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MŰFOGSOR KÉSZITÉS 
5 MUNKANAP ALATT

REÁLIS ÁRON

MŰFOGSORJAVÍTÁS
NON - STOP!
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Teljeskörű fogászati szakrendelő
Dr. Deák Henrietta
Egyszerű, gyors, fájdalommentes

előtte - predtým utána - po oprave

Cím: 9022  Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 52/A. 1.emelet/6. 
(Árkádtól 5 perc sétára)

A magyar anyanyelvű páciensek az alábbi telefonszámot hívják:
+36-30/60-99-252

Slovenský hovoriaci pacienti volať na tel. č.:
00421915448532

www.colordent.hu, info@colordent.hu

          Kedvezményesebb ár,
                 mint Szlovákiában
  Lacnejšie ako na Slovensku

„Semmi sem olyan hatalmas, mint a mosoly ereje!“
,,Nič nie je pôsobivejšie, ako krávny úsmev“

Ingyenes állapotfelmérés
Bezplatná prehliadka a cenová ponuka

Ha ön is hasonló  esztétikai problémákkal küzd,
forduljon hozzánk bizalommal!

Ak Vás trápia podobné estetické problémy,
obráťte sa s dôverou na nás!
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   P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis
 sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

Ponúkame poistenie:

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

Hlavná 21/1, P.O.Box 181, 929 01 Dunajská Streda
tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737

Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

e-mail: Leporis@nextra.sk
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Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná
ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN
07
-0
01
2

škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA

Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA
02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

Najlepší výber KOTLOV
predaj - montáž - servis
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INZERCIA

DUNAJSKOSTREDSKO

Marian Vörös   0907 779 019

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň:
Šamorín, Dunajská Streda, Malé 
Blahovo, Čiližská Radvaň, Dolný 
Štál, Gabčíkovo, Jahodná, Malé 
Dvorníky, Ohrady, Okoč, Opatov-
ský Sokolec, Veľké Dvorníky, Veľ-
ký Meder, Vrakúň, Baka, Baloň, 
Dunajský Klátov, Jurová, Kostol-
né Kračany, Kráľovičove Kračany, 
Kútniky, Lúč na Ostrove, Medve-
ďov, Povoda, Topoľníky, Trhová 
Hradská, Trstená na Ostrove   
 
nepárny týždeň:
Báč, Blatná na Ostrove, Čenkov-
ce, Holice, Horný Bar, Štvrtok na 
Ostrove, Trnávka, Veľká Paka, 
Zlaté Klasy, Malé Blahovo, Gab-
číkovo, Horná Potôň, Kvetoslavov, 
Lehnice, Michal na Ostrove, Ore-
chová Potôň, Rohovce, Šamorín, 
Veľké Blahovo, Veľký Meder, Vy-
drany, Dunajská Streda  

dunajskostredsko@regionpress.sk

Redakcia: Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTRIBÚCIA (33.080 domácností)

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
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
Kračanská cesta 558/19, 929 01 Dunajská Streda

Tel.: 0905 955 554 
www.eurokamennobe.sk

nobe
Kračanská cesta 558n

Ponuka platí do 31.07.2020, 
alebo do vypredania zásob. 

najská Streda

Akcia na kuchynské pracovné dosky a zásteny 
z prírodného kameňa - 15% 

Mimoriadna akčná  ponuka 20 % na 
vybrané skladové hroby a pomníky 

Musíme sa s tým naučiť žiť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Aj to zaznelo v milej, emotívnej a 
slušnej reakcii funkcionárov isté-
ho fotbalového klubu na kritiku zo 
strany hlavného hygienika i predse-
du vlády v súvislosti s absolútnym 
porušením všetkých nariadených a 
odporúčaných hygienických pravi-
diel organizovania spoločenských 
podujatí. 

