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Keď som v jeden októbrový podvečer vyšla von, zapla-
vila ma nádherná vôňa jesene. Neviem presne povedať, 
čo tvorilo túto dokonalú spleť podnetov, no s určitosťou 
viem, že presne takýto je môj najobľúbenejší čas v roku.  
Každý deň iný, krásny, pôsobiaci na všetky zmysly a pod-
netný. 

Jeseň je obdobie, kedy sa po lete človek ukľudní, spomalí 
tempo a začne si uvedomovať útulnosť svojho bytu oproti 
chladu, ktorý panuje vonku. Nádherné októbrové babie 
leto, studené večery, sychravý november, svetlo sviečok, 
vône koláčov, ktoré v byte pretrvávajú aj nasledujúce dni.  
Je to čas, kedy obyčajné aktivity naberú iný rozmer. Horú-
ci čaj je zrazu slasť, ktorá prehreje celé vnútro. A človeku 
stačí zakryť sa dekou, vziať niečo na čítanie a má pocit, že 
na svete nie je nič krajšie. 

Preto sme si pre vás do jesenného čísla pripravili širokú 
škálu tém, aby si každý z vás našiel to, čo mu je blízke. 
Dúfame, že vás inšpirujeme k objaveniu niečoho zdanlivo 
nového, čo si ale každý nesieme v sebe. 

Ivka
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N A Š E
Jesenné vydanie magazínu BREZZA je venované tradičnej jeseni. Našich 
redaktoriek sme sa preto spýtali, aké jedlo sa im spája s jeseňou, čo je pre 

ne symbolom tohto obdobia a ako najradšej trávia sychravé večery.

VERONIKA
Jedlo: cesnaková polievka a pečený čaj. 
Symbol: šum padajúceho lístia, tiché Záhorie a 
jesenná únava. 
Jesenné večery: zababušená v posteli, s horúcim 
čajom a dobrým seriálom.

MONIKA
Jedlo: pečené gaštany. 
Neviem ich lúpať, 
preto je každé sústo 
pôžitkom. Symbol: 
listy orechových 
stromov pri dome sú 
počas jesene vždy 
jasne žlté a v určitej 
hodine mi do kuchyne 
vrhajú nádherný tieň. 
Jesenné večery: rada 
čítam knihu pri okne 
a čakám na súmrak, 
kedy je vo vzduchu 
cítiť mráz.

IVKA
Jedlo: teplé pirohy babky Hanky a jablkový 
koláč babky Zlatky. Symbol: vôňa páliaceho 
sa lístia vo vzduchu, vôňa stromov, záhrad a 
zvuk praskajúceho ohňa. 
Jesenné večery: s priateľmi pri filme.

PEŤA
Jedlo: tekvicová polievka. 
Symbol: jeseň pre mňa 
symbolizuje koniec 
milovaného leta. Poskytuje 
mi ale priestor realizovať 
nové nápady a výzvy a 
užívať si prosté radosti.
Jesenné večery: rada 
trávim s priateľom pri 
dobrom filme, knihe alebo 
len rozhovorom pri pohári 
červeného vína a plánovaní, 
kam sa vyberieme do tepla.

T I P Y

SERIÁLY ANNE WITH AN E
CABLE GIRLS

THE HANDMAID TALES
GRACE AND FRANKIE

THE CROWN

FILMYJUMANJI (2017)
WHIPLASH 
A STAR IS BORN
KYTICE

KNIHY TAK MA MAMA NAUČILA
KNÍHKUPKYŇA Z BERLÍNA

PRÍBEH STRATENEJ DCÉRY
NOČNÝ VLAK DO LISABONU

LÁSKA JE LEN SLOVO

KULTÚRA BRATISLAVSKÉ JAZZOVÉ DNI 
(8.9. - 28.10.)

Foto: M a j k a  C v e n g e l o v á  /  @majkacv

FESTIVAL CESTOU NECESTOU
(9. - 11.11.)

DEŇ OTVORENÝCH PIVNÍC
(23.11. - 24.11.) MVC.SK

V jesennom duchu sa nesú aj naše aktivity. Čoraz viac večerov trávime s knižkou a čajom, 
zakrytí huňatou dekou spod ktorej nám vykúkajú vlnené ponožky s čičmanským vzorom. 
Bez dobrého seriálu či filmu si nevieme predstaviť náš pracovný týždeň, ktorý cez víkendy 

zamieňame za čarovné podujatia. Nahliadnite do nášho jesenného playlistu.
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Trnavu navštevujeme pravidelne, pretože je čoby kame-
ňom dohodil od Bratislavy. Za obnovenými hradbami 
skrýva okúzľujúce historické mesto so vzrastajúcim kul-
túrnym životom a množstvom podnikov, v ktorých nám 
chutí. Navyše, vládne v nej pohodová atmosféra mesteč-
ka, v ktorom sa svet nenáhli a v ktorom je možné preč-
kať predpoludnie aj v kaviarni. Je úžasne fotogenická a 
stovežatá, nie nadarmo ju nazývajú „Malým Rímom.“ 
Určite vás naláka na potulky a svoje najkrajšie pamiatky 
predvedie bez toho, aby ste ich hľadali: Synagógu Status 
quo ante, dnes miesto umeleckých výstav, mestskú vežu s 
múzeom, katedrálu a kostolíky či budovu trnavského cuk-
rovaru. V Trnave sme strávili ráno prvého dňa výletu, aby 
sme sa posilnili v našej obľúbenej kaviarni. Boli ste už u 
Thalmeinera? Trnavské rána tu chutia najkrajšie.

Trnavské 
rána

Kde v Trnave vám bude chutiť

Thalmeiner
Synagóga café
Bistro Akadémia
Pekáreň Chlieb náš na Nádvorí Trnavy
Bistro & Reštaurácia Enak
Kaviareň Bábovka
Cukráreň ReBarbora

Kaviareň Bábovka

Synagóga café

Dezertná káva v Synagóga café
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Z Trnavy sme zamierili do ďalšej „stálice“ západ-
ného Slovenska, do Nitry. Nitra leží na pahorka-
tine a i keď sme si predstavovali, že ide o rovinaté 
mestečko, nie je tomu tak. Pri okrajoch a v jej vnút-
ri nájdete vŕšky s príjemnými cestičkami a ohrom-
ným pohľadmi na mesto. Okrem mestského hradu 
a uličiek je to teda príroda, ktorá vás sem dotiahne 
a či sa už rozhodnete pre Park Sihoť, výstup na 

vrch Zobor, Kalváriu či k Drážovskému kostolí-
ku, osviežite sa príjemnou prechádzkou. Spájame 
návštevu s tradíciou a obliekame si šaty s ľudovým 
motívom. Do vlasov veniec a neisté kroky do tan-
ca. Pri Kostolíku sv. Michala Archanjela, známom 
ako Drážovský kostolík, sme naskočili na ľudovú 
nôtu a chytali atmosféru nostalgie. Ako každá iná i 
táto je prelietavá, čo poviete?

Na výhľady do NitryKam na túru z Nitry

Zrúcanina hradu Gýmeš
Zrúcanina Oponického hradu 
Renesančný kaštieľ v obci Oponice
Hradisko Zobor
Drážovský kostolík
Nitrianska kalvária

Či je to 
prechádzka, 
celodenný výlet 
alebo cesta na pár 
dní, žijeme v kraji, 
v ktorom si vždy 
nájdeme svoj cieľ. 
Pretože Slovensko, 
to nie sú len Tatry. 

Drážovský kostolík
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Pamätáte si príbeh z Tajnej záhrady? Ak sem vstúpite a za-
túlate sa pomedzi stromy, je to príbeh, ktorý sa vám pripo-
menie. 

Arborétum Mlyňany sa skrýva za domčekmi v nenápadnej 
dedinke neďaleko Nitry, čo je v rozpore s rozlohou, ktorú 
predstavuje – ide o najväčšiu zbierku cudzokrajných rastlín 
a drevín v strednej Európe. 

Areál je rozdelený na rôzne časti, ktorými prechádzajú te-
matické chodníčky napr. s ázijskou, severoamerickou alebo 
slovenskou dendroflórou. V strede stojí romantický kaštieľ a 
naokolo altánky, jazierko i mostíky, vždy v atmosfére krajiny, 
z ktorej rastliny pochádzajú. 

Môžete sa tu prechádzať, strácať sa v zeleni, zoznamovať 
sa s rastlinami a na záver si niektorú z nich zakúpiť. V kto-
rúkoľvek ročnú dobu, nech je to pod zátiším rozkvitnutých 
magnólií, čerešní alebo v obraze pestrej jesene – s priateľom, 
s deťmi alebo len tak, v kruhu vlastných myšlienok. Vstúpte 
a nechajte sa okúzliť.

Za vílu do 
arboréta

Pamätáte sa na príbeh z Tajnej záhrady? Ak sem vstúpite 
a zatúlate sa pomedzi stromy, je to príbeh, ktorý sa vám 
pripomenie. 



Za bránami
     Hronského 
          Beňadiku
Na skalnom výbežku, ktorý sa týči nad obcou Hronský Beňadik, je po-
stavený impozantný kláštor s opevnením rovnomenného názvu. Ide o 
súbor stavieb, ktorých dominantou je kostol s neskorogotickým vstu-
pom a dvoma vežami. Za jeho múrmi nájdete jednoduchú výzdobu: 
vyniknú ohromné vysoké múry, mozaikové okná a nádherná klenba, 
ktorá sa akoby rozpínala v tichu a pološere. 

Napravo od kostola vojdete do nádvoria, tzv. Rajského dvora. V čase 
našej návštevy mu vládla nepokosená tráva a bodliaky, nás však zau-
jali budovy, ktoré nás vnútri obklopili. Po strane kostola je vybudova-
ná otvorená krížová chodba s arkádami (stĺporadím). Priestor optic-
ky zväčšuje a dodáva mu na vážnosti. Omietka budov je vyblednutá, 
tak trochu opadáva a nevidieť tu žiadneho iného turistu. Očividne sa 
priestor opravuje, no zjavne pomaly a zvyšok chátra vo svojom vlast-
nom tempe. Hľadíme do okien a hľadáme známky života, no kláštor 
pôsobí pusto a tajomne. 

Dvere oproti vstupu sú uzamknuté, len jedna z budov, pôvodne sýp-
ka a bašta, nás vďačne privíta a predvedie zrekonštruované prízemie. 
Obnova prebehla nedávno a vzniknutý priestor slúži výstavám. V bu-
dúcnosti sa plánuje aj kaviareň, ktorá poslúži – dúfajme – k nalákaniu 
miestnych a turistov. 

Kláštor Hronský Beňadik má vlastnú atmosféru a vzbudzuje rešpekt. 
Stojí nad dedinou, ktorá akoby zaspala v čase, no vyvoláva predsta-
vu, čo všetko by bolo možné – ak by sa miesto opravilo a nezasiahlo 
sa jeho „srdce“. Neprávom zabudnutý Hronský Beňadik patrí medzi 
najvýznamnejšie gotické stavby na Slovensku a čaká na vašu návštevu.
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Hovorí sa, že Banskú Štiavnicu buď milujete, alebo 
ste v nej neboli. Kto by ju však nepoznal? V Banskej 
Štiavnici som bola druhýkrát a rada sa sem vrátim 
pre jej príjemne záhaľčivú atmosféru a malebný zjav 
uprostred vrchov. Keď som tu, cítim sa ako doma a 
akosi bližšie ku kráse. 

Ako historické mesto má Štiavnica viacero dominánt, 
ktoré vystupujú z jej panorámy a ktoré ju robia jedi-
nečnou: Starý či Nový zámok, Kostol sv. Kataríny a do 
červena zafarbená Kalvária, ktorá je najkrajšia práve 
uprostred jesene. Mesto sa tiahne pozdĺž doliny a za-
chádza až do vrchov naokolo. Keď si prejdete historic-
ké centrum, odporúčam preto vystúpiť aj tam. 

Po kľukatých uličkách a strmých serpentínach ve-
dúcich pomedzi ploty sa dostanete do zákutí, ktoré 
poznajú len domáci, a možno budete mať pocit, že 
vchádzate niekomu do dvora. A nielen to. Pôjdete oko-
lo krásne upravených domov so záhradkami a vstup-
nými dverami ako z Narnie, za ktorými číhajú cudzie 
príbehy a prísľub šťastia v nie tak obyčajnom meste. 
V Banskej Štiavnici aj zvetrané a otrhané domy majú 
svoje čaro. Nech ste romantická či dobrodružná duša, 
určite vás napadne otázka, koľko úsilia by stálo jeden z 
nich si kúpiť a zabývať sa v ňom. 

Niekto mi raz povedal, že Banská Štiavnica je výlet na 
dva dni. S tým však nesúhlasím. Toto mesto môžete 

spoznávať aj týždeň či viac, môže to byť láska na celý 
život. Vydať sa sem sa oplatí v ktoromkoľvek období, 
lebo mesto je tvárne prírodou a – z hľadiska kultúry 
– tvárne aj ľuďmi. Preto sa tu neustále otvárajú nové 
kaviarničky a reštaurácie, nové priestory. Stačí prejsť 
hlavnou ulicou, ktorá sa kedysi volala Zlatá, a všim-
nete si to množstvo nápadov vykúkajúcich z výkladov. 

V niektorých z nich sme aj sedeli. V Starej škole sme si 
vychutnali lahodnú kávu, u Gavaliera sme sa čudovali 
zvláštne-znepokojivému dizajnu a u Divnej pani sme 
hľadeli do nádherného stropu. Banská Štiavnica je 
práve to mesto, v ktorom sa oplatí nebáť sa objavovať.

Asi vás neprekvapí, že pomerne malému centru pri-
slúcha pomerne dlhý zoznam kam na jedlo a kde sa 
ubytovať a že v drvivej väčšine sú to budovy nádherné, 
s vysokými stropmi a veľkými oknami. Dôvod je jedno-
duchý: v Štiavnici sa verejné i súkromné priestory re-
konštruujú s citom, zachovávajú si ozdobné detaily a 
vďaka nim aj svoj historický charakter. Poteší to najmä 
tých, pre ktorých je atmosféra miesta plnohodnotnou 
súčasťou gurmánskeho zážitku.

Banská Štiavnica

Hovorí sa, že Banskú Štiavnicu 
buď milujete, alebo ste v nej neboli. 
Kto by ju však nepoznal?



Mnoho miest Banskej Štiavnice predchádza ich po-
vesť. Poznáme ich z fotiek a počuli sme o nich veľa 
chvály, preto ich túžime vidieť a ochutnať „na vlastné 
oči.“ Popri „povinnej“ návšteve hradov a kostolov sme 
preto nazreli aj do známych kaviarní a okúsili, čo bolo 
v ponuke. Ktoré miesta sa nám osvedčili?

Reštaurácia 4 sochy
Spomedzi všetkých reštaurácií, ktoré sme navštívi-
li (nielen v Banskej Štiavnici), táto je tou, ktorá nás 
ohromila. Nachádza sa v nádvorí zelenkavej budovy 
na Kammerhofskej ulici a rozpoznáte ju podľa štyroch 
sôch vyčnievajúcich zo strechy, symbolizujúcich ročné 
obdobia. V prednej časti budovy je kaviareň, reštaurá-
cia zaberá plochu vnútornej terasy, odkiaľ je utešený 
pohľad na malý dvor a prvé poschodie s balkónom. 

Ide o výberovú, no cenovo dostupnú reštauráciu, ktorá 
pripravuje len niekoľko sezónnych jedál a každý deň 
ich obmieňa. Vyberá však dôkladne a ponúka špecia-
lity, ktoré váš jedálniček jednoznačne osviežia. Hotové 
jedlo vám čašník donesie patrične dôležito – v bielych 
rukavičkách, a akonáhle ochutnáte, viete, že ste tu 
správne. Takto a nie inak má chutiť šalát, grilované 
kuracie prsia alebo morská šťuka. V reštaurácii 4 so-
chy zažijete kulinársky zážitok.

