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S láskou

Martina Svadbíková

Niekoľko slov na úvod...
Tiež tak veľmi milujete pocit šťastia, keď detské oči žiaria

nadšením pri rozbaľovaní vianočných darčekov? Alebo spoločné

zdobenie medovníkov a sledovanie obľúbenej rozprávky.

Tá pohoda, keď si natiahneme teplé ponožky a pri popíjaní

horúcej čokolády hltáme stránky knižky, ktorú sme chceli od

Ježiška.

Všetky tieto drobné okamihy predstavujú Vianoce - v mojich

očiach najkrajšie obdobie v celom roku. Milujem ich vznešenú

atmosféru, kedy je všetko okolo krásne trblietavé, slávnostné

a výnimočné.

Niet divu, že tieto chvíle chceme mať perfektné. Naša túžba

po dokonalosti nás ale niekedy vyčerpá natoľko, že už nemáme

silu vychutnať si krásu Vianoc naplno.

Bola by škoda zabudnúť na všetky tie malé radosti, ktoré síce

možno nie sú úplne dokonalé, ale sú naše. Preto sme pripravili

tento e-book, ktorým chceme inšpirovať ku všetkému krásnemu,

čo s Vianocami súvisí. Uvelebte sa pod deku a ponorte sa do

sviatočných stránok, z ktorých dýcha čarovná vianočná atmosféra.
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Naše zvyky,
severská inšpirácia

Najkrajšie vianočné
spomienky a tradície

Na vianočných sviatkoch je krásna ich harmónia a spoločné

tradície, ktoré sú v každej krajine trošku iné. Kým u nás

sa vypráža kapor, púšťajú sa loďky a maškrtia sa

cukrovinky, v Dánsku sa tancuje okolo stromčeka, pije

sa vianočné pivo julebryg a ako hlavný vianočný chod

sa podáva bravčová pečienka alebo plnená kačica. Líši

sa aj zdobenie stromčeka - severania naň namiesto

čokoládových dobrôt vešajú vlajočky, papierové srdiečka

a kornútiky naplnené sušienkami. Pre severskú sviatočnú

výzdobu sú charakteristické svetielka, sviečky a lampáše.

Menej je v týchto krajoch viac – severské Vianoce sú

nasýtené typickým čistým dizajnom.
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A ako zvyky obidvoch krajín
vnímame my v Bella Rose?

Je jasné, že naše Vianoce sú pre nás srdcovou záležitosťou. Spomíname

na detstvo, kedy boli vianočné sviatky synonymom pre čarovný svet plný

rozprávok. „Kiež by sme sa tento rok dočkali bielych Vianoc! Veľmi by som

si to priala. A keď nie, ku šťastiu mi

stačí ozdobený stomček s množstvom

svetielok, najlepšie nech sú aj všade

po dome :-). Slávnostná večera

v podobe vývaru s knedlíčkami a rezňa

so šalátom a tradičný obed u babičky

na Božie narodenie. To sú pre mňa

pravé Vianoce,“ hovorí Anetka, od

ktorej vám chodia tie krásne

newslettre. Úplně jí rozumíme.

Stráviť Vianoce v pokoji a pohode

s našimi najbližšími je ten najväčší

darček.

A bez akých ďalších vecí si veľký

zimný sviatok nevieme predstaviť? Teplé ponožky, chrumkavé žemle a voňavý čaj

v obľúbenom hrnčeku. Sviatočné raňajky,

ako majú byť.

https://www.bellarose.sk/vianoce?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/kategorie/doplnky-do-kuchyne-a-jedalne-porcelan-a-keramika-hrnceky-salky-a-kanvice/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
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Naša projektová manažérka Darinka zasnene rozpráva: „Vianoce si nedokážem

predstaviť bez svojich blízkych. Vždy sa stretneme u mojich prarodičov, kde

pomáham s prípravami slávnostnej tabule a so všetkým, čo treba. Nesmú

chýbať rozprávky, rumové guličky, vaječný koňak a prskavky! Pred hlavnou

štedrovečernou rozprávkou si sadám ku klavíru a hrám dedkovi koledy.“

Naša Anička, ktorá pozná do detailu každý Bella Rose produkt, má

Vianoce spojené okrem iného s vyčíňaním svojho kocúra, ktorý sa

vždy snaží strhnúť všetky ozdoby.„A tiež so sviatočným porcelánovým

servisom a krížikom z medu, ktorý nám pred večerou robí na čele

mamička pre šťastie,“ hovorí Anička.

Aj keď sú vianočné zvyky podobné, každá

rodina má zároveň svoje vlastné. A tak

to má byť. Vychutnajte si chvíle s tými,

ktorých milujete a s každým sústom, vôní,

melódií a rodinnou radosťou si užite

jedinečné vianočné chvíľky.

Aj keď naše zvyky milujeme, nie je

od veci inšpirovať sa tými severskými.

Sympatickou dánskou tradíciou je napríklad

fakt, že upratovanie sa tu neberie príliš

vážne. Dôležité je veselie a výzdoba, ktorá

je v Škandinávii plná svetiel.

Červeno-biela kombinácia je krásna a tradičná.

Skúste ju tento rok podčiarknuť vianočnou stuhou

„Na Vianoce
nesmú chýbať

rozprávky, rumové
guľôčky, vaječný

koňak a prskavky!“

https://www.bellarose.sk/kategorie/vianoce-vanocni-osvetleni/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/kategorie/dekoracie-a-ozdoby-dekorativne-stuhy/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
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“Na dánskych Vianociach milujem, ako si to užívajú kolektívne - ako sú všade vyzdobené ulice, obchody, domy, pekárne, kaviarne,

jednoducho na každom rohu sú svetielka a vianočná atmosféra,” rozpráva nadšene Martina. Výzdoba je v tejto krajine slávnostná,

ale zároveň jednoduchá, čo sa páči Dare. „Severské Vianoce sú voňavé a plné čistého dizajnu. Práve jednoduchosť a čistotu na nich

mám najradšej.“

Naša kolegyňa zo skladu Jíťa sa rozplýva nad tunajšou trblietavou atmosférou. Produktová manažérka

Evička tiež miluje Vianoce ako z rozprávky a dodáva: „Na severských Vianociach sa mi určite zo všetkého

najviac páči to množstvo snehu všade okolo. Vonku štípe mráz, pod nohami vŕzga sneh a všetko má hneď

tú právú zimnú atmosféru.“ A ktoré ďalšie severské zvyky nás zaujali? Páči sa nám, že dánsky stromček

nestojí v rohu, ale uprostred miestnosti, aby sa okolo neho dalo tancovať. Zamilovali sme sa do vianočného

ryžového dezertu Ris à la Mande, na ktorý v tomto e-booku nájdete recept. A tiež sú nám sympatické vianočné

večierky julefrokoster, ktoré v Dánsku začínajú už v polovici novembra. Severské Vianoce sú skrátka zaujímavou

inšpiráciou, najkrajšie zvyky sú ale aj tak tie naše.

