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VINCENTKA ZDRAVIE Z HLBÍN PRÍRODY
JEDINEČNÁ PRÍRODNÁ MINERÁLNA VODA Z LIEČIVÉHO PRAMEŇA KÚPEĽOV LUHAČOVICE
VINCENTKA—ZDRAVIU PROSPEŠNÝ A PRÍJEMNÝ SPOLOČNÍK K VAŠEJ KÁVE,
PRIATEĽ PRE CHVÍLE ZÁBAVY A ODPOČINKU.
VINCENTKA sa tvorí vzájomným zmiešaním 60 miliónov rokov starých zvyškových morských vôd a prírodného kysličníku
uhličitého. More, z ktorého VINCENTKA pochádza, je treťohorné, čiže z čias praveku nedotknutého neduhmi civilizácie.

V rovnako vysokej kvalite, ako prirodná minerálna voda, sú vyrábané doplnkové výrobky celého portfólia VINCENTKY.
Sú to nosné spreje, sirupy, pastilky, zubné pasty, preplachovací koncentrát NASALIS a hydratačné krémy.
Hlavná sila VINCENTKY je v jej jedinečnej kombinácii minerálov a vďaka tomu je liečivá.
Užívanie VINCENTKY je komfortné a ľudský organizmus ju dobre znáša.

VINCENTKA | ZDRAVIE Z HLBÍN PRÍRODY

www.VINCENTKA.CZ

Editoriál
V jesenných dňoch častejšie ako inokedy vyhľadávame spoločnosť priateľov, stretávame sa s nimi napríklad aj v príjemnom prostredí kaviarničiek, ktoré sa u nás utešene rozrastajú,
skvalitňujú svoje prostredie a ich ponuka je stále bohatšia. Prídu si na svoje nielen tí, ktorí vyhľadávajú kávu kvôli kofeínu, ale
aj tí, čo ju pijú najmä kvôli jej príjemnej chuti.
V novembrovom Cafe news sme pre vás pripravili všetko, čo by správny kávičkár mohol o kultúre pitia kávy vedieť.
O tom, že sa táto oblasť u nás pekne rozvíja na strane ponuky,
ale i konzumentov, nás presvedčil aj nedávny bohato navštevovaný Festival kávy, čaju a čokolády v bratislavskej Starej tržnici. Špeciálne o káve sa dalo na ňom od odborníkov dozvedieť doslova všetko, zorientovať sa v druhoch kávy, pravidlách
praženia kávy i podávania rôzne upravenej kávy. Vedeli ste, že
fungujú u nás aj baristické kurzy, o ktoré je veľký záujem? Ich
cieľom je naučiť ľudí všetko potrebné o káve, či už ide o výber,
prípravu či degustáciu. Rovnako viac vyhľadávame čajovne
s kvalitným pravým čajom. Na svoje si dnes už prídu aj milovníci kvalitnej čokolády.

V novembrovom vydaním nášho časopisu sa vraciame k našej srdiečkovej téme a aktivitám zanietených ľudí z Nadácie
Detského kardiocentra. Dnešná medicína už našťastie dokáže
operáciami a liečením pomôcť deťom s vrodenými vadami srdca, lekári aj pacienti však potrebujú špičkové vybavenie, aby
ich snaha bola úspešná. Vďaka vzácnej spolupráci špičkových
odborníkov v oblasti kardiológie a kardiochirurgie Národného
ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s. s Nadáciou Detského
kardiocentra sa čoskoro otvorí pavilónu Detského kardiocentra, ktorý sústredí pod jednu strechu nielen špičkovú medicínu,
ale aj všetky služby, ktoré potrebuje dieťa po operácii srdiečka.
Popri tom sa nadácia už tretí školský rok stará v rámci projektu
Žijem naplno o vzdelávanie malých maródov.
V aktuálnom Cafe news si môžete prečítať aj o neuveriteľných zážitkoch cestovateľky Silvie Vaculíkovej na exotickej
ceste do Krugerovho národného parku v Juhoafrickej republike. V safari parku s plochou viac ako dvadsaťtisíc kilometrov
štvorcových žije stopäťdesiat druhov voľne žijúcich zvierat
a návštevník ich môže v rámci prísneho režimu pozorovať, dokonca aj bývať v kempe v ich tesnej blízkosti. Možno vás toto
čítanie inšpiruje na zorganizovanie si podobnej cesty. Kto vie,
mávame rôzne cestovateľské sny
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KÁVA, ČAJ, ČOKOLÁDA

Osvedčené životobudiče na chladné dní
V súčasnosti neodmysliteľnou súčasťou nášho života sú nápoje, pochádzajúce
z cudzokrajných rastlín. Mnohí si bez horúcej kávy, kvalitného zeleného či čierneho
čaju alebo čokolády už vlastne ani nevieme predstaviť osobný ale ani spoločenský
život. Nebolo to tak vždy. Vieme ako sa k nám tieto obľúbené životobudiče dostali?
Slastnú čokoládu
popíjali Mayovia
Na území Južnej Ameriky boli kákaové bôby známe už pred tromi tisíckami rokov. Mayovia a Aztékovia si ju
vychutnávali už oddávna. Poznali jej
povzbudzujúce účinky i lahodnú chuť.
Archeológovia našli dokonca náčinie
na prípravu čokolády. Asi od 7. storočia
používali staré civilizácie kakaové bôby
aj ako platidlo. Moderná história čokolády sa pre Európu začína až po objavení
Ameriky, keď sa španielski dobyvatelia
zoznámili s horko-kyslým nechutným
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nápojom domorodého obyvateľstva.
(Slovo čokoláda vzniklo zo slova xocoatl,
ktoré u aztékov znamenalo kyslá voda.)
Postupným vylepšovaním čokoládového nápoja medom mu prišli Španieli na
chuť a z kakaových bôbov sa stalo hnedé zlato, ktoré sa na európsky kontinent
dovážalo ako vzácnosť. Ale Skutočná
kultúra pitia horúcej čokolády sa začala
v španielskej vyššej spoločnosti až od 17.
storočia a až neskôr (po roku 1847) sa začali kakaové bôby využívať aj na prípravu
tabuliek čokolády. V tom čase sa obľuba čokolády rozšírila po celom svete.
Začala sa dopĺňať, upravovať do podôb,

ktoré sú už dnes bežnou súčasťou nášho
sveta.

Pri začiatkoch kávy boli mnísi
O objavení kávy, teda kávových bôbov,
kolujú mnohé legendy. V Etiópii, kde sa
káva pestuje odjakživa, sa traduje, že ju
objavili kozy či ovce, ktoré vyhľadávali
isté bobule a potom mali tak veľa energie, že nedokázali zaspať. Pastier toto
poznanie oznámil miestnemu mníchovi.
Ten si z bobúľ urobil nápoj, ktorý ho naozaj udržal bdieť celé hodiny. Poznatok
o účinkoch kávových bôbov sa ústnym
podaním rozšíril najprv po arabskom území. Práve tu na Blízkom východe začalo
pestovanie a samotný obchod s kávou
a obľuba pitia kávy. Dokonca vznikali prvé
kaviarničky, ktoré sa stali centrom stretávania sa a výmeny informácií. Európska
púť kávy sa začala v roku 1615, keď benátski kupci priniesli domov prvé vrecia
kávy. Od 17. storočia začali vznikať rôzne
kaviarne v Anglicku, Rakúsku, Francúzsku
i Holandsku. V Londýne vraj v polovici
17. storočia vznikli tri stovky kaviarní, tzv.
„penny univerzity“, v ktorých si návštevník
mohol za jednu pennu (cent), kúpiť kávu
a zároveň sa podieľať na konverzáciách,
ktoré sa pri káve často viedli. Súčasne sa
zakladali plantáže na pestovanie kávovníkov. Dnes
medzi obratníkom
Raka a Kozorožca pestuje
kávu takmer
70 krajín, ale
najväčší vývozcovia
sú Brazília ( Arabica a Ro-

busta), Vietnam (Robusta) a Kolumbia
(Arabica). Jej aróma a povzbudivý účinok
z nej veľmi rýchlo urobili neodmysliteľný
európsky nápoj a v súčasnosti patria kávové bôby k druhej najobchodovanejšej
komodita na svete.
Káva sa získava mletím
pražených semien kávovníka,
označovaných aj ako kávové
bôby. Je mierne
kyslá (5.0–5.1 pH)
a  kofeín,alkaloid, ktorý obsahuje, môže
mať stimulačný efekt na
ľudský organizmus. Obsahuje
viac ako 200 látok a antioxidantov, ktoré sú mimoriadne zdravé. Mnohé štúdie
u ľudí dokazujú, že káva
podporuje rôzne aspekty
mozgu (pamäť, náladu, bdelosť,
energetickú hladinu, reakčnú dobu).
Samotná úprava kávy je veľmi inšpiratívna a stále sa vyvíja. Zdá sa, že
v súčasnosti u nás prichádzame
na chuť kávovým nápojom
z čerstvo pražených kávových
bôbov, kvôli čomu vznikajú
aj autentické pražiarne kávy
spojené s podávaním aromatických kávových nápojov.

