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GANT

kolekcia Max Leather
čo so sebou na jeseň
Veronika Kostková

Zelenú s fialovou – je to magické
Hnedú s tyrkysovou – je to nevšedné
Kožu s hodvábom – je to rozporuplné
Kov a drevo – je to nadčasové
Zlato so striebrom – je to odvážne
Ryšavé vlasy a zelené očné tiene –
je to sexy
Džínsy a gumáky – je to pohodlné
Čierne sako a bielu košeľu –
je to elegantné
Kačicu s lokšou – je to chutné
Pečené jablká s karamelovými
hruškami – je to kalorické
Silnú kávu s lahodným likérom –
je to nebeské
Prácu s bezuzdnou zábavou –
je to zdravé

Krásnu jeseň
a hlavne sa
dobre bavte!
Mgr. art. Andrea Marešová

NewYorker
Mango

Alpine Pro

Fann Parfuméria
Intersport radí
Raj syrov
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Predajňu GANT nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.

American

Style

4

S každou novou kolekciou sa GANT snaží vylepšovať a inovovať klasické kúsky,
ktoré tvoria základ štýlového šatníka. Prvotriedne materiály, skvelé strihy
a výrazné farby k značke GANT jednoducho patria. Aktuálna kolekcia jeseň/
zima 2012 vsádza na tieto vlastnosti a dáva priestor vyniknúť rovnováhe medzi
eleganciou a neformálnosťou. V nadväznosti na kultúrne dedičstvo východného
pobrežia predstavujeme americký štýl v tej najčistejšej podobe. Táto kolekcia
oslavuje štýl amerického odievania v celej jeho kráse, ktorá sa dá vystihnúť
troma slovami: preppy, klasika a pestrosť.
Štýl preppy vznikol v päťdesiatych rokoch a je veľmi úzko prepojený so značkou GANT, ktorá vyvoláva asociácie farebnej klasiky a ležérneho športového
oblečenia. Elegantné tvídy sú základnými materiálmi, rovnako ako menčester,
filafil, džínsovina a mäkké chamray. Dominuje paleta prírodných farieb, ako
tlmená zelená, hnedá a khaki, hravo akcentovaná žiarivá oranžová a zelená.
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Predajňu MAX LEATHER nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.

Jesenné kolekcie

renomovanych

talianvskpryedcahji.
znaciek

JESENNÁ

MELAN

CHÓLIA
Ako sa zbaviť smutných, melancholických nálad? Babie leto
odletelo a s ním aj naša dobrá
nálada. Len čo sa začínajú skracovať dni, začíname trpieť melanchóliou, chýba nám chuť ráno
vstať a fungovať.
Čím to je, že v jeseni padá na nás nevysvetliteľný smútok?
Na jeseň a v zime je to s nami najhoršie. Máme pocity beznádejnosti,
úzkosti, strácame dobrú náladu, sme zádumčiví. S príchodom jesene k nám, skrátka, prichádzajú staré známe jesenné depky. Jesenná
depresia je termín, ktorý odborníci nepočujú veľmi radi, ale je to
rovnako ako s jarnou únavou. Tiež nefiguruje v zozname diagnóz,
no na jar ju máme takmer všetci.
Nevymýšľame si to: naozaj existujú
„Kratšie dni, menej svetla a sychravé počasie mnohým ľuďom pokazia náladu a spôsobujú aj depresívne nálady, tzv. jesenné melanchólie. Nejde o klasické depresie, ale o stavy, ktoré majú s nimi niektoré
spoločné znaky. Patria k nim melanchólia, smútok, zádumčivosť, nechuť k činnosti, úzkosti a strach všeobecne. Jeseň je obdobie, keď
má sklony k depresívnym náladám viac ľudí než počas slnečných letných dní,“ súhlasí psychologička Mária Novotná. Počas zamračených
dní sa v našom tele netvorí dostatok hormónu melatonínu, čo môže
byť jedna z príčin depresívnych nálad. Podľa odborníkov ide o ľahkú
formu depresie, pri ktorej človeka neničí neovládateľný smútok.
Vedci to už vylúštili a pomenovali
Už aj vedci vyskúmali, prečo sme na jeseň smutnejší. Dôvodom je
vraj jesenné upratovanie v mozgu, ktoré je v tomto ročnom období prehnané. Mozog má totiž vlastnú „upratovaciu službu“, ktorá
sa stará o to, aby bola zabezpečená chemická rovnováha v mozgu
a aby všetky procesy správne prebiehali. V zime to však „upratovacia služba“ v niektorých prípadoch preháňa. Vtedy strácame dobrú

