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Milí stávající i budoucí hosté, 
vážení přátelé a čtenáři,
držíte v rukou druhé číslo ma-
gazínu PASTA&CAFÉ ROMANA, 
ve kterém se opět dozvíte něco 
málo ze světa naší gastronomie 
a bylin, které pro vás pěstujeme. 
Věříme, že naše osvěta má něja-
ký smysl.

„„Člověk nemůže mít dobré časy tisíc dní, jako 
nemůže květina kvést sto dní.“  Tseng-Kuang

Na úvod bych vám chtěla srdečně poděkovat 
za to, že jste si během prvních měsíců provozu 
našeho stylového bistra našli cestu až k nám. 
Rovněž jsme vděční za vaše inspirativní podněty 
a připomínky, ať již pochvalné, či kritické. Všechny 
nám pomáhají formovat náš směr a okořenit 
naše budoucí plány. 

Věřte, že všemi silami pracujeme nejen na sobě, 
ale také na všech „polích“. A tak pilně pěstujeme, 
rozšiřujeme bylinkové zahrady i výrobu, sklízíme 
a sušíme. 

Náš tým, který se pro vás v tomto čísle vyfotil, 
se postupně sehrává, školí a stabilizuje. Podo-
benství s přírodními zákony nám ukazuje, že 
všechno chce svůj čas a že někdy je to tak, že 
i kdyby se člověk na hlavu postavil, prostě nic 
neuspěchá.

Příroda, to jsou zvuky, chvění, rytmus a vůně. 
My se s přírodou snažíme souznít a velmi citlivě 
pro vás již nyní připravujeme netradiční projek-
ty. Zcela jistě se jich dočkáte v blízké budoucnos-
ti, například připravujeme obchůdek se zdravou 
výživou, delikatesami a přírodními produkty. 
Ale než se tak stane, budete mít možnost ochut-
nat byliny z našich luk a okusit z nich pokrmy při-
pravené dle nových receptů. Činíme tak s úctou 
k lidskému tělu, kterému je potrava výživou i lé-
kem současně. Naše tělo je skutečně zázračné 
dílo. Celá léta i desetiletí nám zdánlivě promíjí 
chybnou stravu, zbytečný stres, málo odpočinku 
a nedostatek pohybu. Právě v oblasti stravování je 
stále co vylepšovat a v tom vidíme naše poslání. 

Za první půlrok provozu PASTA&CAFÉ ROMANA 
již víme, co vše musíme zlepšit, ale také jsme 
třeba s potěšením zjistili, že naše bylinkové zahrady 
zcela nepokrývají poptávku. Museli jsme je pro-
to rozšířit a vysadit několik dalších druhů bylin 
navíc. Některé z nich si ostatně u nás můžete i za-
koupit. Nasušili jsme také bylinky z našich hor-
ských luk ve Velkých Karlovicích a určitě z nich 
pro vás přichystáme na období podzimu a zimy 
nějaké to překvapení.

Naše cesty nás vedou k přírodě, ke zdraví a k vám, 
kterým s pokorou za veškerou přízeň děkujeme. 

S úctou a přáním dobré chuti
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okénko našeho 
zákazníka
rENATA (36), havířov
lektorka německého jazyka  
a korektorka českého jazyka

Díky své práci jsem každý den 
v jiném městě. Chodívám tedy 
během pracovního týdne na oběd 
do různých restaurací, a mohu 
proto srovnat jednotlivá zaříze-
ní. Zastávám názor, že chci mít 
pocit, že se zaprvé dobře najím, 
a zadruhé, že obsluha v restau-
raci, do které jdu poobědvat, se 
bude tvářit přinejmenším mile, 
a ne otráveně, jak to občas vídá-
vám. Za sebe mohu říci, že v bis-
tru PASTA&CAFÉ ROMANA jsou 
splněny oba mé požadavky: jíd-
lo zde je velmi chutné, poctivost 
a kvalita surovin při přípravě jsou 
vidět pouhým okem. A navíc je 
tu příjemné a útulné prostředí. 
Jako další pozitivum vidím podá-
vání vody s citrónem a bylinkami 
zdarma k menu. Také bych chtěla 
vyzdvihnout čisté a voňavé toale-
ty :) Říká se, že podle nich se pozná 
celková úroveň restaurace. Je mi 
vskutku líto, že v Havířově trávím 
pouze jeden den v týdnu, a pro-
to nemohu chodívat na polední 
menu častěji. Jelikož zbožňuji 
sladké, zastavím se zde někdy 
i večer po práci, anebo o víken-
du, protože zde mají výbornou 
nabídku nejrůznějších domácích 
zákusků.

PŘÍJEMNÝ ŽIvOT S PASTA&cAFÉ rOMANA

náš tým:

Projekt PASTA&CAFÉ ROMANA je pro nás nová zkušenost a příležitost 
naučit se něco nového, něco neobvyklého a nabízet našim zákazníkům pří-
jemný zážitek s dobrým jídlem a pitím dle našeho kréda moderní výživy, 
kde si vybere opravdu každý. Těšíme se na každého zákazníka a jsme rádi, 
že vám můžeme představit nového provozního a posilu do kuchyně spolu 
s celým týmem Pasta&Café Romana.

Adam hruška — provozní
Vystudoval Střední hotelovou školu v Českém Těšíně, složil ma-
turitu a od té doby úspěšně pracuje v oboru. Začínal u pípy v pro-
sté havířské pivnici a časem se ocitl až v Karlových Varech, kde 
v Grand Hotelu Pupp obsluhoval i Richarda Gerea, Karla Gotta 
nebo Jiřího Bartošku. Právě „Barťák“ mu nabídl tykání, ale Adam 
s vrozenou skromností odmítl.

Říká o sobě: 
„Již samotné mé příjmení mě předurčilo pro gastronomii a mezi stoly 
a za barem se skutečně cítím jako ryba ve vodě. Rád přijímám nové 
výzvy. Vždy se dívám dopředu a snažím se najít a vidět souvislosti. 
Nebojím se jakéhokoli pohybu, vydržím na nohou klidně i dva dny. 
Mám rád ty chvíle, kdy hosté vypadají spokojeně a když se k nám 
vracejí. Bez dennodenního kontaktu s lidmi bych si asi nedokázal 
představit svůj život.”

jiří witala — kuchař
Vyučil se v oboru kuchař na Integrované střední škole v Českém 
Těšíně. Praxi získal pak právě ve zdejší vyhlášené italské restauraci, 
kde působil 14 let. Rozumí středomořské kuchyni, dokáže ochu-
tit pokrm jako málokdo, je rychlý a dokonalý, zejména pak při 
práci s nožem. V kombinaci s jeho jemně cholerickou povahou 
získává každé jídlo patřičné grády. Vypadá pořád dobře naladěný 
a díky tomu se usmívá i ve spaní.

Říká o sobě: 
„Miluji rybaření. To je pro mě balzám na nervy. Ale zároveň stejně 
rád hraji hokej. Samozřejmě amatérsky. V tom velkém hokeji fandím 
Třinci, a i proto jsem rád, že k nám do bistra jednou za čas zavítá 
Honza Peterek, kterého jsem na ledě obdivoval asi nejvíce.”

Celý tým najdete na našich stránkách 
www.pasta-romana.cz.