Európania objavili
čaj v Ázii
Čaj (čínske čcha sa v mandarínskom a kantonskom dialekte
číta te – odtiaľ získal iné pomenovanie v niektorých jazykoch) je
nápoj, pripravovaný obvykle lúhovaním lístkov rastliny čajovníka
v horúcej vode. Čajovník (lat.
Camellia sinensis) stále zelený
krík, dorastajúci vo voľnej prírode do výšky 5 až 15 metrov,
sa na plantážach udržiava kvôli
ľahšiemu zberu do výšky jedného metra. Divoký čajovník
rástol v juhovýchodnej Ázii,
pri hraniciach Číny a Indie.
Dnes ho pestuje najmä
Čína, India, Pakistan, Irán, Srí
Lanka, Taiwan, Japonsko,
Indonézia, Nepál, Austrália, Argentína a Keňa.
Najlepšie sa mu darí

v monzúnovom podnebí v subtropickom
a tropickom páse v nadmorskej výške
okolo 2 500 m a obľubuje kyslejšie pôdy.
Pozberané čajové lístky sa ďalej
spracovávajú rôznymi spôsobmi, ktoré
postupne viedli k rôznym „druhom“
čaju. Základným faktorom na delenie do štyroch základných
skupín je stupeň (dĺžka)
oxidácie: Zelený čaj – je
čaj, ktorý neprešiel žiadnym stupňom oxidácie, čajové listy musia byť veľmi rýchlo
spracované; čierny
čaj – má listy mechanicky
narušované a oxidácia sa
nechá úplne prebehnúť,
spracovanie trvá týždeň,
ale aj dlhšie; pu-erh – je
dvojnásobne
oxidovaný
čaj, ktorý sa necháva odležať
neraz aj niekoľko rokov; biely
čaj – sa vyrába iba z pupeňov
a horných lístkov čajovníka, ktoré neprechádzajú
mechanickým spracovaním ani oxidáciou.
V Číne sa čaj odjakživa
tešil veľkej popularite. Do 17. storočia sa však popíjal len zelený čaj. Až objavením čaju
pre Európu sa v 17. storočí
začal vyrábať čierny čaj,
ktorý vydržal dlhé cesty
do Európy. Podobne ako
káva, aj kultúra pitia čaju
sa postupne rozširovala
v jednotlivých krajinách
Európy, ale najviac v tých,
ktoré mali priame kontakty s kolóniami v Ázii. Tak sa
stalo, že v Anglicku vznikla
vo vyšších vrstvách tradícia podávania čaju o piatej, ktorý si potom osvojili
aj široké vrstvy obyvateľstva.
U nás začali vznikať čajovne
až v 90. rokoch minulého storočia. Dnes, vďaka väčšiemu
záujmu o prírodné potraviny,
sa aj čaj dostáva na výslnie
a jeho pitie vyznáva stále
viac ľudí.
Jana Pokorná
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Čaká nás
ďalší

ČOKO
KAFÉ
VÍKEND
Opojné vône a chute všakovakých
dobrôt si už po 4. krát podmania
nákupné centrum BORY MALL Bratislava.
Od 23. Do 24.11. sa toto centrum stane domovom pražiarov, čokolatiérov,
baristov, ale aj ďalších majstrov svojho
remesla z oblasti kávy, čokolády, čaju,
horúcich aj studených drinkov i skvelých dezertov - skrátka všetkého, čo by
malo byť súčasťou tých najlepších kaviarní a čokoládovní i čajovní.
Počas tohto víkendu sa prenesiete
do továrne na čokoládu. O vašu pozornosť a mlsné jazýčky sa bude uchádzať
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www.kakawcoplus.com

@kakawcoplus

horká, mliečna, biela, ale aj Ruby čokoláda, no aj tabuľková, horúca, či pralinky
alebo pravé kulumbijské kakao.
No a na svoje si prídu aj kávičkári.
Čerstvo pražené kávové zrná z celého sveta budú čakať už len na zomletie a prípravu kávy podľa vášho gusta.
Bude to espresso, lungo, cappuccino,
late, flat white alebo dávate skôr prednosť alternatívnym prípravám kávy? Na
ČOKO-KAFÉ víkende si určite radi vychutnáte tú svoju obľúbenú šálku kávy.
Toto podujatie však určite poteší aj
tých, ktorí holdujú skôr čajovej kultúre. Zastúpenie budú mať nielen sypané čaje z ďalekého východu, ale aj tie
ovocné či bylinkové.
No a aby to nebolo len o konzumácii ;-) pre návštevníkov je tradične
pripravených aj zopár prednášok, workshopov a predstavení. Tie vám spomínané víkendové pôžitky nielen spestria,
ale v oblasti kávy, čokolády a čaju sa
budete môcť aj čosi podučíť.
Aj touto cestou vás pozývame na
ČOKO-KAFÉ víkend 23.-24.11. 2019 do
nákupného centra BORY MALL BRATISLAVA

O KÁVE A ČOKOLÁDE
BUDE VÍKEND
NA ZÁPADE

026_19_BORYM_Coko_Kafe_event_inz_205x68mm.indd 1
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AKO SI KÁVU SPRÁVNE VYPÝTAŤ
Kávová kultúra na Slovensku ide pomaly ale isto vpred. Svedčia o tom pestré ponuky
nápojových lístkov v kaviarňach i v ostatných gastronomických podnikoch. Aj názvy
jednotlivých nápojov v ponuke prevádzky vám veľa napovedia o kvalite ich prípravy
a servírovania. Tak ako si práve tú vašu kávu správne vypýtať a čo od nej môžete očakávať?
KÁVA NA BÁZE ESPRESSA
Ristretto
„Krátke“ espresso s objemom 10 – 15ml
a časom extrakcie do 20sekúnd. Ristretto obsahuje viac olejov, čo mu dodáva výraznejšiu (silnejšiu) chuť a dlhšiu
dochuť. Podáva sa do šálky na espresso.
Obsah kofeínu je menší ako v espresse.

Espresso - „Piccollo“
Espresso má objem 20 – 30ml a čas
extrakcie 20 – 30sekúnd. Má intenzívnu
chuť. Podáva sa do šálky na espresso.
,,Piccollo“ je český a slovenský národný názov pre Espresso! Takže ak ste
si nie istý, že sa nachádzate v kvalitnej
gastronomickej prevádzke, pri požiadavke „prosím jedno piccollo“ určite
dostanete malú kávu. Treba sa však navzájom vzdelávať, preto ak vieme čo je
to espresso, nemali by sme upustiť aj od
jeho správneho pomenovania.

Espresso lungo - „Presso“
Základom lunga je espresso s objemom
20–30ml a časom extrakcie 20–30sekúnd. Espresso sa podáva vo väčšej šálke spolu s horúcou vodou. Horúcu vodu
môžeme podávať aj zvlášť. Zákazník si
tak môže zriediť svoje espresso podľa
vlastnej chuti. Celkový objem lunga závisí najmä od objemu vody, ktorú si zákazník do espressa pridá. Najčastejšie je to
do objemu 150ml.
,,Presso“ je pre väčšinu z nás veľká
šálka kávy. Tento názov podobne ako
„piccollo“ v baristickom svete nepomenúva žiaden kávový nápoj. „Presso“ je na
Slovensku a v Čechách káva, ktorá tečie
z kávovaru dlhšie ako 30sekúnd, a teda
okrem pozitívnych chuťových a aromatických látok sa nám do šálky uvoľňu8
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jú aj škodlivé látky a triesloviny, ktoré
okrem nepríjemnej chuti vyvolávajú
u niektorých ľudí aj zdravotné problémy
ako kyselina, či iné ťažkosti žalúdka. Ak
si teda chcete dopriať väčšiu šálku kávy,
ale zdravo a chutne pripravenú, určite si
vypýtajte Espresso lungo!

