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Vážení přátelé,  
milí návštěvníci,
jak už napovídá obálka 
tohoto čísla našeho 
časopisu, důležitý je 
dobrý výhled. Nejen 
z okna domu nebo kan-
celáře, ale také výhled 
do budoucna. Námořní-
ci v lodích sledují blížící 
se pevninu přes malé 
kulaté okénko v  kajutě, 

my se symbolicky, v nekonečném kruhu, dívá-
me dopředu přes sklo designové láhve 
s názvem „porthole“. Nejde přitom jen o nalo-
žené bylinky, ovoce a alkohol. Jde o radost 
z  tvorby, o volnost a svobodu, se kterou lze 
vyladit kompozici nejen nápoje, ale také svých 
následujících dní. Porthole je sice malou třeš-
ničkou na dortu naší nabídky, ale symbolicky 
odráží mnohá naše snažení. Tak jako každá 
sklenička šnapsu je díky němu originální, i my 
jdeme v určitých oblastech málo prošlapanými 
cestami. Tvoříme nové receptury jak pro slad-
kou, tak pro slanou kuchyni, mícháme čajové 
směsi a zdobíme bylinkami a jedlými květy. Vše 
na tradičních základech veškerého servisu 
a odpovídajícího zázemí. 

Hezkým oslím můstkem jsme se dostali k záze-
mí. To naše, založené na vlastních ekologických 
sadech a loukách, nám letos nachystalo neoby-
čejnou úrodu švestek, jablek, hrušek a jiných 
podzimních dobrot. Budou se postupně obje-
vovat v nabídce a rozhodně to neustrne jen na 
tradičním švestkovém koláči, byť s  křupavou 
drobenkou. Na chladnější dny chystáme také 
horké mošty s  hřejivým kořením, čaje a další 
pochutiny, ostatně podrobněji se o tom dočte-
te uvnitř čísla.

Nastává nám pravé indiánské léto plné barev 
a laskavých dní. Bylinková zahrádka vedle naší 
restaurace tomu také odpovídá, ale posezení 
venku na terase je pořád příjemné. Zkrátka 
ulice V Zátiší ožila a zabydlela se, hlavně díky 
Vám, kteří jste k nám našli cestu a spokojeně se 
vracíte. Přijímám Vaši přízeň s pokorou a odpo-
vědností, protože jsem si vědoma křehkosti 
důvěry, která se dlouho buduje, ale někdy se 
rychle může vytratit. Přeji Vám všem krásný 
podzim a budu ráda, když si jej spojíte 
i s návštěvou v Pasta&Café Romana. Osobně se 
velmi těším na další setkání a setkávání.

S úctou Vaše 

Romana
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okénko našeho 
zákazníka
eva (53), vratimov
Poprvé jsem u vás na místě činu byla 
někdy před rokem s kamarádkami, 
nedávno mi ale na pár dní byla synem 
neprozřetelně svěřena vnoučata. 
V rámci programu „akční babička“ jsem 
děti (6 + 4 roky) vzala do „Pasty“ na leh-
ce pozdní oběd. Venku zrovna pršelo, 
a jak se ukázalo, byla to nadmíru dobrá 
volba. Zpočátku bylo velmi těžké uvěřit, 
jak jste za těch pár měsíců vyrostli. Ty 
původní prostory byly (a jsou) nádher-
né, ale do těch nových jsem se doslova 
zamilovala. Děti si okamžitě našly to 
svoje, začaly si hrát s hrošíkem, kreslily 
si a naprosto stačilo, když jsem je jen tak 
po očku měla v merku. Já sama jsem 
pak mohla nám všem vybrat něco dob-
rého na zub. Pro sebe hovězí vývar 
a salát z menu, děti chtěly žádnou 
polévku a špagety (doma prakticky nejí 
nic jiného). Jenže tady špagety nebyly, 
a tak jsme vybrali domácí tagliatelle. 
Markétka chtěla čokoládové s ovocným 
přelivem, starší treperenda Agátka si 
nakonec vybrala kuřízek s bramboro-
vou kaší. Jako správná rozmazlovací 
babka jsem si užila ten pohled pro bohy, 
kdy holky byly zafifrané jídlem po celém 
obličeji, ale navýsost šťastné a spokoje-
né. Větve bazalky a máty jsem po nich 
sice musela dojíst já, to mi ale nečinilo 
žádný problém. Během našeho oběda 
se restaurace docela zaplnila, ale atmo-
sféra zůstala i nadále hodně příjemná. 
Obě malé neposedy mi málem ani 
nedovolily dopít závěrečný šálek ital-
ského espresa a už mě táhly ven. Ces-
tou na parkoviště jsme se ještě stavili 
v Rynečku na kus šunky k večeři. Samo-
zřejmě nezůstalo jen u šunky, holky 
chtěly jahodový sirup a jabka, k tomu 
jsem zjistila, že bych mohla přikoupit 
ještě máslo a pár vajíček... Byl z toho 
zážitek na celý den a děda, který původ-
ně odmítal jít s námi, po všem tom 
vyprávění těžce litoval, že nepřifuněl 
také. Budu ho příště muset rozhýbat 
a dotáhnout na něco dobrého, aby mi 
doma u televize moc nezlenivěl...