náladu, máme svoju depku. Vedci z kanadského Centra pre závislosti a mentálne zdravie sú vraj na stope príčin jesenných depresií.
Pomocou pozitrónovej tomografie „presvietili“ mozog účastníkov
výskumu a zistili, že v zime sa zvyšuje množstvo molekúl zodpovedných za odstraňovanie serotonínu z tela. Serotonín je totiž práve
ten dôležitý hormón, ktorý reguluje rozličné telesné procesy, ako je
chuť do jedla, výdaj a príjem energie, ale aj náladu. Tieto výsledky
vysvetľujú, prečo sa, len čo príde jeseň a zima, niektorí zdraví ľudia
cítia deprimovane a bez síl. Ďalším krokom vedcov bude zistiť, čo
spôsobuje zmeny na molekulárnej úrovni a ako by sa im dalo zabrániť.
Najúčinnejšie antidepresívne potraviny
Je už dokázané, že jedlo ovplyvňuje psychiku človeka. Už pár kúskov čokolády dokáže vyvolať produkciu endorfínov, prírodných látok, ktoré navodzujú pocit pohody. Podobný účinok majú aj orechy
alebo smotanový jogurt. Banány sú doslova životobudičmi duše.
Banánové mlieko dodáva telu aminokyselinu tryptofán, z ktorej sa
tvorí hormón dobrej nálady serotonín. Zázvor, cestoviny, paradajky,
fenikel a petržlen pôsobia rovnako povzbudzujúco. Ovsené vločky,
čierny chlieb, ryža natural, ružičkový kel a hydina obsahujú bielkovinové stavebné látky, ktoré vám dodajú energiu. Mliečne produkty
naopak poskytujú vápnik, ktorý upokojí nervovú sústavu. Ak potrebujete súrne odovzdať nejakú dôležitú prácu, no padáte od únavy,
vtedy pomôže štipľavé korenie. Chren, kajenské korenie a čili obsahujú kapsaicín, ktorý aktivizuje v tele hormóny šťastia – endorfíny.
Človek je opäť svieži a jasnejšie mu to myslí.
Cesnak zlepšuje koncentráciu, muškátový orech náladu, aníz pôsobí
proti depresii, kôpor a levanduľa upokojujú nervy.
Pozor! Nezaháňajte smútok jedlom. Čokoládou a sladkosťami sa dokáže napchávať každý, vy však nemusíte. Ďalšie centimetre v páse
by vám iba zhoršili náladu.
Kedy treba navštíviť lekára?
Klasická depresia je ťažká duševná porucha, ktorú treba brať vážne a vyžaduje si odbornú starostlivosť. Keď rady z časopisov nezaberajú, vás ničí nevysvetliteľný smútok a znemožňuje vám žiť, mali
by ste navštíviť psychológa alebo radšej psychiatra. Nepotrebujete
odporúčanie od obvodného lekára. Odbornú pomoc by mal vyhľadať každý, u koho sa dlhšie ako dva týždne objavujú najmenej štyri
z uvedených príznakov:
• úporný pocit smútku, strachu a „prázdnoty“
• pocit beznádeje a pesimizmu
• pocit viny, vlastnej neschopnosti alebo bezradnosti
• strata záujmu o aktivity prinášajúce príjemné pocity vrátane sexu
• poruchy spánku, nespavosť, časté prebúdzanie sa alebo príliš
veľká únava
• stravovacie ťažkosti, zmena chuti, priberanie alebo chudnutie,
úbytok energie, neustála únava
• myšlienky na smrť alebo samovražedné úmysly
• nepokojné pohyby alebo podráždenosť
• problémy s koncentráciou, zhoršenie pamäti a nerozhodnosť
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www.marks-and-spencer.sk
www.marks-and-spencer.sk
www.marks-and-spencer.sk
www.marks-and-spencer.sk

Pánska móda a pánsky sortiment

Detská móda a detský sortiment

Užite si nákUpy
pre celú rodinU
v Marks & spencer!

