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Hľadáme startup roka

Slovensko-maďarská obchodná a priemyselná komora v spolupráci so Slovnaftom a
OTP Bankou pripravili súťaž o najlepší slovensko—maďarský startup roka 2015. Šanca prihlásiť sa je do 23. decembra 2015, výhercovia finančnej odmeny budú známi na budúci
rok v apríli. Podporu domácim výrobcom
poskytnú aj naše čerpacie stanice. Od budúceho roka budeme v našej sieti predávať aj
regionálne špeciality od malých producentov. Zákazníkom ponúkneme kvalitné lokálne
potraviny, ktoré sa odlišujú od masovej produkcie. Takouto špecialitou je aj víno, ktoré
vyrába tvár tohto čísla – vinár Zsolt Sütő.
Vychutnať si ho môžu napríklad hostia najlepšej reštaurácie sveta v dánskej Kodani.
Pre všetkých motoristov máme dobrú správu.
V novom Katalógu odmien BONUS klubu
sme pre nich pripravili množstvo odmien a v
ponuke je aj možnosť získať palivo za body.
Odmeny si už môžu vyberať aj vo svojom smartfóne alebo tablete. Ak ešte nie ste členmi
BONUS klubu, svoju BONUS kartu si môžete
vziať už dnes na ktorejkoľvek čerpacej stanici
Slovnaft alebo Agip a okamžite zbierať body.
Prajem vám bezpečnú jesennú jazdu a potešenie z odmien BONUS klubu.

Anton Molnár
riaditeľ komunikácie a marketingu
Slovnaft, a.s.
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správy o autách

Faktúra

za elektrinu

Snáď nejestvuje automobilka, ktorá by nepripravovala
vo svojich vývojárskych dielňach jeden-dva elektrické
modely, alebo aspoň štúdiu. U veľkých výrobcov je to
povinná jazda, avšak aj malé manufaktúry ako Artega
uvažujú o vlastných elektromobiloch.

➜ Charizmatik
●
➜ Bláznivé
●
➜ Svižné
●
➜ Praktik
●
➜ Lajker
●

Malý brat

Pásová výroba

Keď sa Toyota konečne prebudila, prekvapene zistila, že vo
veľmi atraktívnom segmente RAV-4 v súčasnosti neponúka
žiadne SUV vozidlo. A tak sa hneď pustila do realizácie štúdie C-HR s prísľubom, že v marci budúceho roka bude model
v predaji. Pre Toyotu, ktorá vždy stavala na praktických riešeniach je neobvyklé, že v tomto prípade chce osloviť city motoristov. Je to však pochopiteľné, pretože táto kategória je silne
preťažená modelmi konkurenčných automobiliek. Štúdiové
vozidlo je poháňané hybridným pohonom novej generácie,
ktorý zachovajú aj pri sériovej výrobe.

Origami

Papierové vlny

Automobilka Lexus vyrobila automobil IS z 1500 kusov vlnitých kartónových tabúľ vyrezávaných na mieru pomocou počítača. Tento bezcenný,
avšak veľmi atraktívny projekt nepredviedli u prémiového modelu Toyoty.
Auto je výsledkom spolupráce dvoch britských spoločností zaoberajúcich sa špeciálnymi prototypmi a výstavnými predmetmi. Rám papierovej
kreácie je síce kovový, avšak všetky viditeľné vonkajšie a vnútorné prvky
sú z kartónu. Dielce tvorcovia vyrezávali presným technickým postupom
na základe 3D digitalizácie skutočného vozidla Lexus IS. Toto origami
auto má malý elektromotor a je schopné prejsť niekoľko metrov.
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správy o autách
Vzkriesenie

Víťaz nad Teslou?

Automobilka Artega pracuje na vývoji dvojmiestneho elektrického
športového auta. Manufaktúra v nemeckom Delbrücku dlho spala
hlbokým spánkom a jedinou známkou života bolo vozidlo GT, vyrobené v rokoch 2009 až 2012. Teraz prišiel jej čas. Nový progresívny
model s charakteristickými športovými líniami skrýva pod kapotou
elektrický pohon, ktorý podľa výrobcu na jedno nabitie umožňuje
400 km jazdy. Batérie sa dajú nabiť za hodinu a po štyroch sekundách jazdy je auto schopné zvýšiť rýchlosť na 100 km/h. Sériová
výroba modelu, ktorý zatiaľ nemá názov, je veľmi očakávaná.

krátke správy
Nielen v žltom

Je možné, že klasický americký výrobca
taxíkov značky Checker vstane z mŕtvych. Jeden z podnikov Stevena Contaria
– priateľa zakladateľa firmy Morrisa
Markina – sa usiluje o to, aby novodobú
verziu vozidla Marathon znovu dostal
do povedomia ľudí. Tento model bol
známy aj tým, že fungoval s minimálnymi
nákladmi na údržbu.

Točí sa McLaren

Ešte sa ani neuskutočnila premiéra
filmu o živote Enza Ferrariho, a už sa
pripravuje nový vzrušujúci film, venovaný ďalšej legende motocyklistického
športu. Na filmové plátno sa chystá
Bruce McLaren. O projekte zatiaľ nie je
veľa informácií, ale režisérom filmu má
byť údajne Roger Donaldson.

Szentgotthárd porastie
Milionár

Rekord Hondy

Emblematický skúter Super Cub od Hondy sa
objavil na trhu v roku 1958 a predaj tohto vydareného modelu presiahol v roku 2010 šesťdesiat miliónov kusov. Výrobca sa teraz rozhodol pre modernizáciu. V súlade so súčasnými
trendmi má mať nové EV Cub elektrický pohon
a Japonci predstavia svoju novinku na milánskom jesennom salóne motocyklov (EICMA).
Výrobca zatiaľ neprezradil žiadne technické
detaily, je však známe, že elektrický skúter bude
prednostne určený na trhy rozvojových krajín.

V aspernskom závode automobilky Opel
zrušia výrobu motorov a výrobné linky
začnú chrliť len zariadenia pohonového
reťazca. Výrobu bude postupne preberať závod v maďarskom Szentgotthárde,
ktorý sa tak stane hlavnou bázou výroby
motorov tejto značky. Do novej Astry
sa napríklad budú montovať výlučne
motory vyrobené v maďarskom závode.

Honda závidí

Automobilka Honda uvažuje o vývoji hybridného športového vozidla. Tento malý
brat silnejšieho vozidla NSX, vybaveného 550-koňovým motorom V6, chce
prispieť k vyššej konkurencieschopnosti
voči vozidlám BMW i8. Prvé informácie
hovorili ešte o 400-koňovom hybridnom
motore, ale zdá sa, že u Hondy sa uspokoja aj so silou 300 koní.

Zážitková jazda

Pre zdieľačov

Automobilka Nissan pri vývoji svojho štúdiového vozidla s čisto
elektrickým pohonom Teatro for Dayz zohľadnila predpokladané
nároky takzvanej share native generácie, ktorá na online plochách zdieľa každý svoj zážitok. Vozidlo sa tak prakticky stalo
jazdiacim počítačom. V interiéri sa nachádza množstvo veľkorozmerných displejov, kým ostatné zariadenie je veľmi sparťanské. Napríklad sedadlá a prístrojová doska majú úplne obyčajný
dizajn. Toto mierne prehnané štúdiové vozidlo predstavili na konci
októbra na autosalóne v Tokiu.
november 2015 | štýl&elán |
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svet áut

Prémiové limuzíny
strednej kategórie

Takmer luxus

Do konkurenčného boja medzi prémiovými limuzínami
strednej kategórie vstúpila tento rok silná trojica
– úplne nový Jaguar XE, nová generácia vozidiel Audi A4
a BMW 3, ktoré podstúpilo facelift.
Audi A4 – Bravúrne technické riešenia
Nemecký výrobca odhalil piatu generáciu Audi A4 na domácej pôde
Frankfurtského autosalónu. Do harmonického interiéru vyslovene tichého
auta sa okrem prístrojovej dosky s tradičnými hodinami montuje už aj digitálna. Auto výborne sedí na ceste a na jeho nastaveniach je cítiť vytrvalé
zdokonaľovanie jednotlivých detailov. Prémiová stredná kategória je už
segmentom, v ktorom – aj keď so značným navýšením nákladov –
je dostupné najnovšie bezpečnostné a pohodliu slúžiace príslušenstvo, ktoré patrilo pôvodne do väčších a silnejších áut. Do nového
Audi A4 môže majiteľ – podobne ako pri modeli Q7 – žiadať montáž LED osvetlenia, v dopravných zápchach sa vie Audi A4 samo
od seba pohnúť a zastaviť a asistent na zabránenie vybočenia
z dopravného pruhu sa dokáže držať zákrut aj na diaľnici a nepripustí, aby sme sa pri odbočovaní zrazili s protiidúcim vozidlom.

