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Nedávno som sa pristavil v obchode 
pri vyložených vianočných pozdra-
voch. Bolo pri nich prázdno, až na 
jednu výnimku, pani v zrelom strie-
bornom veku. Vyberala si, aj keď, vý-
ber bol slabý. Vianočné pohľadnice 
už takmer nedostať, tie obálkové po-
zdravy s napísaným textom sú o dosť 
drahšie a hlavne – text, ktorý obsa-
hujú, je často neosobný až hlúpy.

„Vy ešte posielate ručne písané že-
lania“ -  pýtam sa a hneď aj s úsmevom 
dostávam odpoveď - „celý môj život. Ja 
iba píšem. Rukou, od srdca.“

Takže, píšem aj ja od srdca, hoci 
cez počítač a tlačiareň:  „Pekné, pokoj-
né a šťastné sviatky vám, milí čitatelia!“ 
No, šťastné asi každý nemá, ale dá sa 
vybrať, aspoň pokojné. Tiché. Vlastne 
asi také majú byť – tiché, až do Štefana.

Nuž ale – v rukách máte práve naše 
posledné vydanie roka 2019. A tak sa 
už pozeráme aj na ten ďalší, dvadsiaty. 
Na Silvestra sa to ešte dá, aj do Troch 
kráľov, veď sú to sviatky, ale potom na-
stane zas každodenný boj. Áno, boj. A 

tak vám, vážení čitatelia, za všetkých 
kolegov želám iba víťazstvá v bojoch s 
prípadnými chorobami. Ale aj víťazstvá 
v bojoch o spravodlivejšiu spoločnosť, o 
to, aby v politike bolo viac poctivosti a 
čo najmenej osobných záujmov jednot-
livcov. Vybojujme si náš štát, nie štát, 
ktorý si uzurpovali  oligarchovia a ich 
politické slúžky. Štát, ktorý by slúžil 
nám – veď si ho na to platíme. A čoraz 
viac si ho platíme. Tak nech sa aj stará 
o nás čoraz viac. Vybojujme si politiku 
a politikov, ktorí myslia na nás a konajú 
za nás a nedajme šancu tým, ktorí mys-
lia iba na seba. Všetko sebe, pre seba. A 
naše vzdelanie, naše zdra-
vie, náš životný štan-
dard, to je pre nich nič. 
Iba obťažovanie.

Takže – všetko dob-
ré vám, vážení čitatelia. 
Uvidíme sa opäť v 
druhom januáro-
vom týždni.

S pozdravom

Neobyčajne obyčajné dni

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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STOP EXEKÚCIE

Konzultácie 
ZADARMO

Volajte
0915 896 536 

Mgr. Bc. Molnárová

Kancelárie
Komárno, Štúrovo, 

Želiezovce
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škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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PRACOVNÁ PONUKA: 
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov: 

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0910 970 890

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch. 
Ubytovanie zdarma, stála klientela, 

mesačný bonus 400 EUR
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REGIONÁLNA SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST NITRA a. s.
Príjme na trvalý pracovný pomer, 

prípadne na dobu určitú (do konca marca 2020)
VODIČA NA OBSLUHU SYPAČA, 

TRAKTORA A NAKLADAČA 
S NÁSTUPOM IHNEĎ

Miesto výkonu:  pracovisko Hurbanovo
Platové podmienky:  700,00 €/mesačne
Požiadavky:  VP B,C,T, zdravotná a psychická spôsobilosť

Adresa: Bašta IV. Okružná cesta,  94501  Komárno 
Kontakt: Jana Reháková, Telefón:  0910/923 640
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INZERCIA
0907 779 018

INZERCIA
0907 779 018

Skladník (Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

0903 431 350
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PRIJMEME

2400 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar-pomocník  (Rakúsko)
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Želáme vám Slovensko
bez extrémistov a Smeru

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2020
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Právna úprava vymedzujúca trestný 
čin je obsiahnutá v Trestnom zákone. 
Celé trestné právo je založené na zá-
sade Nullum crimen sine lege (Žiaden 
trestný čin bez zákona). 

