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Milí přátelé,

je mi nesmírným potěšením Vás opět přivítat
na stránkách našeho
magazínu. Nechce se
věřit, že od otevření
první etapy restaurace
Pasta&Café Romana už
uplynul více než rok,
a už pro Vás máme
nachystané nové prostory, na kterých jsme
poslední měsíce usilovně pracovali. Podařilo se nám propojit původní
zástavbu s tou novou v jeden organický
a vzdušný celek, kde se dá v klidu odpočívat,
slavit, jíst, bavit se, či dokonce i pracovat. Venkovní prostory, jimž vévodí krytá terasa
s krbem, nyní technologicky vyzrávají a do
podoby voňavé zahrady se dostanou až v průběhu léta. To ale nic nemění na faktu, že až
doroste tráva, budeme si moci rozprostřít deku
a uspořádat třeba malý piknik nebo si jen tak
v klidu poležet na sluníčku.
Ano, u nás v Havířově se dá najít koutek, kde si
jeden připadá jako na zahraniční dovolené
a zapomene na starosti všedního dne jako
mávnutím proutku...
V našem novém křídle restaurace Vás uvítáme
s inovovanou nabídkou jídel, která díky podstatnému rozšíření kuchyňského zázemí přestala být snem a stala se skutečností. Steaky
i další druhy mas či zeleniny díky profesionálnímu grilu X-Oven budou ještě křehčí a šťavnatější, zkrátka nebe v ústech. Rozhodli jsme se,
že všechny prožitky a požitky budeme cílit
k dokonalosti, tudíž bude stále co vylepšovat.
Také oblast zásobování jsme letos notně posílili. Ještě více spoléháme na vlastní bylinkové
a zeleninové zahrady a na „snášeníschopný“
výkon našeho hejna šťastných slepic, které
nám poskytují ta nejčerstvější vajíčka.
Samozřejmě Vás srdečně zvu, abyste si mohli
naše prostory prohlédnout a zjistit, že těch pár
předchozích řádků zdaleka nestačí k popisu
všeho, co je u nás nového. Moc se na Vás těším
společně s celým obslužným a podpůrným
týmem a přeji Vám všem krásné a svěží léto
i u nás, v Pasta&Café Romana.
S úctou

vaše Romana

Nové křídl
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PŘÍJEMNÝ ŽIVOT S PASTA&CAFÉ ROMANA
Představujeme nové týmové posily pro Pasta&Café Romana. Jsou
v naší první linii, je radost je pozorovat při práci a užít si to, co nám
přinesou na stůl.

Petr Ineman — barman

Životní motto:
„„ Když se chce,
všechno jde!“

Výučním listem na Hotelové škole gastronomie a cestovního ruchu v Havířově začala jeho pestrá profesní dráha,
kterou do dnešních dní neopustil. Ihned po vyučení získal
důležitou praxi v zahraničí. V německém Schwarzwaldu působil v hotelové restauraci dva roky, a jak sám říká, byla to
pro něj vysoká škola etikety, obsluhy, dochvilnosti a pečlivosti. Kromě barmanských dovedností si za pobytu rozšířil
i jazykové znalosti, nyní se plynně domluví jak německy, tak
anglicky i polsky. Po návratu vystřídal zajímavá místa v našem kraji, nejdéle pak působil v ostravské pizzerii Colosseum.

Říká o sobě:
„Vždycky mě to táhlo ke kávě, za bar, míchat. Udělat dobrou
kávu není jen tak, o tom jsem se na vlastní kůži přesvědčil.
Vyšším levelem dobré kávy je pak Latte Art. Z vlastní zkušenosti vím, že nejtěžší je udělat prvních tisíc ilustrací do
mléčné pěny a pak už to jde víceméně samo. Ovšem i tak
musíte mít kus výtvarného nadání, bez toho se posun dopředu časem zastaví.“

Martina Horáková — barmanka

Životní motto:
„„ Karma
je zdarma.“

Vyučila se v naprosto odlišném oboru, než jaký jí dnes
přináší živobytí. Jediným styčným bodem, který lze vystopovat, je radost z práce mezi lidmi. Tu si přinesla do své barmanské profese a předává ji dál. Ostatní dovednosti získala
praxí, stejně tak základy konverzace v angličtině. Neustále
se snaží být v kontaktu s moderními trendy v gastronomii,
vytváří nové receptury a přichází s inovativními podněty. Co
se učit nikdy nemusela, je úsměv a nakažlivě dobrá nálada.
Je na ní vidět, že má ráda pohyb. Ve volném čase obouvá
kolečkové brusle a s rodinou brázdí havířovské ulice.