BMW rad 3 – Veľa užitočných zmien
Šiesta generácia vozidla BMW 3, prítomná na trhu od roku
2012, sa tento rok dočkala faceliftu, aký sa spravidla vykonáva v polovici životného cyklu modelu. Dizajnu auta sa zmeny
dotkli len okrajovo, avšak po technologickej stránke konštruktéri BMW nelenili a urobili veľa zmien. Popri nových, alebo inovovaných motoroch ďalej vylepšili aj head-up displej a navigačný systém Profesional, ktorý sa už do troch rokov bezplatne
a automaticky aktualizuje. Auto podporuje momentálne najrýchlejšiu mobilnú technológiu (LTE) a nový parkovací asistent
je schopný paralelne zaparkovať vozidlo úplne automaticky.
Nové BMW radu 3 je dostupné s klasickým zadným pohonom
kolies, ale aj so systémom pohonu všetkých kolies xDrive, a to
bez ohľadu na verziu motora.

Jaguar XE – Športová trieda
Slávna anglická značka sa v minulom desaťročí už raz odvážila vstúpiť s modelom X-Type do nemeckými výrobcami obsadenej strednej prémiovej kategórie. Úspech to nebol, pretože Jaguar je zvyknutý obsadzovať vo vyšších segmentoch podstatne väčší podiel na trhu. Zdá sa však,
že model XE, uvedený na trh v tomto roku bude oveľa úspešnejší: pre
jeho vyslovene športový vzhľad sú určujúcimi markantný dizajn, silné
motory a pohon zadných kolies. Zážitku z dynamickej jazdy okrem
karosérie vyrobenej na troch štvrtín z hliníka, približne 50 percentného rozdelenia hmotnosti na jednotlivé nápravy, na pevno ladeného podvozku a precízneho riadenia slúžia aj príjemný volant a
výborné sedadlo šoféra. Aj interiér je veľmi atraktívny, ale používané
materiály a kvalita vypracovania zaostanú za nemeckou konkurenciou.
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Audi A4

BMW 3

Jaguar XE

Dĺžka ........................................... 4726 mm
Šírka .......................................... 1842 mm
Výška .......................................... 1427 mm
Vzdialenosť náprav .................. 2820 mm
Batožinový priestor ......................... 480 l
Výber motorov ..... 3 benzínové, 4 naftové
Výkon..................................... 150-272 koní
Priemerná spotreba .... 3,7-5,5 l/100 km
Základná cena ........ 30 900–52 350 eur

Dĺžka .......................................... 4633 mm
Šírka .......................................... 1811 mm
Výška .......................................... 1429 mm
Vzdialenosť náprav ................... 2810 mm
Batožinový priestor ......................... 480 l
Výber motorov ..... 4 benzínové, 7 naftové
Výkon ................................... 116-326 koní
Priemerná spotreba .... 3,9-7,9 l/100 km
Základná cena ........ 30 500–58 100 eur

Dĺžka ........................................... 4672 mm
Šírka .......................................... 1850 mm
Výška .......................................... 1416 mm
Vzdialenosť náprav .................. 2835 mm
Batožinový priestor ......................... 455 l
Výber motorov ..... 3 benzínové, 2 naftové
Výkon ................................... 163-340 koní
Priemerná spotreba .... 3,8-8,1 l/100 km
Základná cena ........ 37 614–55 822 eur

Dizajn

Dizajn

Dizajn

Dizajnéri Audi stavili na istotu. Na rozdiel
od obľúbeného predchodcu tohto modelu,
ktorý podstúpil radikálne zmeny, zostal
dizajn A4 takmer nedotknutý. Najviac
si zgustli na zjemňovaní detailov, vďaka
čomu je maska chladiča atraktívnejšia.

Facelift priniesol len málo zmien. Pre
nový typ vozidla sú charakteristické upravené vtoky vzduchu pod predným nárazníkom, prekreslená zadná časť, LED svetlomety a disky kolies s novou grafikou. V
interiéri sa zmenila ponuka používaných
materiálov.

Ian Callum, ktorý skonštruoval najkrajšie typy automobilov Jaguar a Aston
Martin v 21. storočí, je vo fachu dizajnérov veľkou osobnosťou. Ani v prípade
nového Jaguaru XE nesklamal. Auto z
každého uhla pohľadu vyžaruje dynamiku
a originalitu.

Výbava

Výbava

Vďaka viacerým balíčkom výbavy –
okrem základnej výbavy je možné kúpiť
model vo verziách Advantage, Luxury
Line, Sport Line alebo M Sport – a nekonečne dlhému zoznamu extra výbavy si
každý zákazník môže vybaviť auto podľa
individuálneho vkusu.

Jaguar XE sa dá objednať v piatich rôznych verziách výbavy – Pure, Prestige,
R-Sport, Portfolio a S. Tá posledná je
špičková. Ku všetkým patrí záruka do piatich rokov, alebo do najazdenia 150 tisíc
kilometrov. Vyššie stupne už kombinujú
športový vzhľad s britským luxusom.

Výbava
Okrem základnej verzie sa dá tento
model objednať v úrovniach výbavy
Sport a Design, prípadne je na objednávku dostupný aj optický tuningový balík
S-Line. Okrem bohatej základnej výbavy
je k dispozícii voliteľné príslušenstvo.

Motor
U obidvoch ponúkaných benzínových
motorov (1,4 litrový a 150 koňový, resp.
2,0 litrový a 190 koňový motor TFSI) je
možné objednať si šesťstupňovú manuálnu, resp. sedemstupňovú prevodovku
S-tronic. Podobné je to aj v prípade dvoch
slabších dieselových motorov, u 150 koňového, resp 190 koňového motoru 2.0 TDI.
Spomedzi dvoch 3,0 litrových špičkových
dieselových motorov je možné objednať si
218 koňový len s prevodovkou S-tronic.

Motor
K 2,0 litrovému dieselovému motoru,
dostupnému v 163, resp. 180 koňovej verzii, prináleží šesťstupňová manuálna, alebo
osemstupňová automatická prevodovka.
Tri benzínové motory (200 alebo 240
koňový, 2,0 litrový, respektíve 340 koňový
3,0 litrový) sú ale na trhu len s automatickou prevodovkou. Špičkový model zrýchli
na 100 km/h za 5,1 sekundy.

Motor
Najmenší benzínový motor je trojvalcový
a disponuje 1,5 litrovým objemom a 136
koňovým výkonom. Nový je aj 2,0 litrový
a 184 koňový nový motor 320i. Namiesto
doterajšieho motora 328i nastupuje 252
koňový 330i. Špičkou je 326 koňový motor
340i. Ponuku dieselových motorov tvorí
päť 2,0 litrových motorov (s výkonom od
116 až 218 koní), kým 3,0 litrový dieselový
pohon môže byť 258, alebo 313 koňový.
november 2015 | štýl&elán |
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čitateľský test

Športiak

z ríše šeliem

Jaguar XE 2.0D
R-Sport

Je to auto z high society a pozná sa to na prvý
pohľad. Jeho anglický pôvod je evidentný všade,
hoci ho už vlastnia Indovia.

J

aguar XE pripomína časy svojej najväčšej slávy a je
dôkazom, že do prémiovej kategórie patria nielen
nemecké trio BMW 3, Mercedes C a Audi 4, ale aj
iné značky, ktoré sú občas neprávom prehliadané.
Auto sme testovali s Balázsom Fábiánom, ktorý jazdí
na SUV juhokórejskej značky, je však veľkým fanúšikom športových vozidiel. „Ak vozíte okrem seba už
aj svoju rodinu, na športovú jazdu môžete zabudnúť.
Preto som sa na tento test veľmi tešil,“ hovorí Balázs.
Jaguár je svojím výzorom definitívne atlét. Aj keď ide
o klasickú limuzínu, v mnohom pripomína štvordverové kupé. Auto je posadené veľmi nízko, čo mu tiež
pridáva na športovom výzore, ale každé nasadnutie vodič pocíti, hlavne ak ho trápia kríže. Ale tu ide
hlavne o auto, nie o vodiča. Športová krása Jaguara je
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zreteľná aj v interiéri s nízkym sedom. Palubná doska
pôsobí vkusným dojmom, avšak niektoré tlačidlá vyzerajú ako z lacnej čínskej fabriky a do tohto luxusného
auta rozhodne nepatria. Tento problém sme vnímali
aj pri infotainmentovom displeji. Určite by sa našiel
dodávateľ, ktorý vie ponúknuť modernejšie tlačidlá.

Jazdné vlastnosti
Ako prvé by sme mali spomenúť, že ide o auto so zadným pohonom, teda športiak. Aj jeho hmotnosť pod
1500 kilogramov ho predurčuje k športovej jazde, ale
auto v normálnom režime naozaj dokáže spotrebovať
menej ako šesť litrov paliva. „Ak však vypnete elektroniku a zapnete športový mód, ukáže sa drak. Neverili by
ste, ale dobre naladený dvojliter úplne stačí aj na športovú jazdu. Práve vďaka tomu, že je auto veľmi nízko
posadené, drží na ceste perfektne,“ hovorí Balázs.