Z  danej zásady vyplýva, že trestným 
činom je len to, čo zákon za trestný čin 
označí. Problematikou trestného činu 
sa zaoberá trestné právo a problematika 
správnych deliktov a priestupkov spadá 
pod správne právo. Priestupok je defi-
novaný v  Zákone o  priestupkoch ako 
zavinené konanie, ktoré porušuje ale-
bo ohrozuje záujem spoločnosti a je za 
priestupok výslovne označený v zákone 
o priestupkoch alebo v inom zákone, ak 
nejde o iný správny delikt postihnuteľný 
podľa osobitných právnych predpisov, 
alebo o trestný čin. 

Priestupky zároveň tvoria najroz-
siahlejšiu skupinu správnych deliktov. 
Správny delikt nie je v žiadnom právnom 
predpise ucelene definovaný. Ide o počet-
nú skupinu činov, ktoré majú spoločné, 
že ide o protiprávne konanie, ktorého 
znaky sú uvedené v zákone, za ktoré or-
gán verejnej správy, resp. správny orgán 
ukladá sankcie ustanovené administra-
tívno-právnou formou. 

Správnymi deliktmi sú priestup-
ky alebo iné správne delikty. Rozdielov 
medzi priestupkami a  trestnými činmi 
je mnoho, ale najdôležitejšie spočívajú 
v rozličnej závažnosti konania, v prís-
lušnosti na rozhodovanie a v sankciách. 
Asi najdôležitejšou odlišnosťou medzi 

trestným činom a priestupkom z pohľadu 
bežného občana sú sankcie. Vzhľadom 
k tomu, že závažnosť trestných činov 
je vyššia ako závažnosť priestupkov, aj 
sankcie za trestné činy sú prísnejšie. 
Trestný zákon stanovuje, že za trestné 
činy môže súd páchateľovi uložiť tieto 
tresty: trest odňatia slobody, trest do-
máceho väzenia, trest povinnej práce, 
peňažný trest, trest prepadnutia majet-
ku, trest prepadnutia veci, trest zákazu 
činnosti, trest zákazu pobytu, trest záka-
zu účasti na verejných podujatiach, trest 
straty čestných titulov a vyznamenaní, 
trest straty vojenskej a inej hodnosti, trest 
vyhostenia. Za priestupok možno uložiť 
sankcie vo forme pokarhania, pokuty, 
zákazu činnosti alebo prepadnutia veci. 

Hranicou medzi priestupkom 
a  trestným činom je tzv. materiálny ko-
rektív, ktorý má zabezpečiť dodržiava-
nie zásady „ultima ratio“, čo znamená, 
že prostriedky trestného práva sa majú 
použiť až ako krajný prostriedok štátu 
na ochranu určitým, trestným zákonom 
vymedzeným spoločenským vzťahom, v 
prípade, ak prostriedky iných právnych 
odvetví sú neúčinné na ochranu takých-
to vzťahov.

Trestný čin, priestupok a správny delikt

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk

Súčasná podoba štedrých Vianoc  
je novodobým javom a postupne sa 
dostatok a štedrosť žiaľ stále  viac a 
viac prehlbuje. 

Z toho však býva aj veľa zdravot-
ných problémov – z množstva stravy, 
z jej zloženia a z veľkej konzumácie 
alkoholu. Na štedré Vianoce sa treba 
aj pripraviť. Ten, kto dodržiava pôst má 
výhodu – pred Vianocami dochádza k 
úľave pre tráviaci trakt,  k akejsi očiste, 
či detoxikácii, metabolické deje v orga-
nizme dostali úľavu a oddych, dochá-
dza aj k zmenšeniu objemu žalúdka. 
Takže na následné štedré najedenie sa 
(nie prejedenie) môže metabolizmus 
byť viac pripravený, oddýchnutý a na 
druhej strane aj prirodzene človek ne-
zje enormné množstvo, lebo sa rýchlej-
šie zasýti . 

Treba rátať, že pocit sýtosti na-
sleduje až 15-20 min. po poslednom 
súste. Preto jeme pomaly na spôsob 
Francúzov, Talianov, sústrediť sa rad-
šej na spoločnosť pri jedle. Po veľkom 
prejedení sú následne časté hnačkovité 
ochorenia. Jeme radšej častejšie, dajme 
priestor, aby sa metabolizmus vyspo-
riadal aj s inou, ako bežnou skladbou 
stravy.

