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Martina Fabregas

Pred dvoma rokmi, počas doby covidovej, sme sa s našimi blízkymi priateľmi začali pravidelne stretávať každý piatok
u nás alebo u nich doma a spoločne sme si varili. Vždy sme sa cez týždeň dohodli, čo budeme variť, nakúpili sme
potrebné suroviny a v piatok večer sme sa spoločne pustili do práce. Väčšinou sa jednalo o jednoduché recepty,
ktorých príprava zaberie max. 1 hod. - 1,5 hod. Tak napríklad, pripravovali sme domáce hamburgre, španielsku paellu,
kurací perkelt, talianske rizoto, indické vindaloo, makové/strúhankové šúľance ale tiež rýchlovky ako krupicovú kašu či
chlebík vo vajíčku. Takmer ku každému vareniu sme si vymysleli aj vtipné aktivity, ktoré sme robili vždy po večeri. Na
Veľkú Noc sme vyfukovali a maľovali vajíčka, iné piatky sme skladali zvieratká z balónov, hrali Človeče alebo Dobble,
tancovali na Let´s dance cez Playstation alebo sme hádali kvízy na YouTube. Poviem vám, je úplne jedno koľko máte
rokov, s dobrou partiou môžete plakať od smiechu aj pri hraní hier, o ktorých si možno myslíte, že sú to detské
aktivity. Takže, ak ste premýšľali o nejakom novom predsavzatí, skúste spoločné varenie s priateľmi, s rodičmi alebo
len s partnerom, proste s kýmkoľvek, s kým viete nájsť spoločnú reč. Zaradiť takúto aktivitu do vášho života vám
prinesie určite veľa radosti, slzy smiechu a príjemne strávený čas. 

Máme tu nový rok a s ním aj to naše obľúbené obdobie
nových predsavzatí. Ja si myslím, že zavádzať nové tradície
a zvyky do našich životov je celkom vzrušujúce. Aj keď nám
to nie vždy ide podľa našich predstáv, určite nás to
zakaždým pozitívne nakopne na začiatku roku. Pripravila
som si pre vás pár tipov. Skúste napríklad každý mesiac
pripraviť jedno nové jedlo, prihláste sa na kurzy varenia
alebo si začnite pravidelne variť s priateľmi. Ani neviete
koľko zábavy dokáže človek zažiť pri kuchynskej linke,
pokiaľ má okolo seba tých správnych ľudí. 
Možno ste nad tým nikdy nepremýšľali, no jedlo má pre nás
omnoho viac významov než len ten primárny - zahnať hlad.
Príprava a zdieľanie jedla s ostatnými, či už sa jedná o
jednoduchú večeru alebo ide o obrovskú oslavu, vedie k
šťastnejšiemu a zdravšiemu životu. Jedlo nás ľudí spája. S
jedlom sa nám tiež v hlave vynára veľké množstvo
spomienok, na naše detstvo, na našu rodinu.
Prajem si, aby ste jedlo vpustili do svojich životov v nových
formách. Dovoľte mu, aby vám prinieslo do života nových
ľudí, nové zážitky či spomienky. Varte si s radosťou,
skúšajte nové veci a užívajte si to. Nech je váš život pestrý
a chutný.



Kesta bistro pozná snáď každý Martinčan. Už roky sa táto
kaviareň nachádza na rovnakom mieste na Divadelnom
námestí v Martine. Akurát kedysi sme  do Kesty chodili na
kávu a zázvorový čaj, dnes tam okrem toho môžete ísť
vyskúšať aj ázijskú kuchyňu. Ponuku tvorí 9 stálych jedál
+ nejaké špeciály. Je to mix Ázie, z Japonska tam nájdete
výdatnú polievku ramen a typické hrubé rezance Udon,
curry omáčky, Pad thai a ostatné jedlá sú šmrncnuté
Thajskom a Indonéziou.
Do Kesty chodíme s priateľmi celkom často, pár jedál sme
už vyskúšali, no v dnešnej recenzií by som sa rada
zamerala len na dve z nich. 
Červené a zelené curry. A prečo?
Premýšľala som, na aké jedlo by som dostala chuť po
dlhej zimnej prechádzke alebo poriadnej lyžovačke.
Jednoznačne pikantné curry! Zahreje, nasýti a je zložené
zo samých skvelých ingrediencií. No a v Keste robia
perfektné curry. Ja som si naše dve porcie objednala
domov cez Wolt, aby som otestovala aj donášku. Jedlo k
nám prišlo do hodiny, curry v krabičke zvlášť, ryža zvlášť,
doma som si to len pekne naaranžovala. Odporúčam, ak si
chcete chutný obed vychutnať v pohodlí domova.