čitateľský test

Testované auto bolo vybavené osemstupňovým automatom, ktorý bol ideálnym partnerom motora, a ani
v športovom režime sme nemuseli prejsť na manuálne riadenie. Aj prevod riadenia je športový, čo sa
nám veľmi páčilo, no pri väčšej rýchlosti si treba dávať
pozor. Mimochodom, ide o prvý Jaguar s elektronickým
servom. Vraj sa v automobilke čakalo, kým technológia dospeje. Dokonalé rozloženie hmotnosti v pomere
50 : 50 sprevádzajú dvojité lichobežníkové závesy predných kolies a viacprvkové zadné zavesenie. Väčšina
ramien je z hliníka, takže šasi potláča negatívne prejavy neodpružených hmôt. Púšťať sa s XF do prudkých
zákrut je okúzľujúce. Ide presne tam, kam ho nasmerujete, so sebaistou neutralitou. Čo nám však v aute chýbalo, bol adaptívny tempomat so schopnosťou zastaviť
vozidlo. V tejto cenovej kategórii by určite nemal chýbať.

Na záver
Jaguár XE je prekrásne športové vozidlo a jeho motor
je vynikajúcim príkladom toho, že sa dá vyrobiť silné,
a pritom aj úsporné auto, ktoré môže robiť radosť
majiteľovi v každej sfére. „Teším sa, keď môj syn
vyrastie, a môžeme sa vrátiť aj k takýmto typom áut.
Láska z mojej strany pretrváva”, uzatvára Balázs testovanie Jaguara.

Dôležitejšie prvky výbavy
Pohon zadných kolies, panoramatická strecha,
xenónové svetlomety s LED denným svietením,
Head-up display, Parking Pack, monitor slepého uhla,
náladové osvetlenie interiéru, systém na ochranu
chodcov - odpojenie kapoty, systém núdzového
brzdenia AEB s použitím prednej kamery, systém
kontroly jazdných pruhov.

Jaguar XE 2.0D R-Sport
Motor:
Dieselový štvorvalec
Objem valcov:
1999 cm3
Maximálny výkon:
132 kW (177 k) pri 4000 ot
Max. krútiaci moment:
430 Nm/1750-2500 ot
Rozmery:
4672/1850/1416 mm
Rázvor:
2836 mm
Najvyššia rýchlosť:
228 km/h
Zrýchlenie (0-100 km/h):
7,8 s
Priemerná spotreba:
4,2 l
Meranie Š&E:
6 l/100 km
Cena modelu od:
43 508 eur s DPH
Cena skúšaného modelu:
58 019 eur s DPH
Odporúčame
MOL Dynamic Star PC 5W-30

Partnerské servisy Slovnaftu:
HOFFER s.r.o. - Chevrolet; MARIOL KN s.r.o. - Subaru;
RIVAL CAR spol. s r.o. - Peugeot; EKOAUTO s.r.o.
Bardejov - Hyundai; AUTOSPOL VLASATÝ s.r.o. Košice
- SEAT, Škoda; AVION s.r.o. Žilina - Subaru; Omnia
Motors - Honda; Topcar Machánek - Škoda a VW;
Autotechnika, s.r.o. - Škoda, Hyundai, Mitsubishi.
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Svetové víno
je zo Strekova

Ak chcete ochutnať jeho víno, najlepšie je zájsť do Strekova
– alebo do najlepšej reštaurácie na svete v dánskej Kodani.
Reštauráciu Noma, ktorá tam servíruje víno so značkou
Strekov 1075, zdobia dve Michelinove hviezdy a v rokoch
2010, 2011, 2012 a 2014 jej prestížny časopis Restaurant
udelil cenný titul Najlepšia reštaurácia sveta.
10
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V

íno, ktoré vyrába Strekovčan Zsolt Sütő, zaujalo
someliérov z Nomy úžasnou chuťou, ktorá je
výsledkom prirodzenej výroby. Na Slovensku sa
s takýmito vínami iba zoznamujeme, avšak na západe
sa už tešia rastúcemu záujmu.

Štýl&Elán: Ako sa dá vypracovať na dobrého vinára?
Treba mať správne rodinné zázemie a žiť s vinárstvom
od detstva?
Zsolt Sütő: V príbehu o víne by som zašiel hlbšie
minulosti. Človek v pradávnych časoch, tisíce rokov
pred nami, nebol vytrhnutý z jeho prirodzeného okolia. Preto bol sám pekárom, mäsiarom, kuchárom, ale
aj vinárom. Postupne sa spoločnosť vrstvila a špecializovala, väčšina ľudí stratila kontakt s prírodou
a veľa vecí, ktoré boli predtým samozrejmé, zabudla.
U nás v Strekove vie pestovať hrozno a vyrábať víno
každý. Netreba extra profesionalitu, aby vznikol naozaj jedinečný produkt. V nedávnej minulosti sa však
začali aj vína vyrábať príliš technologicky a stratili
veľa zo svojich prirodzených chutí. Vinári boli nasmerovaní do veľmi úzkych koľají, nezostala žiadna sloboda. Toto platí nielen v našom užšom regióne, ale
na celom svete. Aj chlieb jeme už iba ten, ktorý nám
napečie veľká pekáreň. Neexistujú ozajstné regionálne rozdiely, zostala len štandardizovaná chuť pre
masy. Jedinečné veci miznú všade a zo všetkého.
Mám pocit, že ľudstvo stratilo kontinuitu s minulosťou, bohatou aj na unikátne chute.
Š&E: Niekde ste sa však museli naučiť, ako robiť víno.
Alebo stačí narodiť sa a žiť v Strekove?
Zs. S.: Pravdu povediac, ani nie som vyučeným vinárom. U nás v Strekove sa všetci venujú vínu, aj naša
rodina. Od detstva sme pracovali na vinici, chodili
sme na vinobranie, vyrábali mušt, prelievali do sudov.
Chcelo to trochu pozornosti, trochu hygieny, trochu
šťastia – víno bolo na svete. Do odbornej vinárskej
školy som nikdy nechodil, som špecialistom na diaľkový prenos dát, toto je moja pôvodná profesia.
Ak sa ale pozrieme na najzaujímavejšie vína sveta,
s prekvapením zistíme, že ich vyrábajú neprofesionáli. Títo majstri vinári sa predtým venovali niečomu
úplne inému, a preto sa stavajú k hroznu a vínu celkom odlišným spôsobom.
Š&E: Keď ste začínali s vinárstvom, vedeli ste teda,
že budete vyrábať niečo úplne iné, než ostatní?
Zs. S.: Až také priamočiare to nebolo. Naše vinárstvo
sme založili spolu bývalým obchodným partnerom
a naším cieľom bolo vytvoriť dobré víno zo Strekova.
Povedali sme si: poďme ukázať svetu, aké dobré
víno máme tu, v Strekove. Bolo to v roku 2001 a na
ďalší rok sme mali premiéru. Vtedy ešte vinný festival Strekov neexistoval. Naštudovali sme si najnovšie
technológie, ale postupne sme zistili, že to takto
nefunguje. Naše vína sa čoraz menej podobali tým, na
ktoré sme boli zvyknutí doma. V tom čase sme ešte
používali kvasinky, ktoré úplne zabíjali jedinečnosť,

Vizitka

Zsolt Sütő je vinárom zo Strekova. Profesionálne začal
vyrábať víno v roku 2002, keď založil so svojím vtedajším obchodným partnerom značku Strekov 1075. Jeho
vína sú dnes svetoznáme. Je ženatý, má dve deti.