Říká o sobě:
„Někdy si připadám jako ve snu, ze kterého se nechci probudit. Pracuji v krásném prostředí, mám kolem sebe fajn lidi,
můžu být sama sebou. A ono je to hned poznat. Nejlepší na
tom všem je, že ani jeden den v práci není stejný. Pokaždé se
tak těším a to mě na tom asi baví nejvíc. Stereotyp, který by
hrozil přechodem do zoufalé nudy, jednoduše není nic pro
mě.“

zá ka zn ík Da li bor
doporu ču je náš
"tyrolský věšá k"

okénko našeho
zákazníka
dalibor (45), podnikatel
V naší malé firmě jsme taková širší
rodina. Někdy se sejdou okolnosti,
které nás po práci zavedou na společné posezení. Nedávno třeba
byly „záminkou“ kulatiny našeho
spolupracovníka. Udělali jsme si
v Pasta&Café Romana pracovní
oběd, objednali si hovězí steaky
a byli naprosto spokojeni. Později
odpoledne jsem se ještě vrátil na
„místo činu“ a poseděl tady i se
svou ženou. Obsluha nám doporučila k vínu „tyrolský věšák“. Byl jsem
zvědav, co se z toho vyvrbí, a byl
velice mile překvapen. Na stojánku
jsme dostali zavěšenou tyrolskou
šunku, tak tence nakrájenou, až
byla průsvitná. K tomu křupavé
pečivo a v mističkách pak různé
druhy sterilované zeleniny, včetně
nakládaných oliv. Člověk si mohl
povídat, popíjet a po kouskách
uždibovat, na co měl právě chuť.
Podotýkám, že jsem procestoval
kus světa a kulinářsky poznal různé
tradiční kuchyně. Jaký tedy byl můj
údiv, když jsem kousek „za barákem“,
tady, v Havířově, objevil skutečnou
delikatesu, která díky kombinacím
surovin dostane tolik podob, že
zkrátka nemůže zevšednět. Tyrolský
věšák vřele doporučuji, tady nelze
trefit vedle. Později jsem ochutnal
i sýrový, také lahodný, ale ten první
– se šunkou – osobně považuji za
nepřekonatelný.
V Pasta&Café Romana jsme s rodinou a přáteli objevili kout, který
nám dovolí na chvíli zapomenout
na starosti běžného dne. Člověk za
dobrým jídlem v nádherném prostředí nemusí jezdit daleko a za
peníze, ušetřené na pohonných
hmotách, si prostě jen „dopřeje“. To
je moje zkušenost, kterou jsem po
několika návštěvách této restaurace
získal. Proto držím všechny palce,
aby si ta vysoce položená laťka
podržela svou úroveň a přečkala
další náročné roky bez spánku na
vavřínech.

kurnik šopa!

V tomhle kontextu není třeba hledat
vyjádření negativních emocí. Kurnik
šopa je radost! Radost z toho, že se
nám téměř po roce podařilo naplnit všechna přání závazně právních
předpisů a získali jsme povolení
na vlastní chov slepic. Je totiž obří
rozdíl, jestli si doma na dvorku chováte pár slepiček pro svou potřebu,
nebo po velkém úsilí získáte glejt
na to, že vámi vyprodukovaná vajíčka mohou být určena k veřejnému
stravování. Tady skutečně platí, že
nejdříve nejsou ani slepice ani vejce, nýbrž razítka. Spousta razítek.
Až pak mohou být slepice a nakonec kýžená vajíčka, čerstvá tak, že
skořápka od sběru po doručení do
kuchyně vpravdě nestihne vychladnout. Vajíčka od spokojených nosnic s aristokratickým původem,
které nemusíme ládovat granulemi
s betakarotenem, aby žloutek měl
aspoň nějakou barvu. V hejnu najdete jak Rodajlendku červenou, tak
kropenatou Plymutku nebo bílou
Leghornku. Ano, máme vlastní zdroj
vajíček od slepic z vlastního certifikovaného chovu, která Vám servírujeme
kupříkladu jako základ snídaňových
menu nebo která si můžete vychutnat v našich cukrářských výrobcích.
Léto budiž pozdraveno, kokodááák!

Naše nové přírůstky mají krásný „kurník“
a ještě krásnější volný výběh i s kusem lesa.
No prostě pohoda bez stresu :-)
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i muži potřebují
povzbudit

čajová kom bi na ce
s ci tron em

m áta pe prná

Adaptace není legrace. To
není jen tak nějaký laciný žert
na úvod, nýbrž zvednutý
ukazovák ve varovné poloze.
Rostoucí míra vnitřního stresu, zvyšující kvůli poplachovým hormonům cukry i tuk
v naší krvi, nás zasáhla a ještě
jsme se evolučně nestihli
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přizpůsobit. Trošku tomu ale
lze pomoci díky bylinkám,
které se souhrnně jmenují –
jak jinak – adaptogeny.
Tenhle článek měl být původně
věnován mužům, ale copak ženy
jsou něco méně? Také mají jemné
předivo svých hormonů a adaptogeny mohou být užitečné i pro ně.
Co ale adaptogeny jsou a jak

fungují? Pomáhají našemu tělu
srovnávat se s nastalým stresem.
A to přesto, že už nemusíme jako
v pravěku bojovat o přežití kameny a pěstmi. Dnes podepisujeme
smlouvy, máme vysoké cíle, náročné
úkoly a termíny, jimž se v angličtině
říká docela hezky „deadline“.
A někdy, za vypjatých okolností,
dělá deadline čest svému jménu.
Vlivem různorodých stresových
faktorů, které se na nás valí ze