„Vonku štípe

mráz, pod nohami 

vŕzga sneh a všetko 

má hneď tú právú 

zimnú atmosféru.
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Rozprávky & Pečivo
Ktoré filmy milujeme

a čo pri nich maškrtíme?
Každý z nás má nepochybne obľúbený film, ktorý

má spojený s obdobím okolo Vianoc. Rovnako je to aj

s pesničkami - stačí vám ich započuť a už cítite vôňu ihličia

z vianočného stromčeka a máte sto chutí pustiť sa do pečenia

medovníčkov.  Ku pravej vianočnej atmosfére patrí aj riadna

dávka mlsania sladkých pochúťok. Cez sviatky sme na seba

jednoducho menej prísni a doprajeme si medovníčky,

vanilkové rožky alebo linecké koláčiky. Ak ste zvedaví,

čo maškrtíme my v Bella Rose a aké sú naše obľúbené

filmy a pesničky, ktoré nás naladia na vianočnú

vlnu, listujte ďalej.

2
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Najlepšie filmy a pesničky

S pustením si obľúbenej vianočnej pesničky sa oveľa ľahšie vysporiadate s vianočnými

povinnosťami. Za odmenu po skvelom výkone si pustite komédiu, ktorá vám

zaručene vykúzli dobrú náladu.

A ktoré filmy vedú v našom tíme?

„Pelíšky, Láska nebeská a Perinbaba - to

sú u nás tie pravé vianočné filmy!

Z pesničiek milujem album Vivere od

Andrea Bocelliho, hlavne pieseň Nessun

dorma. Cédečko si vždy púšťame

s mamičkou, keď ja zdobím vianočný

stromček a ona varí rybiu polievku.

Je to naša tradícia,“ hovorí Dara.

Zalezte si pod deku, navlečte si teplé ponožky,

zapáľte voňavú sviečku a pri popíjaní horúceho kakaa

z vianočného hrnčeka si užite tie najlepšie filmové chvíľky.

„Pelíšky,

Láska nebeská

a Perinbaba - to 

sú u nás tie pravé 

vianočné filmy!“ 

TIP BELLA ROSE

Naša šikovná copywriterka Míša zasa

miluje rozprávky: „Celý deň nám

v televízore bežia rozprávky, bez nich

by to ani neboli Vianoce. Domom sa

navyše šíri vôňa zapálenej sviečky

s vianočnou vôňou. Mamina poobede

tradične rozkrojí jablko a vždy je tam 

hviezdička,“ rozpráva Míša.

https://www.bellarose.sk/search/?hledany_vyraz=deka&x=0&y=0/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/kategorie/lampase-svietniky-a-sviecky-sviecky-vonne-sviecky/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/kategorie/vianocne-dekoracie/?f2_2=do-kuchyne-a-jedalne&f5_6=porcelan/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
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Najobľúbenejšie pečivo

Ach, cukrovinky. Najsladšia časť Vianoc, na ktorú

sa tešíme celý rok. Ako na pečenie vám poradíme

o pár kapitol ďalej, v tejto sa zameriame na kúsky,

ktoré máme najradšej. Naše maškrtné jazýčky sú

totiž pekne vyberavé a každá z nás má rada trošku

niečo iné. „Každý rok zjem asi kilo včelích úľov

a pretlačovaného polomáčeného pečiva od babičky.

Čo ma ale nikdy neomrzí, to sú perníčky - tie by

som mohla s hrnčekom vareného vína jesť od

októbra až do marca,“ hovorí Anička. Perníčky

miluje aj Martina – najviac tie od svojich detí.

Dara volí cukrovinky s mierne ostrejšou

chuťou. „Dajte mi rumové guľôčky, vaječný

koňak a vyprážaného kapra - a som

spokojný človek,“ smeje sa.

Pri vyjedaní vianočného pečiva ide

svedomie stranou. Vyberajte si kúsky, na ktoré

máte najväčšiu chuť, a užite si ich! Pojmite ochutnávanie ako malú

slávnostnú chvíľku, ktorá je len vaša – na vianočný tanierik si naservírujte

obľúbený mix a sladko relaxujte!

Ako si upiecť medovníčky Maileg nájdete na našom blogu.

„Každý rok

zjem asi kilo

včelích úľov od

babičky.“TIP BELLA ROSE

https://www.bellarose.sk/kategorie/vianoce-vianocne-stolovanie/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://atmosfera.bellarose.sk/pernicky-inspirovane-postavickami-maileg/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
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Sladká vôňa Vianoc

Recept na dánsku vianočnú
pochúťku Ris à la Mande

Vianoce sú spojené s cukrovinkami, tie dánske

zase s vianočným dezertom z ryže, mandlí a šľahačky.

História dezertu Ris à la Mande odštartovala na začiatku

19. storočia, kedy sa mestská komunita chcela odlíšiť od tej

farmárskej. Občania Kodane tradičný dezert „risengrod“

okorenili štipkou “francúzskeho šarmu”, ktorý bol vtedy

v móde. Výsledkom je luxusný dezert, ktorý sme pre

vás pripravili. Najskôr nalaďte svoje chuťové poháriky

pohľadom na krásne fotky a potom skúste náš recept.

3
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Ris à la Mande
Budete potrebovať:
1 liter tučného mlieka

1 struk vanilky

vanilkový cukor

150 g celých lúpaných mandlí

smotana (obsah tuku 38%)

125 g ryže s okr úhlymi zrnami

štipka soli

práškový cukor

čerešňová omáčka

1 téglik smotany na šľahanie (obsah tuku 40%)

Ako na to:
V mlieku so štipkou soli a rozkrojeným vanilkovým luskom
uvaríme ryžu do hustej kaše. V aríme na najnižšom stupni

ohrevu za občasného miešania 50-60 minút.