PŘÍJEMnÝ ŽIvOt S PaSta&caFÉ rOMana
Představujeme Vám nové posily týmu  Pasta&Café Romana. Jsou 
v naší první linii, je radost je pozorovat při práci a užít si to, co nám 
přinesou na stůl. 

tomáš Pieczka — kuchař
Tak dlouho jsme hledali, až jsme našli. Dalšího člověka, 
který to za sporákem hodně dobře umí, ale ještě v sobě 
nachází další touhu se zlepšovat, zkoušet a vymýšlet nové 
postupy. A to všechno v rámci zachování pozitivního pří-
stupu k životu. Je z těch vzácných lidí, kterým je práce ko-
níčkem i zábavou, nezná slovo „nejde“, je vždy ochotný 
a úsměv neztrácí ani v okamžicích, kdy má rozpracova-
nou objednávku na dvacet různých jídel. 
Před pěti lety absolvoval SŠ hotelnictví a cestovního ru-
chu, důležitou praxi mu pak poskytly restaurační provozy 
zejména v Ostravě. Je si vědom, že gastrotechnologie se 
neustále vyvíjí a nedovolí mu ustrnout. Ve vzácných chví-
lích volna nejen ostří nože na další směnu, ale také si rád 
vyčistí hlavu na horách. Má k tomu čtyřnohou parťačku 
Abby, fenu stafordšírského teriéra, která je neunavitelná, 
takže ho venku vždycky příjemně utahá. 

Michal Magera — kuchař
Michal patří již do druhé generace s přezdívkou Magič. 
V tomhle případě je to Magič mladší. Je jedním z těch vzác-
ných lidí, pro které práce nekončí fajrontem. Má v sobě 
uskladněnou energii minimálně dvou Temelínů, což se 
prostě musí někde projevit. I ve vypjatých okamžicích si 
zachovává nadhled a problémy řeší s klidem Angličana. 
Oplývá neustálou chutí tvořit něco nového a učit se, aby 
v profesi byl čím dál lepší. Jeho nadšení se pak promítá 
i do tradičních konzervativních pokrmů české kuchyně, 
pro kterou má slabost. 
Vystudoval Hotelovou školu Tajovského v Havířově. Nyní 
má za sebou již deset let praxe, podle svých slov pomalu 

proniká do tajů vyšší gastronomie. V létě 2018 se po dlouhých námluvách 
stal součástí Pasta&Café Romana, kde může svou vitalitu a kreativitu zúročit. 
Náročná práce, jaká u nás v kuchyni je, mu naprosto vyhovuje. Když je od rána 
v jednom kole, cítí se ve svém živlu. O jeho nadšení pro kuchyni svědčí i to, že 
v době volna vaří svým přátelům jen tak pro radost. Nejraději ze všeho chystá 
steaky, má cit pro dobré maso i pro technologii jeho přípravy. Naopak sladké 
nemusí vůbec, zákuskem je pro něj třeba dobrý řízek.

Životní motto:  
„„Jaké si to 

uděláš, takové 
Tomáš.“

Životní motto: 
„„Osud si  

určuji sám.“

Pasta&Café 

Romana tým



Růže bývají obecně vnímány jako 
symbol krásy s  pichlavými trny. 
Jejich jemná vůně a něžný vzhled 
dávají zapomenout na ostnatý sto-
nek až tak, že nějaké to zabodnutí 
je člověk ochoten přejít mávnutím 
ruky. Růže je vděčným květem, vyja-
dřujícím lásku a vřelost. Proto je už 
od dob antiky používána jako dar, 
který bez dalších řečí vyjadřuje vše. 
Tím ovšem výčet kladných vlastností 
jen začíná. Z čerstvých plátků růží 
se získává ceněný růžový olej, 
používaný v  léčitelství i kosmeti-
ce. Plátky se mohou i sušit a rozem-
lít na jemný prášek, sloužící opět ve 
farmacii nebo moderní gastronomii. 
My jsme z  růží letos vyrobili sirup 
a ten pak používáme jako základ 
úžasných limonád a horkých čajů, 
jimiž i v podzimních dnech, kdy růže 
zahrádky zdobí jen symbolicky, 
může žíznivý poutník doznat osvě-
žení těla i ducha. 

Růže, při dlouhodobém používání, 
dokáže zázraky. Reguluje krevní 
oběh, regeneruje pokožku a ome-
zuje tvorbu vrásek, působí proti 
frigiditě a impotenci, ženám optima-
lizuje periodu a zmírňuje symptomy 
v době přechodu. V duchovní oblasti 
pak navozuje pocity vnitřní harmo-
nie a klidu, omezuje výlevy žárlivos-
ti, výbuchy hněvu nebo ataky příliš-
né sebelítosti. Zkrátka díky růžím si 
jeden každý může elegantně nasadit 
takové vnitřní růžové brýle. Ty jsou 
bez dioptrií, dají se nosit po celý 
život a dělají ho hezčím. Což ovšem 

programovým starým morousům 
stejně nikdy nevysvětlíte.

POdZIMnÍ 
rŮŽOvÉ 
BrÝLE

Topolovka růžová, neboli slé-
zová růže (lat. alcea rosea), je 
v našich limonádách a nálevech 
používaná už od minulého ro-
ku. Nápoji dodá nejen krásnou 
barvu, ale také umí tlumit suchý 
dráždivý kašel, hojí podrážděné 
sliznice, upravuje menstruaci 
a střevní činnost.

už zdaleka není léto, ale ještě 
nenastaly ani zimní plískanice. 
Venkovní teplota je tak akorát, 
a když se některý den vydaří 
a naplní se barvami a vůněmi, 
svět je hned krásnější. Zkrátka 
k sežrání. Nebo i k vypití, záleží 
na okolnostech…

Limonáda  
    s (z) růží :-)
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Šmarjá,
kuchaři, 
griluj!