terroir našich vín. Toto sme postupne vynechali,
a neskôr sme sa vzdali aj riadeného kvasenia. Dnes
u nás kvasíme výlučne v drevených sudoch. Neskôr
som sám prišiel na to, prečo je nevhodné držať víno
v kovových, hoci aj sterilných sudoch. Aj tu, ale aj vo
viniči kovové drôty – čiže kov, ktorý vedie teplo a elektrickú energiu – vplýva na formovanie hrozna a vína.
Vo viniči s kovovými drôtmi vzniká úplne iná mikroklíma, hrozno zreje iným spôsobom. U nás má každá
sadenica viniča samostatnú drevenú oporu.
Š&E: Sú to merateľné veci?
Zs. S.: Nie, skôr intuitívne. Moje vysvetlenie je síce
logické, ale empiricky to zatiaľ nikto nedokazoval.
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Možno je to naozaj otázka viery. Vo viniči, kde je
hrozno bližšie k zemi, sa správa úplne ináč, ako
keď rastie do výšky. Aj biologická ochrana je veľmi
dôležitá. Harmónia sa musí vytvoriť už vo viniči,
nesmieme hroznu ubližovať. Naozaj kvalitné víno sa
dá vyrobiť iba vtedy, keď hrozno vyrastie v skutočne
harmonickom prostredí. Nepoužívame chemické prostriedky. Nesmie sa stať, aby zvyšky chemikálií prenikli do nášho vína.
Š&E: Keď ste sa vybrali vlastnou vinárskou cestou,
tušili ste, že vaše vína budú oceňované skôr v zahraničí, než na Slovensku?
Zs. S.: To naozaj nie. Nemal som žiadny projekt, ani
koncepciu, všetko sa vyvíjalo samo od seba, úplne prirodzene. Dodnes sa učím, spoznávam, zisťujem. Jedno
však bolo isté od začiatku. Chceli sme vyrábať naše
pravé strekovské víno. Preto je aj naša značka Strekov
1075. Chceli sme nájsť ozajstnú tvár strekovského
vína a táto snaha nás priviedla k návratu k tradícii.
Š&E: Ako sa stavia odborné publikum a samotní
vinári k vašej práci?
Zs. S.: Často ma jednoducho nechápu. Všimol som
si to už viackrát. Odborná verejnosť sa vzdialila od
ľudí a nevšíma si, čo naozaj chcú. Ľudia potom často
dostanú to, čo im odborníci nanútia. Keď za mnou niekto z odborníkov príde, pri pohári vína sa začneme
rozprávať o víne, o ozajstnej hodnote v tomto moku.
Keď sa mi podarí rozšíriť ľuďom obzor, som šťastný,
a aj hostia odchádzajú spokojní. V takýchto situáciách
sa zabúda na predsudky, na zaužívané postoje
a moji návštevníci sa pokúsia voľne ohodnotiť víno.
K tomu však treba silnú sebareflexiu. A to nemá rád,
prípadne ju nevie podstúpiť každý. Sú ľudia, ktorí
majú radi predpísané, zaškatuľkované veci, kde je
všetko presne ohraničené. Moje vína sú viac pre ľudí,
ktorí majú radi slobodu, autentické rozmýšľanie a radi
objavujú nové veci.
Š&E: Menia sa návyky slovenských vinárov?
Zs. S.: Keď sme začínali, mali sme veľa práce s objasňovaním, prečo postupne vynechávame z výroby vína
neprirodzené veci a aplikujeme nové, respektíve staré
postupy. Vždy sa však našli vinári, ktorí nás nasledovali. Na druhej strane, aj my sme nachádzali vinárov, ktorých sme mohli nasledovať, učiť sa od nich.
Existuje tu živé a citlivé okolie, ktoré sa zaujíma
o to, čo vlastne pije a ako sa to vyrába. Pomáha nám
to v našej vinárskej misii tu na Slovensku, ale aj
v Maďarsku. Mám moravského kamaráta, ktorý mi
raz povedal: dobrý vinár si musí svoje publikum vychovať. Naše publikum je zatiaľ malé, ale rozrastá sa.
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Š&E: Vaše víno servírujú v najlepšej reštaurácie
sveta. Reštaurácia Noma v dánskom hlavnom
meste si hlavne víno vyberá veľmi starostlivo.
Ako vás objavili?
Zs. S.: Boli sme v Londýne na odbornej výstave.
Špecialistami sa to tam len tak hemžilo, mal som už
asi sto vizitiek. Všimol som si, že someliér, ktorý vyberal vína pre dánsku reštauráciu Noma, bol u nás opakovane a s veľkým zaujatím ochutnával. Potom sme
dostali e-mail, že nás pozývajú do Kodane a chcú
v Nome pripraviť degustáciu našich vín. Takto sme
sa dostali na ich vínnu kartu.
Š&E: Je to vstupenka do elitného klubu?
Zs. S.: Je to dobré hlavne preto, že si nás začínajú všímať. Boli sme na viacerých festivaloch vín, vo Viedni,
Londýne, aj Tokiu a odvšadiaľ prišla spätná väzba,
že to robíme dobre, že sme sa vybrali správnou cestou a nesmieme to vzdať. Príliš veľa obdivu by hádam
aj mohlo uškodiť, a tak si dávame pozor, aby sme
nespyšneli. Každá sláva je poľná tráva – a my pracujeme s viničom, nie s krmivom pre králiky.

NAJLEPŠÍ POMER
CENY A KVALITY

Nezávislý prieskum švajčiarskej organizácie ICERTIAS ukázal, že najlepší
pomer ceny a kvality na Slovensku majú čerpacie stanice Slovna�.
Ďakujeme za dôveru.

Šťastnú cestu | www.slovna�.sk

na domácej pôde

Všetky výhody smerujú

do BONUS klubu

Príďte si pre ne na čerpacie stanice Slovnaft a Agip.
Od 22. októbra 2015 je v platnosti nový Katalóg odmien
BONUS klubu. Ponuka je štedrá a odmeny si už môžete
vyberať aj vo svojom smartfóne alebo tablete.

Ako členovia BONUS klubu získate
veľa jedinečných výhod.
 Možnosť získať palivo za body teraz
ešte výhodnejšie
Zľavu na palivo za body si môžete uplatniť na požiadanie na
celý objem natankovaného paliva pred uhradením nákupu
palív. Za 6 BONUS bodov získate zľavu 5 centov na 1 liter
benzínu alebo nafty Tempo Plus, alebo 1 liter paliva ECO+
Autoplyn. Za 12 BONUS bodov získate zľavu 10 centov na 1
liter prémiového paliva EVO benzín alebo EVO diesel.
 Odmeny dostupné rýchlejšie aj s nižším počtom nazbieraných bodov
Novinkou, ktorá umožňuje získať vyhliadnutý tovar rýchlejšie,
je možnosť využiť nižší počet BONUS bodov a vyšší doplatok.
 Výhodné bodové ohodnotenie produktov z katalógu so širokou ponukou odmien
 Okamžité odmeny už za 45 bodov
Osem rôznych odmien dostupných okamžite na čerpacej stanici už za natankovanie jednej plnej nádrže.
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BONUS klub vo vašom mobile,
tablete alebo počítači
Čo vám to prinesie?
• Aktuálny prehľad o počte bodov
• Možnosť objednať si produkty on-line z Katalógu
odmien BONUS klubu a nechať si ich doručiť bezplatne na vybranú čerpaciu stanicu
• Môžete si pozrieť transakcie, zmeniť svoje kontaktné údaje a zablokovať kartu pri strate/krádeži
• Stačí, ak navštívite stránku www.bonusklub.sk a
vytvoríte si on-line účet v BONUS portáli registráciou vašej BONUS karty a nastavením hesla.
Ešte nie ste členom BONUS klubu? Cesta k vašim
odmenám je jednoduchá. Svoju BONUS kartu si môžete
vziať už dnes na čerpacej stanici Slovnaft alebo
Agip, a okamžite zbierať body. Ak sa zaregistrujete
elektronicky na stránke www.bonusklub.sk, získate
50 extra BONUS bodov.

na domácej pôde

Hľadáme slovensko–

maďarský startup
roka 2015

S

lovensko-maďarská obchodná a priemyselná
komora v spolupráci so spoločnosťami SLOVNAFT,
a.s., a OTP Banka Slovensko, a.s., pripravili súťaž
o najlepší Slovensko–maďarský startup roka 2015.

Odmena 5000 eur pre najlepších

Cieľom tejto novej súťaže je finančne podporiť najlepšie nápady a inovácie podnikateľov pôsobiacich v pohraničnej oblasti južného Slovenska a severného Maďarska.
Odmenu 5000 eur získa najlepší slovenský, ako aj najlepší maďarský podnikateľský zámer.

Uzávierka prihlášok deň
pred Vianocami

Záujemcovia sa môžu do súťaže prihlásiť do 23. decembra 2015, pričom svoje podnikateľské zámery môžu predkladať existujúce, aj novo založené spoločnosti, a tiež
jednotlivci. Prvé kolo bude vyhodnotené do 29. februára
2016, následne budú najúspešnejší uchádzači pozvaní,
aby v druhom kole osobne prezentovali a obhájili svoje
projekty. Víťazi súťaže budú známi do 29. apríla 2016.

Ďalšie informácie, štatút súťaže a formulár
na podanie projektu nájdu záujemcovia na
stránke www.smopk.eu

Kto má väčšiu šancu uspieť?

Na súťaži sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby.
Porota bude hodnotiť realizovateľnosť, inovatívnosť, kreativitu a prínos k rozvoju slovensko-maďarských vzťahov. Šancu získať lepšie hodnotenie majú súťažiaci, ktorí
poskytnú verifikovateľné referencie a preukážu pripravenosť na realizáciu svojho projektu.

Kto môže súťažiť o 5000 eur
Existujúce spoločnosti, novo založené spoločnosti, jednotlivci
Časový harmonogram
• Do 23. decembra 2015 – prijímanie prihlášok
• Do 29. februára 2016 – vyhodnotenie 1. kola
• Do 29. apríla 2016 – vyhodnotenie 2. kola
a vyhlásenie víťazov
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Východne

od zimy

Exotické ázijské destinácie
Čo robiť, keď do Európy zavíta mrazivé zimné počasie a my máme chuť
na letnú dovolenku? Odpoveďou je
návšteva exotických krajín s tropickým podnebím. Indonézia, Malajzia,
Srí Lanka či Thajsko sú čoraz dostupnejšie a umožnia nám aspoň na krátky
čas zanechať za sebou sychravý starý
kontinent.