Espresso doppio - „Double shot“
Dvojité espresso, veľká a silná káva. Doppio nájdete v niektorých prevádzkach aj
pod názvom double shot. Ide o kávový
nápoj s objemom 40-60ml s časom extrakcie 20-30sekúnd. Hmotnosť pre jednu porciu je 14 – 18g, nájdete aj hmotnosť
väčšiu ako 18g. Sú to vlastne dve espressá v jednej šálke. Podáva sa do väčšej
šálky, často určenej na Espresso lungo.

Americano
Espresso je doplnené horúcou vodou na
konečný objem 200 až 250ml. Čas extrakcie je 20-30sek V šálke je málo olejov
a obrovské množstvo vody, čo spôsobuje veľmi jemnú v niektorých prípadoch až
žiadnu chuť. Je to vlastne Espresso lungo, avšak s takmer dvojnásobným objemom horúcej vody. Podáva sa v sklenom
pohári alebo väčšej šálke.

Espresso corretto
Espresso doplnené alkoholom. Najčastejšie používaný alkohol je koňak, ale
i whiskey či brandy. Podáva sa priamo
v espresse, no stretneme sa aj s oddelením servírovaním zvlášť v nato určenom
pohári.

AK NEMNÁTE RADI
ESPRESSO
Zalievaná káva - „Turek“
Najmä tí skoršie narodení preferujú klasickú prípravu kávy, a to jej jednodu-

chým zaliatím. Zalievanú kávu je vhodné
podávať cez zariadenie French Press.
Princípom je po dolúhovaní kávovú krustu ( sós, loger) zatlačiť čo najhlbšie, aby
sa už nemohli lúhovať nežiaduce látky, ktoré spôsobia, že káva bude trpká.
Na prípravu zalievanej kávy sa používa
hrubšie mletie, ktoré je podobné konzistencii soli. Priemerná hmotnosť jednej
porcie je 5 – 7g na 100ml. Závisí to aj od
toho ako silnú či výraznú ju chcete mať.

Filtrovaná káva
Nie všetci preferujeme malé šálky kávy,
ktoré vypijeme na jeden hlt, prípadne
nám vadí výrazná chuť espressa, ktoré
je základom takmer každého kávového
nápoja v nápojových lístkoch.
Filtrovaná káva je pre vás jednoznačným riešením. Používa sa káva
ktorá je svetlejšie pražená, melie sa
hrubšie ako na prípravu cez kávovar.
Vďaka tomu vyniknú jej jemné a svieže arómy bez ťažkých kávových olejov.
Priemerná hmotnosť jednej porcie je 5
– 7g na 100ml, závisí to aj od konkrétnej
kávy, či prípravy. Príprav filtrovanej kávy
je v našich kaviarňach naozaj veľa stačí
si len vybrať tú pravú.
Článok vznikol za pomoci knihy od
Doc. Pharm. Jozef Augustín PhD., Pri
káve o káve a kávovinách, vydavateľstvo JOTA 2016 a Kávového magazínu
„Slovak Barista Cup“ Academy of Coffee
2018.
Článok vznikol za pomoci knihy od
Doc. Pharm. Jozef Augustín PhD., Pri
káve o káve a kávovinách, vydavateľstvo JOTA 2016 a Kávového magazínu
„Slovak Barista Cup“ Academy of Coffee
2018.
Pokračovanie
v decembrovom Cafe News

NA CHUTI A KVALITE ZÁLEŽÍ

Brix - Grown for Flavour je rýdzo slovenská chránená ochranná značka,(ktorú
vlastní slovenská rodinná firma) venovaná inovácii, rastu a udržiavaniu dôvery našich spotrebiteľov. Naším cieľom je
vyrábať potraviny najvyššej kvality obsahujúce nič iné než 100% zdravých ingrediencií a prispievať k zdravému životnému štýlu ľudí. Naša firemná filozofia,
ktorá je postavená na fakte, že všetko, čo
sme obetovali zrodu našej značky a produktom, vyrábame s láskou, akoby sme
to robili pre naše vlastné deti. Máme
dve výrobné zariadenia, jeden v Srbsku
pre európske druhy ovocia a jeden v juhovýchodnej Ázii, pre exotické tropické
ovocie. Zastávame názor, že najvyššiu

kvalitu lyofilizovaného ovocia možno
dosiahnuť len v oblasti, kde prirodzene
rastie v ich pôvodnom prostredí a to tak,
že ovocie sa zbiera v plnej zrelosti a lokálne ho spracúvame najneskôr do niekoľkých hodín, pre zachovanie najvyššej
kvality, arómy a nutričných hodnôt, bez
dlhej prepravy čerstvého ovocia, bez
jeho dlhodobého skladovania, či dozrievania v kontajneroch a v inertných plynoch.

Získané ocenenia:
 2018 hlavná cena Danubius Gastro
za kolekciu kontinentálneho mrazom sušeného ovocia

 2018 víťaz Grand Prix Praha za mrazom sušené ovocie dražované v čokoláde Acticoa
 2019 diplom Danubius Gastro za kolekciu exotického mrazom sušeného ovocia
 2019 ocenie Great Taste Awards
Londýn: dve hviezdičky z troch
možných lyofilizovaný ananás, jednu
hviezdičku z troch možných lyofilizovaná malina,višňa,čierna ríbezla.
LPT EU, s.r.o. / Brix
Grown for flavour
w w w. b r i x p ro d u c t s . co m
Kukučínova 5, 97101
Prievidza, Slovakia

KULTÚRA PITIA KÁVY
na Slovensku
Káva sa pije po celom svete. Má rôzne
podoby, prípravy i konzumentov. Konzumentov možno rozdeliť na dva tábory. Ten prvý, väčší pije kávu pre potrebu.
Vďaka kofeínu, ktorý káva obsahuje sa
cítia povzbudení a pripravení riešiť všetky radosti i starosti, ktoré ich čakajú. Ten
menší pije kávu kvôli jej chuti. Nie je závislá na kofeíne, ale práve na príjemnom
pocite v ústach, ktorý ich sprevádza počas celého dňa.

V súčasnosti aj vďaka nášmu školiacemu stredisku Academy of Coffee
postupne ľudí učíme pripravovať kávu
aj doma chutne a hlavne zdravo. Ľudia z domácnosti majú možnosť získať
potrebné informácie o rôznorodosti odrôd káv, významu rôznej hrúbky
pomletia či teploty vody a doby lúhovania. Vďaka tomu sa ich domáca príprava kávy „Turek“ stáva hrou a môžu
spoznávať rôzne arómy a chute svojej
kávy.

„Turek“ – Zalievaná káva
Najčastejšie pripravovaná káva v domácnostiach je zalievaná. Pomenúvame ju aj nesprávnym názvom „Turek“.
Väčšina ľudí v domácnostiach si potrebuje kávu pripraviť jednoducho a rýchlo. Práve preto je forma zalievanej kávy
veľmi obľúbená. Množstvo ztýchto ľudí
vôbec nerieši na akú hrúbku si má kávu
pomlieť či koľko kávy si má do šálky nasypať. Preto chuť ich kávy je stále rovnaká, maximálne je slabšia alebo silnejšia,
podľa toho či im ubehne ruka pri jej sypaní do šálky. Dokonca chuť ich kávy je
často trpká. Prečo? Koľkí z nás si ráno
zalejú svoju obľúbenú kávu a následne si ju nechajú vychladnúť, pretože je
príliš horúca, alebo jednoducho na ňu
pozabudnú? Po približne 4 minútach
sa v káve lúhujú škodlivé látky,
ktoré nám práve spomínanú
trpkosť spôsobujú. Okrem
nepríjemnej chuti, vďaka dlhému lúhovaniu
kávy, môžu mať niektorí ľudia rôzne
zdravotné
problémy. Na základe
toho sa ľudia naučili piť kávu práve
iba kvôli jej povzbudivým účinkom a jej prípravu
či konzumáciu považujú za určitú rutinu
a nič výnimočné.
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Druhou obľúbenou činnosťou Slovákov je návšteva kaviarní. Káva spája ľudí,
čoho dôkazom je aj vysoká návštevnosť
týchto gastronomických prevádzok. Ľudia sa stretávajú počas celého dňa a ich
hlavným cieľom je stretnutie s blízkou
osobou, kolegom či firemným partnerom. A pri čom sa najlepšie porozprávajú? No predsa pri šálke kvalitnej a zdravo pripravenej kávy.