Množstvo tuku – pozor hlavne 
u ľudí s ochorením podžalúdkovej žľa-
zy  alebo žlčníka – či už chronickou 
pankreatitídou alebo s  prekonaním 
akútnej pankreatitídy v minulosti.

Cukor – v  každom recepte možno 

znížiť množstvo cukru o  tretinu ale 
neraz aj o  polovicu. Ak by bol koláč 
niekomu málo sladký, pocukrenie na 
povrchu nahradí 100 g cukru v  ceste. 
Miesto cukru možno na prípravu pou-
žiť med. Hladkú bielu múku všade, kde 
sa len trochu dá, nahradiť špaldovou 
alebo celozrnnou, či už úplne, alebo 
v  pomere 1:1. Nepoužívať umelé mar-
garíny, radšej maslo, alebo kvalitný 
rastlinný olej. 

Alkohol  - 3 jednotky u muža, 2 jed-
notky pre ženy (1 jednotka = 250 ml 
pohár piva, 100ml vína alebo 30 ml 
destilátu) (1 jednotka = 10 g čistého al-
koholu)

Diabetici: Vyhýbať sa sladkému 
vo veľkom množstve, ak áno, radšej 
uprednostniť ovocie ako klasické ko-
láče. Častejšie si kontrolovať glykémiu 
glukomerom, podľa výsledkov event. 
upraviť liečbu, dávku inzulínu. Jed-
noznačne treba dbať na dostatok po-
hybu.

Hypertonici – nesoliť pri príprave 
jedla, ale až keď je hotové. 

Iba od nás závisí, či 
prežijeme sviatky v po-
hode a zdraví. A také 
vám ich zo srdca želám.

Zdravie cez Vianoce

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy 

metabolizmu a výživy

KOMÁRŇANSKO

www.regionpress.sk
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Skvelé bonusy v hodnote a� 2 122 €
U�ite si zimu naplno. Vyu�ite špeciálnu ponuku  na naše najpopulárnejšie SUV. 
Získate výhody, ktoré oceníte nielen na snehu. Limitovaná akcia platí na prvých 
150 ks Vitara a 150 ks SX4 S-Cross. Vybrať si mô�ete štvorkolku s pohonom 
všetkých štyroch kolies AllGrip aj dvojkolku. 
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»Kúpim Škoda 110R, Garde 
alebo Rapid aj nepojazdné 
bez papierov. 0904527918

»Prenajmem pekny 1-izb.
byt lacno aj starším v KN 
0907774315

» Predám 3i tehlový byt s 
garážou a pivnicou na Lip-
tove. Cena 55-tis. Rk nevo-
lať. 0918314503
» Predám RD v Komoči. Rk 
nevolať. Tel. 0908091713

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

» 54r hľadá priateľku 
0917049831

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 
04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera KM medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu
Príklad:
RP KM 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, KM zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

Každý týždeň: 
Kolárovo, Komárno, Bohatá, Hur-
banovo 

komarnansko@regionpress.sk

Redakcia: Podzámská 21 
NOVÉ ZÁMKY

INZERCIA

 

KOMÁRŇANSKO

Kristína Mlatecová  0908 979 443

Distribúcia:
Kristína Mlatecová  0908 979 443
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Kolárovo

Komárno

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
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OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
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ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
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HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
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PO    42.845 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL
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de, že viete o mieste, kam naše noviny 
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Je dobré byť niekedy sám so sebou. 
Samota nie je zlá. Horšia je osame-
losť. Starí ľudia bývajú osamelí. 

Poznám však aj ľudí, o ktorých osa-
melosti nikto netuší. Sú to úspešní pod-
nikatelia. Očakáva sa od nich, že majú 
energiu a schopnosť riešiť všetky problé-
my. A oni niekedy nevládzu a sú bezrad-
ní. Nemajú nikoho, kto by im pomohol. 
Sú osamelí so svojim problémom. 