Domča Alča Kača Adam Ivka Lenka

Životní motto: 
„„ Každý svého 

štěstí strůjcem.“

Životní motto: 
„„ Hlavně se  

ničeho nebát!“

Chcete uzavřenou společnost? 
Objednejte si banketku nebo stůl. 

Tel.: +420 592 750 140

Markéta Jirka Pavlínka Ondra Pavel Kuba
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Je starou a ověřenou pravdou, že 
snídaně dělá den. Je to jedno z nej-
důležitějších jídel a jako k takovému 
by k němu měl každý přistupovat.
Udělat si na snídani čas, vychut-
nat si ji. V PASTA&CAFÉ ROMANA 
se snídaním věnujeme s maximál-
ní pečlivostí. 

Máte-li rádi třeba vajíč-
ka, u nás rozhodně vedle 
nešlápnete. Ta naše to-
tiž pocházejí z bio chovů, 
od slepic, které znají hor-
skou přírodu a dávají vej-
ce zdravá a chutná. 

Nemáte čas a spěchá-
te do práce? Určitě se 
k nám zastavte. Snída-
ni vám rádi zabalíme 
a  kávu si můžete od-
nést "TO GO" (s sebou).

KdYŽ SNÍdANI, 
TAK vAJÍČKA

Přijďte k nám posnídat a začít  
tak den posilněni tím nejlepším 

z našich domácích produktů.
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TYrOLSKÉ
DNY 

v PASTA&cAFÉ rOMANA
= sýry, máslo, špek  

a šunka pro vás
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Jak dobře znáte Jižní Tyrolsko? 
Možná jste o něm již od něko-
ho slyšeli nebo četli nějaký člá-
nek, a víte tedy, že jde o území 
na severu Itálie, které se stalo 
turisticky oblíbenou destinací. 
Co vše může tento kousek 
země nabídnout, jsme my 
v PASTA&CAFÉ ROMANA obje-
vili již před zhruba 25 lety. Kro-
mě ideálních podmínek pro 
lyžaře je totiž Jižní Tyrolsko 
zemí kulinářských dobrot. Mísí 
se zde italská a tyrolská kultu-
ra, Středozemí s Alpami, a to 
vše se odráží v rozmanitosti 
chutí a vůní. Pokud jste tam 
ještě nebyli, nevadí, možná 
vás budeme inspirovat násle-
dujícími řádky.

PrOč JIžní TyrOLsKO?

Když přijedete do Jižního Tyrolska, 
ocitnete se uprostřed okouzlující 
panenské přírody. Nedotčená kra-
jina, nad níž se tyčí vrcholky hor 
a pod níž protékají říčky s průzračně 
čistou vodou. Svěží a čistý horský 
vzduch a šťavnatá zeleň. Právě na 
tomto místě se zastavil čas. Lidé 
zde žijí v poklidu, bez stresu měst-
ského shonu. S láskou chovají do-
bytek a zpracovávají jeho produkty. 
Bio zemědělství zde nabývá jas-
ných obrysů. Na každém kroku 
zde uslyšíte zvonce krav. Ty vám 
budou ráno nahrazovat budíček 
a večer budete za těchto zvuků 
uléhat. Dobytek se totiž všude po-
hybuje volně. Díky pohotovému 
přístupu místních sedláků je zde 

však stále čisto a cítíte se zde 
opravdu příjemně.

POD sLunečníMI PAPrsKy

Zajímavostí této oblasti je, že slunce 
zde v průměru svítí až 300 dní v ro-
ce! To znamená, že se zde velmi 
dobře daří rostlinám i zvířatům. 
V kombinaci s dech beroucími hor-
skými kulisami, středomořským 
klimatem a alpskou venkovskou 
tradicí si budete připadat jako 
v pohádce. Jižní Tyrolsko nacházejí-
cí se v jedinečném světě hor nezná 
chladné severní větry. Hlavní slovo 
zde má slunce, které se stará o vyslo-
veně teplé klima. Chcete-li si odpo-
činout, zrelaxovat a užít si dovolenou 
ve znamení dobrého zdraví, pak je 
pro vás tato země tou pravou vol-
bou. Vaše tělo i duše se zde dostanou 
opět do rovnováhy a vy zapome-
nete na stres a shon.

ÚchvATná PřírODA 
A sPOrTOvní vyžITí

Jižní Tyrolsko má jistě mnoho co 
nabídnout. Na své si zde přijde 
opravdu každý. Co byste řekli na 
procházku nebo cyklovýlet, při 
kterých můžete objevovat pastviny 
této země a okusit čerstvý sýr 
z vlastní produkce a sklenici vyni-
kajícího čerstvého mléka? Horské 
vrcholy zde budete mít jako na dlani. 
Zkušení horolezci se mohou dostat 
až nahoru a vychutnat si tak 
úchvatná panoramata a pohledy 
nad vrcholky hor. V mírném světle 
zapadajícího večerního slunce uvidí-
te hory třpytící se v zářící rubínové 
červeni. V kontrastu s tím uvidíte 
oslnivou zeleň místních pastvin 
a rozlehlých údolí. Představte si, 
že ležíte na horské louce. Zavřete 
oči a vychutnáváte si svěží vítr 

a hřejivé sluneční paprsky, naslou-
cháte bzukotu včel, zvoncům krav 
v dáli a šumění potoka…

ZeMě KuLInářsKých DObrOT 
A rOZMAnITých chuTí

V Jižním Tyrolsku se nejen pokochá-
te nádhernou krajinou, ale zkrátka 
nepřijdou ani vaše chuťové pohárky. 
Tato země v sobě skrývá rozmanité 
kulinářské zážitky. Vychutnejte si 
tyto jedinečné momenty, při kterých 
objevíte chuť alpského venkova 
a italskou rafinovanost na nejrůz-
nější způsoby. Dovolená na statku 
nabízí další nespornou výhodu 
– domácí stravu. Obzvláště s dětmi 
není ideální jíst každý den v restau-
racích, proto vás místní domácí ku-
chyně založená na regionálních 
bio potravinách příjemně potěší. 
Co víc si přát k snídani než domácí 
chléb, čerstvé mléko i máslo, krav-
ské či ovčí sýry nebo různé zavaře-
niny a pravý včelí med?

Jižní Tyrolsko je země, která 
nás prostě uchvátila. A tak 
jsme se rozhodli nabízet vám 
v PAsTA&cAFÉ rOMAnA místní 
delikatesy jako jihotyrolský špek 
nebo pestrou paletu lahodných 
sýrů a máslo. více se dočtete na 
dalších dvou stránkách.

Souznění přírody a tradice vede  
k mimořádnému požitku! / 07



WATLES
Malý, ale pozoruhodný! Ruč-
ně vyráběný tvrdý sýr s min. 
50 % tuku v sušině, s nepra-
videlnými dírami, aromatic-
ký a jemně kořeněný. Dobře 
se krájí. V  oblíbeném sýru 
Watles, jenž nese jméno 
hory, pod kterou se vesnice 
Burgeis nachází, se samo-
zřejmě skrývá výhradně 
čerstvé mléko z místních 
pastvin.
Samotný sýr zraje 45 dní.  
Během té doby se v malém 
bochníku rozvine jemně 
mléčné až lehce kořeněné 
aroma. 

