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Stará tržnica

PROGRAM

Piatok 26. 11. 2021

Štvrtok 25. 11. 2021

Hlavný Stage
10:00 – 11:00

10:00 - Vodné someliérstvo - Tomáš Šajgal,
sommelier

11:00 –12:00

11:00 - Štandardy v mletí kávy - Kávoholik
Pavol Paták, kávový majster a odborník na
kávové stroje

12:00 –13:00

12:00 - Nutričná prednáška nielen o káve
- Simona Almášiová, nutričná poradkyňa

13:00 –14:00

Workshop zóna

13:00 -Domáca príprava čaju

14:00 –15:00

14:00 - Na káve - hosť Samuel Chlpek,
blogger a konzultant v cestovnom ruchu pre
malé a stredné podniky

15:00 –16:00

15:00 - Cacao Espresso - nové trendy, alternatíva ku káve - Ing. Martina Matejičková,
founder Kakaw Co+

16:00 –17:00

16:00 - Po stopách čaju a jeho zdravotných
účinkoch - Jozef Zajac, Čajový dom

15:00 - Latte ART

16:30 - Domáca príprava kávy

17:00 –18:00

18:00 –19:00

18:00 - Peter Luha - vystúpenie
multižánrového gitaristu, speváka
a skladateľa

9:00–11:00

9:00 - DJ Neprišiel - štartujeme druhý deň

11:00 –12:00

11:00 - Nutričná prednáška nielen
o káve - Simona Almášiová,
nutričná poradkyňa

12:00 –13:00

13:00 –14:00

13:00 -Domáca príprava čaju

14:00 –15:00

14:00 - Na káve - rozhovor so zaujímavým
hosťom

15:00 –16:00

15:00 - Štandardy v mletí kávy - Kávoholik
Pavol Paták, kávový majster a odborník na
kávové stroje

16:00 –17:00

16:00 - Vodné someliérstvo - Tomáš Šajgal,
sommelier

17:00 –18:00

17:00 - Cacao Espresso - nové trendy, alternatíva ku káve - Ing. Martina Matejičková,
founder Kakaw Co+

18:00 –19:00

18:00 - Po stopách čaju a jeho zdravotných
účinkoch - Jozef Zajac, Čajový dom

15:00 - Latte ART

16:30 - Domáca príprava kávy

Zmena programu vyhradená.

Milá návštevníčka, milí návštevník,

srdečne Vás vítame na Festivale Káva Čaj Čokoláda Bratislava 2021. Tešíme
sa, že ste sa rozhodli stráviť čas v spoločnosti ľudí, ktorí svoju prácu robia
s láskou, s pokorou a zanietením. Hlavne v tejto neľahkej dobe. Sme
radi, že aj tento rok sú tu pre Vás baristi, teatendri, čokolatieri, ktorí sú
pripravení ukázať to najlepšie zo svojej práce a venovať Vám svoj čas
naplno.

Môžete sa naučiť niečo nové, ochutnávať a spoznávať nové chute, naučiť
sa kresliť mliečnou penou do espressa a dozvedieť sa o príprave kávy
v domácich podmienkach. Stačí si len vybrať a užívať si atmosféru
Festivalu.

Užite si tieto dva dni naplno, žite, bavte sa a relaxujte. Spoločne s Vami
budujeme v našej krásnej krajine kultúru, ktorá so sebou prináša kvalitu,
rozmanitosť a možnosť výberu.

Ďakujeme že ste nám zostali verní a prišli svojou účasťou podporiť festival,
a samozrejme aj všetkých vystavovateľov, ktorí sa na Vás veľmi tešili.

Prajeme Vám krásne inšpiratívne dni plné KÁVY, ČAJU A ČOKOLÁDY.

Team Festivalu Káva Čaj Čokoláda:

Ivan Čižmárik
Miloš Kováč

Hlavní partneri:

Partneri:

Organizátor festivalu:
Marko production s.r.o. Jakabová 57 • 821 04 Bratislava • OZ Craft Slovakia • info@kavacajcokolada.sk
Zmena programu vyhradená. Organizátor nezodpovedá za správnosť údajov a obsahu.