Áno, s koronou sa treba naučiť žiť, 
to je pravda. Viacerí už majú skúsenosť 
aj s umieraním v súvislosti s ňou. Aj u 
nás. A tá prišla ešte skôr, ako tá, dru-
há, ktorú sa vraj “musíme naučiť”. No 
zdá sa, že sa vracia. Čísla z Talianska, 
Španielska, Nemecka, ale aj Bulharska 
a Chorvátska to dokazujú jasne. Graf 
nových nákaz v Chorvátsku už poma-
ly dosahuje úrovne z druhej dekády 
apríla. Bulharsko je na zozname rizi-
kových krajín a televízie nám ukazujú 
odlet rozjuchaných turistov aj s deťmi 
do Burgasu. Prečítajte si články a ko-
mentáre spred mesiaca, ako namietali 
mnohí “mienkotvorcovia” porušova-
nie ľudských práv vzhľadom na vtedy 
platné obmedzenia u nás. Predháňali 
sa v kritike vlády, premiéra, krízového 
štábu, odborníkov. Teraz mlčia. A čísla 
nám stúpajú. Nemusíme porovnávať 

ani tie z Chorvátska. Mimochodom, 
najzákladnejšie ľudské právo je právo 
na zdravie. Napríklad aj 88 ročného 
človeka, chorého na mnohé závažné 
diagnózy aj bez korony. A s tým sa pri-
oritne musíme naučiť žiť. S tým, že nie 
iba ja, ale sme tu aj my. Nie výlučne iba 
moje potreby a kratochvíle, ale aj my a 
naše zdravie.

Zostáva len čakať, kedy zas naše 
vládne špeciály začnú zvážať z dovo-
leniek ľahkovážnych (na náklady nás 
všetkých), kedy sa zas začne povinná 
karanténa a kedy sa zas novinári roz-
píšu o porušovaní ľudských práv. Len-
že - všetci tí akosi ignorujú všetky iné 
ľudské práva ako tie vlastné. V prípade 
vracajúcej sa pandémie ide takmer o 
úmyselný trestný čin. Aspoň v morál-
nom a etickom, ako aj civilizačnom, ak 
už nie rýdzo právnom zmysle.

Fakt sa s tým musíme 
naučiť žiť, ale trošku inak. 
Teda, oveľa zodpoved-
nejšie a ohľaduplnejšie, 
vážení!

S pozdravom veľa 
šťastia

»Predam Škoda Octavia 
combi 1.6, farba zele-
ná AGÁVE, 2002, 75 kW, 
240.000 km + zimne pneu 
na diskoch. STK 12/20. 
Cena: 1.500 €. Tel. kontakt: 
0907 986 310
Predám Eladó Peugeot 
Partner, diezel. 0904 266 
736

»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521

»Predám 2 izbový byt s 
parkovaním a predzá-
hradkou vo Vrakuni. Cena: 
66.000€. Tel.: 0940 325 
088

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

»Chystáte sa vykopať 
miesto na bazén či jazier-
ko? Bezplatne prevezmem 
zeminu v obci Vrakúň, prí-
padne viem poradiť aj do-
poručiť. Tel. 0905 578 188  
»Medencét vagy tavat 
tervez kiásni? A Vrakúň fa-
luban ingyenesen átvesze 
a foldet-talajt, tudok segí-
tenni is. Tel.0905 578 188
»Bezplatne prevezmem 
zeminu, aj miešanú zo 
štrkom v obci Vrakúň. Tel. 
0905 578 188
»KÚPIM VZDUCHOVKU 
0910419469
»Olcsón eladó széthúzha-
tó ebedló asztal + 6 szék-
kel. 0904 266 736

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera DS medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP DS 12 Predám kočík,
0987 654 321.

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

15 HĽADÁM PRÁCU    

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 7. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%
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15 – 20% ZĽAVY!!!
Servis klimatizácií – obhliadka zdarma

Výmena starších klimatizácií za nové 
+ rok servisu zdarma

Dodávka a montáž nových klimatizačných 
zariadení + rok servisu zdarma

Stáli klienti každý tretí servis zdarma !!!

Do konca júla 2020 - 20% zľava 
z celkových cien (dodávka a montáž alebo servis)

Do konca augusta 2020 - 15% zľava 
z cien montáže alebo servisu

Bližšie  informácie na: dodavkamontazVZT@azet.sk
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499

Ponúka

• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové landerské húsatá
• Mulard káčere na výkrm
• brojlerové kačice na výkrm

999

ROZVOZ

Zabezpečíme

krmivo pre nosnice,
rastová a znášková
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DUNAJSKOSTREDSKO
Marián Vörös
e-mail: voros@regionpress.sk  /  tel.: 0907 779 019
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Spoločnosť JASPLASTIK-SK 

v Matúškove
prijme   do trvalého pracovného pomeru

operátorov vo výrobe

ktorých pracovnou náplňou je opracovávanie, evidencia, vizuálna 

kontrola, balenie výliskov alebo skladanie, skrutkovanie a lepenie 

malých súčiastok. Plat 4,- EUR/ hod brutto.  Pracuje sa na 11,5 hod. 

zmeny: ranná/6.00-18.00/, nočná /18.00-6.00/. Doprava firemnými 

autobusmi zo smerov Kolárovo, Nové Zámky, Dunajská Streda 

a Trstice je zabezpečená zdarma.