Stiahneme z platne a vyberieme vanilkový struk (z neho

môžeme zoškrabať zvyšné semienka a pridať ich do kaše).

Dosladíme jedným vanilkovým cukrom a práškovým cukrom

podľa chuti. Mandle (okrem jednej, ktorú budete

potrebovať neskôr) nasekáme na menšie kúsky.

Hŕstku si necháme bokom na finálne zdobenie, zvyšok

zamiešame do kaše, do ktorej pridáme aj jednu celú mandličku.

Luxusná
kombinácia
ryže, mandlí
a šľahačky
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Dezert necháme vychladnúť.

Medzitým vyšľaháme smotanu,

ale len čiastočne - nemala by

byť úplne tuhá, len tak napoly. 

Opatrne a zľahka vmiešame do

ryžovej kaše a dáme opäť

vychladiť.

Servírujeme do hrnčekov alebo 

pohárov, prelejeme ohriatou

čerešňovou omáčkou a jemne

posypeme sekanými mandľami.

A v čom spočíva
vianočné kúzlo?

Tomu, kto nájde celú

mandľu, sa splní tajné

prianie.

Vychutnajte si lahodný dezert s netradičnými lyžičkami od La De Da Living!

https://www.bellarose.sk/vyrobca/la-de-da-living/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
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Ako servírovať pečivo

Tácky, etažéry, misky a tanieriky. To sú

tí praví pomocníci pri servírovaní sladkých 

vianočných dobrôt. Tradičné kúsky ako

sú linecké koláčiky alebo vanilkové rožky

budú vyzerať krásne na vianočnom

tanieriku s ilustrovaným motívom.

Obľúbené včelie úle „posaďte“ do čestnej

hornej rady etažéru a špeciality vo forme 

košíčkov či koláčikov naservírujte na

slávnostnejší vianočný tanierik.

Keď budete mať chuť vyskúšať niečo

ľahko atypické, siahnite po mramorovej

doštičke -vybrať si môžete

z najrôznejších tvarov.

Zabudnite tento rok na plastové krabičky

a svoje sladké kúsky uložte do krásnych dóz.

Perníčkom sa bude dobre dariť v keramickej

dóze s viečkom, nepečené kúsky schovajte 

napríklad do krásneho dekoratívneho boxu.

Naše pečivo
doplňte dánskou

pochúťkou

TIP BELLA ROSE

https://www.bellarose.sk/kategorie/vianoce-vianocne-stolovanie/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/kategorie/vianoce-vianocne-stolovanie/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/search/?hledany_vyraz=eta%C5%BE%C3%A9r&x=0&y=0#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/kategorie/vianoce-vianocne-stolovanie/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/kategorie/doplnky-do-kuchyne-a-jedalne-na-pecenie-a-varenie-dosticky/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.sk/kategorie/bytove-doplnky-ulozne-priestory-dozy/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/kategorie/doplnky-do-kuchyne-a-jedalne-kosiky-a-boxy-do-kuchyne/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
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Rozsvietené Vianoce
Žiarivé hviezdy, svietiace

ozdoby a svetelné drôtiky pre
tú pravú vianočnú atmosféru

Na stromčeku, na dekoráciách, v okne aj na

štedrovečernom stole. Nežné svetielka sú tou pravou

bodkou, ktorá dotvorí sviatočnú atmosféru. S ich zdobením

môžete doslova čarovať. Vystavte dohromady svietiace

hviezdy, omotajte svetelné drôtiky okolo adventného

venca a pohrajte sa s retiazkou z perliček. Nechajte sa nami

inšpirovať - pomôžeme vám vytvoriť si doma tú pravú

atmosféru kúzelných Vianoc. Uvidíte, že svetielka majú

moc vytvoriť magické útulno v každom priestore.

4

https://www.bellarose.sk/kategorie/vianocne-dekoracie/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/kategorie/vianocne-osvetlenie/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/kategorie/dekoracie-a-ozdoby-zavesne-dekoracie-vence/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/kategorie/dekoracie-a-ozdoby-zavesne-dekoracie-vence/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
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Tlmená žiara svetelných dekorácií

dodá domovu tú pravú sviatočnú

útulnosť. „Vianočnú atmosféru

si najviac vychutnávam, keď doma

zapnem svetielka, zapálim si sviečku,

zbalím sa do deky a pustím si

obľúbený film,” hovorí Anetka.

Dokonalým tipom na dosiahnutie čarovnej

sviatočnej atmosféry sú závesné svietiace

hviezdy z perforovaného papiera, keď sa

po rozsvietení žiarovky objaví nádherný

svetelný efekt.

Našim veľkým favoritom v Bella Rose sú

svetelné reťaze najrôznejších tvarov.

Krásnym doplnkom sú tiež svetelné drôtiky,

do ktorých sa zamilovala aj štylistka Denisa. 

„Jednotku dávam svetelným drôtikom,

ktoré sú perfektné napríklad na veniec

na dvere,“ hovorí.

Užite si kreatívne hranie sa so svetelným LED

drôtikem v striebornej farbe, s ktorým vykúzlite

najrôznejšie sviatočné aranžmány.

„Jednotku

dávam svetelným

drôtikom.“

TIP BELLA ROSE

https://www.bellarose.sk/search/?hledany_vyraz=svietiaca+hviezda&x=0&y=0&utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/search/?hledany_vyraz=svietiaca+hviezda&x=0&y=0&utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/search/?hledany_vyraz=svetelná+reťaz&x=0&y=0&utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/search/?hledany_vyraz=drôtik&x=0&y=0&utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/search/?hledany_vyraz=drôtik&x=0&y=0&utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
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Severské krajiny poslúžia

ako najlepšia inšpirácia na

rozsvietené Vianoce.

V uliciach vidíte vetvičkové

girlandy a veľké lampióny

v tvare sŕdc. Miestne

domácnosti sú plné sviečok,

svetielok a lampášov.

„Na severských Vianociach

sa mi páčia všetky tie svetielka, 

lampáše, hviezdy a reťaze,

ktorými sa v tamojších končinách

už dlho pred sviatkami zdobí

úplne všetko,“ rozpráva

zasnene Anička.

Svetielka nemusia byť len na stromčeku, v oknách alebo okolo zábradlia.

