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PEKNE VÁS VÍTAM!

KAŽDÝ MESIAC VO FOODIE ONLINE NÁJDETE TIETO ČLÁNKY:

Tento mesiac sme navšívili (krátka recenzia podniku a toho, čo sme si objednali) 
 

Tipy&Triky z kuchyne (malé veci, ktoré vám spríjemnia váš čas v kuchyni)
 

Vyskúšajte si doma pripraviť (jednoduché recepty, ktoré vás budú baviť)
 

Novinky z dielne Martin VASIL - MV knives
 

Malé radosti (tipy na originálne darčeky)

Foodie online
autor MARTINA FABREGASDecember 2022

Vianoce sú tu o pár dní a v každej domácnosti za
chvíľu začnú rozvoniavať medovníčky, vanilkové
rožteky a ostatné koláčiky, ktoré pečieme len jeden
krát v roku. Viem si predstaviť ako sa už všetci tešíte
na tieto dobroty spojené s vianočným časom.
Prežívam to úplne rovnako. Podľa mňa je skvelé, že
niektoré jedlá si pripravujeme len v jednom určitom
období. Aj keď hlavným symbolom Vianoc sú darčeky
a stromček, v tesnom zástupe je práve jedlo, ktoré
nám dokáže navodiť doma tú správnu atmosféru. A
tiež sa nám nikdy nezunuje, pokiaľ teda nejete
zemiakový šalát 3x denne od Vianoc až po Nový rok.
A keďže už určite máte hlavu plnú decembrových
chutí, rozhodla som sa prvé vydanie tohto online
food magazínu poňať úplne zľahka. Chápem, že v
tomto období nebudete mať čas ani chuť skúšať
nové recepty a chodiť do reštaurácií. Doma je teraz
skrátka najlepšie. 

Martina Fabregas



S partiou sme oslávili Martina "bez bieleho koňa" v
novom martinskom bare Poppy-chi. Podnik otvorili v
júni tohto roku a po polroku na gastroscéne v Martine
sa nebojím povedať, že patria medzi to naj, čo v
našom meste môžete nájsť. 

Ponuka drinkov je široká, každý si iste nájde to svoje a
ak by ste si nevedeli vybrať, určite sa nebojte obrátiť
na čašníka alebo jednoducho nechajte výber na
barmanovi. V Poppy-chi totiž pracujú úžasní ľudia,
ktorí vám nielen radi poradia ale s vami prehodia aj
pár slov. Za mňa najmilšia obsluha široko ďaleko.

Ak do Poppy-chi zavítate v skorších hodinách určite
nevynechajte ponuku teplých nápojov a kávových
koktailov. Irish coffee totiž nikde nevyzerá lákavejšie.
A ak sa vám podarí Poppy-chi navštíviť ešte teraz
pred Vianocami, určite stojí za vyskúšanie punč alebo
vaječný koňak.

Počas našej návštevy sme vyskúšali 8 rôznych
alkoholických drinkov, ktoré sme medzi sebou zdieľali a
navzájom všetci všetko ochutnali. Na záver ako sladkú
bodku sme si objednali ešte jeden vanilkový milkshake.
Mňa osobne všetky drinky veľmi bavili ale ak by som
mala vybrať moju TOP 3, boli by to tieto: 

Jing-jang GT 
Netradičný Gin-Tonic obohatený chuťami zeleného čaju,
ibišteku a višne.

Karibský sour (drink zo špeciálnej limitovanej rumovej
ponuky, ktorá bola aktuálna v deň našej návštevy) 
Kyslé chute v kombinácií so sladkou vajíčkovou penou.
Netradičné, originálne, geniálne!

Vanilkový milkshake s rumom
Myslím, že to bol môj prvý milkshake. Fakt! Nie je to
niečo, čo by som si zvykla objednávať, ale možno sa to
teraz zmení, pretože tento vanilkový s rumom bol
úžasný!

