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S láskou

Martina Svadbíková

Několik slov na úvod...
Také tolik milujete pocit štěstí, když velké dětské oči září

nadšením při rozbalování vánočních dárků? Společně si

užíváme chvíle, kdy zdobíme cukroví a přitom

sledujeme oblíbenou pohádku. Ta pohoda, kdy

si natáhneme teplé ponožky a při popíjení horké

čokolády hltáme stránky knížky, o kterou jsme

si psali Ježíškovi.

Všechny tyto drobné okamžiky představují Vánoce - v mých očích

nejkrásnější období v celém roce. Miluji jejich vznešenou atmosféru,

kdy je všechno kolem krásně třpytivé, slavnostní a výjimečné.

Není divu, že tyto chvíle chceme mít perfektní. Naše touha po

dokonalosti nás ale někdy vyčerpá natolik, že už nemáme sílu

si krásu Vánoc naplno vychutnat.

Byla by škoda zapomenout na všechny ty malé radosti, které třeba

nejsou úplně dokonalé, ale jsou naše. Proto jsme připravili tento

e-book, kterým chceme inspirovat ke všemu krásnému, co s Vánocemi

souvisí. Uvelebte se pod deku a ponořte se do svátečních stránek,

ze kterých dýchá kouzelná vánoční atmosféra.
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České zvyky,
severská inspirace

Nejkrásnější vánoční
vzpomínky a tradice

Na vánočních svátcích je krásná jejich harmonie a společná

tradice, která je v každé zemi trošku jiná. Zatímco u nás se

smaží kapr, pouští lodičky a mlsá cukroví, v Dánsku se

tancuje kolem stromečku, pije vánoční pivo julebryg a jako

hlavní vánoční chod se podává vepřová pečínka nebo nadívaná

kachna. Liší se i zdobení stromečku, seveřané na něj místo

čokoládových dobrot věší vlaječky, papírová srdíčka a kornoutky

naplněné sušenkami. Pro severskou sváteční výzdobu jsou

charakteristická světýlka, svíčky a lucerny. Méně je v těchto

krajích více – typický čistý design se prolíná i během Vánoc.
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A jak zvyky obou zemí
vnímáme my v Bella Rose?

Je jasné, že české Vánoce jsou naše srdeční záležitost. Vzpomínáme na dětství,

kdy byly vánoční svátky synonymem pro kouzelný svět plný pohádek. „Kéž bychom

se letos dočkali bílých Vánoc, moc bych si to přála. A když ne, ke štěstí mi stačí

nazdobený stromeček se světýlky, se

spoustou světýlek, nejlépe i všude po

domě :-), slavnostní večeře v podobě

vývaru s knedlíčky a řízku se salátem

a tradiční oběd u babičky na Boží hod.

To jsou pro mě pravé Vánoce,“ říká

Anetka, od které vám chodí ty krásné

newslettery. Úplně jí rozumíme.

Strávit Vánoce v klidu

a pohodě s našimi nejbližšími

je ten největší dárek.

A bez jakých dalších věcí si velký

zimní svátek neumíme představit?

Teplé ponožky, křupavé houstičky a voňavý čaj

v oblíbeném hrnku. Sváteční snídaně, jak má být.

https://www.bellarose.cz/vanoce?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
http://www.bellarose.cz/kategorie/doplnky-do-kuchyne-a-jidelny-porcelan-a-keramika-hrnky-salky-a-konvice/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
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Naše projektová manažerka Darinka zasněně vypráví: „Vánoce si neumím představit

bez svých blízkých. Vždy se sejdeme u mých prarodičů, kde pomáhám s přípravami

slavnostní tabule a se vším co je potřeba. Nesmí chybět české pohádky, rumové

kuličky, vaječný koňak a prskavky! Před hlavní štědrovečerní pohádkou usedám

ke klavíru a hraju dědečkovi české koledy.“

Naše Anička, která zná do detailu každý Bella Rose produkt, má Vánoce

spojené mimo jiné s řáděním svého kocoura, který se vždycky snaží

strhnout všechny ozdoby. “A také se svátečním porcelánovým servisem

a křížkem z medu, který nám před večeří dělá na čele maminka pro

štěstí,” říká Anička.

I když jsou vánoční zvyky podobné, každá

rodina má zároveň své vlastní. A tak to má

být. Vychutnejte si chvíle s těmi, které

milujete, a s každým soustem, vůní,

melodií a rodinnou radostí si užijte

jedinečné vánoční chvilky.

I když české zvyky milujeme, rádi se

inspirujeme i zvyklostmi ze severu.

Sympatickou dánskou tradicí je například

fakt, že úklid se tady nebere příliš vážně.

Důležité je veselí a výzdoba, která je ve

Skandinávii plná světel. 

Červenobílá kombinace je krásná a tradiční.

Zkuste ji letos podtrhnout vánoční stuhou.

„O vánocích
nesmí chybět české
pohádky, rumové
kuličky, vaječný

koňak a prskavky!“

https://www.bellarose.cz/kategorie/vanocni-dekorace-vanocni-osvetleni/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/kategorie/dekorace-a-ozdoby-dekorativni-stuhy/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
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“Na dánských Vánocích miluju, jak si to užívají kolektivně - jak jsou všude vyzdobené ulice, obchody, domy, pekařství, kavárny, prostě na 

každém rohu světýlka a vánoční atmosféra,” vypráví nadšeně Martina. Výzdoba je v této zemi slavnostní, ale zároveň jednoduchá, což se 

líbí Daře. “Severské Vánoce jsou voňavé a plné čistého designu. Právě jednoduchost a čistotu na nich mám nejraději,” upřesňuje.