všech stran, máme tendenci panikařit, zapomínáme, jsme roztěkaní,
špatně se nám tráví, děláme víc
chyb a ztrácíme „drive". A to je
všechno jen začátek. Někdy se dá
najít krátkodobá úleva v alkoholu
či lécích, postupně už ale tyhle
berličky přestávají zabírat a objevují se funkční poruchy. Cévy, srdce,
klouby, zažívání. Zkrátka průšvih
jak hrom.
V Pasta&Café Romana jsme na
léto vypiplali několik chutných
čajových směsí, které pomůžou
tělu v rychlejší adaptaci na náročnější provoz. Některé druhy bylin
jsou všeobecně známé, jiné méně,
ale vždy jsme brali v potaz základní poslání (jde vždy o kontrolované
lékopisné druhy).
Parcha saflorová (lat. Leuzea
carthamoides) – je sibiřská bylina, obsahující spektrum fytohormonů, které pomáhají udržet
hladinu bílkovin, krevní cukr,
zlepšují paměť a soustředění.
Nálev je příjemně nahořklý,
a proto jej podáváme s originálním
mátovým sirupem. Při jednorázovém užití pomáhá udržet bdělost (pozor na konzumaci před

spaním), dlouhodobě zvyšuje celkovou tělesnou odolnost a fyzický
výkon.
Miřík celer (lat. Apium graveolens)
– tak běžná zelenina, až ji skoro
máme tendenci přehlížet a podceňovat. Přitom pomáhá alkalizovat
organismus, posiluje ledviny a klouby, působí lehce diureticky (odvádí
přebytečnou vodu z organismu)
a má příznivý vliv na mužskou
potenci. Celer je navíc přirozeně
sladký a v čaji příjemně voní.
Kotvičník zemní (lat. Tribulus
terrestris) – vyrovnává rozkolísanou hormonální nerovnováhu
u mužů i žen, zvyšuje libido, chuť
k jídlu a radost ze života. Kotvičník
je také silným antioxidantem, chránícím naše tělesné buňky před
devastací volnými kyslíkovými
radikály.
Gingko biloba (lat. Gingko biloba)
– má mohutný vliv na kognitivní
mozkové funkce: vypití šálku čaje
z listů gingko je něco jako mozkový
jogging. Má rychlý nástup a účinek
poměrně rychle odezní. Na zajištění svěžího myšlení po celý den je
třeba až pěti šálků nálevu.

i plodnost, je Maca horská (Lepidium meyenii). Hlavním účinkem
Maky je povzbuzení a především
vyvážení celé hormonální soustavy. Bylo zjištěno, že po pravidelném užívání, byť ani nemusí být
dlouhodobé, se u mužů zvýšil
počet spermií a jejich pohyblivost,
sexuální touha a hladina pohlavních hormonů vylučovaná nadledvinkami. Zároveň se snížila úroveň
stresu, zmizely úzkosti a snížil se
krevní tlak. Zároveň se používá na
prostatu. U nás Maku horskou
najdete v prodeji v Rynečku, a to
pod názvem Silymarin Maka. Čistou
Maku vám rádi nabídneme např.
jako součást dřevorubeckého
sendviče nebo jako posypanou
kávu.

Všechny tyto byliny v čajovém
nálevu v kombinaci s citronem,
medem nebo sirupy jsou přirozenou alternativou k obligátní kávě
nebo pravému čaji, navíc mají další
a mnohem přínosnější „vedlejší“
účinky, z nichž přirozený nárůst
populace je jen jeden z nich.
Další zajímavou bylinkou, vpravdě
zeleninou, která podpoří vitalitu

dřevorubecký
sendvič

vyzkoušejte u nás:
Ve formě horkých nápojů si u nás můžete dopřát
čaj s povzbuzující parchou saflorovou nebo harmonizačním kotvičníkem zemním. Bylinné směsi
jsou ochuceny sirupy a osvěženy citronem nebo
limetkou.
Farmářská prodejna Ryneček Natur pak nabízí
suchou směs pro domácí přípravu. Vyvážený
poměr kotvičníku, listů gingko, bazalky a sušených
celerových plátků je naší originální recepturou.
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CHILLI

legální návyková zelenina
Mezi muži se jako lavina šíří trend pěstování chilli. Nejde jen o nějaké běžné kozí rohy nebo
„feferonky“. Výzvou je úroda těch nejpálivějších odrůd. A naše ženy se ptají: „Proč?“ Na dalších řádcích se dočtete, proč se už od ledna pídíme po nejlepším výsevním substrátu, proč
sháníme a vyměňujeme si semínka odrůd těch nejroztodivnějších tvarů a chutí, proč s láskou
pečujeme o to, co nás pak ve výsledku spálí k slzám...
Existují dva nejčastěji pěstované
rody paprik – Capsicum Annuum
a Capsicum Chinenses. Další druhy
rodu Capsicum jsou frutescens, pubescens nebo baccatum, ty jsou ale
v našich končinách méně obvyklé.
Mezi „annuumky“ patří všechny
naše obvyklé Bajky, Majky, kapie,
feferonky, kozí rohy, černé perly,
kajenský pepř nebo exotičtější jalapeño. Jde o papriky, které v sobě
nesou výraznou zeleninovou chuť
a mají pálivost od nuly až třeba po
80 tisíc SHU (tzv. Scovilleho jednotek pálivosti = poměrný obsah
kapsaicinu, látky, o kterou jde
v chilli v prvé řadě). Jde o rostliny
jednoleté (proto annuum), které se
po sklizni nehodí k přezimování.
Annuumky ale v žádném případě
my, milovníci chilli, nijak nezatracujeme! Nejsou méněcenné! Jdou
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jen více do zeleninova a hodí se
pro každodenní chroupání jak za
syrova, tak po tepelné úpravě
(zlepší se tím jejich stravitelnost).
Dají se také na zimu nakládat a zavařovat.
Capsicum Chinenses, to už je zcela jiný level. Jde vesměs o tropické
odrůdy, kterým je v končinách výrazně severněji od obratníku Raka
tak trochu zima. Vyžadují alespoň
čtyři měsíce tepla a slunka, k tomu
lehce zásaditou půdu, přiměřenou
zálivku a živiny. Spoustu živin, nejlépe organického původu, ani vítr
ani stojaté dusno. Zkrátka je jim
u nás nejlépe ve skleníku, kde také
přinášejí nejlepší pěstební výsledky. Když je nenecháte na podzim
zmrznout a šikovně je zastřihnete,
na jaře pustí nové šlahouny