BurGEISEr cLASSIc
Sýr pro každou příležitost. 
Ručně vyráběný tvrdý sýr 
s  min. 50 % tuku v sušině, 
s nepravidelnými dírami o ve-
likosti hrášku, vláčný, lahodný 
až příjemně kořeněný.

O tohoto "klasika" mezi tvr-
dými sýry v Burgeis pečují 
trpělivě po dobu celých 50 
dní ve sklepních prosto-
rách. To mu propůjčuje jeho 
zdravou kůrku a příjemně 
lahodnou, ale výraznou chuť. 
Konzistence je sametově 
jemná, vláčná a lahodná.

GrAN ZEBru
Šlechtic. Tvrdý sýr s min. 50 % 
tuku v sušině, s nepravidel-
nými dírami, kořeněný, aro-
matický.

Gran Zebru nazývají Italové 
Königsspitze. Tak se totiž na-
zývá jedna z  nejkrásnějších 
hor v alpském oblouku. Hrdý 
název pro ušlechtilý sýr s jedi-
nečnou, lahodně aromatic-
kou chutí a jemným těstem.

 

BurGEISEr BuTTEr
(máslo)
Přírodní a jedinečné. Máslo 
z  čerstvé smetany a kultur,  
které obsahuje až 82 % tuku. 
Jeho čistá hmotnost je 
250  g. Pochází výhradně 
z jihotyrolských horských 
statků.

Od kořeněných bylinek hor-
ských luk a pastvin vede 
dlouhá cesta až k Burgeiser 
Butter (máslu z Burgeisu) 
s lahodně nakyslou chutí.

Věděli jste, že i v dnešní pře-
modernizované době existuje 
místo uprostřed přírody, kde 
žijí sedláci se srdcem na pra-
vém místě, kteří s láskou pe-
čují o zvířata tak, aby produko-
vala kvalitní mléko? Místo, kde 
každá kráva má své jméno?
Ano, přesně to v sobě spojuje ma-
lebná vesnička Burgeis nacházejí-
cí se v oblasti Vinschgau na severu 
Itálie. V pozadí se tyčí úchvatná ho-
ra Watles a kolem protéká horská 
říčka Adiže, ze které se můžete na-
pít průzračné vody. Právě voda z té-
to říčky zásobuje rozsáhlé zelené 
travnaté louky, na kterých se celý 
den pasou krávy. A v centru samot-
né  vesnice se nachází místní mlé-
kárna Sennerei Burgeis, která vy-
rábí lahodné mléčné výrobky: sýry 
a máslo, které jsou doslova pohla-
zením chuťových pohárků!

TrADIce

Mlékárna Sennerei Burgeis není jen 
obyčejnou mlékárnou. Je výsledkem 
dlouholeté spolupráce mezi genera-
cemi sedláků ve spojení s respektem 
k přírodě. Zemědělství pro místní 

obyvatele nepředstavuje pouze tra-
dici. Je důležitým odvětvím řemes-
la, které se udržuje pro další gene-
race v přirozené rovnováze. Výroba 
vysoce kvalitního mléka v  souladu 
s  přírodou leží místním sedlákům 
obzvláště na srdci. Mlékárna zpra-
covává zdravé mléko z čisté přírody, 
a proto usiluje a trvale se snaží o to, 
aby ani ona přírodu nepoškozovala 
a udržela ji čistou a zdravou pro pří-
ští generace.

neFALšOvAná KrásA PřírODy

Čistá, zdravá voda, šťavnaté louky 
a pastviny, které jsou obdělávány 
podle staletých tradic, a zdravý chov 
zvířat garantují mléko vysoké kvali-
ty. Krávy pasoucí se v údolích, na lu-
kách a horských pastvinách, čerstvá 
tráva, která je v této nadmořské výš-
ce obohacena o velké množství hor-
ských bylinek, voda z  čistého hor-
ského potůčku, to vše dohromady 
zvyšuje kvalitu mléka tím nejpřiro-
zenějším způsobem.

LásKyPLný PřísTuP  
Ke ZvířATůM

Při všech činnostech, od chovu zví-
řat přes dojení mléka až po jeho 
zpracování, se zdejší sedláci snaží 
využívat přírodní zdroje, aby mohli 

svými produkty udělat zákazníkům 
radost. Základem všeho je láskypl-
ný přístup ke zvířatům, která pro 
ně nejsou pouhým prostředkem 
k  získání produktu, ale – a to vý-
hradně – živou bytostí. Důkazem 
toho je fakt, že každá zdejší kráva 
má své jméno. Dojení probíhá dva-
krát denně, vždy ráno a večer, což 
umožňuje efektivní zpracování čer-
stvého mléka.

Je samozřejmostí, že všichni místní 
zemědělci se zříkají geneticky mo-
difikovaného krmiva a krmení silá-
ží. Mohou tak zákazníkům dodat 
produkt vysoké kvality. Dle moder-
ních, základních hygienických pra-
videl, ale podle staré, tradiční re-
ceptury. Cílem je vyrábět sýr, který 
nemá být jen pouhým pokrmem, 
nýbrž požitkem.

Pokud jsme vás inspirovali, přijď-
te k  nám ochutnat produkty 
z mlékárny sennerei burgeis.

MLÉKÁrNA SENNErEI BurGEIS: 
SOuZNěNÍ PŘÍrOdY A TrAdIcE

Dobrou chut !



V naší zemi známe tradiční špek 
jako prorostlou a poměrně tuč-
nou součást české kuchyně. 
O několik set kilometrů dále 
však toto slovo nabývá zcela jiné-
ho významu. Špek z oblasti Jižní-
ho Tyrolska je v podstatě libové 
sušené maso. Je pravým skvos-
tem tamní kulinářské kuchyně, 
neboť je lahodnější, jemnější 
a v chuti vyváženější než sever-
ské uzené šunky, současně ale 
výraznější než nasládlé syrové 
šunky z oblasti Středozemního 
moře. Z každodenního masové-
ho pokrmu na sedláckém stole 
podnikl špek z Jižního Tyrolska 
svou triumfální cestu do celého 
světa.  
sTříPKy Z hIsTOrIe

Již naši prapředci v dobách prehis-
torických uchovávali maso ulovené 
zvěře v kouři ohniště, aby se zabrá-
nilo příliš rychlému zkažení. Solení 
a uzení tedy patří k nejstarším kon-
zervačním metodám. K  obzvláště 
rychlému a rozsáhlému rozšíření 
výroby špeku došlo především bě-
hem třicetileté války. Sedláci věšeli 
maso do krbů, aby je ochránili před 
válečnými loupežníky a potulnými 
lupiči. Právě nakládáním do soli (so-
lením), uzením a sušením na vzdu-
chu se podařilo maso uchovávat po 
delší dobu.

JIhOTyrOLsKý šPeK JAKO 
POTrAvInA MODerní  
ZDrAvÉ výžIvy

Pravý jihotyrolský špek je nefalšo-
vaný přírodní produkt s  vyváže-
ným množstvím nutričních hodnot. 
Správně skladovaný, se  správným 
podílem červeného libového a bí-
lého tučného masa, je základem ji-
hotyrolské gastronomie. Jeho pro-
spěšnost zcela odpovídá směrnicím 
moderní výživy a díky jeho všestran-
nému využití přináší rozmanitost 
chutí do každé kuchyně.