KAVIARENSKÁ TRENDOVOSŤ

Keď som sa naposledy vyjadroval ku kaviarenskej
trendovosti festivalových novín v roku 2018, nikto z
nás by nečakal, ako sa svet v nasledujúcich rokoch
kvôli pandémii obráti o 360 stupňov. V situáciách,
v ktorých sa majitelia, prevádzkari, personál, ale aj
zákazníci ocitli, kaviarenská trendovosť ako pojem
nabrala úplne iné rozmery. Akoby to bolo včera, keď
pandémia začala zatvárať jeden podnik za druhým.
Bol som práve v Lisabone a čerpal inšpirácie HoReCa
segmentu tejto príjemnej krajiny. Keď som prišiel domov, ulice zívali prázdnotou a mnohé prevádzky pod
rúškom tmy a s tabuľkou closed už nefungovali. Tie
ďalšie si rúško nasadili na seba a otvorili aspoň výdaj
cez okienka. Myšlienky späť nás môžu hnať k úzkostiam, ale vždy máme na výber minimálne dve cesty
a rovnako tak tomu je aj teraz. Všetkým prevádzkam
HoReCa segmentu a kaviarňam nevnímajúc klesli tržby a z pohľadu manažmentu sa musel začať ozdravný
systém, ktorý ako tak dovolí prečkať nestabilnú dobu.
Často som sa vybral do ulíc hlavného mesta, sledoval som, kto sa ešte zubami nechtami drží a kto to už
zabalil. Držal som palce všetkým, ktorých som videl
denne bojovať a rád som ich podporil nákupom dobrej kávy, aj keď len so sebou.
PRACUJETE S TÝM, ČO MÁTE
Keď sa v myšlienkach prenesiem späť do mojich
začiatkov, pamätám si čo pre mňa znamenala kaviarenská trendovosť za barovým pultom novootvoreného koktailového baru. Trend sa jednoducho
skrýval vždy v niečom novom. V novom vybavení, v
krásnych nových pohároch alebo prístrojoch, ktoré
nikto z blízkej konkurencie nemal. Pre mladého
človeka bolo skvelé pracovať s novými vecami, cítil
som sa jednoducho výnimočne. Ale pandemické časy
mnoho podnikov naučili pracovať s tým, čo majú. Na
nové espresso stroje nezostalo po vyplatení miezd a
ďalších nákladov dostatok financií. Ale v niektorých
podnikoch som videl, ako sa rozhodli aj s tým málom
čo-to urobiť. Rozhodli sa pre opravy, repasovanie.
Malé zmeny, ktoré mali hostí pripraviť k veľkému
návratu. Bolo to milé, ale zároveň to prevádzkari
brali ako skvelú príležitosť, tu a teraz zapracovať na
niečom, čo sa možno počas plnej
prevádzky v uplynulých rokoch nedarilo. A o tom to
je. Ak sa nechcete v prevádzke zamerať len na svoji
štamgastov, potrebujete ľudí upútať. Možno máte v
sklade staré poháre, ktoré v istom roku vyšli z módy.
Je čas ich vybrať a pracovať s tým, čo máte. Na jednej strane ušetríte náklady, trocha prispejete aj ku
udržateľnosti a predsa len to zákazník môže oceniť.
Veď príbeh napríklad o starých pohároch, ktorým ste
vdýchli nový život, je časť z úspechu predaja vášho
produktu.
PRACUJTE S TÝMI, KTORÝCH MÁTE
Ďalšou súčasťou vašej prevádzky sú ľudia. Aj keď
niektorí sa rozlúčili s vami pre nestabilnosť v gastro
odvetví alebo ste sa s niektorými museli rozlúčiť vy
(z akýchkoľvek dôvodov), je na čase začať pracovať s
tými, ktorých ste si nechali, a ktorí sa rozhodli zostať