KESTA BISTRO u nás doma
TENTO MESIAC SME NAVŠTÍVILI

WWW.KESTA.SK

Priznám sa hneď na úvod, zelené curry z Kesty s priateľom
milujeme! Páni kuchári sa nám trafili presne do našich chutí.
Kokosové mlieko veľmi príjemne krotí štipľavú chuť curry
pasty, čerstvá orestovaná zelenina je krásne chrumkavá a
plná chuti a ako zdroj proteínu si môžete vybrať kuracie
mäso, krevety alebo tofu. 

Červené curry bolo v porovnaní s tým zeleným slanšie.
Predpokladám, že to ovplyvnili sušené paradajky, ktoré sa
nachádzali v omáčke. Červená paprika a nasekané arašidy
boli pre mňa príjemná kombinácia a zároveň dodávali jedlu
ten povestný chrumkavý element. Do základu som si vybrala
tofu, ktoré ma trochu sklamalo. Možno by sa mi viac hodilo,
keby bolo mierne osmažené na oleji a získalo tak nejakú
výraznejšiu chuť. Osobne mi však červené curry v tejto
kombinácií chutilo menej než to zelené, je to ale vec názoru a
chuti každého z nás.

Takže u nás jednoznačne vyhráva ZELENÉ CURRY! Pikantné
je tak akurát aj pre milovníkov pálivých jedál, no zvládne ho
aj ten, čo štipľavé úplne nevyhľadáva. Zeleninka sa mení
podľa sezóny, no zatiaľ nám chutilo vždy všetko. Inú prílohu
ako jasmínovú ryžu si ani predstaviť neviem, takže za mňa
spokojnosť vo všetkých smeroch.

http://www.kesta.sk/


PREČÍTAJTE SI RECEPT V PREDSTIHU.
Vždy si dopredu prečítajte celý recept a zoznam ingrediencií. Vďaka tomu si budete vedieť lepšie rozplánovať celé varenie. Neprekvapia
vás rôzne  procesy varenia ani čas, ktorý je potrebný na kompletnú prípravu jedla.

SKONTROLUJTE ČI MÁTE DOMA VŠETKY INGREDIENCIE.
Zistiť počas varenia, že vám niečo chýba, nebodaj surovina, na ktorej stojí celý recept, dokáže poriadne naštvať a celé varenie môžete
rovno zabaliť. Byť dopredu pripravený sa oplatí.

UPRACTE SI SVOJU PRACOVNÚ PLOCHU.
Nie je nič horšie ako keď počas varenia musíte hľadať miesto na pracovnej doske, aby ste si mohli začať pripravovať ingrediencie na
plánovaný recept.

PREDPRIPRAVTE SI SVOJE SUROVINY A SEPARÁTNE SI ICH ULOŽTE.
Ak recept káže nakrájať cibuľku nadrobno, nasekať mrkvu na tenké pásiky alebo navážiť presné množstvo múky - urobte si všetko
dopredu. Pripravte si každú jednu ingredienciu tak, aby ste s ňou počas varenia nemuseli už nič robiť. Tento krok vám v konečnom
dôsledku ušetrí kopec nervov, pretože existujú recepty, kde keď začnete variť, nemáte priestor na základné kroky ako krájanie, váženie a
podobne, pretože treba postupovať plynule.

POČAS VARENIA SI PO SEBE UPRATUJTE.
Ak použijete nejakú surovinu alebo nástroj a viete, že už ich znova nebudete potrebovať, umyte (dajte do myčky) a odložte na svoje
miesto. Počas varenia sa väčšinou vždy nájde priestor, kedy nemusíte nič robiť, pretože čakáte, kým sa orestuje zelenina alebo kým sa
vyšľahá pena z vajíčok a cukru. Využite tento čas! Ak vám odbudnú z pracovnej plochy nepotrebné nádoby a nástroje, budete mať lepší
prehľad o tom, kde čo máte. A hlavne po dokončení receptu vás nebude čakať kopa riadu, ktorú nebudete mať náladu upratovať, pretože
máte hlad a budete chcieť ísť jesť vaše čerstvo uvarené jedlo.