Móda grilování pomalu pro-
nikla téměř do každé domác-
nosti, o víkendová posezení 
na balkóně nebo na zahradě 
není nouze. Zejména za tep-
lých víkendových podvečerů 
pak chutná voňavý pokrm 
tak nějak lépe. Jenže – snese 
malý domácí gril na dřevěné 

uhlí srovnání s profesionál-
ním zařízením gastroprovozu? 
O unikátním grilu X-Oven 
jsme okrajově psali již v minu-
lém čísle našeho časopisu. 
Nyní ale máme za sebou první 
měsíce náročného provozu 
a zkušenosti s tímto obrov-
ským pomocníkem v kuchyni 

se hromadí. Veskrze se jedná 
o zážitky pozitivní. 
„Myslím, že opravdu hodně pouče-
ný a zručný kuchař amatér dokáže 
na domácím grilu vykouzlit zname-
nité jídlo. Chce to každopádně 
praxi a chuť metodou pokus–omyl 
zkoušet postupy, které vedou 
k jedinečnému výsledku. Než se 
takový kuchař dopracuje například 
ke šťavnatému steaku z vysokého 
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roštěnce, většinu hodně kvalitního 
masa prostě pokazí,“ konstatuje 
Ondra Zabawski, šéfkuchař v Pas-
ta &Café Romana. „Jednoznačnou 
výhodou domácího grilování je, že 
suroviny, jako jsou maso, zelenina, 
marinády, koření, si vybíráte sami 
podle své chuti. V restauraci se 
naopak spoléháte na to, že takový 
výběr udělá kuchařský tým za Vás, 
ale nejen to. Spoléháte se také na to, 
že dodrží delikátní technologii pří-
pravy, která je pro každý druh masa 
jiná. A že výsledný pokrm na talíři 
nejen splní očekávání, ale daleko je 
předčí,“ pronáší z vážnou tváří Ond-
ra. „Všichni, kteří se tady v ,Pastě‘ 
motáme kolem plotny, si uvědomu-
jeme tu odpovědnost. Ale na dru-
hou stranu nám ten pocit naštěstí 
nesvazuje ruce.“

Ona vysoká, hranatá, nerezová věc 
s několika šuplíky jménem X-Oven 
je k vidění přes výdejní okénko 
v nové části restaurace. Na první 
pohled by si jeden mohl říct: No 
a co jako? Ale skutečnost je jiná, 
složitější. Tento gril je umělecký 
výtvor, kde se důmyslné vychy-
távky skrývají pod povrchem. 
Například v něm můžete dělat 
několik věcí najednou, protože gri-
lujete na třech patrech. Můžete 
udit teplým nebo studeným kou-
řem z bukových štěpek, průdušné 
klapky si nastavujete tak, jak potře-
bujete. Proudění vzduchu je v tomto 
případě velkým spojencem. Můžete 
péct i dusit zároveň. Pokrmy se 
nevysušují, což je zejména u masa 
a zeleniny velkým přínosem.

V Pasta&Café Romana jsme do 
jídelníčku z grilu zařadili také pokr-
my z ryb. Nejen z důvodu toho, že 
většina kuchařů jsou náruživí rybá-
ři. Ryby zkrátka do dobré restaura-
ce patří. Ovšem ryba je nejlepší, 
když je čerstvá – na rozdíl třeba od 
stařeného hovězího. Podařilo se 
nám domluvit spolupráci s majite-
lem ekologického chovu pstruhů 
z Dobré. Proto také dosavadní 
makrely nahradil v jídelním lístku 
ceněný domácí dravec – pstruh 
duhový. Jeho maso je pevné a šťav-
naté, má málo kostí a chutná jedi-
nečně. Navíc máme jistotu, že každá 
konkrétní ryba vyrostla v čistém 
prostředí, nebyla krmena kostní 
moučkou ani antibiotiky. Prostě, 
X-Oven a pstruh, to je ta správná 
kombinace. 

V Pasta&Café Romana  
grilujeme pouze na dřevě-
ném uhlí vyrobeném  
ze dřeva mangrovníku.

Hovězí hamburger,  
hranolky a BBQ 
omáčka
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concept



Společné hodování je ze sociálního 
hlediska stmelujícím prvkem. Se-
díte s rodinou nebo jen se známý-
mi lidmi, čas plyne příjemně líně, 
stoly jsou plné mís, podnosů, hrnců 
a talířků, vy si z každého naberete 
a pojídáte, aniž byste museli pře-
rušit konverzaci. Že je ubrus od 
omáčky? Že máte na bradě rýži? 
Nevadí, důležitá je atmosféra. 

Taková oslava v domácích podmín-
kách má něco do sebe. Ovšem 

minimálně den dopředu je třeba 
složitě vyvařovat a chystat, pak 
odnášet špinavé nádobí a jako 
horu ve dřezu ho pracně mýt, byť 
za pomoci myčky. V restauraci 
Pasta&Café Romana jsme vytvořili 
koncept právě takových oslav. Stačí 
nás informovat s předstihem 
několika dní a můžete se přijít 
nad dobrým jídlem ještě lépe 
pobavit.

Také byste občas rádi ochutnali to, co má na talíři někdo 
jiný? Někdy tohle nutkání vypadá neomaleně, ale jindy zase 
může být roztomile osvobozující. Druhá alternativa je přes-
ně to, o čem chceme dnes alespoň v kostce podat pár drob-
ných postřehů...