Jedno „Piccollo“ či
„Presso“ prosím
Žijeme v tzv. „začarovanom kruhu“.
Cieľom baristických kurzov je

naučiť ľudí všetko potrebné o káve. Či už
ide o degustáciu, správnu prípravu, ale
aj tzv. slovník, teda ako si správne kávu
v kaviarni vypýtať. Po vyškolení každý
absolvent vie, čo je to Espresso, čo je to
Espresso Lungo a čo to vlastne znamená „piccollo“, „presso“. Avšak v samotnej
prevádzke sa to už dodržiava ťažšie. Prečo? Práve kvôli „začarovanému kruhu“.
Barista síce vie, čo je to Espresso, ale príde zákazník, ktorý si automaticky vypýta
„Piccollo alebo „Presso“. Čo teraz? Je na
baristovi aby v prípade „Piccola“ priniesol
to správne pripravené Espresso a v prípade „Pressa“ to správne pripravené
Espresso Lungo so slovami nech sa páči
vaše Espresso, alebo Espresso Lungo.
Edukácia zákazníkov je príjemnou a dôležitou povinnosťou každého baristu.
Druhá strana nášho „začarovaného
kruhu“ je o zákazníkoch. Veľa zákazníkov už vie, akú kávu si má pýtať. Avšak často krát sa stane, že zákazník si
objedná Espresso, a otázka čašníka, či
baristu je: „Malé, alebo veľké?“. Prečo? Lebo barista si
nie je istý, či zákazník vie, čo
si vlastne pýta, tak sa radšej
poistí otázkou. Ak zákazník
vie, čo si pýta
jeho odpoveď by mala
byť veľmi jednoduchá – len
Espresso. Espresso
je len jedno – objem
20ml až 30ml a čas
extrakcie 20 až 30
sekúnd. Veľa krát
sa totiž stáva, že
zákazník si síce
vypýta Espresso,
no keď barista prinesie Espresso, ohradí
sa tým, že chcel väčšie. Ako si teda vypýtať
správne to väčšie?

Čo si predstavujeme pod pojmom „Presso“?
Všeobecne u nás ľudia majú radi veľkú kávu, teda nejakým
spôsobom zriedenú. Nie každý má rád silu a intenzitu základného kávového nápoja - Espressa. Množstvo zákazníkov
si doňho preto pridáva horúcu vodu či si jednoducho vypýta
skrátenú verziu „Presso“. Pod „Pressom“ takmer v každej prevádzke dostaneme kávu vo veľkej šálke, ktorá má minimálnu
krému a často krát trpkú dochuť. Konzumenti tak často siahnú po mlieku alebo smotane či cukre. Následne z kávy máme
„tzv. kakavko s kofeínom, pri ktorom sa vôbec nemôžme baviť o nejakej chuti. „Presso“ sa vo väčšine prevádzok pripravuje tak, že káva tečie zo stroja viac ako 30 sekúnd, často krát
aj dvoj, troj, násobok správneho času. Po 30 sekundách sa
v káve lúhujú aj škodlivé látky, ktoré nám môžu spôsobiť zdravotné problémy, no najmä spôsobujú nepríjemnú trpkú chuť
samotného nápoja. Preto ak máme radi väčšiu kávu je potrebné si objednať Espresso Lungo. Espresso sa pripraví do
väčšej šálky a následne sa v separátnej kanvičke podáva horúca voda na zriedenie chuti Espressa. V niektorých prevádzkach sa Espresso Lungo podáva už s horúcou vodou priamo
v Espresse. Na prvý pohľad to pripomína „Presso“, no chuť je
ďaleko lepšia. Takmer žiadna trpkosť so zjemnenou chuťou
kávy.

Kombinácia mlieka a kávy
Mnohí z nás preferujú práve kombináciu mlieka a kávy, pretože
si chcú silnú chuť kávy zjemniť. Princíp spojenia kávy a mlieka je však opačný. Ak speníme mlieko správne, čo znamená
krémová konzistencia a teplota od 55°C do 70°C jeho chuť zosladne. Na základe toho Espresso zvýrazní svoju celkovú chuť
a my tak máme možnosť degustovať mliečny krém s výraznou
chuťou kávy, podľa toho z ktorej krajiny daná odroda pochádza.
Máte chuť na horkú čokoládu? Zvoľte mliečny nápoj, ktorého
základom bude Espresso z Brazílie, máte chuť na niečo výrazne ovocné a svieže? Etiópia, či Kenya vám tento pôžitok určite
zaručia.
Najviac populárne je u nás práve Cappuccino. Ak si ho
objednáte vo viacerých prevádzkach, nedostanete ho všade rovnaké. Slabo vyškolený personál, častý nezáujem majiteľov spôsobuje to, že Cappuccina v niektorých podnikoch
pripomínajú „Tatry“ - veľké kopce. Prepálené mlieko s veľkými
bublinami a suchou penou zďaleka nekorešponduje s jeho
správnou a chutnou verziou. Pre čiastočné doladenie vizuálnej i chuťovej stránky takto pripraveného Cappuccina si na
jeho kopčekoch nájdete aj škoricu alebo kakao. Práve týmto
sa snažia mnohé prevádzky zmazať nepríjemnú chuť prepáleného mlieka. Čo robiť, ak nám takéto Cappuccino pristane
na stole? Najvhodnejšie je ho vrátiť. Prepálené mlieko a jeho
suchá pena nám neprinesie požadovanú lahodnú chuť kávy
a mlieka ihneď po odpití ba dokonca nám môže spôsobiť rôzne zdravotné ťažkosti.
Ak si najbližšie teda plánujete radšej v kaviarni vypýtať namiesto Cappuccina alebo Latte Macchiatta len zvlášť mlieko
k Espressu, ubezpečte sa, že mlieko, ktoré si plánujete na-

Slovenská pražiareň výberovej kávy a orechov

www.melodyroastery.sk
Melody fine roastery

melodyroastery

liať do kávy je teplé. Studené mlieko a smotana ničia chuťové
vlastnosti Espressa a vy tak už nebudete mať možnosť cítiť
jeho pravé a čisté chute.