po vašom boku. Ešte nikdy nebolo neskoro začať pracovať na tovaroznalectve alebo sa priučiť technikám
upsellingu. Majstrami sa nestávame po škole, ale v
praktickom živote a nikto nie je dostatočne múdry
na to, aby sa nemohol každý deň niečo nové naučiť.
Preto sa vrhnite do vzdelávania. Učte sa tímovo, čo
vás mimochodom určite ako prevádzku aj zocelí, ale
rovnako doprajte vašim zamestnancom aj školenia,
ktoré si počas rušných predkoronových rokov nestihli urobiť. Alebo tie, o ktorých dlhodobo snívajú a
vy vďaka ním môžete pomôcť aj svojmu podniku. Ak
sa napríklad niekto z personálu chce zdokonaliť vo
fotografovaní alebo video tvorbe, doprajte mu to a
dohodnite sa s ním na oplátku, že určitým spôsobom
pomôže vášmu podniku v marketingových aktivitách.
PRACUJTE VTEDY, KEDY MÁTE
Veľa voľného času znamenalo veľa premýšľania. A to
z praxe nie vždy prináša výhody. Možno zrazu máte
o nejaké starosti menej a tak sa rozhodnete svojmu
podniku pomáhať dňom či nocou. Možno ste s týmto začali už počas lockdownu a zachraňovali vás to
pred nič robením. Ale pamätajte, že ak budete pracovať 24 hodín denne, síce budete cítiť neskutočný
príval nápadov, skôr či neskôr však vyhoríte. Nebojte
sa preto stanoviť si svoje mantinely a vedieť taktiež
relaxovať a užívať si voľno. Práve to vás vie dokonalo
pripraviť a nabudiť, aby ste vo svojej práci vydávali
skvelé výkony.
Nech už v nás korona obdobie vytvorilo pozitíva alebo negatíva, žime dneškom – tu a teraz. Lebo iba
tak sa dopracujeme ďalej. Ani myšlienky ako bolo
kedysi dobre, ani prehnané očakávania do budúcnosti nás nenakopnú lepšie ako práca na detailoch,
ktoré vidieť v prevádzke dnes. Prajem personálu a
manažmentu dobrosrdečných hostí, ktorí ocenia
detaily a hosťom taký podnik, v ktorom sa každý
jeden zamestnanec snaží zo seba vydať čo najviac.
Samozrejme s úsmevom na tvári :)
Ing. Samuel Chlpek
Blogger a konzultant v cestovnom ruchu
pre malé a stredne podniky

AKO MLIEKO,
IBAŽE Z HRACHU.
Švédska značka SPROUD™ premieňa prírodnú silu
žltého hrachu na chutnú alternatívu mlieka. Vďaka
krémovej konzistencii a príjemnej chuti s prehľadom nahradia aj klasické mlieko v raňajkovej kaši či
v penivom kapučíne. Produkty Sproud predstavujú
rastlinné mlieka, ktoré sú vhodnou alternatívou voči
klasickým mliečnym výrobkom. Prečo? Vyrábajú sa

AKO SA VYRÁBA SPROUD
Všetko sa začína na poliach, kde rastie žltý hrach.
Je bohatý na vlákninu a bielkoviny, vďaka čomu je
ideálnym základom zdravého a kvalitného nápoja.
Zbiera sa vo Francúzsku a Kanade, odkiaľ sa presúva ďalej na spracovanie do Švédska. Hrach sa osuší,
zbaví sa šupky a následne sa z neho pomocou moderných technológií získava drvením jemný prášok,
ktorý je plný bielkovín.
Tento proces využíva o 80 percent menej vody ako
je to pri výrobe mandľového mlieka a produkcia produktov Sproud potrebuje menej pôdy ako sójové či
ovsené mlieko, čo robí z hrachu aktuálne najudržateľnejšiu surovinu.
Súčasťou rastlinných výrobkov Sproud sú tiež vitamíny (B2, B12, D), voda, vápnik, ovsený olej alebo
agávový sirup, ktoré sa pridávajú k hrachovému
základu neskôr – podľa jednotlivých verzií. Všetko
chutné sa následne dostane do obalu, ktorý je – ako
inak – priateľský k životnému prostrediu a putuje k
zákazníkom.
SPROUD NEMUSÍ BYŤ V CHLADNIČKE
Produkty Sproud nie je potrebné dávať do chladničky a oproti klasickému mlieku vydržia až 365 dní.
Vďaka unikátnemu zloženiu a rastlinnému pôvodu
bude Sproud vždy čerstvý a chutný. Na Slovensku je
dostupný v troch variantoch:
Sproud Original (1000 ml) – ideálny na akékoľvek
použitie pri varení
Sproud Barista (1000 ml) – ideálny do kávy alebo
čaju, má bohatú penu
Sproud Unsweetened (1000 ml) – ideálny pre keto
diéty a nízkokalorické stravovanie, úplne bez cukru
sproud-nahrada-mlieka
DO KÁVY ALEBO LEN TAK NA PITIE
Ako by ste pili mlieko, ibaže zdravšie a s minimálnou
uhlíkovou stopou. Sproud je procesom spracovania,

