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Ahojte!
Než začneme písať úvodné riadky, ktoré vás možno určitým spôsobom 
vtiahnu do deja našich príprav, radostí a očakávaní, ktoré sme mali pri 
plánovaní a tvorbe magazínu, pomôžeme si citátom, ktorý vznik toho, 
čo práve „držíte v rukách“, čiastočne vysvetľuje. 

„Život nie je o tom, čo získame. Je o tom, kým sa staneme. Čím prispeje-
me, čo vytvoríme... To dáva nášmu životu zmysel.“ 

Takým malým kúskom, ktorý napĺňal naše srdcia radosťou a  vypĺňal 
väčšinu našich víkendov, bolo prvé číslo nášho magazínu. Tak ako mno-
hí z vás, aj my sme chceli niečo vytvoriť. Zanechať po sebe niečo hma-
tateľné, čosi, čo vo vás pri listovaní jednotlivých strán, čítaní riadkov či 
chvíľkovom hlbšom dívaní sa na fotografie, vyvolá emóciu. 

Posledné mesiace sme preto usilovne pracovali na vzniku prvého čís-
la magazínu, ktorý v sebe nesie náznaky jari. Na nasledujúcich stra-
nách tak nájdete 13 receptov, od inšpirácií na raňajky, polievky, po 
hlavné jedlo a sladké dezerty, 3 knižné recenzie, pri ktorých zatúži-
te siahnuť po knihe a  schúlení pod dekou si vychutnávať splynutie 
s hlavnou postavou príbehu, tipy na šťastnejší život v súlade s hygge 
filozofiou a prekonanie jarnej únavy prostredníctvom vybraných jo-
gových pozícií a rád od inštruktorky jogy. 

Na záver by sme chceli vysloviť len jedno prianie – nech vás náš maga-
zín inšpiruje a pomáha vám smerovať k naplneniu vašich snov. Aj keby 
tým snom malo byť upečenie krehkých citrónových madleniek, cesta 
za vytúženou postavou, či chvíľkové zastavenie sa a  vychutnávanie si 
okamihu...

Veronika



V E R O N I K A   Č O P Í K OVÁ

Blogerka roka 2017 v kategórii Gastro-
nómia, autorka blogu Lenivá Kuchárka 
a zástanca chutného, doma priprave-
ného jedla, zdravého životného štýlu a 
kvalitných produktov. Miluje pečenie 
zdravších dobrôt s nižším obsahom 
cukru a s použitím celozrnných múk. 
Ak práve nepracuje či nepečie, rada sa 
túla mestom a objavuje nové kaviarne, 
číta knižky, pozerá seriály alebo študuje 
zahraničné foodblogy. 

M O N I K A   Č O P Í K OVÁ

Obyčajné žieňa so snom veľa vidieť, veľa 
si vypočuť a veľa prečítať. Rado sa túla 
a rado behá, najmä vtedy, keď nebeží 
na autobus. Ocení s láskou pripravenú 
kávu i láskavých ľudí na svojom mieste. 
Zbožňuje prechádzky po lese, citáty v 
úvode príbehov, písanie atramentovým 
perom. Sníva o stroskotaní á la Robin-
son, no nateraz sa len vďačne stráca v 
literatúre, v galériách a v uličkách sta-
rých miest. Nájdete ju na jej blogu 
Listovník.sk 

I V K A   T I Š K OVÁ

Autorka blogu Dottka.sk, miesta, kde 
sa pečenie nespája iba so sladkosťami, 
ale nájdete na ňom aj krásu zachyte-
nú vo všednosti. Pečenie sa jej spája so 
spomienkami, keď ako menšia trávieva-
la zimné podvečery u babky, prípravou 
vianočných sladkostí. Štrngot kovových 
vykrajovačiek a formičiek, zvuk dreve-
ného valčeka vaľkajúceho cesto, ple-
chov vyťahovaných z rozpálenej trúby, 
rozhovory s babkou a vône... 

P E ŤA   S AT I N OVÁ

Každé ráno začína a večer končí deň 
ako lektorka Power Yogy. Medzitým pô-
sobí ako právnička, a práve tieto dve, na 
prvý pohľad nezlučiteľné práce, pomá-
hajú  vytvárať akúsi rovnováhu v jej dy-
namickom živote. Šport ju sprevádza už 
odmalička, avšak práve yoga je pre ňu 
pohybovou aktivitou, ktorá sa dá prak-
tizovať po telesnej aj duchovnej stránke 
kdekoľvek, počas bežného dňa, za kan-
celárskym stolom nevynímajúc. 



RAŇAJKY

Mnohí z nás začínajú deň bez raňajok. 
Ďalší si nevedia predstaviť ráno bez svojej 
prvej rannej dávky kofeínu, ktorá im roz-
lepí oči a nabudí myseľ do nového dňa. U 
nás sa to strieda podľa obsahu chladnič-
ky a pevnej vôle vstať a nepredlžovať od-
kladanie budíka na najneskoršiu možnú 
hodinu. Všetky nedokonalosti si vynahrá-
dzame cez víkend, kedy naše raňajky na-
dobúdajú nový rozmer. Na nasledujúcich 
stranách nájdete výber našich najlepších 

raňajok, pričom sme dbali na rozmanitosť 
chutí a variantnosť jednotlivých jedál. Po 
tom, čo sa naučíte vyrobiť si svoju vlastnú 
granolu, ktorú si môžete vziať aj do práce 
a jedávať ju ako zdravý snack popri plne-
ní pracovných povinností, vám ukážeme 
ako zužitkovať zrelé banány v banánovom 
chlebe s malým množstvom cukru a náš 
výber zavŕšime jednoduchým ryžovým 
nákypom, ktorý sa dokonale hodí na ra-
ňajky či na obed. 

S energiou do nového dňa
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DOMÁCA GRANOLA

Ingrediencie
270 g ovsených vločiek
30 g kokosového cukru
130 g orechov 
(mandle, vlašské a lieskové orechy)
20 g strúhaného kokosu
1 ČL vanilky
1 ČL škorice
60 g kokosového oleja
100 g medu

Postup

Do väčšej misky nasypeme ovsené vločky, 
cukor, nasekané orechy (mandle ponechaj-
te v celku, upečené mandle obalené vrstvou 
medu sú chuťové nebíčko), škoricu a vanilku. 

Pridáme kokosový olej a med a poriadne pre-
miešame, aby sa suché a mokré ingrediencie 
dobre prepojili. Vysypeme na plech vyložený 
papierom na pečenie a lyžičkou zmes rovno-
merne rozprestrieme.

Pečieme v rúre vyhriatej na 160 °C 15 až 20 mi-
nút. Počas pečenia 1-2 krát premiešame, aby 
sa granola upiekla rovnomerne. 

Po upečení vytiahneme granolu z rúry a ne-
cháme vychladnúť. Počas chladnutia ju ešte 
párkrát premiešame, aby sa nezlepila dokopy 
a zachovala si sypkú konzistenciu.
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Postup

V tanieriku rozpučíme vidličkou 3 banány. V miske 
zmiešame rozpučené banány, vajíčka, vlažné roz-
pustené maslo a trstinový cukor. Pridáme múku, 
ovsené vločky, soľ a kypriaci prášok do pečiva a 
opäť premiešame. Na záver pridáme nasekané vlaš-
ské orechy a kúsky čokolády a premiešame. Cesto 
preložíme do formy na biskupský chlieb, ktorú si 
predtým vyložíme papierom na pečenie. Vložíme 
do rúry a pečieme pri 180 °C cca. 50 – 60 minút.

Tip: na  vrch cesta môžete pred pečením pridať 1 
pozdĺžne prekrojený banán na ozdobu

Ingrediencie

100 g celozrnnej špaldovej ( jemnej) múky
110 g mletých ovsených vločiek
1,5 ČL kypriaceho prášku do pečiva
¼ ČL soli
40 g trstinového cukru
3 vajcia
125 g masla
3 zrelé banány (čím zrelšie, tým lepšie)
50 g horkej čokolády
hrsť vlašských orechov

BANÁNOVÝ CHLIEB
Dokonalá kombinácia banánov, vlašských orechov a našej milovanej čokolády.
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RÝCHLY RYŽOVÝ NÁKYP

Postup

Ryžu odvážime, presypeme do sitka a  premyjeme 
studenou vodou. Následne ju vložíme do hrnca, za-
lejeme mliekom, pridáme štipku soli a  citrónovú 
kôru a premiešame. Pri strednej teplote za občasné-
ho miešania privedieme do varu.