Instantné nápoje – problém všetkých
Žijeme v uponáhľanej dobe. Práve preto ľudia často krát siahajú po rýchlych prípravách jedál i nápojov. Káva taktiež nie
je výnimkou. Ako náhradu tohto vzácneho mokku si volia
instantné nápoje, ktoré nesprávne nazývajú kávou. Práve tu
sa bavíme o skupine ľudí, ktorí pijú kávu len kvôli kofeínu. Instantné nápoje obsahujú taktiež kofeín a ich príprava je veľmi
rýchla – nasypanie a zaliatie. Ani zďaleka však nepripomínajú
chuť kávy, ktorú si radi vychutnávame. Preto mnohí pridajú
mlieko, cukor a chuť je znesiteľnejšia. Ľudia si však neuvedomujú, že pitím instantných nápojov si veľa krát zarábajú na
veľké zdravotné problémy, ktoré sa môžu prejaviť aj v neskoršom veku. Výroba instantných nápojov prebieha často krát
z poškodených alebo prehnitých kávovníkových zŕn a v tých
lepších prípadoch z viac krát vylúhovaného kávového extraktu. A či je to teda zlé? Veď predsa ani zalievanú kávu si po
dopití nezalejete ešte raz. Pritom zdravá a chutná káva sa dá
pripraviť za podobne rýchly čas ako ten instantný nápoj. Stačí
len vedieť ako na to a chcieť. Chuťové poháriky i váš organizmus sa vám určite odvďačia.
Kultúra pitia aj prípravy kávy je v každej krajine iná. Jedna
vec je však pre všetkých rovnaká – Káva spája ľudí. Je jedno
či si zalievate kávu doma, stlačíte gombík na automatickom
kávovare v kancelárii alebo si vychutnáte Espresso, prípadne
Cappucino v kaviarni. Podstatné je aby ste mali z kávy pôžitok.
Jej pitie i príprava by mala byť pre vás radosť.
Nemali by sme však zabúdať ani na ľudí, vďaka ktorým si
tu kávu môžeme vychutnávať každý deň. Či už je to samotný
farmár, pražiar, alebo barista. Správnou prípravou a pitím kávy
vzdávame úctu všetkým, ktorým záleží na kávovej kultúre na
celom svete
Neberme kávu ako samozrejmosť. Pretože ňou nie je.
w w w. a c a d e myofcof fe e . s k
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Čokoládový sen
Krásny deň prajeme všetkým návštevníkom festialu Samé
dobré veci a všetkým milovníkom kvalitnej čokolády a kávy.
Dovoľte, aby sme sa predstavili. V decembri 2012 sme v centre Pezinka
otvorili čokoládovňu s kaviarňou
a artshopom. Dlho sme hľadali názov... Najlepší nakoniec vymyslela naša dcéra
Emma, pomenovaná po svojej
prababke, vychýrenej kuchárke
a cukrárke. Okrem mena po nej
zdedila aj poriadne „sladký“ jazyk.
Sama navrhla: „... čo tak MLSNÁ
EMMA? “ a bolo to...

ťovými bunkami.
Zotterky, ako ich medzi
sebou voláme, sú samozrejme všetky v BIO
a FAIRTRADE kvalite,
spracované od kakao
vého bôbu až po výslednú
tabuľku pod jednou strechou.
Nepoznajú arómy, palmový tuk,
ani rôzne náhrady. Maliny v nich sú
malinami, koňak koňakom a šampanské šampanským.

Nájdete nás v centre mesta Pezinok, na krok od Malokarpatského
múzea, na dva skoky od Radničného
námestia, ale hlavne sme na dosah
všetkým ľuďom, ktorí si radi posedia
a nechajú čas plynúť inak….
Sme milovníkmi dobrej čokolády
a keď sme objavili rakúsku manufaktúru ZOTTER, bola to láska na prvú chuť
aj pohľad. Pán Josef Zotter patrí medzi
svetovú chocolatiersku špičku, jeho
ručne plnené aj čisté single origine
čokolády pravidelne získavajú ocenenia na svetových súťažiach. Spolu s dizajnovým obalom všetko tvorí krásny
celok, ktorý môžeme vnímať všetkými
zmyslami.
Príbeh rodinnej firmy sa začal v roku
1987 v kuchyni rodičovského domu. Na

Budeme radi, ak Vám budú chutiť
a keď sa budete chcieť k nejakej chuti vrátiť alebo novú objaviť, nájdete nás
v Pezinku v Mlsnej Emme.

priľahlom pozemku postupne vznikala
manufaktúra, kde sa môžete ísť pozrieť
aj Vy, ochutnávať a pozorovať vznik rôznych čokoládových kreácií. My sme tam
boli už veľakrát – vždy sa tam riadne
sčokoládujeme 😊,  ale  vždy  objavíme  niečo nové, prekvapivé….. Sme veľmi hrdí
na to, že sa naša Mlsná Emma stala obchodným zástupcom firmy ZOTTER pre
Slovensko a dúfame, že Vám ich čokoláda bude chutiť rovnako ako nám.
Snažili sme sa vybrať pre Vás to najlepšie. Z ručne plnených je to napríklad
čokoláda s červeným vínom, slaným
karamelom alebo marcipánová s amarettom. Z čistých single origine tabuliek
je to oficiálne najlepšia mliečna čokoláda
na svete Nicaragua 50%, ďalej tohtoročná novinka 100% Madagascar, 70% India
a mnoho ďalších „mňamiek“. Máme pre
Vás pripravenú aj ochutnávku, či lepšie povedané „vychutnávku“, tak
využite príležitosť a my sa radi
necháme pri najbližšom výbere
inšpirovať aj Vašimi nápadmi a chu-
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Ak ste „mlsní“ na rôzne chute čokolády a kávy, vitajte v čokoládovni. Ak ste
„mlsní“ na pekné veci našich remeselníkov a výtvarníkov, vitajte v artshope.
Vitajte u nás…

M. R. ŠTEFÁNIKA 2, Pezinok
+421 903 547 422
info@mlsnaemma.sk
mlsnaemma

CHCETE VLASTNÚ KAVIAREŇ?
DIZAJNOVÝ KONCEPT VÁM ÚSPECH NEZARUČÍ.
POSTAVTE JU NA DOBREJ KÁVE.
Aj vaším snom bolo otvoriť si vlastnú kaviareň s jedinečnou atmosférou? Je to
vskutku atraktívna podnikateľská príležitosť. Kávový priemysel na Slovensku zažíva rozmach a nezávislé kaviarne u nás
rastú ako huby po daždi. Prečo ju ešte
nemáte? Možno práve teraz je tá správna
chvíľa. Avšak aby sa váš sen nezmenil na
nočnú moru, je dobré vedieť, čo proces
otvorenia kaviarne obnáša.
Prečo by mal zákazník prísť na kávu
práve do mojej kaviarne? Dobrá kaviareň je o dobrej káve. Začneme preto pri
nej. Pri výbere značky kávy sa môžete
riadiť subjektívnym názorom na to, čo
chutí vám osobne. Alebo objektívnymi
hodnoteniami profesionálov.
Iste viete, že espresso je jedným
z najúspešnejších symbolov „Made in
Italy“ vo svete. Je tiež jedným z tých,
ktoré sú najviac kopírované. Preto
keď chcete ponúkať pravé talianske
espresso s garanciou najvyššej kvality,

vzdávajú tajomstvá praženia a receptúry kávových zmesí. Tieto sú oceňované
nielen spokojnými zákazníkmi, ale aj
odbornou porotou na prestížnej súťaži
International Coffee Tasting, kde produkty Caffé Milani pravidelne získavajú
zlatú medailu. Caffé Milani sa tak stáva
majstrovskou pražiarňou, ktorá s nekonečnou vášňou a inovačnými technológiami prináša skutočný zážitok z nápoja,
ktorý milujeme a pijeme každý deň.

určite vás nesklame produkt, ktorý má
certifikát „ESPRESSO ITALIANO“ od Národného inštitútu talianskeho espressa
(INEI). Producentom certifikovaných kávových zmesí je aj Caffé Milani. Rodinná
pražiareň sa už od svojho vzniku v roku
1937 zameriava na neustále zvyšovanie
kvality a poskytovanie špičkových služieb. Viac než 80 rokov sa z generácie
na generáciu ako rodinný klenot odo-

Viac o tom ako vybrať kvalitnú kávu
a spoľahlivého dodávateľa, ktorý posunie Váš biznis vpred, nájdete v našom
e-booku „Otvorenie kaviarne“, ktorý si
môžete zdarma stiahnuť na webstránke
www.caffemilani.sk
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Vyrába podľa najmodernejších štandardných technologických podmienok, ktoré zabezpečujú maximálnu aktivitu, čistotu a biologickú
dostupnosť účinných látok.
Vlastné suroviny a výrobné postupy sú zárukou kvality, čerstvosti a čistoty, čím sa doplnky výživy Webber Naturals líšia od produktov
iných výrobcov. Sme výhradným producentom vitamínových doplnkov Sunkist® (Smaragd) v Kanade. Prinášame vám tiež ďalšie
produktové línie Webber Naturals: MetaSlim®, Cold-A-Tak®, Echi-naMax® a MultiSure® multivitamíny.
Webber Naturals je známy vytváraním špecifických riešení pre konkrétne použitie zákazníkmi. Sme jedna z mála spoločností v Severnej
Amerike s možnosťami a odbornosťou využitia softgélov, použitých na výrobu kapsúl s liečivom - táto forma je obľúbená u mnohých
doplnkov výživy. Využívame tiež ďalšie formy pre naše produkty: prášok, tinktúry, kvapaliny a sirupy, rovnako ako aj tablety a kapsule.
Výživové doplnky Webber Naturals sa vyrábajú nadštandardnými postupmi, pri použití NAJMODERNEJŠÍCH kontrolných testov
kvality, ktoré zabezpecujú maximálnu aktivitu a biologickú dostupnosť účinných látok. Vitamíny Webber Naturals NEOBSAHUJÚ
chemické konzervačné látky ani farbivá. Sú vhodné aj pre diabetikov a vegetariánov.