Vila Magnólia
Na miernom svahu a neďaleko historického centra sa 
nachádza Vila Magnólia, v ktorej sme sa ubytovali. 
Budova hotela je zrekonštruovaná, no citlivo k myš-
lienke meštianskeho domu. Potvrdzuje to zariadenie 
izieb, masívny nábytok z tmavého dreva, vysoké stropy 
aj dvojkrídle okná. Steny izieb sú maľované tak, že evo-
kujú staré fresky a nájdete tu aj tradičné kachle, ktorý-
mi sa kedysi vykurovalo. Je to priestor, ktorý plne ladí 
s atmosférou Štiavnice a ako stvorený pre príležitosť 
stráviť deň v perinách. Záhrada okolo hotela, príjemný 
personál i jemné detaily vytvárajú z tohto miesta jednu 
z krásnych možností, kde sa môžete ubytovať. 

Miesta, ktoré navštíviť v Banskej Štiavnici

Uličky nad Starým zámkom, aj tie strmé a vedúce ktoviekam.

Botanická záhrada, už len cesta k nej je zážitkom.

Tajchy, ktoré nájdete v okolí mesta.

Antikvariát na námestí sv. Trojice.

Dom Maríny a tzv. Epicentrum lásky. Nám sa najviac páčili vtipné ilustrácie doslov-

ného výkladu niektorých zo Sládkovičových veršov, ktoré nájdete hneď vo vchode.

Evanjelický kostol na Radničnom námestí. Je zvláštny tým, že jeho poschodová časť 

je delená na lóže.

Čajovňa Klopačka pri Starom hrade, ktorá má široký výber čajov.

Reštaurácia Matej, kde sa chutne najete a posadíte v peknom prostredí.

Zmrzlináreň Marína s domácou výrobou.

Rada na záver: ak sa v meste zdržíte dlhšie, zameňte zopárkrát miesto ubytovania, 

objavíte tak nové zákutia skryté pred zrakom bežných okoloidúcich. 

Kaviareň Gavalier
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Dedinka, ktorá je výstavnou 
skriňou ľudovo-umeleckej ar-
chitektúry Slovenska a pre tých 
oboznámených aj odrazom čič-
manských vzorov na výšivkách. 
Nachádza sa v kotline uprostred 
Strážovských vrchov a tak tro-
chu Bohu za chrbtom. Cestou 
sem prekonáte kľukaté cestičky, 
no odmenou vám bude krásny 
výhľad na malebnú krajinu.

Za posledné roky vošla dedin-
ka do nášho povedomia ako 
významné kultúrne dedičstvo 
a miesto možných inšpirácií. 
Môže za to spopularizovanie ľu-
dového folklóru, ktorého prvky 
reflektujú dnes mnohí umelci a o 
ktorý sa začína zaujímať aj mla-
dá verejnosť. 

Čičmany 
výzdoba ako z perníka

Fotografie Čičmán obleteli svet a čičmanské vzory 
zdobili našich olympionikov v roku 2014. Záujem sa 
odrazil aj na návštevnosti miesta a my sme boli milo 
prekvapení, keď sme sem dorazili nie ako jediní turisti. 
Nájdete tu reštauráciu, niekoľko penziónov i renovo-
vaný kaštieľ, v ktorom sa môžete ubytovať. Verejný aj 
súkromný priestor za bránami je udržiavaný a po de-
dine sú rozmiestnené informačné tabule. Zaujímavým 
výkladom vysvetlia históriu a odokryjú záhadu bielych 
vzorov, kvôli ktorým ste sem prišli.

Čičmanské ornamenty pochádzajú z praktickej potre-
by chrániť domy pred prírodnými živlami a škodcami, 
no v podobe, v akej ich dnes poznáme, sú príkladom 
ľudovej kreativity. Boli robené vápennými nátermi, 
ktoré pôvodne lemovali len okraje drevenice a po-
škodené miesta, čo sa robilo aj inde, napr. na Orave. 
No stalo sa, že niektorá gazdinka zvyšným náterom 
namaľovala aj obrázok a z jej „výstrelku“ sa stala črta 
celej dediny. Keďže sú Čičmany ďaleko od susedov, de-
koračný zvyk pretrval a dodnes je unikátom Čičmán. 

Napriek striktne bielemu vzoru na čiernom podklade 
je celkový obrázok dediny pestrý. Domčeky zdobia 
podobizne svätcov vo výklenkoch či kvetináče s kvet-
mi a pohľad do okien je vždy malebný. Naláka vás k 
zachyteniu na sto spôsobov a na sto podobizní, toľko 

sme si odniesli my. No v dedine nie sú len „čičmanské“ 
domčeky. Nájdete tu aj iné – chalúpky ako z večerníka 
a chodníky vedúce do lesa. Čičmany sú návratom k mi-
nulosti, ktorá sa inde stratila.
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ROZHOVORY ROZHOVORY

Autor: M o n i k a  Č o p í ko v á  / listovnik.sk
Foto: Pe t e r  Fa r k a š

Vkusné a nápadité, žiariace farbami, neraz rozkvitnuté či menivé ako nebo. Také sú 
obkladačky od slovenskej tvorivky vystupujúcej pod značkou Tileme. Lucia Slížiková 
založila svoje podnikanie na záľube a urobila tak dobre. Jej dielo je jedinečné a prináša 
radosť mnohým z tých, ktorým je varenie pôžitkom a kuchyňa kráľovstvom. Nevytvára 
však „len“ obkladačky. O tom, čo všetko jej vzniká pod rukami a ako sa k remeslu dosta-

la, sme sa rozprávali v jej dielni. 

Lucia, tvoríš krásnu keramiku, ale venuješ sa 
takmer výhradne obkladačkám. Prečo? Čo bol pre 
teba ten rozhodujúci impulz pre vlastnú výrobu?
S keramikou som začala už pred pár rokmi a priviedla 
ma k nej sesternica, ktorá sa tomu venovala. Naučila 
ma všetky základy, od spracovania hliny, nanášania 
glazúry, po vypaľovanie v peci, takže za to, čo dnes ro-
bím, vďačím práve jej. Mojím snom bolo vždy pracovať 
kreatívne a vo výrobe obkladačiek som to našla. Tie 
prvé som si vyrobila len tak pre seba a obložila nimi ká-
vový stolík. Výrobu som si však zamilovala. Spočiatku 
to bol fajn spôsob brigády, po škole som ale rozmýš-
ľala, čo ďalej. Vtedy som si povedala, že do toho idem 
naplno. A tak vznikla značka Tileme. 

Čo si vnímala ako najväčšiu výzvu v rámci svojho 
podnikania a čo je, naopak, pre teba najväčším po-
tešením v tvorivom procese? 
Každý deň je pre mňa výzvou a s každou novou objed-
návkou prichádzajú nové očakávania (úsmev). Naj-
väčším potešením sú však pre mňa dva momenty a tie 
viem presne pomenovať: prvým je ten, keď otvorím pec 
a nájdem tam vydarené obkladačky. Druhým je pozi-
tívna spätná väzba a úprimná vďačnosť od spokojného 
klienta.  

Kde a čím, prípadne kým sa inšpiruješ? 
Inšpiruje ma veľmi veľa vecí, občas aj to bežné z kaž-
dodenného života. Niekedy ma zaujme farebná kom-

binácia, vzor alebo štruktúra a vtedy hneď uvažujem, 
ako to preniesť na obkladačky. Veľa nápadov čerpám 
z prírody. Fascinuje ma, že každý kvet, steblo či list je 
unikátny, a to sa snažím zachytiť, keď ich odtláčam do 
hliny. Taktiež slovenský folklór, modrotlač alebo čič-
manské vzory, to všetko sa dá využiť a poňať o trochu 
modernejšie, aby bol výsledok vhodný do bytov aj na 
chalupy. Inšpiráciu čerpám aj od zahraničných výrob-
cov, ktorých tvorbu veľmi obdivujem.

Ktoré tvoje obkladačky sú najžiadanejšie? Neboja 
sa Slováci výraznej farby alebo pestrých vzorov? 
Sú takí, ktorí dávajú prednosť tlmeným a zemitým 
tónom, no sú aj takí, ktorí vyžadujú výrazné drama-
tické farby. Vždy to záleží od samotného interiéru, do 

ktorého obkladačky pôjdu, a výsledku, ktorý chceme 
dosiahnuť. Ak chce niekto, aby obkladačky zaujali, 
prípadne „vyrazili dych,“ púšťa sa do odvážnych a 
tmavých farieb. Ak chce len dotvoriť interiér, vyberá si 
skôr jemné farby. Ak chce priestor ozvláštniť a spestriť, 
siahne po kombinácii pastelových tónov alebo po jed-
nom z výrazných vzorov. Skutočne tu platí „100 ľudí, 
100 chutí.“

Ako si predstavuješ svoju vysnívanú kuchyňu ty? 
V mojej vysnívanej kuchyni budú určite veľmi výrazné 
obkladačky, možno v tvare šesťuholníkov. Avšak ria-
dim sa heslom, že menej je viac, a preto bude zvyšok 
kuchyne zariadený už len minimalisticky, aby to pôso-
bilo moderne a pekne.
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Veľa nápadov čerpám z prírody. Fascinuje 
ma, že každý kvet, steblo či list je unikátny, 
a to sa snažím zachytiť, keď ich odtláčam do 
hliny. 

TILE ME
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ROZHOVORY

Tvoje obkladačky nie sú len do kuchyne. Na 
čo všetko je možné ich použiť a aké sú tvoje 
najbližšie plány na domácu výrobu? 
S obkladačkami sa dá vytvoriť veľa originálnych 
vecí a okachličkovať sa dá naozaj skoro všetko. 
Podľa toho som zvolila aj názov značky: Tileme 
znamená v doslovnom preklade „okachličkuj 
ma.“ Obkladačky môžete využiť ako obrázky, 
môžete ich zarámovať, môžete nimi vykachlič-
kovať stolík. Je to univerzálny materiál, aj preto 
premýšľam, ako rozšíriť výrobu o bytové dopln-
ky, ktoré by s nimi ladili. Momentálne mám v 
ponuke keramické hodiny a do budúcna by som 
chcela vytvárať aj rôzne misy, taniere a pod. 
Realizácia každého nového nápadu však trvá 
niekoľko mesiacov, aby bol produkt pripravený. 
Chce to veľa úsilia a trpezlivosti, no už teraz sa 
teším na výsledok a na reakciu okolia. 

Ako prebieha objednávka, pozývajú ťa klienti aj k sebe 
domov, aby si im vytvorila dizajn na mieru alebo si ob-
zrela výsledok? 
Vytvoriť ten správny návrh, aby bol klient spokojný, je je-
den z najdôležitejších krokov v celom procese. Štandardne 
si klienti vyberajú obkladačky z môjho portfólia, no občas 
ma oslovia aj s požiadavkou výroby na mieru. Vtedy robím 
najprv testovacie vzorky, ktoré konzultujem s klientom a 
po doladení detailov sa púšťam do výroby. Klientov mám 
z rôznych kútov Slovenska a všetko riešim online, no ak 
sú zblízka, navštevujú aj môj ateliér, aby si prezreli vzorky. 
Spoločne vymýšľame, ako obkladačky skombinovať. 

Väčšina klientov presne vie, čo chce, a tí, ktorí potre-
bujú poradiť, mi väčšinou posielajú fotografie, 3D 
návrhy alebo pôdorysy. Načrtnú mi svoju predstavu a 
ja sa vždy snažím zistiť, aký štýl sa im páči a v akom 
štýle majú zariadený aj zvyšok interiéru. Je dôležité, 
aby bolo všetko v harmónii a vytváralo jednotný celok. 
Ak sú  klienti spokojní, pochvália sa realizáciou a pošlú 
mi fotky.

ROZHOVORY
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Najväčším potešením sú však pre mňa dva momenty a tie 
viem presne pomenovať: prvým je ten, keď otvorím pec a 
nájdem tam vydarené obkladačky. Druhým je pozitívna 
spätná väzba a úprimná vďačnosť od spokojného klienta.  
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Autor: M o n i k a  Č o p í ko v á  / listovnik.sk,  Lu c i a  S l í ž i ko v á  / tileme.sk
Foto: Pe t e r  Fa r k a š

Radi spoznávame nových ľudí a tešíme sa z vecí, 
ktoré vytvárajú. Ešte viac nás však nadchýna, 
ak sme toho súčasťou. V spolupráci s Luciou 
Slížikovou z Tileme vám predstavujeme návod 
na ručne vyrobený drevený podnos s kachlič-
kami. Nenechajte sa odradiť prácou s drevom 
a „špárovačkou“, postup je ľahký a s trochou 
pomoci ho zvládnete aj vy. Navyše, výsledok 
znesie všetky dobroty a vyženie vás do záhrady 
pod jesenné slnko.

Pripravíme si:
Kachličky

Drevenú dosku

Farbu na drevo

Olej

Úchytky

Lepiaci silikón

Špárovaciu hmotu

Pomôcky:
Horná fréza

Dláto

Šmirgeľ

Vŕtačka

Závažie

Papierová lepiaca páska

Špongia

Handrička

DREVENÝ PODNOS S KACHLIČKAMI
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1. Pripravíme si materiál, z 
ktorého zhotovíme podnos: 
kachličky a dosku. Dosku ore-
žeme na požadovaný rozmer, 
prípadne aj natrieme nezá-
vadnou farbou na drevo a v zá-
vere postupu, až bude podnos 
hotový, ošetríme aj olejom. 

3. Pomocou lepiaceho silikónu 
nalepíme obkladačky. Dávame 
pozor, aby sme medzi nimi po-
nechali rovnaké medzery. Na 
obkladačky môžeme položiť 
závažie, aby boli v jednej rovine 
a chvíľu počkáme, kým silikón 
zaschne. 

4. Pripravíme si špárovaciu 
hmotu. Papierovou lepiacou 
páskou oblepíme okraje dosky, 
aby sa pri špárovaní doska ne-
zašpinila. Pomocou stierky na-
nášame špárovaciu hmotu na 
obkladačky a zatláčame ju do 
medzier.

5.  Navlhčenou špongiou zotrieme 
zvyšnú špárovaciu hmotu a počká-
me, kým úplne nevyschne. Odstrá-
nime lepiacu pásku, ktorou sme 
chránili drevo a vlhkou handrou 
vyčistíme prípadné nečistoty. Nako-
niec pripevníme úchytky.

2. Do dosky vyhĺbime vý-
rez pomocou hornej frézy 
na hrúbku obkladačiek, 
potom ešte začistíme dlá-
tom a šmirgľom, aby bol 
povrch rovný. Vyvŕtame 
diery na úchytky. 

6.  Pripravíme si malé občerstvenie a 
môžeme sa tešiť z nového podnosu. 
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RECEPTYNASKOČTE NA 
RAŇAJKOVÚ VLNU!

Autor: I v a  T i š ko v á  / dottka.sk
Keď sme ešte niekedy v júli uvažovali nad tým, čo 
by sme chceli dať do nového čísla, ako prvá ma 
napadla  raňajková sekcia. Chcela som vyskúšať 
niečo, čo obvykle na raňajky nejem a otestovať si, 
ako bude moje telo na túto zmenu reagovať (inak 
povedané, či neumriem ráno od hladu).  Výsled-
kom tohto osobného experimentu bolo, že som 
prežila v zdraví do obeda a pravdupovediac som 
sa cítila v istom smere zdravšia alebo skôr spokoj-
nejšia, že dávam do seba niečo zdraviu prospeš-
né. Na váhe sa táto zmena priamo neukázala, 
avšak na oblečení som pozorovala uvoľnenie v 
istých partiách. Takže som si osvojila tento ran-
ný rituál varenej kaše, ktorý nezaberie viac času  
než namastenie a obloženie chleba. A spokojná s 
predstavou, že robím pre seba správnu vec, po-
kračujem ďalej. 

Skúsila som niekoľko variant a príchutí a vybrala 
som z nich pre vás tie, ktoré vo mne najviac zare-
zonovali. 

