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Priznám sa, nikdy som nebola dieťa, ktoré by stálo pri mame či babke počas varenia a snažilo sa niečo "pochytiť".
Rada som pripravovala palacinky a to bolo asi tak všetko. Keď som si posielala prihlášku na Vysokú školu hotelovú v
Prahe, bolo to skôr z dôvodu, že som sa nevedela, čo by ma mohlo baviť a kam sa zaradiť. Počas môjho trojročného
štúdia sme ako študenti mali možnosť pozrieť sa do kuchyne rôznym známym podnikom a stretnúť zaujímavé
osobnosti z tohto oboru. Dokonca sme jeden semester sami v škole varili. A takto postupne som si našla vzťah k
niečomu, čo dnes úplne milujem. Gastronómiu vnímam ako formu umenia, tak ako niekto dokáže skombinovať farby
a vytvoriť krásny obraz, iný zas dokážu poskladať chute a uvariť dokonalé jedlo. Rada navštevujem rôzne podniky,
skúšam nové jedlá, chute a kombinácie, sledujem seriály a filmy z tohto prostredia, čítam kuchárske knihy a snažím
sa získavať stále nové informácie. Čo sa týka varenia, dnes som o veľký kus ďalej než som bola pred nástupom na
vysokú školu. No aj napriek tomu, že je varenie pre mňa najväčší relax a záľuba, rada ho praktizujem doma v kľude a s
neobmedzeným množstvom času. No a keďže si samú seba ako kuchárku predstaviť neviem, rozhodla som sa všetko
to čo viem, zdieľať s ostatnými spôsobom, ktorý je mne najbližší - písaným slovom. FOODIE ONLINE vzniklo, aby som
sa mohla s vami podeliť o všetky tie skvelé veci, ktoré som sa dozvedela, vyskúšala a ktoré by vám mohli spríjemniť
váš čas v kuchyni.

Sviatok zamilovaných. Deň, ktorý sa nedá ignorovať,
pretože ak ho aj neuznávate, kričí na vás zo všetkých strán.
Čo ale možno neviete je, že Valentín bol taliansky kňaz
žijúci v starovekom Ríme, ktorý sa rozhodol aj napriek
zákazu panovníka naďalej uzatvárať manželstvá medzi
vojakmi a ich partnerkami. Vojaci v tom období nesmeli
mať záväzky a rodiny, nakoľko to malo oslabovať ich
bojaschopnosť a obetavosť. Valentín tento zákaz ignoroval,
tajne sobášil zamilované páry a stal sa ich patrónom. Jeho
odvaha ho nakoniec stála život. Stalo sa tak 14. februára. 
V dnešnej dobe je sviatok svätého Valentína obeťou
všetkých marketingových odvetví, čo vo veľkej miere zničilo
podstatu tohto dňa venovaného zaľúbeným. My však
našťastie máme právo osláviť tento deň podľa našich
predstáv a nemáme panovníka, ktorý by nám prikazoval
kúpiť všetky plyšové srdcia, aby sa naplnila kráľovská
pokladnica. Ak máte chuť vyjadriť svoju lásku pripravenými
raňajkami, upečeným koláčikom alebo len tak spoločne
stráveným časom, nie je na tom vôbec nič zlé, ba možno to
bude 100x viac osobnejšie než narýchlo kúpená čokoláda
pred príchodom domov z práce. 



KVAPKA
kvásková pekáreň

TENTO MESIAC SME NAVŠTÍVILI

WWW.KVAP-KA.SK

Kváskové chlebíky z Kvapky sú bezkonkurenčné! Vyskúšali
sme niekoľko, no najviac nám chutí klasický Kvapka chlebík
bez pridaných korenín či semienok. Určite by som ale
odporúčala vyskúšať kurkumový, ten bol veľmi chutný a
cibuľový nás tiež milo prekvapil. 

Čo vás ale v Kvapke posadí na zadok sú kváskové croissanty!
Netvrdím, že som povymetala najlepšie pekárne po svete ale
lepšie som zatiaľ nikde nemala. Sú OBROVSKÉ a chuťovo sú
dokonalé. Čisté či plnené. Náš favorit je škorica ale oslovil
nás aj čokoládový a zo slaných chutí bol veľmi dobrý syrový.
Naposledy som vyskúšala zapečený mandľový a ten bol tiež
svetový a teda riadne sladká bomba!