Srí Lanka

P

estrofarebnosťou pripomína gigantickú Indiu, avšak
v ľudských rozmeroch, ktoré dovoľujú vidieť zaujímavé miesta v priebehu jedného týždňa. Obľuba Srí
Lanky – niekdajšieho Cejlónu – neustále stúpa, ale ostrov
stále patrí medzi tajomné poklady Ďalekého východu. Žijú
tam vedľa seba rôzne tradície a návštevník tam nájde
zmes exotických farieb, vôní, tvárí a zvykov. K tomu pripočítajme pláže na pobreží Indického oceánu a tisíce rokov
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histórie, čo umožňuje skvele skombinovať oddych a prehliadku
pamiatok. Toto všetko môžeme absolvovať medzi ľuďmi, ktorí
svoje tradície zabudovali do každodenného života. V správaní a
obliekaní miestneho obyvateľstva globalizácia nespôsobila radikálne zmeny. Turistov najviac udivujú nádherné čajové plantáže,
ruiny dávnych osídlení, mystické pútnické miesta a fascinujúce
budhistické sochy.
Okrem slonieho sirotinca Pinnawaly, ktorý symbolizuje vzťah
tunajších ľudí k prírode, je významnou atrakciou obrovská skalná
pevnosť Sigiriya, čiže Levie hrdlo, ktorá sa týči nad rovinatým
terénom. Z hradu postaveného na 185-metrovej skale v 5. storočí sú už len ruiny, avšak pre nádherný výhľad sa oplatí absolvovať tento namáhavý výstup. Ruiny Polonnaruwa, zaradené do
zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, boli v 11. až
13. storočí prosperujúcim hlavným mesto Srí Lanky. Dodnes si
táto lokalita zachovala svoju
monumentálnosť, podobne,
Počet obyvateľov:
ako aj dvetisíc rokov starý
20,2 milióna
skalný kostol Dambulla.
Časové pásmo:
Pätnásť metrov vysoký chrám,
UTC +5:30, +6
vytvorený z piatich jaskynPoužívané jazyky:
ných častí zdobených fresangličtina, sinhálčtina,
kami a chrám, má pôdorys
tamilčina
dosahujúci plochu futbaloOficiálna mena:
vého ihriska. Najdôležitejším
srílanská rupia (LKR).
pútnickym miestom Srí Lanky
1 eur = 160 rupií
je Anuradhapura. Pred 2400
Podnebie: Tropické, ročná
rokmi bola prvým hlavným
stredná teplota na mormestom krajiny a práve tam
skom pobreží je 26-27 °C,
podľa legendy dosiahol Budha
v horských oblastiach len
osvietenie v tieni stromu bó.
18-20 °C.
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Indonézia

 B

ali, Borneo, Jáva, Komodo – Indonézia je
bohatá na prírodné krásy. Najväčší ostrovný
štát sveta pozostáva z takmer 18 tisíc ostrovov.
Osídlená je len tretina, pričom najznámejším z ostrovov je určite Bali. Nie je to náhoda, pretože patrí k najkrajším miestam našej planéty. V slnečnom počasí je
v meste Jatiluwih nádherný výhľad na terasy so sadenicami ryže a na jazere Bratan, ktoré je takmer stále
zahalené do hmly, pláva kostol Ulun Danu. Rovnako
úchvatná je aj svätyňa vybudovaná na vrchole skalnej
steny Ulu Watu. Na ostrove Bali sa určite oplatí navštíviť Ubud. V rušnom meste s osobitnou atmosférou je
najväčším zážitkom les opíc, kde sa zvieratá pohybujú
voľne medzi turistami.
Jáva s hlavným mestom Indonézie Jakartou je najľudnatejším ostrovom na svete. Okrem starého prístavu a
historického centra ponúka ďalšie atrakcie. Bašta jávskeho umenia Yogyakarta sa dodnes pýši samostatným sultanátom, chrámy
hinduisticko-budhisPočet obyvateľov:
tickej éry, Borobudur
252 miliónov
a Prambanan, sú najČasové pásmo:
väčšími v krajine a troUTC +7:+8, +9
jica sopiek v Národnom
Používané jazyky:
parku Bromo-Tengger je
angličtina, holandčina,
dôkazom dramatickej
javánčina, balijčina
Oficiálna mena:
indonézska rupia (IDR).
1 eur = 14 285 rupií
Podnebie: Rovníkové,
tropické, ročná stredná
teplota je 26-27 °C, v jednotlivých mesiacoch sa
odlišuje len o 1-2 °C.

geologickej histórie. Hlavnou atrakciou ostrova Borneo,
rozdeleného medzi Indonéziu, Malajziu a Sultanát Brunej,
je džungľa. Pozdĺž morského pobrežia sú nedotknuté
pláže a more tam potápačom otvára fascinujúci podmorský svet. Na ostrove Komodo je hlavným lákadlom suchozemská fauna, pretože ostrov je prirodzeným miestom
výskytu najväčšej jašterice na svete, obávaného komodského varana.
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cestovanie

Thajsko

 P

Malajzia

 E

xotické orchidey, pestrofarebné vtáctvo, fantastická
kuchyňa, gigantické mrakodrapy – Malajzia má pre každého niečo, čo sa oplatí vidieť, ochutnať a vyskúšať.
Jedným zo symbolov krajiny je budova Petronas v hlavnom
meste Kuala Lumpur. Do roku 2004 bola najvyššou budovou sveta a dodnes je najvyššou budovou s dvoma vežami.
Kto nemá chuť vystáť dlhý rad na prechod cez oceľový most,
spájajúci v 172-metrovej výške dva vežové objekty, môže si
vybrať televíznu vežu Menara KL, ktorá tiež poskytuje nádherný výhľad na pulzujúce veľkomesto. Pri pohľade na husté
osídlenie si vieme len ťažko predstaviť, že pred stopäťdesiatimi rokmi tam nebolo nič, len jedna baňa. Ďalšími lákadlami
v meste sú vtáčí park a park orchideí. V prvom môžeme zažiť
voľne lietajúce exotické vtáky a v tom druhom nás očaria
kvety s bohatstvom tvarov, vôní a odtieňov. V Kuala Lumpur
sa oplatí vidieť indickú a čínsku štvrť, známe svojím nočným
životom. Exotická čínska štvrť je tiež v meste Melaka, zapísanom v zozname Svetového kultúrneho dedičstva. Unikátnu
atmosféru má aj Georgetown, ktorý si zachovalo svoju
podobu ešte z čias anglickej kolonizácie. Malajzia je rajom
pre gastro turistov. Čerstvé jedlá sú pripravované z miestnych
surovín a pri ochutnávaní nie je
limitujúci obsah našej peňaženky.
Sú totiž veľmi lacné. Malajzia je
Počet obyvateľov:
dobrou
voľbou pre ľudí, ktorí nie sú
30 miliónov
zvedaví
na architektúru, ale chcú
Časové pásmo: UTC +8
vidieť
prírodné
krásy. Hora Mount
Používané jazyky:
Kinabalu
a
jaskyne
Mulu, park
malajčina, angličtina,
orangutanov
v
nedotknutom
dažďotamilčina, čínština,
vom
lese
Kabili-Sepilok,
súostrovie
thajčina
Perhentian s jednou z najkrajších
Oficiálna mena:
pláží na svete, ostrov Pulau
malajský ringgit (MYR).
Tioman
s bielymi koralovými
1 eur = 4,7 ringgitov
útesmi...
všetko sú to nezabud
Podnebie: Tropické,
nuteľné
zážitky.
ročná stredná teplota je
27-28 °C, s hojnými zrážkami v každom mesiaci
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ravdepodobne najobľúbenejšia destinácia európskych turistov, ktorých sem láka rušný Bangkok, svetoznáme budhistické chrámy a pláže. Na trhoch
v Bangkoku pulzuje život vo dne aj v noci, pričom najzaujímavejším z nich je plávajúci trh Wat Sai. V hlavnom meste s viac než 14 miliónmi obyvateľov však niet
núdze ani o tiché miesta. Turisti môžu vstúpiť do stoviek chrámov či kláštorov a vychutnávať si pokojné pro
stredie. Najvýznamnejšími z nich sú svetoznámy chrám
What Pho so 46- metrovým ležiacim Budhom, chrám Wat
Traimit strážiaci Zlatého Budhu a chrám Wat Phra Kaew.
Nesklame ani návšteva kráľovského paláca. Najstarším
posvätným miestom Thajska je Nakhon Pathom neďaleko
Bangkoku. Nachádza sa tam najvyšší budhistický pomník na svete, 127 metrov vysoký Phra Pathom Chedi, kým
chrámy a ruiny starého hlavného mesta, Ayuthaye, sú
súčasťou Svetového kultúrneho dedičstva.
Prevažná väčšina turistov spája prehliadku architektúry s oddychom na plážach. Dovolenkovým centrom je
najväčší ostrov krajiny Phuket, nazývaný aj perlou juhu.
Jeho piesočnaté pláže s jemným bielym pieskom, palmy,
príjemná morská voda, prekrásna panoráma, ako aj možPočet obyvateľov:
nosti surfovania a potápania
67 miliónov
sú vyhľadávané aj najnáČasové pásmo: UTC +7
ročnejšími dovolenkármi.
Používané jazyky: thajThajské výletné miesta sú
čina, angličtina
známe rušným nočným živoOficiálna mena: thajský
tom, ale na mnohých, menej
baht (THB). 1 eur = 40,5
známych plážach si prídu
bahtov
na svoje aj tí, ktorí túžia po
Podnebie: Tropické monzútichom, ničím nerušenom
nové, v čase od novembra
oddychu v bezprostrednej
až do februára priemerná
blízkosti prírody.
denná teplota sa pohybuje
okolo 30 °C, a teplota mora
v celom roku je 27-29 °C.