zo žltého hrachu, sú vegánske a životné prostredie
zaťažujú menej ako orieškové mlieka. Majú teda mimoriadne nízku uhlíkovú stopu. Navyše, neobsahujú
žiadnu laktózu, orechy, lepok ani geneticky modifikované zložky.

chuťou aj vlastnosťami jednoznačnou voľbou pre
tých, ktorí si uvedomujú, že treba byť zodpovedný
voči životnému prostrediu.
Navyše, produkty Sproud sú skutočne chutné a použiteľné v podstate kedykoľvek. Pijete kávu alebo čaj?
Ideálna voľba. Máte chuť na mlieko? Ideálna voľba.
A to bez výčitiek.
Tieto švédske produkty sa pýšia aj certifikáciou „Sugarwise“ (ako prvé spomedzi rastlinnej konkurencie), ktorá oceňuje značky s dennou odporúčanou
hodnotou cukru, ktorú stanovila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).
6 FAKTOV O PRODUKTOCH SPROUD:
• majú 5-krát viac bielkovín
ako mandľové mlieko a
3-krát viac ako ovsené
mlieko
• obsahujú o 50 % menej
cukru než mliečne výrobky
• neobsahujú žiadne stopy
orechov, sóje, laktózy ani
lepku, sú teda bez najčastejších alergénov
• sú plné vitamínov, vlákniny aj bielkovín, ktoré pochádzajú zo žltého hrachu
• uhlíková stopa je o 75 %
nižšia ako pri mliečnych
výrobkoch
• hrach je regeneračná plodina pre pôdu, keďže pri
svojom raste do nej vracia
dusík a zároveň pomáha
pri kolobehu vody v pôde
Švédska značka vyrába produkty, ktoré sú synonymom
udržateľnosti. A vďaka Premium Brands konečne dostupné aj na Slovensku.

AKO
NA DOMÁCU
PRÍPRAVU KÁVY

V60

AEROPRES

CHEMEX

FRENCH PRESS

32 g

16 g

38 g

65 g

stredné

stredné - jemné

stredné - hrubšie

hrubšie

500 ml

200 ml

600 ml

1 000 ml

96 ˚C

90 ˚C

96 ˚C

96 ˚C

3 – 4 min

1:30 min

4 – 5 min

4 min

MOCCAMASTER

VALKURE

MOCCA

ESPRESSO

75 g

22 g

naplniť sitko

17 g

stredné

hrubé

stredné - jemné

jemné

1 250 ml

350 ml

po ventil

40 ml

95 ˚C

96 ˚C

99 ˚C

94 ˚C

4 min

3 min

1 min

30 sek

gramáž kávy

hrúbka mletia

množstvo vody

teplota vody

čas na prípravu

®
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vovom segmente poskytuje komplexné ɰȢʍˇby. Kávu praˇenú vo vlastnej mokaviarǉȹ