Výhodou studených kaší je to, že ich môžete pri-
praviť večer a ráno ich iba vytiahnete z chladnič-
ky. Pšenové smoothie zas zasýtia a varená ovsená 
kaša je môj osobný víťaz, lebo zahreje dušu.
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RECEPTY

ČUČORIEDKOVO-PŠENOVÉ  SMOOTHIE

Ingrediencie
1 - 2 porcie

1,5 zmrznutého banánu
3 PL uvareného pšena
150-200 ml mlieka
vanilkový extrakt
3 hrste čučoriedok
1 odmerka proteínu
štipka soli

Postup
Pšeno opláchneme, sparíme vriacou vodou, opäť prepláchne-
me a potom varíme do zmäknutia vo vode so štipkou soli pri-
bližne 10 až 15 minút. Keď je pšeno hotové, nasypeme všetky 
suroviny do smoothie mixéra a vymixujeme dohladka.  

Tip: ak máte ráno viac času, spestrite si začiatok dňa niečim 
oku lahodiacim. Ozdobte si smoothie misku tým, čo máte 
radi, napr. vločkami, ľanovými semienkami, lyofilizovanými 
jahodami alebo malinami, či  kúskami kokosu. 

RECEPTY

P Š E N O

Má vysoký obsah železa a kremíka,  
spevňuje kosti, posilňuje obličky a pomáha 

pri žalúdočných problémoch. 
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RECEPTY

KOKOSOVO-MANGOVÁ KAŠA

Ingrediencie
1 - 2 porcie

Kaša
60 g ovsených vločiek
1 PL amarantových vločiek
½ PL bazalkových semienok
350 ml kokosového mlieka
hrsť kokosových lupienkov

Mangové pyré
mango
zmrznutý banán
ryžový sirup
vanilkový extrakt

Postup
Večer si pripravíme ovsenú zmes zmiešaním vločiek, bazalko-
vých semienok, kokosu a kokosového mlieka. Necháme cez 
noc v chladničke. 

Mangové pyré si môžeme urobiť večer a hotové dať zamraziť 
do formičiek na ľad alebo, ak sa ráno neponáhľame, urobíme 
ho čerstvé. Ak sa rozhodneme pripraviť čerstvé mangové 
pyré, približne 10 až 15 minút predtým, než sa do toho pus-
tíme, vyberieme z mrazničky banán. Potom iba vymixujeme 
všetky suroviny na mangové pyré: mango, zmrznutý banán, 
ryžový sirup a vanilkový extrakt podľa chuti. 

RECEPTY
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B A Z A L KO V É  S E M I E N K A

Posilňujú imunitný systém
Zlepšujú metabolizmus

Tlmia chuť do jedla
Obsahujú veľké množstvo vlákniny

Pomáhajú pri znižovaní stresu a 
psychického napätia
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RECEPTY

OVSENÁ KAŠA S MORUŠOU A GAŠTANMI

Ingrediencie
1 - 2 porcie

110 g ovsených vločiek
1 PL amarantových vločiek
2 PL chia semienok
2 ČL slnečnicových semienok
½ PL trstinového cukru
100 ml bieleho jogurtu
250 ml mlieka
sušená moruša
pečené gaštany
med

Postup
Večer si v zaváraninovom pohári zmiešame ovsené a ama-
rantové vločky, chia a slnečnicové semienka, cukor a jo-
gurt s mliekom. Odložíme do chladničky.

Ráno kašu doplníme morušou a pečenými gaštanmi. Na 
dosladenie môžeme pridať lyžičku medu.

RECEPTY

PŠENOVO-DATĽOVÉ SMOOTHIE

Ingrediencie
1 - 2 porcie

3 PL uvareného pšena 
5 ks sušených datlí
1 väčší banán alebo 2 menšie
½ PL arašidového masla
300-350 ml mlieka

Postup
Pšeno opláchneme, sparíme vria-
cou vodou, opäť prepláchneme a 
potom varíme do zmäknutia vo 
vode so štipkou soli približne 10 
až 15 minút. Keď je pšeno hoto-
vé, nasypeme všetky suroviny do 
smoothie mixéra a vymixujeme 
dohladka.  

Tip: toto smoothie je vďaka ba-
nánu hutnejšie, a preto sa skvele 
hodí k ryžovým alebo špaldovým 
vločkám. Pšeno dodá dlhší pocit 
zasýtenia, a preto sa skvele hodí 
na raňajky. O V S E N É  V L O Č K Y

Zasýtia na dlhšiu dobu a znižujú kalorický príjem 
v ďalšom jedle. Majú vysoký obsah vlákniny. Pod-
porujú trávenie a metabolizmus. Vďaka rastlinným 
bielkovinám fungujú ako spúšťač podpory svalovej 
hmoty. Sú zdrojom vitamínov B, E a K, kyseliny lis-
tovej a kyseliny pantoténovej. Okrem toho obsahu-
jú vápnik, sodík, fosfor, železo, draslík, meď, man-

gán, horčík a zinok.

Pozor! Každodenné jedenie vločiek bez tepelnej 
úpravy nemusí byť zdraviu prospešné.
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VARENÁ OVSENÁ KAŠA S KARAMELIZOVANÝM 

BANÁNOM A POWER NUGÁTOM

Ingrediencie
1 - 2 porcie

50 g ovsených vločiek
1 PL amarantových vločiek
250 ml mlieka
1 PL bazalkových semienok
štipka soli
¼ ČL mletej škorice
1 banán
trstinový cukor
olivový olej
hrsť vlašských orechov
Bio power nugát od Powerlogy.com

Postup
Vločky, soľ, škoricu a mlieko spolu zohrievame 
(keďže banán a nugát sú dosť sladké, samotnú kašu 
netreba dosladiť). Keď zmes začne vrieť, odstavíme 
ju zo sporáka. Ak je zmes po 5 minútach ešte veľmi 
riedka, pridáme 1 PL bazalkových semienok. 

Banán nakrájame, posypeme cukrom a uložíme na 
plech vystlaný papierom na pečenie. Vlašské ore-
chy trochu pokvapkávame olivovým olejom a po-
sypeme cukrom. Dáme na cca. 10 minút do trúby 
pod gril. 

Kašu servírujeme spolu s banánom a karamelizo-
vanými orechmi s poriadnou dávkou nugátu, ktorý 
sa sem perfektne hodí. 

B I O  P O W E R  N U G ÁT

Má príjemnú hutnú konzistenciu 
plnú lieskových orechov, kakaa a 

kokosového cukru. Po jeho zjedení sa 
človek necíti presladený a preplnený, 
ale spokojný, že zjedol niečo zdravé 

z kvalitných surovín. Kúpiť si ho 
môžete tu.

https://powerlogy.com/?utm_source=aff&utm_medium=aff&utm_campaign=dgt&a_aid=57e0293ec5605&a_bid=6f4ea7f8
https://powerlogy.com/power-nougat-300g/?utm_source=aff&utm_medium=aff&utm_campaign=dgt&a_aid=57e0293ec5605&a_bid=6f4ea7f8


NOVINKA!
TLAČENÉ VYDANIE

OBJEDNAŤ

Limitovaná  edícia
130  strán

Doprava zadarmo
Posledné číslo  tohto roka!

9,90  eur

Ak si chceš zalistovať, tlačené číslo je tu pre teba. 
Jeho kúpou nás podporíš v tvorbe ďalšieho čísla 

minimalistického magazínu BREZZA.

brezza.sk/objednat

http://www.lenivakucharka.sk/objednat-magazin/?utm_source=magazin&utm_medium=pdf-jesen-2018
http://www.lenivakucharka.sk/objednat-magazin/?utm_source=magazin&utm_medium=pdf-jesen-2018
http://www.lenivakucharka.sk/objednat-magazin/?utm_source=magazin&utm_medium=pdf-jesen-2018
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HREJIVÉ KORENIE

Badián
Jeho vôňa vám pripomenie aníz a kdesi zo spomienok 
vystúpi chuť perníka alebo vianočného punču. To sú 
receptúry, do ktorých neodmysliteľne patrí, no okrášli 
aj kačicu či bravčové mäso. Používame ho najmä do 
sladkého a jeho výraznú chuť uzatvárame do fľaštičiek 
kompótov, lekvárov či sirupov a tentoraz do pečených 
čajov. Podporuje imunitu, urýchľuje trávenie, stará sa o 
dýchacie cesty a má antiseptické účinky. 

Klinček
Klinček vzniká usušením púčika kvetov klinčekovca 
korenného. Preto má krásny zjav, aromatickú vôňu 
a nasladlú až mierne horkú chuť. Hodí sa tak do slad-
kých ako aj slaných jedál a podobne ako hviezdicový 
badián, často si ho spájame najmä s vareným vínom a 
perníkom. Pomáha pri bolesti zubov a ďasien, upoko-
juje žalúdok, je najsilnejšou prírodnou dezinfekciou a 
primiešaný do mlieka slúži ako afrodiziakum. 

Spýtajte sa ktoréhokoľvek (dobrého) kuchára alebo cukrára, povie vám, že korenie je jednou 
z najdôležitejších ingrediencií. Je krvou jedla, rozvíja jeho chute a vône, podporuje ich v raste 
a zavádza do neskutočných tónov. S korením sa dá čarovať aj v kuchyni a vy si tak môžete ke-
dykoľvek pripadať ako Nicole Kidman či Sandra Bullock v našom obľúbenom filme Magická 

posadnutosť. Inak, pamätáte si na ich úžasnú kuchyňu?

Vôňa, na ktorú nezabudnete

Cejlónska škorica
Škorica je kôrou stromu škoricovníka cejlónskeho a vy-
niká charakteristicky výraznou chuťou. Spájame si ju s 
jablkami – jablková štrúdľa bez škorice nie je to pravé 
„jablkové.“ Skvele sa hodí do sladkých dezertov a kaší 
i niektorých exotickejších slaných jedál. Podporuje trá-
venie a chuť do jedla, má antibiotické účinky a pomôže 
pri nachladnutí.

Muškátový orech
Mnohí z nás si ho kupujeme mletý, no oplatí sa investo-
vať do celého orieška a vždy z neho štipku nastrúhať do 
hotového jedla. Celý oriešok si totiž udrží svoju arómu 
dlhšie. Jeho chuť je jemne sladkastá a mierne horká až 
pikantná. Je trvalou súčasťou ázijskej kuchyne a u nás 
sa pridáva okrem múčnikov a perníkov aj do polievok, 
k jahňacine alebo do syrových jedál. Zlepšuje spánok a 
trávenie a je vhodný pri reume či kŕčoch.

Aníz 
Kto si už piekol vlastný chlebík, pozná čaro jeho malých 
semiačok a ich jedinečnú vôňu dodávajúcu upečenému 
sviežosť a jemnú sladkosť. No nielen do chlebíka, aníz 
sa hodí aj do sušienok a do sladkého pečiva. Keď si k 
nemu privoniate, možno si spomeniete, že ste ho ako 
malí popíjali v čaji, a možno vám chutí aj doteraz. Aníz 
na nás pôsobí upokojujúco, tlmí kŕče, bolesti, migrény 
a je účinný proti nadúvaniu.

Dlhé korenie
Tmavé dlhé kúsky vám svojim vzhľadom môžu pripo-
menúť brezové jahňady, majú však krásnu vôňu a sú 
jedlé ako korenie. V malých dávkach ozvláštnia cukro-
vinky, dezerty aj zavárané čatní. O trochu väčšie kúsky 
môžete použiť do jedál, ktoré sa pomaly varia: do po-
lievok, omáčok alebo k dusenému mäsu. Môžete ním 
nahradiť čierne korenie alebo ich kombinovať, výsledná 
chuť bude ostrejšia. Dlhé korenie, nazývané tiež Pippa-
li, vás prehreje, podporí vaše trávenie aj dýchacie cesty 
a posilní žalúdok.

Zelený kardamóm
Vyniká v spojení s mliekom a medom a možno ste ho 
už videli – a použili – v niektorom zo sladkých recep-
tov. Hodí sa ale aj k mäsu, do ryže a do omáčok alebo 
do likéru. Stačí aj štipka, dodá jedlu nezvyčajný tón. 
Kardamóm v čaji vás povzbudí a všetkým kávičkárom 
vyzdvihne chuť obľúbeného nápoja.
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Domáci 
pečený čaj

Autor: Ve r o n i k a  Č o p í ko v á  / lenivakucharka.sk
Foto: Pe t e r  Fa r k a š
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J eseň u mňa začína sychravými rána-
mi, vlnenými ponožkami a šálkou 
horúceho čaju. Skvelý doprovod 

tvorí voľno v práci a napínavá knižka, ktorá 
ma doslova zaobalí do jednotlivých vrstiev prí-
behu. Popri nedočkavom prevracaní stránok 
si odpíjam z ešte horúceho čaju, na konci kto-
rého ma čaká sladká odmena. Tá je hlavnou 
podstatou pečeného čaju: na začiatku vdychu-
jete šíriace sa vône hravých korení, v strede si 
vychutnávate hrejivé teplo a na konci lyžičkou 
vyjedáte ovocnú odmenu. Jedno ráno mi pri 
popíjaní pečeného čaju moji kolegovia zahlá-
sili:  „máme Vianoce.“ Áno, práve pečený čaj je 
nielen predzvesťou, ale častokrát aj súčasťou 
vašich Vianoc. So 4 základnými receptami, 
ktoré obsahujú minimum pridaného cukru, sa 
na tie vaše môžete pripraviť už teraz. 

V Ô Ň A

Z Á Ž I T O K

H R A
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JABLKOVO-BRUSNICOVÝ

Ingrediencie

500 g jabĺk
50 g  sušených brusníc
25 ml rumu
50 g škoricového cukru
3 klinčeky
½ dlhého korenia
2 tobolky zeleného kardamómu
½ ČL anízu

Postup

Jablká umyjeme, zbavíme jadierok a nakrájame na menšie 
kocky. Vložíme ich do stredne veľkej misky, pridáme brusni-
ce, škoricový cukor a zalejeme rumom. Dobre premiešame. 
V mažiari rozdrvíme klinčeky, aníz, dlhé korenie a semienka 
zeleného kardamómu. Klinčeky môžete ponechať aj v celku, 
nezabudnite ich však po upečení vybrať. Semienka zeleného 
kardamómu sa nachádzajú vnútri toboliek, musíte ich teda 
vylúpnuť a buď rozdrviť v mažiari, alebo jemne roztlačiť plo-
chou stranou noža. Rozdrvené korenie pridáme k ovociu, 
premiešame a vylejeme na menší plech. Vložíme do vyhriatej 
rúry a pečieme pri 140 °C 60 minút. Čaj plníme ešte horúci do 
vysterilizovaných malých pohárikov. 

Kvôli lepšej konzistencii môžete priestor medzi ovocím vypl-
niť krátko vylúhovaním čiernym čajom. Následne poháriky 
zavrieme, aby sa viečko prichytilo a čaj nám vydržal čo naj-
dlhšie. Alternatívou je skladovanie v chladničke a rýchlejšia 
spotreba. 

Do hrnčeka dáme 2-3 lyžičky jablkovo-brusnicového čaju, 
zalejeme vriacou vodou, premiešame a pomaly si vychutná-
vame hrejivé kombinácie korení a ovocia. 

JABĹČKA OPADANÉ ZO STROMU, S OBITÝMI LÍČKAMI A ŠŤAVNATÝM VNÚTROM. 
V SPOJENÍ SO SUŠENÝMI BRUSNICAMI, ŠKORICOU, KLINČEKOM A ANÍZOM ZÍS-
KATE VO VÝSLEDKU VOŇAVÝ PEČENÝ ČAJ, KTORÝM PRIVÍTATE JESEŇ S OTVO-

RENOU NÁRUČOU.
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SLIVKOVO-ČUČORIEDKOVÝ

Ingrediencie

500 g sliviek
100 g mrazených čučoriedok
50 g kardamómového cukru
25 ml mandľového likéru
3 ks badiánu
1 ČL cejlónskej škorice
½ ČL sladkého drievka
¼ ČL muškátového orecha

Postup

Slivky umyjeme, zbavíme kôstok a nakrájame na 
štvrtinky. Vložíme ich do stredne veľkej misky, 
pridáme čučoriedky, kardamómový cukor a zale-
jeme mandľovým likérom. Dobre premiešame. K 
ovociu pridáme škoricu, sladké drievko, badiánové 
hviezdičky a čerstvo nastrúhaný muškátový orech. 
Premiešame a vylejeme na stredne veľký a vyšší 
plech. Slivky a čučoriedky pustia pri pečení šťavu 
a budú bublať, plechom s vyššími okrajmi tak pre-
dítete škvrnám v rúre. Vložíme do vyhriatej rúry a 
pečieme pri 140 °C 60 minút. Počas pečenia ovocie 
dvakrát premiešame. 

