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Lacné verzus drahé
Eko, bio, raw, vitarián, vegán, frutarián. Špalda, pšeno, quinoa, 
kombucha, amarant, bulgur, kamut. Ak sú pre vás tieto termí-
ny rovnako dôverne známe ako abeceda a malá násobilka, vi-
tajte v klube. Kult zdravej výživy dostal aj vás. Niekedy stačí na 
kompletnú zmenu životosprávy nový partner, inokedy osvie-
tený kolega, no najčastejšie na jej začiatku stojí zdravotný 
problém. Bolo to tak aj v prípade Janice Lacovej, ktorá sa od 
hamburgerov z fast foodu prepracovala k domácemu kvásku 
a osvete v materských školách. So svojou značkou Jem iné 
(jemine.sk) sa snaží ukázať, že príprava jedla z kvalitných su-
rovín má pozitívny dopad na to, ako sa človek cíti po fyzickej 
aj psychickej stránke. „Môžem potvrdiť, že na kvalite, sezónnosti 
potravín aj ich pôvode naozaj záleží. Možno vám kvalitnejšie po-
traviny pripadajú drahšie v porovnaní s tými lacnejšími z televíz-
nej reklamy, ale ľahko sa stane, že práve tie druhé vám spôsobia 
zdravotné problémy a vy sa neskôr u lekára nedoplatíte,” vysvet-
ľuje svoju filozofiu Janica, ktorú si ako svoju ambasádorkou na 
Slovensku vybral aj sám Jamie Oliver. 

Choďte na farmu
Lenže ťažko sa dostanete k čerstvo vytrhnutej mrkve, ak žijete 
na sídlisku v hlavnom meste a jedinú zeleň vo vašom okolí si 
sprivatizovali psíčkari. Aj preto sa rozhodol tím Jaroslava Hrica 
spustiť projekt Farmička. Portál (farmicka.sk) funguje ako riad-
ková inzercia, kde nájdete to najlepšie, čo ponúkajú chovatelia 
a pestovatelia. „Všetci si uvedomujú potrebu poctivo vypesto-
vaných alebo spracovaných potravín, nielen kvôli zdraviu, ale aj 
kvôli výbornej chuti. A potom je tu aj dôležitá skupina majiteľov 
menších obchodíkov, či reštaurácií, ktorí Farmičku tiež využívajú, 
aby mohli takéto skvelé výrobky ponúknuť svojim zákazníkom,“ 
vysvetľuje. Okrem lokálnych potravín v podstate “od susedov”, 
zoženiete aj regionálne produkty a špeciality zo všetkých kútov 
Slovenska. Ovocie, zelenina, med sú produkty, ktorých úroda je 
odkázaná na prírodné podmienky, takže pokiaľ vo vašom regió-
ne bola úroda slabá alebo žiadna, viete si rovnako kvalitné do-
máce produkty cez Farmičku zohnať zo susedného regiónu. Na 
webe zoženiete aj mäso a mliečne výrobky, huby, ale aj špecia-
litu ako levanduľový med, jeleniu klobásku či produkty z  ovčej 

vlny. „Chceme však, aby ľudia spoznali aj príbeh farmárov, vedeli 
odkiaľ pochádzajú a kto vlastne stojí za výrobkom, ktorý nájdu na 
Farmičke, a preto ich postupne predstavujeme,“ dopĺňa Jaroslav. 
Ďalším riešením je susedský samozber. Skupina na Facebooku 
zhromažďuje všetkých pestovateľov, ktorí sa o prebytky zo svo-
jich záhrad môžu podeliť s ostatnými užívateľmi. Stačí naozaj 
málo - zareagovať na ponuku a dohodnúť sa, kedy si prídete po 
debničku bio zeleniny, alebo kedy si natrháte v záhrade pesto-
vateľa slivky. Jednoduché, však?

