
Novinky, i ty z European Marmalade Expedition

http://www.nase-dobroty.cz/index.php/novinky[17.10.2014 15:43:51]

Novinky, i ty z European Marmalade Expedition
Ještě jednou... díky vám všem jsem byla tady :-)
Čtvrtek, 16 Říjen 2014 20:05
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Osobnost Českého Goodwillu v Národním technickém muzeu, naprosto ideální prostředí pro tak úžasnou akci - některý exponáty
byly dokonce starší než já - super poháry pro vítěze - letouny nad hlavami - Matlafousek u Barušky v náručí - moderoval Zdeněk

Podhůrských a bylo to príma, mluvil i pan ředitel NTM, o budově, o exponátech... a jeden se až pýchou nadýmal, jak šikovný jsme
národ (já měla husí kůži už jen z toho, že tu mohu být) - pohled na pódium - záštitu nad akcí převzala první místopředsedkyně

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Jaroslava Jermanová - kde to uvidíte, čtyři krásky na jednom snímku?! - paní
Jaroslava mluvila moc hezky - kouzelník Kožíšek hezky čaroval a hezky mu tam dělaly křoví jedny umělý čtyřky, protože... - hezky
jsem dostala hromadu cen od sympatické paní Lenky, která stojí za projektem ČG  - Matlafousek hezky pobíhal mezi exponáty -

a já trémou neřekla ani… hezky vůbec nic :-( - ještě jednou, jděte do NTM, je super! - majitelé projektu ČG (i oni si zaslouží
poděkování  plus respekt) a ocenění z jednotlivých kategorií - nakonec pár rad, které mi docela intenzivně dává pan Otakar,
majitel (mmj) skláren Kavalierglass - a ještě mega článek z hospodářek, z Živnostníka roku, sice je tam pár bludů, ale to je fuk,

vy už to stejně všechno znáte :-)

 

Blanka & Volvo together for very special event
Úterý, 14 Říjen 2014 17:00
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Příběh opravdové vášně, dopsáno!
Pátek, 10 Říjen 2014 16:57
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Rukopis má 140 stránek A4, je to bichle už takhle. Recepty tvoří opravdu jen malou část :-), ale zase jsou to ty, na které čekáte -
super marmelády, často i na světě nejlepší. A také pár desítek receptů sladké i slané kuchyně, kde naše marmoška sedne
přímo famózně. K tomu se přidají fotky a různé obrázky, mapa, seznamy pokut :-) a nějaká psaní od vás, a na přelomu listopadu
a prosince se můžeme těšit. Tedy, já už se těším moc!
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Díky, že jste to vydrželi, teď se mrknu po mailech, které čekají na reakci a zase začnu více psát na web i FB. Jo, tuhle divokou
řeku jsem minula kdesi v jižním Norsku. Dvě ramena, jedno dravější než druhé, krása. Příroda ve svém prazákladu, v plné kráse,
vonící silou, hřmějící až do nebes!

Krásný podzimní víkend přeje Blanka

 

Živnostník roku, Jihočeský kraj… 1. místo
Středa, 08 Říjen 2014 21:20
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Za titul Osobnost Českého Goodwillu, vítězství v této anketě, jste mohli vy, a bylo vás bratru přes 3 000! Masakrální záležitost a já
před vámi smekla klobouk a děkovala až do rána :-)

Podstatně méně lidí se vešlo do odborné poroty, která dnes rozhodla, že bych měla vyhrát první místo v soutěži Živnostník roku
2014, pro Jihočeský kraj. A postoupit do televizí vysílaného celorepublikového finále. Bomba, nemyslíte?!
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Zíráme na to asi všichni stejně, Ty i já :-)

U nás v lese se tomu říká Pořádně Plodný Podzim!

Český Goodwill, celkové výsledky.

Živnostník roku, celkové výsledky.

 
Více článků...

Jo, a můžeš za to v podstatě Ty!
Blanka se omlouvá :-)
Vzkaz do Strakonic, fakt jsme byli spolu v myčce!
Poločas! Podpoříme Blanku i v druhé půli?
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Kontakt

Blanka Milfaitová
manufaktura tradičních chutí

Pohoří na Šumavě 13
382 41, Novohradské hory
 
tel: 604 949 187
blanka@nase-dobroty.cz
GPS: 48° 36' 14” s. š.
14° 41' 47” v. d.

Nejnovější - Novinky i z EME

Ještě jednou... díky vám všem jsem byla tady :-)
Blanka & Volvo together for very special event
Srní na Šumavě půjde do kytek
Příběh opravdové vášně, dopsáno!
Živnostník roku, Jihočeský kraj… 1. místo
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