Po upečení z čaju vyberieme badián a plníme ho 
ešte horúci do vysterilizovaných malých pohári-
kov. Pod uzáver môžeme dať za lyžičku rumu, ktorý 
nám poslúži ako konzervant v miestach, kde nám 
teoreticky môže preniknúť trocha vzduchu. Ná-
sledne poháriky zavrieme, aby sa viečko prichytilo 
a čaj nám vydržal čo najdlhšie. Alternatívou je skla-
dovanie v chladničke a rýchlejšia spotreba. 

LAHODNÁ KOMBINÁCIA SLIVIEK A ČUČORIEDOK, OŽIVENÁ KARDAMÓMOVÝM 
CUKROM, KTORÝ VÁM NA JAZYKU ZANECHÁ JEMNÚ PRÍCHUŤ ŠKANDINÁVSKE-
HO VIDIEKA. SLADKÉ DRIEVKO, BADIÁN A ŠKORICU UZATVÁRA PRÍJEMNÁ, KO-

RENISTÁ VÔŇA MUŠKÁTOVÉHO ORIEŠKA.

Do hrnčeka dáme 2-3 lyžičky slivkovo-čučoriedkového 
čaju, zalejeme vriacou vodou a premiešame.
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HRUŠKOVO-NEKTARINKOVÝ

Ingrediencie

300 g hrušiek
300 g nektariniek
100 g panely
25 ml mandľového likéru
1 ČL sušenej pomarančovej kôry
1/2 ČL korenia chai masala

Postup

Hrušky umyjeme, zbavíme jadierok a nakrájame na kocky. 
Umyté nektarinky zbavíme kôstok a nakrájame na menšie 
časti. Nakrájané hrušky a nektarinky vložíme do stredne veľ-
kej misky, pridáme panelu a zalejeme mandľovým likérom. 
Dobre premiešame. K ovociu pridáme pomarančovú kôru a 
korenie chai masala. Premiešame a vylejeme na stredne veľ-
ký plech. Vložíme do vyhriatej rúry a pečieme pri 140 °C 60 
minút. Čaj plníme ešte horúci do vysterilizovaných malých 
pohárikov. Kvôli lepšej konzistencii môžete priestor medzi 
ovocím vyplniť krátko vylúhovaním čiernym čajom. Násled-
ne poháriky zavrieme, aby sa viečko prichytilo a čaj nám vy-
držal čo najdlhšie. Alternatívou je skladovanie v chladničke a 
rýchlejšia spotreba. 

Do hrnčeka dáme 2-3 lyžičky hruškovo-nektarinkového čaju, 
zalejeme vriacou vodou a premiešame.

TROŠKU NETRADIČNEJŠIA, NO O TO ZAUJÍMAVEJŠIA KOMBINÁCIA HRUŠIEK A 
NEKTARINIEK. V SPOJENÍ S VÝRAZNOU VÔŇOU A CHUŤOU PANELY A INDICKOU 
ZMESOU KORENIA CHAI MASALA DOTVÁRA ATMOSFÉRU EXOTIKY A NOVÝCH 

PRÍCHUTÍ.

C H A I  M A S A L A 

Indická zmes korenia s exotickou a sladkou vôňou, 
ktorá vás jemne pošteklí v nose. Vytvorená kombináciou 

zázvoru, ktorý príjemne zahreje, sladkej škorice, bez 
ktorej to skrátka nie je to pravé, drobnými klinčekmi, 
ktoré vám vyčaria úsmev na tvári, pikantným čiernym 
korením, zeleným kardamómom, feniklom a štipkou 

muškátového orieška.

RECEPTY
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PEČENÝ ČAJ Z LESNÉHO OVOCIA

Ingrediencie

500 g mrazeného lesného ovo-
cia (jahody, čučoriedky, ríbezle)
50 g cukru s lesným ovocím
25 ml rumu
1 ČL cejlónskej škorice
1 ČL bourbon vanilky
½ ČL čerstvo mletých klinčekov

Postup
Do stredne veľkej misky presypeme lesné ovocie 
z mrazničky. K ovociu pridáme cukor, zalejeme 
rumom a dobre premiešame. Následne pridáme 
škoricu, vanilku a v mažiari rozdrvené klinčeky. 
Premiešame a vylejeme na stredne veľký vyšší 
plech. Mrazené lesné ovocie pustí pri pečení šťa-
vu a bude bublať, plechom s vyššími okrajmi tak 
predítete škvrnám v rúre. Vložíme do vyhriatej 
rúry a pečieme pri 140 °C 60 minút. Počas peče-
nia ovocie dvakrát premiešame. 

Po upečení čaj plníme ešte horúci do vysterili-
zovaných malých pohárikov. Pod uzáver môže-
me dať za lyžičku rumu, ktorý nám poslúži ako 
konzervant v miestach, kde nám teoreticky môže 
preniknúť trocha vzduchu. Následne poháriky 
zavrieme, aby sa viečko prichytilo a čaj nám vy-
držal čo najdlhšie. Alternatívou je skladovanie v 
chladničke a rýchlejšia spotreba. 

STAČÍ PÁR DÚŠKOV LESNEJ ZMESI, NIEKOĽKO NÁDYCHOV Z NEJ PLYNÚCICH 
VÔNÍ A PRIESTOR NA SNÍVANIE. SKLÁŇATE SA K JAHODOVÝM KVETOM A TRHÁ-
TE JEDNU JAHÔDKU ZA DRUHOU. I KEĎ SÚ TIETO MRAZENÉ A POCHÁDZAJÚ Z 
VAŠICH LETNÝCH ZÁSOB, RADOSŤ Z TVORBY, VOŇAJÚCEJ KUCHYNE A CHUTNÉ-

HO VÝSLEDKU VO VÁS PRETRVAJÚ AŽ DO POSLEDNEJ LYŽIČKY. 

Do hrnčeka dáme 2-3 lyžičky čaju 
z lesného ovocia, zalejeme vriacou 

vodou a premiešame.

RECEPTY
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M I KO R I

Pri tvorbe pečených čajov som 
použila hrejivé korenia a voňavé 

cukry od manželov Mikulovcov, ktorí 
stoja za značkou Mikori. Ak hľadáte 
čerstvé korenie, bylinky, koreninové 

zmesi a zaujímavé druhy cukrov 
(napr. kardamómový, levanduľový či 
jahodový), odporúčam vám navštíviť 

ich eshop mikori.sk.
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Autor: Ve r o n i k a  Č o p í ko v á  / lenivakucharka.sk
Foto:  z archívu knihy Tak ma mama naučila

Nahliadnite s nami do zákulisia prípravy netradičného receptára a spoznajte autorku, 
ktorá nás očarila. Knižka z kuchyne Lucie Chrenko nie je len o varení, nesie aj príbeh 
jednej rodiny, ktorá sa stretávala pri rodinnom stole. Predkladá jej tajomstvá, spomien-
ky a rokmi overené recepty. TAK MA MAMA NAUČILA je knižka, vďaka ktorej si uve-

domíte silu rituálov a tradícií. 

Lucia, rozhodla si sa vydať vlastnú kuchársku kniž-
ku, hoci na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ti chý-
ba potrebné zázemie – nie si blogerka alebo známa 
osobnosť, či šéfkuchárka.
Som temperamentný človek a keď sa raz rozhodnem 
pre niečo, o čom som 100 % presvedčená, idem si za 
tým. Tak to bolo aj pri mojej knižke. V podvečer mojich 
narodenín (február 2017) som len tak zahlásila, že by 
som mala napísať kuchársku knihu a manžel na to, že 
niečo podobné som už dávno mala spraviť. Tak som 
si na druhý deň spísala zoznam a pustila sa do toho 
(smiech).
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O TO DOBRÉ SA TREBA PODELIŤ
Rozhovor s Luciou Chrenko, autorkou kuchárskej prvotiny

Chystáš sa vydať nie úplne klasickú kuchársku kni-
hu. Napovedá tomu aj netradičná obálka. Prečo si 
sa rozhodla ísť touto cestou? 
Keď som jeden večer nemohla spať, natrafila som na 
internete na článok, ktorý sa týkal vydania knihy. Písali 
v ňom presný opak toho, čo sa hovorí vo všeobecnosti 
– nezačínajte tým, čo by sa najviac predávalo, ale robte 
to, čomu veríte. Ja som chcela v prvom rade uchovať 
to, čo ma naučila starká, všetky tie rituály a finty, ktoré 
je dobré a pekné dodržiavať. Napríklad sobota je u nás 
koláčová, stretávame sa celá rodina a pre môjho syna 
sobota rovná sa makovník. Tak, ako u nás plynie život, 
tak sa robila aj táto kniha. Žiaden recept nevznikol 
nasilu a výsledkom je dielo, aké som chcela. Tak akosi 
prirodzené.
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Čo nájdu čitatelia v tvojej knižke?
Knižka sa skladá zo 4 kapitol s poetickými názvami: Zo starki-
nej písanky, Tradičné a vylepšené, Alchýmia zavárania a Krásna 
každodennosť. Nie je teda rozdelená do klasických kapitol, ako 
sú predjedlá, polievky, hlavné jedlá a podobne, ale je usporia-
daná intuitívne. Čitateľov v nej prevádzam 100 rokmi varenia, 
predávania rituálov a fínt v kuchyni. 

Povieš nám viac o tom, čo sa skrýva za jednotlivými názvami 
kapitol? 
Prvá kapitola knižky začína mojou prababkou (ja som ju volala 
vždy starká). Starká pracovala u pekára a bola priekopníčkou 
vo svojom odbore, všetko si vedela spraviť sama. Vymyslela si 
recept na svoju čokoládu, ktorá je výborná nielen na pitie – ja ju 
využívam ako polevu. Alebo robila tú najlepšiu štrúdľu na svete. 
Recepty prvej kapitoly sú zložitejšie, preto obsahujú detailný 
návod ako na výrobu zemiakového či kysnutého cesta a ťahanej 
štrúdle, na ktorú mnohí z nás dodnes spomínajú, ale boja sa ťaž-
kostí spojených s jej prípravou. Preto som sa rozhodla zachytiť 
každý jeden krok, aby nádejného kuchára neodradila náročnosť 
či vlastná neskúsenosť. Recepty sú popretkávané fotkami, sem-
tam básničkou, sem-tam príhodou, vždy podľa toho, čo sa k 
tomu žiadalo.

Druhá kapitola knižky s názvom Tradičné a vylepšené obsahuje 
recepty, ktoré sú tradične známe, no u nás si v rámci rodinných 
stretnutí prešli určitými vylepšeniami. Priznám sa, že milujem 
taliansku kuchyňu, ale minimálne jeden deň v týždni varievam 
úplne tradične. Teda tak netradično-tradične, keďže som do 
zdedených receptov zakomponovala aj novodobé prvky. Na-
príklad taká palacinková torta. MILUJEM palacinky. Keď sme 
už s babkou nevedeli čo, upiekli sme palacinkovú tortu, ktorú 
sme zapekali. Ja som si ju vylepšila o chrumkavú posýpku, pre-
to si našla miesto práve v tejto kapitole. Okrem nej tu nájdete 
aj recept na sviečkovú s domácou zemiakovou knedľou, celo-
ročné medovníky, či fazuľovicu, ktorú zahusťujem gaštanovou 
múkou. Dodá jej zaujímavú chuť a nemusím ju už v takej miere 
dochucovať. 

V Alchýmii zavárania sú top zaváraniny, s ktorými pracujem v 
kuchyni. Marhuľový, jahodový a višňový džem, slivkáč, kapia 
a tri recepty z rajčín, pretože v receptoch jedál často využívam 
domáci pretlak a kečup. Recepty sú popretkávané ústrižkami zo 
starej kuchárskej knihy, ktorú som dostala na Vianoce. Knižka 
má viac ako 100 rokov a pritom sem dokonale zapadá svojou 
nadčasovosťou. V textoch nájdete bombastický slovosled a na-
príklad aj taký nadpis receptu ako sú ovocné jamy (čítaj džemy). 
Posledná kapitola je už veľmi súčasná, taká krásna každoden-
nosť, v ktorej zachytávam moju vlastnú rodinu, mňa ako mamu 
3-ročného syna. Som obklopená tradíciami našej rodiny, napl-
no ich vnímam a uvedomujem si, že mojou úlohou je nejako ich 
uchopiť a zachytiť tak, aby ich podoba pretrvala. Lebo, keď už 
je raz niečo dobré, netreba to meniť, treba sa o to podeliť. Preto 
recept na špagety ako dobrý záložný plán, ríbezľový koláč, lebo 
ten máme len raz do roka, keď nám zarodia naše tri kríky, a ze-
miakový chlieb, lebo aj napriek tomu, že už nie sme odkázaní na 
pečenie vlastného, túžba a trend nás k tomu opäť vracia. 
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Každá z týchto kapitol je samostatná, má svoje pod-
ložky, svoje farby, doslova svoj vlastný život. Všetko 
v nich do seba zapadá a až keď som dokončila jednu, 
dokázala som ísť na ďalšiu.

Knižka vyniká nielen receptami prepojenými s prí-
behmi, ale aj fotografiami. Ako u teba prebiehal 
proces ich tvorby a čím sa odlišujú od klasických 
receptových fotografií?
Pri tvorbe knihy som mala svoj vlastný štýl práce. Všet-
ky podklady, na ktorých sa fotilo, sú moje a sú súčasťou 
nášho domu. Pri plánovaní fotiek som si teda všímala, 
čo je u nás krásne a dalo by sa prepojiť s jedlom, ktoré 
som vytvárala. Svoje sekundárne uplatnenie si tak na-
šla truhlica nášho psa, stolček z vinohradu či dlážky, 
ktoré sme si s manželom robili samy s pomocou našich 
známych. 

Keď som v marci 2017 začala pracovať na knižke, ne-
vedela som, ako ju pojmem a v akom duchu sa budú 
niesť fotografie. Mala som však na to čas. Keďže som ju 
začala robiť na materskej, nemala som žiadne konečné 
termíny, nikoho nad sebou a všetko mohlo prirodzene 
vyzrieť. Výsledkom tohto procesu boli samostatné ka-
pitoly, každá v určitom odtieni, ktorý jej dodávajú tón 
a zafarbenie. Neviem si pomôcť, často vidím krásu v 
skrytých veciach, preto málokedy nájdete hotový pro-
dukt vedľa receptu. Objavíte ho až po otočení stránky 
ako také malé prekvapenie či pokračovanie príbehu. 

Vytvoriť tieto fotografie bola dlhá cesta. Prvé 3-4 me-
siace som sa len učila, ako robiť knihu. Veľmi nápo-
mocné mi pritom bolo dizajnérske štúdio Pergamen, 
ktoré vyhráva celosvetové ceny. 

Keďže vytvoriť kuchársku knihu bola aj pre nich obrov-
ská výzva, spoločne sme hľadali cestu, ako to spraviť 
inak. Nie som blogerka či známa osobnosť, nemám za 
sebou fanúšikovskú základňu, ktorá by si moju knihu 
kúpila len pre meno či tvár na obálke. Mám však svoje 
srdcové záležitosti, šálky a taniere po starkej – pre nie-
koho haraburdy, pre mňa poklady. Tie som priraďova-
la k fotkám. Okrem toho som sa rozhodla nerobiť záti-
šia, lebo to robí každý. Baví ma zachytávať jedlo, lyžicu 
či ingrediencie ako obrazy a fotka ako obraz bola tou 
cestou, ktorú sme hľadali. Niektoré zábery sme pritom 
robili aj na 5-6 krát, pretože sú veci, ktoré chcú skrátka 
svoj čas. 