Jedinečná chuťová charakteristika 
jihotyrolského špeku je výsledkem 
specifického klimatu jižní části Alp a 
tradičního výrobního procesu, který 
představuje lehké uzení, šetrné za-
cházení se solí (pod 5 % ve finálním 
produktu) a dlouhou dobu zrání (22 
týdnů) na čistém vzduchu zdejších 
horských údolí. 

v čeM TKví TAJeMsTví chuTI 
JIhOTyrOLsKÉhO šPeKu?

Nanejvýš rozmanitá a regionálně 
velmi rozdílná je paleta koření, kte-
rá je součástí tradiční výroby špe-
ku. Patří sem jalovec, česnek, pepř, 
bobkový list, majoránka a nové ko-
ření. Na zjemnění a doladění chuti 
se pak příležitostně přidává také pá-
lenka nebo víno a různé další druhy 
koření.

JAK sPrávně šPeK sKLADOvAT?

Špek potřebuje tmu, chlad, sucho 
a  vzduch. Není-li k  dispozici žádná 
místnost pro uchovávání špeku, mů-
že jako náhrada posloužit lednička. 

Ideální je jednotlivé kousky špeku 
zabalit do pečicího papíru. Tak může 
být špek uchováván, aniž by v lednici 
zabíral příliš mnoho místa.

JAK šPeK KráJeT?

Aby špek mohl dýchat a optimál-
ně rozvinout svou chuť, měli byste 
jej přibližně hodinu před konzuma-
cí vyjmout z plastové fólie a nechat 
ležet na stole při pokojové teplotě. 
V restauracích bývá špek servírován 
ve formě tenoučkých plátků, které 
může vyrobit pouze kráječ. Zastán-
ci klasické kuchyně sázejí na tradič-
ní ruční postup, při kterém se špek 
krájí ostrým kuchyňským nožem na 
1 až 3 mm tenké plátky, případně na 
kostky, tyčinky či podlouhlé prouž-
ky. Je věc vkusu, zdali upřednostní-
te elegantní variantu bez kořeněné 
krusty. Pokud ji tam však necháte, 
vychutnáte si špek na tradiční, o něco 
kořeněnější způsob.

ZDrAvá PLíseň

Zásadní význam na chuť špeku má 
proces, kdy se na povrchu tvoří 
jemná vrstva skládající se z různých 
druhů plísní (podobně jako na ně-
kterých druzích sýra). Ta tvoří při-
rozenou bariéru, která garantuje 
vznik suchého okraje, zajišťuje rov-
noměrné zrání šunky uvnitř a  za-
vršuje silné chuťové známky uzení 
a koření.

NENÍ ŠPEK JAKO ŠPEK

Přijďte ochutnat pravé  jihotyrolské 
speciality do Pasta&Café Romana

Chcete se o špeku dozvědět více? Navštivte náš 
blog na www.pasta-romana.cz/blog, kde na-
jdete rozšířenou verzi tohoto článku.
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vítejte u nás
PASTA&CAFÉ ROMANA je bistro, kde si 
přijdou na své veškeré vaše smysly. Je to 
místo příjemné na pohled, omak i chuť, 
o libých čichových vjemech ani nemluvě. 
Otevřeli jsme letos v květnu a snažíme 
se stále zlepšovat. Jak se nám to daří, 
můžete vidět z následujících fotogra-
fií. Ovšem nejlepší je prostě přijít a vše 
osobně zažít…

U nás si každý najde svůj oblí-
bený koutek podle své nála-
dy. Někdo chce mít soukromí, 
jiný zase výhled ven. Abyste 
měli jistotu, je lepší si své mís-
tečko rezervovat na tel. čísle: 
+420 592 750 140.

snídaně vám rádi zabalíme 
i s sebou. Ovšem třeba 
lahodná vajíčka pocháze-
jící z bio chovů je nejlepší 
si vychutnat ještě horká pří-
mo u nás. Třeba s krajícem 
našeho domácího chleba 
a bylinkovým máslem.

Tartaletky s bohatou tvaro-
hovou náplní a čerstvým 
ovocem pohladí vaše chuťo-
vé pohárky bez výčitek. Každé 
ráno pečeme čerstvé.

nízký roštěnec z vy-
zrálého masa plemene 
black Angus vypadá 
dobře již za syrova. 
A co teprve naložený 
v bylinkách, kdy vynik-
ne chuť, kterou steaku 
dodává jeho bohaté 
mramorování!
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Někdy se to tak sejde: skočíte si na 
kávu a do oka vám padne něco, co 
by vám mohlo chutnat třeba k ve-
čeři. Zabalíme vám vše s sebou, 
včetně kelímku plného kofeinové 
dobroty „na cestu“.

Když se vyberou ty nejlepší ingredience 
a dodrží správné postupy, může i „obyčej-
ný“ jablečný štrúdl chutnat jako mana 
nebeská. Kdo by se pak staral o drobky na 
saku nebo zbytky cukru na bradě?

Dortíky na různé způsoby jsme 
dlouho ladili, zkoušeli a vybírali. 
Když tam má být čokoláda nebo 
tvaroh, tak raději více než méně. 
Podle nás je to dobré na nervy. 
A podle vás? 

Za slunných dní je poseze-
ní na terase k nezaplacení. 
A když je zachmuřeno nebo 
prší? Zabořte se do huňaté 
ovčí kožešiny a nad talířem 
něčeho vydatného se od-
dejte smyslné dekadentní 
chvíli.

vídeňská káva se vzác-
ným popraškem ze suše-
ných okvětních lístků růží 
prý pomáhá být lepším člo-
věkem. Vykouzlí vám totiž 
úsměv od ucha k uchu.



Tip: Vařená tykev je dobrým do-

plňkem ve sladkých nebo pikant-

ních pokrmech z rýže či obilovin. 

Přijďte ochutnat náš skvělý dý-

ňový dortík od Pavlínky.

Ještě nedávno jsme dýni zna-
li jen ve formě obyčejného 
kompotu v octovém nálevu, 
který ne každému chutnal. 
Časy se ale naštěstí změnily 
a na trh se dostaly další dru-
hy této tykvovité zeleniny. 
Oblíbená je máslová nebo 
muškátová dýně, netradiční 
chuť poskytuje dýně špageto-
vá, univerzální a čím dál po-
pulárnější je Hokkaidó. Ta je 
nabitá karotenem ještě více 
než její příbuzné kolegyně 
a jako jediná se při vaření ne-
musí pracně loupat.

Ze všech jedlých dýní se v kuchyni dají 
vykouzlit ty nejlahodnější pokrmy. Od 
polévek a sametových omáček přes 
pečené přílohové kousky, pizzu nebo 
rizoto až po sladkosti doslova vytvá-
řející závislost. Je nasnadě, že dýně 
již v žádném případě není pokrmem 
„chudých“. V kuchyňské úpravě je pak 
nutné precizní dochucení, aby nás 
původně přece jen docela mdlá chuť 
dokázala vystřelit na samo nebe kuli-
nářských slastí.  