B787 Dreamliner

Vyberte si let snov
do svojej vysnívanej
destinácie.
Užite si pohodlie a neporovnateľnú eleganciu počas
letu z Viedne do viac ako 150 destinácií sveta.
qatarairways.at

gastronómia

Jemná chuť

gaštanov

Je november a námestia sú plné vône pečených
gaštanov. Vyskúšajme aj doma, čo všetko sa dá vyčariť
z hebkých plodov, vylúpnutých z pichľavého obalu.
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gastronómia

Suroviny: 1 kg gaštany, voda.

Pečené gaštany
Príprava:

1) Čerstvé gaštany umyjeme a na každom z nich spravíme ostrým

nožom zárez na vypuklej časti. Dbajme na to, aby sme zarezali len
šupku, vnútro nie. 2) Zarezané gaštany namočíme na hodinu do vody,
aby šupka zmäkla. 3) Vyberme vhodnú panvicu, nalejme do nej deciliter vody a vložme do nej gaštany. Pečme dovtedy, kým sa pri zárezoch neotvoria. Ak používame plech na pečenie, aj vtedy nalejme pod
gaštany trocha vody, inak pri pečení vyschnú.

Tip Š&E: Veľa receptov si vyžaduje očistené gaštany,
preto musíme pečenie začať týmto krokom. Zarežeme kríž
na vypuklej strane gaštanov, dáme na plech na pečenie, do ktorého
sme naliali deciliter vody a pod alobalom pečieme pol hodinu.
Čistíme ich ešte teplé, pôjde to ľahko.

Gaštanová polievka
Príprava:

1) Cibuľu pokrájanú na kocky podusíme na masle a pridáme nadrobno
posekaný cesnak. 2) Očistíme zeler, mrkvu a zemiaky, pokrájame ich na
menšie kúsky a opražíme ich spolu s cibuľou a cesnakom. Na záver pridáme
očistené gaštany spolu so soľou a korením. Trošku podusíme. 3) Potom
prilejeme liter základnej šťavy z mäsovej polievky alebo vodu a uvaríme
všetko do mäkka. 4) Vyberieme niekoľko gaštanov na zdobenie a vyberieme
aj bobkové listy, a celú polievku rozmixujeme. 5) Potom zahustíme podľa
vlastného vkusu a po pridaní smotany ešte raz celé uvedieme do varu.
Na dekoráciu použijeme červené korenie a namrvené gaštany. Servírujeme
s chrumkavým chlebom na namáčanie.

Info Š&E:
Ľudoví liečitelia
pripisovali gaštanom priaznivé účinky pri liečení
hnačky a ochorení dýchacích ciest, ale používali
ich aj na zmiernenie kŕčov.
Saponín obsiahnutý v gaštanoch má antioxidačné
účinky, znižuje zápaly
a pomáha pri liečení ciev.
Výťažok z listov má účinok
uvoľňujúci svaly a znižuje
aj reumatické bolesti.

Suroviny: 30 g masla, 1 cibuľa, 1 strúčik cesnaku, 400 g olúpaných gaštanov, 1 stredne veľký zemiak, 2 mrkvy, polovica zeleru, 1 malá lyžička materinej
dúšky, bobkový list, soľ, čierne korenie, červené korenie, 2 dl sladkej smotany

Suroviny: 500 g vykosteného mäsa z jeleňa, 50 g masla, 5 dl chutného
piva, 1 pol. lyž. múky, 2 ks cibule, 3 ks mrkvy, 2 ks petržlenu, polovica
zeleru, 100 g pečených gaštanov, čerstvé výhonky tymianu, 3 bobule
borievok, 3 bobule nového korenia, 2 ks badiánu, soľ, čierne korenie.

Jelenie ragú na gaštanoch

Príprava:

1) Mäso nakrájajme na kocky a obalíme v múke. 2) V panvici pod pokrievkou

roztopíme maslo a podusíme na ňom cibuľu nakrájanú na kocky. Keď už trochu sčervená, pridajme mäso a opražme do zlatista. 3) Obsah panvice podlejme pivom a posypme korením, rozpracovaným v strúhanke – badián
ponechajme celý na dekoráciu pred servírovaním. Zakryme pokrievkou a na
miernom plameni nechajme variť asi hodinu. Mäso nesmie byť úplne mäkké.
4) K polohotovému jeleniemu mäsu pridajme mrkvu pokrájanú na pásiky, petržlen a zeler nakrájané na kocky. 5) Opäť zakryme a nechajme vrieť približne
pol hodinu. 6) Za ten čas môžeme uvariť a očistiť gaštany, ktoré sa pridávajú
k ragú len v posledných 10 minútach. Gaštany rozrežme na polovicu a nevaríme viac ako 10 minút. Môžu sa ľahko rozvariť.
november 2015 | štýl&elán |
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Suroviny: 250 g gaštanovej masy, 50 g cukru, 60 g rozdrobených
sušienok, 2 polievkové lyžice kakaa na varenie, 5 polievkových lyžíc
čerstvej pomarančovej šťavy, 2-3 polievkové lyžice pomarančového
lekváru, kôra z polovice pomaranča, 1 tabuľka postrúhanej čokolády

Gaštanovo-pomarančový trufel
Príprava:

1) Gaštanovú masu roztlačíme vidličkou a pridáme do nej postrúhanú
pomarančovú kôru a kakao. 2) Osobitne zmiešame rozdrobené sušienky
a pomarančovú šťavu a pridáme ku gaštanovej mase. Dôkladne spracujeme
a v dávkach pridávame pomarančový lekvár. 3) Štvrť hodiny necháme odstáť.
Za ten čas sušienky nasajú vlhkosť a trufel zhustne. Z masy potom vytvoríme
guľky a obalíme ich v postrúhanej čokoláde.
Tip Š&E: Gaštany majú široké použitie: od ich varenia a pečenia
až po rôznorodé gastronomické špeciality. Gaštanové pyré môžu
konzumovať aj ľudia citliví na lepok.

Suroviny:
200 g očistených
gaštanov,
1 šálka očistených
slnečnicových jadier,
300 g špaldovej
múky (celozrnnej),
200 g hladkej múky,
1 polievková lyžica
olivového, tekvicového
alebo sezamového
oleja, 1 polievková
lyžica soli, 1 cibuľa,
100 g slaniny bacon,
trošku vlažnej vody,
kocka droždia

Gaštanovo-cibuľový chlieb
Gaštanové mousse
Príprava:

1) Gaštanové pyré roztlačíme vidličkou. 2) Mlieko, vaječný
žĺtok, škoricu a cukor dáme do malého hrnca. Na slabom
ohni za stáleho miešania masu zahustíme, prilejeme víno
a necháme vychladnúť. Potom primiešame ku gaštanovej
mase a nakoniec pridáme mascarpone. 3) Vaječné bielka
vyšľaháme na tuhú penu, ktorú opatrne primiešame do
gaštanovej masy. 4) Celé naplníme do vrecúška na penu
a na hodinu vložíme do chladničky. Môžeme servírovať aj
v pohároch, v tom prípade dáme do chladničky masou
naplnené poháre.
Suroviny: 250 g gaštanového pyré, 1 kávová
lyžička mletej škorice, pol dl vína sherry, 2 vajcia,
1 dl mlieka, 1 polievková lyžica hnedého cukru,
100 g mascarpone
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Príprava:

1) Gaštany uvaríme a roztlačíme tlačidlom na zemiaky. 2) Múku
zmiešame s gaštanmi, slnečnicovými jadierkami a rozmiešame
v nej aj droždie. Prilejeme 1-2 dl vlažnej vody, práve toľko, aby sme
dostali ťahavé a voľné cesto. 3) Cibuľu pokrájanú nadrobno zdinstujeme a necháme vychladnúť. Slaninu bacon pokrájame na kocky
a spolu s cibuľou vmiesime do cesta. 4) Masu udržiavame v teple,
pokryjeme a necháme ju vykysnúť na dvojnásobok. 5) Potom ju
vložíme do rúry predhriatej na 180°C a pečieme zhruba 1 hodinu.
Info Š&E: Gaštany sú známe pod viacerými názvami: sladké
gaštany, jedlé gaštany, kým ušľahtilý druh nazývajú aj gaštanom
marónskym. Jeden strom je schopný pokryť zimnú spotrebu jedla
pre jedného človeka. Druh gaštanu Castanea začne kvitnúť ako
20-ročný a dožije až do 1000 rokov. Jeho drevo je výborné, ale
používa sa aj ako okrasná drevina pre krásnu korunu.