Čomu sa okrem knihy venuješ?
Vyštudovala som romanistiku – francúzštinu a talian-
činu. V obidvoch krajinách som žila aj študovala, pre-
to, keď som povedala svojmu mužovi, že by som chcela 
spraviť knihu, všetkých v rodine ako prvé napadlo, že 
idem spraviť taliansku kuchárku. Ja som však nechce-
la ukázať, ako dobre viem variť, ale uchovať to, čo vní-
mam ako vzácne. Tradície v našej rodine, stretnutia, 
krásu našich spoločných víkendových obedov a všetko 

to, čo ma mama naučila a čo chcem raz naučiť aj moje 
deti. Mojou hlavnou prácou je momentálne kniha, 
okrem toho prekladám a tlmočím.

Aké sú tvoje ďalšie plány okrem vydania knižky? 
Som otvorený človek, preto žiadne príležitosti v živote 
nezahadzujem. Aj keď už knižka odchádza do tlače a 
od 25. októbra bude v predaji, neznamená to, že moja 
práca na knižke skončila. Ideme nielen na slovenský, 
ale aj na český trh a keďže tejto téme verím a som hrdá 
Slovenka, budeme ju prekladať aj do angličtiny. Okrem 
toho mám mnoho nápadov. Rada by som napríklad re-
alizovala zážitkové workshopy alebo vymýšľala ručne 
vyrábané šperky so skrytým významom. Keď ma niečo 
napadne, väčšinou si idem za tým a snažím sa, aby to 
bolo perfektné. 

Tak, ako u nás plynie život, tak sa 
robila aj táto kniha. Žiaden recept 

nevznikol nasilu a výsledkom je 
dielo, aké som chcela. Tak akosi 

prirodzené.
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SVIEČKOVÁ OMÁČKA S VALČEKOVOU KNEDĽOU

Ingrediencie
Pre 6 – 8 osôb

Valčeková knedľa
600 g zemiakov
150 g polohrubej múky
1 vajce 
soľ

Postup na valčekovú knedľu

V šupke uvarené zemiaky si očistíme a na strúhadle po-
strúhame do misy. Pridáme múku, soľ, vajcia. Ak by sa 
cesto lepilo pridáme ešte trocha múky. Cesto si sformuje-
me na pomúčenej doske. 

Hotové cesto rozdelíme na 8 častí. Urobíme valčeky dlhé 
asi 10 cm. Potom každý zvlášť zabalíme do gázy a dáme 
variť do osolenej vriacej vody. Po 10 minútach vyberieme 
jeden valček, rozrežeme ho v strede niťou a keď je na reze 
rovnaká farba, valčeková knedľa je hotová. 

Knedle vyberieme a necháme trocha vychladnúť, aby sa 
dali pokrájať. 

RECEPTY
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Chuťovka z knihy TAK MA MAMA NAUČILA
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Ingrediencie
Omáčka
1,2 kg hovädzej sviečkovej
1,2 kg mrkvy
600 g petržlenu
1 väčší zeler
5 ks bobkových listov 
250 ml šľahačkovej smotany
2 PL plnotučnej horčice
1 ČL cukru
olej
ocot
soľ

Postup na omáčku
Do veľkého hrnca dáme na dno dosta-
točné množstvo oleja, aby sme na ňom 
mohli opiecť mäso vcelku.

Keď je mäso opečené z oboch strán, pri-
dáme k nemu očistenú nakrájanú ze-
leninu, soľ, bobkové listy a toľko teplej 
vody, aby bolo všetko ponorené. 

Po troch hodinách vyberieme mäso a 
bobkové listy. 

Všetku rozvarenú zeleninu v hrnci roz-
mixujeme tyčovým mixérom na hladký 
krém. Pridáme smotanu, cukor, plno-
tučnú horčicu a necháme prejsť varom. 
Dochutíme ešte čerstvo namletým čier-
nym korením, prípadne dosolíme. 
Hotovú odstavenú omáčku môžeme 
ešte dochutiť octom podľa chuti. 
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Keď píšem tento krátky úvodník, jemne ma už oziabajú prsty na rukách. Párkrát popri 
písaní pošúcham dlaňami o seba a fúknem si do nich trochu teplého vzduchu, aby som 
sa trošku zohriala. Niet však nad horúcu polievku, ktorá vo vás po lyžiciach rozprúdi 
teplo. Zohreje, zasýti a jemne pošteklí chuťové poháriky, ktoré v lete zakúsili najmä 
studené nápoje a zeleninové šaláty. Surovosť ingrediencií strieda ich pomalé varenie, 
žabky meníme za teplú obuv a limonády za hrejivé korenisté čaje. 

Vyskúšajte niektorú z mojich jednoduchých a rýchlych polievok, každá z nich pozostáva 
zo zopár ingrediencií a neobsahuje žiadnu múku. Varme poctivo, bez zápražky. 

3 JEDNODUCHÉ A RÝCHLE POLIEVKY
na zohriatie tela i duše

Autor: Ve r o n i k a  Č o p í ko v á  / lenivakucharka.sk
Foto: Pe t e r  Fa r k a š
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JEMNE PIKANTNÁ 
ŠOŠOVICOVÁ POLIEVKA

Ingrediencie
6 porcií

1 PL masla
1 PL olivového oleja
1 cibuľa
1-2 PL paprikovej pasty
2 mrkvy
5 malých zemiakov
200 ml pasírovaných paradajok
300 g červenej šošovice
šťava z 1/2 citróna
zeleninový bujón
soľ
čierne korenie
petržlenová vňať na ozdobu

Postup

Červenú šošovicu prepláchneme a necháme namočenú v miske cca. 30 minút. 
V hrnci zohrejeme maslo a olivový olej, pridáme k nemu očistenú, nadrobno 
nakrájanú cibuľu a orestujeme ju do sklovita. Následne k cibuľke pridáme 
paprikovú pastu, dobre premiešame a pridáme nakrájanú mrkvu a zemiaky. 
Šošovicu premyjeme pod studenou vodou a necháme trochu odkvapkať. Do 
polievky pridáme šošovicu, pasírované paradajky a zeleninový bujón a zaleje-
me ju horúcou vodou z kanvice (750 ml). 

Polievku privedieme do varu, osolíme, okoreníme a znížime teplotu. Varíme 
na miernom plameni asi 30 minút, kým mrkva a zemiaky nezmäknú. Pred 
koncom varenia pridáme šťavu z citróna, premiešame, ochutnáme a ak je to 
potrebné, ešte trochu polievku okoreníme. Keď je zelenina mäkká, polievku 
odstavíme zo sporáka a rozmixujeme. Ak je príliš hustá, môžete ju zriediť vý-
varom, alebo ju mixovať vôbec nemusíte, výborná je v obidvoch verziách. 

Pred podávaním polievku ozdobíme čerstvou petržlenovou vňaťou a prípadne 
aj bielym jogurtom/smotanou. 

VÝBORNÁ V KAŽDEJ VERZII - UVARENÁ DOMÄKKA, 
POSYPANÁ PETRŽLENOVOU VŇAŤOU, S VOLSKÝM 
OKOM NAVRCHU ALEBO ROZMIXOVANÁ DOHLADKA, 
S TROCHOU JOGURTU A HRSŤOU VŇATE. ŠPECIFICKÁ 
JEMNE PIKANTNOU CHUŤOU, KTORÚ JEJ DODÁVA 
PAPRIKOVÁ PASTA. 
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RÝCHLA CESNAKOVÁ POLIEVKA

Ingrediencie
4 porcie

1,5 hlávky cesnaku + 7 strúčikov cesnaku na záver
6 stredne veľkých zemiakov
2 PL masla
1 l zeleninového vývaru
soľ
korenie (bobkový list a čierne korenie)
1 PL olivového oleja
1 celozrnná bageta

Postup

V hrnci roztopíme maslo, pridáme na kocky nakrájané 
zemiaky a smažíme asi 2 minúty. Cesnakové strúčiky 
ošúpeme a pridáme k zemiakom. Pridáme bobkový 
list, čierne korenie a soľ a zalejeme vývarom. Varíme 
približne 20 minút, kým sa uvaria zemiaky. Z hrnca 
vyberieme bobkový list a polievku rozmixujeme. Po 
rozmixovaní pridáme do polievky prelisované strúčiky 
cesnaku (ja som použila 7 strúčikov), premiešame a 
môžeme servírovať. 

Tip na chrumkavé krutóny: na panvici zohreje-
me olivový olej, pridáme na krúžky nakrájanú bagetku 
a opečieme z každej časti dochrumkava. Narežeme na 
kocky a vysypeme do polievky.

RECEPTY
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KRÁSNEMU BABIEMU LETU S LIETAJÚCIMI PAVUČINAMI A HREJIVÝM SLNIEČ-
KOM NADOBRO ODZVONILO. JESEŇ MÁ SVOJE SVETLÉ AJ TMAVÉ STRÁNKY. 
PODSTATOU VŠAK JE, ŽE VÄČŠINA Z NÁS JU VÍTA CHRÍPKOU ČI VIRÓZOU, KTO-
RÁ NÁS ČASTO STIAHNE Z PRACOVNÉHO VÍRU DO VÍRU POSTEĽNÉHO ŽIVOTA. 
NAKRÁTKO JE TAK NAŠÍM NAJLEPŠÍM PRIATEĽOM BALÍK VRECKOVIEK, HREJIVÁ 
DEKA, ZÁSOBA FILMOV A LITRE ČAJU. A PRE TÝCH, KTORÍ SA ROZHODLI VYST-
RÁBIŤ Z PRECHLADNUTIA ČO NAJVIAC PRÍRODNE, JE TO AJ CESNAČKA. HREJIVÁ, 

VOŇAVÁ, S POCITOM DOMOVA NECH SME KDEKOĽVEK NA SVETE.
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HOKKAIDO TEKVICOVÁ POLIEVKA

Ingrediencie
4 porcie

1 ks hokkaido tekvice (nakrájaná na 
kocky vážila 700 g)
2 menšie cibule
3 strúčiky cesnaku
2 stredne veľké mrkvy
1 petržlen
750 ml zeleninového vývaru
soľ
čierne korenie
kurkuma
olivový olej 

Na ozdobu a dochutenie
100 ml smotany na šľahanie
tekvicové semiačka
petržlenová vňať

Postup

Tekvicu prerežeme napoly, vydlabeme stred so semiač-
kami a nakrájame ju na mesiačiky. Petržlen, mrkvu a ci-
buľu ošúpeme a nakrájame.  K zelenine pridáme ošúpané 
strúčiky cesnaku. Takto pripravenú zeleninu dáme do pe-
káča alebo na plech, osolíme, polejeme troškou olivového 
oleja a vložíme do vyhriatej rúry. Pečieme na 200 °C 30-40 
minút, kým nám zelenina nezmäkne. 

Do polievkového hrnca dáme zohriať zeleninový vývar. 
Zohriaty vývar stiahneme zo sporáka, pridáme k nemu 
upečenú zeleninu a všetko spolu rozmixujeme. Pridáme 
soľ, čierne korenie a kurkumu, premiešame a ochutnáme. 
V tejto fáze je potrebné dochutiť si tekvicovú polievku tak, 
ako ju máte radi, ja väčšinou korením priebežne počas 
ochutnávania a ak mám pocit, že tomu stále niečo chýba, 
tak pridávam ďalšie korenie. Okrem toho môžete pridať 
trošku nastrúhaného muškátového orieška a citrónovú 
šťavu.

Ak sme s chuťovým výsledkom spokojní, môžeme poliev-
ku nabrať do misiek a ozdobiť smotanou, tekvicovými se-
miačkami a lístkami petržlenovej vňate.
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TAKÁ AKURÁT, AK POTREBUJETE PRIDAŤ DO VÁŠHO DŇA TROŠKU FARIEB. VEĽMI 
JEDNODUCHÁ, JEJ PRÍPRAVA SPOČÍVA LEN V DVOCH KROKOCH. VYNIKAJÚCA 
TEPLÁ AJ STUDENÁ, TAKŽE SI PRÁVOM VYSLÚŽILA VYSOKÚ PRIEČKU V NAŠOM 

POLIEVKOVOM REBRÍČKU. 
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KOLÁČE, KTORÉ SPÁJAJÚ
Autor: I v a  T i š ko v á  / dottka.sk

K eď sa povedia tradičné koláče, asi málokomu sa v mysli vynoria iné chute než tie, ktoré 
jedával u starých rodičov, alebo tie, ktoré sú späté s chuťami a vôňami detstva.  Ja nie 
som výnimkou. Doteraz viem, ako chutil jablkový koláč babky Zlatky a ako tvaroho-

vé a makové buchty, ktoré robievala babka Hanka. No v rovnakom momente si uvedomujem, 
že tieto chute sú už v nenávratne. Viem, že aj keď sa budem presne držať babkinho receptu, 
výsledná chuť bude iná, ako si pamätám. To podstatné nemôžem  ničím nahradiť. Preto som sa 
prestala snažiť o to, aby som kopírovala recepty svojich babiek, používam ich ako cennú inšpi-
ráciu pre vznik niečoho obdobného, no na vlastný spôsob.

Ich myšlienka alebo posolstvo je však zachovaná. Koláč má spájať rodinu či priateľov k tomu, 
aby sa všetci posadili okolo stola a aby sa preberali hoci aj tie najvšednejšie momenty dňa. Koláč 
má byť potechou, úľavou, radosťou a momentom, kedy okolitý svet na chvíľu zastane a dôležitá 

je iba prítomnosť.

Pripravila som si pre vás tri druhy koláčov. Jeden je kysnutý, lebo mi evokuje raňajky, keď som 
bola malá, druhý je perník, lebo jeho chuť predstavuje jeseň, ktorú zbožňujem a jablkový koláč, 
lebo  jablká sú večné a ich chuť nikdy neomrzí. 
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MAKOVÉ SLIMÁKY
 Z KYSNUTÉHO CESTA

Ingrediencie

Cesto
25 g droždia
250 ml mlieka
50 g trstinového cukru
90 g masla
1/2 ČL soli
360 g hladkej múky
60 g špaldovej hladkej múky

Náplň
100 ml vody
250 ml slivkového lekváru
nastrúhaná kôra z 1 citróna
160 g mletého maku
4-5 PL trstinového cukru 

Mrvenička
75 g masla
150 g hrubej múky
80 g trstinového cukru
1 ČL mletej škorice

Postup
Najprv si urobíme kvások. Zohrejeme mlieko a zalejeme 
ním droždie s cukrom. Necháme na teplom mieste. Keď 
kvások začne pracovať, pridáme múky, soľ a rozpustené 
maslo. Cesto dôkladne prehnetieme a opäť ho necháme 
na teplom mieste prikryté kysnúť. 

Medzitým si pripravíme náplň. Vodu nalejeme do 
hrnca spolu so slivkovým lekvárom a kôrou z citróna, 
zohrievame. Keď je zmes teplá, pridáme mletý mak a 
cukor, všetko premiešame. Ak sa nám zdá hmota príliš 
tuhá, pridáme ešte trochu vody. Odstavíme.

Vykysnuté cesto vyvaľkáme na pomúčenej doske do tvaru 
obdĺžnika. Natrieme naň makovú náplň a zrolujeme. 
Nožom nakrájame slimáky a jeden po druhom ich 
vkladáme do vymastenej a múkou vysypanej formy (ja 
som mala tradičnú okrúhlu). Vrch posypeme mrveničkou. 

Pečieme pri 180 °C približne 40-50 minút. 

RECEPTY
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(NE)TRADIČNÝ PERNÍK

Ingrediencie

Cesto
170 g hladkej múky
45 g špaldovej múky
3 PL karobového prášku
2 vajíčka
1 PL vanilkového extraktu
1 ČL sódy bikarbóny
150 ml mlieka
60 g cukru demerara
3 PL kokosového oleja (v stuhnutom stave)
1,5 PL slivkového džemu
štipka soli
1,5-2 ČL perníkového korenia

Krém
250 g mäkkého tvarohu
med podľa chuti

Ovocná vrstva
250 g lesného ovocia
1 PL trstinového cukru
1,5 ČL agar agaru

Postup
Vajíčka si vymiešame s cukrom a vanilkovým extraktom 
do peny. Pridáme rozpustený kokosový olej, mlieko a sliv-
kový džem. Dobre premiešame a nakoniec pridáme všetky 
sypké suroviny.

