ароматичні свічки. Головне, щоб квартира була затишною і
чистою, це запорука успіху. Нехай ваш чоловік зайвий раз порадіє, яке господарське
скарб йому дісталося.

Меню вечері
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Тут вже потрібно відштовхуватися від переваг вашого коханого, проте точно відомо одне
– вечеря повинна бути вечерею, навіть якщо це якась екзотична кухня. Ви не можете
запропонувати своєму чоловікові легкі закуски, які, наприклад, підійшли б вашим
подругам, особливо якщо він приходить до вас після трудового дня. Приготуйте щось
смачне і поживне, але і не загодовують чоловіка, адже вечеря є тільки першим етапом
романтичного вечора.

Які б страви ви не готували, спробуйте як-небудь оригінально прикрасити їх – це
безперечно додасть свою родзинку. А ще краще, подумайте, яким незвичайним чином ви
можете подати їх. Звичайно, запропонувати чоловікові себе замість страви під печеня не
надто сексуально, а ось придумати якийсь еротичний десерт дуже навіть доречно.

Заключний етап

Заключний етап може бути спонтанним, проте якщо ви все ж таки вирішите плавно
переміститися в спальню, то було б непогано заздалегідь підготувати її. Наприклад,
підібрати приємну музику, красиво розставити фрукти і шампанське або вино. Крім того,
можна зробити своєму коханому подарунок у вигляді еротичного танцю або який-небудь
гри з сексуальним підтекстом. Нехай це не ново і вельми банально, але все одно мало
хто з чоловіків залишиться байдужим до такого сюрпризу.

Якщо ж ваш чоловік не дуже любить всякі романтично штучки, можна влаштувати йому,
наприклад, романтично-футбольний вечір. Приведіть в порядок квартиру, приготуйте
вечерю – не надто легкий і не дуже ситний, купіть пива і різних закусок до нього,
додайте в кімнату, де стоїть телевізор, якихось затишних елементів і чекайте свого
єдиного і неповторного. Ах так, ну і не забудьте приурочити це до якого-небудь
футбольного матчу – тільки не дуже важливого і «нервового», інакше судженому буде
не до вас. А ще, у вигляді бонусу, можна зустріти вашого чоловіка тільки в одній
футболці того клубу, за який він хворіє – напевно, йому це припаде до душі.

Загалом, знаючи інтереси і переваги улюбленого чоловіка, завжди можна придумати
що-небудь приємне і цікаве. І нехай ця вечеря буде не якимсь над-оригінальним, головне,
щоб ви організували все з любов’ю і щирим бажанням порадувати свого коханого.
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