a plodů se dočkáte dříve než při
pěstování od semínka.
Capsicum Chinenses se na rozdíl
od „annuum“ vyznačují tenčí stěnou, exoticky ovocnou chutí
a výraznou pálivostí. Můžeme říci,
že tam, kde s pálením „annuum“
končí, tam „chinenses“

začínají. Kdo by neznal habanero,
dlouhá léta etalon pro nejpálivější
papriky vůbec. Právě habanero
tvoří základ omáček a „chilli con
carne“. Známé jsou i pověsti, že
v Mexiku je dostávají tamní děti od
maminek ke svačině do školy...
Habanera obecně při dobrém
slunku mohou dosáhnout úctyhodné pálivosti až 350 tisíc jednotek SHU. To už jeden cítí v krku
i žaludku třeba půl hodiny. Osobně se domníváme, že habanera
jsou pro našince ještě pořád
schůdnou odrůdou, směle pojídanou za syrova. Další druhy, tzv.
superpálivky (jolokie, morugy atd.),
které končí až kolem dvou milionů
SHU (!), mohou být už jen potravou
pro retardované sebemrskače, jak
s oblibou tvrdí známý chilli pěstitel
Jiří Kosina z Nové Paky.

nad miskou dokonalého dipu, namáčíte si do něj krekry, za oknem
sněží a vy máte v těle Karibik.

Pravidelným
konzumentům chilli
se vyhýbá rýma
a nachlazení, mají
rychlejší trávení.

Na našich zahradách jsme letos
také podlehli volání divočiny. Do
jednoho ze skleníků jsme navezli
loňský hnůj od koní, smíchali
s trochou dolomitu na odkyselení
a deset kytek rodu „chinenses“
nám již vesele kvete. Máme odrůdy Trinidad Moruga Scorpion,
Brown Bhutlah, Jolokia Red, Naga
Morich, Habanero Red Savina
a Fatalii Yellow. Na podzim se
můžete těšit na skvosty v podobě

Na druhou stranu vypěstovat keřík
třeba s morugou, která má nezaměnitelně lahodnou chuť, která
vás ale vzápětí během odeznívání
škrtí až k slzám, to už chce trpělivost a přípravu. Ale veškeré to vložené úsilí, péče a peníze se vyplatí.
V době sklizně vaříte omáčku, zamoříte kuchyň i nádobí kapsaicinem, brní vás ruce, a když se jdete
vyčurat, teprve poznáte, zač je toho loket. V zimě si pak ale lebedíte

Co se týče zdravotních přínosů chilli,
ty také nejsou zanedbatelné. Pravidelným konzumentům chilli se
vyhýbá rýma a nachlazení, mají
rychlejší trávení (osobní zkušenost) a údajně i čistější cévy (obsažený kapsaicin snad má schopnost
udržovat stěnu cévy hladkou).

omáček, které budeme doplňovat
celou zimu. Některé hospodářské
přebytky z letošní chillimánie
prospívají i v květináčích u naší
restaurace, můžete se přijít přesvědčit.
Již nyní jsme ale schopni potěšit
všechny nedočkavce delikatesními ovocnými a zeleninovými
chilli dipy, které jsou podle vlastních receptů čerstvě uvařeny
z našich loňských „zkušebních“
balkonových zásob, vytažených
z mrazáků. Jsme toho názoru, že
něco tak opojného, silně návykového a přitom zcela legálního, jako
je chilli dip z naší havířovské produkce, zkrátka nemůže chybět
v lednici žádného skutečného
gentlemana, respektive jeho stejně
postižené manželky či přítelkyně.
Celá balení naleznete v našem
farmářském obchodě Ryneček
Natur, „rozlévaná“ omáčka je
k dispozici v restauraci, zejména
ve formě dipu k nachos, tyrolským věšákům nebo na přání ke
steakům. Skutečným labužníkům
pak můžeme slíbit podzimní dýňovou chilli omáčku s domácími
těstovinami. Kdo jednou vyzkoušel,
už je navždy ztracen.

m eruň kový di p
s fata li i pa pričkou

fata lii

ca ye nn e
pe pper
ha ba ne ro
re d sa vi na

h a ba n e r
o
- stře dn ě r e d
pál i vá
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Pasta&Café
Romana live
Paní cukrářka Zuzana Angyalová je čerstvou a vítanou posilou
našeho výrobního týmu. Během
svého profesního života stihla za
rekordně krátkou dobu posbírat
hromadu zkušeností a dovedností. Díky nim jsou její výtvory
nejen hezké na pohled, ale také
vyváženě sladké a šťavnaté.
Umí vykouzlit nejen narozeninové dorty, ale také zákusky, záviny, koláče, buchty, ovocné
dezerty a hlavně se nebojí
inovací. Hledá nové cesty a zkouší neotřelé
recepty, abychom
v nabídce vždy
měli něco, co se
jinde pořídit nedá.