Naše kolegyně ze skladu Jíťa se rozplývá nad zdejší třpytivou atmosférou. Produktová manažerka

Evička miluje Vánoce jako z pohádky a dodává: „Na severských Vánocích se mi určitě ze všeho nejvíc

líbí ta spousta sněhu všude kolem. Mrzne jako když praští, sníh křupe pod nohama a vše má hned tu

pravou zimní atmosféru.“ A které další severské zvyky nás zaujaly? Líbí se nám, že dánský stromeček

nestojí v rohu, ale uprostřed místnosti, aby se kolem něj dalo tancovat. Zamilovali jsme se do vánočního

rýžového dezertu Ris a la mande, na který v tomto e-booku najdete recept. A také jsou nám sympatické vánoční

večírky julefrokoster, které v Dánsku začínají už v polovině listopadu. Severské Vánoce jsou zkrátka zajímavou inspirací,

ale nejkrásnější zvyky jsou stejně ty naše.

„Nehonit se tolik 

úklidem a touhou 

po dokonalosti.“
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Pohádky & Cukroví
Které filmy milujeme
a co u toho mlsáme?

Oblíbené filmy a písničky v nás vzbuzují samé

příjemné pocity, které se během Vánoc nejméně

dvakrát násobí. A cukroví? To je kapitola sama pro

sebe. Ta sladká chuť, která je na Vánocích tak

jedinečná, má prostě úžasné kouzlo.
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Nejlepší filmy a písničky

S puštěním oblíbené vánoční písničky se mnohem snáz vypořádáte s vánočními

povinnostmi. Za odměnu po skvělém výkonu si pusťte komedii, která vám

zaručeně vykouzlí dobrou náladu.

A které filmy vedou v našem

týmu? “Bez Pelíšků, Lásky nebeské

a Popelky by to u nás zkrátka nešlo!

Z písniček miluju album Vivere od

Andrea Bocelliho, hlavně píseň

Nessun dorma. Cédéčko si vždy

pouštíme s maminkou, kdy já zdobím

vánoční stromeček a ona vaří rybí

polévku. Je to naše tradice,” říká Dara.

Zalezte si pod deku, navlékněte teplé ponožky, zapalte

voňavou svíčku a při popíjení čokolády z vánočního

hrnečku si užijte ty nejlepší filmové chvilky.

„Bez Pelíšků,

Lásky nebeské

a Popelky by to

u nás zkrátka 

nešlo!“

TIP BELLA ROSE

Naše šikovná copywriterka Míša

zase miluje pohádky: „Celý den

nám v televizi hrají pohádky, bez

nich by to ani nebyly Vánoce.

Domem se navíc line aroma zapálené

svíčky s vánoční vůní. Maminka

odpoledne rozkrojí tradičně jablko

a vždycky je tam hvězdička,“ líčí Míša.

http://www.bellarose.cz/search.php?hledany_vyraz=deka&x=0&y=0/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/kategorie/lucerny-svicny-a-svicky-svicky-vonne-svicky/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/kategorie/vanocni-dekorace/?f2_2=do-kuchyne-a-jidelny&f5_6=porcelan&utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/kategorie/vanocni-dekorace/?f2_2=do-kuchyne-a-jidelny&f5_6=porcelan&utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
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Nejoblíbenější cukroví

Ach, cukroví. Nejsladší část Vánoc, na kterou

se těšíme celý rok. Jak na pečení vám poradíme

o pár kapitol níž, v této se zaměříme na kousky,

které máme nejraději. Naše mlsné jazýčky jsou

totiž pěkně vybíravé a každý z nás má rád trošku

něco jiného. “Každý rok sním asi kilo včelích úlů

a protlačovaného polomáčeného cukroví od

babičky. Co se mi ale nikdy nepřejí, to jsou

perníčky - ty bych mohla s hrnkem svařáku jíst

od října až do března,” říká Anička. Perníčky

miluje také Martina – nejvíc ty od svých dětí.

Dara volí cukroví s lehce ostřejší chutí. “Dejte

mi rumové kuličky, vaječný koňak a smaženého

kapra - a jsem spokojený člověk,” směje se.

Při ochutnávání vánočního cukroví

jde svědomí stranou. Vybírejte si

kousky, na které máte největší chuť,

a užijte si je! Pojměte ochutnávání jako malou slavnostní chvilku, která

je jen vaše – na vánoční talířek si naservírujte oblíbený mix a sladce relaxujte!

Jak si upéct perníčky Maileg najdete na našem blogu.

„Každý rok

sním asi kilo

včelích úlů od 

babičky.“
TIP BELLA ROSE

https://www.bellarose.cz/kategorie/vanocni-dekorace-vanocni-stolovani/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://atmosfera.bellarose.cz/vanocni-peceni-ve-stylu-maileg/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
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Sladká vůně Vánoc

Recept na dánskou vánoční
pochoutku Ris a la mande

České Vánoce jsou spojené s cukrovím, ty dánské zase

s vánočním dezertem z rýže, mandlí a šlehačky. Historie

dezertu Ris a la mande odstartovala na začátku 19. století,

kdy se městská komunita chtěla odlišit od té farmářské.

Občané Kodaně tradiční dezert “risengrød” okořenili

špetkou “francouzského šarmu”, který byl tehdy v módě.

Výsledkem je luxusní moučník, který jsme pro vás

připravili. Nejdřív nalaďte své chuťové pohárky pohledem

na krásné fotky a pak zkuste náš recept.

3
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Ris a la mande
Budete potřebovat:
1 litr tučného mléka

1 lusk vanilky

Vanilkový cukr

150 g celých loupaných mandlí

Smetanu (obsah tuku 38%)

125 g kulatozrnné rýže

Špetku soli

Moučkový cukr

Třešňovou omáčku

1 kelímek smetany na šlehání (obsah tuku 40%)

Jak na to:

V mléce se špetkou soli a rozkrojeným vanilkovým luskem

uvaříme rýži do husté kaše. Vaříme na nejnižším stupni

ohřevu za občasného míchání 50-60 minut.

Stáhneme z plotny a vyjmeme vanilkový lusk (z něj

můžeme seškrábat zbylá semínka a do kaše je přidat).

Dosladíme jedním vanilkovým a moučkovým cukrem

podle chuti. Mandle (kromě jedné, kterou budete

potřebovat později) nasekáme na menší kousky.