Životopisy zasielajte e-mailom na: hr@jasplastik.com alebo poštou na:

JASPLASTIK-SK, spol. s r.o., Matúškovo 913, 925 01, telefónne číslo: 031 788 46 33

prijme    do 

op

ktorých pracovnou náplňou je oá lň

kontrola, balenie výliskov alebo

PONUKA PRÁCE PONUKA PRÁCE 

OSTRAVA OSTRAVA 
ŠTETIŠTETI

0800 500 0910800 500 091
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

NÁSTUP IHNEĎ 

, dispecing2@aii.sk
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Dunajskej Strede

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

V lete sa potrebujeme veľmi často 
osviežiť, zahnať smäd, rýchlo doplniť 
stratenú energiu. Káva v lete? Dajte 
pokoj!

Mnohí, najmä z prostredia mladšej 
generácie, siahajú po takzvaných ener-
getických nápojoch. V domnení, že sú 
akýmsi tri v jednom. Proti smädu, proti 
únave a osviežia. Lenže, nie je to s tými 
dobre chutiacimi šumivými nápojmi v 
plechoviciach až také jednoduché.

Sortiment ponúkaných energy drin-
kov je veľmi pestrý. Zastúpenie stimulu-
júcich látok je však vo všetkých nápojoch 
podobné. Výrobcovia do nich pridávajú 
veľké množstvá kofeínu. Ďalšie látky so 
stimulačným účinkom pridávajú výťažky 
z juhoamerických rastlín, obsahujúcich 
tiež veľké množstvo kofeínu. Horkú chuť 
kofeínu prebíja zas veľké množstvo cukrov 
alebo umelých sladidiel. Z cukrov sa hojne 
používa lacná fruktóza, vyrábaná chemic-
ky rozkladom kukuričného škrobu.

V štúdii publikovanej vedeckým 
časopisom Frontiers in Public Health sa 
konštatuje, že energy drinky skutočne 
môžu človeka povzbudiť. Kofeín zrejme 
dokáže do určitej miery zahnať ospalosť 
a ďalšie komponenty môžu mať stimulač-
ný efekt ako na ľudskú telesnú schránku, 
tak aj na nervový systém. 

Pravidelní konzumenti energetic-
kých nápojov však za to platia nezanedba-

teľnými zdravotnými rizikami. Ukazuje 
sa, že predovšetkým mladší konzumenti 
týchto nápojov tiahnu tiež ku konzu-
mácii alkoholu, častejšie fajčia tabak aj 
marihuanu a užívajú drogy zo skupiny 
amfetamínov. Mávajú tiež väčšie sklony k 
depresiám, úzkostným stavom, a dokonca 
k samovražde. Významnú úlohu v tom 
všetkom môže zohrať narušenie prirodze-
ného spánku veľkými dávkami kofeínu. 
Energetické nápoje zaťažujú tiež obehový 
systém. Zjavný je zvýšený krvný tlak. 

Silne sladené energetické nápoje so 
sebou nesú rovnaké riziká ako iné neal-
koholické nápoje s vysokým obsahom 
cukru. Okrem obezity, cukrovky druhého 
typu a zvýšeného výskytu zubného kazu 
hrozí konzumentom nápojov s vysokým 
obsahom fruktózy tiež poškodenie ob-
ličiek. Viacero štúdií dáva pitie energe-
tických nápojov do súvislosti s častými 
bolesťami hlavy, žalúdka, únavou a cel-
kovou podráždenosťou.

Nepodceňujte riziká 
energetických nápojov

» Zdroj: FAZ

11. júla 1843      
Štúr, Hurban a Hodža na fare v Hlbokom 
kodifikovali spisovnú slovenčinu.