Co dobrého nám pak dýně kro-
mě chutí ještě přináší? Především 
vysoký obsah vody a vlákniny, méně 
škrobu a také méně kalorií. Dýně 
dokáže zasytit, vyvolat pocit příjem-
né plnosti, ale zároveň nezpoma-
luje trávení a ani se z ní netloust-
ne (to samozřejmě neplatí pro 

sladkosti z ní, do nichž se přidává 
cukr navíc).

Kuchaři v PASTA&CAFÉ ROMANA 
nás ujistili, že letošní úroda byla 
opravdu vydatná a že se máme na 
co těšit. Určitě se k nám zastavte na 
prkénko či věšák s naší zavařenou 
dýní nakyselo nebo na originál-
ní plněné těstoviny Pasta Roma-
na s lahodnou dýňovou omáčkou. 
V  týdenním menu se určitě několi-
krát objeví i dýňová polévka a také 
sladký dýňový koláč nebo originální 
dýňový pohár s mascarpone. 

Beta-karoten
Tohoto výživného žlutooranžového 
barviva, které pomáhá předcházet 
akné, rakovině a makulární degene-
raci, má tykev a také máslová dýně 
mimořádné množství.

Draslík
Strava s vysokým obsahem tohoto 
prvku by měla pomoci snížit riziko 
výskytu vysokého krevního tlaku, 
ledvinových kamenů a mrtvice. 

hořčík
Tykev a máslová dýně patří k boha-
tým zdrojům tohoto životně důle-
žitého prvku. Hořčík je důležitý mi-
nerál v boji proti alergiím, astmatu, 
kardiovaskulárním obtížím, vysoké-
mu krevnímu tlaku, ledvinovým ka-
menům a premenstruačnímu syn-
dromu.

Lutein
Pravděpodobně ochraňuje před 
makulární degenerací a může po-
máhat v prevenci šedého zákalu 
a rakoviny tlustého střeva. Dýně 
tohoto karotenoidu obsahuje vý-
znamné množství.

Vitamin B1
Je nezbytný pro správnou funkci 
mozku. Pomáhá zlepšit paměť a ná-
ladu. Velké množství tiaminu dodá 
pouhý jeden hrnek vařené tykve.

Vitamin B6
Tykev obsahuje překvapivé množ-
ství tohoto důležitého vitaminu sku-
piny B, který snižuje riziko srdečních 
onemocnění a možná přispívá i k po-
tlačování deprese. 

vitamin c
Tento silný antioxidant pomáhá 
při prevenci šedého zákalu a růz-
ných chronických onemocnění.

Vláknina
Tykve obsahují významné množství 
rozpustné vlákniny, která pomáhá 
snižovat hladinu cholesterolu. Ne-
rozpustná vláknina v tykvích vyvolá-
vá pocit sytosti a je 
výborným prostřed-
kem proti zácpě.

dýně: podzim na talíři, ze kterého nepřiberete

dýňová 
polévka

dýňová 
čalamáda 
vlastní 
výroby
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pomazánka s dýňovými semínky

ravioli s dýňovou omáčkou

věšák s pancettou  
a sladkokyselou dýní

dýňový dortík

dýňové
latté

horký sirup z dýně

Dýňová semínka jsou skvělým zdrojem zinku. Náš 
domácí chléb s dýňovými semínky a pomazánkou pat-
ří v Pasta&Café Romana mezi nejoblíbenější snídaně.

Hitem letošního podzimu budou bezpochyby skvělé 
Ravioli Pasta Romana s naší domácí dýňovou omáč-
kou. Výborně vypadají a ještě lépe chutnají.

Dýně zavařená ve sladkokyselém nálevu báječně 
doplňuje chuť masa. K věšáku s pancettou tak na pod-
zim přidáváme misku s oranžovým pokladem.

Dýni lze zpracovat i na sladko, takže pokud se vaše 
odpolední siesta neobejde bez zákusku, bude dýňový 
dortík pro vás to pravé.

Jak si na podzim 
vychutnat svou 
oblíbenou kávu 
jinak? Zkuste naše 
latté s kapkou 
dýňového sirupu 
a nebudete chtít 
žádné jiné.

Jakmile se ochladí, přijde vhod sklenice něčeho tep-
lého k pití. Horký dýňový sirup v barvách podzimu vás 
zaručeně prohřeje.
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Husí nožka, perlová bylina, pláští-
ček Panny Marie, polní muškát ne-
bo osička. To jsou jen některé pře-
zdívky, které tato bylina získala pro 
svou zajímavou schopnost vylučo-
vat vodu. Právě tato vlastnost kon-
tryhelu v minulosti vzbudila také 
zájem alchymistů, kteří mu dali je-
ho vědecký rodový název Alche-
milla. Z kapek vody zadržovaných 
v prohlubních trychtýřovitě sevře-
ného listu se snažili vyrobit kámen 
mudrců a také věřili, že kapky mají 
schopnost oplodnit ženu bez vnější-
ho přičinění muže. Právě proto byla 
tato rostlina zasvěcena Panně Marii 
a snad i díky tomu se přišlo na léči-
vé účinky, které kontryhel má právě 
na ženské orgány.

Oproti obecné představě není ka-
pička v listu rosa, ale produkt tzv. 
gutace, což je proces známý také 
jako „slzení rostlin“. Během chlad-
ných nocí rostlina listovými průdu-
chy vylučuje vodu a ta se zachytává 
v prohlubni uprostřed listů. 

Kontryhel je bylina plná tajemství. 
Žádné vědecké studie a laborator-
ní pokusy dosud nevysvětlily její 
sílu. Výsledky rozborů nedokázaly 
odhalit až tak výrazné působení lá-
tek v  rostlině obsažených. V histo-
rii se tak někteří autoři často uchýli-
li k nauce o znameních a symbolech 
(skládané listy připomínají zřasený 
dámský plášť).

byLInKA PrO ženy

Kontryhel je totiž naprosto bez-
konkurenční při zmírňování napě-
tí, pomáhá bojovat s návaly horka, 
ale i vzteku, nekontrolovaného pře-
jídání a s výkyvy nálad vyvolanými 
kolísáním hormonů v rámci men-
struačního cyklu. Je důležitou bylin-
kou v obdobích největších hormo-
nálních změn v ženském těle, tedy 
těsně před začátkem puberty a ná-
stupem první menstruace, v době 
těhotenství a později v menopauze, 
kdy celkově posiluje ženské orgány 
a usnadňuje přechod do nové životní 
fáze.

byLInKA I Zevně

Kontryhel je ceněn pro svíravé 
a protizánětlivé účinky, pomáhá při 
průjmech, léčbě hnisavých a špat-
ně se hojících ran, různých typech  
krvácení  a výtoků a funguje také 
jako tonikum – celkově harmonizu-
je a podporuje imunitu. Říká se, že 
podporuje ženskost a umožňuje 

napojit se na hlubší vrstvy vědomí, 
naslouchat vnitřnímu hlasu a přiro-
zené intuici.

A cO MužI?

Samozřejmě mohou mít z kontryhe-
lu užitek také muži. Čaj snižuje chuť 
k jídlu a pomáhá při redukčních die-
tách a detoxikaci organismu. Spor-
tovci ocení obklady z  této bylinky, 
které urychlují vstřebávání otoků, 
výronů a modřin. Díky svíravým 
účinkům se hodí i na povrchová zra-
nění a hluboké rány, včetně těch, co 
se špatně hojí. 