VYSKÚŠALI SME

POPPY - CHI
TENTO MESIAC SME NAVŠTÍVILI

WWW.POPPY-CHI.SK

https://poppy-chi.sk/


 ČO VŠETKO MÔŽEME POUŽIŤ:

Staršia a mäkšia zelenina
Šupky z mrkvy, petržlenu a zeleru
Zvyšky stopkového zeleru
Čisté šupky a zvyšky z cibule
Zvyšky jarnej cibuľky
Prezreté paradajky
Zvyšky póru a kalerábu
Odkrojky papriky
Zabudnuté čerstvé bylinky -
tymian, petržlenová vňať, ligurček
Nožičky šampiňónov
Mäsové odrezky a kosti

Recyklačný vývar je časovo nenáročný na prípravu. Ak použijeme
čisto len zeleninové šupky a odrezky, stačí nám 3O minút nechať
povariť na vyššom stupni a máme hotovo. Ak budeme používať
aj mäsové odrezky a kosti, varíme aspoň 45 minút až hodinu na
nižšom plameni. 

POMER: 3 diely vody na 1 diel zeleniny/mäsa
Na chutný vývar použijeme pomer čistej studenej vody k
zeleninovým a mäsovým zvyškom 3:1. Podľa chuti pridáme soľ a
korenie.

Hotový vývar môžeme skladovať v ľadničke týždeň alebo si ho
jednoducho zamraziť a mať poruke vždy, keď bude treba.

TIP: Dajte si igelitové vrecko alebo plastovú nádobu so
zeleninovými/mäsovými zvyškami do mrazničky. Vždy, keď vám
nejaké nové pribudnú, len ich prihoďte k ostatným. Akonáhle sa
budete chystať variť niečo, kde sa takýto vývar zíde, vytiahnete
zmes z mrazničky, dáte variť do čistej vody a za necelú hodinu
máte hotový skvelý podklad na ďalšie varenie.

Recyklačný vývar
TIPY&TRIKY Z KUCHYNE

Recyklačný vývar sa varí z prísad, ktoré obvykle končia v koši. Zeleninové šupky, zabudnutá
mäkka zelenina, mäsové odrezky či kosti - "zvyšky" ktoré na prvý pohľad nemajú pre nás už
žiadnu hodnotu. Avšak šupky z mrkvy a cibule majú rovnako dobrú chuť ako zelenina samotná.
Skúste im dať druhú šancu. Tento základný vývar nie je primárne určený na konzumáciu ale
perfektne sa hodí ako podklad pre krémové polievky, omáčky alebo napríklad talianské rizotá. 



Yogi čaj je zmes veľmi aromatických exotických korenín.
Najčastejšie tam nájdete škoricu, kardamón, zázvor a klinčeky.
Niektoré balenia obsahujú aj čierne alebo biele korenie, ktoré dodá
zmesi spolu so zázvorom jemne štipľavú chuť. Yogi má svoj pôvod
v Indií a podľa miestnej medicíny - ajurvédy, má pozitívne účinky na
náš organizmus a pôsobí dobre na naše trávenie. Čierny čaj nebol
súčasťou pôvodnej receptúry, začal sa používať až v období britskej
kolonizácie Indie. Podávať sa môže ako samotný korenistý čaj, no v
kombinácií s mliekom sa mení na neuveriteľne lahodný zimný
nápoj.

Namiešané zmesi tohto aromatického čaju sú dnes u nás bežne
dostupné. Nájdeme ich na mnohých e-shopoch či priamo v
čajovniach, kde si celé balenia môžete zakúpiť.

Yogi čaj s mliekom a medom
VYSKÚŠAJTE SI DOMA PRIPRAVIŤ

NA PRÍPRAVU BUDEME POTREBOVAŤ:

700ml vody

15g zmesi indického čaju Yogi (zmes
kúpená od Čajovňa dobrých ľudí)

2g sypaného čierneho čaju alebo jedno
vrecúško (pozor! sypaný čierny čaj je
omnoho silnejší než vreckový)

200ml mlieka

med podľa chuti

POSTUP:
Do hrnca dáme variť 0,7l vody. Keď voda vrie, nasypeme zmes korenia. Varíme spolu minimálne 15 minút. Čím dlhšie, tým
bude náš čaj silnejší. Následne plameň znížime, pridáme čierny čaj a necháme zmes opäť zovrieť. Varíme len krátko, budú
stačiť 2-3 minúty, ak máme sypaný čierny čaj. Ak máme vrecúško, tak varíme podľa návodu na obale. Prilejeme 0,2l
mlieka, počkáme, kým sa zmes opäť zohreje, precedíme nápoj, osladíme medom podľa chuti a teplý ho podávame.