Znížime teplotu, prikryjeme pokrievkou a za občas-
ného miešania varíme dovtedy, kým nám ryža neab-
sorbuje všetko mlieko (cca. 25 – 35 minút). Uvarenú 
ryžu stiahneme zo sporáka a pridáme k nej cukor, 
vanilku a kocky masla. Premiešame, zakryjeme po-
krievkou a necháme chvíľku odpočívať.

V malom hrnci privedieme do varu višne, pomaran-
čovú šťavu a cukor. Znížime teplotu a varíme 15 mi-
nút, aby nám omáčka zhustla. Pohár na striedačku 
naplníme ovocím a krémovou ryžou.

Ingrediencie

220 g guľatozrnnej ryže
750 ml mlieka
štipka soli
citrónová kôra z 1 menšieho bio citróna
1 vanilkový cukor
2 PL trstinového cukru
30 g masla

Sladký kompót

hrsť odkôstkovaných višní z kompótu
2 PL trstinového cukru
šťava z 2 pomarančov
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POLIEVKY
ktoré vás príjemne zahrejú

Dnešná doba si vyžaduje rýchle riešenia. Občas však potrebujeme spomaliť a na chvíľku za-
hriať telo i dušu. Niečím príjemne voňavým, hrejivým a sýtym. Túto definíciu spĺňajú 3 poliev-
ky, ktoré nájdete na nasledujúcich stranách. Skladajú sa zo zopár ingrediencií, sú jednoduché 
a zdravé, nakoľko sú plné zeleniny a neobsahujú žiadnu múku. Veríme, že vám budú chutiť! 
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Postup

V hrnci opražíme na masti nadrobno nakrájanú ci-
buľku (použijeme celú zelenú časť aj spodok cibuľ-
ky okrem korienkov). K spenenej cibuľke pridáme 
na kocky nakrájané zemiaky a zalejeme vývarom. 
Prikryjeme a necháme variť na strednom plameni. 
Počas varenia pridáme soľ, čierne korenie a preliso-
vané strúčiky cesnaku na dochutenie. 

Po uvarení zemiakov polievku rozmixujeme tyčo-
vým mixérom a pustíme sa do servírovania. Podáva-
me s kockami opečeného chleba a jarnou cibuľkou. 

Ingrediencie

1 zväzok jarnej cibuľky (cca. 3 cibuľky)
10 ks menších zemiakov
2 strúčiky cesnaku
900 ml zeleninového vývaru
soľ
čierne korenie

POLIEVKA Z JARNEJ CIBUĽKY
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Postup

V hrnci zohrejeme olivový olej. Pridáme k 
nemu nadrobno nasekanú cibuľku a cesnak, 
na kolieska nakrájaný zeler a mrkvu a nastrú-
haný zázvor. Opekáme, kým nám zelenina 
nezmäkne. Následne pridáme všetky korenia 
– kari, rascu, čili a kurkumu, premiešame a 
prilejeme zeleninový vývar. Privedieme do 
varu. Následne znížime teplotu a varíme cca. 
30 minút. 

Na záver pridáme kokosové mlieko, nadrob-
no nasekaný koriander, soľ a čierne korenie a 
varíme, kým sa nám polievka nezohreje. Ho-
tovú polievku rozmixujeme do krémovej kon-
zistencie. Podávame s čerstvým koriandrom a 
sezamovými semienkami. 

Ingrediencie

2 PL olivového oleja
1 stredne veľká cibuľa
3 strúčiky cesnaku
2 stonky stonkového zeleru
700 g očistenej mrkvy
½ PL čerstvého zázvoru
2 ČL kari korenia
½ ČL rasce
1/3 ČL čili 
1 ČL kurkumy
800 ml zeleninového vývaru
400 ml kokosového mlieka
2 PL čerstvého koriandra
soľ
čierne korenie

KRÉMOVÁ MRKVOVÁ POLIEVKA
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Postup

Do hrnca dáme umyté zemiaky bez šupky. Zaleje-
me vodou (tak, aby boli zemiaky ponorené), oso-
líme a necháme variť na strednom plameni. Keď 
zemiaky začnú vrieť, znížime teplotu, pridáme 
kurací bujón a varíme domäkka. Uvarené zemia-
ky prepasírujeme cez sitko alebo len popritláčame 
vidličkou o boky hrnca (vodu nezlievame). 

Na panvici zohrejeme masť a pridáme k nej preli-
sované strúčiky cesnaku. Cesnak jemne osmažíme 
a pridáme k prelisovaným zemiakom. Premiešame 
a podľa chuti pridáme soľ a čierne korenie. Podáva-
me s domácimi cesnakovými krutónmi. 

Ingrediencie

6-8 stredne veľkých zemiakov
voda
soľ
kurací bujón
2-3 hlávky cesnaku (závisí od veľkosti a 
intenzity cesnaku – domáci je najlepší)
bravčová masť
cesnakové krutóny

BABIČKINA CESNAČKA
Pre tých, ktorí sa rozhodli vystrábiť z prechladnutia čo najviac prírodne. 

Hrejivá, voňavá a s pocitom domova nech ste kdekoľvek na svete.

Domáce cesnakové krutóny

Staršie kúsky chleba, ktoré už neplánujeme zjesť, narežeme na kocky a 
obalíme v pripravenej zmesi olivového oleja a cesnakového korenia (2 
PL olivového oleja zmiešame s lyžičkou mletého cesnaku). Rozprestrie-
me na plech vystlaný papierom na pečenie a dáme piecť do rúry na 10 
minút pri 180 °C. Krutóny poctivo sledujeme, aby nám neprihoreli. Po-
znávacím znakom je zlatistá farba. 

Keď obedujeme u priateľovej babičky, nikdy mi pri servírovaní poliev-
ky nezabudne pripomenúť, aby som si nedávala hneď všetky chrupky 
(krutóny) do polievky, lebo sa mi rozmočia. Ako môžete vidieť na fot-
ke, trošku na truc som tak spravila :)
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OBED
V tejto časti magazínu nájdete tipy na jednoduché, 
rýchle a chutné jedlá. Niektoré z nich vás príjemne gur-
mánsky prekvapia, iné ponúknu zdravšiu či šikovnejšiu 
alternatívu prípravy. Ak si tak ako my lámete hlavu nad 
tým, aké rýchle jedlo si dnes máte pripraviť, vyskúšajte 
niektorý z našich receptov. Veríme, že si pochutíte.

Postup

Vo vriacej osolenej vode uvaríme špagety al dente. 
Cesnak ošúpeme a nakrájame na tenké plátky. Pe-
peroncini alebo čili papričku nasekáme nadrobno 
(množstvo závisí od toho, akú pálivosť jedla obľu-
bujete, odporúčam začať 1/3 papričky).

Do malej panvice dáme olivový olej, cesnak, pap-
ričku a  na miernom plameni ohrejeme. Nesma-
žíme, ale pomaly ohrievame, aby olej absorboval 
vôňu cesnaku a papričky.

K uvareným špagetám pridáme omáčku, premie-
šame a servírujeme do tanierov. Na záver posype-
me hoblinkami parmezánu, nasekanou petržleno-
vou vňaťou a okoreníme štipkou čierneho korenia.

Ingrediencie

250 g špagiet
4-5 PL olivového oleja
6 strúčikov cesnaku
peperoncini (alebo sušená čili paprička)
parmezán
petržlenová vňať
soľ
čierne korenie

ŠPAGETY AGLIO OLIO E PEPERONCINO
Jednoduché a rýchle talianske jedlo z 3 základných ingrediencií.

OBED
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JEDNODUCHÝ CESTOVINOVÝ ŠALÁT

Postup

Vo vriacej osolenej vode uvaríme cestoviny al den-
te. V stolnom mixéri si pripravíme zálievku – olivový 
olej, šťavu z citróna a 2 až 3 hrste lístkov petržlenovej 
vňate rozmixujeme.