Hrstku si necháme stranou pro finální zdobení, zbytek

zamícháme do kaše, do které přidáme i jednu celou mandličku.

Luxusní
kombinace

rýže, mandlí
a šlehačky
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Dezert necháme vychladnout. 

Mezitím vyšleháme smetanu,

ale jen částečně, neměla by

být zcela tuhá, jen tak napůl. 

Opatrně a zlehka vmícháme

do rýžové kaše a dáme opět

vychladit.

Servírujeme do skleniček

nebo pohárů, přelijeme

ohřátou třešňovou omáčkou

a jemně posypeme sekanými 

mandlemi.

A v čem spočívá
vánoční kouzlo?

Tomu, kdo najde celou

mandli, se splní tajné přání.

Vychutnejte si lahodný dezert s netradičními lžičkami od La De Da Living!

https://www.bellarose.cz/vyrobce/la-de-da-living/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
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Jak servírovat cukroví

Tácky, etažéry, misky a talířky. To jsou ti 

praví pomocníci při servírování sladkých 

vánočních dobrot. Tradiční kousky, jako

je linecké cukroví nebo vanilkové rohlíčky, 

budou vypadat krásně na vánočním talířku

s ilustrovaným motivem.

Oblíbené včelí úly “posaďte” do čestné

horní řady etažéru a speciality ve formě 

košíčků či koláčků naservírujte na nějaký 

slavnostnější vánoční talířek. Když budete 

mít chuť vyzkoušet něco lehce atypického, 

sáhněte po mramorovém prkénku – vybrat 

si můžete z nejrůznějších.

Zapomeňte letos na plastové krabičky

a své sladké kousky uložte do krásných dóz.

Perníčkům se bude dobře dařit v keramické

dóze s víčkem, nepečené kousky schovejte

třeba do krásného dekorativního boxu.

České cukroví
doplňte dánskou

pochoutkou

TIP BELLA ROSE

https://www.bellarose.cz/kategorie/vanocni-dekorace-vanocni-stolovani/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/search/?hledany_vyraz=eta%C5%BEer&utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/kategorie/vanocni-dekorace-vanocni-stolovani/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/kategorie/doplnky-do-kuchyne-a-jidelny-na-peceni-a-vareni-prkenka/?zacatek=24&vi=1&utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/kategorie/bytove-doplnky-ulozne-prostory-dozy/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/kategorie/doplnky-do-kuchyne-a-jidelny-kosiky-a-boxy-do-kuchyne/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce


15

Rozsvícené Vánoce
Zářivé hvězdy, svítící ozdoby
a světelné drátky pro pravou

sváteční atmosféru
Na stromečku, na dekoracích, v okně i na štědrovečerním

stole. Něžná světýlka jsou tou pravou tečkou, která dotvoří

sváteční atmosféru. S jejich zdobením můžete doslova kouzlit.

Vystavte dohromady svítící hvězdy, omotejte světelné drátky

kolem adventního věnce a pohrajte si s řetízkem z perliček.

Naše inspirace vám napoví.

4

https://www.bellarose.cz/kategorie/vanocni-dekorace/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/kategorie/vanocni-dekorace-vanocni-osvetleni/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/kategorie/dekorace-a-ozdoby-zavesne-dekorace-vence/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
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Tlumená zář světelných dekorací

dodá domovu tu pravou sváteční

útulnost. “Vánoční atmosféru si

nejvíce vychutnávám, když doma

zapnu světýlka, zapálím si svíčku,

zabalím se do deky a pustím si oblíbený

film,” říká Anetka.

Dokonalým tipem pro dosažení kouzelné

sváteční atmosféry jsou závěsné hvězdy

z perforovaného papíru, kdy se po rozsvícení 

žárovky objeví nádherný světelný efekt.

Naším velkým favoritem jsou v Bella Rose

světelné řetězy nejrůznějších tvarů.

Krásným doplňkem jsou také světelné drátky,

do kterých se zamilovala i stylistka Denisa.

“Jedničku dávám světelným drátkům, které

jsou perfektní třeba na věnec na dveře,” říká.

Užijte si kreativní hraní se světelným LED drátkem

ve stříbrné barvě, se kterým vykouzlíte nejrůznější

sváteční aranžmá.

„Jedničku

dávám světelným 

drátkům“

TIP BELLA ROSE

https://www.bellarose.cz/search/?hledany_vyraz=sv%C3%ADt%C3%ADc%C3%AD%20hv%C4%9Bzda&utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/search/?hledany_vyraz=sv%C4%9Bteln%C3%BD%20%C5%99et%C4%9Bz&utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/search/?hledany_vyraz=dr%C3%A1tek&utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
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V oblasti rozsvícených

Vánoc jsou severské země

tou nejlepší inspirací.

V ulicích vidíte větvičkové

girlandy a velké lampióny

ve tvaru srdcí.

Místní domácnosti jsou plné

svíček, světýlek a luceren.

“Na severských Vánocích se

mi líbí všechna ta světýlka,

lucerny, hvězdy a řetězy,

kterými se v tamějších

končinách už dlouho před

svátky zdobí úplně všechno,”

vypráví zasněně Anička.

Světýlka nemusí být jen na stromečku, v oknech nebo kolem zábradlí. Světelný

řetěz Pearl klidně naservírujte na skleněný podnos – docílíte tak slavnostní atmosféry

s nádechem aristokracie.

Rozsviťte 

pravou svá-

teční atmo-

sféru.

Rozsviťte
pravou sváteční 

atmosféru

TIP BELLA ROSE

http://www.bellarose.cz/dekorace/svetelny-retez-pearl/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
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Svícny, svíčky a lucerny dodávají Vánocům romantický nádech a navíc mají

jednu kouzelnou vlastnost – umí navodit pocit klidu a příjemné pohody.

A přesně to během vánočního shonu potřebujeme. Otřete tedy prach

z poliček, stolků a rohů a vyčleňte místo na uložení rozsvícených pokladů.

Klasická lucerna vnese do interiéru útulnou atmosféru, nevšední skleněný 

skvost zase nádech luxusu.