Svetelnú reťaz Pearl pokojne naservírujte na sklenený podnos - docielite tak

slávnostnú atmosféru s nádychom aristokracie.

Rozsviťte 

pravou svá-

teční atmo-

sféru.

Zažnite
pravú sviatočnú

atmosféru.

TIP BELLA ROSE

https://www.bellarose.sk/dekorace/svetelna-retiazka-pearl/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
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Svietniky, sviečky a lampáše odávajú Vianociam romantický nádych a navyše

majú jednu čarovnú vlastnosť – vedia navodiť pocit pokoja a príjemnej pohody.

A presne to počas vianočného zhonu potrebujeme. Utrite teda prach

z poličiek, stolíkov a rohov a vyčleňte miesto na uloženie rozsvietených

pokladov. Klasický lampáš vnesie do interiéru útulnú atmosféru, nevšedný

sklenený skvost zase nádych luxusu..

A ak hľadáte škandinávsku inšpiráciu, siahnite po lampášoch v tvare

domčekov, tie sa totiž v severských domoch a bytoch vyskytujú v naozaj

veľkorysom množstve. Či už sú z keramiky, porcelánu alebo mosadze, žiaria

nežným plameňom a vytvárajú nádhernú hru svetiel. Krásnym vianočným

variantom sú aj vianočné svietniky v rôznych variantoch, ktoré vášmu

sviatočnému prestieraniu dodajú ešte viac elegancie.

Závesné dekorácie v tvare srdiečok vám splnia sen o tej najkrajšej

zimnej rozprávke. Sú nežné, romantické a zároveň slávnostné.

TIP BELLA ROSE

https://www.bellarose.sk/kategorie/lampase-svietniky-a-sviecky-lampase-klasicke-lampiony/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/search/?hledany_vyraz=sklenený+lampáš&x=0&y=0&utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/kategorie/lampase-svietniky-a-sviecky-lampase-lampase-v-tvare-domceka/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/kategorie/lampase-svietniky-a-sviecky-lampase-lampase-v-tvare-domceka/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/kategorie/lampase-svietniky-a-sviecky-svietniky/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/kategorie/dekoracie-a-ozdoby-zavesne-dekoracie/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
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Štýlový advent
Radostné očakávanie

najkrajších sviatkov v roku
Napätie stúpa, vianočné prípravy vrcholia. Blíži sa advent.

Vianoce sú rýchlo tu a ešte rýchlejšie sú preč. Skúste si ich

vychutnať a čo najviac predĺžit čas, ktorý zostáva do

ich naplnenia. Inšpirujte sa našimi tipy na adventnú

výzdobu, pri ktorej skombinujete dizajnové nápady,

prírodné doplnky aj vlastnú fantáziu. A zapojte

aj deti - pri spoločnom tvorení si pripomeniete

dobrodružné pocity, s akými ste štyri týždne

do Vianoc prežívali kedysi vy.

5
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Netradičné vence po škandinávsky

Adventný veniec je jedným z hlavných symbolov odpočítavania štyroch

týždňov do Vianoc a je nepostrádateľnou súčasťou každej vianočnej výzdoby.

To ale neznamená, že musí ísť o tradičný okrúhly veniec z čečiny, ktorý býva často

veľmi náročný na realizáciu.

Čo tak to tento rok skúsiť inak? Ak máte

po ruke tie správne „ingrediencie“,

naozaj krásnu adventnú výzdobu

v severskom duchu stihnete pripraviť

aj narýchlo.

Medzi najjednoduchšie varianty

patrí vyskladať sviečky a vianočné

dekorácie na krásny slávnostný podnos.

Stačí trocha machu, hrsť šišiek či ozdôb

a za moment máte hotovo. Naozaj

jednoduché je aj využitie štyroch

samostatných svietnikov či kalíškov, ktoré

na adventnú dekoráciu povýšite len

s pomocou niekoľkých jedľových

vetvičiek, stužky a dekoratívnych čísel.

Ako dozdobiť
svietnik? Skúste

šišky alebo
kúsok machu.

https://www.bellarose.sk/kategorie/vianoce-advent/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/search.php?hledany_vyraz=t%C3%A1c&x=0&y=0/?utm_source=ebook_br#utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
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Ďalší variant predstavujú sklenené adventné boxy, ktoré sme si obľúbili hlavne preto,

že si ich každý môže vyzdobiť presne podľa svojho vkusu. Ak preferujete prírodnú romantiku,

zvoľte napríklad mach a oriešky zozbierané na záhrade. Ak máte Vianoce radi trblietavé,

siahnite po sklenených ozdobách a svetelných reťaziach na baterky. A ak si na ozdobné

dekorácie nepotrpíte, nemusíte do boxu vkládať vôbec nič. Tradičnému vencu sa najviac blíži

okrúhly drôtený svietnik, ktorý môžete obviazať jedľovou čečinou rovnako ako klasický veniec z ihličia.

Výhoda takého drôteného svietnika je, že ozdobenú konštrukciu môžete následne zavesiť priamo nad váš

jedálenský stôl.

Fľaštičky
môžete naplniť

napríklad lišajníkom, 
vianočným korením 
alebo trblietkami.

https://www.bellarose.sk/vyrobca/by-lassen/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
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Spríjemnite deťom čakanie na Ježiška

Na Vianoce sa tešíme snáď úplne všetci, tými najväčšími nedočkavcami sú

ale bezpochyby malé deti. Nám dospelým možno stačí na odpočítavanie týždňov

do Vianoc zapáliť každú nedeľu jednu sviečku, deti však situáciu kontrolujú

najradšej každý deň. Čo si však počať, keď svojim ratolestiam nechcete kaziť

zuby klasickými papierovými kalendármi s nekvalitnou čokoládou? Pokiaľ svojim

deťom radšej zabalíte hrsť orieškov, sušeného ovocia alebo napríklad špeciálne

vianočné ponožky, skúste využiť textilný kalendár z pančušiek.

Nielenže takýto kalendár využijú po vašich deťoch aj budúce vnúčatá,

punčošková girlanda navyše sama o sebe slúži ako krásna adventná dekorácia.

Ak máte v rodine nedočkavcov aj medzi dospelými, môžete dotyčnému

čakanie na Ježiška spríjemniť jeho vlastným adventným kalendárom,

napríklad v podobe vtipných odkazov na každý deň či týždeň, ktoré stačí

doplniť číslami a zavesiť štipcami na špagát. Tých konzervatívnejších

jedincov potom pak potešíte drobným darčekom v podobe

číslovaného adventného čaju.