Uvarené cestoviny zalejeme pripravenou zálievkou 
a  premiešame. Na rozohriatej panvici si opečieme 
halloumi syr nakrájaný na kocky a na kolieska či na 
kocky nakrájanú cuketu. Syr a cuketu pridáme k ces-
tovinám.

Na záver primiešame k cestovinám čerstvo vylúpaný 
hrášok, nakrájané paradajky a uhorku. Podľa potre-
by dochutíme soľou, čiernym korením a bazalkou.

Ingrediencie

250 g cestovín fusilli
50 ml olivového oleja
šťava z ½ citróna
petržlenová vňať
225 g halloumi syra
1 cuketa
1 uhorka
paradajky
hrášok
soľ
čierne korenie
bazalka
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PEČENÉ KURACIE STEHNÁ S MARINÁDOU
Exotická kombinácia limetiek, medu a hrejivých korení.

Postup

Kuracie stehná premyjeme pod studenou vodou, 
utierkou osušíme a  poukladáme vedľa seba do 
pekáča. Šalotky ošúpeme, nasekáme nadrobno 
a preložíme do misky. Následne k nim pridáme 
prelisované strúčiky cesnaku, olivový olej, sójovú 
omáčku, soľ, čierne korenie, muškátový oriešok, 
čili, koriander a klinčeky rozdrvené v mažiari.

Marinádu dobre premiešame a vylejeme na kura-
cie stehná. Pekáč zakryjeme alobalom a kuracie 
stehná necháme marinovať 30 minút. Po uplynu-
tí času dáme alobal dole a vložíme do rúry, ktorú 
sme vyhriali na 190 °C. Pečieme 30 minút.

Po 30 minútach pekáč vyberieme, otočíme každé 
kuracie stehno na opačnú stranu a pečieme ďal-
ších 15 minút. Po 15 minútach potrieme každé 
stehno medom a pečieme posledných 15 minút.

Upečené kuracie stehná podávame s čerstvo uva-
renou ryžou basmati, limetkami a petržlenovou 
vňaťou.

Ingrediencie

6 kuracích stehien
3 menšie šalotky
2 strúčiky cesnaku
2 PL sójovej omáčky
20 ml olivového oleja
soľ
čierne korenie
1 ČL semiačok koriandra
½ ČL muškátového orieška
1/3 ČL čili
3 klinčeky
med

Podávame s

ryža Basmati
limetky
petržlenová vňať
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Stalo sa vám niekedy, že 
ste pri pohľade na obrázok 
či do výkladu dostali chuť 
na to, čo vidíte? Že ste ne-
mohli inak, len zastať a na 
chvíľočku opustene zízať? 
Veru, i my to poznáme. 
Túžba po niečom vzdiale-
nom číha na nás na kaž-
dom kroku. My môžeme 
jedine skúšať a tvoriť a tak 
meniť túžbu v inšpiráciu. 

V poslednom čase nás in-
špirujú knižky, a nielen tie 
kuchárske. Tentoraz listu-
jeme v knižkách z beletrie 
a hlceme stranu za stra-
nou, poddávajúc sa fantá-
zii, ktorá nepozná hrani-
ce. Dokážu nás strhnúť a 
zároveň upokojiť, pretože 
niekde tam „existuje niečo 
dokonalé“. 

Pre vás sme vybrali najvo-
ňavejšie a najchutnejšie z 
nich, tie, pri ktorých bu-
dete mať pocit, akoby to 
sladké pokušenie ležalo u 
vás na stole. 

Na nasledujúcich stra-
nách na vás čakajú recen-
zie i recepty inšpirované 
príbehom.

KNIŽNÉ TIPY
...ALEBO KEĎ VÁS K TVORBE INŠPIRUJE PRÍBEH



JOANNE HARRISOVÁ: 
       ČOKOLÁDA

Harrisovej Čokoláda je príbehom 
malomesta v  kúzelnom Francúz-
sku a očarujúcej postavy s  vôňou 

čokolády. Je písaná pre náročných, pre čo-
koholikov i knižných cestovateľov v jednom 
a atmosférou nás zvádza k prerozprávaniu 
v rozprávke. Načnime preto vetou kde bolo, 
tam bolo a ideálne so šálkou horkej čokolá-
dy v ruke.

Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno mesteč-
ko na francúzskom vidieku, v ktorom ľudia 
verili v pokoj... 

„Lansquenet-sous- Tannes nemá viac ako 
dvesto duší, je to len bodka na diaľnici me-
dzi Toulouse a  Bordeaux. Stačí žmurknúť, 

a  je preč. Hlavná ulica - dva rady domov, 
spolovice drevených, spolovice murova-
ných, tesne vedľa seba - a z nej vybiehajú 
bočné uličky ako zuby ohnutej vidličky. 
Medzi malými obchodíkmi vyčnieva žiari-
vo biely kostol.“

Do malého mestečka sa prisťahuje cudzin-
ka v červenom plášti a trúfalo si otvorí krá-
mik s cukrovinkami oproti kostolu. Krámik 
plný vône čokolády, pre niektorých však 
vône hriechu, pretože je práve obdobie 
pôstu. Snaží sa prilákať zákazníkov, zapad-
núť medzi susedov a možno sa aj usadiť. 
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Povahou však vyčnieva. Vianne Rocher je inte-
ligentná, emancipovaná žena a slobodná mat-
ka malého dievčatka Anouk. Očami mestečka, 
ktoré sa bojí neznáma, ju vidíme ako exotickú 
bytosť ovládajúcu mágiu kakaového prášku 
i kúzlo empatie.

Dejom hýbu základné ľudské vlastnosti ako 
strach, zaslepenosť a nenávisť, ale i nádej, od-
pustenie a  láskavosť. Vlastnosti, ktoré v  roz-
právkach navodzujú súboj dobra a zla. V súlade 
s tým tu vystupujú postavy, ktoré sú nositeľmi 
jedného alebo druhého pólu. Na jednej strane 
farár, asketický fanatik a  moralista, na druhej 
cudzinka zakladajúca čokoládovňu. Vianne Ro-
cher je z úst farára predstavovaná ako zosobne-
nie pokušenia, ktoré vedie k odvráteniu sa od 
Boha. V skutočnosti však len zmierňuje moc fa-
rára a do mestečka prináša oslobodzujúcu chuť 
zmyslov a novú slasť zo života. 

Pri čítaní románu sa pred vami rozprestrie plo-
cha malej komunity, ktorá postupne odhaľuje 
svoje farebné figúrky, ich túžby a nádeje, temné 
i svetlé zákutia. Výsledkom je plastické prostre-
die bohaté na charaktery a výrazné osudy po-
stáv, s ktorými súcitíte. Autorka má rozprávač-
ský talent a prostredníctvom malých detailov 
vytvára čarovnú atmosféru. Dej je nenáhlivý 
a nepredpokladaný, história hrdinky zahmlená 
a  budúcnosť poznačená tajomnou minulosťou 
jej matky. V priebehu čítania však ľahko po-
chopíte, že všetky postavy niečo spája.



Romány Joanny Harrisovej sú známe 
prebúdzaním zmyslov čitateľa. Vyvoláva-
jú vône a  chute, kreslia farbisté obrázky 
a o to väčšmi v nás posilňujú odvekú túžbu 
vstúpiť do príbehu a zažiť to, čo postavy. 
Román Čokoláda je toho dokonalým prí-
kladom. Jeho hrdinka vie totiž pre každé-
ho vybrať (a vyrobiť) pralinku, ktorá mu 
chutí najviac. Vždy som si želala mať po-
dobný „šiesty zmysel“ a nemenej túžobne 
by som si želala ochutnať tú pravú sladkosť 
len pre mňa. Lenže dejisko príbehu je pre 
nás zmyslovo uzatvorený svet, ktorého zá-
zraky sa dejú len vo fantázii. Škoda. I tak si 
však myslím, že žiadna skutočná pralinka 
by vám nemohla chutiť viac než samotný 
román Čokoláda.