Ak vám v obchodoch vadia málo plnené osie hniezda, Kvapka
vás nesklame. Len teda odporúčam k nim horkú kávu na
vyrovnanie chuti. Mimochodom kapučíno v Kvapke je jedno z
najlepších v Martine.

Zďaleka nemám vyskúšané všetko, čo ma v Kvapke láka,
pretože ponuka produktov je naozaj veľká a zdravý rozum mi
hovorí, že by som sa s tým sladkým mala krotiť :D No vy
určite choďte a oslaďte si život :)

Kvásková pekáreň a zároveň aj bezobalový obchod
KVAPKA v Martine je moja najväčšia srdcovka široko
ďaleko. Pre chlebík sem chodím takmer od ich
otvorenia v roku 2021 a musím zložiť veľkú poklonu
celému Kvapka tímu, za to kam sa za rok a pol dostali.
Nielenže otvorili ďalšiu predajňu v Žiline, no ich ponuka
kváskových produktov - sladkých či slaných, sa vo
veľkom rozšírila a vybrať si je niekedy fakt oriešok. 

V Kvapke nájdete tiež veľa klasických aj menej
obvyklých potravín v ich bezobalovej časti obchodu.
Oriešky, obilniny, strukoviny, sladkosti, sušené ovocie a
semienka, mliečne produkty, kávy a čaje a mnoho
iného. Môžete si doniesť vlastné nádoby, všetko si
navážiť a kúpiť.

Určite sledujte KVAPKU na Facebooku a Instragrame.
Denne tam prispievajú s aktuálnou ponukou, organizujú
súťaže a vymýšľajú rôzne limitky, ktoré vás nenechajú
doma sedieť.

https://www.kvap-ka.sk/


Keď som sa začala vareniu viac venovať, naučila som sa
pracovať s vývarom ako s podkladom pre ďalšie jedlá. To
znamená, že keď varím krémové polievky, omáčky alebo
talianske krémové rizoto, nepoužívam do základu čistú
vodu ale vývar. Vyžitie vývaru je naozaj všestranné a aby
som mala ho stále poruke, musela by som ho variť
pomaly každý týždeň. Niekedy na to ale jednoducho nie je
čas ani suroviny v ľadničke, preto si pomáham bujónmi.
ALE! Klasické bujóny zásadne nekupujem, zloženie ani
chuť nemá nič spoločné s tým, čo chcem vo svojej kuchyni
používať, avšak pred pár rokmi som objavila skvelú českú
značku Bujónka, ktorá tento problém vyriešila za mňa.

3 sposoby, ako si pripravujem doma vývar ja
KLASIKA, VARÍME VÝVAR NA OBED PRE CELÚ RODINU.
Asi málokto pripravuje túto, na Slovensku tak veľmi obľúbenú polievku, v malom množstve. Pri varení používam väčšinou 3L
vody, takže vývaru je vždy až až a čo nestihneme zjesť, použijem ako podklad do iného jedla alebo si ho zamrazím na
neskoršie použitie.

PRIPRAVÍM SI RECYKLAČNÝ/ZVYŠKOVÝ VÝVAR.
Tento trik som vám podrobnejšie opísala v prvom vydaní FOODIE ONLINE. Článok si určite prečítajte :)
RECYKLAČNÝ/ZVYŠKOVÝ VÝVAR

MÁM V ĽADNIČKE VŽDY PORUKE BUJÓNKU.
Ak nemám pripravený ani jeden z vývarov vyššie spomenutých, siahnem vždy po Bujónke. Má skvelé zloženie a dá sa použiť
okamžite. Vyskúšajte ju tiež! BUJÓNKA E-SHOP

Varíme s vývarom 
TIPY&TRIKY Z KUCHYNE

ČO JE BUJÓNKA?
Bujónka je skvelá, jemná pasta vyrobená iba z kvalitných
surovín. Z mäsa z českých fariem, čerstvej zeleniny, byliniek,
olivového oleja, korenia a soli. Jej použitie nemá žiadne
obmedzenia. Okrem toho Bujónka neobsahuje žiadne
chemikálie, lepok ani laktózu. 