TIETO ČERPACIE
STANICE ZBIERAJÚ
POUŽITÝ KUCHYNSKÝ OLEJ
Bánovce nad Bebravou
Banská Bystrica
Banská Š�avnica
Bardejov

Bra�slava

Bytča
Detva
Dolný Kubín
Dubnica nad Váhom
Dunajská Streda
Galanta
Handlová
Hnúšťa
Humenné
Jaslovské Bohunice
Kežmarok
Kolárovo
Komárno

Košice

Kremnica
Krupina
Levice
Liptovský Mikuláš
Lučenec
Malacky
Mar�n
Michalovce
Modra
Moldava nad Bodvou
Námestovo

www.slovna�ludom.sk

Trenčianska
Par�zánska cesta
Hutná
A.T.Sytnianskeho
Duklianska
Bajkalská
Eisnerova
ul. Schneidera Trnavského
Wolkrova
Herlianska
Korytnická
Púchovská
Bra�slavská
Hlavná
Hlavná cesta
Nábrežie Oravy
Továrevská
Bra�slavská II.
Hlavná
Šalská cesta
Prievidzká
Hlavná
ul. Osloboditeľov
Nižná brána
Novozámocká
Bra�slavská
Novozámocká
Hutnícka
Trieda KVP
Trieda SNP
Moldavská I.
Herlianska
Dolná
ul. Osloboditeľov
Družstevnícka
M.R.Štefánika
Haličská
Pezinská
Kollárova
Močarianska
Štefánikova
Rožňavská
Slanická osada

Nitra
Nová Baňa
Nováky
Nové Zámky
Par�zánske
Pezinok
Piešťany
Poltár
Poprad
Považská Bystrica
Prešov
Prievidza
Púchov
Revúca
Rimavská Sobota
Rožňava
Ružomberok
Senec
Senica
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Svit
Šahy
Šaľa
Šamorín
Štúrovo
Topoľčany
Trebišov
Trenčín
Trnava
Trstená
Veľký Kr�š
Veľký Meder
Vráble
Vranov nad Topľou
Vrbové
Zvolen
Žiar nad Hronom
Žilina

Baničova
Chrenovská
Cintorínska
Trenčianska
Výpalisko
Nitrianska
Myslenická
Bra�slavská
ul. Slobody
Svitská cesta
Sládkovičova
Duklianska
Rusínska
Nedožerská
Nimnická
M.R.Štefánika
Cukrovarská
Košická cesta
Bystrická cesta
Bra�slavská
Vajanského
Popradská
Hviezdoslavova
ul. Sovietskych hrdinov
Hlavná
Hon�anska II.
Nitrianska
Bra�slavská cesta
Komenského
Stummerova
M.R.Štefánika
Bra�slavská
Gen.M.R.Štefánika
Bra�slavská
Bučianska cesta
ul. Mieru
Lučenská
Bra�slavská
Hlavná
Prešovská
Piešťanská
Tulská
ul. SNP
Vysokoškolákov

kultúra

Máte radi Vivaldiho?

Barokový hudobný génius, teraz v úchvatnej 3D show, zažiari v novembri
v bratislavskej Incheba Expo Aréne. Po Slovensku sa zároveň preženie
aj legendárna Abba. Z iného hudobného súdka bude Big beat de luxe,
ktorý si obdivovatelia nesmrteľného Deža Ursinyho určite vychutnajú.

Vivaldianno

klasika

Bratislava, 29. 11. 2015

Ï

Výnimočný koncert s exkluzívnym tanečným vystúpením
a unikátnou 3D show na pozadí príbehu o Antoniovi Vivaldim.
Dve jarné predstavenia boli beznádejne vypredané a aj to nadchádzajúce v Incheba Expo Aréne sľubuje obrovskú dávku
emócií. Excelentné výkony sláčikových virtuózov podfarbené
nadupaným rockovým pozadím a zasadené do veľkolepého
vizuálneho rámca, o ktorý sa postaral svetoznámy japonský
výtvarník Kosuke Sugimoto.
www.ticketportal.sk

muzikál

Flashdance

Bratislava, 19. – 21. 11. 2015

Po úžasnom úspechu titulov Les Miserables, Chicago
či Jekyll a Hyde sa na Slovensko chystá ďalší zo série
kultových muzikálov. Slávny americký hudobný film
sa zákonite musel dostať aj na svetové divadelné scény
a vznikla energiou nabitá show, ktorá žne obrovské
úspechy. Teraz prichádza spolu s excelentným súborom
Městského divadla Brno aj k divákom na Slovensku.

Ï

www.ticketportal.sk

koncert

Big beat de luxe – lekcia Ursiny
Bratislava, 26. 11. 2015

Ï

Dežo Ursiny – skladateľ, spevák, gitarista, filmár, neopakovateľná osobnosť
československého bigbítu, autorita, ktorej význam nezanikol ani dvadsať rokov po jeho smrti. Na koncerte pri príležitosti tohto výročia uvedú
Ursinyho piesne výrazné osobnosti všetkých generácií súčasnej hudobnej scény: Miroslav Žbirka, David Koller, Jana Kirschner, Peter Lipa, Buty,
Katarzia, Talent Transport, Ivan Štrpka.
www.ticketportal.sk
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kultúra

Kristína Ježovičová
Červená jej pristane

Albert Marenčin – Vydavateľstvo Pt

Svet sa potkol na povrchnosti
a zlomil si pritom členok. Odvtedy
chodí s barličkami v podobe pushupiek,
výrazných líčidiel, umelých rias, anorexie.
A mužov prestalo zaujímať, aká je žena
vo vnútri, kým vyzerá sakramentsky dobre
v červených minišatách.

Peter Weleslaw Kuzmišín
Bohovia starých Slovanov

¿

Eugenika

Poznáme mýty grécke, rímske,
blízkovýchodné, božstvá indické
či tibetské, počuli sme aj o Odinovi
či Thorovi. Ale čo vieme o pôvodných
slovanských božstvách? Konečne
prichádza jedinečná „slovanská
Odysea“ bohov a legiend o nich
z celého slovanského sveta.

DVD

Kobry a Užovky

Deň blbec

Bontonfilm

Jeden z najlepších stredoeurópskych
filmov sezóny. Dráma o dvoch
bratoch, ktorí každý po svojom nakladajú s bezútešnosťou svojej
existencie. A keď sa zdá, že Užovka
by mohol byť konečne šťastný, objaví
sa Kobra a situácia sa obom vymkne
spod kontroly.

¿

Cinemart

Á
Á

Svieža nemecká komédia, ďalší zásah do
čierneho od tvorcov úspešnej
komédie Fakjú pán profesor. Till žije pokojným životom bankového úradníka, až kým
ho bankový lupič nevezme so sebou ako
rukojemníka. Vtedy zistí, že dobrodružstvo
je to, čo mu v živote chýbalo.

CD
9

Imt Smile
Acoustic Best

Queer Jane
Flowerville

Universal Music

Self-Titled

Album s príchuťou
60. rokov, plný ľahkosti a melódií o nič menej chytľavých ako tie od originálnych Beatles! Nahrávanie debutového albumu trojice mladých slovenských hudobníkov bola pasia a čistá radosť,
čo má napokon rovnaký efekt aj na poslucháča.

9

špeciálne októbrové akustické
turné skupiny sprevádza aj vydanie albumu, ktorý okrem pätnástich
známych hitov v „unplugged“ verzii s
použitím tradičných akustických i úplne
netradičných nástrojov obsahuje ako bonus
aj nové verzie skladieb Po kvapkách a Urobme si lásku.

krížovka

Vyriešenú tajničku nám zašlite na adresu Podniková a marketingová komunikácia, SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava na korešpondenčnom lístku alebo elektronicky emailom na adresu magazin@slovnaft.sk do 22. novembra 2015. Z úspešných riešiteľov októbrovej tajničky sme vyžrebovali týchto troch: Ladislava Bošanského z Dolného Kubína,
Otíliu Galgóczyovú z Veľkých Kapušian a Filipa Hudeca z Dudiniec. Výhercovia získavajú palivovú kartu na nákup motorových palív v sieti čerpacích staníc SLOVNAFT v hodnote 20 eur.
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TURISTICKÉ KARTY

MISKOLC PASS

ÚSPORNÉ POHODLNÉ JEDNODUCHÉ
Nech sa vaša rekreácia s turistickou kartou Miskolc Pass stane skutočným zážitkom.

S kartou Miskolc Pass môžete
bezplatne navštíviť a využívať:
Miestnu dopravu (neobmedzene) Jaskynný kúpeľ (celodenná vstupenka)
Plážové kúpalisko Selyemrét (celodenná vstupenka) Fitnesové plážové
kúpalisko v Miskolctapolci Hrad v Diósgyőri Múzeum Panónske more
Pamätný dom Ottóa Hermana Galéria múzea Ottóa Hermana
Galéria Miskolc - Múzeum dejín divadla a herectva Hutnícke múzeum
Múzeum maďarskej ortodoxnej cirkvi Štátna lesná železnička v Lillafürede Jaskyňa Anna alebo jaskyňa Svätého Štefana Zoopark a Park
kultúry v Miskolci účasť na jednej z garantovaných tematických túr
viac ako 70 zľavnených služieb v hoteloch, reštauráciách,
dobrodružných parkoch a na ďalších miestach
najväčšia zľava na taxislužby v krajine (možnosť využívania služieb
spoločnosti Best of Taxi s 33% zľavou)

Druhy kariet:
Karta Miskolc Pass
Karta Miskolc Pass
Karta Miskolc Pass
Karta Miskolc Pass

-

24 hodinová: 6 500 Ft
48 hodinová: 10 500 Ft
72 hodinová: 14 300 Ft
120 hodinová: 16 000 Ft

www.miskolcpass.com

horoskop

Teplo

domova

Katy
Perry
25. 10. 1984

Leonardo
DiCaprio
11. 11. 1974

Whoopi
Goldberg
13. 11. 1955

Matthew
McConaughey
04. 11. 1969

V sychravom jesennom počasí sa stáva stredobodom
vesmíru náš domov. Teraz je čas venovať sa sebe, rodine,
aj svojim priateľom, ktorí pozvanie na návštevu isto
neodmietnu. November nám ponúkne veľa príležitostí
dohnať to, čo sme v lete nestihli.

