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Musíme sa s tým naučiť žiť
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 prioritne 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
Áno, s koronou sa treba naučiť žiť, vládne špeciály začnú zvážať z dovoto je pravda. Viacerí už majú skúsenosť leniek ľahkovážnych (na náklady nás
aj s umieraním v súvislosti s ňou. Aj u všetkých), kedy sa zas začne povinná
nás. A tá prišla ešte skôr, ako tá, dru- karanténa a kedy sa zas novinári rozhá, ktorú sa vraj “musíme naučiť”. No píšu o porušovaní ľudských práv. Lenzdá sa, že sa vracia. Čísla z Talianska, že - všetci tí akosi ignorujú všetky iné
Španielska, Nemecka, ale aj Bulharska ľudské práva ako tie vlastné. V prípade
a Chorvátska to dokazujú jasne. Graf vracajúcej sa pandémie ide takmer o
nových nákaz v Chorvátsku už poma- úmyselný trestný čin. Aspoň v morálly dosahuje úrovne z druhej dekády nom a etickom, ako aj civilizačnom, ak
apríla. Bulharsko je na zozname rizi- už nie rýdzo právnom zmysle.
kových krajín a televízie nám ukazujú
Fakt sa s tým musíme
odlet rozjuchaných turistov aj s deťmi naučiť žiť, ale trošku inak.
do Burgasu. Prečítajte si články a ko- Teda, oveľa zodpovedmentáre spred mesiaca, ako namietali nejšie a ohľaduplnejšie,
mnohí “mienkotvorcovia” porušova- vážení!
nie ľudských práv vzhľadom na vtedy
S pozdravom veľa
platné obmedzenia u nás. Predháňali šťastia
sa v kritike vlády, premiéra, krízového
štábu, odborníkov. Teraz mlčia. A čísla
nám stúpajú. Nemusíme porovnávať
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
Aj to zaznelo v milej, emotívnej a
slušnej reakcii funkcionárov istého fotbalového klubu na kritiku zo
strany hlavného hygienika i predsedu vlády v súvislosti s absolútnym
porušením všetkých nariadených a
odporúčaných hygienických pravidiel organizovania spoločenských
podujatí.

KURZ SBS

3,50 €/m

0905 312 160

ARRI s.r.o.

PONUKA PRÁCE
3àȴ/

zjX¤U~jbj+
%jU¤

OSTRAVA ̞àà,-ß/ǳ1,/à3ș/, 6
ŠTETIà̞à73ǳ/ȴ&à+àȅ&3+,0ʈ
ŠTETI
à̞à73ǳ/ȴ&à+àȅ&3+,0ʈ
*)"à ,)ß0)3à̞à3,"&ȴà373
,)ß0)3à̞à3,"&ȴà373 à/ß1/(
3%,"+^à-)1, +^à-,"*&ß+(6 à
2 61,3+&ßà7 ß7-ßȴß+^ à
*,ȅ+,0ʈà7ǳ),%àà+"ȴ0,3

0800 500 091

Výročia a udalosti
Štúr, Hurban a Hodža na fare v Hlbokom
kodiﬁkovali spisovnú slovenčinu.

11. júla 1843
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Zľava až do výšky -30% na vybrané
komôrkové dosky hrúbky 10mm
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0905 746 124
09
www.strecha.ws

Výročia a udalosti
bol v Londýne vytvorený tzv. Inšpektorát česko-slovenského letectva; v Duxforde vznikla 310. stíhacia peruť.

12. júla 1940

Cenové ponuky ZDARMA

jÚƉîØƆîƉ7wĵ2ƉŸƉ%zB
Viac informácií na:
eshop.zenitsk.sk/akcia KOŠ: +421 46 5430 771 KOŠICE: +421 55 6254 006
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Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!

59-0167

2

07-0012

KURAM

škridla výpredaj

KOMÁRNO
kurz začína 20.07.2020

Volajte:



STRECHYNA KĽÚČ

32-0078

CENA

179 €
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KOMÁRŇANSKO Nepodceňujte riziká
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Katarína Spisáková

0915 781 227
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Kristína Mlatecová 0908 979 443
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
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Každý týždeň:
Kolárovo, Komárno, Bohatá, Hurbanovo