Výročia a udalosti
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Prijem plošnej
inzercie

do ktorého koľvek okresu
tel.: 0907 779 019

e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk

INZERCIA
0907 779 019
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Malo by sa povedať aj B. Mnohí si u 
nás myslia, že sú kazateľmi jedinej 
prípustnej pravdy a tak skresľujú, fa-
bulujú či priam klamú. Tak to bolo aj 
s tvrdeniami o neskutočne obmedzu-
júcich opatreniach u nás, hraničiaci-
mi až s porušovaním ľudských práv.

Môžeme opísať veľa príkladov zo za-
hraničia, kde boli a doteraz sú obme-
dzenia oveľa prísnejšie. Začnime naprí-
klad Veľkou Britániou.

Prvá chyba bola osudná
Boris Johnson ako premiér urobil 

najskôr dosť nešťastne rozhodnutie, 
že treba krajinu “premorit”, teda neu-
viesť do praxe žiadne prísne obmedze-
nia, nech si ľudia vybudujú kolektívnu 
imunitu. Teória je teória, prax je prax a 
tá ukázala, že keby sa opatrenia prijali 
včas, nemuseli by sme v Británii na tri 
mesiace úplne vypnúť ekonomiku. Po-
dobný prístup za chybu označil aj hlav-
ný epidemiológ vo Švédsku, ktoré tiež 
nedbalo na sploštenie krivky a stavilo 
na premorenie. 

Prišlo uzamknutie
23.3. bol vyhlásený lockdown, teda 

“uzamknutie” s platnosťou od 26.3.. 
Pravidlá zastavili akúkoľvek dopravu 
mimo Britániu s výnimkou zásobova-
nia, všetky druhy pohostinstiev a čo sa 
týka hotelov, tak tie okresali zamest-

nancov na počet nevyhnutný pre ich 
nové využitie - ubytovanie zdravotníc-
keho personálu a karanténne kapacity. 
Nasledoval zákaz verejných podujatí a 
združovania vôbec a to ani vrámci rodi-
ny, ak ste bývali v iných domácnostiach. 
Ustaly stavebné práce a ku každej údrž-
bárskej(vodo-/elektro inštalatér napr.) 
ste museli doložiť, či to bolo skutočne 
nevyhnutné. V aute nesmeli sedieť dve 
osoby z dvoch rozdielnych domácnosti. 
A ľudia nereptali.

Na Slovensku ste to nezažili
Príchodom plného lockdown sa kra-

jina doslova zastavila. Škótsko-Anglic-
ká hranica bola uzatvorená prakticky 
úplne, následovalo uzatvorenie tzv. 
Counties, teda regiónov a napokon ob-
medzenie verejnej dopravy aj na vnút-
roregionálnej úrovni.Na vstup do MHD 
ste potrebovali okrem rukavíc a rúška 
ešte aj oficiálny doklad od zamestnáva-
teľa, že ste kľúčový zamestnanec a ten 
vás oprávňoval cestovať len vo vyme-
dzenom priestore, nie univerzálne. Asi 
ako keby ste žili v Pezinku a dochádzali 
do Bratislavy, tak tam by vás kontrola 
pustila. Ale do Trenčína (ak by vôbec 
jazdil vlak) by vám nepredali ani lístok. 
Všetky verejné podujatia sú naďalej zru-
šené, komunálne voľby odložené. 

Obmedzenia pokračujú
Všetky plánované úkony mimo ur-

gentných (v zmysle napr. transplantácii) 
sú pozastavené. Ak nemáte v tele zabod-
nutý nôž alebo iný naliehavý problém, 
tak môžete zavolať lekárovi, popísať prí-
znaky a on vám pošle predpis do vami 
vybranej lekárne vo vašom okolí. 

Zhrnutie
Opatrenia na Slovensku boli menej 

drastické, ale prijaté včas. Dnes sú prak-
ticky ukončené - aspoň tie, ktorá budia 

dojem osobných obmedzení. Máme v 
nemocniciach infekčné oddelenia a kto 
vie, že je, alebo by mohol byť infekčný, 
má zo zákona povinnosť dodržať všetky 
predpisy, ktoré sú pre takýto stav vyža-
dované. Nie preto, že je to napísané v 
zákone, ale preto, že je to pre bezpečie 
nás všetkých.

Z Veľkej Británie pre REGIONPRESS 
Ondrej Putra

Zavreté bolo doslova všetko

Keď sa povie A...
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Počas horúcich letných dní hľa-
dáme asi všetci možnosti, ako sa 
čo najlepšie schladiť a osviežiť. 
Okrem pobytu pri vode nám dob-
re padnú osviežujúce nápoje. Ďal-
šou výbornou voľbou sú nanuky 
ale aj možno o čosi menej známe 
sorbety. 