Jeden podnikateľ mal spoločníkov. 
Všetko bolo fajn, kým sa rozdeľovali od-
meny. Prišla kríza a spoločníci odišli. A 
on sedel s manželkou a premýšľali ako 
zaplatia svoje dlhy. Ďalší podnikateľ 
zháňa projekty a buduje kreatívnu fir-
mu. Chcel si stabilizovať spolupracovní-
ka a venoval podiel vo firme. Spoločník 
si robí bokom svoje vlastné projekty. A 
osamelý šéf preberá svoj problém doma s 
manželkou. Ďalší si vychovával mladých 
spoločníkov. Postavili sa proti nemu a on 
ponížený odchádza z rozpadajúcej sa 
firmy, ktorú kedysi zakladal. Osamelý 
a sklamaný preberá svoju budúcnosť 
doma s manželkou. Chlapík založil sta-
vebnú firmu. Jeho pracovníci mu kradli 
materiál a robili vlastné fušky bez faktú-
ry. Skrachoval a zostal sám. A tí, ktorí mu 
rozkrádali firmu a nekalo konkurovali, 

sa škodoradostne smejú. A mohol by 
som menovať ďalších podnikateľov, pri 
ktorých nakoniec stáli ženy, ktoré sľúbi-
li, že vydržia v dobrom aj v zlom.

Podnikatelia majú dva druhy part-
nerov. Jedni sú pri nich v dobrom, tí 
druhí v zlom. Tých prvých je oveľa viac. 
Medzi tými druhými sú niekedy len 
manželky. Stretávam ich. Bojujú s prob-
lémami, nepochopením a sú v tom sami. 

Osamelosť s vážnym problémom 
je nebezpečná. Zožiera a ničí človeka. 
Môže viesť k depresiám aj i iným prob-
lémom. K lekárovi sa chodí viac s bo-
lesťou tela ako duše. Pomáhame tým, 
ktorí to potrebujú – hladným, slabým 
a chudobným. Lenže našu pomoc nie-
kedy potrebujú aj sýti, silní a bohatí. 
Ich nemoc sa volá osamelosť so svojim 
problémom. A ešte je tu jedna možnosť. 
Spomenúť si na žalm, 
ktorí sa každý deň 
modlia mnísi v be-
nediktínskych kláš-
toroch. Začína sa 
takto: „Bože, príď mi 
na pomoc, Pane, 
ponáhľaj sa 
mi pomá-
hať.” 

Osamelí

» Ján Košturiak

Nie kareláb, ale kaleráb.
Nie kde ideš, ale kam ideš. Nie dopis, ale list.

Slovenčina naša

» „Hovorí jedna Havajanka 
druhej: 
- Manžel mi pod stromče-
kom sľúbil, že v budúcom 
roku budeme mať exotickú 
dovolenku.
- Na mužské sľuby nedaj. 
Ten môj už desať rokov sľu-
buje Senecké jazero a stále 
sme tu na Havaji!

»Ministerstvo vnútra 
oznamuje: 
- Kriminalita silne poklesla. 
Podľa dostupných infor-
mácií sa v máji nevyskytol 
ani jeden prípad krádeže 
vianočného stromčeka!

»Boli Vianoce a sudca bol 
v príjemnej nálade. Spýtal 
sa predvedeného muža: 
- Za čo ste tu?
- Za predčasné vianočné 
nákupy.
- To predsa nie je žiadny 
priestupok. Ako skoro ste 
nakupoval? 
- Tri hodiny pred začiatkom 
otváracej doby.

»Rozhovory v škôlke:
- Aký máš stromček?
 - Umelý.
 - A bol u teba Ježiško?
 - Bol, ale tiež umelý.

»- Predstavte si, prvýkrát 
sa u nás zišiel na štedro-
večernej večeri párny počet 
ľudí!
 - Ako to, veď ste boli traja!
- Hej, ale potom prišlo se-
demnásť hasičov!

»Bavia sa kolegyne po 
sviatkoch: 
- Čo ti dal manžel pod 
stromček?
 - Norkový kožuch.
- A sedí?
- Áno, oni tam mali schova-
nú priemyselnú kameru!

»Zákazníčka: 
- Chcela by som kúpiť mu-
žovi peknú kravatu, ktorá 
by zvýraznila jeho oči.
Predavačka: 
- Každá kravata zvýrazní 
chlapovi oči, len ju treba 
dobre zatiahnuť.

