gastro mozaika

SÚPRAVA NA VÍNO

K

aždého milovníka vín určite poteší táto efektná súprava, ktorá
pôsobí veľmi elegantne a skvele sa
hodí aj ako darček. Obsahuje vývrtku,
odstraňovač fólie, dekantačnú výlevku a átku. Puzdro je uzatvárateľné
magnetickým uzáverom.
Súpravu na víno nájdete v predajniach Tchibo a v e-shope
www.tchibo.sk.

SVETOVÁ KÁVA
PRAŽENÁ NA SLOVENSKU

P

otrpíte si na šálke dobrej kávy? Tak potom určite vyskúšajte
exkluzívny set troch druhov kávy Catler Coffee. Nájdete v nich voňavé zrná dovážané od popredných producentov
z Brazílie, Kolumbie a Kuby, starostlivo pražené v slovenskej
pražiarni, vďaka čomu si ich čerstvosťou môžete byť absolútne
istí. Taste of Brasil, teda jemná až sladkastá Arabica pripomínajúca čokoládu, pochádza z brazílskej farmy, ktorá patrí medzi
prvých päť pestovateľov v krajine. Balenie Taste of Columbia
zase obsahuje odrodu Excelso so zamatovou ovocnou až jemne
orieškovou chuťou a plnou arómou. Výber exkluzívnych kávových chutí uzatvára Taste of Cuba, vzácna odroda zo strmých
svahov provincie Guantanámo, ktorú vás presvedčí ľahkou kakaovou chuťou a tabakovými tónmi.
Exkluzívny set 3 druhov káv Catler Coffee kúpite v predajniach
siete Planeo Elektro, Nay alebo na portáli hej.sk.

VÍŤAZNÁ OSKORUŠOVICA

A

ko súčasť prestížnej výstavy VINUM LAUGARICIO sa v decembri
2016 v Trenčíne konala aj súťaž Spirit Laugarico. Je jednou z mála súťaží pre ovocné destiláty na Slovensku, ktorej cieľom je prezentovať kultúru
výroby a konzumácie tohto ušľachtilého nápoja.
Počet prihlásených vzoriek bol v tomto ročníku rekordný. V silnej konkurencii sa víťazom kategórie iné ovocie a zároveň celkovým šampiónom súťaže
stala Oskorušovica od spoločnosti ST. NICOLAUS.
Oskoruša je veľmi vzácne ovocie, strom oskoruše začína rodiť až vo veku
10-20 rokov, pričom úroda nebýva každoročná. Oskoruša, ako divo rastúce
ovocie, do seba uzatvára čistotu panenskej prírody.
Destilát sa vyznačuje elegantnou, príjemnou vôňou, ku ktorej sa pripája
mierne trpkastá chuť. ST. NICOLAUS na jar 2016 uviedla na trh exkluzívnu edíciu ovocných destilátov, ktoré vyrába z tých najkvalitnejších odrôd
ovocia pod dohľadom uznávaných majstrov páleničiarov
vo svojej pálenici na východe Maďarska.
Viac na www.destilaty.sk
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