,,Family time‘‘ — pohodové a přátelské posezení... Rezervujte s předstihem :-)
Tel.: +420 592 750 140     E-mail: info@pasta-romana.cz

/ 09



Pasta&café
romana live

Voňavá jablka jsou v našich zeměpisných 
šířkách doma. Proto si je také nejvíce 
hýčkáme a po vzoru našich předků se je 
snažíme využít na všechny způsoby.

Čerstvě vylisovaná jablečná šťáva z na-
šeho ekologického sadu, ohřátá horkou 
párou na 80 stupňů, doplněná o citron, 
skořici, čerstvou mátu a trochu třtinového 
cukru, je naprosto unikátním nápojem 
nejen pro podzimní dny.

Letošní nadílka vlašských ořechů je oproti 
marginální loňské nesmírně štědrá, takže je 
na co se těšit, zejména ve spojení se sladkou 
kuchyní.Paleta čerstvých bylin 

a ovoce je i přes ubý-
vající intenzitu sluneč-
ního svitu stále stejně 
svěží. 

Porthole aneb Když naložit do lihu, tak stylově!

Když jako námořník cestujete křížem krážem celým světem, máte svou 
kajutu nad čárou ponoru a kulatým okénkem koukáte ven. Právě ono 
okénko se stalo inspirací pro vznik kouzelně funkční a zároveň obdivu-
hodně přitažlivé infuzní nádoby z dílny návrháře Martina Kastnera. 
Dostala název "porthole" a je v ní ukryta radost z cestování, poznávání 
i radosti z tvorby. Jestliže platí, že genialita spočívá v jednoduchosti, tak 
k této větě můžeme směle přiřadit rovnítko a jméno „porthole“.

Celá infuzní nádoba porthole je vhodná nejen pro nakládání ovoce nebo 
bylin do alkoholu, ale také na přípravu originálních koktejlů, čajů, dresinků, 
limonád, ochucených olejů a octů atd... Vejde se do ní 13 objemových 
uncí tekutiny, což je po přepočtu 3,84 dl. My jsme iniciativně několik lahví 
vystlali různými kombinacemi ovoce, bylin i koření a to všechno ponořili 
do calvadosu. Proškolili jsme personál v ladném zacházení s nádobami, 
takže se z každé ochutnávky stává gastronomický zážitek.

Láhev porthole je exkluzivně k dostání právě v Pasta&Café Romana buď 
v originálním balení prázdná, nebo již námi naplněná. Ať tak, nebo 
tak, pokaždé jde o artefakt, který ocení nejen fajnšmekři, ale ve formě 
dárku potěší nejen obdarovaného, ale i darujícího.
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Naše „tagloše“, neboli tagliatelle, jsou těs-
toviny, které si manufakturním způsobem 
vyrábíme sami. V pilotním projektu jsme vy-
robili prvních pár desítek kilogramů, které 
jsme dodali do kuchyně i nabídli k zakoupení 
na váhu v Rynečku. Ve skutečnosti jsme nepo-
čítali s takovým zájmem, ale výrobní kapacity 
jsou naštěstí pružné, a tak se nám zatím daří 
uspokojit poptávku.

V čem jsou tak výjimečné? Abychom dosáhli 
té nejlepší kvality, inspirovali jsme se v Itálii, 
matce všech těstovin. Tam se na výrobu 
prémiových těstovin používá mouka z farmy 
starobylého rodinného klanu Pivetti z pro-
vincie Ferrara v regionu Emilia-Romagna. 
Historie firmy Molini Pivetti sahá až do roku 
1895. Tehdy Valente Pivetti postavil svůj první 
parní mlýn na mletí mouky. Obilí pro mouky 
Pivetti se v současnosti pěstuje pouze ve vy-
braných oblastech provincií Modena, Ferrara 
a Bologna. Jako jediná italská firma má Mo-
lini Pivetti mezinárodní certifikaci CSQA, 
kontrolující celý proces od sklizně na poli po 
zpracování obilí ve mlýně a zaručující 100% 
italské pšenice z regionu Emilia-Romagna. 
Výsledná těsta z exkluzivní měkké pšenice se 
snadno zpracovávají, jsou vláčná a elastická.

Dalším faktorem, vstupujícím do hry při 
výrobě těstovin, jsou kvalitní vajíčka. My 
z nich používáme pouze žloutky, což se příz-
nivě odráží nejen v barvě a textuře, ale také 
chuti na talíři. Je patrné, že suroviny jsou 
stěžejní, následné zpracování těsta a jeho 
sušení je pak jen dílem použité technologie. 
Jak prosté, milý Watsone... 

Litinová kamna, naládo-
vaná dobrým dřevem, 
jsou jednou ze zón v re-
stauraci, které zpříjem-
ňují podzimní posezení.

Čerstvé, voňavé vafle 
s ovocem a šlehačkou 
jsou pro milovníky slad-
kých snídaní tím nejlep-
ším začátkem dne.