Záhradka v meste
Mimochodom, ak si predsa len túžite vypestovať niečo vlast-
né, no kvôli vidine domáceho hrášku sa odmietate presťaho-
vať na vidiek, ponúka sa riešenie v podobe mobilnej záhrady. 
Projekt v hlavnom meste má na svedomí Sandra Štasselová 
z občianskeho združenia Vnútroblok, ktorá ho založila minu-
lý rok. Vďaka nemu si môžu dopestovať domácu zeleninu, ale 
aj voňavé bylinky obyvatelia Starého mesta a blízkeho okolia. 
Záhrady fungujú na nevyužívaných, pustnúcich pozemkoch 
v  hlavnom meste, pestuje sa však v prenosných boxoch, ktoré 
si na začiatku roka môžete zadarmo alebo za dobrovoľný po-
platok prenajať. „Pre mňa je mobilné, ale aj iné záhradkárčenie 
relax a veľká radosť. Na jar zasadím semienka alebo sadenice a za 
pár týždňov zbieram úrodu. Chvíľu mi trvalo kým som zistila, čo 
funguje a čo je zbytočné pestovať, ale stojí to zato. Keď si domov 
donesiem vypestovanú cviklu, na 100 % skončí na tanieri. Nedo-
volila by som si ju vyhodiť,“ hovorí foodblogerka Monika Kordu-

Slovenský sajder
Osviežujúci a zdravý, to sú hlavné výhody jablčného sajdru, ktorý vyrába slovenská značka Jablčnô. Na trhu 
sú síce iba niečo vyše roka, no už teraz maj svoju klientelu, ktorá na sajder nedá dopustiť. „Sajder obsahuje 
veľa zdraviu prospešných antioxidantov, napríklad ako pohár vína - akurát vás z neho nebude bolieť hlava. Je 
zo slovenských jabĺk, nepasterizovaný, vďaka čomu si uchováva všetky vitamíny a minerály. No a tým, že sa 
nevarí, ale kvasí, je vhodný aj pre vitariánov,“ vysvetľuje Michal Slovák z Jablčnô. 

Bio burgre
Hamburgery z momentálne najobľúbenejšej bratislavskej burgrárne Regal Burger poznajú gurmáni veľ-
mi dobre - bistro sa totiž hrdí tým, že všetky suroviny pochádzajú z lokálnych zdrojov. Hovädzie mäso 
na burgre je z kráv zo Záhoria, žemle im pečú podľa vlastnej receptúry, dokonca aj recept na barbecue 
omáčku upravovali pol roka. „Chceme takto presvedčiť ľudí, že aj na Slovensku sa dá najesť kvalitne,“ hovorí 

spolumajiteľ Roman Kóna.

Raw koláčiky
Raw špeciality ponúka aj Pán Koláčik. „Chodia k nám vitariáni, vegáni aj celiatici, takže sa snažíme 
mať v ponuke koláčiky pre každého. Našou novinkou sú aj vegánske zmrzliny, ktoré sa na Slovensku 
ešte stále ťažko hľadajú,“ povedal nám majiteľ Miloš Blaho. 

Naše tipy 

lová z blogu LaPetit.sk. Hoci sa sezóna onedlho skončí, už teraz 
sa teší, ako na jar bude sadiť - v centre mesta! „Či k nám dorazil 
kult kvality? Áno aj nie. Už je pomerne dosť ľudí, ktorým záleží na 
tom, čo jedia, a tí sa vždy vynájdu. Či už tým, že nekupujú zeleni-
nu v supermarketoch, ale od malých dodávateľov, napríklad cez 
debničkové systémy, alebo keď už sú v supermarkete, zaujíma ich 
zloženie potravín,“ myslí si Monika. „Na druhej strane, je mno-
ho ľudí, ktorí z ekonomických dôvodov stále preferujú kvantitu.“ 
Všetkým, ktorí sa rozhodli prejsť na zdravší lifestyle radí, aby 
jedli sezónne, používali viac strukovín a dávnych obilnín a naj-
mä sa neprejedali. Ale to posledné už iste viete.

Kult kvality
Už to nie sú len foodblogeri a gurmáni, ktorí uprednostňujú čerstvé, sezónne a lokálne 
potraviny pred tými z hypermarketu. Kult kvalitných potravín dobýja aj náš trh.

foodblogerka Monika Kordulová z blogu LaPetit.sk. 
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