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Čo je f ruit carving?
Umenie vyrezávania do ovocia
a zeleniny, tzv. carving alebo f ruit
carving, má niekoľ ko storočnú tradíciu.
Aké má využitie?
Pochádza z krajín Ďalekého východu
- Thajska, Číny a Japonska.
Je obzvlášť obľúbené medzi kuchármi,
ktorí ho používajú na zlepšenie prezentácie pokrmov. Dekorácie z ovocia, zeleniny
či syra sa dopĺňajú a robia exkluzívnejšími
studené bufety na recepciách, svadbách,
rodinných či firemných oslavách, jubileách a iných udalostiach. Každý deň viac
a viac ľudí objavuje s údivom krásu tohto
thajského umenia.

IVOV
Ha, Kárl !!!
Najväčšou špecialitou Islandu
je hákarl. Mäso žraloka grónskeho, ktoré je bez predošlej úpravy
jedovaté. Konzumuje sa až po dlhej „detoxikačnej“ kúre, kde
je žralok na niekoľ ko týždňov až mesiacov uložený pol metra
pod zemou či pieskom. Pod tlakom kameňov, ktoré sú nakoniec
navŕšené na pôdu sú vytláčané jedovaté látky z jeho tela von.
Po tomto procese je mäso nakrájané na prúžky a na pár mesiacov
sa zavesí a suší. Človek sa musí pripraviť na zápach nepríjemný
ako v eľ k ý rozp a ľ. Preto sa k nemu podáva priehľadnýnesladký
alkohol Brennivín (islandská pálenka, dochutená kmínom),
ktorý pomáha prekonať silnú chuť aj arómužraločieho mäsa.
Hoci to neznie ako lákavá pochúťka, hákarl je typické islandské
jedlo a ochutnať ho môžete iba na Islande a v Čadci.

Čo sa na to používa?
Na vyrezávanie do ovocia a zeleniny
sa používajú rôzne špeciálne carving
tools teda carvingové nástroje a náradie.
Medzi najdôležitejšie patria carvingové
nože a dlátka rôznych tvarov a nesmieme
zabudnúť spomenúť thajský nôž, ktorý
je základným nástrojom pre f ruit carvings. Pomocou týchto carvingových
nožov, dlátok a iných nástrojov je možné
vytvárať napríklad aj nádherné vyrezávané melóny- carving melon, ktoré sú pre
carving najobľúbenejším ovocím pre dekoratívne vyrezávanie ovocia.Zohnať
sa dajú veľ ké aj malé dekoračné sady
a sety na vyrezávanie, ako aj jednotlivé,
samostatne sa predávajúce thajské nože,
dlátka a iné f ruit carving pomôcky.

V ŽILINE JE DOBRÁ PAPA
Žilinská Kozlovňa
Kuchyňa: Americká, Rakúska,
Európska, Stredoeurópska,
Bar, Krčma/pub
Cena: od 5 €
Dobrá atmosféra,
celkom rýchla obsluha
a kvalitné dobré jedlo.

ESTELLEM

JEDLÁ

Chilteco
Kuchyňa: Mexická
Cena: od 3 €
Dobrý podnik
na kvalitné burgre,
skvelá obsluha,
skvelé ceny
a veľké porcie

“BYZARDNÉ”

Habibi
Kuchyňa: orientálna
Cena: od 4,50 €
Výborné jedlá, milá
obsluha, pekný priestor
s výhľadom.

Reštaurácia Narohu
Kuchyňa: Medzinárodná,
Európska, Východoeurópska,
Stredoeurópska
Cena: od 2 €
Vynikajúce jedlo,
pekné prostredie
a príjemná obsluha.

Špagetéria SiJa
Kuchyňa: Talianska
Cena: od 3 €
Malá, ale útulná
reštaurácia
s výbornými špagetami.

ZUZAK

Nutellové mlieko ?
žiadny problém
do prázdnej
nutellovej fľaše
nalej kapke mlieka,
poriadne ju zavri
a šejkuj. Po pol
hodine (ale nie)
budeš “kakafko”
jak lusk.
Mlieková polievka
fuuuuu no cereálie,
syňi miniz, čokapik,
neskvik, čírios
a mnoho ďalších
príchutí.

@CULTURETRIP

NAJDIVNEJŠIE JEDLÁ,
KTORÉ ĽUDIA JEDIA

RADOB

Chceš párky a čaj ?
kúp konvicu nalej
vodu, vlož párky
a do pohára
si priprav vrecúško
s čajom. Konvicu
zapni a bam 2v1.

B o s to n
Tea Party
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Varil som kačicu už 12 hodín, necítil som
si končeky prstov. Keď som si v tom zrazu
uvedomil, že mi chýba posledná tajná
ingrediencia. Rýchlosťou svetla som
sa rozbehol do najbližšieho obchodu.
Bol som preč iba jednu jedinú minútu,
ale keď som sa vrátil bolo už neskoro.
keď som ucítil ten nepriateľský pach,
celý svet sa mi zrútil pred očami.
BUJÓN! ON MI TAM HODIL BUJÓN!!!

VERČAP

ČLÁNKY SME PÍSALI MY, ŽIACI
GRAFICKÉHO DIZAJNU Z TRETEJ A,
EMAŠ, VERČAP, ZOJAK, ZUZAK,
ESTELLEM, VITTIS, RADOB,
OBÁLKU ROBILA VITTIS
A GRAFICKÚ ÚPRAVU
ZROBIL RADOB

Tea?
Compressed
into
planks,
usage 1 year per person
Where? Boston, Massachusetts

What? Demonstration against too high
taxes.
American’s
colonists
weren’t
excited
about high taxes for tea and for other
necessary goods. Tea party movement
was planned and proceeded by The
Sons of Liberty, Boston patriots what
were dressed as Mohawk Indians.
The named group dumped 46
tons of tea in the sea. This act
was worth 1´552´270 Euro on
today’s balance.
“Spill
the
tea”
–
Americans 1773

BARAN

When? 16th December 1773