Spodná a nočná bielizeň

Dámska a pánska kozmetika

Dámska móda a dámsky sortiment

Ponuka produktov platí do vypredania zásob. Použité obrázky sú len ilustračné.
Viac informácií nájdete priamo v predajni Marks & Spencer na prízemí a na 1. poschodí Galérie Mlyny Nitra.
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Oblečenie
nosíte vy,
nie ono vás.
Veronika Kostková je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení
v Bratislave, ateliéru Odevný dizajn. Počas štúdia sa zúčastnila rôznych dizajnérskych súťaží
a prezentovala svoju tvorbu na mnohých prehliadkach - z posledných sú to Prague Fashion
Weekend, Crazy Couture a Rexona Fashion Design Award, kde v rámci Slovenska vytvorila
jednu zo štyroch víťazných kolekcií. Okrem štúdia na vysokej škole a tvorby odevu, pedagogicky pôsobí na Strednej umeleckej škole v Trenčíne na odbore odevný dizajn a venuje sa
organizácii módnych prehliadok. Na letnej módnej prehliadke Galérie MLYNY v Nitre
s veľkým úspechom prezentovala časť svojej kolekcie s názvom Kroje.
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Aké sú tvoje zdroje inšpirácie v odevnej tvorbe?
Inšpirujú ma rôzne veci - niekedy sú to konkrétne veci ako historické
odevy, architektúra, rôzne kultúry, inokedy sa zase zamýšľam nad
spoločenskými situáciami a súčasným životným štýlom, ktorý sa odzrkadľuje aj v odeve.
V Mlynoch si predstavila kolekciu s názvom Kroje, čo nové pripravuješ?
Práve pred nedávnom som úspešne dokončila štúdium Vysokej školy
výtvarných umení v Bratislave, ktoré som obhájila s diplomovou kolekciou It, takže teraz si vychutnávam posledné prázdniny. Ale samozrejme nechcem zaspať na vavrínoch, takže pomaly zhromažďujem materiály na novú kolekciu.
Pôsobíš pedagogicky, v čom Ťa to obohacuje?
Práca pedagóga je v mnohom náročná, človek sa musí vedomosti naučiť predať ďalej, čo je dnes veľmi ťažké. Dnešní študenti majú obrovské
výhody vďaka médiám, hlavne internetu, ale často ho nevedia využiť
vo svoj prospech.
Ako vnímaš súčasnú slovenskú odevnú tvorbu?
Módne návrhárstvo sa v poslednej dobe stalo na Slovensku veľmi
trendy povolaním. Sú ľudia, ktorých obdivujem a možno nie sú toľko
mediálne známi a potom kopa „známych“ návrhárov, ktorých tvorba
ma neoslovuje. Väčšina pre mňa zaujímavých slovenských návrhárov
pracuje v zahraničí v anonymite veľkých značiek.
Dá sa tvorbou autorských odevov v dnešnej dobe uživiť?
V dnešnej dobe je ťažké sa uživiť čímkoľvek. Záleží to nielen od vašej
šikovnosti, ale aj od ľudí, pre ktorých tvoríte, od kontaktov a do nemalej miery aj od šťastia. Ako sa hovorí: „Úspech je predsa 5 % talentu
a 95 % tvrdej driny“.
Sleduješ úzkostlivo módne trendy?
Sledovať trendy treba, ale netreba sa nechať nimi úplne pohltiť. V mojich
kolekciách sa snažím predovšetkým prepojiť umenie a odev, dať šatám
dušu a poslanie, nielen bezhlavo sledovať trendy. Na to tu máme množstvo
zahraničných butikov produkujúcich cenovo dostupnú módu, ktorú si
môžeme dovoliť sezónne obmieňať.
Čo prevláda v Tvojom šatníku a akú módu uprednostňuješ Ty?
Ako sa hovorí „obuvníkove deti chodia bosé“ - takže málokedy mám
čas ušiť si niečo sama na seba. Väčšinou chodím v jednoduchých topoch a riflových nohaviciach (v časoch vysokého pracovného vypätia
aj v teplákoch). Ale mám rada výrazné doplnky a topánky.
Kto zo svetových módnych návrhárov sa Ti páči?
Vždy som obľubovala pohľad na temne rozprávkový svet Alexandra
McQueena, i keď sa priznám, že po jeho smrti už jeho módny dom
stráca trochu „drive“. Bizarné sny si teda teraz radšej užívam v haute
couture kolekciách od Givenchy a reálny svet obdivujem v kolekciách
Alexandra Wanga.
Aké budú módne trendy jeseň/zima 2012?
Zima so sebou už tradične prinesie tlmenú paletu tmavých farieb - vínovú,
fialovú, sivú a čiernu, medzi ktoré sa však tento rok zamiešajú aj výraznejšie farby ako okrová či dokonca púdrové odtiene. Z materiálov
sú to hlavne kvalitné vlnené látky, kožušina rôznych farieb a brokáty
pretkávané zlatými niťami, odkazujúce na prepych baroka. Z leta nám
ako jeden z hlavných trendov ostáva v zimnej sezóne aj čipka.
Čo by si poradila našim čitateľkám na sezónu jeseň/zima 2012?
Vždy je dobré mať prehľad o nových trendoch, nielen v móde, dôležité
je vedieť selektovať medzi množstvom „trendy vecí“ to, v čom sa cítime
dobre a čo nám pristane. Móda nemá tvoriť šablónu, podľa ktorej by
sme mali všetci vyzerať, má byť našou osobnou výpoveďou. Oblečenie
predsa nosíte vy, nie ono vás.
S Veronikou Kostkovou sa zhovárala Andrea Marešová.
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vesta 39,95 EUR | tr
icko 14,95 EUR
| nohavice 39,95 EUR
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Predajňu NEW YORKER nájdete v Galérii MLYNY na prízemí a 1. poschodí.

