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Půlka prázdnin za námi, to to nějak utíká, že? Za chvíli to zase začne... OK, pardon, ještě vás nebudu
prudit, času je pořád dost. Jen jsem si to nemohla odpustit, no. :D
Každopádně toto číslo je také pořád odlehčené. Často se tu během prázdnin objevuje křížovka, ale
tentokrát tu netradičně máme recept na zmrzlinu, která vždy potěší. Nadále něco málo o tom, jak to
tu (ne)pokračuje a jako poslední e-knihu z BOOKPORTu. :)

Recept na zmrzlinu

volný čas

Proč se teď mučit a učit, když v letním počasí máme stejně všichni chuť jen na Aperol nebo na
zmrzlinu. Aperol asi všichni umíme namíchat, tak jsme se rozhodli vám přiložit jednoduchý
a rychlý recept na zmrzlinku, která je ještě ke všemu bez klasického mléka, takže vhodná jak pro
vegany, tak i pro intoleranci na laktózu. :D

Budete potřebovat jen:
• 3 banány
• 30 kapek stévie (nebo čehokoliv, co sladí dle chuti)
• 1 sójový jogurt
• 150 ml mandlového mléka (sójové, kokosové,...)
• 2 lžíce kakaa
• 2 lžíce kokosu
Oloupané banány nakrájejte a dejte je zmrazit. Po
zmražení banány vyndáme, umixujeme s rostlinným
mlékem, jogurtem a kakaem, osladíme stévií
(cukrem, nebo tím, co máme), posypeme kokosem
a sníme! :D

Jo a kdybyste přeci jen náhodou nevěděli - na Aperol
potřebujeme jenom prosseco, aperol, sodovku, led,
pomeranč. Všechno to smícháme a konzumujeme
zbytek léta. :D
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Studijní boxy ještě letos?

joke

TAK! To, že jsme tu měli (nebo možná ještě
máme) rekonstrukci, jistě víte - zavřená
relaxační a cizojazyčná část knihovny. A co
bude dál?
Studijní boxy! Už nějakou dobu máme
objednané budování studijních boxů
v počítačové části knihovny. A nějakou dobu
znamená skoro rok. :D
Studijní boxy by měly přinést úplné soukromí
pro studenty, kteří chtějí naprostý klid JEN
SAMI pro sebe.
Takže uvidíme - až otevřeme spodní část knihovny, tak možná se rozjede i stavění boxů. Občas tu
něco trvá déle, než bychom my sami čekali, fakt to není naše vina! :D
Držte nám palec. :)

Historie včel

el. kniha měsíce

„Včely umírají a odpovědnost za to neseme my.“
Anglie 1852, Amerika 2007 a Čína 2098.
Na jedné straně zklamaný biolog, na druhé straně
muž, který pracuje na ručním opylování. Proč? Včely
již dávno vyhynuly.
Autor Maja Lunde a jeho dílo získal Cenu norských
knihkupců a stal se velmi rychle bestsellerem.
„Historie včel rozhodně není příručkou o včelařství.
Je o naší krásné planetě, mezilidských vztazích
a uvědomění, že nic není nastálo. V knihovně ji musí
mít každý milovník neobvyklých příběhů s poselstvím a ﬁlozoﬁckým přesahem...“
Román ukazuje a upozorňuje, jak moc jsou včely
pro naše životy důležité a co všechno se může dít,
když je vyhubíme.
Knihu najdete na BOOKPORTu.
Naše hodnocení: 83 %
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