A pokud hledáte skandinávskou inspiraci, sáhněte po lucernách ve tvaru

domečků – ty se totiž v severských domech a bytech vyskytují v opravdu

velkorysém množství. Ať už jsou z keramiky, porcelánu nebo mosazi, září

něžným plamenem a vytváří nádhernou hru světel. Krásnou vánoční variantou 

jsou také vánoční svícny nejrůznějších variací, které vašemu svátečně

prostřenému stolu dodají ještě větší eleganci.

Závěsné dekorace ve tvaru srdíček vám splní sen o té nejkrásnější

zimní pohádce. Jsou něžné, romantické a zároveň slavnostní.

TIP BELLA ROSE

https://www.bellarose.cz/kategorie/lucerny-svicny-a-svicky-lucerny-klasicke-lucerny/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/search/?hledany_vyraz=sklen%C4%9Bn%C3%A1%20lucerna&utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/search/?hledany_vyraz=sklen%C4%9Bn%C3%A1%20lucerna&utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/search/?hledany_vyraz=lucerna%20dome%C4%8Dek&utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/search/?hledany_vyraz=lucerna%20dome%C4%8Dek&utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/kategorie/lucerny-svicny-a-svicky-svicny/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/kategorie/dekorace-a-ozdoby-zavesne-dekorace/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
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Stylový advent
Radostné očekávání

nejkrásnějších svátků v roce
Napětí stoupá, vánoční přípravy vrcholí. Blíží se advent.

Vánoce jsou rychle tady a ještě rychleji jsou pryč. Zkuste

si vychutnat a co nejvíc prodloužit čas, který zbývá do

jejich naplnění. Inspirujte se našimi tipy pro adventní

výzdobu, při které zkombinujete designové nápady, přírodní

doplňky i vlastní fantazii. A zapojte i děti - při společném

tvoření si připomenete dobrodružné pocity, jaké jste

čtyři týdny do Vánoc prožívali kdysi i vy.

5
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Netradiční věnce po skandinávsku

Adventní věnec je jedním z hlavních symbolů odpočítávání čtyř týdnů do Vánoc

a bez pochyby tvoří nepostradatelnou součást každé vánoční výzdoby. To ale

neznamená, že se musí jednat o tradiční kulatý věnec z chvojí, který bývá často

velmi náročný na realizaci.

Co to letos zkusit jinak? Pokud máte po

ruce ty správné „ingredience“, opravdu

krásnou adventní výzdobu v severském

duchu stihnete připravit i během chvilky.

Mezi nejjednodušší varianty

patří vyskládat svíčky a vánoční

dekorace na krásný slavnostní tác.

Stačí trocha mechu, hrst šišek či

baněk a za moment máte hotovo.

Opravdu snadné je i využití čtyř

samostatných svícínků či kalíšků,

které na adventní dekoraci povýšíte

jen s pomocí několika jedlových

větviček, stužky a dekorativních čísel.
Jak dozdobit

svícen? Zkuste
šišky nebo kousek 

mechu.

https://www.bellarose.cz/kategorie/vanocni-dekorace-advent/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/search.php?hledany_vyraz=t%C3%A1c&x=0&y=0/?utm_source=ebook_br#utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
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Další variantu představují skleněné adventní boxy, které jsme si oblíbili hlavně

proto, že si je každý může vyzdobit přesně podle svého vkusu. Pokud preferujete

přírodní romantiku, zvolte třeba mech a oříšky posbírané na zahradě. Pokud máte Vánoce

rádi třpytivé, sáhněte po skleněných baňkách a svítícím řetězu na baterky. A pokud si na zdobné

dekorace nepotrpíte, nemusíte do boxu vkládat vůbec nic. Tradičnímu věnci se nejvíce blíží kulatý

drátěný svícen, který můžete ovázat jedlovým chvojím, stejně jako klasický věnec z jehličí. Výhoda

takového drátěného svícnu je ovšem taková, že nazdobenou konstrukci můžete následně pověsit přímo nad

váš jídelní stůl.

Lahvičky
můžete naplnit 

třeba lišejníkem, 
vánočním kořením 

nebo třpytkami

https://www.bellarose.cz/vyrobce/by-lassen/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
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Zpříjemněte dětem čekání na Ježíška

Na Vánoce se těšíme snad úplně všichni, těmi největšími nedočkavci

jsou ale bezpochyby malé děti. Nám dospělým možná stačí k odpočítávání

týdnů do Vánoc zapálit každou neděli jednu svíčku, děti ovšem situaci

kontrolují nejraději každý den. Co si ovšem počít, když svým ratolestem

nechcete kazit zuby klasickými papírovými kalendáři s nekvalitní čokoládou?

Pokud svým dětem raději zabalíte hrst oříšků, sušeného ovoce nebo třeba

speciální vánoční ponožky, zkuste využít textilní kalendář z punčošek.

Nejenže takový kalendář využijí po vašich dětech i budoucí vnoučata,

punčošková girlanda navíc sama o sobě slouží jako krásná adventní dekorace.

Pokud máte v rodině nedočkavce i mezi dospělými, můžete dotyčnému

čekání na Ježíška zpříjemnit jeho vlastním adventním kalendářem – třeba

v podobě vtipných vzkazů na každý den či týden, které stačí

opatřit čísly a pověsit kolíčky na provázek. Ty konzervativnější

jedince pak potěšíte například drobným dárkem v podobě

očíslovaného adventního čaje.

I advent může být
originální. Zkuste

očíslovaný čaj nebo
kolíčky s vtipným

vzkazem.