Cesto nalejeme do formy (21 x 21cm) vystlanej papierom 
na pečenie. Pečieme pri 180 °C približne 20 až 25 minút.  
Keď korpus vychladne, natrieme naň tvarohový krém, 
ktorý pripravíme zmiešaním roztierateľného tvarohu a 
množstva medu podľa vlastnej chuti. 

Lesnú zmes dáme do hrnca. Ak máme mrazenú, tak ju 
necháme predtým aspoň hodinu odmrznúť. Pridáme cu-
kor a zahrievame. Keď je zmes teplá, pridáme agar agar a 
dôkladne miešame. Počkáme, kým zmes neprejde varom. 
Ešte teplé ovocie nalejeme na tvarohovú vrstvu  a celý ko-
láč dáme do chladničky zatuhnúť.

Tip: na dozdobenie mám v mrazničke vždy nejaké bobu-
ľové ovocie (čučoriedky, černice, ríbezle). Takto ich mám 

aj mimo sezóny poruke.
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A G A R  A G A R

Agar, tiež známy ako japonská želatína, je prírodný polysacharid s vysokou 
gélujúcou schopnosťou. Vyrába sa z červených morských rias rodu Floridae a 
Gelidium a bez problémov nahradí živočíšnu želatínu, preto je jej vynikajúcou 
vegetariánskou alternatívou. Z výživového hľadiska je agar najmä rozpustnou 
vlákninou, ktorá je mimoriadne dôležitá pre zdravú črevnú mikroflóru. Okrem 

toho obsahuje železo, vápnik, jód a ďalšie stopové prvky. Zaujímavosťou je 
najmä to, že napriek vysokej schopnosti rias vstrebávať minerály, neabsorbujú 
riasy z morskej vody škodlivé látky. Tam, kde je stupeň znečistenia vody príliš 

vysoký, riasy jednoducho nerastú. 
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JABLKOVÝ KOLÁČ
S MRVENIČKOU

Ingrediencie

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

Náplň
200 ml kyslej smotany
1 vajíčko
5 PL trstinového cukru
2 PL hladkej múky
vanilkový extrakt
štipka soli
750 g jabĺk

Na dokončenie
trstinový cukor
mletá škorica
mrvenička

Postup
Zmiešame múku, cukor, prášok do pečiva a štipku soli. 
Studené maslo nakrájame na malé kocky a pridáme do 
múčnej zmesi spolu s vajíčkami. Vypracujeme cesto, kto-
ré necháme polhodinu v chlade odležať.

Medzitým si ošúpeme jablká a nakrájame na stredné koc-
ky. Pridáme všetky ostatné suroviny na náplň. 

Cesto vyvaľkáme na pomúčenej doske a prenesieme do 
tartovej formy. Spodok cesta popicháme vidličkou a nale-
jeme naň náplň. Ak nám zostane cesto, dáme ho na chvíľu 
do mrazničky a potom nastrúhame navrch koláča, po-
sypeme mletou škoricou a trstinovým cukrom. Ak cesto 
nezvýšilo, posypeme koláč mrveničkou (recept na mrve-
ničku nájdete pri kysnutom koláči na strane 74).

Pečieme pri 180 °C 20 až 30 minút.

RECEPTY
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S Ú Ť A Ž

V jesennom čísle magazínu BREZZA sme si pre vás pripravili jednoduchú 
pečiacu výzvu pozostávajúcu len z 5 ingrediencií. Stačí, ak upečiete tento 
čokoládový koláč s olivovým olejom (recept nájdete na nasledujúcej strane), 
odfotíte ho a pošlete nám vašu fotku na náš e-mail magazin@brezza.sk. 
Ak máte instagram, môžete súťažiť aj tam. Stačí po uverejnení fotky použiť 

#brezzamag. 

Tri najlepšie výtvory vyberieme a uverejníme vo vianočnom čísle. Okrem toho 
vám pošleme aj panenský olivový olej 

Deortegas v bio kvalite od powerlogy.com.

https://powerlogy.com/?utm_source=aff&utm_medium=aff&utm_campaign=dgt&a_aid=57e0293ec5605&a_bid=6f4ea7f8
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RECEPTY

ČOKOLÁDOVÝ KOLÁČ S OLIVOVÝM OLEJOM

Ingrediencie
200 g horkej čokolády (70 %)
110 ml olivového oleja Deortegas
(kúpite na powerlogy.com)
120 g trstinového cukru
50 g mletých lieskových orechov
5 vajec
štipka soli

Postup
Vo vodnom kúpeli roztopíme na kocky nalámanú horkú 
čokoládu. Keď je čokoláda roztopená, pomaly (na nízkych 
otáčkach mixéra) k nej prišľaháme olivový olej. Postupne 
prisypávame 2/3 trstinového cukru (80 g), ktoré zašľaháme 
do čokoládovo-olivovej zmesi (opäť na nízkych otáčkach). 
Horúca vodná para pomôže tomu, aby sa cukor rozpustil. 
Následne stiahneme hrniec s miskou zo sporáka a misku s 
cestom preložíme na utierku, aby nám čokoláda trochu vy-
chladla. Keď je čokoládová zmes vlažná, pridáme mleté lies-
kové orechy, štipku soli a žĺtka a ručne premiešame. 

V druhej miske vyšľaháme bielka. Pri šľahaní pridávame po 
častiach cukor a šľaháme, až kým sa nám na snehu netvoria 
špičky. Následne pridávame sneh po lyžiciach do cesta a opa-
trne premiešavame, aby sa nám z neho nestratil vzduch. 

Cesto vylejeme do okrúhlej tortovej formy, ktorú sme pred-
tým vymastili maslom a vyložili papierom na pečenie (jeden 
papier dáme na dno formy a ďalším vyložíme boky). Vložíme 
do rúry a pečieme pri 160 °C asi 40 minút (či je koláč upeče-
ný, otestujeme špáradlom, avšak pozor, stred by mal zostať 
vláčny podobne ako pri lávovom koláči). Koláč vytiahneme z 
rúry a necháme  vychladnúť. Počas chladnutia koláč vybled-
ne a popraská. Pred podávaním ho môžete posypať jemnou 
vrstvou práškového cukru. 

RECEPTY

Č O  O B S A H U J E  E X T R A PA N E N S K Ý O L I V O V Ý 
O L E J  A  A K É  S Ú  J E H O  Ú Č I N K Y N A Z D R AV I E ?

Vitamín E,  jeden z najdôležitejších antioxidantov
Polyfenoly s antioxidačnými účinkami, ktoré chránia pred voľnými 

radikálmi a znižujú zápalové procesy
Skvalén, teda prírodnú olejovitú látku s antioxidačnou aktivitou

Mononenasýtenú kyselinu olejovú, ktorá je stavebnou látkou 
bunkových membrán, podporuje trávenie, vstrebávanie živín a 

znižovanie LDL cholesterolu

Autor: Ve r o n i k a  Č o p í ko v á  / lenivakucharka.sk
Foto: Pe t e r  Fa r k a š

https://powerlogy.com/?utm_source=aff&utm_medium=aff&utm_campaign=dgt&a_aid=57e0293ec5605&a_bid=6f4ea7f8
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T R A D I Č N Á 
JESEŇ

ZACHYTENÁ
N A Š I M I 
OČAMI

Foto: Iva Tišková
Foto vpravo: Peter Farkaš

ART ZÁHORIE
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Foto: Peter Farkaš
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Foto: Iva Tišková

P R Í R O D N É 
D E K O R Á C I E 
N A V O D I A 
Ú T U L N O S Ť 
D O M O V A



90 91 Foto: Peter Farkaš



92 93 Foto: Iva Tišková

PRECHÁDZAM OKOLO NICH 
DENNODENNE, A PREDSA, POHĽAD 

NA OBYČAJNÚ JABLOŇ  TAK INŠPIRUJE
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Folk venček: Magaela
Foto: Peter Farkaš

ĽÚBEZNÁ DEVA



Šaty: Vivien Mihal ishKvetinový venček: MagaelaFoto: Iva Tišková

KAŽDÁ Z NÁS V SEBE 
UKRÝVA KÚSOK VÍLY



Batohy: ChamperikoFoto: Iva Tišková

T A J C H Y
UMELO VYTVORENÉ
J A Z I E R K A
K T O R É  N Á J D E T E 
V OKOLÍ BANSKEJ 
ŠTIAVNICE
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KRÁSA

DOMÁCE PLEŤOVÉ MASKY
Doprajte svojej pleti poriadnu vzpruhu!

KRÁSA
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Autor: E v a  Re m e t o v á  / biotiful.sk
Foto: Pe t e r  Fa r k a š

Práve takto na jeseň, keď sa všetko spomalí, príroda 
utíchne, za oknom počuť kvapky dažďa a dni sa ne-
úprosne skracujú, nastáva ideálna príležitosť vyhradiť 
si čas iba pre seba. Namiešať pleťovú masku presne 
takú, akú potrebujete, uvariť horúci čaj a zahĺbiť sa 
do čítania obľúbenej knihy. Takýto upokojujúci rituál 
nepomôže iba pleti, ale bude aj balzamom pre dušu. 
Zaženiete stres a príjemne sa zrelaxujete.

V nasledujúcich riadkoch nájdete všetko potrebné 
ohľadom procesu nanášania pleťovej masky, množ-
stvo receptov na domáce pleťové masky pre každý typ 
pleti a celkom na záver aj tipy na hotové masky od slo-
venských výrobcov prírodnej kozmetiky. Predsa len, 
nie každý rád experimentuje s kuchtením kozmetiky. 
Moje odporúčanie znie: čítajte zloženie a používajte 
pleťové masky iba s čisto prírodným zložením. Náš 
krvný obeh zhltne cez pleť väčšinu látok z obsahu krás-
nych fľaštičiek. Preto určite nechcete, aby vaša kozme-
tika obsahovala toxické látky, ako sú umelé parfémy, 
farbivá alebo póry upchávajúce silikóny a parabény, 
ktoré bežne obsahuje konvenčná masová kozmetika.  

Príprava pokožky na pleťovú masku
Dobre odlíčená a vyčistená pleť je základom. Pre ešte 
dokonalejšiu prípravu nevynechajte ani pleťový pee-
ling. Zbavíte tak pokožku odumretých buniek, ktoré 
by na pleti zbytočne zavadzali a prijímali látky, ktoré 
už nepotrebujú.

Aplikácia pleťovej masky
Pre nanesenie masky je výborným pomocníkom koz-
metický štetec, ale úplne vám postačia aj vaše prsty. 
Vynechajte pery a oblasť okolo očí, kde je pokožka 
veľmi jemná. Všeobecne sa odporúča aplikovať masky 

maximálne 2-3 krát do týždňa a nechať ich pôsobiť 10 
až 15 minút. Hranicu 15 minút by som neprekračova-
la, najmä ak sa jedná o masky čistiace. Zmývajte ich 
čistou vodou, ideálna je izbová teplota, nie studená ani 
príliš horúca. Pomôcť si môžete aj čistým bavlneným 
uteráčikom.

Malé upozornenie: ak počas aplikácie či pri pôsobení 
masky pocítite hoci len drobný diskomfort, pálenie či 
svrbenie pleti, masku ihneď zmyte. Pravdepodobne sa 
jedná o alergickú reakciu na niektorú zo zložiek.

Ďalšia starostlivosť o pleť
Aj keď je účelom pleťovej masky poskytnúť pokožke 
práve ten balans, aký potrebuje, môžete ho po jej pô-
sobení ešte podporiť. Ak máte mastnú, problematickú 
pleť, uzavrite póry antibakteriálnou tonizačnou kveto-
vou vodou (tea tree, hamamelovou či mätovou) a na-
neste ľahký hydratačný krém. Ak vás trápi citlivá pleť, 
upokojíte ju hojivou levanduľovou kvetovou vodou a 
hypoalergénnym krémom. V prípade suchej a zrelej 
pleti však určite nezabudnite na bohatý krém alebo 
pleťový olej so správnou dávkou ďalšej výživy. 

Recepty na domáce pleťové masky
Vybrala som 4 superpotraviny, hotové bomby plné 
prospešných látok a vitamínov, ktoré sa hodia pre kaž-
dú pokožku a v rôznych podobách sa s obľubou využí-
vajú aj v pleťovej kozmetike. V jednotlivých receptoch 
nájdete kávu, med, jogurt a avokádo doplnené o ďalšie 
kuchynské suroviny, ktoré spoločne pôsobia na zlep-
šenie stavu vašej pleti. 

Letné slnečné dni dopriali našej pokožke krásny jednotný odtieň, hŕbu vitamínu D a perma-
nentný úsmev na tvári. Zvyknú však napáchať aj trošku škody v podobe vysušených miest či 
mastnejšej pleti. Možno tiež  cítite, že by ste svojej pleti dopriali poriadnu vzpruhu, chcete ju do 
posledného póru prečistiť alebo upokojiť a zregenerovať. Vynikajúcim prostriedkom na takéto 

povzbudenie a doplnkovú starostlivosť je pleťová maska.
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Kofeín, antioxidanty a ďalšie látky obsiahnuté v 
kávových zrnách nakopnú nielen organizmus, 
ale aj pleť. Na pokožku pôsobí kávový extrakt hy-
dratačne, protizápalovo, redukuje začervenania, 
vrásky a eliminuje škody, ktoré na pleti zanecha-
lo UV žiarenie. Pomáha aj pri výraznejších čier-
nych bodkách na tvári. 

1 lyžica mletej kávy
1 vaječný bielok vyšľahaný do peny
1 lyžička citrónovej šťavy

Ako funguje: citrónová šťava spolu s  kávou pre-
čistia pleť, vytiahnu z pórov nečistoty. Vaječný 
bielok pokožku vypína a minimalizuje rozšírené 
póry, viditeľnosť jaziev či pigmentových škvŕn.

Zlupovacia maska proti čiernym bodkám

1 lyžica mletej kávy
1 lyžica medu 
1 lyžica hustého jogurtu

Ako funguje: antioxidanty v káve a jogurte bo-
jujú proti príznakom starnutia pokožky, spevňu-
jú ju a vyhladzujú vrásky. Med má na pokožku 
ochranné a výrazne vyživujúce účinky. 

Maska pre spevnenú a vyhladenú pokožku 

K Á V A
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Med je pre svoje výnimočné účinky veľmi obľúbenou prísadou aj v kozmetike. V prvom rade má 
silné antibakteriálne účinky a v neposlednom rade pokožku bohato vyživuje. Na rozdiel od nie-
ktorých olejov pôsobí hydratačne bez riskovania upchatých pórov. Na mastnú pokožku je výbor-

ný aj preto, že absorbuje prebytočný maz a stabilizuje jeho tvorbu. 

M E D

½ rozmixovaného avokáda
½ rozmixovaného zrelého banánu
2 lyžičky medu

Ako funguje: maska pôsobí vďaka medu antibakteriálne, 
avokádo lieči a upokojuje zápaly vrátane akné a ba-
nán pokožku krásne hydratuje. Maska reguluje 
tvorbu kožného mazu, ničí baktérie spôsobu-
júce akné a zmierňuje jeho bolestivé prejavy. 

Antibakteriálna pleťová maska pre 
mastnú a aknóznu pleť

Avokádo obsahuje celý rad vitamínov, minerálov, kyselinu listovú, gama-linolenovú a ďalšie 
prospešné látky, vďaka ktorým nadobúda doslova liečivé účinky.  Podporuje obnovu buniek, po-
máha zvyšovať množstvo kolagénu v pokožke, navracia jej pružnosť, hojí a upokojuje zapálenú 

pokožku a pomáha pri liečení rôznych kožných problémov.