Kolárovo

Komárno

Mnohí, najmä z prostredia mladšej
generácie, siahajú po takzvaných energetických 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 drinkov je veľmi pestrý. Zastúpenie stimulujúcich 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 chemicky 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 stimulačný efekt ako na ľudskú telesnú schránku,
tak aj na nervový systém.
Pravidelní konzumenti energetických nápojov však za to platia nezanedba-

teľnými zdravotnými rizikami. Ukazuje
sa, že predovšetkým mladší konzumenti
týchto nápojov tiahnu tiež ku konzumácii 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 prirodzeného 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 nealkoholické nápoje s vysokým obsahom
cukru. Okrem obezity, cukrovky druhého
typu a zvýšeného výskytu zubného kazu
hrozí konzumentom nápojov s vysokým
obsahom fruktózy tiež poškodenie obličiek. Viacero štúdií dáva pitie energetických nápojov do súvislosti s častými
bolesťami hlavy, žalúdka, únavou a celkovou podráždenosťou.

» Zdroj: FAZ

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN
Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná
ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

07-0075

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

www.hydinarskafarma.sk Ponúka
hydinárska farma topolnica (pri galante)
• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
ROZVOZ e
čím
• 1-14 dňové landerské húsatá
Zabezpe
• Mulard káčere na výkrm
krmivo pre nosnice,
• brojlerové kačice na výkrm rastová a znášková

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

Prijem plošnej
inzercie

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499
99
9

Výročia a udalosti

do ktorého koľvek okresu
tel.: 0915 781 227
e-mail: spisakova@regionpress.sk
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15. júla 1799
našiel francúzsky kapitán Pierre-François
Bouchard v egyptskej dedine Rosette kamennú dosku s vytesaným textom, ktorá
pomohla rozlúštiť egyptské hieroglyfy.

36-0007

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

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

e-mail: spisakova@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

energetických nápojov

tel.: 0915 781 227

Podzámská 21
NOVÉ ZÁMKY
komarnansko@regionpress.sk

Prijem plošnej
inzercie

Redakcia:

SLUŽBY

KOMÁRŇANSKO

3

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

33-0051

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

63-0045

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%
0948 787 777 | www.balkona.eu

.
020
7. 2
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

Katarína Spišáková
spisakova@regionpress.sk
0915 781 227
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Občianska
riadková
inzercia

REGIONPRESS si všimol:
Dobrí ľudia ešte žijú!

01 AUTO-MOTO / predaj

Milí čitatelia, zla, nevšímavosti a
iných podobných vlastností je okolo
nás akosi priveľa. A tak - v prípadnej
spolupráci s vami - radi cez leto dáme
priestor aj vašim krátkym príbehom, v
ktorých sa podelíte o dobro, ktoré ste
zažili, ktoré vás prekvapilo, o dobro,
ktoré bolo nezištné. Prečitajte si náš
prvý zážitok!

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim Škoda 110R, Garde
alebo Rapid aj nepojazdné
bez papierov. 0904527918

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
»Prenajmem pekny 1-izb.
byt lacno aj starším v KN
0907774315

05 DOMY / predaj
» Predám 3i tehlový byt s
garážou a pivnicou na Liptove. Cena 55-tis. Rk nevolať. 0918314503
» Predám RD v Komoči. Rk
nevolať. Tel. 0908091713

06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
» Dám do prenájmu záhradu s chatkou v Novej
Stráži. Cena 150EUR. Tel:
0907578201

08 STAVBA
» Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

“Vracali sme sa z chalupy domov do
Bratislavy, keď sa nám zrazu na diaľnici
už za Malackami pokazilo auto. Museli
sme volať odťahovku.
Sotva som sa dohodol na odťahu, pristavilo sa pri nás servisné vozidlo NDS.
Dvaja mladí muži sa nielenže zaujímali o nás, ale sa rozhodli počkať, až
kým nepríde odťahovka. Zapli výstražné
blikanie a kvôli väčšej bezpečnosti dali aj
prídavné blikanie na kuželi.
Vzápätí sa pri nás pristavilo auto
manželov RÁCOVCOV z Pezinka. Mladý
muž podišiel k nám s dvoma veľkými
fľašami minerálky, vraj „máte malé deti a
všetci potrebujete piť“ ƆƆƆ.
Už toto ma dojalo! Ale ich dobrote ešte
nebol koniec - hoci sme čakali na väčšie
auto odťahovej služby, títo milí Pezinčania nás doslova presvedčili, že manželku,