Aj advent môže
byť originálny.

Skúste číslovaný čaj
alebo štipce s vtipným 

odkazom.

TIP BELLA ROSE

https://www.bellarose.sk/kategorie/sviecky-a-difuzery/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/dekorace/textilny-adventny-kalendar-v-plechovom-boxe-vianocne-pancuchy/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/dekorace/dekorativne-stipce-maxi-numbers-set-4-ks/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/darceky/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.sk/search.php?hledany_vyraz=%C4%8Daj+advent&x=0&y=0/?utm_source=ebook_br#utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
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Vianočné dekorácie
na stromček aj na

slávnostne prestretú
tabuľu

Mix nápadov na vznešené zdobenie
Keď dekorácie na stromčeku prepojíte s ozdobením sviatočne

prestretej tabule, dosiahnete krásnu harmóniu, ktorá je

počas Vianoc viac než žiadaná. Nadčasovým trendom je ozdobiť

stôl vecami, ktoré nájdete v prírode - napríklad machom alebo

vetvičkou. Ako na to? Poprosili sme o radu profesionálku v odbore

dekor stylingu Denisu Bartošovú, ktorá pre nás vytvorila

nádhernú vianočnú inšpiráciu. Denisu sme požiadali aj o krátky

rozhovor, v ktorom prezradí svoje tipy na

slávnostnú výzdobu.

6
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Prezradíš nám svoj tip, ako

sa naladiť na vianočné pečenie?

Pečiem veľmi rada. Najprv si po

večeroch pripravím cestá na všetky

cukrovinky, ktoré chcem piecť.

Zabalím ich do potravinovej fólie,

popíšem si ich a naplánujem deň D.

Moja rada znie, urobiť si na pečenie

vážne deň voľna a ideálne buď

pozvať kamarátku alebo, ako

v mojom prípade, dospelú dcéru.

Začať kávou, potom si pustiť

obľúbenú hudbu a pustiť sa do toho.

Vo dvojici to ide proste lepšie!

Poradíš nám, ako pri výzdobe

dosiahnuť slávnostnú atmosféru,

a zároveň sa vyhnúť gýču? 

Konkrétne pri vianočnej výzdobe si

myslím, že žiadne pravidlá neplatia. 

Pretože pre niekoho práve ten gýč

znamená tie pravé Vianoce!

To, že vytiahne z krabíc všetko,

čo za roky nazbieral, pre niekoho

znamená, že vyťahuje svoje vlastné

spomienky. Avšak, ak chceme

dosiahnuť štýlovú a slávnostnú

atmosféru, jednoduché pravidlo

znie, držať sa maximálne troch

farieb, ktoré sa ale môžu vo

výzdobe prelínať vo všetkých

svojich odtieňoch.

„Na dánskych

Vianociach obdivujem 

ich vycibrený štýl,

akúsi strohosť,

ktorá je veľmi

elegantná.“
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Čo najviac miluješ na českých Vianociach a čo obdivuješ na tých dánskych?

Na českých Vianociach mám práve rada naše zvyky... Pečenie koláčov, náš

zemiakový šalát a na kapra sa teším celý rok. Rada si vypočujem koledy, zájdem

s kamarátkami na varené víno na nejaký vianočný trh. Na dánskych Vianociach

obdivujem práve ich vycibrený štýl, akúsi strohosť, ktorá je veľmi elegantná.

No a najnovšie, vďaka Martine, tiež milujem ich parádny vianočný ryžový dezert!

Z akého konceptu si

vychádzala pri fotení

stylingu pre náš vianočný

e-book a ktoré dekorácie

Ťa najviac nadchli?

Prednostne som sa držala

svojej zásady, nepoužiť viac

ako tri farby. Najprv som

starostlivo prezrela celý sortiment

Bella Rose a nakoniec sa

rozhodla pre kombináciu zlatej,

ktorá je veľmi trendy a pridala

som bielu, ktorá je osobne moja obľúbená, a doplnila modrú.

Táto kombinácia je síce na môj vkus pomerne tradičná, avšak sortiment 

Bella Rose jej, myslím si, dodal patričný švih a ani trochu

nepôsobí fádne.

https://www.bellarose.sk/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
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Nadchli ma rôzne skladacie papierové girlandy,

sú vážne úchvatné a na stromčeku alebo dverách

vyzerajú doslova náramne. Láskou som zahorela

k porcelánovému parožiu kombinovanému

s prírodným špagátom, ktoré som ani nedokázala

poslať s ostatnými produktmi späť - visí mi na skrini.

No a samozrejme jednotku dávam svetelným

drôtikom – jedny z nich totiž majú malé okrúhle

batérie, ich zásobník je úplne miniatúrny, sú teda

perfektné napríklad na veniec na dvere, ako tiež

môžete v e-booku vidieť.

„Ak chceme

dosiahnuť štýlovú

a slávnostnú atmosféru,

jednoduché pravidlo znie

držať sa maximálne troch

farieb, ktoré sa ale môžu

vo výzdobe prelínať vo

všetkých svojich

odtieňoch.“

https://www.bellarose.sk/search/?f5_13=papier&hledany_vyraz=girlanda/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/search.php?hledany_vyraz=paroh&x=0&y=0&utm_source=ebook_br#utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/search.php?hledany_vyraz=dratek&x=0&y=0&utm_source=ebook_br#utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/search.php?hledany_vyraz=dratek&x=0&y=0&utm_source=ebook_br#utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
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Záverečná otázka je zároveň prosbou o radu, radu, ako všetko

počas Vianoc zvládnuť, a pritom sa nevyčerpať?

Chce to dobrý plán a nie je od veci, kľudne si ho niekam viditeľne napísať.

Trebárs na tabuľu v kuchyni. Nenaplánovať si všetko, čo nás čaká, na

jediný deň - to potom človeka skôr otrávi a vyčerpá.

Prvá v rade by mala ísť výzdoba – pripravte si

všetko, čo chcete použiť a zdobte miestnosť

po miestnosti, radšej začnite pár dní pred

prvou adventnou nedeľou a venujte jej každý

deň napríklad hodinu - to je doba, pokiaľ vás

to bude ešte baviť a budete sa tešiť na ten

ďalší deň a ďalšiu hodinu. Ako na cukrovinky

som vám už poradila.