A V O K Á D O

½ rozmixovaného avokáda
2 lyžičky medu
2 lyžičky olivového oleja

Ako funguje: všetky prísady spoločne 
aj jednotlivo pomáhajú pri suchej, 
namáhanej a unavenej pleti. Avoká-
do dodáva elasticitu, má mierny lif-
tingový efekt. Olivový olej vyživuje, 
upokojuje  a pomáha zvrátiť poško-
denie pleti.

Pleťová maska s avokádom pre 
suchú a zrelú pleť

1 lyžica uvarených ovsených vločiek
1/2 lyžičky zeleného čaju matcha
1 lyžička medu

Ako funguje: matcha sa radí medzi 
superpotraviny vďaka výrazným anti-
oxidačným vlastnostiam. Čistí póry a 
urýchľuje hojenie akné. Ovsené vloč-
ky upokoja pleť so zápalmi, vyrážka-
mi a akné, zmierňujú začervenanie a 
svrbenie. Antiseptický med zničí všet-
ky baktérie na povrchu pokožky. 

Zelená ovsená maska proti 
vyrážkam a akné
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2 lyžice hustého jogurtu
2 lyžice rozmixovanej uhorky

Ako funguje: jogurt pleť príjemne schladí, 
ukľudňuje pálenie, začervenanie a zregeneru-
je podráždenú pokožku. Extrakty z uhorky sú 
špeciálne vhodné pre citlivú pleť, ktorej uľavia 
a dodajú maximum hydratácie. 

Hustý jogurt či kyslá smotana patria medzi rokmi overené babské recepty na spálenú pokožku. 
Mliečny proteín býva súčasťou regeneračných či liftingových krémov, vďaka jeho schopnosti 
urýchľovať hojenie pokožky a vyhladzovať ju. Kyselina mliečna v jogurte zasa pomáha reduko-

vať tvorbu akné. 

Upokojujúca maska pre citlivú pokožku

J O G U R T

Ak si ani po prečítaní týchto vcelku jedno-
duchých receptov netrúfate na namiešanie 
vlastnej pleťovej masky, nezúfajte. Odporú-
čam siahnuť po niektorom hotovom mixe od 
našich slovenských výrobcov. Prírodná koz-
metika Navia má vo svojej ponuke 4 druhy 
masiek podľa typu vašej pleti, čistiacu s ílmi a 
čajovníkom pre mastnú a problematickú pleť,  
anti-aging s guaranou a kofeínom, upokoju-
júcu s medom a kozím mliekom a špeciálnu 
zlupovaciu na problémovú T-zónu s čiernym 
uhlím. 

Rovnako 100 % prírodná značka Soaphoria 
ponúka na výber masky podľa toho, čo vaša 
pleť hľadá. Chillophoria prečistí problematic-
kú pleť, schladí a uzavrie póry, Herbaphoria 
hydratuje a čistí normálnu pleť a Nutriphoria 
dodá výživu suchej a zrelej pleti. Všetky uve-
dené masky kúpite na biotiful.sk. 

http://biotiful.sk
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Zuby ako zrkadlo zdravia
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Autor: Pe ť a  S a t i n o v á 
Foto: Pe t e r  Fa r k a š

Už za čias Starobabylonskej ríše pred vyše 3000 rokmi si kupujúci pri zjednávaní ceny 
otrokov vyhodnocoval ich zdravotný stav, a teda aj silu pracovať ešte mnoho rokov, 
kontrolou ich chrupu. Aby bola kúpa čo najvýhodnejšia, sprevádzali ich vlastní zubári. 
Dnes, chvalabohu, je otroctvo dávnou minulosťou, ale pravidlo, že stav našich zubov 
je zrkadlom celkového zdravia, platí stále. V dobe pretlaku informácií, kedy si mnohé 
odporúčania v starostlivosti o zuby často odporujú, je čoraz ťažšie vedieť, čo na naše 
zuby platí a čo nie. Vo finále práve výsledný vzhľad a zdravotný stav nášho chrupu je 
tým najlepším meradlom úspechu. Aj to je dôvod, prečo som sa rozhodla podeliť sa s 
vami o moju osobnú skúsenosť. Odjakživa sa totiž stretávam s komplimentmi smero-
vanými na môj chrup, pritom v tom nie sú žiadne zázračné bieliace techniky za stovky 
eur či zubár v rodine. Naopak, doprajem si tiež kávu či zelený čaj. Ako to teda je a ako 

sa starať o svoje zuby?

Výber vhodných nástrojov
Už dávno nie je tajomstvom, že k starostlivosti o svoj 
chrup nám akákoľvek kefka a pasta nestačia. Poob-
zerať by sme sa mali aj po jednozväzkovej kefke s 
dookrúhla zastrihnutými štetinami, dentálnej niti so 
správnou hrúbkou a po kvalitných medzizubných kef-
kách, ktoré sú potrebným minimom. K ústnej hygiene 
patrí aj jazyk, ktorého baktérie zodpovedné za neprí-

jemný dych odstráni  plastová škrabka. Pozor si dajte 
aj pri výbere štandardnej kefky a pasty. Platí, že kefka 
by mala mať malú čistiacu hlavičku s husto osadenými 
štetinami z umelých mäkkých vlákien so zaoblený-
mi koncami a pasta by nemala obsahovať agresívne 
penidlo sodium lauryl sulfát (SLS) z dôvodu vysušo-
vania sliznice a rizika vzniku áft. Naopak, enzýmy a 
minerály v jej zložení sú vítané. Ak chceme zuby udr-

žiavať stále biele, pomôže jedna zo šetrných noviniek, 
ktorou je aktívny uhlík. Nájdime si 5 - 7 minút počas 
dňa, kedy máme priestor použiť všetky spomínané ná-
stroje – ideálne večer a najskôr hodinu po poslednom 
jedle či nápoji odlišnom od vody, aby sme v priebehu 
nasledujúcich niekoľkých hodín spánku nedali šancu 
tvorbe kazu.  

Správna technika a kontrola výsledku 
Pri čistení zubov má prednosť kvalita pred kvantitou. 
Čiže pravidlo „2 až 3 minút“, počas ktorých si bezcieľ-
ne prechádzame kefkou zväčša po rovnakej ploche 
zubov, vymeňme radšej za dôkladnejší prístup. Vy-
tvorme si systém, vzorec, ktorý vždy dodržíme, pričom 
začať môžeme napríklad vonkajšími plochami zubov, 
následne prejdeme na vnútorné (na ktoré veľmi často 
zabúdame!), najskôr horné a potom dolné zuby. Ne-
zabudnime ani na ťažšie dostupné osmičky, ktoré si 
zaslúžia pozornosť nielen po bokoch, ale aj zozadu. 
Základom správnej techniky, na ktorej sa zhodujú aj 
stomatológovia, sú štyri pravidlá:

- pozícia kefky pod 45-stupňovým uhlom (merať ho 
asi nebudeme, ale kefka nie je kolmo, smeruje šikmo k 
zubu, držím ju mierne naklonenú ako pero)
- polovica plochy vlákien na ďasne a polovica na plo-
che zuba
- malé krúživé pohyby (žiadne drhnutie zľava dopra-
va a zhora nadol, len aby som si na dnes čistenie zubov 
odškrtol)
- s použitím len minimálneho tlaku (jeho kontrolou 
môže byť stav vašej kefky napr. ak je po mesiaci použí-
vania rozstrapkaná do strán, uberte zo sily).

Kontrolu výsledku vykonajme prejdením jazyka po povrchu zubov a čistíme dovtedy, kým nie je na pocit hladký. Miesta, 
kam sa kvôli rozmerom klasická kefka ťažko dostáva, vyčistíme ešte jednozväzkovou kefkou. S bočnými stenami zubov, 
ďasnami alebo medzizubnými priestormi si poradíme vďaka medzizubnej kefke.
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1.

4 PRAVIDLÁ  SPRÁVNEJ TECHNIKY 
ČISTENIA ZUBOV

pozícia kefky pod 45-stupňovým uhlom 
(merať ho asi nebudeme, ale kefka nie je kolmo, smeruje šikmo k 
zubu, držím ju mierne naklonenú ako pero)

2. polovica plochy vlákien na ďasne a polovica na ploche zuba

3. malé krúživé pohyby 
(žiadne drhnutie zľava doprava a zhora nadol, len aby som si na dnes 
čistenie zubov odškrtol)

4. s použitím len minimálneho tlaku 
(jeho kontrolou môže byť stav vašej kefky napr. ak je po mesiaci 
používania rozstrapkaná do strán, uberte zo sily)
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Stačí pohyb dnu a von, pričom najskôr smerujeme 
kefku do priestoru medzi zubami pod uhlom tak, že 
špička kefky smeruje k ďasnu, následne po vniknutí 
do priestoru jemným zatlačením kefku vyrovnáme do 
vodorovnej polohy a zasunieme až na druhú stranu cez 
celý medzizubný priestor. 

Nezľaknite sa krvi, ktorá po prvom použití či dlhšej 
pauze z medzier zubov pravdepodobne vyjde. Tá je 
prejavom zápalu ďasien, ktorý je spravidla v každom 
dlhodobo nečistenom medzizubnom priestore. Už pri-
bližne po týždni používania medzizubnej kefky však 
zápal a s ním aj krv ustúpi. 

Po celej tejto procedúre odporúčam 2-3 krát týždenne 
použiť pastu, ktorej zloženie zodpovedá bieleniu zu-
bov, pričom stačí naozaj veľkosť hráška nanesená na 
kefku, jemné akoby vtieranie do zubov a na záver ove-
rený TIP - zvyšok pasty vypľuť a zuby už neoplachovať, 
aby sme predĺžili pôsobenie jej zvyškov. 

Akékoľvek experimenty s domácim bielením – a tým 
nemyslím len bielenie a la čo kuchyňa dala, čiže sóda 
bikarbóna a citrón, ale aj za pomoci prostriedkov voľne
dostupných na internete – by som bez konzultovania s 
vaším stomatológom určite neriskovala. Zuby máme 
len jedny a ak si neodborným zásahom poškodíme 
sklovinu, nové zuby nám už nenarastú.  

Denné minimum
Starostlivosť o zuby je väčšinou súčasťou našich ran-
ných a večerných rituálov, ale pozornosť im treba ve-
novať aj cez deň. Všímajme si, ako niektoré potraviny 
či pochutiny (napr. sójová omáčka či ocot balsamico), 
nápoje ako aj rôzne doplnky (napr. šumivé tablety) 
sfarbujú už len samotný pohár či tanier a podľa toho 
vyhodnoťme ako často ich vzhľadom k riziku sfarbenia 
zubov budeme konzumovať. To isté platí pre nadbytok 
cukrov, ktoré sa v kombinácii so zubným povlakom 
menia na kyseliny. Tie naleptávajú a oslabujú sklovinu 
a spôsobujú tak zubný kaz. Aj preto v zásuvke môjho 
kancelárskeho stola v práci nesmie chýbať kefka s pas-
tou - väčšinou si zuby umyjem po prejdení minimálne 
jednej hodiny od dopitia poslednej kávy či čaju, prí-
padne jedla tak doobeda ako aj poobede.

Samozrejme, občas si dáme na obed niečo ostré či s 
cesnakom a rýchle umytie zubov nás láka, vtedy mám 
pre osvieženie dychu vždy po ruke žuvačky bez cukru 
s xylitolom a mini ústny sprej, ktoré sa dnes vyrábajú 
aj v lepších príchutiach, ako napr. škorica či mäta.

Ročné minimum
Okrem každodennej starostlivosti o zuby by sme ne-
mali zabúdať na preventívnu prehliadku raz ročne. 
Ak ju absolvujeme každý rok, ten nasledujúci je uhrá-
dzaná zo zdravotného poistenia. Vynechať ju sa veru 
neoplatí. Správny stomatológ ochotne zodpovie vaše 
otázky a poradí vám – tak ako napr. aj mne naposledy 
s otázkou týkajúcou sa vplyvu novozistenej laktózovej 
intolerancie na výživu mojich zubov. 

A v neposlednom rade odporúčam absolvovať den-
tálnu hygienu, ideálne dvakrát ročne, resp. podľa 
potreby, ktorú vám naznačí miera hnedastého povla-
ku, keď si na svoje zuby posvietite najmä zvnútra. Pri 
výbere buďme dôslední a zverme sa do rúk odborníka, 
ktorý nenechá ani jednu medzizubnú škárku bez po-
všimnutia a odstráni z nej zubný kameň.

Verím, že tento návod na krásny úsmev, ktorý je pod-
ľa mňa jednoznačne tým najvhodnejším doplnkom 
ladiacim ku všetkému, vás motivuje k starostlivosti 
o svoj chrup, aby sme sa mohli usmievať čo najdlhšie 
(kým máme ešte vlastné zuby :-).    
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Tohtoročné leto je za nami a tak, ako je symbolom 
príchod žiakov do školských lavíc, tak sa aj všetci 
pracujúci postupne vracajú späť do práce, ktorú dnes 
väčšina z nás vykonáva v polohe sedu. Čakajú nás 
nepohodlné kancelárske stoličky, niekoľkohodinová 
práca za počítačom alebo časté zaťažovanie len jednej 
strany tela, ktoré k mnohým povolaniam, žiaľ, patrí. K 
tomu sa pridá ochladenie a preto sa budeme presúvať 
viac autom, tráviť čas skôr dnu, kde sa prirodzene me-
nej hýbeme, a stuhnuté kĺby či boľavý chrbát na seba 
nenechajú dlho čakať. Ako je to možné, keď aspoň tri-
krát týždenne si doprajeme nejakú pohybovú aktivitu? 
Žiaľ, naše telo sa cíti presne tak, ako trávime väčšinu 
svojho dňa. A ak minimálne 8 hodín denne presedí-
me, tak ani nasledujúca hodina strávená športom nie 
je dostatočnou kompenzáciou. Preto zapojme pohyb 
do sedavého spôsobu života, kde nie je prekážkou ani 
elegantný kostým či zvedavé oči kolegov v tzv. open 
space. Dokonca tým nebude trpieť ani náš pracovný 
výkon či koncentrácia – naopak, zlepšia sa! Zoznámte 
sa s office yogou :).

Sedíme veľa a ešte k tomu aj nesprávne
Sedavý spôsob života dostal za posledné roky nemilý 
prívlastok „choroba dnešnej doby.“ Väčšinu času pri-
tom presedíme práve v práci, čomu za posledných 50 
rokov vďačíme najmä moderným technológiám. Pri 
sedení sa často hlava vysunie ako korytnačka smerom 
k počítaču či knihám, vnorí sa do ramien ťahaným k 
ušiam, čím riskujeme bolesti šije vyrážajúce až do 
lebky. Časom nám môže pre potrebu hlavu vyslovene 
udržať na krku vzniknúť vzadu hrb, ktorého tlak často 
vedie až k disfunkcii štítnej žľazy. Skúsme si uvedomiť 
svoje ramená, ako často pri sede zatvárajú hrudný kôš 
vpred, čím sa blokuje hlboký dych a medzi lopatkami 
vzniká vyguľatenie. 

Neskôr, snahou tela vyrovnávať disbalans, sa pridá 
naša častá spoločníčka - skolióza v podobe stavcov 
mimo svojej dráhy. Všimnime si, že v sede takmer vô-
bec nepoužívame brušné svalstvo, ktoré má tendenciu 
ochabnúť. Namiesto brucha, ktoré je vyduté, držíme 
sed cez spodný chrbát, v ktorom vzniká nadmerná 
lordóza, čím preťažujeme driek a kríže. Že pomôže 
fit lopta? Naopak, tá celú situáciu s krížami ešte 
zhoršuje, nakoľko bez prehnutia v krížoch na nej 
nedokážeme udržať rovnováhu. A to sme zatiaľ len 
pri chrbtici, nadmerným sedením trpia v rámci pohy-
bového aparátu aj kĺby a svaly našich končatín. 