Podle babské pověry patří kon-
tryhel pod polštář tomu, kdo 
těžko usíná, má neklidný spánek 
a divoké sny. 

Horské louky ve Velkých Karlovicích, prakticky nedotčené zplodinami průmyslu, skýtají nepře-
berné množství „všedních zázraků“. Letos jsme sbírali hlavně vzácnou mateřídoušku a také 
kontryhel, který díky svým blahodárným účinkům získal celou řadu půvabných lidových názvů.

kontryhel
náš TIP:

Chcete-li vidět magické kapky, 
přivstaňte  si, se sluncem totiž mizí.
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Jako jediní máme černý 
a zelený čaj z Azorských 
ostrovů. Místní rodinná 
firma pěstuje čajovník 
pro vybrané zákazníky  
na nekomerčním trhu. nOvInKy Ze svěTA Kávy A čAJe

Vůně cukroví, hřebíčku, sko-
řice nebo badyánu neomyl-
ně napovídá, že se pomalu 
blíží advent. Ale než skuteč-
ně přijde, co se stavit třeba 
na sklenici horkého džusu 
s  vysokooktanovým calva-
dosem vlastní výroby, který 
spolehlivě zmírní nastávající 
předvánoční shon? Volant 
pak ale raději svěřte do ji-
ných rukou (pro řidiče a dě-
ti pak máme také nealko 
variantu).

Nebojte se, nebude řeč o dopingu. Ale na druhou stranu, 
jak nazvat fenomenální divoký keř, jehož plody jsou tak na-
bité zdravím, až by klidně mohly být lékem? Rakytník řešetlá-
kový, to je multitalent proti nachlazení a zázrak pro pleť bez 
vrásek.

rAKYTNÍK: ZÁZrAČNÉ BOBuLE

ZAhŘEJTE SE

Rakytník je údajně na vitaminy nej-
bohatší divoce rostoucí ovoce. Ma-
lé plody obsahují osmkrát více vi-
taminu C než citron. Svou zářivě 
oranžovou barvu mají díky obsa-
hu beta-karotenu, kterého mají ví-
ce než mrkev. Ale navzdory těm-
to ohromným pozitivům zůstává 
rakytník velmi skromnou a nená-
ročnou rostlinou. Tento trnitý keř 
původem pochází z Asie. Roste na 
chudobných půdách, ke svému ži-
votu potřebuje málo vody, a přece 
rodí úžasné plody.

MALÉ KuLIčKy nAbITÉ 
K PrAsKnuTí

Kromě zmíněného nadprůměrné-
ho množství vitaminu C v plodech 
rakytníku najdeme celou řadu látek 
zvyšujících sílu, výkon a  energii: 
vitaminy skupiny B, beta-karoten, 
vitamin A, vitamin E, svíravé tříslo-
viny, fytoestrogeny, minerální látky 
jako železo, vápník, hořčík, mangan 
nebo nenasycené mastné kyseliny.

Unikátní kombinace vitaminů a mi-
nerálních látek podporuje především 
aktivitu imunitního systému. Rakyt-
ník je tak účinný v prevenci chřipky 
a chorob z  nachlazení. Používání 
plodů rakytníku se osvědčuje také 
při zánětech, migrénách, vysoké 

hladině tuků a  cholesterolu v krvi, 
chronické únavě a nechutenství.

rAKyTníKOvá bOMbA  
v PAsTA&cAFÉ rOMAnA

V PASTA&CAFÉ ROMANA přidáváme 
čerstvé plody rakytníku do letních 
osvěžujících limonád nebo je tepel-
ně zpracováváme jako přísadu do 
mnoha druhů sirupů. Mražený ra-
kytník chutná stejně dobře jako čer-
stvý a můžete si ho i v zimních mě-
sících dopřát v některém z  našich 
čajů, nejen bylinkových.
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KDe se nAcháZí více KOFeInu?

Kávová zrna  obsa-
hují dvě procenta 
kofeinu. Ten se bě-
hem přípravy uvol-
ňuje do černého  
nápoje. Kdo si  při-
praví středně silnou 
filtrovanou kávu do 

šálku o objemu 125 mililitrů, má 
v něm 80 až 120 miligramů kofeinu. 
Espreso obsahuje  kofeinu více, pi-
je se ale v malých množstvích. Šá-
lek o objemu 50 mililitrů obsahuje 
50 až 60 miligramů kofeinu. 

Čajovník oproti kávě dodává kofei-
nu více. Obsahuje ho 2–4 %. Pro 
přípravu nápoje se používá pár ča-
jových lístků, z nichž se ale vyluhuje 
pouze polovina kofeinu. Výsledný 

nápoj tedy v porovnání s ká-
vou obsahuje kofeinu 

méně. V šálku černé-
ho čaje podle dru-
hu a doby vyluho-
vání najdeme 30 až 
60 miligramů kofei-

nu. U zeleného čaje 
je to podobné, obsah 

kofeinu v bílém čaji je vyšší.

KDO Je LePšíM žIvOTAbuDIčeM?

Rychleji působí káva. Kofein v ní ob-
sažený přechází 
téměř všechen 
a  navíc velmi 
rychle do krev-
ního oběhu, kde 
po 20–60 minu-
tách rozvíjí svůj 

maximální účinek. 

Do čaje se vylouží kofeinu méně. 
Zpravidla je také slabší. Působí po-
maleji, ale déle. Důvodem jsou tří-
sloviny, které kofein vážou. Pro po-
vzbuzení vyluhujeme čaj pouze 3 

minuty. Tříslovin 
se do čaje za tu 
dobu uvolní mé-
ně, a nápoj půso-
bí povzbudivě.

KTerý náPOJ Je LÉPe 
sTrAvITeLný?

Mnozí lidé pociťují po kávě dráždění 
žaludku. Odpovědné za to jsou pří-
tomné kyseliny. Espreso připravené 
pod velkým tlakem obsahuje těchto 
dráždivých substancí méně. Pomo-
ci může trocha mléka. 

Čaj je velmi dobře snášen a je dlou-
ho používán jako domácí prostředek 
proti žaludečním a střevním potí-
žím. Nositeli pozitivního efektu jsou 
katechiny, které mohou brzdit růst 
bakterií a virů. Chceme-li dosáhnout 
tohoto účinku, necháme čaj vyluho-
vat 5–7 minut. Zelený čaj obsahuje 
méně katechinů než čaj černý. 

OKráDAJí ObA 
TěLO O vODu 
A MIneráLní 
LáTKy?

Kofein působí mo-
čopudně a je zcela jedno, pochází-li 
z kávy, nebo čaje. Oba nápoje ale na 
rozdíl od toho, co se tvrdilo dlou-
ho, nezbavují tělo vody. U navyk-
lých konzumentů je diuretický úči-
nek menší. 

Na vodní hospodářství lidského 
těla nepůsobí ani káva ani čaj ne-
gativně. Ale jak je to se železem? 
Obsahové látky čaje 
mohou vázat rostlin-
né železo. Vegetariá-
ni by tedy nikdy ne-
měli pít čaj hned po 
jídle. Zajímavé je, že 
příjem železa z  masa 
není čajem ovlivněn.  

JAKý Je DLOuhODObý ÚčIneK 
nA ZDrAví?