Najčítanejšie regionálne noviny

12-ročné dvojčence a psa (!) odvezú domov, a to priamo pred dvere!!!
Zuzanka s manželom, ale aj Vy chlapci z NDS, veľká vďaka, veľké Deo gratias!
Vďaka Vám za pomoc, ale najmä za
Vašu ČLOVEČINU, za dobro, čo vo Vás je,
za to, že ste sa dnes pre nás stali doslova
MILOSRDNÍ SAMARITÁNI, ktorí videli
núdznych na ceste...
Priatelia, keby ste dakedy potrebovali,
môžete obrátiť na Zuzanu Rácovú z Pezinka. Spolu s manželom sú to ľudia, ktorí
Vás nenechajú v tvŕdzi...
Ešte raz sa chcem poďakovať VŠETKÝM, ktorí nám dnes pomohli, ktorí nám
všetkým ukázali, že DOBRÝ ČLOVEK
EŠTE ŽIJE!
(Aby človečina našich pezinskych dobrodincov vynikla: oni okolo nás prešli,
všimli si deti, tak v Zohore zliezli z diaľnice, na pumpe kúpili minerálky, išli na
Malacky a vrátili sa k nám!!!)”
Pavol Prikryl
Pozn red: Ak zažijete či ste nedávno
zažili čosi podobné, keď vás milo prevapili dobrí neznámi ľudia, napíšte nám váš
príbeh na adresu sefredaktor@regionpress.sk s tým, že ak pošlete cca 2000
znakov textu vrátane medzier a prípadne
aj fotografiu, bolo by to ideálne.
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našiel francúzsky kapitán Pierre-François
Bouchard v egyptskej dedine Rosette kamennú dosku s vytesaným textom, ktorá
pomohla rozlúštiť egyptské hieroglyfy.

16 ZOZNAMKA
» 54r hľadá priateľku
0917049831

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. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
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 novinách, KMzameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

6
1
4
2
1 5 6

15. júla 1799

15 HĽADÁM PRÁCU

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

9
3

Výročia a udalosti

14 RÔZNE / iné

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera KM medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

1

2 8
4 9

K

3 7
2 6
5
4 2

6 4

13 RÔZNE / predaj

Chcete si
podať
inzerát?

2
6

3 7 5
2

S

U

11 HOBBY A ŠPORT

7
3
2 4
9
1 4
4 3

» S vďakou vaša redakcia...

správny krok pre

vašu reklamu
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spisakova@regionpress.sk
0915 781 227 / www.regionpress.sk
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Za desať minút 75 hot-dogov
Počas každoročného Dňa nezávis- blízko seba pri dlhom stole pred fandialosti v USA sa vždy niekoľko ľudí do- cim publikom a tlačia do seba hot-dogy
slova udusí párkom v rožku - u nás obomi rukami. Avšak kvôli pandémii
tiež obľúbeným hot-dogom. Sú tam sa tento rok zápolenie uskutočnilo bez
však aj iní experti.
divákov, no bola vysielané naživo v televízii. Súťažiaci boli od seba oddelení
Sedemdesiatpäť párkov v rožku za plastovými stenami.
desať minút. To je tohotoročný rekord
Súťažný večer v plážovej štvrti Coistého žrúta menom Joey Chestnut. ney Island sa datuje od marketingovej
Prerátané na energetický príjem - je kampane v roku 1972 a koná sa každoto 92109.6 kilojoulov. Iba pre predsta- ročne 4. júla v Deň nezávislosti Spojevu - jeden priemerný bravčový rezeň ných štátov. Organizátorom je reštaumá 1300 kilojaulov. Na zabezpečenie rácia rýchleho občerstvenia Nathan‘s
energetickej rovnováhy v organizme je Famous, ktorá funguje v nepretržitej
potrebné, aby priemerne zaťažený (fy- prevádzke už od roku 1916.
zicky i duševne) dospelý človek denne
prijal cca 8 400 kilojoulov energie.
Je celkom možné, že súťažné jedenie hot-dogov v New Yorku by sa dalo
opísať ako prototyp tradície - udalosť,
pri ktorej sa oslavuje Deň nezávislosti
masívnou konzumáciou párku v rožku.
Tento rok doterajší šampión Joey
Chestnut, na Coney Island v New Yorku
ustanovil nový osobný rekord. Podľa
organizátorov súťaže má 36-ročný víťaz
prezývku „Čeľuste“ a súčasne aj nový
svetový rekord. Joey Chestnut skonzumoval za desať minút 22 tisíc kalórií.
Striebro získal 31 ročný Darron Breeden, ten zlikvidoval za desať minút 42
rožkov. Ak chcete poznať víťaza v kategórii ženy - potom víťazkou sa stala
Miki Sudo, ktorá zvládla za desať minút
zhltnúť 48 a pol párka v rožku.
Účastníci súťaže zvyčajne stoja
» red

