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J A K  S I  Z P Ř Í J E M N I T  Z I M U ? 
DOPŘEJTE SI CHVILKU ODPOČINKU V TEPLE. OBKLOPTE SE HARMONICKOU VŮNÍ 

A PŘI TOM SI NECHTE V PUSE ROZPOUŠTĚT TY NEJBÁJEČNĚJŠÍ ČOKOLÁDOVÉ KOUSKY. 

ZDEŇKA SKOKANOVÁ N.

MILUJU JÍDLO

Z LÁSKY 
K PLANETĚ

Zamilovaná přání, srdíčka, 
květiny a polibky 

k Valentýnu patří. Co ale 
letos dát nějakou pozornost 
i naší planetě, kterou všichni 
milujeme? Může to být třeba 

závazek, že budeme méně 
plýtvat potravinami. Aby slib 

nezůstal jen slibem, 
inspirujme se radami a tipy 

společnosti Penny na 
www.konecplytvani.cz.

Voňavý obláček
Můj nový objev mezi 
bytovými vůněmi má 
teplý základ z ambry 
s vanilkou, svěží mátové 
vrcholky a srdcem jsou 
květinové složky. 
Mineral Gold vonná 
stébla, 799 Kč, bytový 
sprej, 319 Kč, vše Millefi ori, 
www.millefi ori.cz

Růže, nebo čokoláda?
A co rovnou čokoládová kytice? Červená pro 
žhavé milence, růžová pro něžné romantiky. 

Čokoládu si můžete vybrat mléčnou či hořkou.
Sledujte a bavte se na Facebooku Jsem jaká jsem, 

www.chocoland.cz

Dekorace 
XL Cherry, Jotex, 

www.westwingnow.cz,
 1029 Kč

S VELKOU PARÁDOU
Pojměte svátek 
zamilovaných jako 
záminku pro čas 
strávený ve dvou 
a s dobrým jídlem. Je 
lhostejné, zda to bude 
večeře, nebo snídaně 
do postele. Jen 
nezapomeňte doladit 
atmosféru správně 
zvolenou romantickou 
dekorací. Inspiraci 
najdete na 
www.westwingnow.cz.

J

A  tak doufám, že mi 
můj muž na Valentý-
na věnuje jediný dárek: 
skvělou večeři. Samo-
zřejmě v domácím pro-
středí a jím připrave-
nou. Vaří totiž famózně 
a vše, co na talíř posklá-
dá, vypadá lákavě. Prostě profesionál. 
Já už jsem pro něj překvapení vymysle-
la. Udělám omamné čokoládové bonbo-
ny:  300 g nasekané čokolády rozpustím 

v  90 ml horké smetany, ochu-
tím ji 60 ml whisky a nechám 
do  druhého dne v  lednici. 
Z  hmoty pak vytvořím kula-
té   bonbony,  do jejichž stře-
du vmáčknu višeň v rumu.

SKLENKA ROSÉ
V osvěžujících bublinkách 
růžového šumivého vína, které 
je navíc v přepychové láhvi, 
ucítíte chuť jahod, malin 
a červeného rybízu. Ideální 
nápoj na romantický přípitek!
Šumivé víno Freixenet Italian 
Rosé, www.osobnivinoteka.cz, 
299 Kč

VÍTE, JAK NA NĚ?
Jak správně připravovat, 
klíčit, fermentovat 
a skladovat luštěniny?
Co všechno z nich uvařit 
a jaké druhy se nejlépe 
hodí na který pokrm? 
Vše zjistíte v Luštěninové 
kuchařce od Petra Klímy.

Kuchařka
www.smartpress.cz, 
399 Kč
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