
Trendi  
prazničnih okraskov se vsako leto 

spreminjajo, vendar je njihov vedno isti – popestritev 
prostora in pričaranje decembrskega duha tudi doma. 
Letošnji trendi so, kot pravi Marka Krpan, lastnica Pro 
Maka, zelo različni, tako da vsak lahko najde nekaj zase. 
Marka pravi, da so v njihovem salonu in tudi drugje po 
svetu tokrat iskali navdih v naravi. 

Vsako leto si želimo belega božiča in to vzdušje si lahko 
(vsaj) doma pričaramo z letos zelo modno mentolovo barvo, 
ki je nekakšna kombinacija zasnežene bele, lesketajoče se 
srebrne in nežno pastelne barve. Prav tako sem spada tudi 
vedno modna bela barva. Te nam bodo pričarale pravo 
zimsko vzdušje, saj nas bodo asociirale na zasneženo 
pokrajino.

Druga zgodba letošnjega božiča pa so pike. Veliko pik. 
V Pro Maku pravijo, da so letos dodobra izkoristili pike, 
saj so se z njimi malce poigrali in jih vključili v mnogo 
aranžmajev. Navdih za to je Marka dobila med delom v 
tujini. Pike imajo svečke, krogle, tudi oblačila snežakov so 
letos pikčasta.

Seveda pa se, tudi če smernice tega decembra niso po 
vašem okusu, za vsakega najde nekaj. Za nasvet se lahko 

Veseli december je spet tu. Okraski, lučke, 
kuhančki, nakupovanje daril in še in še. 
Ves ta pomp se dandanes začne že konec 
novembra in zaključi z novim letom, v 
katerega vsi vstopimo polni optimizma. Da bo 
vaš december poln blišča in zabave, ne smete 
pozabiti na praznične okraske, ki bodo v vaš 
dom prinesli praznični duh in dobro voljo. 

Kupček drugačnih idej  
za najdaljši večer v letu

obrnete na Pro Mak, tam vam bodo z veseljem svetovali in 
predstavili inovativne oblikovalske ideje. 

Od božiča pa k novemu letu. Že veste, kje boste 
praznovali? Če ne, ostane vedno možnost silvestrovanja 
doma. Novoletna zabava doma je zadnje čase vse bolj 
priljubljena, in sicer iz več razlogov. Vse leto imamo natrpan 
urnik in nenehno nekam hitimo, zato nas na silvestrovo 
veliko z veseljem ostane doma. Prav tako si sam izbereš 
okrasje, družbo ter hrano in pijačo. Tako po navadi za manj 
denarja dobiš veliko več. Kar pa je še pomembneje, vse je po 
vašem okusu in tako, kot ste si zamislili sami. 

Če torej pripravljate decembrsko zabavo doma, pustite 
domišljiji prosto pot, za pomoč pa se lahko držite nekaj 
smernic. Za okrasitev mize je popolna kombinacija belo na 
belo. Torej bela podlaga z veliko bele keramike. Druga stvar 
so kristali – naj se blešči, saj je to najbolj bleščeč čas leta,  
mizi oz. prostoru pa bodo dodali tudi malo glamuroznosti. 
Ne smete pa pozabiti na sveče, ki so nujni okras. Te bodo 
dodale noto domačnosti in sproščenosti. 

Glede hrane je ogromno možnosti. Če bo na zabavo 
prišlo veliko ljudi, je najboljša rešitev kar stoječi bife, temu 
primerna mora biti tudi izbira hrane. Najpomembnejša pa je 

razporeditev in dekoracija hrane, to imejte v mislih, ko boste 
kuhali. Najboljša je dekoracija z naravnimi sestavinami, 
plastični okraski na hrano ne sodijo. Češnjevi paradižniki, 
sveže narezana zelenjava in balzamična krema so najlepša 
popestritev. Pripravimo lahko različne zvitke, kruhke, 
kanapeje … Sestavine in kombinacije okusov naj bodo 
skrbno zbrane, in če se le da, malce drugačne od običajnih, 
saj je silvestrovo daleč od običajnega večera. Kakijevi 
prigrizki, različne vrste sira z medom, pečeni oreščki s 
slanino – to je le nekaj prigrizkov, ki vam jih predlagam. 
Zraven pa ne pozabite na kozarec dobrega vina, najboljše 
penečega se. Naj bo vstop v novo leto okusen in mehurčkast.

Pa smo prišli do zadnjega letošnjega članka. Želim vam 
lepe praznike, obsijane z dobro voljo ter hrano in pijačo s še 
boljšo družbo. Naj bodo bleščeči in nepozabni. Predvsem pa 
vam želim lep vstop v novo leto 2014, z veliko optimizma. 
Leto 2013 je bilo za nekatere dobro, za druge malo slabše, 
naj bo leto 2014 še boljše v vseh pogledih. Pa ne pozabite na 
dizajn, ki ga najdete povsod, saj bo ta še vsako tako navadno 
stvar spremenil v nekaj posebnega, kar vam bo tudi v težkih 
časih narisalo nasmeh na obraz. Se slišimo naslednje leto. 
Srečno 2014!  

Ne pozabitena sveče, ki so nujni okras. 
Dodale bodo noto domačnosti in 
sproščenosti. 
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