www.webbernaturals.sk
www.webbernaturals.sk

www.webbernaturals.sk
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Dovoz a distribúcia: Life Group s. r. o., Infolinka: 0903 700 456

ČESKÝ VÝROBCA ČOKOLÁDY
už od roku 1992

Ponuku čokoládok ku káve s logom CARLA alebo vlastným logom si vyžiadajte
na carla@carla.sk alebo na tel. 0903 655 192.
Ďalšie informácie o výrobkoch nájdete na:

Výrobca: www.carlachocolate.com

Zastúpenie SR: www.carla.sk

JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Mpumalanga a Krugerov národný park
Vo východnej časti Juhoafrickej republiky sa rozprestiera oblasť
s názvom Mpumalanga. Táto provincia je známa jednou z najväčších
turistických atrakcií krajiny, ktorou je Krugerov národný park.
pretože sa brány otvárajú a zatvárajú
v presne určených hodinách, ktoré sa
menia podľa mesiaca v roku. Ak príde
návštevník po otváracom čase, do národného parku ho nikto nepustí a musí
čakať do ďalšieho dňa. Aj my sme museli pred vstupom do parku šliapnuť na
pedál džípu, aby sme stihli prísť k bráne
včas. Nebolo to jednoduché, lebo na
ceste stálo stádo hovädzieho dobytka
a nechcelo sa pohnúť. Cítili sme sa veľmi šťastní, keď sme sa ocitli pred bránou
parku, hoci sme ešte nemali vyhraté.
V strážnej miestnosti vypadla elektrina
a pracovníci parku si nevedeli v počítači
overiť, či sme platení návštevníci a či nás
čakajú v konkrétnom kempingu. Nakoniec tam zavolali a ručne zdvihli rampu.

Park je jednou z najpozoruhodnejších
rezervácií divokej zveri v Afrike vôbec,
s plochou viac ako dvadsaťtisíc kilometrov štvorcových. Je symbolom turistickej
Južnej Afriky. Ponúka presne to, čo sa
od Afriky očakáva – množstvo zvierat
voľne žijúcich v prírode. Návštevník tu
môže pozorovať geparda, leoparda, leva,
hyenu škvrnitú, byvola, stáda zebier, antilop, slonov, žiráf a veľa ďalších druhov
cicavcov. Malo by ich tu žiť stopäťdesiat
druhov. V parku sa vyskytuje neuveriteľných päťstosedem vtáčích druhov vrátane dravcov a pštrosov. Tí, ktorí majú oči
otvorené, môžu pozorovať veľa druhov
plazov, obojživelníkov a hmyzu.
Celý Krugerov národný park je
oplotený z dôvodu pytliactva a ochrany zveri. Vstupuje sa preto len ôsmimi
bránami. Najsevernejšiu vstupnú bránu
až po najjužnejšiu spája asfaltová cesta
dlhá štyristoštrnásť kilometrov, kde je
povolená najvyššia možná rýchlosť päť16
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desiatka z dôvodu voľne žijúcich zvierat
a častého stretu s nimi. Asfaltka je doplnená dobre udržiavanými štrkovými
cestami.
Dôležité je, aby všetci návštevníci prišli do parku v správnej hodine,

Pred vstupom do národného parku
sa treba vždy ohlásiť miestnym pracovníkom na kontrolu evidencie a zaplatiť
vstupný poplatok za osobu aj vozidlo.
Okrem toho zamestnanci parku skontrolujú kufor auta, či náhodou niekto
nevezie so sebou strelnú zbraň. Keď
sme prešli aj touto kontrolou, pomocou
drevených tabuliek, na ktorých bolo

žijú ľudia voľne a zvieratá sú v ohrade. V Krugerovom parku
žijú voľne zvieratá a ľudia sú pred nimi chránení v kempoch
za vysokými ohradami. Ubytovanie v kempingoch je obyčajne v „rondaveloch“. V afrikánčine znamená slovo rondawel
západnú verziu ubytovania v štýle africkej chatky, ktorá býva
obyčajne kruhového tvaru so slamenou strechou. Niektoré
kempingy sú zariadené jednoducho, iné sú veľmi komfortné,
čomu zodpovedá aj premrštená cena. V týchto zariadeniach
je všetko prispôsobené k spokojnosti náročného zákazníka,
vrátane bazéna a klimatizácie.

označenie ubytovacích zariadení popri prašnej ceste, sme sa
sami prepravili k nášmu kempingu. Stmievalo sa a mali sme
dosť strach, že to do tmy nestihneme a stratíme sa. Už po pár
desiatkach metrov sme prekvapení zbadali dvoch nosorožcov
a nehovorím o stádach antilop, prebiehajúcich nám cez cestu.
Prišli sme už za tmy. Čakal nás ranger, ktorý nás ubytoval
a dal prvé pokyny.
Boli rôzne, ako napríklad, že chodiť sa smie v kempingu len
po vyhradených chodníkoch. Až sem sa môžu divoké zvieratá dostať, hoci je v oplotení zavedený elektrický prúd. Alebo
oznam, že ráno nás príde zobudiť osobne ranger o štvrtej hodine ráno. Strašná hodina!
Ako to vôbec na bežnom safari prebieha? Zvieratá sa chodia ráno a večer pásť, počas horúceho dňa a v daždi odpočívajú. Z tohto dôvodu sa na safari vstáva skoro ráno, prakticky
ešte za tmy. Rangeri osobne urobia budíček svojim hosťom. Tí
sa stretnú na určitom mieste v kempingu, kde sa môžu občerstviť kávou alebo čajom a sušienkami. Návštevníci si nastúpia
do pripravených džípov alebo špeciálnych vozidiel a o šiestej
hodine ráno vyrážajú na tri hodiny pozorovať prírodu a zver za
prítomnosti šoférujúceho rangera. Až po návrate do kempingu
čakajú turistov bohaté raňajky. Počas dňa turisti odpočívajú,
obedujú a dospávajú. Večer o šestnástej hodine pokračuje
výjazd za zvieratami obyčajne s výkladom rangera, opäť v trvaní tri hodiny. Plní zážitkov a uťahaní z fotenia a filmovania sa
nadšení turisti tešia na spoločnú večeru pri ohni. Park ponúka
aj krásne prírodné scenérie a tie, spolu s „veľkou päťkou“, vám
najlepšie priblížia miestni rangeri. Vysvetlia stopy v piesku,
zvyky zvierat, ale aj vymenujú hviezdy na oblohe na južnej pologuli počas nočného safari s reflektorom v ruke.
Množstvo zvierat môže návštevník pozorovať aj priamo
v kempoch, hoci sú pred veľkými zvieratami chránené plotom
a elektrickou energiou. Ak by som chcela jednoduchou formou vysvetliť, ako to v Krugeráku funguje, tak by som povedala, aby si človek predstavil klasickú zoo niekde v Európe. Tu

Krugerov národný park je najstarším parkom v Afrike a je
domovom pestrej fauny a flóry. Zosobňuje safari a hľadanie
Veľkej päťky – slona, leva, nosorožca, byvola a leoparda, ale aj
možnosť vidieť množstvo antilop, zebier, pakoní, hrochov, krokodílov, paviánov, makakov, žiráf, hyen, dokonca aj gepardov.
K parku patria aj pichľavé akácie, červená zem, cikády a všadeprítomné zvieratá. Je to presne taká Afrika, aká bola kedysi,
s vôňou divočiny. Na safari človek pocíti slastný pocit voľnosti
a slobody. Všade, kam oko dohliadne, vidí úžasnú panorámu
plnú zvierat. Tak asi v minulosti vyzerala planéta. Tu to zostalo.
Úžasná príroda, neskutočné množstvo zvierat vo voľnej prírode, príjemní ľudia. Toto je výstižná definícia oblasti Mpumalanga.
S i lva Va c u l í ková ,
úryvok z knihy Svet na dlani
w w w. s i lv i a - foto . s k

CESTUJTE – SPOZNÁVAJTE – ZAŽITE S NAMI!