Chystáte domácu oslavu či letnú pár-
ty? Pripravte doma chutné limonády, 
smoothie, nanuky, zmrzlinu či sorbety z 
čerstvých a kvalitných surovín. Blízky i 
priatelia to istotne ocenia.

Sorbet z červeného melóna
Suroviny: 120 ml vody, 500 g červené-

ho melónu, 3 PL práškového cukru, 1 ČL 
nastrúhanej citrónovej kôry

Postup: Vodu zmiešame s cuk-
rom, citrónovou kôrou a varíme kým 
sa cukor nerozpustí. Potom necháme 
vychladnúť. Zatiaľ zbavíme melón ja-
dierok, nakrájame ho na malé kúsky a 
rozmixujeme. Rozmixovanú zmes zmie-
šame s vychladnutou cukrovou vodou 
a vložíme do chladničky. Po hodine 
preložíme sorbet do nádoby vhodnej na 
mrazenie a vložíme  do mrazničky. Mra-
zíme aspoň 4 hodiny, pričom každú pol-
hodinu zmes premiešavame vidličkou. 
Podávame v miskách zdobený lístkami 
mäty alebo medovky.

Malinový sorbet
Suroviny: 250 ml vody, 500 g malín, 

250 g práškového cukru, 1 ČL čerstvej 
citrónovej šťavy

Postup: Vodu zmiešame s cukrom a 
zahrievame kým sa cukor nerozpustí. 
Potom do hrnca k sirupu vsypeme ma-
liny a varíme ich za stáleho miešania 
až kým sa rozvaria a vznikne malinové 
pyré. To následne scedíme do misky 
tak, aby sa tam nedostali zrniečka. Ne-
cháme vychladnúť. Potom vmiešame 
citrónovú šťavu a misku vložíme do 

chladničky. Po hodine preložíme sorbet 
do nádoby vhodnej na mrazenie a vlo-
žíme do mrazničky. Mrazíme aspoň 4 
hodiny, pričom každú polhodinu zmes 
premiešavame vidličkou. Podávame na 
tanierikoch zdobený malinami a lístka-
mi mäty alebo medovky.

Náš tip: Ak je sorbet určený dospe-
lým, môžete doň tesne pred podávaním 
primiešať pár kvapiek malinového liké-
ru.

Čučoriedkové nanuky
Suroviny: 250 g čučoriedok, 150 g 

kryštálového cukru, 150 ml vody, šťava 
z polovice citróna

Postup: Z vody a kryštálového cukru 
uvaríme na miernom ohni hustý cukro-
vý sirup a necháme vychladnúť. Potom 
sirupom zalejeme čučoriedky, pridáme 
tiež citrónovou šťavu a rozmixujeme 
ponorným mixérom. Zmes nalejeme do 
nádobiek určených na výrobu nanukov 
a uložíme ich aspoň na tri hodiny do 

mrazničky.
Náš tip: Ak nanuky pred podávaním 

krátko podržíte pod horúcou tečúcou 
vodou, budú sa vám ľahšie vyberať z 
formičiek.

Banánová zmrzlina
Suroviny: 5 banánov, 3 lyžice grécke-

ho jogurtu, 2 lyžice arašidového masla
Postup: Deň vopred zbavíme banány 

šupy, nakrájame ich na kolieska a dáme 
do mrazničky. Na druhý deň vložíme 
ešte zmrazené banány spolu s arašido-
vým maslom a gréckym jogurtom do 
mixéru a všetko dohladka vymixujeme. 
Môžeme ihneď podávať, prípadne odlo-
žiť do mrazničky na neskôr.

Dezert so zmrzlinou a ovocím
Suroviny: 1000 g zmrzliny podľa váš-

ho výberu – hodí sa vanilková prípadne 
mascarpone, 6 bielkov, 300 g kryštálo-
vého cukru, 1 ČL vínneho octu, bobuľo-
vé ovocie, sušienky a mleté pistácie na 
ozdobenie

Postup: Z bielkov vyšľaháme sneh. 
Počas šľahania k nim po lyžičkách 
pridávame cukor a po kvapkách ocot. 
Šľaháme, kým nevznikne pevná pena. 
Naplníme ňou cukrárske vrecko, alebo 
sáčok, ktorému sme odstrihli jeden rož-
tek.