Myšlenka rozšíření prostor
Pasta&Café Romana přišla vzápětí po otevření stávající restaurace. Během léta vznikl základní
podnět pro návrh interiéru, podle kterého pak projekční kancelář
zpracovala celou stavbu. Prakticky ihned po získání stavební
ho povolení začaly zemní práce
a také úprava původní budovy.
Vše se společně s přístavbou
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a současnou restaurací změnilo
v celek, kde si můžete popovídat
s přáteli, oslavit mimořádné události anebo uspořádat firemní
akce. Rozšířili jsme také kuchyni a posílili tým o cukrářku tak,
aby naši zákazníci odcházeli co
nejvíce spokojeni. Postupně celý
projekt doplníme zahradou se
záhony bylinek, okrasnými keři,
jezírkem a zatravněnou plochou.

Věříme, že Vy také rádi relaxujete
a náš nový zelený prostor se pro
Vás stane přívětivým a přátelským územím. Pracujeme na tom,
abychom během léta mohli otevřít zahradu pro veřejnost. Ostatně... během pravidelných návštěv
budete moci sami sledovat, zda
a jak zahrada prospívá.

nové křídlo
Pasta&Café
Romana

cesta
z burgeis
Na přelomu února a března letošního roku jsme uskutečnili další misi do
jihotyrolského městečka Burgeis, kde
sídlí naši spřátelení výrobci sýrů,
uzenin a nyní i vína. Jak jsme již dříve psali na stránkách tohoto časopisu, vysokohorský vzduch a pastva na
loukách hustých jako kožich polární
lišky jsou základem, který nelze v našich podmínkách napodobit. Unikátní chuť všech výrobků je tedy jednak
dílem přírody samotné, ve druhém
sledu pak dlouhými lety cizelovaným
uměním hospodářů. Od nich pak na
stoly v Pasta&Café Romana přichází
jedinečné sýry, máslo, uzená pancetta, speck a další masné výrobky,
které si u nás lze z jídelního lístku
objednat, nebo zakoupit ve farmářském obchodě Ryneček Natur.

Málokdo by ale čekal, že v nejsevernější části Itálie může na
jižních svazích hor najít také vinice, které poskytují pohlazení na duši každého milovníka kvašených nápojů z hroznů.
Obrazně řečeno, stálo nás hodně úsilí, abychom kartony
s unikátními víny nepustili do prodeje už dávno. Zásobu
jsme si šetřili na otevření nového křídla naší restaurace
a teprve nyní můžeme přestřihnout pomyslnou pásku na
vinném lístku a pozvat vás na sklenku dobrého moku, pro
který jsme jeli světa kraj.
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latte art
Petr Inneman, na place v naší restauraci posílil náš tým
a je přirozeným ambasadorem baru Pasta&Café Romana. S kávovarem si rozumí, jako by spolu sedávali v jedné školní lavici a na přání dokáže v mléčné pěně vytvářet doslova knižní ilustrace, od rozverných, až po
epické. Na osvojení si takové zručnosti je třeba nejen
dlouhodobá zkušenost, ale také notná dávka výtvarného nadání a citu pro sílu okamžiku. Latte art ale není
jedinou Petrovou předností. S Petrem se vám chystáme připravit překvapení jak v podobě horkých, tak
i letních chlazených míchaných nápojů.

jak se dělá latte art?
Celý proces ilustrace na mléčné pěně
vypadá jednoduše. Jednoduše uvaříte
espresso, jednoduše dolejete mléko
a mléčnou pěnu, jednoduše během nalévání děláte ty správné pohyby rukama,
jednoduše pak pomocí tyčinky něco
vykreslíte. A na tisící pokus se z toho
všeho snad jednoduše vyloupne obrázek, který očekáváte :-)

správná konzistence našlehaného mléka
je nezbytná pro
krásný výsledek
na vršku kávového nápoje

chutné
ilustrace tvoří:
Petr Ineman

UMĚNÍ ODPOČÍVAT
Skandinávský přístup k životu s vyváženým poměrem mezi prací a odpočinkem je něco, co bychom si měli
umět osvojit bez ohledu na to, jestli
jsme ženy nebo muži. Naše česká
současnost je taková, že práce je od
nevidím do nevidím a volný víkend –
pokud takový vůbec existuje – uteče
rychleji než voda v jarní bystřině.
Není divu, že zkrátka neumíme odpočívat. Obligátní týdenní dovolená
u moře to už nevytrhne a pocuchané
nervy nestihnou regenerovat. Proto
je relaxace, odreagování od zběsilého produktivního tempa, něčím, co
tělo i mysl úpěnlivě žádá. Najít si
v dnešní době chvilku jen sami pro
sebe, to začíná být poměrně nelehký úkol. Vnitřní klid je přitom důležitý nejen pro očistu mysli, ale ovlivňuje i naše každodenní fungování
a tak je nejlépe si říci prostě jednoduše: „Začnu hned teď!“
Meditace? Meditace!
Prastarý způsob, jak si pročistit duši
a znovu nalézt psychickou pohodu a
možná i nové nápady a progresivní
řešení. Výhoda je, že s meditací můžeme začít ihned a v jakémkoliv
věku. Lze ji praktikovat na libovolném klidném místě, kde nebudete
rušeni okolním světem.