„Mama by ma s láskavým pohŕdaním ozna-
čila za skrotenú alchymistku, ktorá čaruje 
v  kuchyni, hoci by mohla robiť zázraky. 
Lenže ja mám týchto ľudí rada aj s  ich 
drobnými starosťami. Nie je ťažké čítať im 
z očí, z úst - tomu so zatrpknutým výrazom 
určite zachutí pikantná pomarančová kôra 
v čokoláde; tá s milým úsmevom dostane 
marhuľové srdiečka; strapaté dievčatko 
si dá mendiants a  veselá žena plná elánu 
para orechy v čokoláde. (...)Predávam sny, 
štipku útechy, za hrsť nevinného sladkého 
pokušenia, aby všetci svätí skončili medzi 
orieškami a nugátmi... Je to také zlé? Farár 
Reynaud si to zrejme myslí.“
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KATHARINA HAGENA: 
CHUŤ JABLČNÝCH JADIEROK

Trpko-sladký príbeh v lyric-
kých tónoch s hĺbkou zabú-
dania, takou je románová 

prvotina Katriny Hagenovej, Chuť 
jablečných jadýrek. Pred ňou sa 
autorka venovala rozprávkam pre 
deti, no v tomto jej diele si možno 
vy nájdete tú svoju. Rozprávku o 
starom kamennom dome s čarov-
nou kulisou zdivočenej záhrady 
kdesi na vidieku.

Rozprávačkou príbehu je mladá 
Iris, ktorá sa vracia do rodičovské-
ho domu svojej matky a jej dvoch 
sestier na pohreb starej mamy 
Berthy. Ako dievča sem chodievala 

na letné prázdniny a trávila ich so 
staršou sesternicou Rosmarie, ktorá 
však v jedno leto tragicky zahynula, 
keď spadla zo strechy. Odvtedy je 
rodina poznačená a spomienky na 
dom vytesnené na okraj, takmer do 
zabudnutia. 

Po pohrebe však Iris oznámia, že 
stará mama odkázala dom práve 
jej, a teda len na nej zostáva ponoriť 
sa do spomienok a skompletizovať 
rodinnú históriu. Iris trávi niekoľko 
dní osamotená v dome po starých 
rodičoch a rozhoduje sa, či zmeniť 
svoj doterajší život, alebo ponechať 
rodinnú pozostalosť svojmu osudu. 

Knižka je písaná krásnym poetickým ja-
zykom, ktorý nám dokonale približuje pô-
vabné prostredie a nostalgickú atmosféru. 
Iris blúdi po dome a oprašuje predmety 
zapadnuté prachom. Počúva známe sto-
nanie dreva a na prechádzky do okolia sa 
vydáva v plesových šatách zo starých truh-
líc. Dom je presiaknutý spomienkami na 
minulosť a na každom kroku  jej ponúka 
niektorú z nich. Tú, ktorú Iris sama zažila, 
alebo tú, ktorú si vypočula z rozprávania. 
Jej pohľad do minulosti je príjemne suges-
tívny, pretože optika spomínania pripisuje 
niekdajším aktérom i prostrediu fantas-
tické črty. Ocitáme sa v sade za domom, v 
daždi lupeňov, kde jablone kvitnú dvakrát 
za rok a červené ríbezle belejú na slzy. V 
dome troch sestier, z ktorých každá je inak 
výnimočná, v dome babičky, ktorá vo svo-
jich posledných rokoch trpela Alzheime-
rovou chorobou. V ich príbehoch nachá-
dza Iris ženský odkaz o vrtkavosti šťastia a 
všednosti smútku, o plynutí času a nemož-
nosti vrátiť to, čo bývalo kedysi. Horkosť 
života nesie však v sebe istú nežnosť – vo 

väzbách, v pochopení, v zabúdaní a oživo-
vaní spomienok. 

„Teta Anna zemřela v sedmnácti na zápal 
plic, jenž se kvůli jejímu zlomenému srdci 
a doposud nevynalezenému penicilinu ne-
dal vyléčit. Ze světa odešla jednoho pozd-
ního červencového odpoledne. A když pak 
její sestra s pláčem vyběhla do zahrady, 
spatřila, jak s Anniným posledním chrasti-
vým vydechnutím všechny červené rybízy 
zbělely. Byla to velká zahrada, ta spousta 
starých rybízových keříku se prohýbala 
pod těžkými plody. Už dávno je měli skli-
dit, když ale Anna onemocněla, nikdo na 
bobulky nemyslel. Moje babička mi o tom 
často vyprávěla, protože to byla právě ona, 
kdo ty truchlící rybízky objevil. (...) ´Kon-
zervované slzy´, tak mu říkala moje ba-
bička. A na policích ve sklepě pořád ještě 
stály sklenice všech velikostí s rybízovým 
želé z roku 1981, z léta obzvláště slzotvor-
ného, Rosmariina posledního.“
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Iris necháva čas plynúť. Unášaná, 
daná napospas minulosti, nadobú-
da pre ňu čas subjektívny rozmer. 
Plynie inak, pomalšie, až rozospa-
to pomaly. Tomu je prispôsobená 
kompozícia príbehu: pretkávanie 
prítomnosti minulosťou, lámanie 
exaktného deja (a v ňom ľúbostnej 
línie) na dúšky a vnášanie reflexií, 
detailov. 

Spočiatku vás to možno vyruší a do-
slova zavalí množstvom lyrických 
viet v jemne baladickom nádychu, 
v ktorom i to tragické je vyčarova-
né poeticky, skľučujúco a nežne. V 
kontexte príbehu sú však práve tie 
prekrásnym štylistickým ornamen-
tom a po dočítaní tým najdôležitej-
ším z knižky. Na ich priestore spája 
autorka proces zabúdania a spomí-
nania do nedeliteľného cyklu a ako-
by balansuje na ich neexistujúcej 
hrane.

Príbehy, ktoré nám autorka pred-
kladá, sú príbehy z histórie žien jed-
nej rodiny, ohlodané zabudnutím 
na skelet – väčšinou smutné, až tra-
gické. Spomínaním sa však vyfar-
bujú do snových predstáv, napoly 
reálne, napoly vysnívané, s jadier-
kom symbolu či odkazu vo vnútri. 
Pre Iris. Pre nás. 

„Rozbujelá houština floxů jemně 
voněla. Stračky natahovaly svá mod-
rá kopí k večernímu nebi. Lupiny a 
měsíčky zářily nad pažitem. Zvonky 
na mě kývaly. Tlustými srdcovitými 
listy bohyšek se skoro nedalo pro-
hlédnout na zem, za nimi z listoví 
pěnily hortenzie, úplné houštiny 
hortenzií, modrorůžové, růžovo-
modré. Tmavě žluté a narůžovělé 
deštníčky řebříčku se skláněly přes 
cestu, a když jsem se narovnávala, 
moje ruce voněly po bylinách a let-
ních prázdninách.“
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AIMEE BENDEROVÁ: 
ZVLÁŠTNY SMÚTOK CITRÓNOVÉHO 

KOLÁČA

Ako by ste reagovali na to, ak by vám nie-
kto odhalil svoju dušu? Nie slovami, ale 
zákuskom, do ktorého prenesie svoje 

najtajnejšie pocity. Zákuskom upečeným z lás-
ky.

Malá Rose oslavuje deviate narodeniny a pri tej 
príležitosti jej mama upečie citrónový koláč, 
ktorý má tak rada. Jeho chuť je však pre Rose 
zrazu iná. Skrz sladkokyslú plnku a maslové 
cesto sa k  nej predierajú najvnútornejšie po-
city jej matky: prázdnota, bezradnosť a zúfalá 
túžba po niečom, čo by jej životu dalo zmysel. 
Rose spoznáva, že za vždy žiarivým úsmevom 
jej starostlivej mamy sa skrýva bolesť, že jej ro-
dina nie je takou, akou sa zdá.