Člověk nemusí být zrovna dře-
vorubec, aby si vychutnal sní-
daňová nabodeníčka s kous-
ky kuřete, salátem, okurkou, 
bazalkovým pestem, domácí 
majonézou a rajčátky. Objed-
návejte pod tajným heslem 
„Double Decker“ :-)

Jedna valašská moudrost praví: Když se urodí 
švestky, už tu zimu nějak přežijeme. Ať už bude 
letošní zima jakákoli, voňavý švestkový koláč při-
jde vhod v kteroukoli denní nebo noční hodinu.
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aZOrSKÉ ČaJE 
chá Gorreana – čaj z azorského 
ostrova São Miguel

Azorské ostrovy jsme kdysi 
znali jen jako malé tečky na 
hydrometeorologické mapě, 
nad kterými se tvoří okluzní 
fronta. I dnes je skupina os-
trovů na volném  Atlantiku, 
zhruba 3 hodiny letu z  Lisa-
bonu jihozápadním směrem, 
zejména turisticky poměrně 

málo známá, což je možná 
i dobře. Čas i život tam ply-
nou svým pomalým tempem, 
místní lidé jsou usměvaví 
a pohostinní. Všeobjímající 
směrnice Eu tam také, zdá se, 
nedorazily, ačkoli Azory pa-
tří pod Portugalsko. Místní 
klima je mírné a stálé, půda 

vulkanická, kyselá a bohatá na 
minerály. Ideální místo pro...? 
Přesně tak. Pro pěstování ča-
jovníku. A že se mu tady ale 
daří! 
Málokdo ví, že čaje z  Azorských 
ostrovů si, zejména v západní Evro-
pě, získávají stále větší oblibu. Me-
zi čajovými znalci jsou populární 
právě díky své delikátně jemné 
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chuti. Kromě toho je čaj z  Azor 
velmi dobře stravitelný, protože 
obsahuje jen málo tříslovin. Stále 
zelené čajovníkové plantáže jsou 
obdělávány ručně, čímž se může 
zaručit jakost jednotlivých dru-
hů čajů, které se z  listů následně 
vyrábějí.

Čajové plantáže Chá Gorreana se 
nacházejí v Gorreanu, na severním 
pobřeží ostrova São Miguel. Zde 
jsou i díky pravidelným dešťovým 
srážkám doslova optimální pod-
mínky pro růst keřů camelia chi-
nensis, jak se čajovník nazývá v la-
tině. Na Azorské ostrovy čajovník 
doputoval z Číny již roku 1820. 
Plantáž Chá Gorreana byla založe-
na v roce 1883. Tato čajová manu-
faktura má již 135 let rodinnou tra-
dici. Je také dobré vědět, že Chá 
Gorreana společně s Chá Porto 
Formoso jsou jediné čajové plan-
táže v Evropské unii.

Kde se ale bere ta jedinečná chuť 
azorských čajů? Vzhledem k tomu, 
že Azory leží daleko uprostřed At-
lantiku, a také díky speciálnímu 
mikroklimatu na plantáži o ploše 
45 ha neexistují rostlinní škůdci. 
Keře tedy není třeba ošetřovat 
chemikáliemi. Naprosto unikátním 
jevem pak ale je, že rozmnožování 

rostlin probíhá přirozeně. Zdejší ča-
jové plantáže, jako jediné na světě, 
nechávají čajové rostliny bez zása-
hu člověka kvést i plodit. Až potom 
se mladým keříkům stříhají listy. 

My jsme měli možnost osobně na-
vštívit majitele plantáže Chá Go-
rreana. Je jím pan Mota, který dbá 
na to, aby se zde téměř vše dělalo 
ručně. I proto jsou zdejší čajové 
lístky celistvé. Sesbírané se necha-
jí zavadnout na velkých sítích a pak 
se opět ručně stáčejí. Ve velkých 
dřevěných zásuvkách dochází 
k oxidaci. To se samozřejmě netý-
ká zeleného čaje. Ten je několikrát 
obracen a čechrán, takže k oxidaci 
listů nedochází. Po ukončení su-
šení jsou listy uloženy ve velkých 
dřevěných bednách a čekají na 
zpracování (balení a expedici). Pan 
Mota pravidelně provádí chemické 
analýzy a osobně zodpovídá za 
kvalitu svého čaje. 

Z plantáže Chá Gorreana exkluzivně 
v Pasta&Café Romana nabízíme 
k vychutnání na místě i k zakoupe-
ní pro domácí přípravu tyto druhy 
čajů z Azorských ostrovů:

Orange Pekoe – černý čaj z nej-
mladšího listu, vyznačuje se mír-
nou a velice jemnou chutí. Dopo-
ručuje se pro zvláštní příležitosti.

Pekoe – černý čaj z druhého listu. 
Je silnější než Orange Pekoe a má 
povzbuzující účinky.

Broken Leaf – světlý každodenní 
čaj z třetího listu. Vyznačuje se vy-
váženou chutí.

Hysson – zelený čaj, obzvláště po-
pulární zejména díky vysokému 
obsahu polyfenolických látek, které 
podporují ochranu organismu před 
kardiovaskulárními nemocemi. 