OBJAVUJTE SVET
AJ V ROKU 2020!

VÁM PONÚKA BOHATÝ VÝBER ZÁJAZDOV
RENOMOVANÝCH CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ .

LETO 2020

- už v predaji ZA VÝHODNÉ CENY !
DARUJTE POD STROMČEK ZÁŽITOK- DARUJTE ZÁJAZD !

924 01 Galanta, Šafárikova 1526, tel. 031/7802106-8
e-mail: gita@gita.sk, www.ckgita.sk
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AKO SA CHRÁNIŤ PRED CHOROBAMI, KTORÉ
NA NÁS STRIEHNU V MHD?
Poznáte to, počas zimných mesiacov býva
cestovanie MHD skutočne náročné. Prechod zo zimy do prekúreného prostredia
mestskej hromadnej dopravy, kde nám po
naobliekanom tele stekajú kvapky potu po
chrbte a ledva dokážeme dýchať, je nielen
nepríjemný, ale aj ideálny pre množiace sa
baktérie a vírusy.
Ťažký vzduch, zahmlené okná a dochytané držadlá v MHD, kašľajúci, kýchajúci
a smrkajúci spolucestujúci sú bežnou každodennou rutinou ciest z práce a do práce.
Táto rutina predstavuje obrovský nápor na
našu imunitu, ktorá dostáva v MHD počas
zimy poriadne zabrať. Ako ju chrániť pred
tým, aby ju spomínané nástrahy neoslabili?

 nedostatočná hygiena (umývanie rúk)
 strava s nízkym obsahom vitamínov

Ako sa chrániť?
Počas cestovania v prostriedkoch hromadnej dopravy by sme sa nemali dotýkať rukami úst a tváre, pretože tak je pravdepodobnosť nákazy baktériami a vírusmi vyššia.
Hneď po príchode domov je potrebné
umyť si ruky. Ak používate výhradne iba
dezinfekčné mydlo - môžete si naopak
uškodiť, pretože “netrénujete” svoj imunitný systém, navyše prichádzame tak aj
o baktérie, ktoré nám pomáhajú. Aj v tomto prípade teda platí staré známe - všetkého veľa škodí, preto sa držte zásady, že
dezinfekcia je výborný sluha, no zlý pán.

Hrozba všade naokolo
Posilnite si imunitu
Hoci sa dopravné prostriedky pravidelne
čistia, baktérie sa prostredníctvom stoviek
cestujúcich po pár hodinách opäť usídlia
v ich útrobách. To predstavuje nebezpečenstvo najmä pre ľudí trpiacich oslabeným
imunitným systémom. Väčšina baktérií, ktorá “takto cestuje” spolu s nami v MHD zapríčiňuje najmä ochorenia dýchacích ciest.

Na vyvolanie choroby vplýva
hneď niekoľko faktorov:
 oslabený imunitný systém

Základom je dostatok stravy obsahujúcej
ovocie a zeleninu, teda vitamíny, ktorých
je cez zimu menej ako v lete. Snažte sa
konzumovať najmä stravu z našej zemepisnej lokality ako sú jablká, červená
paprika či kapusta, ktorá obsahuje dostatok vitamínu C, ale napríklad aj citrusové
plody.
Ako prevencia, resp. zvýšenie odolnosti proti teplotným šokom je vhodné
aj pravidelné saunovanie. To pomáha pre

lepšie znášanie nielen zimy, ale aj letných
horúčav. Bohužiaľ do sauny nemôžu ísť
ľudia napr. ľudia s vysokým tlakom, ale aj
ľudia s mnohými inými zdravotnými problémami.
Menej známym, no o to viac účinným
pomocníkom v ochrane organizmu a posilnení obranyschopnosti je hliva ustricová.
Jej využitie sa nekončí len v kuchyni. Hliva
obsahuje viacero užitočných vitamínov,
aminokyselín a minerálov. Avšak najdôležitejšia látka z hlivy pre organizmus je beta
glukán.
„Beta glukán môže pomôcť nielen
ako prevencia proti ochoreniam, ale podporuje aj hojenie rán a zabraňuje infekcii,
čo je počas zimných mesiacov, kedy je
telo neustále atakované zvýšeným množstvom chorôb všade naokolo (napríklad
aj v MHD) skutočne neoceniteľné,” hovorí
Ing. Adrián Doboly, odborník na imunitu zo
spoločnosti Natures.
Imunitný systém je dennodenne
poškodzovaný stresom, znečisteným
životným prostredím, či nesprávnymi
životnými návykmi a ak sa nestíha zregenerovať, svoje úlohy už nemusí zvládať. To sa môže prejaviť ochorením. Beta
glukán pomáha udržiavať jeho správnu
funkčnosť.

: podpora imunity pre celú rodinu*
Beta Glucan Detský sirup 1+
•
•
•
•

bez konzervantov
pre deti od 1 roka
s obsahom beta glucanu a vitamínu C
výborná jahodová príchuť

Beta Glucan 240+ 30 kapsúl

• významná dávka beta glucanu +
vitamínu C a D (nielen) pre
správne fungujúci imunitný systém*
• vhodný pre každodenné užívanie
Žiadajte vo svojej lekárni!
www.natures.sk
Výrobca: Natures s.r.o., A. Sládkoviča 33, 91701 Trnava. Vyrábané v systéme riadenia kvality ISO 9001:2008 a systéme bezpečnosti potravín ISO 22000:2005. *Schválené
zdravotné tvrdenie podľa Nariadenia (ES) č. 1926/2006 pre vitamín C a vitamín D: prispieva k správnej funkcii imunitného systému.

cafenews 2019-11 1-3 bgds1+ bg240+.indd 1
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Nadácia Detského kardiocentra
zahájila už 3. ročník projektu edukácie
detí s vrodenou chybou srdca
Vzdelanie aj pre choré
deti? Ide to!
Už tretí rok Nadácia Detského kardiocentra učí deti s vrodenou chybou srdca,
že aj napriek ich ochoreniu môžu viesť
plnohodnotný život a dosiahnuť svoje
ciele. Toto všetko sa stáva skutočnosťou
prostredníctvom unikátneho projektu
s názvom Žijem naplno, ktorý funguje na
princípe špeciálnych pedagógov. Tí navštevujú tieto deti v pohodlí ich domova,
aby im pomohli dobehnúť ochorením
spôsobené hendikepy. Navyše, s blížiacou sa kolaudáciou nového pavilónu
Detského kardiocentra sa blíži aj jedno
veľké prekvapenie.
Od septembra zahájila Nadácia Detského kardiocentra už tretí ročník pro-

jektu Žijem naplno. Doteraz sa podarilo
pomôcť už viac ako tridsiatim deťom
zo západného aj stredného Slovenska.
Špeciálni pedagógovia navštevujú deti
s ochorením srdca, ktoré nemôžu pravidelne navštevovať škôlku či školu,
priamo doma, aby s nimi preberali to,
čo by sa ako zdravé deti učili v škole či
škôlke. Na deťoch zaradených do projektu edukácie je vidieť neuveriteľný
pokrok v jemnej motorike, hrubej motorike, v sústredení, v rečovej znalosti či v zlepšených výsledkoch v škole.
Novinkou v projekte má byť úplne nové
interaktívne centrum, ktoré uzrie svetlo
sveta v momente, keď bude uvedený
do prevádzky nový pavilón Detského kardiocentra. Toto centrum bude
miestom pre špeciálnych pedagógov,
logopédov, psychológov a ďalších od-

Žijem naplno!

borníkov, ktorí sú nesmierne potrební
a nápomocní deťom v Detskom kardiocentre. Novinkou bude aj možnosť psychologickej podpory pre deti aj ich rodičov, ktorí môžu využiť v rámci projektu
telefonický či osobný kontakt s našou
psychologičkou.
V tej najdôležitejšej úlohe, získať finančné prostriedky nadácii pomáhajú
sponzori, bez ktorých by nebolo možné
spomínaný projekt realizovať. Veľká vďaka patrí generálnemu partnerovi projektu, spoločnosti Slovclean, hlavným partnerom Finportal a Slovenskej sporiteľni
a tiež reklamnému partnerovi spoločnosti Sanofi. Ďalšou ambíciou nadácie je
zaradiť tento projekt aj na východné Slovensko a pomôcť v edukácii aj tamojším
pacientom Detského kardiocentra.