„...když jsem dojedla to první sousto a počá-
teční dojem se vytratil, ucítila jsem nepatrnou 
změnu, nečekanou reakci. Jako kdybych měla 

někde hluboko v sobě senzor, který se právě 
pobudil, začal pátrat kolem sebe a upozornil 
má ústa na něco nového. Vynikající chuť přísad 
– jemné čokolády, čerstvých citrónu – mi totiž 
připadala jen jako maskování čehosi temnější-
ho a většího, a teď jako by se začala prosazovat 
chuť skrytá pod ní. Jasně jsem cítila čokoládu, 
ale v závanech a stopách se rozvíjela nebo ote-
vírala malost, pocit sevření, znepokojení, byla 
to chuť odstupu a já jsem věděla, že je nějak 
spojená s mou matkou.“

Život malej Rose je od tejto chvíle prevrátený 
hore nohami. Z jedál, ktoré si vloží do úst, cíti 
pocity ľudí, ktorí jedlo pripravili, a vďaka  tomu 
vie, že vo svete je viac smútku než radosti. Pre 
deväťročné dieťa trpké poznanie. O svoj dar 
nestojí a snaží sa mu vyhýbať jedlami vyrobe-
nými len za pomoci strojov. Spoločné večere s 
rodinou jej však naďalej prinášajú utrpenie a 
nechcené spoznávanie matkiných emócií. 

Ako dvanásťročná si Rose uvedomí, že 
mama si našla milenca. V jedle cíti nával 
viny, hanby a túžby, ktoré postupne vy-
prchajú, aby zanechali pachuť radosti. Na-
priek tomu sú však chute únosnejšie a Rose 
si priznáva, že je za mamine šťastie vďačná 
– v akejsi zvláštnej, zmätočnej rovine neide-
álneho sveta, v ktorom žije, v ktorom pozná 
i matkin smútok a samotu. Mamine tajom-
stvo nikomu neprezrádza, naopak, ucho-
váva ho v sebe ako mnohé ďalšie a pod ich 
ťarchou dospieva. 

„Provinilost v hovězí pečeni byla jako vek-
tor mířicí jedním směrem, jen taktak pře-
vážený vektorem touhy mířícím opačným 
směrem. Nenáviděla jsem to. Připadalo mi, 
jako bych proti vlastní vůli četla její deník. 
Věděla jsem, že spousta dětí během svého 
života zjistí, že jejich rodiče jsou jen nedo-
konalí, omylní lidé, ale zdálo se mi nespra-
vedlivé dozvědět se to tak brzo a tak tvrdě.“

Už po prvých stránkach príbehu spoznáte, 
že magické prvky prítomné v nadaní diev-
čatka, nevyčarujú rozprávku, akú by sme 
očakávali od žiarivého obalu so sladkými 
slovami. Naopak, slúžia abstrakcii tajnost-
kárstva, komplikovaných citových vzťahov 
a schopnosti dieťaťa vytušiť, že v rodine nie 
je všetko v poriadku. Preto, hoci nás Rose 
sprevádza od svojich deviatych narodenín 
do svojej dospelosti, jej takzvané životné 
peripetie nevypĺňa maturitný ples, roz-
vinutý románik či internát vysokej školy. 
Nie, pozornosť knihy je obrátená najmä za 
dvere 4-člennej rodiny držiacej pohroma-
de akoby len zázrakom a už širší kontext 
osamelosti a vyčlenenia z kruhu rovesní-
kov sa pripomína skôr tým spôsobom, ako 
sa Rose vo svojom rozprávaní takmer vô-
bec nevenuje škole a priateľom, ako túto 
rovinu zámerne a citlivo obchádza. 
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Rose je hĺbavým rozprávačom s prenika-
vým pohľadom. Mnohokrát nám len na-
značí to, čo sama neprezradí „nahlas“, ale 
schválne zredukuje – na pomysel, na osa-
melý obraz.

„Při tom vyprávění neplakala, ale mluvila 
tišeji, pokorněji. Když to Joseph slyšel, ob-
vykle odcházel z pokoje. Zamilovali jsme 
se do sebe během pár vteřin, pokračovala 
máma. Doslova vteřin. Prásk! Usmála se na 
něj a on prošel místností, kde jsme právě 
byli, a zamířil do svého pokoje, kde se tiše 
zavřel. Pamatovala jsem si tenhle jeho od-
chod z každé místnosti v domě, jako by 
matka nedělala nic, než pořád dokola vy-
právěla o jeho narození. Upřímně řečeno, 
nejspíš to vyprávěla jen párkrát, ale já jsem 
si ho v duchu představovala, jak odchází z 
kuchyně, z obýváku od televize, z koupelny, 
z mého pokoje, ze zahrady. Máma seděla 
vedle mě, ať už z jakéhokoli důvodu – vlasy, 
úkoly, svatební album – a on bez odpovědi 
odcházel.“

Mnohovrstvý a plný protikladov, prazvlášt-
ne ubolený i vľúdny zároveň. Taký je román 
Aimee Benderovej, predovšetkým iný, než 

očakávate. Postaví pred vás obraz rodiny, 
ktorej vzájomné city a konania sú kontrast-
nej povahy: milujúce i ubližujúce. Také, 
čo rozvracajú a jednako držia pohromade, 
pretože to dobré nakoniec vždy preváži. Po 
dočítaní knižky bude pre vás Rosina rodina 
napriek všetkému – podvádzajúcej matke, 
navonok ľahostajnému otcovi a uzavreté-
mu bratovi – jedným z príkladov láskavosti 
a lásky. Ale i melanchólie a smútku, ukry-
tými pod nimi, ako pod sladkou kôrkou ko-
láča.

Všetci máme svoje tajomstvá, ktoré sa 
mnohokrát nedajú pochopiť, nieto nieko-
mu zveriť. Skrývame ich sami pred sebou 
a častokrát o tom ani nevieme. Ako napo-
vedá autorka, jednoduchšie by bolo vycítiť 
to v chuti jedla. Alebo vo farbách obrazu, 
či pod slovami básne. V podvedomí, kde sa 
všetko javí čistejšie.

Spravte si pohodlie a prečítajte si prazvlášt-
nu knižku prazvláštneho smútku. Upečte 
si koláč a vychutnajte to, čo ste doň vložili. 
Verím, že ak je upečený s láskou, niečo z 
vašej pozornosti sa doň prenesie.
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ŠKORICOVO-KARDAMONOVÁ HARMONIKA

Postup

Zahrejeme si mlieko s kardamónom a zalejeme drož-
die s cukrom. Necháme na teplom mieste. Do kvásku 
pridáme múku, soľ a rozpustené maslo s kokosovým 
olejom. Cesto miesime aspoň 10 minút. Ja používam 
ručný šľahač s metličkami na cesto.  Na teplom mies-
te ho necháme kysnúť.

Medzitým zahrievame maslo, pokým nezmení farbu 
na slabo hnedú a nezačne voňať po orieškoch. Prele-
jeme cez sitko a necháme na chladnom mieste, nech 
trochu stuhne. Potom ho vyšľaháme so škoricou a 
cukrom (nie úplne do peny).

Vykysnuté cesto ešte raz premiesime a vyvaľkáme na 
mierne pomúčenej doske na obdĺžnik. Nožíkom na-
značíme vodorovné a zvislé rezy, v závislosti od veľ-
kosti formy, v ktorej budeme harmoniku piecť.  Cesto 
potrieme maslovou zmesou a narežeme. Formu vy-
stelieme papierom na pečenie a jednotlivé štvorce 
(alebo obdĺžniky, ako sa vám podarí) ukladáme vedľa 
seba a mierne ich pritláčame k sebe.

Pečieme pri 180°C do zhnednutia. Pri kysnutých ko-
láčoch dávam do trúby, na dno, pekáč s vodou, kvôli 
vlhkosti.

Ingrediencie

25 g droždia
250 ml mlieka
1/2 ČL mletého kardamónu
50 g trstinového cukru
65 g masla
25 g kokosového oleja
1/2 ČL soli
360 g hladkej múky
60 g špaldovej hladkej múky

Plnka

120 g masla
škorica poľa chuti
50 g kokosového cukru
40 g trstinového cukru
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ČOKOLÁDOVÝ MOUSSE

Postup

Vo vodnom kúpeli si rozpustíme čokoládu s 
maslom a kávou. Odstavíme a necháme trochu 
vychladnúť. Opäť vo vodnom kúpeli vyšľahá-
vame žĺtka s 2/3 cukru a rumom, až kým zmes 
nezíska hutnejšiu konzistenciu.  Necháme vy-
chladnúť.

Keď sú obe masy vychladnuté, tak ich zľahka 
spolu zmiešame. Bielka spolu so štipkou soli a 
zvyškom cukru vyšľaháme a pomaly vmiešame 
do čokoládovo-žĺtkovej zmesi. Takto vytvorenú 
penu plníme do pohárikov a necháme aspoň 2 
hodiny v chladničke.

