OLIWOOD PARTY

Kniha

novinkyženy

Kuchárskych kníh v poličke nikdy nie
je dosť. Máme tu pre vás ďalší tip,
ako si spestriť knižnicu a zároveň aj
kuchyňu. Kniha Oliwood Party od Márie
Mikloškovej je synonymom lásky k
jedlu. Je určená všetkým, ktorí milujú
jedlo, život, cestovanie, hľadanie nových
pestrých chutí a vôní a objavovanie
sveta okolo seba prostredníctvom
jedla a jeho príbehov. Oliwood party
však nie je typicky kuchárska kniha.
Pretože Mária nie je kuchárka, ale
predovšetkým mama, ktorá denne varí.
Je to kniha plná tradičných receptov
z lokálnych surovín a o láske k životu.
„Priala by som si, aby ste moju knihu
vnímali ako zážitkovú, aby vás nechala
snívať, experimentovať, milovať
prípravu jedla a jedlo samotné si vedieť
vychutnať a tešiť sa z neho, tak ako
to vedia Taliani. Recepty, ktoré som
pre vás napísala, navarila a nafotila
sú prevažne toskánske, sú rurálne,
sú zdravé a sú v nich zohľadnené

Medzinárodná ikona vystúpi v rámci európskeho
turné The Art of the Teese v decembri
v Kongresovom centre.

S

Svetová kráľovná burlesky Dita von Teese sa v rámci tohtoročného európskeho turné predstaví s kritikmi uznávanou show The Art of the Teese aj v pražskom Kongresovom centre.
Večer plný pôvabu a zvádzania sa odohrá 22. novembra 2018 a Dita dokáže publiku, prečo
je považovaná za najžiarivejšiu hviezdu tohto žánru. Pražské vystúpenie bude nielen jediné
v Českej republike, ale tiež pôjde o jedinú stredoeurópsku zastávku turné. Súčasťou programu sú štyri najviac fascinujúce čísla vrátane novej verzie ikonického Martini pohára, ktorá
aktuálne predstaví krásnu čašu na šampanské v barokovom štýle, pokrytú 150-tisíc krištáľmi
Swarovski. The Art of the Teese ďalej tvoria niektoré stripshows vrátane muzikálovej striptízovej scény Lazy, baletnej burlesky Swan Lake Stripteese a Rhinestone Cowgirl výstup Vontourage. Celé predstavenie hýri oslnivými haute-couture kostýmami od Jenny Packahmovej,
Catherine D’Lishovej a presláveného tvorcu korzetov Mr. Pearla. Kostýmy dopĺňajú topánky exkluzívne vytvorené na mieru Christianom Louboutinom. Medzi rekvizitami nechýba
krištáľový kolotoč, obrovské trblietavé červené srdce či zlatá vaňa.

štyri ročné obdobia,“ hovorí autorka
knihy Mária Miklošková. Základným
mottom pri varení je, že potraviny, ktoré
sú použité v receptoch, sú čerstvé,
sezónne a lokálne. „A aby všetko chutilo
tak, ako má, treba byť v kuchyni a aj
v živote veľkorysý,“ dodáva Mária. Jesť
pomalšie, viac vnímať prírodu, ctiť si
rodinné zvyky, na najvyššom stupienku
hodnôt mať rodinu, putá a priateľov.
Aj o tom je táto kniha. Pretože práve
v jednoduchosti je sila a fantázii sa
medze nekladú. Objavte to najlepšie
z talianskej kuchyne a nechajte sa
inšpirovať. Oliwood party je jednoducho
pre všetkých, čo majú radi pestrosť
a farby v srdci, živote i na tanieri.
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KRÁĽOVNÁ
BURLESKY DITA
VON TEESE PRÍDE
DO PRAHY
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