Mise en place
TIPY&TRIKY Z KUCHYNE

Možno ste sa s týmto pojmom ešte nestretli, no som si istá, že väčšina z vás túto známu francúzsku
metódu bežne praktizuje vo svojej kuchyni. Mise en place [mizán plas] doslova znamená "všetko na svojom
mieste", čo v praxi predstavuje organizáciu a systém práce pri varení a pečení. Vďaka tejto metóde budete
efektívnejší a samotné varenie sa odrazu stane príjemne stráveným časom. Ako na to? Je to jednoduché :)



VYSKÚŠAJTE SI DOMA PRIPRAVIŤ

5 HVIEZDIČIEK BADIÁNU
1 PL SEMIAČOK KORIANDRA
1 CELÁ ŠKORICA

2 NEOŠÚPANÉ ŽLTÉ CIBULE 
20 G NEOŠÚPANÉHO ZÁZVORU

1 CELÉ KURA
3 L STUDENEJ VODY
1/2 BIELEJ DLHEJ REĎKOVKY

3 ČL RYBACEJ OMÁČKY
4 G TRSTINOVÉHO CUKRU
1 ČL SOLI

300G RYŽOVÝCH REZANCOV
URČENÝCH NA POLIEVKU PHO 

MUNGO KLÍČKY (VOLITEĽNÉ)
JARNÁ CIBUĽKA
ČERSTVÁ CHILLI PAPRIČKA
(VOLITEĽNÉ)
LIMETKA
VŇAŤ KORIANDRA

Kuracie PHO 
podľa vietnamskej šefkuchárky 

Thuy Pham-Kelly
Vietnamská rezancová polievka PHO bola u mňa láska na prvé
ochutnanie. Či už sa jedná o hovädziu alebo kuraciu verziu, obe polievky
pohladia na duši. Doslovný preklad z vietnamského jazyka vyzerá
nasledovne, PHO - ryžové rezance, BO - hovädzie mäso a GA - kuracie
mäso, takže aj keď nám názov tohto jedlá znie veľmi exoticky, je to
jednoducho mäsový vývar s ryžovými rezancami. 

Myslím, že väčšina rodín na Slovensku je zvyknutá variť cez víkend
kurací, slepačí alebo hovädzí vývar. PHO by kľudne mohlo patriť medzi ne
:) Ak vás náhodou odrádzajú suroviny a ich dostupnosť, nemyslím si, že
je čoho sa báť. Ja som všetko bez problémov nakúpila v Kauflande, od
semiačok koriandra až po rybaciu omáčku (aj keď do Jednoty by som na
nákup asi nešla). PHO GA je jeden z tých jednoduchších ázijských
receptov, nie je tam až tak veľa neznámych surovín a varí sa ešte kratšie
než náš klasický kurací vývar.

Ja som si pre vás vybrala recept podľa vietnamskej šefkuchárky Thuy
Pham-Kelly a minimálne ho upravila podľa svojich chutí. Postup sa mi
videl veľmi jednoduchý, zvládne ho naozaj každý. Na YouTube je celý
videopostup v angličtine. Kto nevie po anglicky, na ďalšej strane nájdete
preložený recept.

CELÝ VIDEOPOSTUP NA YOUTUBE V ANGLIČTINE

https://www.youtube.com/watch?v=VHapXkBNuTc


Kuracie PHO 
podľa vietnamskej šefkuchárky Thuy Pham-Kelly

Malá predpríprava:
Na suchej panvici si na strednom ohni opečieme koreniny (badián, škoricu a semienka koriandra), asi 2 minúty. Necháme
ich rozvoňať po celej kuchyni :) Koreniny odložíme bokom.
Rovnaký postup zvolíme aj pri žltej cibuli a zázvore. Pokiaľ máte doma plynový sporák, môžete obe suroviny opiecť na
otvorenom ohni až kým nebudú vonkajšie vrstvy úplne čierne. Ak máte doma indukciu ako ja, cibuľu a zázvor opečieme na
suchej panvici rovnako ako koreniny. Keď máme hotovo, čierne vrstvy odstránime a dáme nabok.

Opekanie nasucho sa vykonáva z niekoľkých dôvodov. Po prvé, odvádza prebytočnú vlhkosť a robí semienka a koreniny
chrumkavejšie, takže sa ľahšie melú. Po druhé, a teraz pozor! mení sa príchuť a aróma. Ako sa celé korenie/zelenina
zohrieva, uvoľňujú sa aromatické látky. 

Varíme vývar:
Tri litre vody privedieme k varu. Do vriacej vody vložíme celé kura, nakrájanú (na 4 väčšie časti) bielu reďkovku a opečenú
cibuľu so zázvorom. Korenie vložíme do sitka a dáme variť do vývaru. Znížime teplotu a varíme 1,5 hodiny.
Po uplynutí 90 min. vyberieme z hrnca všetky ingrediencie. Kura necháme bokom vychladnúť. 
Do vývaru pridáme rybaciu omáčku, soľ a cukor a necháme variť ďalších 30 minút.