Tip na podávanie: spolu s kopčekom zmrzliny 
alebo šľahačky a napr. s praclíkmi máčanými v 
karameli.

Ingrediencie

170 g horkej čokolády (príp. kombinácia 
dvoch druhov čokolády)
170 g masla
40 ml čiernej kávy
4 vajíčka
170 g hnedého cukru
30 ml rumu
15 ml vody
trošku soli
1 ČL vanilkového extraktu
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CITRÓNOVÉ MADELEINES

Postup

Maslo necháme rozpustiť a chvíľu odstáť. Me-
dzitým si vymiešame vajíčka  spolu s cukrom 
a medom do peny. Pridáme citrónovú kôru a 
šťavu z celého citróna. V druhej miske  zmieša-
me sypké prísady - múku, na jemno posekané 
mandle, prášok do pečiva a štipku soli. Postup-
ne pridávame k vajíčkam múčnu zmes na strie-
dačku s rozpusteným maslom. Všetko spolu 
dobre  premiešame.

Trúbu zahrejeme na 180 °C, na spodok dáme 
pekáč s dostatočným množstvom vody kvôli 
vlhkosti. Plech na madlenky si vymažeme mas-
lom. Pozor! Neplníme ho cestom až úplne k 
okraju, lebo budú narastať. Pečieme 12-15 min. 

Ingrediencie

125 g masla
3 vajíčka
120 g hnedého cukru
1 PL medu
100 g hladkej múky
50 g na jemno nasekaných mandlí
štipka soli
kôra z jedného citróna + šťava
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JABLKOVÉ MINI TARTALETKY

Postup

Z ingrediencií vypracujeme cesto, ktoré nechá-
me aspoň ½ hodinu odležať v chladničke.

Medzitým si urobíme plnku: jablká očistíme a 
nakrájame na menšie kúsky, polejeme citró-
novou šťavou a osladíme podľa chuti. Dáme na 
plech a pečieme pod grilom, až kým nezačnú 
okraje tmavnúť. Vlašské orechy trochu orestu-
jeme na panvici, nasekáme na drobné kúsky, 
zmiešame s cukrom a maslom. Dáme do chlad-
ničky.

Odstáte cesto vyvaľkáme asi na 0,5 cm hrúb-
ku a povykrajujeme napr. kruhy. Naplníme 
orechovým maslom, ugrilovanými jablkami 
a prekryjeme druhým kruhom. Okraje po-
pritláčame vidličkou, aby náplň nevytekala a 
na vrchu urobíme zárez. Potrieme vajíčkom 
rozšľahaným s trochou mlieka a pocukrujeme 
práškovým cukrom. 

Pečieme pri 180 °C, cca. 15-20 minút, až kým 
nezhnednú.

Ingrediencie

Cesto 
280 g múky
65 g cukru
1 ČL prášku do pečiva
štipka soli
115 g masla
2 vajíčka
1 ČL škorice

Plnka
5-6 stredných jabĺk
šťava z jedného citróna
hnedý cukor podľa chuti
dve hrste vlašských orechov
3-4 PL zmäknutého masla 
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AKO BYŤ HYGGE
Hygge je horká šálka čaju, vôňa kávy, chrumkavá kôr-
ka chleba. Hygge je to, keď pozorujete padajúci sneh 
a hreje vás to pri srdci. Keď si spravíte pohodlie v ob-
ľúbenom kresle a roztvoríte knihu. Alebo predčítate 
deťom, vítate hostí, prechádzate sa ulicou, polievate 
kvety, pripravujete občerstvenie, či len tak oddychu-
jete zababušení v deke, pri rozhovore s niekým, koho 
máte radi. Hygge je všade tam, kde si ho pripustíte; kde 
si vytvoríte chvíľku pre seba a ostatných a uvedomíte 
si okamih a priestor okolo. Hygge, to je postoj k životu 
v duchu viac „byť,“ než „mať.“ Možno ho vykonávať aj 
nevedomky, len s pocitom, že ste v správnom čase na 
správnom mieste. S pocitom vďačnosti niekde v úzadí. 

Musím priznať, že pre mňa sú okamihy šťastia chvíľami, 
ktoré vznikli aj napriek... Napriek starostiam, napriek 
povinnostiam, napriek nedostatku času na hocičo... Ak 
podobný pocit máte i vy, je to základná chyba vo vašej 
súkromnej filozofii života. Aby ste boli hygge – alebo 
skrátka len skutočne šťastní, musíte tento postoj zme-
niť. Tu je pár rád, ktoré som spísala po prečítaní knižky 
o Hygge a budem rada, ak sa nimi inšpirujete.

1. Venuj si čas. Nesnažte sa byť dokonalými a neustá-
le zlepšovať svoj životopis/profit/spoločenskú pozíciu, 
kalkulujete tak s vlastným zdravím. Naopak, zastavte 
sa, vydýchnite si. Obohatí vás to a spokojnosť sa do-
staví prirodzene sama. Ak vás poteší horúca vaňa pri 
sviečkach, spoločná joga s priateľmi, masáž alebo ve-
čer s knihou v ruke, vyhraďte si na to čas. Viem, je to 
banálne, no kedy naposledy ste tak spravili? A s čírou 
radosťou, že môžete? Keď ste oddýchnutí a šťastní, kaž-
dodenné povinnosti vykonávate s radosťou a neskôr si 
uvedomíte, že svoj čas – pracovný aj osobný – trávite 
kvalitnejšie.
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2. Pomenovávaj okamihy. Nedávno som čítala, že ľu-
dia, ktorí pomenovávajú svoje pocity, sú šťastnejší. 
Vedia o nich rozprávať, lepšie ich kontrolovať, odha-
ľovať ich zdroje. Hygge v sebe tento rozmer okrajovo 
zahŕňa. Znamená totiž uvedomenie si pocitu šťastia a 
činností, ktoré ho prinášajú. Následne ich stačí opa-
kovať a opakovať, až sa stanú pre nás potešujúcim ri-
tuálom. Pomôckou k tomu môže byť denník šťastia.

3. Maličkosti, drobnosti, radosti. Píšte si láskyplné 
odkazy, upečte si obľúbený koláč, alebo sa sprenever-
te svojim dospeláckym rokom a pripravte si horúce 
kakao. Napíšte list, zarámujte obrázok, ktorý vám pri-
pomenie niečo pekné vždy, keď naň pozriete. Zapáľ-
te sviečku, navečerajte sa v jej teplom kruhu. Dožičte 
partnerovi milé slovo a sebe nejakú maličkosť v podobe 
kvetu alebo už na pohľad hrejivej deky. Život sa predsa 
skladá z drobných radostí a veľa z nich vás nič nestojí.

4. Buď láskavá k svojmu prostrediu, k prírode oko-
lo. Chodievajte na prechádzky do prírody a zahľaďte 
sa do koruny stromu, výhľad je nádherný i zo zeme. 
Usmievajte sa na ľudí, alebo sa aspoň nemračte a po-
zdravte ako prví. Dajte im najavo svoju úctu, nie opo-
vrhnutie a povýšenosť. Uvedomte si, že ak budete k 
svojmu okoliu láskaví, tak trochu pohnete kormidlom 
mnohých z nás a nasmerujete ho tým správnym sme-
rom. Pretože nálada je nákazlivá a aj vy ste zodpoved-
ní za pohodu iných ľudí a oni za vašu. Je to vzájomná 
závislosť, ktorú je možné premeniť na blízkosť. Sprá-
vajte sa podľa toho a prenesiete hygge do sveta.



5. Staraj sa o svoje priateľstvá. Ľudia, s ktorými sa stre-
távate, vás ovplyvňujú. Či to už viete, alebo nie, ladia 
vás na svoju vlnu nálady, názorov, poznatkov. Buďte im 
za to vďační a pozývajte ich k sebe domov. Uchovávajte 
priateľstvá živé a občas priateľov prekvapte, vyžadujú 
si totiž trocha zo starostlivosti, ktorú prirodzene ve-
nujete partnerovi a sebe. Buďte štedrí, vráti sa vám to.