TIP BELLA ROSE

https://www.bellarose.cz/kategorie/svicky-a-difuzery/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
http://www.bellarose.cz/dekorace/textilni-adventni-kalendar-vanocni-puncochy/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
http://www.bellarose.cz/dekorace/dekorativni-kolicky-maxi-numbers-set-4-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/vanocni-darky/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/search.php?hledany_vyraz=%C4%8Daj+advent&x=0&y=0/?utm_source=ebook_br#utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
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Vánoční dekorace
na stromeček

i na slavnostně
prostřenou tabuli

Mix nápadů na vznešené zdobení
Když dekorace na stromečku propojíte s ozdobením svátečně

prostřené tabule, dosáhnete krásné harmonie, která je o Vánocích

víc než žádaná. Nadčasovým trendem je ozdobit stůl věcmi, které

najdete v přírodě – třeba mechem nebo větvičkou.

Jak na to? Poprosili jsme o radu profesionálku v oboru dekor

stylingu Denisu Bartošovou, která pro nás vytvořila nádhernou

vánoční inspiraci. Denisu jsme požádali také o krátký rozhovor,

ve kterém prozradí své tipy na slavnostní výzdobu.

6
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Prozradíš nám svůj tip, jak

se naladit na vánoční pečení?

Peču moc ráda. Nejprve si

po večerech připravím těsta

na všechno cukroví, které chci

péct. Zabalím je do potravinové

fólie, popíšu a následně naplánuji

den D. Má rada zní udělat si na

pečení den volna a ideálně buď

pozvat kamarádku nebo jako

v mém případě dospělou dceru.

Začít kávou, pak si pustit oblíbenou

hudbu a pustit se do toho. Ve dvou

to jde prostě líp!

Poradíš nám, jak při výzdobě

dosáhnout slavnostní atmosféry,

ale zároveň se vyhnout kýči?

Konkrétně pro vánoční výzdobu si 

myslím, že žádná pravidla neplatí. 

Protože pro někoho právě ten kýč

jsou ty pravé Vánoce!

To, že vytáhne z krabic všechno,

co za léta nasbíral, pro někoho

znamená, že vytahuje své vlastní 

vzpomínky. Nicméně, pokud chceme 

dosáhnout stylové a slavnostní

atmosféry, jednoduché pravidlo zní, 

držet se maximálně tří barev, které 

se ale mohou ve výzdobě prolnout

ve všech svých odstínech.

“Na dánských

Vánocích obdivuji

jejich vytříbený styl, 

jakousi strohost,

která je velmi

elegantní.”
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Co nejvíc miluješ na českých Vánocích a co obdivuješ na těch dánských?

Na českých Vánocích mám právě ráda naše zvyky... pečení cukroví, náš

bramborový salát a na kapra se těším celý rok. Ráda si poslechnu koledy,

zajdu s kamarádkami na svařák na nějaký vánoční trh. Na dánských Vánocích

obdivuji právě jejich vytříbený styl, jakousi strohost, která je velmi elegantní.

No a nově, díky Martině, také miluju jejich parádní vánoční rýžový dezert!

Z jakého konceptu jsi

vycházela při focení

stylingu pro náš vánoční

e-book a které dekorace

Tě nejvíc nadchly?

Přednostně jsem se držela

své zásady nepoužít více

jak tři barvy. Nejprve jsem

pečlivě prohlédla celý sortiment

Bella Rose a nakonec se rozhodla

pro kombinaci zlaté, která je

velmi trendy, přidala bílou, která

je osobně má oblíbená, a doplnila modrou.

Tahle kombinace je sice na můj vkus poměrně tradiční,

ovšem sortiment Bella Rose jí, myslím si, dodal patřičný švih

a ani trochu nepůsobí fádně.

http://www.bellarose.cz/kategorie/vanocni-dekorace/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
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Nadchly mě různé skládací papírové girlandy,

jsou vážně úchvatné a na stromku nebo dveřích

vypadají doslova náramně. Láskou jsem zahořela

k porcelánovému paroží kombinovanému

s přírodním provázkem, které jsem ani

nedokázala poslat s ostatními produkty

zpět – visí mi na skříni.

No a samozřejmě jedničku dávám světelným

drátkům – jedny z nich totiž mají malé kulaté

baterie, jejich zásobník je naprosto miniaturní,

jsou tedy perfektní třeba na věnec na dveře, jak

také můžete v e-booku vidět.

“Pokud chceme

dosáhnout stylové

a slavnostní atmosféry,

jednoduché pravidlo zní držet

se maximálně tří barev, které

se ale mohou ve výzdobě

prolnout ve všech svých

odstínech.”

http://www.bellarose.cz/search.php?hledany_vyraz=girlanda&x=37&y=36/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/search/?hledany_vyraz=par%C5%AF%C5%BEek/?utm_source=ebook_br#utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/search.php?hledany_vyraz=dr%C3%A1tek&x=0&y=0/?utm_source=ebook_br#utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/search.php?hledany_vyraz=dr%C3%A1tek&x=0&y=0/?utm_source=ebook_br#utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
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Závěrečná otázka je zároveň prosbou o radu, jak všechno

během Vánoc zvládnout a přitom se nevyčerpat?

Chce to dobrý plán a není od věci si ho klidně někam viditelně napsat.

Třeba na tabuli v kuchyni. Nenaplánovat si všechno to, co nás čeká, na

jediný den - to pak člověka právě otráví a vyčerpá.

První v řadě by měla jít výzdoba.

Připravte si všechno co chcete

použít a zdobte místnost po místnosti.

Raději začněte pár dní před první

adventní nedělí a věnujte jí každý den

třeba hodinu – to je doba, po kterou vás

to bude ještě bavit a budete se těšit

na ten další den a další hodinu. Jak na

cukroví jsem vám už poradila.

A každopádně si celou dobu vědomě

připomínejte, o čem Vánoce jsou. Že to

jsou svátky klidu a radosti. Takže pokud

něco nestihnete, svět se nezboří. Důležité

jsou jen a jen chvilky strávené s vašimi

nejbližšími! Zlatá peříčka si s pomocí našeho

návodu vytvoříte sami, třpytivé

ozdoby pořídíte na Bella Rose.

„Asi nejdůležitější

položkou v mé vánoční 

výzdobě jsou světýlka. 