»Muž: 
- Zlatko, čo by si chcela na 
Vianoce?
Žena: 
- Neviem....
Na druhý deň cestou z ro-
boty nájde muž kúsok hr-
dzavého plechu, schová si 
ho a na Štedrý deň ho dá 
manželke pod stromček.
Žena: 
- Čo to, do pekla, je?
Muž: 
- Neviem....           
                         » redakcia
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Poslanec Európskeho parlamentu
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ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS

0948 787 777  |  www.balkona.eu Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás
splátky od 98 €

zimné záhrady 
splátky od 149 €

balkóny bezrámové
rámové

splátky od 49 €

ZĽAVY AŽ DO 27% Možnosť výhry 700 €VIANOČNÁ AKCIA

prístrešky
splátky od 101 €
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Už o pár dní tu máme koniec roka, 
ku ktorému akosi neodmysliteľne 
patria silvestrovské oslavy. No a 
Silvester bez ohňostroja a najmä 
bez slávnostného novoročného 
prípitku si väčšina z nás ani nevie 
predstaviť. Chýbať však nesmú tiež 
slané chuťovky, ktorých nie je po-
čas silvestrovskej noci nikdy dosť.

Podľa tradície si zvykneme na nový 
rok pripíjať šampanským a mnohí mož-
no ani netušia, že v skutočnosti si pri-
píjajú sektom. Je tomu tak preto, lebo 
žiadne šumivé víno vyrobené mimo 

oblasť Champagne sa nemôže nazývať 
šampanským. Za objaviteľa šampanské-
ho vína je považovaný Don Perignon z 
benediktínskeho opátstva v Hautvillers. 
Už v 18. storočí sa šampanské stalo ofici-
álnym nápojom kráľovského dvora Ľu-
dovíta XV. Tento chutný mok sa vyrába 
dvojitou fermentáciou a jeho teplota pri 
konzumácii by mala dosahovať teplotu 
5 až 7 stupňov Celzia.

Tipy na silvestrovský prípitok
Hoci si podľa tradície zvykneme na 

nový rok pripíjať šampanským či sek-
tom, prečo nezvoliť pre zmenu chutný 
miešaný drink? Ponúkame niekoľko 
tipov.

Šampanské a pomarančový džús
Suroviny: 7,5 cl šampanského (prí-

padne sektu), 7,5 cl pomarančového 
džúsu

Postup: Do pohára nalejeme šam-

panské a následne džús. Zľahka premie-
šame a ozdobíme pomarančovou kôrou.

Sekt s čiernym pivom
Suroviny: sekt, čierne pivo
Postup: Do vysokého pohára naleje-

me približne do dvoch tretín vychlade-
ný sekt a doplníme čiernym pivom.

Sekt s mangom
Suroviny: 15 cl sektu, 4 cl mangového 

pyré, lístok bazalky na ozdobenie
Postup: Do pohára nalejeme mango-

vé pyré, ktoré vytvoríme tak, že zmixuje-
me ¼ manga. Doplníme ľadom a zaleje-
me sektom. Jemne premiešame lyžicou. 
Ozdobíme lístkom bazalky.

Tipy na silvestrovské chuťovky
No a aké by to bolo silvestrovské 

popíjanie bez slaných chuťoviek, tie 
jednoducho nesmú chýbať. Necháte sa 
inšpirovať?

Slivky pečené v sušenej šunke
Suroviny: 15 až 20 sušených sliviek, 

7 až 10 plátkov sušenej šunky, špáradlá

Postup: Sušené slivky zalejeme horú-
cou vodou a necháme v nej namočené 

približne 15 minút. Zatiaľ si sušenú šun-
ku rozkrojíme pozdĺžne, každý plátok 
na dva pásiky. Každú slivku omotáme 
jedným pásikom sušenej šunky a pre-
pichneme špáradlom. Slivkové závitky 

pokladieme na plech vystlaný papierom 
na pečenie a pečieme v rúre vyhriatej na 
180 stupňov približne 15 minút.