AKÉ PRÍCHUTE SI MÔŽEM KÚPIŤ?
K dispozícií sú klasické bujóny - zeleninový, kurací a hovädzí.
Trošku netradičný je morčací či hubový. (Nielen) Pre
vegetariánov a vegánov sa nájdu špecialitky ako červená
repa, pečená paprika s chilli alebo cesnakovo tekvicový. V
ponuke nájdete balenie s gramážou 220g, 330g alebo 900g.

https://www.martinafabregas.com/foodie-online-1-2/
https://www.bujonka.sk/


PREČO SÚ NOŽE ZNAČKY MARTIN VASIL
- MV KNIVES TAKÉ DRAHÉ?

NOVINKY Z DIELNE
MARTIN VASIL - MV KNIVES

JAPONSKÝ ŠTÝL KUCHYNSKÝCH NOŽOV

S touto otázkou sa stretávame pomerne často a je určite na mieste. Vo
veľkých reťazcoch a na mnohých webových stránkach kúpite sadu
nožov do 1OO€ s poštovným zadarmo. Treba však brať do úvahy, že
takéto nože sú vyrábane sériovo, z lacných materiálov a originalitu ani
spomínať nemusím.
My vám ponúkame nože, ktoré si sami navrhnete podľa toho, čo sa
vám páči. Každý jeden nôž je ručne vyrobený originál z veľmi kvalitných
materiálov, ktoré sú mnohokrát dôvodom vyššej ceny. Nože budete
mať zakalené, špičkovo naostrené a vkusne zabalené. Na každom nám
detaile záleží.

FB: Martin VASIL - MV knivesVIAC SA DOZVIETE: 

VÝROBA ORIGINÁLNYCH NOŽOV NA MIERU

Bezpochyby existuje obrovské množstvo druhov
kuchynských nožov, no nám najviac učarovali tie
z Japonska. Japonské kuchynské nože sa
výrazne odlišujú od bežných európskych typov
tvarom ale aj konštrukciou. Sú synonymom
kvality a precízneho spracovania. Nielenže sú
veľmi praktické, no v každej kuchyni sa budú
vynímať ako klenot. Aj keď sú japonské nože
veľmi všestranné, triedime ich podľa typu
použitia. Niektoré sú ideálne na drobné krájanie
a iné zas na odblaňovanie šliach a vykosťovanie.
Vyznačujú  sa extrémnou ostrosťou a tvrdosťou
čepele. Zároveň sú však pomerne krehké a
vyžadujú veľmi starostlivé zaobchádzanie.

https://www.facebook.com/martinvasilmvknives


Kvapka chystá na Valentína veľa špecialít plných lásky. Prekvapte 
 svoju polovičku sladkým balíčkom alebo ju vezmite na rande do
pekárne a doprajte si niečo sladké z valentínskej ponuky spolu s
výbornou kávou. 

Facebook KVAPKA

VALENTÍNSKA PONUKA V KVAPKE

Viete o tom, že z peknej šálky chutí káva lepšie? Na e-shope
Bonami nájdete krásne kúsky, ktoré oživia každú kuchyňu. Ja
sama ľutujem, že nemám k dispozícií viac poličiek, pretože by
som svoju zbierku hrnčekov rada rozšírila.
Urobte radosť svojim najbližším alebo sami sebe :)

E-shop BONAMI

DIZAJNOVÉ HRNČEKY

Prenádherné formy na bábovky značky Nordic Ware sú niečo, čo by
nemalo chýbať žiadnemu milovníkovi pečenia. Sú veľmi kvalitné,
rovnomerne rozvádzajú teplo a majú nepriľnavý povrch. V ponuke
nájdete formy na rôzne príležitosti a vďaka ich nadčasovému dizajnu
ohúrite každú návštev. 

E-shop FORMY NA BÁBOVKY

FORMY NA BÁBOVKY

MALÉ RADOSTI
pre vás a vašich najbližších

autor MARTINA FABREGAS

(tipy na originálne darčeky)

https://www.facebook.com/Kvapka.bezobalovy.obchod.kvaskova.pekeren
https://www.bonami.sk/p/hrncek-sass-belle-dip-glazed-pink
https://www.kitchenstyle.sk/formy-na-babovku:nordic-ware/