V Pasta&Café Romana si tyto čaje lze 
vychutnat v konvicích, které se nikdy 
nemyjí saponátem, nýbrž po použití 
pouze oplachují teplou vodou. Vznik-
lá čajová usazenina v nich není zna-
kem nedbalosti obsluhy, nýbrž úctou 
k  tradici pěstování a pití dobrého 
čaje jakožto společenského nápoje. 
Zelené čaje lze na požádání opako-
vaně zalít horkou vodou, nálev bude 
mít pokaždé jinou chuť, vpravdě pak 
jemnější.
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sirupy, 
co vás dají 
do kupy
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Tradiční „voda se šťávou“ 
pro nás v dětství znamenala 
hodně prázdninových dní, nedobro-
volně strávených sběrem jahod, rybí-
zu, malin a ostružin. Občas se někdo roz-
hýbal k tomu, aby koncem jara vykouzlil šťávu 
z bezového květu, ale to bylo asi tak vše. Nikdy by 
nás nenapadlo, že s „obyčejným“ cukerným koncentrá-
tem se dají dělat mnohem větší kouzla...
Prostě jsme asi museli počkat do 
roku 2017, kdy pro potřeby restau-
race Pasta&Café Romana začala 
paní Ing. Naděžda Blaníková v or-
lovské provozovně podle dávných 
receptur vařit sirupy právě z bylin. 
Tak přišel na svět originální le-
vandulový, bazalkový a tymiáno-
vý sirup, později kořeněná zimní 
formule pro horké nápoje a další, 
převážně jednodruhové. Výroba 
se rozjela, poptávka stále roste, 
my jsme rádi a nesmírně si toho 
vážíme.

Jak jsme informovali v  minulém 
čísle časopisu, bylo nutno rozšířit 
výrobní prostory, doladit techno-
logie a posílit personál. Výroba se 
přesunula z Orlové do Suché, kde 
nyní z manufaktury vyjíždějí první 
palety sirupů nejen pro restauraci 
Pasta&Café Romana a obchod Ry-
neček, ale také pro širší trh díky 
síti lékáren a prodejen se zdravou 
výživou.

Podle slov paní Blaníkové se i  při 
větším objemu výroby držíme 
již zavedených postupů – vaříme 
z nejkvalitnějších surovin, bez bar-
viv, umělých konzervantů a zároveň 
co nejvíce šetrně, aby koncentrát 
obsahoval maximum chuti, vůně 
i účinných látek z původních bylin. 

Z novějších receptur se na stolech 
v  restauraci objevily během léta 
právě sirupy okurkové a  z  růžo-
vých lístků, chystá se také speciální 
edice vánočního sirupu. 

Podle slov našich zákazníků v  re-
stauraci a Rynečku jsme nastoupili 
dobrou cestu. Sirupy chutnají, jsou 
osvěžující a v  lahodné kompozici 
s  bylinnou a květinovou přízdobou 
jsou zároveň i pastvou pro oči. Ale 
úplně nejlépe chutnají ve společnos-
ti milých lidí, jsou hned po kávě a čaji 
dalším významným sociálním nápo-
jem. Proto jsme psali, že naše sirupy 
dávají do kupy – prostě stmelují. Ko-
neckonců se o tom můžete přesvěd-
čit na vlastní chuťové pohárky.
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Peter Ivaničko
veřejná sbírka na pokračování 
příběhu malého bojovníka
Petrík je ve věku necelých deseti let malý 
muž s velkým srdcem. Od narození se potý-
ká s několika vrozenými vadami, včetně po-
ruchy ledvin, srdce a nedostatečného růstu 
kostí. To, že žije, můžeme přičítat hlavně 
moderním postupům současné medicíny, 
obětavosti rodiny, okolí a  zejména jeho 
osobní silné vůlí porvat se s nepřízní osudu. 
Co mu příroda ubrala v tělesné kondici, při-
dala mu v duševní odolnosti a nadprůměr-
ném intelektu.

Petrík, jenž přes své mládí postoupil tolik 
operačních zákroků jako běžný smrtelník 
za několik životů, ještě zdaleka nemá vyhrá-
no. Nyní čeká na to, až bude moci odjet 
do Morristownu v New Jersey (uSA), kde 
existuje jedno z  mála pracovišť na světě 
provádějících kranioplastiku – tedy remo-
delaci lebky, která v některých částech, laic-
ky řečeno, zapomíná růst, zatímco mozek 
uvnitř se vyvíjí naprosto bez problémů. 

Pomoc Petríkovi má smysl. Je jedno, že po-
chází ze Slovenska, přechodně bydlí v České 
republice, většinu času tráví v nemocnicích 
a rehabilitačních ústavech. Podle jeho vlast-
ních slov je nachystán již nyní využít své 
jedinečné mentální schopnosti pro dobro 
lidstva, když fyzické tělo mu umožňuje jen 
velmi omezené manuální činnosti.

Petrík děkuje za každou finanční pomoc, 
díky které bude moci být platným členem 
občanské společnosti.

Pomoci Petríkovi zajistit jeho další operaci 
můžete i vy. Sbírka je veřejná, dle § 4 odst. 1 
zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, 
vedená od 12. 7. 2018 pod jednacím číslem 
091919/2018/KUSK.

Věnované prostředky je možno složit 
osobně, vkladem hotovosti do pokladny 
firmy Naturprodukt CZ, spol. s r.o. nebo 
na transparentní bankovní účet, vedený 
výhradně pro tyto účely v uniCredit Bank 
v Ostravě: 1387404898/2700.

Případné dotazy na: info@naturpro.cz

Děkujeme všem, kteří jsou spolu 
s námi ochotni pomáhat…



Farmářský obchod Ryneček-Natur také 
inovuje! Díky poptávce po šunkách a sý-
rech z Tyrolska jsme museli řešit jejich 
uskladnění a chlazení. Částečné překopání 
dispozice interiéru bylo dílem několika dní. 
Tím pádem jsme získali místo na dvě ledni-
ce, kde je sýrům a šunkám nejlépe.