vového segmentu.
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remnom bufete. ÃǉɰƃƼný paušál vám ɰɥɁȢɁƼȶɁɰʁ pripraví na mieru ɥɁǁȦƃ mnoˇɰtva kávy, ktorú denne
e.
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Ak ȃȦadáte vhodný darƼek pre svojich obchodných partnerov, Ƽi ʍˇ pred Vianocami alebo aj poƼas roka, kávou nikdy ȶȈƼ nepokazíte .
Na obal umiestnime vaše logo, krátky text alebo aj vlastnú potlaƼ. Získate tak originálny darƼek, ktorý vám zaruƼí, ˇe zostanet e
u svojich partnerov vˇdy viditǉȦȶȊ. Pri šálke výberovej kávy si na vás zaruƼene vˇdy spomenú.
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Štúr/mentálna obnova

Beȹovský/dobrɁǁɨʍˇȶƅcesta

Jánošík/legendárna energia

Štefánik/chute sveta – 100 % arabika, vǃƃka ktorej precítite cȃʍʁPeru, Mexika, Brazílie, Kene, Panamy, Hondurasu, Kolumbie,

Ostrolúcka/ikonickƅƺȃʍʁ

BátɁɨȈƼka/hriešna vitalita

Kontakt:

@kavoholik

www. kavoholik.sk

@kavoholik.sk

kavoholik

KÁVA A UMENIE
K SEBE PATRIA,
LATTE ART JE
TOHO JASNÝM
DÔKAZOM
CHCE TO TRÉNING
Trénovať, trénovať, trénovať. To je jediný spôsob,
ako sa môžete doslova prekresliť k dokonalému
umeniu. Kým sa naučíte kresliť symetrické obrázky,
miniete niekoľko litrov mlieka a kilá kávy. Výsledok
ale bude stáť za to. Každým pripraveným cappuccinom budete zručnejší a budete sa zlepšovať.
DOKONALÉ ESPRESSO S CREMOU JE ZÁKLAD
Základom pre latte art je dokonalé espresso. Ak píšem, že dokonalé, myslím tým s hustou a tmavou
cremou na povrchu. Baristi často používajú dvojité
espresso, aby dosiahli lepší kontrast.
DÔLEŽITÁ JE AJ TRYSKA
Veľmi dôležitá je a aj sila trysky a taktiež jej koncovka. Výkonnosť trysky ovplyvní teplotu a s ňou
súvisiaci tlak v bojleri. Ideálny tlak pre speňovanie
mlieka je 1 – 1,1 baru. Koniec trysky môže mať rôzny tvar, počet a veľkosť dierok. U väčších a drahších kávovarov sa dajú aj vymeniť. S tryskou, ktorá má koniec s väčšími dierkami, napeníme mlieko
rýchlejšie a často aj s veľkými bublinkami. Naopak,
s menšími dierkami a väčším počtom, napeníme
mlieko jemnejšie a pomalšie.
MLIEKO MUSÍME SPRÁVNE NAPENIŤ
Správne napenené mlieko musí mať krémovú konzistenciu a teplotu okolo 60 stupňov Celzia. Pri
penení je dôležitý správny uhol náklonu a držania
konvičky a tiež ponor trysky. Čím jemnejšiu
penu dokážeme urobiť, tým lepšie nám
kreslenie pôjde.
VÝSLEDNÝ OBRÁZOK OVPLYVNIA
AJ ŠÁLKY
Tvar a veľkosť šálky ovplyvnia výsledný obrázok. Ak chceme skutočne umelecký výsledok, šírka šálok
by mala byť čo najširšia. Do šálok na
caﬀe latte sa vojdú aj dve – tri rozetky
a kombinované zložitejšie obrázky.

Táto nádherná, no zároveň aj
zábavná technika, ponúka neskutočne veľa možností na zdobenie
vášho cappuccina alebo caﬀe latte.
Latte art objavili samotní baristi
a vo svete je známe už niekoľko
desaťročí. U nás je to kratšie, no
v poslednej dobe je táto technika
„mliečneho umenia“ stále viac
populárnejšia.