A každopádne si celú dobu vedome

pripomínajte, o čom Vianoce sú. Že sú

to sviatky pokoja a radosti. Takže ak niečo

nestihnete, svet sa nezrúti.

Dôležité sú len a len chvíľky strávené

s vašimi najbližšími!

Zlaté pierka si s pomocou nášho 

návodu vytvoríte sami, trblietavé 

ozdoby zaobstaráte v Bella Rose

„Asi najdôležitejšou

položkou v mojej

vianočnej výzdobe

sú svetielka. To je

pre ma tá pravá

atmosféra.“

https://www.bellarose.sk/kategorie/vianoce-vianocne-ozdoby/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
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Prestretý stôl

Zatiaľ čo v Dánsku sa pri štedrej večeri

volí medzi pečeným bravčovým a kačicou,

u nás je situácia ešte trochu zložitejšia.

Tradičného kapra v niektorých rodinách

strieda moderný losos alebo klasický rezeň.

Súčasťou menu môže byť aj rybia polievka

ochutená chrumkavou žemličkou, na ktorú

sa bude hodiť malá mištička.

Najväčšou špecialitou je šalát - v každej

rodine sa robí trochu inak. Spoločným

prvkom zostáva servis, ktorý je v ideálnom

prípade nadčasovo slávnostný.

Túto voľbu spĺňa kolekcia Green Gate.

Súčasťou slávnostne prestretej tabule sú

tiež poháre na víno, elegantná karafa

a malé detaily v podobe krúžkov na servítky

alebo sviatočné svietniky a dekorácie,

napríklad vo forme papierových stromčekov,

ktoré dotvoria vianočnú atmosféru.

Sítko na čaj v tvare stromčeka príjemne spestrí sviatočný čaj o piatej.

Ku sviatočnej
tabuli patria

tiež slávnostne
servítky

https://www.bellarose.sk/search.php?hledany_vyraz=misticka&x=0&y=0&utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/vyrobca/green-gate/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce%0D
https://www.bellarose.sk/search.php?hledany_vyraz=vino&x=0&y=0&utm_source=ebook_br#utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/search.php?hledany_vyraz=karafa&x=0&y=0&utm_source=ebook_br#utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/search.php?hledany_vyraz=servitky&x=0&y=0&utm_source=ebook_br#utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/search.php?hledany_vyraz=papierovy+vianocny+stromcek&x=0&y=0&utm_source=ebook_br#utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/dekorace/sitko-na-caj-s-tackou-tree/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/kategorie/doplnky-do-kuchyne-a-jedalne-k-servirovaniu-papierove-obrusky/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/kategorie/doplnky-do-kuchyne-a-jedalne-k-servirovaniu-papierove-obrusky/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
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Vianočné DIY
Adventné dekorácie

v žiarivom štýle
Denisa Bartošová pre vás pripravila skvelé návody

na krásne vianočné DIY, podľa ktorých si vytvoríte

srdiečkový vianočný veniec a papierové pierka.

Denisu sme pri vyrábaní starostlivo pozorovali

a celý postup detailne nafotili.

7
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Pevný kartón

Obväz

Drôtik

Vetvičky pistácie alebo buxusu

Šišky

Lepidlo

Cukor

Tavnú pištoľ

Stuhu na zavesenie

Svetielka

VIANOČNÝ VENIEC

Kreatívne DIY
nesmie počas

Vianoc chýbať.

BUDETE POTREBOVAŤ

https://www.bellarose.sk/dekorace/svietiaci-led-drotik-copper-string/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
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Z kartónu vystrihnite obrys srdca - vyrobiť môžete aj akýkoľvek

iný tvar. Pre pevnosť odporúčam dve vrstvy kartónu zlepiť tavnou

pištoľou – váha venca sa po nadviazaní vetvičiek a dolepení šišiek

znásobí a základ by mal byť pevný.

Zlepené vrstvy kartónu omotajte obväzom pre

začistenie aj spevnenie. Obväz priebežne uťahujte

a vrstvite vždy cez seba.

1

2

AKO NA TO?
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Od spodnej špičky srdca začnite drôtikom

pripevňovať vždy malý trs nastrihaných 

vetvičiek, ich špičky by mali viesť smerom

dole do cípu srdca. Drôtik vždy niekoľkokrát

omotajte okolo stoniek vetvičiek a uťahujte.

Ďalší trs by mal dobre zakryť drôtik od toho

predošlého. Takto pokryte celý korpus venca.

Šišky pomocou malého štetca potrite lepidlom a ihneď

posypte cukrom. Šiškou opatrne ťuknite, aby opadol

ten cukor, ktorý sa neprilepil.

Nechajte dvadsať minút zaschnúť a pomocou tavnej pištole

vlepte šišky do venca, náhodne, ako to budete cítiť. Niekde

vlepte pokojne dve vedľa seba, ďalšie samostatne.

Medzi oblúky srdca uviažte stuhu a veniec zaveste na dvere.

Dozdobte ho svetelnými drôtikmi.

3 4
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Modrý pevnejší papier

Ceruzku

Väčšiu ihlu s povrázkom

Zlatý hobby sprej

Transparentné lepidlo

Flitre

Šablónu (ktorú nájdete na strane 37)

Zlaté DIY
pierka krásne

ladia s ozdobami
zo skla.

BUDETE POTREBOVAŤ

OZDOBY Z PIEROK



34

Stiahnite si a vytlačte šablóny na pierka. Prekreslite si ich na výkres 

alebo pevnejší papier. Obkreslite ich na modrý papier a vystrihnite.

Hrotom nožníc teraz pierkam vyznačte ich stredy - ťahajte zatvorenými 

nožnicami od stredu pierka do jeho špičky. Papier sa vďaka tomuto kroku 

bude veľmi dobre ohýbať a tvarovať a pierko tak získa reálny vzhľad.

Pierkam tiež z oboch strán a po celom obvode nastrihajte prúžky.

Malý kúsok nastrihaných „prúžkov“ uchopte medzi palec

a hranu nožníca ťahajte smerom nahor - vytvarujete papier

do oblúčika, pierka budú plastické.

2

1

AKO NA TO?