TIP: Spolu s čajom si nachystajte aj pohár čistej vody. Zmes je dosť silná a ak nie ste zvyknutí piť podobné čaje alebo
kofeín, môže sa vám mierne krútiť hlava.

AKO SI DOMA PRIPRAVÝM YOGI ZMES (1L)
Budete potrebovať: 2 ks celej škorice, 3 cm čerstvého nakrájaného zázvoru, 7 celých klinčekov, 10 guličiek čierneho
korenia, 5 rozlusknutých semienok kardamonu (môžete použiť aj 1/4 čl mletého kardamonu).



MÔŽEM SI VYTVORIŤ NÔŽ PODĽA
MOJICH PREDSTÁV?

NOVINKY Z DIELNE
MARTIN VASIL - MV KNIVES

PREČO SA OPLATÍ INVESTOVAŤ DO
RUČNE VYROBENÝCH NOŽOV

Áno! Značka Martin VASIL - MV knives tvorí nože presne na
mieru podľa priania zákazníka. Tvar čepele, materiál
rukoväte, všetko vieme navrhnúť a vyrobiť tak, ako si vy
poviete. Našou parketou sú nože všetkých tipov - japonské
kuchynské nože, lovecké nože, hubárske či rybárske alebo
futuristické a iné špeciálne nože. Ponuka je naozaj pestrá a
preto, ak premýšľate nad kvalitnými nožmi, značka Martin
VASIL - MV knives bude tá správna voľba. 

Nože, ktoré poznáte z veľkoobchodných
reťazcov sú vyrábané hromadne a často z
nie príliš kvalitných materiálov. Áno, má to
jednu veľkú výhodu. Vďaka nízkym
nákladom sú cenovo dostupné pre každého.
Avšak, nie vždy sa oplatí pozerať len na
cenu. Takéto nože neobsahujú žiadny
certifikát a tak pravdepodobne nezistíte z
čoho a akým spôsobom sú vyrobené. Vo
väčšine prípadov je to sériová výroba, jeden
od druhého sa nelíšia a na kvalitu sa často
nehľadí. Ďalším problémom môže byť rýchle
otupenie či ľahké poškodenie.  

FB: Martin VASIL - MV knivesVIAC SA DOZVIETE: 

https://www.facebook.com/martinvasilmvknives


Namiešať si vlastnú zmes Yogi nie je nič zložité a zvládne to
úplne každý. Ak sa ale rozhodnete pre dopredu namiešaný čaj,
nikdy nebudete musieť premýšľať či vám doma niektorá z
ingrediencií nechýba. My doma používame zmes od Čajovňa
dobrých ľudí a tá je naozaj výborná.  

E-SHOP Čajovňa dobrých ľudí - YOGI ČAJ

INDICKÝ ČAJ YOGI

Ak ste si ešte nikdy nedali naostriť nože profesionálnemu ostričovi, tak
pravdepodobne zatiaľ neviete, čo sú to poriadne ostré nože. Tupé nože
(nielen v kuchyni) sú za trest, zle sa s nimi pracuje a dokonca sú
nebezpečnejšie ako tie ostré. 
Verte mi, vaše varenie bude o niečo príjemnejšie a sľubujem, už to nikdy
nebudete chcieť inak.

KONTAKT na profesionálneho ostriča: FB: Martin VASIL - MV knives

OSTRENIE NOŽOV A PRACOVNÉHO
NÁRADIA

Jedlé darčeky sú najlepšie darčeky a o to viac, keď sú poctivo pripravené.
Bar Poppy-chi v Martine teraz pred Vianocami ponúka 1L a 500ml fľaše s
vaječným likérom, ktoré potešia každého, kto si rád dopraje trochu
sladkého. 
Pokiaľ by ste si likér kúpili sami pre seba, vyskúšajte si doma po zimnej
turistike alebo lyžovačke pripraviť talianský drink Bombardino.

Objednávky prijímajú cez Facebook a Instagram alebo osobne v bare.

VAJEČNÝ LIKÉR OD POPPY-CHI

MALÉ RADOSTI
pre vás a vašich najbližších

autor MARTINA FABREGAS

(tipy na originálne darčeky)

https://www.e-tea.eu/p/2185/yogi-tea
https://www.facebook.com/martinvasilmvknives