KONVIČKY S OSTREJŠOU VÝPUSŤOU
Vo všeobecnosti platí, že čím ostrejšia výpusť, tým
zložitejší obrázok dokážeme nakresliť. Konvičky
s oblou výpusťou sú vhodné na jednoduchšie tvary,
akými sú srdiečka alebo jabĺčka. Kľúčom k správnemu latte art je taktiež neustále miešanie napeneného mlieka a v jeho prelievaní z konvičky do konvičky.
NA ZAČIATKU TO MÔŽETE SKÚSIŤ AJ SO ŠÁLKOU
POLOŽENOU NA STOLE
Na akýkoľvek obrázok začnite mlieko pomaly nalievať z výšky 5 cm tak, aby ste mali čo najviac hnedého priestoru na kreslenie. Prúd napeneného mlieka, ktorý tečie z výšky, sa musí dostať pod cremu
espressa. Akonáhle budete mať plnú polovicu šálky,
opriete konvičku o šálku, konvičku nakloníte a tým
do nej dostanete mliečnu penu. Nakláňanie je jeden z najťažších pohybov pri latte art. Začiatočníkom odporúčam, aby si nechali pri nalievaní mlieka
do espressa šálku opretú o stôl. Sústredíte sa tak
najmä na techniku nalievania mlieka. Pokročilejší
baristi už držia šálku v ruku, čo je oveľa zložitejšie.

PO STOPÁCH
ČAJU
Mgr. Jozef Zajac a Mgr. Milica Jahelková sú dlhoroční čajoví nadšenci. V Bratislave
prevádzkujú Čajový Dom - veľkoobchod, špecializovanú čajovú maloobchodnú
predajňu, čajovňu a najstarší eshop s čajom s vyše 15 ročnou tradíciou a vlastným
dovozom. Absolvovali mnohé školenia v Číne, Indii, Nepále a Japonsku. Prednášali
na medzinárodných čajových festivaloch na Slovensku v Čechách a Poľsku. Ako
prví Slováci si vyrobili svoj prvý vlastný čaj, ktorý sa stal svetovým unikátom. Viac
sa o nich dozviete na www.cajovydom.sk/o-nas
nym zimám a pomerne chladným letám má oblasť
Wuyi vynikajúce podmienky pre rast čajovníka.
Najznámejšími čajmi z tejto oblasti sú Wu Yi Shan
Da Hong Pao (Veľké šarlátové rúcho), alebo Wu Yi
Shan Qi Lan (Medová Orchidea). Jedinečné zloženie
pôdy bohatej na minerálne látky nemalým dielom
prispieva k chuti a kvalite čaju. „Esenciu skál“ cítiť v
každej šálke.
V oblasti Meng Ding, pod horou Meng Ding Shan,
v provincii Sichuan nás naša čajová cesta zaviedla
do spriatelenej čajovej fabriky, kde sa vyrábajú vý-

ČÍNA
Naša úplne prvá čajová cesta viedla do kolísky čaju
– Číny. V Pekingu sme strávili niekoľko intenzívnych
dní v čajovej škole a neskôr zložili neľahkú štátnu skúšku a získali certifikát z odbornej znalosti a
správnej prípravy čajov. Následne sme sa presunuli
do hôr Wu Yi, ktoré sú svetovým kultúrnym dedičstvom a nachádzajú sa v provincii Fujian v blízkosti
rieky Jiuquxi. Rieka spolu s 36 vrcholmi a 99 skalami vytvára unikátne prírodné a ekologické prostredie pre skalné čaje (Wuyi Yan Cha). Vďaka mier-

borné zelené čaje. Čajovníky v tejto oblasti rastú na
prírodnej hranici, kde sa nížinatá Čína mení na hornatú. Pôda je červená a bohatá na živiny. Oblasť by
sa dala nazvať aj oblasťou večnej jari, keďže je tu
ročne vyše 150 daždivých dní a veľmi vlhko. Prostredie je neskutočne zelené a plné čerstvého vzduchu.
Vďaka čomu oblúbený Meng Ding Si Bei Xiang (Štyry
voňavé šálky), či Meng Ding Mao Feng (Ochlpené vrcholky) získavajú svoj nezameniteľný charakter. Na
týchto plantážach, z ktorých naše čaje pochádzajú,
sa čaj pestuje organickým spôsobom a spracúvava
sa aj japonskou technológiou.