Pro začátek si zvolte mírné přítmí,
pomohou zatažené závěsy, důležitá
je také izolace od okolního hluku:
zavřete okna a dveře. Nejčastěji se
medituje v naprostém tichu, ale
použít lze také klidnou instrumentální hudbu. Zpočátku může být
těžké se oprostit od svých myšlenek a snažit se jen být. V první fázi
proto začněte zlehka, a pokud se
nedokážete uvolnit, meditujte jen
na pár minut. Pomoci mohou
i úpravy meditační místnosti, aby
vám v ní bylo příjemně a nic vás
zde nerušilo. Pokud zvolíte k meditaci ložnici, zkuste postupně vyměnit syntetické materiály za přírodní. Začít můžete u postele
a v jejím bezprostředním okolí. Bude se vám během noci lépe spát,
což prospěje snazší koncentraci
při meditaci, a zároveň pomůžete
lepšímu proudění energií.
K samotné meditaci nejsou potřeba
žádné speciální pomůcky. Pokud
se chcete ale opravdu uvolnit
a dosáhnout hlubší meditace, doporučují se speciální meditační
polštáře zvané zafu (případně zabuton či zazen) vyrobené z přírodních materiálů. Kromě kruhových
polštářů jsou k dostání i různé
další podsedáky. Zafu pomáhá
uvolnit tlak na dolní pánev, kostrč
a případně i prostatu. Zároveň
poskytují i oporu páteři a ulevují
od nepříjemného pocitu v nohou,
ale také od bolesti zad a kloubů,
což ocení zejména začátečníci,
ale i pokročilí, kteří vydrží

v meditačních pozicích
i dlouhé hodiny.

třeba

Jak začít?
Posaďte se do zkříženého sedu,
narovnejte se v zádech tak, aby
hlava, krk i záda byly v jedné přímce.
Položte si ruce na kolena nebo
spojte palec a ukazováček pro lepší
proudění energie a zavřete oči.
Několikrát se zhluboka nadechněte
a následně se snažte svůj dech
zklidnit a uvědomovat si proudění
vzduchu ve svém těle. Na nic nemyslete. Na začátku bude vaše mysl
roztěkaná, ale postupně se zklidní.
Je důležité se naučit správně dýchat
a to je klíčem i ke zklidnění mysli.
Jestliže nedokážete mysl zklidnit,
představujte si místa, kde je vám
příjemně.
Známým propagátorem meditace
byl člen legendárních Beatles, kytarista a skladatel George Harrison.
Vždy říkal, že jemu pobyt v tichu
a klidu, jen s vlastními myšlenkami,
pomohl najít odpovědi na mnohá
témata, nad nimiž přemýšlel. Koneckonců, jeho pořád živá hudba je
toho jasným důkazem.
Pro meditaci a relaxaci vám u nás
v Pasta&Café Romana rádi poskytneme zázemí. Jste pro nás, i ostatní návštěvníky, příkladem malého
kousku odpočinku.
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levandule

VÝROBNA SIRUPŮ
A ZELENINOVÝCH
DIPŮ
V květnu letošního roku jsme spustili výrobu v nových prostorách a stali se oficiálními výrobci
potravin. Splnili jsme legislativní podmínky, hodili se do nerezu a v novém designu finálních
produktů jedeme do světa.
Výrobu bylinkových a ovocných sirupů takřka na koleně a v polních
podmínkách se nám dařilo provozovat celý předchozí rok. Stran hygienických požadavků ovšem bylo
všechno splněno, jak ostatně potvrdily laboratorní testy SZPI. Jsme
rádi, že se nám společně s kuchyní
Pasta&Café Romana podařilo výrobnu sirupů, omáček a dipů rozšířit. Navázali jsme tak na dědictví
předků majitelů společnosti, kteří
odkázali sady, louky a také ověřené receptury. Filosofie celého projektu tak zapadá do více jak 25 letého úsilí distribuce přírodních
preparátů v České republice.
V čem tedy jsou naše sirupy tak
ojedinělé? Především používáme
kvalitní suroviny, které si z větší
části sami pěstujeme a sbíráme.
Manufakturní způsob výroby
umožňuje senzorickou kontrolu
doslova každého kusu ovoce nebo
rostliny. Jde o kompletní ruční
práci
našich
zaměstnanců

Výběr sirupů:
Bazalkový
Levandulový
Mátov ý
Šalvějový
Meduňkový
Tymiánový
Fresh
chystáme další druhy...
v každém úseku produkce, kteří
s láskou a nadšením předávají do
výrobků i kus své duše, protože
věří v sílu a účinky přírody. Finální
spotřebitel tak má jistotu, že v jeho nápoji se nevyskytuje nic, co by
nebylo prvotřídní kvality. V recepturách nejsou umělá barviva,
ochucovadla ani konzervanty.
Konzervační účinek mají na starosti silice, jejichž použití v sirupech je na našem trhu zcela
ojedinělé.
Sirupy z naší nové produkce si již
brzy budete moci pořídit v našem
farmářském obchodě „Ryneček
Natur“. Vězte, že mnoho vědomostí, lásky a myšlenek se muselo
spojit, aby právě tento přírodní
produkt mohl přijít na váš stůl. Je
to příběh čisté přírody, předávání
znalostí, dovedností a hodnot
z generace na generaci a v neposlední řadě také naše vize a inovační nebojácnost.
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meduňka
šalvěj