Mezi novinky v sortimentu našeho obchodu 
můžeme zařadit prodej domácích sušených 
těstovin (tagliatelle) na váhu, bylinkové sypa-
né čaje z valašské přírody, celerovou a tva-
růžkovou pomazánku z naší výrobny, další 
druhy oblíbeného Nemléka a čajů stejného 
producenta s názvem YesTea. Přibyl i nový 
stojan s kořením, k dispozici je také limito-
vaná nabídka balené vody z islandského le-
dovce (ve skleněných lahvích) a další a další 
zboží.

V Rynečku si pro zpříjemnění nákupu stále 
můžete dopřát kelímek italského espresa 
či ochutnat někte-
rý z akčních nápojů. 
Naše děvčata Vám 
také velice ráda zabalí 
vybrané zboží jako 
originální dárek. 

novinky 
v rynečku- 
-natur

Sýry dovezeny z mlékárny v jihotyrol-
ském Burgeisu skladujeme za přede-
psané teploty a vlhkosti. Jedině tak 
zachovají svou unikátní chuť i aroma.

Farmářský obchod 
Ryneček-Natur je 
„nabitý“ originální-
mi produkty.



Příběh
raKYtnÍKu



Ono se řekne rakytník. Leh-
ce se to řekne. Ale hůř udělá. 
Než se jemná kůže ruky pro-
dere hustým větvovím mezi 
trny, ostrými jako jehly, a než 
opatrně utrhne jedinou bo-
bulku, aniž by ji prsty neroz-
mačkaly, vyžaduje to jisté 
úsilí, neřkuli dovednost. Jako 
by rostlina sama chtěla sdě-
lit, že když po ní chceme její 
poklady, musíme pro to také 
něco obětovat… Kvůli titěr-
ným plodům tolik cirátů, řek-
nete si. A máte pravdu. Ona 
malá kulička je jedním ze 
zcela všedních zázraků, vy-
skytujících se v přírodě ko-
lem nás. Je doslova nabitá 
vitálními živinami, lidským 
organismem velice lehce 
vstřebatelnými a osvojitel-
nými. Pojďme ty ciráty ko-
lem rakytníku ještě trochu 
rozvést…
Rakytník řešetlákový, latinsky hyp-
pophae rhamnoides, patřící do čele-
di „hlošinovité“, se řadí mezi vytr-
valé opadavé keře. Je nenáročný na 
půdu, roste prakticky všude, kde 
svítí slunce. Ideální pro něj je leh-
ká písčitá půda s dostatkem vápní-
ku. Je odolnou rostlinou, mráz ani 
do –50 °C mu nevadí. Však se jed-
nomu z druhů v  lidovém léčitelství 
také říká sibiřský citrus. Je rostlinou 
dvoudomou, pro vznik naducaných 
zlatožlutých plodů tedy potřebuje 

samčí i samičí jedince. Vysazují se 
vesměs v poměru 3–6 samic na jed-
noho samce. Má to, potvora, hezky 
zařízené, že?

Již staré antické legendy praví, že 
koně, kteří se pásli na rakytníkovém 
listí, jsou odolní, přibývají na váze 
a mají zdravou lesklou srst. V dneš-
ních dobách nemusíme ani my lidé 
pojídat listí rakytníku k  dosažení 
hmotnostních přírůstků a lesknoucí 
se srsti. Jako preventivní všelék nám 
postačí kolem pěti zralých bobulek 
rakytníku denně…

Rakytník je skutečně komplexně 
zázračnou rostlinou, které moder-
ní věda ještě zdaleka nesahá ani 
po paty, pardon, po kořeny. Je léči-
vý úplně celý. Opravdu, od kořene 
přes dřevo a listy až po ony známé 
plody. Jako prevence je dobrý proti 
rýmě a nachlazení, dobře hojí zvenčí 
kůži i zevnitř sliznice, je účinný tře-
ba k zastavení aktivity helicobacter 
pylori, způsobující žaludeční vředy. 
S  rakytníkem lépe srůstají zlomeni-
ny, lépe pracuje nervová i trávicí sou-
stava, o celkové obranyschopnosti 
organismu ani nemluvě. V  indické 
a tibetské medicíně byly plody, kůra 
a  listí rakytníku používány při pří-
pravě 10 složitých léčivých smě-
sí, které se doporučovaly při léčení 
chorob trávicího traktu, zánětlivých 
a hnisavých plicních chorob. 

Je pak záhada, že i v  Pasta&Café 
Romana jsme rakytník zahrnuli do 
svého celoročního arzenálu? Mimo 
období sběru využíváme to, co 
jsme na podzim 

zamrazili, neb sezóna čerstvého 
rakytníku bývá poměrně krátká. 
Sbírá se s  příchodem prvních tep-
lot pod nulou a je to řehole, hezky 
růčo. To na Sibiři to mají lépe zaříze-
né. Prostě počkají, až šlehne oprav-
du tuhý mráz, pak stačí pod keř 
natáhnout plachtu, větvemi zatřást 
a již chrastí dolů plody jako korál-
ky z roztrženého náhrdelníku. Holt, 
Sibiř je zkrátka Sibiř. Mimo léčivé 
vlastnosti je rakytník také zajíma-
vou zemědělskou plodinou. Jeho 
kořenový systém dokáže zpevňovat 
půdu, udržovat hladinu přirozené-
ho dusíku v  ní a  zadržovat vláhu 
v  krajině. Prostě prastará rostlina 
budoucnosti, na kterou ale nejsou 
státní dotace, a tak je pro „velké hráče“ 
zatím pramálo zajímavá.