Plech vyložíme papierom na peče-
nie. Z bielkovej peny nastriekame na 
plech krúživým pohybom kolieska v 
tvare snehových pusiniek s priemerom 
asi 7 cm. Vložíme do rúry a pečieme pri 
teplote 140°C asi 40 minút. Po upeče-
ní budú mať pusinky pevný povrch a 
mäkké vnútro. Necháme ich vychlad-
núť. Podávame na dezertom tanieriku 
zdobené kopčekom obľúbenej zmrzliny, 
bobuľovým ovocím a mletými pistácia-
mi a medzi prstami podrvenými sušien-
kami.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Aké by to bolo leto bez nanukov, zmrzliny či skvelých dezertov 

Osviežujúce dobroty na horúce 
dni

Nanuky potešia najmä deti.                                                    foto autor silviarita pixabay

Malinový sorbet môžete podávať aj ako dezert.     foto autor shuettner890 pixabay

Osviežujúca limonáda s bobuľovým 
ovocím.     foto autor silviarita pixabay

Domáce nápoje 
plné ovocia 
Pravdaže nie je asi nič lepšie, 
ako uhasiť smäd čistou vodou. 
Aj podľa odborníkov je obyčajná 
voda najlepšou voľbou. Po nej na-
sleduje stolová minerálna voda s 
obsahom sodíka do 100 mg na li-
ter, potom bylinkové čaje, ovocné 
čaje alebo šťavy či ovocné limoná-
dy. Prinášame zopár tipov na prí-
jemné letné osvieženie v podobe 
domácich limonád a smoothie.

Limonáda s mätou a ovocím
Suroviny: liter vody, šťavu z 1 citró-

na, lyžicu hnedého cukru alebo medu, 
mätu, bobuľové ovocie na dozdobenie 
podľa vlastného výberu - vhodné sú 
maliny, černice aj čučoriedky

Postup: Vodu nalejeme do džbánu 
a rozmiešame v nej cukor alebo med. 
Mätu dôkladne umyjeme a osušíme. 
Do vody primiešame šťavu z citróna a 
lístky mäty. Limonádu podávame v po-
hároch naplnených bobuľovým ovo-
cím a dozdobených bylinkami.

Smoothie s melónom, 
banánom a malinami

Suroviny: 300 g červeného melóna, 
banán, 100 g malín

Postup: Červený melón pokrájame 
na menšie časti a vložíme do mixéra. 
Pridáme banán zbavený šupy a umyté 
maliny. Všetko dobre rozmixujeme.

Miešaný nápoj 
s bazovým sirupoma

Suroviny: na jeden pohár potrebu-
jeme 3 cl bazového sirupu, 8 lístkov 
mäty, nealkoholické šumivé

Postup: Pohár naplníme ľadom a 
pridáme 3 cl bazového sirupu a zopár 
lístkov mäty. Dolejeme nealkoholic-
kým šumivým a premiešame lyžičkou.
Náš tip: Ak budete nápoj servírovať do-
spelým, môžete nealkoholické šumivé 
zameniť za sekt.

Smoothie si môžete pripraviť z kom-
binácií rôznych druhov ovocia či ze-
leniny, podľa vlastnej chuti. 

foto autor silviarita pixabay
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 20 ROČNÁ ZÁRUKA
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka                           0944 720 932
 zameranie   odborné poradenstvo

 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ

RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK
BEZ DEMONTÁŽE !

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY:
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

NAJLEPŠIA
CENA

NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská
firma
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Termíny: 16.8 - 22.8. | 30.8 - 5.9.
6.9 - 12.9. | 13.9 - 19.9.2020 a neskôr

Dovolenka na 7 dní / 6 nocí s plnou
penziou a bohatým programom 
iba za 192€ / 1 nepracujúca osoba !!
Možnosť aj cez REKREAČNÉ POUKAZY

Rezervácie: 0918 494 494
0905 978 920, 0918 591 942
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava 
www.oravskahoraren.sk

POZOR!! Penzión *** Oravská horáreň

poskytuje pobyty s DOTÁCIOU 50€
pre dôchodcov!!
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Vstavané skrine
na splátky

®

www.lk-servis.sk

0918 531 177


