
Jaro je tu a s ním i spousta inspirace z blogu Svět podle DAM

.
Moc nás těší, že blog Svět podle DAM čtete čím dál víc. A protože se nás ve zprávách celkem často ptáte, co plánujeme, jaké
výlety bychom doporučily, na čem vaříme nebo pečeme či odkud jsou dekorace, vycházíme vám rády vstříc. A tak se v prvním
čísle dozvíte tipy na skvělé nádobí, zajímavé knihy nebo výlety, které se chystáme zpracovat na blogu. 

Krásný duben a třeba na viděnou na nějakém výletě!

       Ema a Denny
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Z A U J A L O  N Á S

UDĚLEJTE SI RADOST
DESIGNOVÝM KOUSKEM

ESENCE PŘÍRODY UKRYTÁ VE ŠPERCÍCH

Stejně jako se probouzí příroda, probouzí se i naše touha udělat si
život aspoň o trochu příjemnější. Třeba nějakým půvabným
šperkem s přírodním motivem z dílny uznávaného designéra a
šperkaře Hanuše Lamra. Hanuš je letos nominován na významné
ocenění Czech Grand Design 2020. Nám se moc líbí tyto křehké
violky. A mimochodem, rozhovor s ním si můžete přečíst i na
našem blogu v sekci Inspirují nás.
www.hanuslamr-shop.cz/
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PŘIVÍTEJTE JARO
SNADNÝMI
PŘÍRODNÍMI
DEKORACEMI

Denny nelenila a jako správná
kutilka pro vás připravila
jednoduchý návod, jak si do bytu
či domu pustit o trochu víc jara.
Koukněte na první dubnový
příspěvek na
www.svetpodledam.cz.

SERVÍRUJTE STYLOVĚ

Olivy s fetou, oříšky nebo chipsy získají
zvláštní výsadu, pokud je budete své
návštěvě podávat na ultrastylové misce
ve tvaru republiky od Maxima
Velčovského. V nejrůznějších variantách
koupíte na https://eshop.qubus.cz.

http://www.svetpodledam.cz/
http://www.svetpodledam.cz/
https://eshop.qubus.cz/


Z A U J A L O  N Á S

PEČEME BIO

Milovníci poctivého kvásku a dobrot z něj budou stejně
jako my nadšeni žitnou moukou „Pernerkou“ v BIO kvalitě.
Skvělé je, že ji seženete v běžné síti kamenných i online
prodejen. www.pernerka.cz
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ČTEME DOMÁCÍ
AUTORY

Deprese není během pandemie nikdy dost – a tak se Ema
pustila na doporučení kamarádky D. do četby knihy Do tmy
od Anny Bolavé. Trošku jí připomíná Houbařku Viktorie
Hanišové (viz recenze na blogu), tak uvidíme, co bude dál. V
e-podobě ji můžete mít hned např. na www.martinus.cz. 

JEMNÁ  DEZINFEKCE

Taky máte ruce rozedřené z běžných
dezinfekcí na ruce, které navíc nevoní zrovna
příjemně? Vyzkoušejte novinku z
Levandulového údolí. Lavandez je unikátní
šetrná dezinfekce bez alkoholu s BIO
Levandulí Chodouňskou. Má antibakteriální
účinky a spolehlivě zabíjí viry včetně „kovidu“.
Sehnat můžete na
www.levanduloveudoli.cz.  

http://www.pernerka.cz/
http://www.martinus.cz/
http://www.levanduloveudoli.cz/
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RECEPT
P E S T O  Z  M E D V ĚD Í H O  Č E S N E K U

Sezóna medvědího česneku, nenápadné, ale
o to víc chuťově a zdravotně zajímavé
rostlinky, je tady. Vyzkoušejte nejdřív
výtečné pesto a využijte ho jako základ pro
další vynikající pokrmy. 

Ingredience:
·olivový olej
·medvědí česnek
·sýr Gran Moravia (případně parmezán,
pecorino)
·vlašské ořechy
·pepř
·sůl

 Postup:
Při přípravě byly maximálně využity suroviny
z Česka, jen ten olivový olej tam zůstal. Ale
klidně ho zkuste nahradit jinou kvalitní
variantou. Celý postup je opravdu
jednoduchý. Stačí jen rozmixovat medvědí
česnek, sýr (můžete nastrouhat) a vlašské
ořechy v přiměřeném množství oleje. Pesto
stačí případně jen malinko osolit (sýr je sám
o sobě slaný dost) a opepřit. 

Inspiraci pro vaše kulinářské experimenty
najdete na našem blogu.
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A co vás čeká 
v dubnu na našem
blogu?

Pro klidný spánek vašich
nejmenších

Pokud cestujete s dětmi, určitě víte, jak těžké je
někdy zajistit jim dostatek pohodlí. Díky jedinečné
cestovní baby air matraci se budou vaše děti cítit
doslova jako v bavlnce. Další výhodou tohoto
skvělého pomocníka je neuvěřitelná skladnost a
rozměr vhodný do standardních cestovních postýlek. 
Objednat můžete na e-shopu www.hayee.cz. 

Těšit se můžete opět na spoustu tipů z našich
výletů, na zajímavé recepty nebo kulturu v
mezích zákona.
 
Přejeme hezký duben plný inspirace!
 

Ema a Denny 

http://www.hayee.cz/