Pavlín ka

Ivona

Naďa

X–Oven je
o potěšení
z jídla
Kdyby antický literát Publius
Ovidius Naso mohl skokem
v čase navštívit dnešní svět,
možná by napsal sáhodlouhý traktát na druhé nejčastější lidské téma. Opět by to
bylo o vzájemné blízkosti,
o čiré radosti a samozřejmě dovednostech. Jen by se
to tentokrát asi jmenovalo
„Umění grilovat“...
Není náhodou, že samotní Italové
umění grilování dotáhli do výšin
nebeských. I na grilu se totiž projeví vášeň, tempreament a míra citu.
Zařízení, které máme v nové kuchyni naší restaurace, se jmenuje
X-Oven a je to něco jako „gril
všech grilů“. Nejen griluje, ale také udí, peče, dusí a vaří. Musí se
s ním ale umět a osvojení takového
umění vyžaduje trpělivost a sebekázeň. Pak ale vychází na světlo
světa ty nejšťavnatější a nejkřehčí
steaky, lehce zauzená masa nebo
ryby či zelenina, zkrátka, takový
malý zázrak.

pikantní fazole – ideální
příloha ke steakům

šťavnatý steak z nízkého
roštěnce

Od června letošního roku v odpoledních hodinách náš X-Oven do
zkušebního provozu a rádi vás
pohostíme vším tím nejlepším, co
z něj dostaneme. Soudě podle
lišáckého úsměvu šéfkuchaře je
na co se těšit!

grilovaná rajčata a žampion y
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Brontosaurus
aneb létO na koňském
hřbetě
Letní příměstské tábory, tolik populární zejména mezi
dětmi z města a jejich zaměstnanými rodiči, jsou nachystány i pro letošní velké
prázdniny. Pořádáme 7 turnusů, vždy od pondělí do
pátku a začínáme od pondělí 9. 7. 2018.

Cena turnusu je 3 300 Kč
a zahrnuje 2x svačinu, 1x
oběd, pitný režim, táborový
program, výuku a jezdecký
výcvik, vedoucí zajišťující program a dohled nad dětmi.
Nástup bude každý den do 8
hodin, ukončení pak do 18
hodin. Rodiče si musí své dítě do 18 hodiny vyzvednout.

Kontakt:
SDO Brontosauři
středisko DVOREČEK
Rajnochova 6,
718 00 Ostrava - Kunčičky
tel: 722 593 656, 603 279 237
mail: info@sdo.cz

www.sdo.cz

RYNEČEK NATUR
aneb Tyrolský
nářez
O tyrolském špeku a šunce jsme psali na
straně 11. Jak se říká, papír snese všechno.
Proto jsme se ještě vydali na další místo činu,
abychom paní Martině na Rynečku nahlédli
objektivem přímo pod ruce, jimiž svědomitě
plátkuje na téměř průsvitné kousky jedinečné
uzeniny. Samozřejmě jsme i ochutnali, aby
investigativní akce byla úplná. Chuťovým
pohárkům se tak dostalo dlouho nepoznaného zadostiučinění. Jemně kořeněná,
překvapivě méně slaná, delikátní uzená
chuť, přímo si říkající o další sousto. Pro
snídaňový Ham and Eggs vynikající základ,
stejně tak s nakládanou zeleninou, dobrým
sýrem a plátkem pečiva. V neposlední řadě
jsme s tyrolskými uzeninami také vyrobili
originální „Dřevorubecký sendvič“, který
souhrou všech ingrediencí strávníka vystřelí
do sedmého nebe, protože tyrolské uzeniny
jsou respektovány i jako moderní výživa. Jak
trefně poznamenal jeden pán, kterého jsme
během focení na Rynečku také pohostili:
„Není nic lepšího než tenký plátek téhle
šunky, přes který je vidět až na Lysou
horu!“
V Zátiší 1657/2a, Havířov-Podlesí
Tel.: +420 596 750 335
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Příběh
lípy

„Košatá lípa rozklání stín
větví kolébavý nad stůl prostý,“ úvod básně Ve stínu
lípy básníka Svatopluka Čecha.
Letos uplyne kulatých sto
let od vzniku Československa, potažmo České republiky.
Asi není nikdo, kdo by neznal lípu jako dlouhověký
národní strom. Pojďme ale
trochu hlouběji do historie,
protože nějakých sto let
není v historii lípy nic zvláštního. Co takhle třeba až
před počátek novověkého
letopočtu?