Baran

Váhy

Býk

Škorpión

21. marec – 21. apríl

Jeseň nie je pre vás práve najľahším obdobím roka,
napriek tomu sa vám teraz podarí dostať z nej to najlepšie. Pozvite si k sebe domov ľudí, ku ktorým máte
blízko. Príjemné chvíle, ktoré spolu prežijete, vám presvetlia sychravé dni.

22. apríl – 21. máj

Po rušnom období si teraz užijete pokojnejší mesiac.
Doprajte si viac času na oddych a nešetrite na sebe
ani peniazmi. Predchádzajúce mesiace priali sejbe, ale
teraz je čas žatvy. Užite si každý okamih.

Blíženci
22. máj – 21. jún

Pri svojej dobyvačnej nálade môžete počítať s plnou
podporou Amora. Teraz môžete hravo uskutočniť to, čo
ste dlho odkladali. Váš šarm a rozhodnosť vám umožnia dobyť každé srdce a nový splň mesiaca 11. novembra je šancou na nový začiatok.

Rak

22. jún – 21. júl

Každý o vás vie, že oddane milujete svoju rodinu, avšak
teraz budete mať chuť venovať sa viac aj svojim priateľom a známym. S domácimi prácami to nepreháňajte.
Ak máte toho v pláne viac, požiadajte radšej o pomoc.

Lev

22. júl – 23. august

Po predchádzajúcich rušnejších mesiacoch sa teraz
radšej stiahnete do úzadia a doprajete si pokojné
večery v súkromí. Ak budete mať náladu venovať
sa umeleckým aktivitám, alebo začať s meditáciou,
momentálne je najlepšie obdobie.

23. október – 22. november

Ak máte pocit, že vo vašom živote niečo chýba, začnite sa venovať nejakej charitatívnej činnosti. Určite
nájdete ľudí, ktorí potrebujú vašu pomoc. Urobíte šľachetný skutok a dobročinnosť bude mať priaznivý
vplyv aj na vašu náladu.

Strelec

23. november – 22. december

Nadišiel čas nechať vytrysknúť svoje emócie.
Povedzte smelo a otvorene, čo potrebujete a od koho
to očakávate. Pomôže vám to vyriešiť staré spory
a priblížiť sa k ľuďom, ktorí sú pre vás dôležití.

Kozorožec

23. december – 20. január

Kľúčovým slovom novembra je tolerancia a empatia.
Nečakaná životná situácia vás náhle prinúti vžiť sa
do kože iného človeka a pozrieť sa na svet jeho optikou. Ak túto neľahkú skúšku zvládnete, budete sa
cítiť oveľa lepšie.

Vodnár

Niekto vás posunie dobrým smerom a vo vašom spôsobe života nastanú pozitívne zmeny. Ak sa chcete
zbaviť starých zlozvykov, porozmýšľajte nad tým,
o koľko budete bez týchto zlozvykov bohatší. Váš organizmus sa vám za vašu pozornosť odvďačí.

Chladné týždne usmernia pozornosť aj toho najaktívnejšieho Vodnára na svoj domov. Rekonštrukcia či veľké
upratovanie – pustite sa bez váhania do toho. Úspech
je zaručený a vy sa budete doma cítiť ešte lepšie.

Panna

Ryby

24. august – 22. september

November bude pre vás pracovný, vďaka čomu sa podstatne zlepší aj vaša finančná situácia. Spolu s kolegami
sa vám podarí vyriešiť istú komplikovanú pracovnú úlohu,
čo priaznivo ovplyvní atmosféru na vašom pracovisku.
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21. január – 19. február

20. február – 20. marec

V tomto mesiaci sa dostávajú do popredia vzájomné sľuby. Udalosti okolo vás sa čoskoro zrýchlia,
nepôjde však o nič dramatické a vy nebudete ľutovať
ani najmenšiu chvíľku.

Nyíregyháza
v každom počasí!
Počas chladných jesenných dní nie je nič príjemnejšie, než po osviežujúcej prechádzke navštíviť v spoločnosti rodiny alebo priateľov miestne
kúpele. Ak vás zaujíma kultúra, využite príležitosť a navštívte niektoré
z múzeí. Na záver dňa si po večeri v štýlovej reštaurácii vychutnajte
niektorú z páleniek, charakteristických pre tento kraj.

Sóstózoo

Odporúčame:

Najlepší zoologický park Európy v roku 2015

V dubovom lese, poskytujúcom domov najvzácnejším zvieratám sveta,
sa môžu návštevníci prechádzať medzi 5000 zvieratami. Turistov túžiacich po nevšedných zážitkoch tu očakáva ocenárium, tropická džungľa,
či tučniacka šou. Spomedzi sto európskych zoologických záhrad sa
Zoopark v Nyíregyháze stal najlepším európskym zooparkom v kategórii do 500 tisíc návštevníkov.

Liečebné a zážitkové kúpele Aquarius

Zdravie, krása, elegancia.

Ostrov pokladov, šmýkačka kamikaze, bazén s vlnobitím – v zážitkových
kúpeľoch si každá veková kategória návštevníkov nájde pre seba tú
najlepšiu zábavu. Nová liečebná časť s rozlohou 1400 m2 očakáva
návštevníkov s rôznymi liečebnými terapiami, počnúc fyzioterapiou a saunou až po individuálne liečebné procedúry.

Múzeum Andrása Jósu

Kto sa zaujíma o kultúru, môže si vybrať aj túto jeseň niektorý z kvalitných programov, pripravovaných v múzeu. Okrem stálych výstav s
názvami „Žltý čert“, „Išiel som na jarmok“ a „S láskou k ľudstvu“ má táto
ustanovizeň v talóne vždy aj nejakú novinku.

Palác kociek

Obľúbeným miestom prívržencov hračiek LEGO je Palác kociek.
V kreatívnej časti areálu hry neslúžia len pre radosť detí, ale rozvíjajú aj ich
vnímanie, zručnosť, komunikáciu, a aj ich osobnosť. V 3D kine sa premietajú animované filmy vyrobené výlučne pre túto skupinu návštevníkov.

+ Tipy

Pre aktívnych turistov: prechádzka alebo jazda na bicykli
na promenáde Kneipp
Pre milovníkov prírody: prechádzka v Botanickej záhrade
Pre labužníkov: značkové regionálne pálenky a jedlá
Informácie: Nezisková organizácia Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.,

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
www.nyiregyhaza.info.hu

podporujeme

Odovzdajte použitý

kuchynský olej
na Slovnafte

Rozšírenie zberu použitého kuchynského oleja z domácností
na 88 čerpacích staníc Slovnaft ohlásili spoločnosti Slovnaft
a Meroco na tlačovej konferencii priamo na čerpacej stanici

V

yprážate často alebo len sem-tam? Máte radi
sušené paradajky v oleji či sardinky? Čo robíte
s olejom, ktorý vám zostane? Vylievate ho do
výlevky, WC alebo len tak za dom... Nič z toho nie je
správne riešenie – olej vám zanesie kanalizáciu, upchá
ju, zápach priláka nepríjemných hlodavcov. Alebo
olej znečistí podzemnú vodu. Máme pre vás lepšie riešenie. Doneste použitý kuchynský olej na čerpaciu stanicu
Slovnaft. Ochránite prírodu aj svoju kanalizáciu a za to
vás Slovnaft odmení.
Za každý prinesený použitý kuchynský
olej získate extra body v Klube BONUS,
ktoré môžete premeniť na odmeny
podľa vlastného výberu.

Odovzdaný olej na Slovnafte dostane druhú šancu.
V spolupráci s partnerskou spoločnosťou Meroco premeníme nepríjemný odpad na energiu – po úprave sa
z neho vyrobí biopalivová zložka do motorovej nafty.
Gratulujeme! Ak ste odniesli použitý olej z vašej kuchyne
na Slovnaft, v tomto momente ste priateľskí k životnému
prostrediu druhýkrát. Biopalivová zložka z použitého
kuchynského oleja totiž znižuje tvorbu skleníkových plynov o viac ako polovicu.
Už asi neváhate, že k nám olej prinesiete.
Máme pre vás už iba pár praktických rád:
• vhodné sú všetky typy rastlinných olejov
• odovzdávaný olej nesmie obsahovať zvyšky potravín
ani vody
• zlejte olej cez sitko do čistej a suchej PET fľaše alebo
originálneho obalu odovzdajte olej obsluhe na čerpacej stanici
• obsluha olej vizuálne skontroluje a na vašu Bonus
kartu pripíše body
• hreje vás pocit, že ste udržali svoju kanalizáciu
a životné prostredie čistejšie

Zoznam čerpacích staníc, kde môžete použitý kuchynský
olej odovzdať, nájdete na stránke www.slovnaftludom.sk
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Máte nápad, ako skrášliť svoje okolie?
Je tu 10. ročník grantového programu Zelené oázy!
Žiadosti o podporu posielajte do 7. decembra 2015.

www.oazy.sk