Slimáky z lístkového cesta
Suroviny: lístkové cesto, paradajkový 

pretlak, šunka, syr vhodný na strúha-

nie, oregano (môže byť aj bazalka, čo 
kto preferuje), vajce

Postup: Z obchodu zakúpené rozvaľ-
kané lístkové cesto ešte po dĺžke prekro-
jíme na polovicu. Každý diel potrieme 
paradajkovým pretlakom, poukladáme 
šunku, na ňu nastrúhame syr a na záver 
posypeme oreganom prípadne bazal-
kou. Jednotlivé diely zavinieme do ro-
lády a potom každú roládu rozkrájame 
zhruba na pol centimetrové kúsky – sli-
máky. Následne slimáky pokladieme na 
plech vystlaný papierom na pečenie a 
každý kúsok potrieme rozšľahaným va-
jíčkom a pečieme v rúre vyhriatej na 200 
stupňov približne 15 minút.

Hrušky s nivou
Suroviny: 4 hrušky, 8 plátkov syra s 

plesňou (vhodná je Niva), 8 vlašských 
orechov, 4 lyžičky medu

Postup: Hrušky umyjeme a každú 
ešte prekrojíme na polovicu. Odstrá-
nime jadrovníky. Na každú polovicu 

hrušky položíme plátok nivy. Hrušky 
pokladieme na plech vystlaný papierom 
na pečenie a pečieme v rúre vyhriatej na 
200 stupňov približne 10 minút. Kým 
sa hrušky pečú, posekáme na kúsky 
vlašské orechy a opečieme ich na su-
chej panvici. Hotové hrušky posypeme 
orechmi a pokvapkáme medom.

Bruschetta s paradajkami 
a avokádovou nátierkou

Suroviny: na bruschettu s paradajka-
mi a bazalkou 

1/2 kg paradajok, 2 PL nasekaných ba-
zalkových lístkov, 5 PL olivového oleja, 1 
cibuľu, soľ, mleté čierne korenie,

chlieb, sendvič prípadne bagetu

Postup: Paradajky pokrájame na 
drobné kúsky, pridáme bazalku, soľ, 
mleté čierne korenie, nadrobno nakrá-
janú cibuľu, a zalejeme olivovým ole-
jom. Spolu premiešame a necháme v 
chlade odstáť 20 minút. Chlieb, sendvič 
alebo bagetu nakrájame, každý plátok 
potrieme olivovým olejom a postupne 
opečieme na suchej panvici. Podávame 
obložené paradajkovou zmesou.

Suroviny: na bruschettu s avokádo-
vou nátierkou

Dve avokáda, 2 ks roztierateľného 
syra, citrón, soľ, mleté čierne korenie, 
chlieb, sendvič alebo bagetu, pridať 
môžete aj strúčik pretlačeného cesnaku 
a jednu menšiu nadrobno posekanú ci-
buľu

Postup: Avokáda prekrojíme na polo-
vicu. Jadro vyberieme a dužinu naškra-
beme lyžicou a vložíme do misky. K du-
žine pridáme syr, citrónovú šťavu podľa 
chuti, prípadne aj cesnak alebo cibuľu 
a vymiešame. Nakoniec dochutíme ko-
rením a soľou. Chlieb, sendvič či bage-
tu nakrájame, každý plátok potrieme 
olivovým olejom a postupne opečieme 
na suchej panvici. Podávame s avoká-
dovou nátierkou.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Oslávte príchod nového roka správne podávaným šampanským

Silvestrovské nápoje a slané chuťovky 

Silvestrovské miešané nápoje.                                              foto autor pastel100 pixabay

Slivky pečené v sušenej šunke.                                    foto autor Dagny Walter pixabay

SILVESTER Najčítanejšie regionálne noviny

Vedeli ste, že...? 
-šampanské sa otvára tak, že fľašu 
mierne nakloníme a zátku pomaly 
vytiahneme rukou tak, aby nelietala 
po miestnosti. Súčasne nedochádza 
k žiadnemu hlasnému buchnutiu, 
ale len k tichému zvuku
-na podávanie šampanského by sme 
mali podľa znalcov používať väčšie 
poháre v tvare tulipánu, ktoré by 
sme však mali naplniť maximálne 
do polovice

Slimáky z lístkového cesta.                                                      foto autor TheUjulala pixabay
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NAJLEPŠIA KANDIDÁTKA

1. Mária Šofranko

.

PREDSTAVUJEME VÁM PRVÚ DESIATKU NAŠEJ KANDIDÁTKY

11

3. Lukáš Kyselica 4. Anna Záborská

5. Michal Šipoš

R

9. Anna Remiášová
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