6. Vytvor atmosféru. Áno pre kozub, sviečky, svietniky 
a lampy, pre záplavu kvetov, vôňu dreva, jemné tvary a 
príjemné materiály. Samozrejme, je na vás, čo si vybe-
riete, vytvorte si však domov, v ktorom sa budete cítiť 
útulne a bezpečne. Nenakupujte veľa a naraz, ale tak, 
aby mali predmety vo vašej domácnosti využitie, svoje 
miesto a vzťah k vám samotným. A hlavne: využívajte 
ich. Nielen na Valentína, či na Vianoce, ale tak často, ako 
sa len dá. Áno pohodlnému, nie premárnenému životu.



„Tajomstvo šťastia spočíva v skutočnom záujme o drobnosti 
každodenného života.“

-  W i l l i a m  M o r r i s

„Chvála svetu pocitov pred svetom myšlienok.“

-  J o n n  K e a t s
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„Pozornosť je najvzácnejšia a najčistejšia 
forma štedrosti.“

-  S i m o n e  W e i l o v á
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„Čerstvo upečený kysnutý koláč, ktorý jete s priateľmi 
za stolom vašej kuchyne, stolná hra v kruhu rodiny, či 
ranná káva a výhľad z okna len pre vás, osamote. Hyg-
ge má mnoho podôb a vy si môžete vyčarovať tú svoju.“

-  M o n i k a
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PREKONAJME 
JARNÚ ÚNAVU 
YOGOU
Na svoju každodennú jogovú prax všetci 
prichádzame v rôznom fyzickom a psy-
chickom stave – väčšina z nás má sedavé 
zamestnanie, iní hodiny trávia za volan-
tom, mamičky utekajú z materskej po ce-
lom dni s dieťaťom na rukách, manažéri sa 
aspoň na chvíľu vzdávajú svojho telefónu a 
počítača... Existuje mnoho druhov a kon-
ceptov yogy, avšak nie všetky rešpektujú 
skutočnosť, že robiť plnú sviečku či stoj na 
hlave po 8 hodinách strávených za moni-
torom s hlavou vysunutou vpred a značne 
preťaženou krčnou chrbticou či trapézmi, 
prepadnutým hrudníkom, nie je práve 
bezpečné pre naše stavce a platničky. 

Preto cvičenie yogy vždy otváram ako lek-
torka krátkou úvodnou meditáciou, spre-
vádzanou dychovými technikami, aby sa 
naša myseľ ustálila, pohľad nasmeroval 
dnu – kam počas yogy neodmysliteľne 
patrí  – a mohli sme sa plne koncentro-
vať na vedomý pohyb v prítomnosti. Na-
sleduje zahriatie a rozhýbanie všetkých 
častí chrbtice, aktivácia práce a „roztan-
covanie“ kľúčových kĺbov nášho tela, na-
tiahnutie a dychom sprevádzaný strečing 
posturálnych svalov, t. j. tých, ktoré majú 
tendenciu sa skracovať, v kombinácii s po-
silnením fázických svalov, t. j. tých, ktoré 
naopak ochabujú. Po posilnení nasledu-
je opäť strečing, aby sa svaly vyformova-

li esteticky a nevzniklo opäť skrátenie a 
disbalans, pustenie tela do jinových asán, 
prostredníctvom ktorých mu doprajeme 
myofasciálnu masáž. Záver patrí meditá-
cii, počas ktorej si cez techniky autosu-
gescie podporíme duchovný, psychický 
efekt yogy – a keďže táto stránka yogy je, 
na rozdiel od fyzickej podstaty podporenej 
anatómiou, veľmi pestrofarebná a silne 
individuálna, dovoľme si sami vybrať, čo 
z nej sme ochotní prijať a čo možno príde 
neskôr.

„Yoga nie je žiadne náboženstvo a ak cíti-
me po každej hodine pozitívnejší stav na-
šej mysle a aktívnejšie telo, je to jasný sig-
nál, že sme ju cvičili správne.“

Dovoľme si nahradiť občas príliš silné ego 
pokorou a cvičme len v hraniciach mož-
ností svojho tela a len v tempe, ktoré zvlá-
da náš dych. Praktizovať yogu je možné 
naozaj kdekoľvek – dokonca aj v priesto-
roch vášho pracoviska, dnes najčastejšie 
v kancelárii. Už vtedy yogujeme, aj keď si 
to neuvedomujeme, ak správne dýchame 
a dovolíme, aby dych určoval tempo nášho 
života. Preto by sme mali dýchať plynule, 
hlboko – najlepšie do brušnej aj hrudnej 
dutiny zároveň (pri zapojení bránice a me-
dzirebrového svalstva).

L o t o s o v ý  s e d 
Pozícia, ktorou najčastejšie otvárame yogo-
vú prax, má za cieľ nás po duchovnej stránke 
spomaliť, uzemniť a v kombinácii s pranaya-
mou navodiť stav koncentrácie na prítomný 
okamih. Z hľadiska fyzického v dolnej časti 
tela má za úlohu otvoriť naše bedrá, predĺžiť 
svalstvo stehien a v trupe by malo dôjsť k sta-
vu tzv. pozdĺžneho natiahnutia – t. j. redukcii 
primárnych a sekundárnych zakrivení – kto-
rú yoga nazýva mahamudra. Skúsme sa v nej 
oprieť o pomyselnú stenu za sebou, vyrásť 
cez chrbát ako cez kmeň stromu, zakoreniť 
sa cez sedacie kosti do zeme a umožnime 
bedrovým a kolenným kĺbom, nech ich roz-
sah určí, či je postačujúce pre naše telo zau-
jať pozíciu tureckého sedu, ktorá nás postup-
ne privedie k polovičnému až celému lotosu. 
Dovoľme si povedať, „tu stačí, ďalej nejdem“ 
a telo nás nabudúce pustí hlbšie do pozície.
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K l i e š t e
Základom každej športovej aktivity je za-
hriatie svalov aktívnym strečingom. Pozí-
cia kliešte spočíva vo vyvesení hlavy, ktorej 
váha natiahne šiju, ak sa nám podarí obchy-
tiť okolo chodidiel, doprajeme celej chrbtici 
príjemnú trakciu. Ak sa neobchytíme, kým 
sused vedľa na podložke áno, skúsme si uve-
domiť, že na druhý deň budeme cítiť svoje 
telo, a preto sa s nikým neporovnávajme a 
dovoľme si ruky uvoľniť kdekoľvek pozdĺž 
nôh do zeme. Chodidlá držíme zaflexova-
né, čím predlžujeme skrátené lýtkové svaly, 
kolená dopíname, keďže nie je na nich váha 
tela, jabĺčka smerujú k bedrám a stehná sú 
aktívne, čím natiahneme aj hamstringy a se-
dacie svalstvo. „Asána symbolizujúca poklo-
nu v yoge predstavuje príležitosť vydať sa na 
cestu pokory, trpezlivosti a vďačnosti – vlast-
ností, ktoré v nás yoga pomáha formovať.“



Výsledkom správneho dychu je schopnosť 
tlmiť následky stresovej situácie a napätia 
(ako je napr. nadmerné potenie, rýchly tlkot 
srdca, atď.), prirodzene spomaľovať životné 
funkcie nášho organizmu. Nezabúdajme 
totiž na to, že naše telo (orgány, sústavy, ale 
aj svaly) dokáže pracovať len vtedy, keď má 
dostatok kyslíka. 

Ďalším dôležitým prvkom, ktorý nám joga 
prináša do života, je účinok meditácie, t. j. 
upokojenie sa, stíšenie svojej mysle, vnímanie 
prítomnosti, koncentrácia a kontakt so 
sebou samým. Meditačné techniky nás vedú 
k získaniu pokory a trpezlivosti, k utlmeniu 
ega, čím si zlepšíme vzťah k sebe samému 
ako aj k svojmu okoliu. Návrat k sebe 
samému, oživenie citlivosti našich zmyslov 
má za úlohu naučiť nás opäť počúvať svoje 
telo (ako keď sme boli malé deti), reagovať na 
jeho potreby, mať sa rád, prijať sa a meniť sa 
k lepšiemu krok za krokom.