DARJEELING
Ďalšou čajovou destináciou bol slávny Darjeeling.
Čajová oblasť v Indii medzi Nepálom, Tibetom a
Bhutánom sa prirovnáva k Champagne medzi čajmi. Nachádza sa južne od národného parku Kangchenjunga, v ktorom sa týči rovnomenný tretí najvyšší vrch sveta. Počas trojhodinovej cesty autom

JAPONSKO
Krajina vychádzajúceho slnka, krajina, kde sa čaj
stal neoddeliteľnou súčasťou stolovania a nápojom,
ktorý osvieži kedykoľvek v priebehu dňa. Medzi najznámejšie japonské čaje patria sencha, matcha či
gyokuro. Japonsko leží na rozhraní štyroch tektonických dosiek, vďaka čomu má pôda roznamanité
zloženie. Na malom území sa môže zloženie pôdy
líšiť, vďaka čomu môže mať jedna odroda čajovníka
v dvoch susediacich údoliach rôzny charakter. Kvalita čaju nadmorskou výškou rastie a čaje, ktoré sú v
Japonsku pestované v nadmorských výškach od 400
do 650 metrov, sú už považované za vysokohorské.
Medzi najznámejšie japonské čajové oblasti, odkiaľ
čaj dlhoročne dovážame na Slovensko, patria napríklad Uji, Shizuoka a Kagoshima.
Naše dlhoročné nadšenie, radosť z objavovania a
bohaté čajové znalosti a zručnosti, ktoré sme nadobudli na osobných stretnutiach s čajovými odborníkmi v Číne, Indii, Nepále a Japonsku, sme pretavili
do čajov, ktoré nemajú vo svete obdobu. Náš prvý
GABA čaj vznikol v roku 2017. Predchádzalo tomu
asi ročné plánovanie a komunikácia s výskumným
ústavom v Japonsku. Tento rok sme rozšírili našu
ponuku a v Japonsku sme experimentálne vyrobili
niekoľko druhov GABA čaju. Vo výrobnom procese
sme zohrali klúčovú rolu, a bez nás by tieto čaje vôbec nevznikli. Každoročne experimentujeme s novými odrodami a snažíme sa doladiť výrobné procesy
tak, aby mal náš čaj čo najvyšší obsah GABA aminokyseliny. Vedecké štúdie preukazujú, že táto látka
pomáha regenerovať mozog, priaznivo pôsobí pri
psychickej záťaži a zlepšuje kvalitu spánku.

možno prejsť tri rozličné klimatické pásma: tropické, subtropické a horské. Je to unikátne miesto,
vďaka čomu zimné teploty v najvyššie položenej záhrade sveta Gopaldhara v nadmorskej výške 2 200
m neklesajú pod bod mrazu. Kvalita spracovaného
čaju sa môže v záhrade zo dňa na deň líšiť, rovnaký
názov čaju na trhu nie je zárukou rovnakej kvality, o
čom sme sa utvrdzovali pri každej degustácii.

Počas festivalu Káva Čaj Čokoláda si môžete vypočuť prednášku Po stopách čaju a jeho zdravotných účinkoch.
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1. Každý návštevník musí mať pri vstupe a pobyte na festivale prekryté horné dýchacie cesty
respirátorom FFP2 ak práve nekonzumuje nápoje alebo jedlo.
2. Každý návštevník si pri vstupe, aj počas festivalu, musí často dezinfikovať ruky.
3. Platí zákaz podávania rúk.
4. Odporúčame dodržiavanie rozstupov dva metre medzi osobami, neplatí to pre osoby žijúce
v spoločnej domácnosti a partnerov.
5. Ak máte príznaky akútneho respiračného ochorenia, alebo zvýšenú telesnú teplotu,
prosíme Vás zostaňte doma! Kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára
a opustite areál festivalu.