Psi starnú
nerovnomernejšie ako ľudia
rokov.
Vedci sa vo svojom výskume zamerali na drobné zmeny v DNA. Tieto
početné mutácie DNA sa vyskytujú u
ľudí aj u psov. Tvoria ich určité vzorce v
genóme, ktoré naznačujú životnú fázu
Mladí psi starnú asi tak porovnateľ- jednotlivca. Vedci to využili a prišli na
ne rýchlo ako človek, no v ich vyššom dokázateľnú jednotnosť schémy starveku sa im proces starnutia spomaľuje. nutia organizmu psov i ľudí.A z toho
Vedci z Kalifornskej univerzity v San potom vznikol ich vzorec starnutia psíDiegu považujú za nesprávne všeobec- kov. Prečo je to dôležité? Veterinárni lené pravidlo, ktoré sa traduje dlhodobo kári neraz používali staré sedemročné
o veku psov, podľa ktorého jeden psí pravidlo a od toho záviseli aj ich diagrok zodpovedá približne siedmim ľud- nostické a terapeutické rozhodnutia.
ským rokom. Ich genetické analýzy, Nový vzorec bol však vytvorený iba na
najnovšie publikované v časopise Cell základe skúmaných retríverov. V prípaSystems poukazujú na teóriu, že štvor- de ostatných plemien psov, ktoré majú
nohí priatelia so vzrastajúcim vekom nižšiu alebo vyššiu priemernú dĺžku
starnú čoraz pomalšie ako ich ľudská života, sa vzorec môže líšiť.
“rodina”.
Ak máte doma zástupcu labradorŠteniatka a mladí psíci starnú ob- ského plemena, tak po novom berte do
zvlášť rýchlo v porovnaní s ľuďmi, ale úvahy, že váš, napríklad päťročný psík,
neskôr sa proces ich starnutia spoma- si práve užíva zrelú dospelosť - vek päťľuje. Namiesto jednoduchého sedem- desiatnikov.
ročného pravidla, vedci na základe
svojich štúdií na viac ako stovke labradorských retíverov navrhujú trochu
komplikovanejšiu formuláciu. Podľa
nej by jednoročný pes nebol porovnateľný so sedemročným človekom, ale
s 31 ročným človekom, štvorročný pes
až s 53 ročným človekom. V deviatom
roku života tak pes dosahuje porovnateľnú starobu ako ľudia vo veku 66
» Zdroj: Cell Systems
To, čo sa predpokladalo už dávnejšie, potvrdila najnovšie aj genetická
analýza. Dokázala, že naši štvornohí priatelia nestarnú konštantne
rýchlejšie ako my.
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NOVOZÁMOCKO-KOMÁRŇANSKO
Katarína Spišáková
e-mail: spisakova@regionpress.sk / tel.: 0915 781 227
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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 nasleduje stolová minerálna voda s
obsahom sodíka do 100 mg na liter, potom bylinkové čaje, ovocné
čaje alebo šťavy či ovocné limonády. Prinášame zopár tipov na príjemné letné osvieženie v podobe
domácich limonád a smoothie.
Limonáda s mätou a ovocím

Suroviny: liter vody, šťavu z 1 citróna, 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 pohároch naplnených bobuľovým ovocím a dozdobených bylinkami.

Osviežujúca limonáda s bobuľovým
ovocím. foto autor silviarita pixabay

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.

Smoothie si môžete pripraviť z kombinácií rôznych druhov ovocia či zeleniny, podľa vlastnej chuti.
foto autor silviarita pixabay

Miešaný nápoj
s bazovým sirupoma

Suroviny: na jeden pohár potrebujeme 3 cl bazového sirupu, 8 lístkov
mäty, nealkoholické šumivé
Postup: Pohár naplníme ľadom a
pridáme 3 cl bazového sirupu a zopár
lístkov mäty. Dolejeme nealkoholickým šumivým a premiešame lyžičkou.
Náš tip: Ak budete nápoj servírovať dospelým, môžete nealkoholické šumivé
zameniť za sekt.