Tie dolné sa nedostatočne prekrvujú. Panva, ktorou 
začínajú, je po celý čas zavretá, z bedrových kĺbov 
nevychádza takmer žiaden pohyb, kolená sú stuhnu-
té a ak navyše nemáme správne nastavenú polohu 

stoličky (lýtka a stehná by mali zvierať v kolennej jamke 
pravý uhol), môžu trpieť preťažením. Členky sa v porovnaní 
s chôdzou vôbec nehýbu, čím dochádza k nedostatočnému pre-
mazávaniu synoviálnou tekutinou, ktorej úlohou je robiť pohyb 
v kĺboch hladkým. 

A hovorí vám niečo sval iliopsoas? Máme ich dokonca až 
dva, po oboch stranách spájajú naše nohy popod bedrá s 
trupom a počas sedenia sa tento sval skráti do tvaru stoličky, 
čím posťahuje všetko okolo panvy nahor i nadol. Pri sede sa 
skracuje tiež krajčírsky sval stehna, ťahá nás takmer nepouží-
vaná oblasť triesiel, zadné stehná nám to zase vrátia pri akom-
koľvek predklone. To, čo sa deje so svalom, od ktorého názvu 
je aj samotné sedenie odvodené, tým, že naňho vyvíjame nie-
koľkohodinový tlak viac ako polovicou váhy nášho tela, asi 
tušíme - ochabuje. Horné končatiny sú zase nepomerne zaťaže-
né v závislosti od toho, či sme praváci alebo ľaváci, nesprávnym 
používaním počítačovej myšky riskujeme syndróm karpálneho 
tunela v zápästí sprevádzaný tŕpnutím a skrúcaním prstov. Tak-
že nielen, že presedíme v priemere 73 dní za rok,  ešte aj sedíme 
zle!
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X ✓

spadnutá hlava

vystrčená brada

ramená ťahané k ušiam

zatvorený hrudníkvyhrbený chrbát

prehnutie v drieku

noha cez nohu/pod zadok

hlava v predĺžení chrbtice

zasunutá brada 

ramená od uší

otvorený hrudný kôš

opretý chrbát a 
zasunuté lopatky

vyguľatenie v drieku

skrytie zadku

pravý uhol v kolenách

chodidlá plnou plochou na zemi
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Všímajme si zlozvyky a vedome ich odstraňujme
Aj pri snahe správne sedieť si občas ani neuvedomíme, 
že zrazu máme nohu prekríženú cez nohu alebo jednu 
nohu podloženú pod zadkom. A tu prichádza potreba 
všímavosti, sebakontroly a schopnosti zlozvyky od-
straňovať každodenným vedomým tréningom. Kým 
dnes si ich telo ani nevšíma, cez jeho pozorovanie a 
vlastné spomalenie a stíšenie, sa s ním opäť chceme 
naučiť komunikovať a počúvať ho. Ani ležať rozvalený 
na stoličke nie je ideálne, ale radšej sa opriem ako se-
dieť vystretý ako žihadlo, čo ešte viac zvýrazňuje eso-
vité prehnutie chrbtice, ktoré vedie k jej preťaženiu. 
Skúsme preto nebyť nalepený na monitore a ak vidíme 
vinníka v zle nastavenej výške či vzdialenosti monitora 
alebo klávesnice, ak nám absentuje podložka pod myš 
a pri snahe správne sedieť nás brzdí nevhodná stolič-
ka, na každom pracovisku nájdeme osobu zodpoved-
nú za tzv. bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, na 
ktorú sa neváhajme v tomto smere obrátiť.

Zacvičme si v office
Nakoľko pre naše telo je prirodzené sa skôr hýbať ako 
sedieť, čoho dôkazom sú aj stovky kĺbov a svalov, z 
ktorých je tvorené, pričom pri ich pohyboch reaguje 
aj nervová či srdcovo-cievna sústava a v neposlednom 
rade aj naša koža je elastická, čiže pripravená na po-
hyb, skúsme si pohybom oživiť aj čas strávený v práci 
práve v polohe sedu. 
Nasledujúce cviky zvládne každý v akomkoľvek pra-
covnom oblečení bez špeciálneho vybavenia či pomô-
cok. Ich cieľom je telo prebudiť zo sedenia od hlavy po 
päty alebo skôr „od krku po členky.“ Nezabudnime 
každý cvik zopakovať rovnomerne na obe strany tela a 
v samotnom cviku zotrvať aspoň na 5 hlbokých nády-
chov a výdychov. Dbajme na techniku a neponáhľajme 
sa.

Uvoľnime krčnú chrbticu a zápästia
Zaprime sa jednou rukou o stenu, neprepínajme lakeť, 
ramená potiahnime od uší a pomocou druhej ruky si 
uchopme bradu s cieľom pohľad nasmerovať ponad jej 
rameno, postupne skloňme hlavu tak, akoby sme si ju 
na dané rameno chceli uložiť.

Uchopme sa jednou rukou o spodok podložky a dru-
hou za opačnú časť tváre, ťahom približujme ucho k 
ramenu, pričom to je uvoľnené. Postupne skúšame aj 
verziu uchopenia sa za temeno hlavy a ťahom približo-
vanie čela smerom k podpazušiu.

Prepleťme všetkých 10 prstov našich dlaní a zabaľme 
do nich naše záhlavie, jemne ťahajme bradu k hrudnej 
jamke a lakte k sebe, akoby sa chceli pred čelom spojiť.

Aktivujme ramená
Jednou dlaňou podoberieme opačnú ruku okolo pred-
laktia až zápästia a ťahom približujeme k hrudníku, 
pohľad nasmerujeme ponad rameno, ktorého deltový 
sval sa naťahuje.

Prepletieme jednu ruku popod druhú akoby s cieľom 
ich do seba zamotať, zasunieme bradu jemne smerom 
k hrudnej jamke a ruky začneme vyťahovať ponad hla-
vu. Neskôr podporíme sprevádzaným hrudným záklo-
nom – otvorením sa a predklonom/zabalením sa.

Zaprime sa dlaňou o opačné koleno a druhou rukou sa uk-
loňme ponad hlavu, venujme pohľad jemne pokrčenému 
lakťu, pričom ramená vedome ťahajme od uší, následne 
zmeníme zapretie o chrbát ruky.

“Každý cvik opakujeme rovnomerne 
na obe strany tela a v samotnom cviku 
skúsme zotrvať aspoň na 5 hlbokých 
nádychov a výdychov.”

“Menej je viac. Dovoľme si 
spomaliť, neponáhľajme sa a 

dbajme na techniku.”
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Otvorme hrudník a odľahčime kríže
Rotačná pozícia, ktorú zvládneme vďaka zapretiu sa a úchopu rukami o stoličku. Táto pozícia má na  chrbát rov-
naký efekt, akoby sme ho vyžmýkali, čiže protiťahom vracia stavce na svoje miesto.

Snažíme sa prepliesť ruky za chrbát a vyprsiť sa, pri-
čom dbáme na kontakt aj medzi zápästiami. Strečuje 
sa pritom prsné svalstvo a aktivuje spodný a stredný 
trapéz.

Úklony do strán s ramenami od uší a jemne pokrče-
ným zápästím robíme bez odliepania zadku zo stoličky 
a s dychom smerujúcim do otvorených rebier.

Výves s jemne pokrčenými kolenami s váhou viac v 
prednej časti chodidla pri uvoľnenej chrbtici podpo-
ríme pohojdaním sa spredu-dozadu a sprava-doľa-
va, rukami sa pritom držíme za lakte. Je to taká naša 
vlastná chiropraxia s efektom nielen na chrbát, ale aj 
poskracované zadné strany nôh.

Záklon s podsadenou panvou a aktívnym sedacím 
svalstvom pomáha panvu z vystrčenia v dôsledku se-
denia opäť v jej polohe neutralizovať, a zároveň otvára 
hrudný kôš a naťahuje brušnú stenu. Dávame pritom 
pozor na šiju, ktorá nesmie byť zalomená dozadu.
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Natiahnime iliopsoas
Uchopíme sa raz zvnútra a následne zvonku priehlav-
ku pri pokrčenom kolene a nohu vyťahujeme do zano-
ženia pri podsadenej panve. Stojná noha je v kolene 
jemne pokrčená, voľná ruka sa naťahuje vpred.

Roztancujme bedrá, kolená a členky
Pri vzpriamenom sede vyložíme členok jednej nohy na 
predkolenie druhej, pomocou ruky zvnútra vyložené-
ho kolena tlačíme smerom nadol, čím otvárame bedro 
a predlžujeme vnútorné stehno.

Zo stoja pokrčíme kolená a zapletieme jednu nohu do 
druhej, následne vystierame chrbát ukladaním o po-
myselnú stenu a klesáme do podrepu. Ruky prepletené 
poza chrbát objímu raz jeden bok a potom druhý.

Koleno jednej nohy pokrčíme do pravého uhla pred 
panvu, druhé stojné zostáva bez prepnutia, zaprieme 
opačnú ruku a vytočíme sa s podporou voľnej ruky 
vzad. Kolenom môžeme v bedre opísať kruhy von aj 
dnu, nohu prednožovať a krčiť a pri tom striedavo cho-
didlo flexovať a prepínať.

Rozdýchajme stres a napätie
Dychová technika Bhramari, v preklade včelí dych. Praktizujeme ju ideálne pri zatvorených očiach položením 
ukazovákov oboch rúk na ušné lalôčky, pričom nádych vedieme predĺžene (aspoň na 5 dôb) nosom a rovnako 
dlhý výdych podporíme zapojením zúženej hlasivkovej štrbiny, ktorá môže vydať šum a ak máme možnosť a ni-
koho tým nerušíme, aj dlhé hmmmm.
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Nakoľko niečo nás živiť musí a ak je to práve naše sedavé zamestnanie, žiadna panika! Okrem 
horeuvedených cvikov z office yogy vieme nenápadný pohyb zakomponovať do každej časti 
nášho dňa a pritom nejde o nič zložité – skúsme znovuobjaviť chôdzu! Prejdime sa do/z práce, 
alebo aspoň časť tejto trasy prejdime pešo (vedeli ste, že Svetová zdravotnícka organizácia 
odporúča 10 000 krokov denne? Dnes vám váš počet krokov zmeria už každý smartfón). 

V PRÁCI TO VŠAK CVIKMI NEKONČÍ, STAČIA MALÉ DETAILY, AKO NAPRÍKLAD:

•  naberme si v kuchynke niekoľkokrát denne vodu namiesto jedného veľkého džbánu

•  kolegovi, ktorý sedí na opačnej strane chodby nevolajme, ale radšej sa k nemu prejdime

•  zásadne používajme schody a nie výťah

•  zámerne využívajme najvzdialenejšiu tlačiareň

•  aj keď máme obed so sebou, zájdime do parku a vychutnajme si ho tam, nie za počítačom

•  pri prezentovaní stojme a aj telefonovanie využime na krátku prechádzku po chodbe.

Každý chceme byť v práci úspešný, ale častokrát tým trpí naše telo a psychika. Bez plného 
zdravia časom strácame motiváciu, silu a s nimi spojený výkon. Úspech, ak má byť dlhodobý, 
ide ruka v ruke so zdravým telom a pozitívnou mysľou, obe sa dajú zladiť a vôbec neplatí, že buď-
alebo. Naopak, dá sa dosiahnuť oboje a vtedy sa tomu hovorí worklife balance. 

nalep si na monitor papierik so 

zásadami správneho sedenia :)
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Top s mašľou: Koton
Kárované sako: H&M
Nohavice s vysokým pásom: asos

Zamatová suknička: asos
Top s motívom jesennej úrody: answear
Milovaná i nenávidená ľadvinka: asos
Pletená čelenka: asos
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VAŠA  B R E Z Z A
Sledujeme, čo si o nás myslíte. :) Dajte nám o sebe vedieť použitím #brezzamag. 

Ďakujeme za vašu spätnú väzbu, ktorá nás motivuje pokračovať.

Pri listovaní a čítaní magazínu BREZZA sa túžba 
po spomalení nášho životného tempa stáva vzác-
nou skutočnosťou. Pri ňom sa čas akoby zastavil a 
ja som sa pri šálke dobrej kávy zastavila v čarovnom 
Toskánsku, ochutnala skvelý koláčik a ešte oveľa 
viac. V tomto uponáhľanom svete, často mysliaceho 
iba na seba, mi BREZZA priniesla chvíľku pokoja a 
nádeje, že vo svete je stále kopec  krásy.

Mária

Je krásnučký, voňavučký, chrumkavý, najsamviac in-
špiratívny a je náš! Magazín BREZZA od šikovných 
slovenských blogerov.

Majka

Ahoj, píši Vám až z Moravy, super magazín, jsem starší-
ho věku, líbí se mi Váš postoj k životu a děkuji za skvělé 
recepty, inspiraci a magazíny, držím palce, jen tak dál.

Renáta

Veľmi príjemné čítanie, s vkusnými foto-
grafiami, už sa teším na ďalšie čísla.

Jarka

Musím uznať, že je krásne! Je písané „po lopate“ a s 
nadhľadom, niektoré receptíky viac-menej už použí-
vam, poznala som ich, niektoré boli pre mňa nové a lá-
kavé... a tie fotografie... - fotografie sú fantastické! 

Ingrid

Krásny letný magazín, môžem povedať, že ešte lepší 
ako jarný. Nádherné fotky, popisy, príbehy, všetko 
top….momentálne prvé, čo som prečítal, bolo dý-
chanie v časti yoga.

Karol

Magazín sa mi veľmi páči nielen receptami ale  
aj grafikou a fotkami.

Anna

Celkovo mi príde, že celý časopis akoby bol napísaný pre mňa 
:-). Tak by som mohla rad radom menovať, čo sa mi páči, či 
už originálne tipy na grilovačku alebo článok o talianskych 
mestečkách. Len som chcela dať vedieť, že sa mi páči časopis, 
ktorý s dievčatami tvoríte.

Ingrid

Ďakujem pekne za úžasný magazín. Prečítala som ho 
okamžite jedným dychom. Veľa pútavých článkov o 
témach , ktoré ma zaujímajú a tak s radosťou šírim in-
formácie o časopise svojim priateľom. Ešte raz veľká 
vďaka.

Martina

Pozerali sme s dcérou padla nám sánka. Ja teda naše sk 
food časopisy nekupujem, neviem či je niečo podobné 
u nás ale tento váš magazín luxusným prevedením, 
konceptom a FOTKAMI! nemá konkurenciu asi ani v 
Taliansku.

Silvia

Ďakujem za skvelý obsah a za všetku vašu radosť a nadšenie, ktoré do 
tohto projektu vkladáte a prenášate ich aj na nás ostatných. 

Ivonka

Veľmi sa mi páči váš magazín. Vážim si váš čas, ktorý 
ste mu obetovali,no stálo to zato. Veľmi sa mi páčila 
rôznorodosť magazínu a popísanie významu výživ v 
našom živote a .....proste sa mi na ňom páčilo, úplne 
všetko.

Magdaléna

Magazín je krásny! Veľmi veľmi sa mi 
páči :) Určite si ho odložím medzi moje 
obľúbené kuchárky. ;)

Paťka

Ešte som nestihla 
prečítať celý 

magazín no páči 
sa mi rubrika s 

jógou, stále som s 
ňou nejak aktívne 

nezačala, páči sa mi 
ako je tam ukázané 

ako správne byť 
vystretá to mi pri 

mojej sedavej práci 
pomôže :) Aj ten 
nápad na výrobu 

kabelky je úžasný a 
rubriky o cestovaní 

a s receptami sú 
krásne. :)

Zuzana

Úžasný magazín, plný fakt dobrých a 
použiteľných inšpirácií! Veľká vďaka 
zaň! :-)

Ivana

V piatok ma v poštovej schránke čakala obálka s maga-
zínom BREZZA. S potešením som v ňom začala listo-
vať. Krásna práca. Ďakujem.

Jarka
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Foto: @tvorit_a_lubit

Foto: @lapetite_mary
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Posledné číslo  tohto roka!

9,90  eur

Ak si chceš zalistovať, tlačené číslo je tu pre teba. 
Jeho kúpou nás podporíš v tvorbe ďalšieho čísla 

minimalistického magazínu BREZZA.
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