Již v Antice byla lípa důležitým stromem léčení. Řecký kentaur Ceirion
získal jako lékař a prorok takový věhlas, že nakonec získal titul „syn Phyliria“. Lípa byla považována za manifestaci božského vědění, pravdy,
spravedlnosti, jasnosti a stejné míry
rozhodnosti a soucitu. Byla také věnována bohyni lásky a vládkyni země.
Naši dávní předkové v pragmatičtějším středověku věděli, že lípa je
rostlinou poslední záchrany během
závěru nekonečné zimy, kdy už sýpky a stodoly zely prázdnotou. Lidi
a dobytek ale bylo nutno nakrmit
a tehdy přicházela na řadu lípa. Její
lýko je i pro člověka v krajním případě stravitelné, hospodářským zvířa-

Chvilka
poezie
o lípě

tům chutná také. Tímto se nemůže
pochlubit žádný z jiných stromů.
Na Všeslovanském sjezdu v Praze
v červnu roku 1848 se lípa stala stromem všech Slovanů a od té doby ji
i my považujeme za národní strom. Je
jedním z nejkrásnějších a největších
listnáčů, její kořeny sahají velmi hluboko, a dávají jí tak možnost čerpat
živiny i vodu z větších hloubek. Lípa
sama se tím stává nesmírně odolnou
a stabilní. Tam, kde jehličnany s mělkými kořeny schnou a vítr je vyvrací,
odolná lípa drží a prospívá. Díky této
schopnosti se lípy dožívají mnoha
staletí, v ojedinělých majestátních případech může mít lípa obvod kmenu
mnoho metrů a stáří více než tisíc let.
Legendy praví, že už staré pohanské
kmeny čerpaly pod lipami impulsy
ze světa duchů. Křesťané pak na
lípy zavěšovali obrázky Panny Marie.
S tvárným lipovým dřevem od nepaměti pracovali řezbáři. Dělali z něho
oltáře a sochy svatých, proto tedy
„svaté dřevo“.
Květy lípy pak za jarního rozpuku
lákají včely a i člověku opět skýtají
užitek. Neboť lipový květ, ať již čerstvý, nebo sušený, byl a stále je používán jako pomocník při léčbě kašle,
rýmy a vlastně všeho, co nějak souvisí s dýcháním. Lípa dodnes historicky
chrání domy a dvory, kde se pod její
stinnou korunou odpočívalo a sousedsky debatovalo na lavičkách.

které navozují stav relaxace pro tělo
i mysl. Studie z roku 2008 uvádí, že
extrakt lípy prodlužoval dobu spánku. Antioxidanty v lipovém květu
zlepšují celkové zdraví organismu,
což zabraňuje vzniku chronických
nemocí. Schopnost neutralizovat
volné radikály je zvlášť prospěšná
pro ochranu pokožky proti známkám stárnutí. Jednou z užitečných
organických sloučenin, které se
nacházejí v lípě, je kyselina p-kumarová, kterou můžete získat právě
z lipového čaje. Tato kyselina je vhodná právě při nachlazení nebo zánětu
horních cest dýchacích. Lipový čaj
může pomoci všem, kteří trpí různými bolestmi hlavy a dalšími zánětlivými stavy, včetně podpory při artritidě a dně. Lipový čaj může přispět
také k odstranění zácpy. Pokud často trpíte žaludeční nevolností, nadýmáním, zácpou nebo křečemi, pak je
pro vás šálek lipového čaje to pravé
ořechové. Marie Treben také uvádí, že lípa pomáhá snižovat vysoký krevní tlak a odstraňovat záněty
v cévách. Lípa je ta nejskvělejší prevence a navíc ji můžete bez problému popíjet po celý den.
Lipový čaj v Pasta&Café Romana
podáváme s lipovým sirupem, citronem a dle přání i s medem nebo
dokonce rumem, v horkých dnech je
vynikající i studená verze s limetkou
a ledem.

Dnes víme, že lípa přináší celkovou
úlevu, tiší a spojuje nás se životní
silou Země. Lípa je vynikajícím dlouhodobým prostředkem na problémy
s úzkostmi a chronickým stresem.
Každodenních několik šálků silného
lipového čaje dokáže na tomto poli
v horizontu měsíců doslova zázraky.
Lipový nálev se dá pít i studený, za
horkých dní tak příjemně osvěží. Tato
kombinace je také vhodná pro muže
pro vyrovnání hladiny hormonů,

Klid přináší mně … Já přináším srdce …
Srdce přináší lásku … Láska přináší pravdu …
Pravda přináší spravedlnost … Spravedlnost přináší růst …
Růst přináší naplnění … Naplnění přináší klid …
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ryneček natur
Farmářský obchod je v provozu
sotva půl roku a už se stal vyhledávanou destinací nejen havířovských gourmetů. Nyní jsme provoz
obohatili nabídkou čerstvé zeleniny a ovoce, pocházející z produkce
buď naší vlastní, nebo lokálních
hospodářství. Ovšem individuální
přístup a pohodu můžete dále vychutnat i tak, že si k nákupu dáte

dobrou italskou kávu, sednete si
s ní ven pod markýzu a na chvíli
zapomene na shon a spěch náš
vezdejší.
Bude léto, sice ještě nevíme, co nám
nachystá, ale i tak jsme na ně připraveni. Bylinkové sirupy, z nichž okurkový, mátový, meduňkový nebo
šalvějový jsou pro horké dny jako
stvořené, již čekají v regálech. Šunky

oddaně visí na hácích, sýry jemně
voní z chladícího pultu, o zavařeninách, pečených čajích a omáčkách
na těstoviny ani nemluvě.
Milí lidé, zajímavý a kvalitní sortiment poživatin, veskrze přátelské
prostředí a ještě něco navíc. To je
náš Ryneček Natur, který těsně sousedí s restaurací Pasta&Café Romana v Havířově.

Pasta&Café Romana a Rynecek Natur team
facebook.com/pasta-romana
instagram.com/pastaromanacz
www.pasta-romana.cz

V Zátiší 1658/2a,
736 01 Havířov-Podlesí
tel.: +420 592 750 335
email: info@pasta-romana.cz