V neposlednom rade však netreba zabúdať 
ani na návyky pohybového aparátu, ktoré 
sú východiskom pre  zdravý chrbát, kĺby 
bez bolestí a správnu funkčnosť svalov, 
čoho vonkajším výsledkom je tiež krásne 
vzpriamené, sebavedomé držanie tela - či už 
v samotnej balančnej asáne, alebo v práci 
za počítačom, pri nosení tašiek z nákupu, 
dieťaťa na rukách, pri šoférovaní, atď. 

T w i s t 
Rotačné asány pôsobia na našu chrbticu 
efektom žmýkania – kým krčnú a hrudnú 
časť stáčame jedným smerom, hrudnú a 
krížovú opačným. S každým nádychom sa 
snažíme rásť cez temeno hlavy do výšky, ako 
keby nás niekto ťahal za vrkoč, s každým 
výdychom otvárame cez rameno hrudník 
smerom vzad, pričom sa však nezakláňame. 
Nielenže tým doprajeme uvoľnenie stav-
com chrbtice, aktivujeme priestor medzi 
lopatkami, ale zároveň môžeme pozorovať 
v dôsledku efektu vnútornej masáže pod-
poru činnosti orgánov uložených v bruš-
nej dutine. Twisty sú vhodným nástrojom 
yogy, ako rozhýbať lenivé črevá a podporiť 
metabolizmus. V nich však obzvlášť platí – 
„menej je viac a dych ako dirigent pohybu 
má vždy pred fyzickou asánou prednosť.“



V momente, kedy vychádzame z yoga podlož-
ky sa totiž vystavujeme tej najväčšej výzve – 
praktizovať yogu aj mimo jej hraníc, v každo-
dennom živote.

Možno na úvod trochu viac informácií naraz, 
ale keďže yoga nie je žiadna súťaž, ale trpez-
livá a celoživotná cesta – vydajme sa na ňu 
pomaly, rozvážne a dovoľme jej pomôcť nám 
prekonať aj jarnú únavu :-) 

M i e r u m i l o v n ý   b o j o v n í k 
Bojovníci majú v yoge svoje špeciálne 
miesto – posilňujú v nás disciplínu, odhod-
lanie a pevnú vôľu. „Mierumilovný bojovník 
obzvlášť tieto schopnosti prepája s pokorou 
a je nositeľom odkazu, že víťazstvá možno 
dosiahnuť aj cez kompromisy a ľudskosť.“ 
Pri otvorení jednej strany trupu využime 
príležitosť zhlboka sa nadýchnuť vďaka me-
dzirebrovému svalstvu pod ramennú jamku, 
častokrát je výsledkom „návrat“ hrudných 
stavcov na svoje miesto. Oporu nachádza-
me v dolných končatinách, ktoré pozíciou 
formujeme, pričom všetky ich kĺby držíme 
v jednej priamke, predné koleno nepredbie-
ha členok a zadný malíčkový priehlavok je v 
plnom kontakte so zemou. Jemne priškrtené 
hrdlo a brada smerujúca do hrudnej jamky, 
pri aktivácii dychu víťazov cez zovreté hla-
sivky nám pomôže zachovať správnu polohu 
hlavy, nedovolí jej prejsť do vyvesenia vzad a 
preťažovať tým krčnú chrbticu. Na prvý po-
hľad je krčný záklon veľmi efektný, avšak ak 
má byť yoga pre nás terapiou a nie akrobaciou 
vedúcou k nebezpečenstvu zranenia, vyhý-
bame sa mu, keďže je najčastejšou príčinou 
poškodenia krčnej medzistavcovej platničky. 

Preto sa skúsme 
aj pri čítaní tohto 
článku odsledovať, 
či máme:

- zasunutú bradu a hlava nie je v záklone

- ramená od uší, aktívne lopatky, otvorený 
hrudný kôš

- panvu v neutrálnej polohe resp. jemne pod-
sadenú pre zmiernenie nadmerného prehnu-
tia v krížoch a

- v akej polohe sú naše kĺby pri rôznych čin-
nostiach, či ich príliš neprepíname (lakte, 
kolená), či nespôsobujeme ich lenivosť a 
znížený rozsah pohybu tým, že nesprávne 
sedíme (bedrá) či preťaženie prácou za počí-
tačom (zápästia) alebo nesprávnou obuvou a 
chôdzou (členky).
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S t r o m
„Balančná asána, z ktorej nemožno 
ujsť, možno ju len predýchať a prí-
padne sa nad svojou netrpezlivos-
ťou pousmiať.“ Variácií polohovania 
nohy a rúk je viac, pre zmenu možno 
niekedy zostať v základnej verzii so 
špičkou nohy opretou o zem, ruka-
mi v modlitbe, hore, či rozkvitnutom 
strome cez jana mudru (kontakt uka-
zováka a palca) a skúsiť zavrieť oči a 
dôverovať svojmu telu, že nám nedo-
volí spadnúť, že nás udrží. Yoga nás 
učí byť so svojím telom priateľ, nebo-
jovať s ním, naopak. Schopnosť udr-
žať rovnováhu v pozícii či mierne ký-
vanie sa sú odrazom ani nie tak stavu 
našej fyzickej kondície, ako (ne)prí-
tomnosti našej mysle. Ak často uteká 
mimo hraníc podložky, nehnevajme 
sa na ňu, radšej ju milo privolaj-
me späť, nech sa k  telu opäť pridá.

T a n e č n í k 
Rovnovážna a zároveň posilňujúca asána, 
v ktorej obzvlášť dbáme na nepreťažovanie 
kolenných kĺbov tým, že koleno jemne po-
krčíme a dovolíme pracovať svalovým par-
tiám stojnej dolnej končatiny. Zadnú nohu 
uchopíme tak, aby zostalo rameno otvorené, 
čo nám umožní vystrečovať často sa skracu-
júci prsný sval, v dôsledku čoho nám prepa-
dá často hrudník a hrbíme sa. „Ak sa v pozí-
cii pristihnem, že zadržiavam dych, alebo je 
plytký, prerušovaný, vrátim sa o krok naspäť 
– práve vtedy totiž odhaľujeme rozdiel medzi 
vzdávaním sa a rešpektom voči svojmu telu.“ 
Dovoľme, nech nielen naše telo, ale aj vo 
vnútri neho dych v tanečníkovi v nás tancuje. 



M o t ý ľ
Záverečnú meditáciu možno v yoge stráviť v 
rôznych verziách ľahu (najčastejšia je polo-
ha mŕtvoly), v dieťati, ale možno si zvoliť aj 
niektorý z meditačných sedov. Motýľ je po-
zícia, ktorá symbolizuje duchovný rozvoj – 
ako keď sa krásny farebný motýľ vyliahne z 
larvy – pričom práve v tomto duchu by sme 
mali vnímať aj my pokrok v tejto asáne – s 
vďakou za každý milimeter poklesu našich 
kolien (nikdy však nie na úkor vyhrbenia 
sa) pri predlžovaní vnútorných stehien, ak-
tivácii slabín a roztancovaní bedier. Možno 
z nej prejsť do predklonu a uvoľniť chrbti-
cu, v spojitosti so záverečným pozdravom 
„Namaste“, ktorý v preklade zo sanskritu 
znamená „svetlo vo mne sa klania svetlu 
v Tebe“ a túto poklonu vyjadriť aj gestom. 
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KDE NÁS NÁJDETE?

Ak sa vám náš magazín páči a chceli by ste s nami spolupracovať v nasledujúcom 
čísle alebo v rámci nejakých iných projektov, prípadne nám len zanechať spätnú 
väzbu, urobiť tak môžete prostredníctvom e-mailu veronika@lenivakucharka.sk 

alebo priamo na našich blogoch. 

Veronika - lenivakucharka.sk

Ivka - dottka.sk

Monika - listovnik.sk

Peťa - jogazdravo.sk 

BUDE AJ ĎALŠIE ČÍSLO?

To je na tebe! Ak sa ti páči náš magazín, prosím podpor našu prácu zdieľaním magazínu 
cez nižšie uvedený odkaz. Tento magazín sme pre teba vytvorili úplne zadarmo, zdieľa-
ním nám dáš vedieť, že sa ti páči a podporuješ nás v tom, aby toto číslo nebolo posledné 

:)

Podpor nás zdieľaním magazínu na:  lenivakucharka.sk/brezza
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