To je pro mě ta pravá 

atmosféra.“

http://www.bellarose.cz/kategorie/vanocni-dekorace-vanocni-ozdoby/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce


28

Prostřená tabule

Zatímco v Dánsku se při štědrovečerní

večeři volí mezi pečeným vepřovým

a kachnou, u nás je situace ještě trochu

složitější – tradičního kapra v některých

rodinách střídá moderní losos nebo

klasický řízek.

Součástí menu může být také rybí

polévka ochucená křupavou houstičkou,

pro kterou se bude hodit malá mistička.

Největší specialitou je salát – v každé

rodině se dělá trochu jinak. Společným

prvkem zůstává nádobí, které je

v ideálním případě nadčasově slavnostní.

Tuto volbu splňuje kolekce Green Gate.

Součástí slavnostně prostřené tabule jsou

také skleničky na víno, elegantní karafa

a malé detaily v podobě kroužků na

ubrousky nebo svátečních svícnů a dekorací,

třeba ve formě papírových stromků, které

dotvoří vánoční atmosféru.

Sítko na čaj ve tvaru stromečku příjemně zpestří sváteční čaj o páté.

Ke sváteční
tabuli patří

také slavnostní
ubrousky 

https://www.bellarose.cz/search.php?hledany_vyraz=misti%C4%8Dka&x=0&y=0/?utm_source=ebook_br#utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/vyrobce/green-gate/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
http://www.bellarose.cz/search.php?hledany_vyraz=v%C3%ADno&x=0&y=0/?utm_source=ebook_br#utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
http://www.bellarose.cz/search.php?hledany_vyraz=karafa&x=0&y=0/?utm_source=ebook_br#utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
http://www.bellarose.cz/search.php?hledany_vyraz=ubrousky&x=0&y=0/?utm_source=ebook_br#utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/search.php?hledany_vyraz=pap%C3%ADrov%C3%BD+v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD+strome%C4%8Dek&x=0&y=0arose.cz/search.php?hledany_vyraz=pap%C3%ADrov%C3%BD+v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD+strome%C4%8Dek&x=0&y=0/?utm_source=ebook_br#utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
http://www.bellarose.cz/dekorace/sitko-na-caj-s-tackem-tree/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
http://www.bellarose.cz/search.php?hledany_vyraz=ubrousky&x=0&y=0/?utm_source=ebook_br#utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
http://www.bellarose.cz/search.php?hledany_vyraz=ubrousky&x=0&y=0/?utm_source=ebook_br#utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
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Vánoční DIY
Adventní dekorace

v zářivém stylu
Denisa Bartošová pro vás připravila skvělé návody

na krásná vánoční DIY, podle kterých si vytvoříte

srdíčkový adventní věnec a papírová peříčka.

Denisu jsme při vyrábění pečlivě pozorovali

a celý postup detailně nafotili.

7
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Pevný karton

Obvaz

Drátek

Větvičky pistácie nebo buxusu

Šišky

Lepidlo

Cukr

Tavnou pistoli

Stuhu pro zavěšení

Světýlka

ADVENTNÍ VĚNEC

Kreativní DIY
nesmí o Vánocích

chybět.

BUDETE POTŘEBOVAT

https://www.bellarose.cz/dekorace/svitici-led-dratek-copper-string/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
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Z kartonu vystřihněte obrys srdce - samozřejmě můžete vyrobit

jakýkoli tvar. Pro pevnost doporučuji dvě vrstvy kartonu slepit

tavnou pistolí – váha věnce se po navázání větviček a dolepení

šišek znásobí a základ by měl být pevný.

Slepené vrstvy kartonu omotejte obvazem pro

začištění i zpevnění. Obvaz průběžně utahujte

a vrstvěte vždy přes sebe.

1

2

JAK NA TO?
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Od spodní špičky srdce začněte drátkem

připevňovat vždy malý trs nastříhaných

větviček, jejich špičky by měly vést směrem

dolů, do špičky. Drátek vždy několikrát

omotejte kolem stonků větviček a utahujte.

Další trs by měl dobře zakrýt drátek od toho

předešlého. Takto pokryjte celý korpus věnce.

Šišky pomocí malého štětce potřete lepidlem a ihned

posypte cukrem. S šiškou opatrně klepněte, aby opadal

ten cukr, který se nepřilepil.

Nechte dvacet minut zaschnout a pomocí tavné pistole vlepte

šišky do věnce, náhodně, jak to budete cítit. Někde vlepte klidně

dvě vedle sebe, další samostatně.

Mezi oblouky srdce uvažte stuhu a věnec pověste

na dveře. Dozdobte ho světelnými drátky.

3 4
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Modrý pevnější papír

Tužku

Větší jehlu s provázkem

Zlatý hobby sprej

Transparentní lepidlo

Glitry

Šablonu (kterou naleznete na straně 37)

Zlatá DIY
peříčka krásně
ladí s ozdobami

ze skla.

BUDETE POTŘEBOVAT

OZDOBY PEŘÍČKA
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Stáhněte si a vytiskněte šablony na peříčka. Překreslete si je na čtvrtku 

nebo pevnější papír. Obkreslete je na modrý papír a vystřihněte. Hrotem 

nůžek nyní peříčkům vyznačte jejich středy – táhněte zavřenými nůžkami 

od středu brku do špičky peříčka – papír se díky tomuto kroku bude velmi

dobře ohýbat a tvarovat a peříčko tak získá reálný vzhled. Peříčkům také 

z obou stran a po celém obvodě nastříhejte proužky.

Malý kousek nastříhaných „proužků“ uchopte mezi palec

a hranu nůžek a táhněte směrem nahoru – vytvarujete papír

do obloučku, peříčka budou plastická.

2

1

JAK NA TO?
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Na podložce nastříkejte peříčka zlatým

sprejem, nepokryjte je však celá, nechte

sem tam prosvítat modrou barvu papíru.

Pomocí jehly s provázkem propíchněte peříčka

a vytvořte tak očka pro zavěšení na stromek.

4

3
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Výsledkem jsou překrásná třpytivá pírka, která

budou luxusní ozdobou každého stromečku.