35

Na podložke nastriekajte pierka zlatým

sprejom, nepokryte ich však celé, nechajte

sem tam presvitať modrú farbu papiera. 4

3

Naneste lepidlo na tie časti pierok, ktoré

chcete dekorovať flitrami. Pracujte rýchlo,

radšej po menších častiach, lepidlo nesmie

zaschnúť, inak vám flitre nepriľnú.
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Výsledkom sú prekrásne trblietavé pierka, ktoré 

budú luxusnou o zdobou každého stromčeka.

5

6Pomocou ihly s povrázkom prepichnite pierka

a vytvorte tak očká na zavesenie na stromček.
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Šablóny si jednoducho vytlačte
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Zabalené
Krásne & Kreatívne

Naša e-mailingová špecialistka Anetka pozná tip,

ako sa príjemne naladiť na balenie vianočných

prekvapení. „Pri balení darčekov si vždy púšťam Sám doma.

Už od malička je to môj najobľúbenejší vianočný film,

spoločne s Láskou nebeskou. Čo sa týka hudby, na

navodenie tej pravej atmosféry si rada pustím

akúkoľvek českú koledu. Alebo nejakú zahraničnú

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

hovorí Anetka. Skúste sa nápadom inšpirovať a balenie

darčekov premeňte na príjemnú zábavu. Ďalšou inšpiráciou

je návod od Denisy Bartošovej, ako darčeky s pomocou

dekorácií z Bella Rose zabaliť krásne & kreatívne.

8

https://www.bellarose.sk/kategorie/vianocne-dekoracie/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
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Prírodný baliaci papier a špagát

Väčšie a menšie papierové sáčky

Rôzne stužky

Washi pásky

Darčekové štítky

Vetvičky pistácie alebo buxusu

Nožnice

Vytvořte dárky

s dotykem přírody

BUDETE POTREBOVAŤ

PRÍRODNE ZABALENÉ 
DARČEKY

https://www.bellarose.sk/dekorace/papierovy-sacok-kraft-vacsi/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/dekorace/papierovy-sacok-kraft-mensi/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/search.php?hledany_vyraz=stuha#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/kategorie/dekoracie-a-ozdoby-japonske-washi-pasky/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/search/?hledany_vyraz=%C5%A1t%C3%ADtky&x=0&y=0&utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
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Do vrecka vložte darček a hornú časť prehnite.

Pár centimetrov nad prehnutím prelepte vrecko.

1
Pod washi pásku môžete rovno vlepiť stuhu na

vytvorenie mašle, washi pásku potom dolepte

okolo celého obvodu prehnutého vrecka.

2AKO NA TO?
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Ako základ môžete použiť aj papierové vrecká s jemným

dekórom bodiek. Vianočné DIY tak dostane nový rozmer.

V mieste, kde máte teraz vlepenú stuhu, vlepte

ďalší druh washi pásky tak, aby nadväzoval

na mieste stuhy.

3

Stuhu uviažte do peknej mašličky a priviažte s ňou zároveň kovový 

darčekový štítok. Do jej očka potom vsuňte zelenú vetvičku.

4

TIP BELLA ROSE

https://www.bellarose.sk/search.php?hledany_vyraz=darkovy+sacek&x=0&y=0&utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
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Prírodný povrázok

Washi pásku

Nožnice

Girlanda
spestrí nielen
darčeky, ale aj
stromček alebo
vianočný stôl. Odmotajte dlhší kus povrázku a v rôznych rozstupoch na povrázok

nalepte washi pásku tak, že ju prehnite okolo povrázku a zlepíte

jej časti k sebe.

1
BUDETE POTREBOVAŤ

GIRLANDA
Z WASHI PÁSKY

AKO NA TO?

https://www.bellarose.sk/kategorie/dekoracie-a-ozdoby-japonske-washi-pasky/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
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Na strihanie washi pásky do tvaru vlajočky

sa vám budú hodiť nožnice s ostrou špičkou.

Nožnicami vystrihajte do koncov nalepených washi

pások trojuholníčky tak, aby pôsobili ako malé vlajočky.

S touto girlandou dozdobte darčeky zabalené

v škatuľkách do prírodného papiera.

2
3

TIP BELLA ROSE

https://www.bellarose.sk/dekorace/kovove-noznice-rust/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
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Darčeky na zjedenie

Ruku k dielu môžete priložiť nielen pri

balení darčekov, ale aj pri ich výrobe,

s ktorou má Denisa veľké skúsenosti.

Miluje vymýšľanie, tvorenie a dokonca

aj varenie darčekov pre svojich najbližších,

ktoré zhrnula do knižky „Láskominy Denisy

Bartošové“ s podtitulom „Jedlé i kreativní

dárky a skvělé recepty na celý rok“.

S tým tiež súvisí jej tip na originálne

darčeky: „Vzhľadom k mojej knižnej tvorbe

sa už niekoľko rokov držím trendu darčekov

jedlých. Samozrejme toto pravidlo sa nedá

aplikovať úplne vždy, ale vo valnej prevahe

áno. Mám okolo seba ľudí, ktorí sú dospelí,

čo potrebujú si kúpia, ale naopak bojujú

práve s časom, ktorý môžu venovať kuchyni.

A dobre sa najesť alebo niečo dobré zamlsať

k Vianociam patrí,” hovorí Denisa, ktorá

odporúča v lete navariť marmelády, nasušiť

bylinky a napríklad hríby “V decembri také

poklady už len krásne zabalíte a máte

originálny darček,” odporúča.

„Na pohárik s domácou

dobrotou je fajn vypísať

použité suroviny, dátum

a miesto zberu a pokojne

aj návod, ako danú vec

použiť alebo ako si ju

patrične vychutnať.

Trebárs taká hubová soľ na

čerstvom chlebe s maslom

je dokonalou lahôdkou!“

TIP DENISY

https://www.bellarose.sk/darceky/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.sk/darceky/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
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Tipy na darčeky

Vybrať darček nie je jednoduchá vec. Preto sme pre vás pripravili

špeciálnu kolekciu tipov na darčeky, čo vybrať nielen

otcovi, babičke, deťom či kamarátke, ale tiež

napríklad tým „čo sa o seba radi starajú“ alebo tým,

ktorí patria medzi zasnených romantikov.

Tešíme sa, že vám vyberanie uľahčíme

a ešte sa pri tom príjemne pobavíte.