Káva má špatnou pověst ve vztahu 
k činnosti srdce a krevnímu oběhu. 
Studie ale ukazují, že milovníci kávy 
častěji chorobami 
srdce a  oběhové-
ho systému než 
abstinenti netrpí. 
Negativní vliv na 
poruchy srdeční-
ho rytmu byl po-
zorován u lidí vy-
soce citlivých na kofein. Kdo trpí 
vysokou hladinou cholesterolu, měl 
by se vyhýbat pití nefiltrované ká-
vy. Látky v  ní obsažené totiž mo-
hou zvyšovat hladinu tuků. Další 
studie ukazují na preventivní úči-
nek kávy proti některým typům ná-
dorů a proti vzniku diabetu II. typu. 
Pravidelné pití kávy 
brání vzniku Parkin-
sonovy choroby, je 
studován efekt pro-
ti vzniku Alzheime-
rovy choroby.

Čaj obsahuje mnoho tříslovin, např. 
flavonoidy, jejichž pozitivní účinek 
na lidské zdraví je již mnoho let 
zkoumán. Jako antioxidanty mohou 
brzdit v organismu reakce vedoucí 
k  poškození buněk. Čaj pravděpo-
dobně může chránit před choroba-
mi oběhové soustavy a některými 
typy nádorových onemocnění. Dal-
ší plus je, že čaj může přispět k pre-
venci zubního kazu. Důvodem toho 
je vysoký obsah fluoridů v čajových 
lístcích. Pozitivní účinek čaje zvyšu-
je trocha přidané čerstvé citronové 
šťávy.

Pro některé je to otázka  
názoru, pro jiné pouze otázka 

chuti. Ale co odlišuje kávu 
a čaj kromě aromatu?

Káva versus čaj
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Kdo by neznal legendární a prakticky již zlido-
vělé „švédské kapky“? Mnoha lety prověřená 
formule na lepší trávení a úpravu celého me-
tabolismu se nyní dočkala neobvyklé alterna-
tivy ve formě „švédského čaje“. Ten na rozdíl 
od kapek neobsahuje alkohol a je k dispozici 
v praktických nálevových sáčcích pro optimální 
dávkování.

švédský čaj
Bylinná armáda pro trávicí soustavu

rEcEPT:

Long drink „„Milenium“ 
1,5 dl višňového džusu; 0,02 cl 
švédského elixíru; 3 kuličky jalovce; 
0,02 cl višňového sirupu; 20 g višní

Všechny ingredience kromě švéd-
ského elixíru smícháme a prohřeje-
me přes trysku, vlejeme do sklenice 
a nakonec zakápneme švédským 
elixírem. Poté si nápoj plný zdraví 
můžeme v klidu vychutnat. 

Přijďte k nám do PASTA&CAFÉ 
ROMANA ochutnat tento i další 
nápoje z naší nabídky!

A JAK TO ceLÉ FunguJe?

V prvé řadě je nutno si uvědomit, že 
naše trávicí soustava potřebuje hoř-
činy. Právě ty (a hořká chuť obecně) 
pomáhají vnitřním orgánům vyrov-
nat se s náloží každodenní potravy. 
A buďme otevření, čím je člověk star-
ší, tím více takovouto pomoc ocení. 
Není nad to, když se postupně zbaví 
pocitu tíže po jídle, zpomalené peris-
taltiky nebo nepříjemné plynatosti. 
Švédský čaj je právě na tohle doslo-
va expert. Ulevuje celému trávicímu 
řetězci měrou vrchovatou, navíc ho 
lze užívat dlouhodobě a bez nepří-
jemných vedlejších účinků.

seversKÉ TAJeMsTví MAgIcKÉ 
sMěsI

Švédský čaj je tvořen směsí docela 
běžných bylin ve vyváženém pomě-
ru chráněném výrobním tajemstvím. 
Právě to z  něj činí neuvěřitelně sil-
ného pomocníka pro naše unavené 
žaludky, vyčerpané slinivky či přetí-
žená játra. 

Švédský čaj jde ruku v ruce se sever-
skou filozofií klidu a vyrovnanosti. 
Popíjí se po doušcích, vychutnává 
se. Má příjemně hořkou chuť, kterou 
není potřeba zmírňovat velkou nálo-
ží sladidel. Obejde se hravě bez nich, 
maximálně si jej lze dochutit jednou 
či dvěma lžičkami medu nebo hně-
dého cukru.

PIchLAvý MuLTITALenT 
beneDIKT A TI DruZí

Jednou z  bylin, kterou lze nalézt ve 
švédském čaji, je benedikt lékařský, 
právem označovaný jako pichlavý 
multitalent. Jde o méně známou byli-
nu s vysokým obsahem hořčin, silic a 
flavonoidů. První zmínky o  něm 
a jeho účincích bylo možno číst v prv-
ním velkém německém bylináři 
Zahrada zdraví, který vyšel v Mohuči 
již v roce 1485! V knize jsou popisová-
ny  účinky benediktu na trávení a byl 
doporučován na žaludeční problémy. 
Látky, které bylina obsahuje, podpo-
rují produkci slin. Byl u něj prokázán 
také antibakteriální, a dokonce proti-
nádorový účinek. Benedikt rovněž 
pozitivně působí na kůži a sliznice, 
vykazuje účinek proti otokům zvýše-
nou tvorbou moči a také odstraňuje 
nechutenství.

Benedikt lékařský 
je však jen jednou 
z několika bylin, bez 
kterých by švédský 
čaj nemohl být tím, čím 
je. Příjemně zahřívají-
cím potěšením a vnitř-
ním pohlazením celé 
trávicí soustavy. 

švÉDsKý LOng DrInK 
v PAsTA&cAFÉ rOMAnA

Spoustu radosti lze se švédskými byli-
nami zažít také ve spojení s trochou 

alkoholu, jako long drink. U  nás 
v PASTA&CAFÉ ROMANA podává-
me jak švédský čaj, tak alkoholo-
vý švédský elixír.

naše
výroba

novinka

tip na vánoční 
dárek

vaše baristka Ivka
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příběh
šípkové 

růže

Růže je odnepaměti květinou, která symbolizuje lás-
ku, krásu a radost. Byla vždy používána jako sym-
bol pro to, co je považováno za posvátné. Není pro-
to divu, že v současnosti je kytice růží darována jako 

projev lásky z celého srdce.



KDe se vZALA, Tu se vZALA…
Má se za to, že vyšlechtěné růže 
pocházejí z Persie, kde na nich zpíva-
li slavíci, když keře poprvé rozkvetly.

Podle řecké legendy však růže 
vznikla díky úsilí bohyně krásy, kte-
rá jí propůjčila radost, krásu, pří-
jemnou vůni a učinila z ní „Králov-
nu květin“, jak ji také nazvala řecká 
básnířka Sapfó.

Římané používali růže velmi čas-
to při nejrůznějších příležitostech, 
rozhazovali jejich okvětní plátky 
na zem na hostinách, pokládali je 
do koupelí či do vína, nosili růžové 
věnce při oslavách a pokládali je na 
hlavy novomanželům.

síLA KvěTů
Je známo, že okvětní plátky a listy 
růže léčí celou řadu nemocí, obzvláš-
tě těch, jež jsou způsobeny nadbyt-
kem horka, neboť květy mají zklidňu-
jící, utišující a chladivé účinky.