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

Osviežujúce dobroty na horúce
dni
Počas horúcich letných dní hľadáme asi všetci možnosti, ako sa
čo najlepšie schladiť a osviežiť.
Okrem pobytu pri vode nám dobre padnú osviežujúce nápoje. Ďalšou výbornou voľbou sú nanuky
ale aj možno o čosi menej známe
sorbety.
Chystáte domácu oslavu či letnú párty? 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 červeného melónu, 3 PL práškového cukru, 1 ČL
nastrúhanej citrónovej kôry
Postup: Vodu zmiešame s cukrom, citrónovou kôrou a varíme kým
sa cukor nerozpustí. Potom necháme
vychladnúť. Zatiaľ zbavíme melón jadierok, nakrájame ho na malé kúsky a
rozmixujeme. Rozmixovanú zmes zmiešame s vychladnutou cukrovou vodou
a vložíme do chladničky. Po hodine
preložíme sorbet do nádoby vhodnej na
mrazenie a vložíme do mrazničky. Mrazíme aspoň 4 hodiny, pričom každú polhodinu zmes premiešavame vidličkou.
Podávame v miskách zdobený lístkami
mäty alebo medovky.

Nanuky potešia najmä deti.
chladničky. Po hodine preložíme sorbet
do nádoby vhodnej na mrazenie a vložíme do mrazničky. Mrazíme aspoň 4
hodiny, pričom každú polhodinu zmes
premiešavame vidličkou. Podávame na
tanierikoch zdobený malinami a lístkami mäty alebo medovky.
Náš tip: Ak je sorbet určený dospelým, môžete doň tesne pred podávaním
primiešať pár kvapiek malinového likéru.

foto autor silviarita pixabay
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 gréckeho jogurtu, 2 lyžice arašidového masla
Postup: Deň vopred zbavíme banány
šupy, nakrájame ich na kolieska a dáme
do mrazničky. Na druhý deň vložíme
Malinový sorbet
Suroviny: 250 ml vody, 500 g malín, Čučoriedkové nanuky
ešte zmrazené banány spolu s arašido250 g práškového cukru, 1 ČL čerstvej
Suroviny: 250 g čučoriedok, 150 g vým maslom a gréckym jogurtom do
kryštálového cukru, 150 ml vody, šťava mixéru a všetko dohladka vymixujeme.
citrónovej šťavy
Postup: Vodu zmiešame s cukrom a z polovice citróna
Môžeme ihneď podávať, prípadne odloPostup: Z vody a kryštálového cukru žiť do mrazničky na neskôr.
zahrievame kým sa cukor nerozpustí.
Potom do hrnca k sirupu vsypeme ma- uvaríme na miernom ohni hustý cukroliny a varíme ich za stáleho miešania vý sirup a necháme vychladnúť. Potom Dezert so zmrzlinou a ovocím
až kým sa rozvaria a vznikne malinové sirupom zalejeme čučoriedky, pridáme
Suroviny: 1000 g zmrzliny podľa vášpyré. To následne scedíme do misky tiež citrónovou šťavu a rozmixujeme ho výberu – hodí sa vanilková prípadne
tak, aby sa tam nedostali zrniečka. Ne- ponorným mixérom. Zmes nalejeme do mascarpone, 6 bielkov, 300 g kryštálocháme vychladnúť. Potom vmiešame nádobiek určených na výrobu nanukov vého cukru, 1 ČL vínneho octu, bobuľocitrónovú šťavu a misku vložíme do a uložíme ich aspoň na tri hodiny do 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 rožtek.
Plech vyložíme papierom na pečenie. 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 upečení budú mať pusinky pevný povrch a
mäkké vnútro. Necháme ich vychladnúť. Podávame na dezertom tanieriku
zdobené kopčekom obľúbenej zmrzliny,
bobuľovým ovocím a mletými pistáciami a medzi prstami podrvenými sušienkami.
Malinový sorbet môžete podávať aj ako dezert. foto autor shuettner890 pixabay STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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Vstavané skrine
na splátky

OBNOVA STRIECH

POZOR!! Penzión *** Oravská horáreň
poskytuje pobyty s DOTÁCIOU 50€
pre dôchodcov!!
Dovolenka na 7 dní / 6 nocí s plnou

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE !
NON STOP lin

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

t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

Rezervácie: 0918 494 494
0905 978 920, 0918 591 942

VYKONÁVAME OPRAVY:
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava

www.oravskahoraren.sk

66-0140

34-0099

www.lk-servis.sk

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov
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0944 720 932

t 20 ROČNÁ ZÁRUKA
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

87-0046

penziou a bohatým programom
iba za 192€ / 1 nepracujúca osoba !!
Možnosť aj cez REKREAČNÉ POUKAZY

0918 531 177

Slovenská
firma

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