Neviete, čo
vybrať? Pozrite sa 

na naše
Tipy na darčeky

https://www.bellarose.sk/vianocne-darceky/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/vianocne-darceky/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
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Vianoce a deti
Zimné sviatky ako

najkrajšia rozprávka
S Vianocami sú spojené najkrajšie detské spomienky.

Trebárs, ako nám babička každé vianočné ráno varila horúce

mlieko s rozpustenou čokoládou, ktoré sme pili z obľúbeného

hrnčeka s obrázkom. Alebo ako nám dedko čítal počas

Vianoc rozprávky a my sme ich chceli počuť stále znova

a znova. Spomíname na spoločné vianočné pečenie,

večerné prechádzky pred Štedrým dňom a na množstvo

ďalších nádherných okamihov. Teraz je vytvorenie

týchto spomienok na nás. Ponorte sa teda spolu s deťmi

do slávnostných príprav, ktoré vyústia

v tú najkrajšiu zimnú slávnosť.

9

Krásne chvíľky s dedkom. Ib Laursen, zakladateľ rovnomennej

dánskej značky, číta svojej roztomilej vnučke vianočné rozprávky.

https://www.bellarose.sk/kategorie/vianoce-vianocne-pecenie/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.sk/vyrobca/ib-laursen/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
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Vianoce sú obdobím, kedy máme na deti konečne dosť času. Využite spoločné chvíle

a zapojte deti do celého procesu. Nechajte ich, nech si vyberú vlastnú ozdobu, ktorú

potom samy zavesia na vianočný stromček. Upečte im sušienky s horúcim kakaom,

ktoré sa podávajú až do postele, a to na vianočnom riade. Kúpte im figúrky

vianočných škriatkov a textilný adventný kalendár, ktorý si slávnostne vytiahnu

každý rok s príchodom 1. decembra.

Zaveste im do okna vianočnú hviezdu, tešiť sa, až príde ten veľký deň.

Škriatkovia Pixies sa stanú skvelými vianočnými kamarátmi.

https://www.bellarose.sk/kategorie/vianoce-vianocne-ozdoby/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/kategorie/vianoce-vianocne-stolovanie/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
http://www.bellarose.cz/dekorace/keramicky-talirek-christmas-rabbit/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.sk/search/?hledany_vyraz=pixy&x=0&y=0&utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/search/?hledany_vyraz=adventný+kalendá&x=0&y=0&utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.cz/vyrobce/watt-veke/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vanoce
https://www.bellarose.sk/search/?hledany_vyraz=pixy&x=0&y=0&utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
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Kúpte deťom zásterku, ktorú si oblečú, až s vami budú pripravovať

vianočné cukrovinky. A ranné kakao im nalejte do vianočného kalíška.

Ani my v Bella Rose sa nemôžeme dočkať na spoločné vianočné tešenie

sa s deťmi. „Neviem si predstaviť ráno na Štedrý deň bez chystania

vianočky, kakaa pre deti a pesničky Let it snow. Tiež milujem našu

dopoludňajšiu prechádzku do lesa, kam ideme s deťmi ozdobiť

stromček zeleninou pre zvieratká,,” hovorí Martina.

„Ak niečo nestihnem, svet sa nezrúti. Dôležité sú

len a len chvíľky strávené s vašimi najbližšími!“

S Vianocami
sú spojené

najkrajšie detské
spomienky.

TIP BELLA ROSE

https://www.bellarose.sk/search/?hledany_vyraz=zástera&f1_153=pre-deti&utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/search/?hledany_vyraz=kalíšok&x=0&y=0&utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
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Ako je vidieť, detské spomienky na Vianoce

sú naozaj silné. A na čo všetko budú raz

spomínať naše deti?

Trebárs na obľúbené figúrky a postavičky,

ktoré zdobili ich izbičku. Hojdací

koník vystavený na okne, medvedík

s bubienkom na lone alebo závesné

mini ozdôbky, ktorými deti samy

ozdobujú vianočný stromček.

„Na severských Vianociach sa mi páči

tradícia vianočných škriatkov Nissel

pre deti, ktorými sa vyzdobí celý dom.“ 

Martina

Počas Vianoc
doprajte deťom

sviatočné raňajky
až do postele.

https://www.bellarose.sk/kategorie/vianoce-figurky-postavicky/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/search/?hledany_vyraz=hojdac%C3%AD+kon%C3%ADk&x=0&y=0&utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/search/?hledany_vyraz=hojdac%C3%AD+kon%C3%ADk&x=0&y=0&utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/dekorace/dekorativny-medvedik-drum-horse/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/dekorace/dekorativny-medvedik-drum-horse/#utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/kategorie/vianoce-ostatne/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
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Niekoľko viet na záver...

Náš e-book touto stránkou končí, krásne Vianoce ale len začínajú. Užite si ich v pokoji

a rodinnej harmónii, ktorá je na zimných sviatkoch tým najkrajším. Ako sme písali v úvode,

zabudnite na túžbu po dokonalosti a robte skrátka to, čo máte radi. Naše tvorivé a dekoračné

tipy neberte ako smerodajné, ale skôr ako voľnú inšpiráciu. Aj keby ste si zo všetkých tipov vybrali

len váľanie sa v posteli s dobrou knižkou alebo jedenie koláčikov pri obľúbenej rozprávke. A keď

sme pri pečive - skúste tento rok napiecť len niekoľko obľúbených kúskov a zvyšok si objednajte.

To isté platí aj pri balení darčekov - v početných rodinách je takmer nesplniteľné ozdobiť každý

darček. Originálne ich zabaľte len pár a zvyšok zverte baliacej službe..

Jednoducho si tohtoročné Vianoce užívajte a v pokoji

si vychutnajte ich krásnu výnimočnú atmosféru. 

Budeme mať veľkú radosť keď sa s nami o ňu podelíte – na

mail info@bellarose.sk alebo na náš facebook môžete posielať

fotky, ako ste si tohtoročné Vianoce užili. Už teraz sa na ne

veľmi tešíme.

Za celý tím Bella Rose vám
prajeme tie najkrajšie Vianoce!

https://www.bellarose.sk/kategorie/vianoce-darcekove-obaly-a-priania/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
https://www.bellarose.sk/vianocne-darceky/?utm_source=ebook_br&utm_medium=ebook&utm_campaign=vianoce
mailto:info%40bellarose.sk?subject=
https://www.facebook.com/Bella-Rose-SK-116502992339444/