Jakákoliv růže zmírňuje horečku, 
záněty a podráždění očí. Růže uti-
šuje příliš rozčíleného a horkokrev-
ného ducha a navozuje odpočinek 
a spánek. Kromě toho likviduje infek-
ce v  trávicím traktu a plících stejně 

jako viry chřipky a nachlazení včetně 
symptomů v  podobě rýmy, bolesti 
v krku a překrvení plic. Její odhleňu-
jící účinky jsou využívány i při léčení 
chorob pohlavních orgánů, neplod-
nosti a při bolestivé, nepravidelné 
a  silné menstruaci. Využívá se také 
při impotenci jak u mužů, tak u žen, 
a to nejen na tělesné úrovni, ale i na 
té duševní – pomáhá totiž odstraňo-
vat i emoční příčiny sexuální nejis-
toty. Díky svým utišujícím účinkům 
zklidňuje nervovou soustavu, odstra-
ňuje nespavost, utišuje srdce a cel-
kově nás povznáší na duchu, zbavuje 
deprese a úzkosti. Svým adstringent-
ním (stahujícím) působením zmír-
ňuje nadměrné krvácení, zahlenění 
a průjem. Pozitivně také působí na 
močovou soustavu, neboť odstraňu-
je zadržování tekutin v těle a pomáhá 
vylučovat kamínky z  ledvin a močo-
vého měchýře.

šíPKy
Samostatnou kapitolu příběhu růže 
tvoří plody růže šípkové či plané 
růže, správně souplodí nažek zvané 
šípky. Obsahují vysoké množství vita-
minu C, díky čemuž slouží jako pre-
vence jakýchkoli infekcí.

Nejčastěji se setkáte s odvarem 
ze sušených šípků, plody růže ale 
najdou uplatnění i v kuchyni v podo-
bě omáček nebo výborných marme-
lád. Pro fajnšmekry pak existuje tře-
ba ještě šípkové víno.

růže v PAsTA&cAFÉ rOMAnA
I přes to, že zima letos byla tuhá, 
a spousta růží nám tak umrzla, poda-
řilo se nám nasušit nějaké květy. 
Zachránili jsme také vzácnou topo-
lovku růžovku, která patří rovněž do 
čeledi růžovitých.

Vzácné plátky květů růže dáváme také 
do studených vod, neboť obsahují sli-
zy, které se za studena uvolňují a vel-
mi našemu tělu prospívají.

A na posílení imunity před nastávají-
cí zimou zařazujeme do nabídky také 
šípkový čaj a prášek z růže.

Neváhejte a rezervujte si své mís-
to u  stolu v PASTA&CAFÉ ROMANA 
ještě dnes. Přijďte si dopřát chvilku 
růžové pohody…

Dle terapie Dr. Bacha růže také gumuje pocity viny, 
a tak ještě malá báseň básnířky Myry Oliverové:

Celé odpoledne 
jsem se prochá-

zela po dunách, 
pospíchala jsem od 
jednoho trsu slaných růží 
k druhému, 
skláněla jsem se k jejich 
tmavým i bledým okvět-
ním plátkům, 
rudým jako krev i bílým 
jako sníh.
A nyní začínám pomalu 
a plynule dýchat,
jako zvíře, jež si vydechlo 
poté, co bylo pronásle-
dováno a pádilo stovky 

metrů, až bylo zcela 
vyčerpáno, 
ale nakonec uniklo 
nebezpečí a jeho strach 
začal odplouvat 
z jeho srdce, překrásných 
nohou a zdravé mysli.
Ach, čistá a prostá slad-
kosti, mohu se k tobě 
přidat?
Ležím vedle nich na 
písku. Ale abych vám 
dokázala říci, co přijde 
teď, potřebuji opravdu 
pomoc.
Začněme zpívat…

Chvilka poezie

Růže je krásná víla a v našich 
představách je velmi dobrá. 
Duch růže uzdravuje naše srd-
ce, pokud zažilo opakovaná zra-
nění, bylo otřeseno nebo pro-
žívá hluboký žal, který je těžké 
překonat. Proto u lidí, kteří mají 
oslabené srdce na emoční úrov-
ni, se jeví srdeční čakra roztrha-
ná a poškozená na okrajích.

A tak Rachael ve svých bájích 
jednou vyprávěla: „Když jsem 
si nebyla jistá naším vztahem 
s manželem, velmi mě bolelo 

srdce. Nebyla to jen emoční 
bolest, ale i tělesná. Poté se mi 
zdál sen, v němž jsem se ocitla 
ve světlé vzdušné místnosti 
s překrásnou velkou postelí 
a tato místnost byla plná růží.“ 
Tyto růže začaly k Rachael pro-
mlouvat a přivedly ji na myšlen-
ku začít růže využívat. Rachael 
si vyrobila růžový olej, kterým 
následně potírala srdce. Rachael 
věřila a postupně se růže stala 
její průvodkyní a společnicí.

Příběh Rachael

A i Shakespeare říkal:  
„„Zdá se mi, že ze všech možných 

květin je růže nejlepší.“
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Možná jste to již také zažili – dáte si 
dobré jídlo, po dobrém jídle kvalitní 
kávu, užíváte si, že můžete chvíli po-
sedět. A pak je čas jít domů. Tedy ne 
přímo domů, ještě je potřeba stavit 
se do obchodu nakoupit něco k ve-
čeři nebo zítřejší snídani. A přes celé 
město se vám tak nechce… Kdyby 
tak existoval nějaký obchůdek po 
cestě…
My však pro vás máme dobrou 
zprávu: ten obchůdek existuje! Přes-
něji řečeno bude existovat, a to už 

od letošního podzimu. Právě teh-
dy dveře svým zákazníkům otevře 
Ryneček, malý krámek s kvalitními 
potravinami. Mouka, máslo, jogurty, 
špek, sýry, zdravé pochutiny, doplň-
ky stravy, léčebná kosmetika, to vše 
od místních nebo léty prověřených 
drobných kvalitních dodavatelů.
Svou filozofií navazuje Ryneček prá-
vě na PASTA&CAFÉ ROMANA. Také 
zde klademe velký důraz na soulad 
s přírodou. Ten se promítá nejen do 
vzhledu interiéru, jehož základem je 

dřevo, ale především do nabízeného 
sortimentu. Můžete si tak být jisti, že 
to, co si v Rynečku koupíte, má ově-
řenou kvalitu. Ostatně z mnohých 
surovin, které obchůdek nabízí, vám 
vaříme vaše oblíbená jídla. Ryne-
ček je prostě něco jako náš brácha. 
Přijďte na nákup, krámek stojí vedle 
nás a rádi vás v něm uvidíme.

Chodíváte rádi k nám do PASTA&CAFÉ ROMANA? Máte rádi to, co vám vaříme, a rádi byste 
měli kousek toho i doma? Pak vám určitě udělá radost zbrusu nový obchůdek. Dostal jméno 
Ryneček a najdete v něm samé dobré věci.

V Zátiší 1658/2b,
736 01 Havířov-Podlesí

www.pasta-romana.cz

facebook.com/pasta-romana

instagram.com/pastaromanacz

PŘEdSTAvuJEME: rYNEČEK
obchůdek s kvalitními potravinami