Z  rakytníku u nás můžete ochutnat 
zejména již zmíněné celé bobulky 
v čajích nebo si dopřát přímo sirupu, 
který si sami vyrábíme šetrnou meto-
dou, kdy postupné zahřívání hmoty 
nepřesáhne 80 °C. Teplým nápojům 
zdar a těm s rakytníkem zvlášť!

I přiběhl bájný Pegas ke sporému tomu keři
Jemnými pysky počal obírati lístek po lístku
Okem svým jasným trny keře on si měří
By způsobil sobě ni malinkou bolístku
Naplniv břich jen způli již cítí sil mohutný příliv
Zaržál a vzepjal se v mohutném skoku, jež k oblakům míří
Zamával křídly, přidal do kroku a oku člověka z obzoru mizí
Keř ten samotný obrostl zakrátko, již raší lístků nových chmýří
A člověk sám mezi trny nalezne nakyslý plod, ta chuť není mu cizí...

Martus Titus Apokryfós Mykénský, 1253 př. n. l.

Chvilka 
poezie

o lípě

Světle oranžové okrouhlé plody rakyt-
níku jsou zdrojem ohromného množ-
ství biologicky aktivních složek, proto 
byly pro naše předky přirozenou sou-
částí jídelníčku. Rakytník je unikátní 
přírodní koncentrát mastných kyselin 
a vitamínů E, F, P, K, A, B a C. Vysoce 
ceněného karotenu obsahuje několi-
krát více než mrkev nebo dýně. Vyso-
ký obsah vitamínu E – významného 
antioxidantu – zabraňuje sklerotizaci 
cév, a tím rapidně snižuje riziko infarktu 
myokardu.

Působí jako biogenní stimulátor, 
celkově posiluje organismus,
má antidepresivní a antistresový 
účinek,
rozpouští hleny,
napomáhá odbourávání toxických 
látek v těle,
regeneruje epitel kůže při omrzli-
nách a jakýchkoliv popáleninách,
úspěšně se používá při gynekolo-
gických potížích,
při nehojících se poraněních,
vhodný k ošetření hemoroidů,
vhodný při ekzémech, akné 
a oparech.
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czech hookah club v havířově
aneb není nad dobrou dýmku!

Dopřát si hezké odpoledne s „vodárnou“ neboli vodní dýmkou byla 
svého času velká móda. Nyní je v kurzu nová vlna. Dýmky jsou de-
signové, tabáky sofistikovaně ochucené a jemné, prostředí moder-
ní, žádná roubovaná alternativa, obsluha milá a poučená. Jednu 
takovou dýmkárnu máme tu čest otevřít a pozvat Vás do ní právě 
v prostorách Pasta&Café Romana.

Všichni chlapci z týmu Czech Hookah 
Club (CHC) prozradili: „Jsme milovníci 
vodních dýmek, tím je řečeno pod-
statné. Díky tomu jsme se rozhodli 
využít své zkušenosti z různých obo-
rů, a nabídnout tak komunitě v tom-
to odvětví něco nového a opravdu 
jedinečného. Obyčejné pokouření 
jsme se rozhodli povýšit na prémiový 
zážitek dostupný veřejnosti. Společen-
ství dýmkařů jistě ocení naši snahu 
o zvýšení povědomí, kterak správně 
dýmkařit. Máme v tom jasnou vizi, do 
níž jsme krom nemalých finančních 
prostředků investovali také veškerou 
svou energii, píli a zkušenosti, díky 
čemuž se nám podařilo pro naši věc 
nadchnout mnoho osob a osobnos-
tí v dýmkařské komunitě. Také jsme 
získali podporu mnoha tradičních vý-
robců a dalších ikon v tomto odvětví. 

To nám umožňuje i zde, v Havířově, 
zpřístupnit zájemcům potěšení z dob-
ré dýmky. V našem konceptu se pro-
mítají nejen šestnáctileté zkušenosti 
s vodními dýmkami, ale také obory 
jako  pohostinství, catering, obchod, 
profesionální fotografie a další. Díky 
tomu, že můžeme pracovat s lidmi 
plně oddanými naší věci, jsme schop-
ni garantovat unikátní přístup k zá-
kazníkům, kdy Vám obsluha mimo 
jiné ochotně poradí, vše vysvětlí 
a předvede.“
Proč ale lidé vyhledávají dýmky a dě-
lají si potěšení z atmosféry vdecho-
vání voňavého kouře, když oficiální 
trend velí prostě nekouřit? Velkou roli 
zde hraje sociální faktor dýmkaře-
ní, které kromě pohodlí a klidu dává 
také prostor k přemýšlení i ke komu-
nikaci. Vodní dýmka a kontemplační 

atmosféra versus rychlé cigáro, vy-
hulené kdesi za rohem a ve stresu. 
Jaký nebetyčný rozdíl v přístupu i do-
padech na zdraví! 
Abychom ještě více přiblížili filozofii 
CHC týmu, pak pro všechny zúčastněné 
platí, že neřeší statistiky typu, kolik 
dýmek bylo prodáno, ale že je důle-
žité, kolik zákazníků bylo spokojeno. 
V současnosti fungují CHC dýmkárny 
v Ostravě, Frýdku-Místku, v Bratislavě 
a nově i v Havířově. V dohledné době 
bude v provozu také vlastní e-shop 
i kamenná prodejna společně se spo-
lečností Shanti&Co s.r.o., která je nej-
větším dodavatelem vodních dýmek 
a zboží z Orientu v ČR.