Varíme rezance: 
Pho rezance podľa návodu na obale v hrnca s vriacou vodou. Rezance scedíme a necháme vychladnúť.

Servírujeme:
Vezmeme za hrsť rezancov, vložíme ich do väčšej misky a pridáme malú hrsť mungo klíčkov. Časť kuracieho mäsa
natrháme na väčšie kúsky a položíme na vrch. Zalejeme horúcim vývarom ale necháme si ešte trochu miesta na bylinky.
Misku zasypeme nasekanou jarnou cibuľkou, pridáme časť nakrájanej čili papričky (2-3 tenké kolieska) a na záver čerstvú
vňať koriandra.
Nakoniec si do vývaru vytlačte 1/4 limetky, aby sa vyvážili chute a podávajte.



MÁTE V RODINE POĽOVNÍKA?

NOVINKY Z DIELNE
MARTIN VASIL - MV KNIVES

AKO SI MÔŽEM NÔŽ OBJEDNAŤ?

Ručne robený lovecký nôž na mieru, to je naozaj luxusný
dar pre poľovníka. Tak ako každý jeden nôž vyrobený pod
menom Martin VASIL - MV knives je jedinečný, aj vaša
dýka môže byť jediná svojho druhu, dokonca navrhnutá
vami samými. Nielen, že máte na výber široké spektrum
materiálov, ktoré vieme použiť na rukoväť, aj samotnú
čepeľ môže zdobiť gravírovanie podľa vašej predstavy. Či
už to bude nejaký motív spojený s lesom alebo niečo
osobnejšie ako napríklad vaše iniciály, to necháme na vás.

Aktuálne aktívne pôsobíme na sociálnej sieti
FACEBOOK a INSTAGRAM, kde nás môžete
kontaktovať prostredníctvom správy. My vám
odpíšeme hneď ako to bude možné a
prekonzultujeme s vami vašu objednávku. Ak
máte jasnú predstavu o tom ako by mal váš
nôž vyzerať, oboznámime vás s materiálmi a
cenami a po vašom súhlase potvrdíme
objednávku. Ak potrebujete poradiť, sme tu
pre vás. Možností je naozaj neúrekom, takže
určite spolu vyberieme kombináciu, s ktorou
budete na 100% spokojný.

FB: Martin VASIL - MV knivesVIAC SA DOZVIETE: 

VÝROBA ORIGINÁLNYCH NOŽOV NA MIERU

https://www.facebook.com/martinvasilmvknives


Poznáte to, varíte a potrebujete si niekde odložiť varešku a lyžičku,
ktorú používate na ochutnávanie. Niekto na to používa tanierik ale, ale!
s týmto skvelým stojanom vyriešite úplne všetko a už si viac
neušpiníte kuchynskú linku. Zaručene poteší každého milovníka
varenia. 

E-shop 4HOME

STOJAN NA VARECHU A POKRIEVKU

Tchibo vymýšľa jeden perfektný nápad za druhým. Ak aj vy
milujete čerstvé bylinky, no občas sa vám stane (možno aj
častejšie), že ich zabudnete poliať, táto súprava na
pestovanie byliniek s inteligentným zavlažovacím systémom
by vám mohla urobiť radosť. 

E-shop TCHIBO 

PESTOVANIE BYLINIEK 
SO ZAVLAŽOVACÍM SYSTÉMOM

Na webovej stránke Čisté drevo som našla zopár naozaj pekných
drevených dosiek na krájanie. Rôzne veľkosti a tvary, rôzne drevá a to
najlepšie je, že ponúkajú možnosť vypaľovania do dreva. Môžete
vymyslieť vtipný odkaz pre kamaráta alebo logo firmy pre známeho,
ktorý podniká. Takýto osobný darček by určite potešil každého, kto sa v
kuchyni objaví aspoň raz do týždňa ;)

E-shop ČISTÉ DREVO

DOSKA NA KRÁJANIE NA MIERU

MALÉ RADOSTI
pre vás a vašich najbližších

autor MARTINA FABREGAS

(tipy na originálne darčeky)

https://www.4home.sk/orion-stojan-na-varesku-a-pokrievku-/
https://www.tchibo.sk/hydroponicka-suprava-p402065535.html
https://www.tchibo.sk/hydroponicka-suprava-p402065535.html
https://www.cistedrevo.sk/dosky-a-drievka-na-krajanie