Nadácia Detského kardiocentra sa o pacientov s vrodenou chybou srdca zaujíma aj po ich prepustení z hospitalizácie. Špeciálnu starostlivosť si vyžadujú pacienti
vzhľadom na ich sťaženú prispôsobivosť na bežný každodenný režim, prirodzený pre ich rovesníkov. Ide o následky
po rôznych zákrokoch a liečebných metódach. V súvislosti
s prerušovanou pravidelnou školskou dochádzkou a ďalšími pre život zdravého dieťaťa samozrejmými životnými
situáciami sa kardiologicky choré dieťa ťažko zaraďuje
do normálneho života.

3. ročník

Nadácia DKC preto organizuje projekt, ktorý bude týmto
deťom poskytovať možnosti ľahšie sa zaradiť do života,
a to s pomocou terapeutov a špeciálnych pedagógov.
Tí budú vzdelávať malých pacientov v pohodlí ich domova. Cieľom projektu je, aby asistenti a pedagógovia v podobe tréningov a doučovacích metód špeciálnymi prístupmi
pomáhali chorým deťom a ich rodičom prekonávať ochorením spôsobené handicapy.

Pomôcť môžete aj vy! Aj vďaka vašej podpore môže dostať čo najviac
detí šancu na plnohodnotný život.
V prípade záujmu nám napíšte na srdiecko@nadaciadkc.sk.

GENERÁLNY PARTNER:

HLAVNÍ PARTNERI:

REKLAMNÍ PARTNERI:

www.nadaciadkc.sk
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Reštaurácia Husacina u Galika už takmer 21 rokov ponúka svoje špeciality návštevníkom Slovenského Grobu. Nie je reštauráciou, akých sú desiatky. Zameriava sa na
prípravu a podávanie pečených husí, kačíc, lokší a husacích pečienok. Špecifikom
reštaurácie je aj príprava lahodných pečených prasiatok.
Používa vlastné, rokmi overené receptúry, vychádzajúce z tradície. Hostia tejto
reštaurácie nájdu svoje pohodlie v hlavnej časti pre 50 osôb a troch samostatných
salonikoch pre 40, 16 a 10 ľudí, ktoré sú vhodné pre menšie rodinné posedenia, oslavy, pracovné stretnutia či rokovania v súkromí.
Rezervacie na tel. číslach:
tel.: +421 33 6478550
mob: +421 948 777 300
E-mail: info@husacinaugalika.sk
husacinaugalika@gmail.com

Lipová 21
900 26
Slovenský Grob
www.husacinaugalika.sk

Chrumkavá hus
Aspoň 12 hodín pred pečením pekne vyčistenú a umytú hus musíme dôkladne zvonka
i zvnútra nasoliť. Už v pekáči hus umyjeme od soli mliekom. Pečieme ju v keramickom pekáči, pri teplote 170 C, položenú prsiami nadol, odkrytú, asi 2,5 hodiny. Keď sa
odtiahne mäsko z kožiek, znížime teplotu a hus otočíme. Po dopečení hus vyberieme
z pekáča a postavíme, aby z nej stiekla masť. Podávame ju s lokšami alebo knedľou
a červenou dusenou kapustou.

Golguz je ten pravý
Vinárstvo Golguz patrí medzi slovenskú
špičku. Vína z Panonie zbierajú ocenenia
nielen doma, ale aj v zahraničí. Vinice sa
rozprestierajú medzi obcami Bojničky
a Dvorníky a chuť vína ovplyvňuje poloha i blízkosť rieky Váh, ktorá pozitívne
vplýva na mikroklimatické podmienky
a dotvára tak unikátny charakter tejto
vinohradníckej lokality. „Naša firma
vlastní 240 hektárov vlastných viníc a
tomu je primerané množstvo hrozna.
Robíme víno z vlastnej produkcie, čo si
žiada hrozno najvyššej kvality s patričnou
pridanou hodnotou. Nie je naším cieľom
vyrobiť x milión fliaš. Golguz musí byť
zárukou kvality,“ povedal majiteľ vinárstva Róbert Čík
Na prestížnej výstave v Paríži získalo Rulandské biele zlatú a Irsai Oliver
striebornú medailu. Po Valtických
vínnych trhoch sa zlato trbliece aj na
fľašiach Pálavy a Chardonnay. Ba, čo viac,
v medzinárodnej konfrontácii dvanástich
krajín v Ostrave získalo dvojnásobnú
zlatú medailu a prvenstvo celkového

šampióna biele víno Cuvée Premium
2017 a zlatú medailu zase červené víno
Cuvée Premium 2015. Šesť vín sa dokonca umiestnilo aj v Národnom salóne vín
Slovenskej republiky.
Titul šampióna na výstave Pinot Masters
v Limbachu získalo Chardonnay, výber
z hrozna, 2017. Na Grand Prix Vinex
v Brne zažiaril Golguz v konkurencii
jedenásť štátov a veľkú zlatú medailu získali vína Rulandské šedé terroir,
neskorý zber, 2016, a tiež Chardonnay,
výber z hrozna, 2017 aj Rulandské biele,
výber z hrozna, 2017. Golguz, ktorý
v rokoch 2015 a 2017 získal ocenenie
Vinárstvo roka na Slovensku môžete nájsť
v prestížnych hoteloch, či vybraných
vinotékach. Poslúžiť môže aj ako ideálny
vianočný darček. „Pre firemnú klientelu vieme zabezpečiť darčekové balenie,
potlač loga na fľaše a tiež robíme degustácie pre rôzne skupiny, ktoré majú radi
kvalitné slovenské víno,“ doplnil riaditeľ
vinárstva Miloš Holík.

P R E VÁ D Z K A B O RY M A L L
w w w. n a i l b a r. s k

do 31. 12. 2019

ZĽAVA

15%

Nailbar studio

Inzercia

Darček,
ktorý teší a pomáha

liek Wobenzym®
Navyše ZADARMO darček,
ktorý doručíme až k vám domov!!!
K lieku Wobenzym 800 tbl. poukaz
na darčekový set prírodnej kozmetiky Weleda
v hodnote cca 15 €
Akcia platí
od 1. 11. 2019 do 19. 1. 2020

Viac na www.wobenzym.sk
Wobenzym je tradičný liek z prírodných zdrojov na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu pre používateľov.
MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice. MUDr. Richard Zachar, Kamenná 46, 966 22 Lutila, konzultácie na tel.: 0911 723 175.
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www.eurosofa.sk

U239

rozmer: 167 x 346 x 216 cm
celokoža DENVER
1,3 - 1,5 mm hrubá

12

elementov
v akcii

2 399, €
luxusná látka

1 680, €

U141

rozmer: 152 x 340 x 266 cm
celokoža DENVER
1,3 - 1,5 mm hrubá

2 199, €
luxusná látka

1 560, €

12

elementov
v akcii

U325

rozmer: 236 x 302 cm
celokoža DENVER
1,3 - 1,5 mm hrubá

1 580, €

12

elementov
v akcii

U118

rozmer: 266 x 328 cm
celokoža DENVER
1,3 - 1,5 mm hrubá

11

elementov
v akcii

Predajňa Bratislava R1 centrum, Rožňavská 1, 02/443 71 338, info@eurosofa.sk
Predajňa Banská Bystrica Radvaň Park, Zvolenská cesta 30A, 048/416 36 76, bb@eurosofa.sk
otváracie hodiny: Po - Ne 900 - 1900

2 019, €
luxusná látka

1 364, €