5

Naneste lepidlo na ty části peříček, která

chcete dekorovat glitry. Pracujte rychle,

raději po menších částech, lepidlo nesmí

zaschnout, jinak vám glitry nepřilnou.
6



37

Šablony si jednoduše vytiskněte
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Zabaleno
Krásně & Kreativně

Naše e-mailingová specialistka Anetka zná tip,

jak se příjemně naladit na balení vánočních

překvapení. “Při balení dárků si vždy pouštím

Sám doma. Už od malinka je to můj nejoblíbenější

vánoční film, společně s Láskou nebeskou. Co se týče

hudby, k navození té pravé atmosféry si ráda pustím

jakoukoliv českou koledu. A nebo nějakou zahraniční

klasiku – Happy Xmas, Let it Snow či Jingle Bell Rock,”

říká Anetka. Zkuste se nápadem inspirovat a balení

dárků proměňte v příjemnou zábavu. Další inspirací

je návod od Denisy Bartošové, jak dárky za pomocí

dekorací z Bella Rose zabalit krásně & kreativně.

8

http://www.bellarose.cz/kategorie/vanocni-dekorace/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
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Přírodní balící papír a provázek

Větší a menší papírové sáčky

Různé stužky

Washi pásky

Kovové dárkové štítky

Větvičky pistácie nebo buxusu

Nůžky

Vytvořte dárky

s dotykem přírody

BUDETE POTŘEBOVAT

PŘÍRODNĚ ZABALENÉ 
DÁRKY

https://www.bellarose.cz/dekorace/papirovy-sacek-kraft-vetsi/?utm_source=ebook_br#utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/dekorace/papirovy-sacek-kraft-mensi/?utm_source=ebook_br#utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/search.php?hledany_vyraz=stuha&x=0&y=0/?utm_source=ebook_br#utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/search.php?hledany_vyraz=washi&x=0&y=0/?utm_source=ebook_br#utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/search/?hledany_vyraz=%C5%A1t%C3%ADtky&utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
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Do sáčku vložte dárek a horní část přehněte.

Pár centimetrů nad přehnutím přelepte sáček.

1
Pod washi pásku můžete rovnou vlepit stuhu pro

vytvoření mašle, washi pásku pak dolepte kolem

celého obvodu přehnutého sáčku.

2JAK NA TO?
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Jako základ můžete použít i papírové sáčky s jemným 

dekorem puntíků. Vánoční DIY tak dostane nový rozměr.

V místě, kde máte nyní vlepenou stuhu,

vlepte další druh washi pásky tak, aby

navazoval v místě stuhy.

3

Stuhu uvažte do pěkné mašličky a přivažte s ní zároveň kovový

dárkový štítek. Do jejího očka pak vsuňte zelenou větvičku.

4

TIP BELLA ROSE

http://www.bellarose.cz/dekorace/papirovy-sacek-kraft-vetsi/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
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Přírodní provázek

Washi pásku

Nůžky

Girlanda zpestří
nejen dárky, ale
i stromeček nebo

vánoční stůl.
Odmotejte delší kus provázku a v různých rozestupech na provázek 

nalepte washi pásku tak, že ji přehnete kolem provázku a slepíte

její části k sobě.

1
BUDETE POTŘEBOVAT

GIRLANDA
Z WASHI PÁSKY

JAK NA TO?
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Na stříhání washi pásky do tvaru vlaječky

se vám budou hodit nůžky s ostrou špičkou.

Nůžkami vystříhejte do konců nalepených washi pásek 

trojúhelníčky, aby působily jako malé vlaječky.

S touto girlandou dozdobte dárky zabalené v krabičkách

do přírodního papíru.

2
3

TIP BELLA ROSE

http://www.bellarose.cz/dekorace/kovove-nuzky-rust/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
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Dárky k sežrání

Ruku k dílu můžete přiložit nejen při

balení dárků, ale také při jejich výrobě,

se kterou má Denisa velké zkušenosti.

Miluje vymýšlet, tvořit a dokonce i vařit

dárky pro své nejbližší, které shrnula do

knížky Láskominy Denisy Bartošové

s podtitulem “Jedlé i kreativní dárky

a skvělé recepty na celý rok”.

S tím také souvisí její tip na originální

dárky: “Vzhledem k mé knižní tvorbě

se už několik let držím trendu dárků

jedlých. Samozřejmě nejde toto pravidlo

aplikovat úplně vždy, ale ve valné většině

ano. Mám kolem sebe lidi, kteří jsou

dospělí, co potřebují si koupí, ale naopak

bojují právě s časem, který mohou věnovat

kuchyni. A dobře se najíst nebo smlsnout

něco dobrého k Vánocům patří,” říká Denisa, 

která doporučuje v létě navařit marmelády,

nasušit bylinky a třeba houby. “V prosinci

takové poklady už jen krásně zabalíte

a máte originální dárek,” doporučuje.

“Na sklenku s domácí

dobrotou je fajn vypsat

použité suroviny, datum

a místo sběru a klidně

i návod, jak danou věc

použít nebo jak si ji

patřičně vychutnat.

Třeba taková houbová

sůl na čerstvém chlebu

s máslem je dokonalou

lahůdkou!”

TIP DENISY

https://www.bellarose.cz/kategorie/vanocni-dekorace-darkove-obaly-a-prani/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
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Tipy na dárky

Vybrat dárek není jednoduchá věc. Proto jsme pro

vás připravili speciální kolekci tipů na dárky, co

vybrat nejen tátovi, babičce, dětem či kamarádce,

ale také třeba těm “co o sebe rádi pečují” nebo

těm, kteří “patří mezi zasněné romantiky.”

Těšíme se, že vám vybírání ulehčíme

a ještě se u toho příjemně pobavíte.

Nevíte co
vybrat? Podívejte

se na naše
Tipy na dárky

https://www.bellarose.cz/vanocni-darky/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/vanocni-darky/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
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Vánoce a děti
Zimní svátky jako

nejkrásnější pohádka
S Vánocemi jsou spojené nejkrásnější dětské vzpomínky.

Třeba jak nám babička každé vánoční ráno vařila horké mléko

s rozpuštěnou čokoládou, které jsme pili z oblíbeného hrnečku

s obrázkem. Nebo jak nám dědeček četl během Vánoc pohádky

a my jsme je chtěli slyšet stále znova a znova. Vzpomínáme na

společné vánoční pečení, večerní procházky před Štědrým dnem

a na plno dalších nádherných okamžiků. Teď je vytvoření těchto

vzpomínek na nás. Ponořme se tedy spolu s dětmi do slavnostních

příprav, které vyústí v tu nejkrásnější zimní slavnost.

9

Krásné chvilky s dědečkem. Ib Laursen, zakladatel stejnojmenné

dánské značky, čte své roztomilé vnučce vánoční pohádky.

https://www.bellarose.cz/kategorie/vanocni-dekorace-vanocni-peceni/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/vyrobce/ib-laursen/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
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Vánoce jsou obdobím, kdy máme na děti konečně dost času. Využijte společných chvil

a zapojte děti do celého procesu. Nechte je, ať si vyberou vlastní ozdobu, kterou pak

samy pověsí na vánoční stromek. Upečte jim sušenky s horkým kakaem, které se podávají

až do postele, na vánočním talířku. Pořiďte jim figurky vánočních skřítků a textilní

adventní kalendář - obojí se slavnostně vytáhne každý rok s příchodem 1. prosince.

Pověste jim do okna vánoční hvězdu, na kterou se budou večer dívat a těšit se,

až přijde ten velký den.

Skřítci Pixies se stanou skvělými vánočními kamarády.

http://www.bellarose.cz/kategorie/vanocni-dekorace-vanocni-ozdoby/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/search/?hledany_vyraz=v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD%20tal%C3%AD%C5%99ek&x=0&y=0&utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/kategorie/dekorace-a-hracky-pro-deti-hracky-skritci-maileg/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/search/?hledany_vyraz=adventn%C3%AD%20kalend%C3%A1%C5%99&utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/search/?hledany_vyraz=adventn%C3%AD%20kalend%C3%A1%C5%99&utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/vyrobce/watt-veke/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/search/?hledany_vyraz=pixy&utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
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Pořiďte dětem zástěrku, kterou si obléknou, až s vámi budou

připravovat vánoční cukroví. A ranní kakao jim nalijte do vánočního kalíšku.

I my v Bella Rose se nemůžeme dočkat společného vánočního

těšení s dětmi. “Neumím si představit ráno na Štědrý den

bez chystání vánočky, kakaa pro děti a písničky Let it snow.

Také miluju naši dopolední procházku do lesa, kam jdeme

s dětmi ozdobit stromeček zeleninou pro zvířátka,” říká Martina.

“Pokud něco nestihnete, svět se nezboří. Důležité

jsou jen a jen chvilky strávené s vašimi nejbližšími!”

S Vánocemi
jsou spojené

nejkrásnější dětské 
vzpomínky

TIP BELLA ROSE

https://www.bellarose.cz/search/?hledany_vyraz=z%C3%A1st%C4%9Bra&utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/search/?hledany_vyraz=v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD%20kal%C3%AD%C5%A1ek&x=0&y=0&utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
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Jak je vidět, dětské vzpomínky na Vánoce

jsou opravdu silné. A na co všechno budou

jednou vzpomínat naše děti?

Třeba na oblíbené figurky a postavičky,

které zdobily jejich pokojíček. Houpací

koník vystavený na okně, medvídek

s bubínkem na klíně nebo závěsné

mini ozdůbky, kterými děti samy

dozdobují vánoční stromeček.

“Na severských Vánocích se mi líbí

tradice vánočních skřítků Nissel pro

děti, kterými se vyzdobí celý dům.”

zasněně vypráví Martina.

O Vánocích
dopřejte dětem 

sváteční snídani až
do postele

http://www.bellarose.cz/kategorie/vanocni-dekorace-figurky-postavicky/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/search/?hledany_vyraz=houpac%C3%AD%20kon%C3%ADk&utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/search/?hledany_vyraz=houpac%C3%AD%20kon%C3%ADk&utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
http://www.bellarose.cz/dekorace/dekorativni-medvidek-drum-horse/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
http://www.bellarose.cz/dekorace/dekorativni-medvidek-drum-horse/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/kategorie/vanocni-dekorace-ostatni/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
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Několik vět na závěr...

Náš e-book touto stránkou končí, krásné Vánoce ale teprve začínají. Užijte si je v klidu

a rodinné harmonii, která je na zimních svátcích tím nejkrásnějším. Jak jsme psali v úvodu,

zapomeňte na touhu po dokonalosti a dělejte zkrátka to, co máte rádi. I naše tvůrčí a dekorační

tipy neberte jako návod, ale spíš jako volnou inspiraci. I kdybyste si ze všech tipů vybrali jen

válení v posteli s dobrou knížkou nebo pojídání cukroví u oblíbené pohádky. A když jsme

u cukroví – zkuste letos vymazlit několik oblíbených kousků a zbytek objednejte. To samé

platí i pro balení dárků – v početných rodinách je takřka nesplnitelné nazdobit

každý dáreček. Originálně jich zabalte jen pár a zbytek svěřte balící službě.

Zkrátka si celé letošní Vánoce užívejte a v klidu si

vychutnejte jejich krásnou sváteční atmosféru.

Budeme mít velkou radost, když se o ni podělíte – na e-mail

atmosfera@bellarose.cz nebo na náš facebook můžete

posílat fotky, jak jste si letošní Vánoce užili.

Už teď se na ně moc těšíme.

Za celý tým Bella Rose vám
přejeme ty nejkrásnější Vánoce!

https://www.bellarose.cz/kategorie/vanocni-dekorace-darkove-obaly-a-prani/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.cz/vanocni-darky/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
mailto:atmosfera%40bellarose.cz?subject=
https://www.facebook.com/bellarosecz