EUR
R | jeans 29,95
kosela 24,95 EU y 14,95 EUR
| tenisk

Jeans 19,95 EUR | bunda 49,95 EUR

da 29,95 EUR
chlapec: ciapka 4,95 EUR | bun
ko 12,95 EUR
tric
dievca: parka 69,95 EUR |

tricko 9,95 EUR | kabát 69,95 EUR

Capica 7,95 EUR | mikina 29,95 EUR

| tricko 12,95 EUR

EUR |
jeans 39,95 EUR | mikina 29,95ánky 39,95 EUR
top
|
EUR
5
9,9
top
bunda 49,95 EUR |

dievca: tricko 12,95 EUR | sukna 19,95 EUR | parka
69,95 EUR
chlapec: jeans 39,95 EUR | sveter 24,95 EUR

nohavice 39,95 EUR | tricko
12,95 EUR |
mikina 29,95 EUR | ciapka 7,9
5 EUR
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Predajňu LINDEX nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.

Predajňu LINDEX nájdete v Galérii MLYNY na 1.poschodí.

jesenná inšpirácia

Nová zimná kolekcia je hlboko spojená s DNA najznámejších športovcov
z týmu. Špičkových predstaviteľov svetovej scény zahŕňajúcej Kelly Slater,
Jérémy Florés, Dane Reynolds alebo
Tiago Pires, snowboardisti ako Iouri
Podladchikova a skatery ako Javier
Mendizabel a Daniel Cardone… Ich
silné osobnosti a mimoriadny životný
štýl inšpirovali kolekciu, ktorá tak predstavuje ich vlastný obraz a uspokojenie
ich náročných štandartov.
Kolekcia oblečenia je postavená na
troch hlavných líniách : Lifestyle, City
a Premium. K dokonalému vzhľadu má
každá linia svoje doplnky, vaky a obuv.

KOŠEĽA QUIKSILVER CENTURA
75 €

RUKSAK QUIKSILVER PRIMARY
39 €

KOŠEĽA QUIKSILVER TRIP
59 €

MIKINA QUIKSILVER CUBED
95 €
TRIČKO QUIKSILVER GIRDWOOD
55 €

RUKSAK QUIKSILVER PRIMARY
39 €

TRIČKO QUIKSILVER ROADIE
35 €

Predajňu značky Quiksilver nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.

We love shoes

4995 €
LAZZARINI
KABELKA cEz RAMENO

5995 €

LAZZARINI
BALERÍNY KOŽA/KOMB. 36-42

6995 €

LAZZARINI
LODIČKY KOŽA/KOMB. 36-41

2995 €
6995 €
LAZZARINI
LODIČKY KOŽA/KOMB. 36-41

PCTN
LODIČKY TEXTIL/KOMB. 36-41

7995 €

LAZZARINI

HUMANIC.NET

KOTNÍKOVÉ ČIŽMY KOŽA/KOMB. 36-41
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Predajňu MANGO nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.

KATE

MOSS
pre mango
Aké sú tvoje obľúbené kúsky z kolekcie Mango jeseň/zima 2012?
Biele a kožené tuxedové sako a úzka sukňa nad kolená s koženým detailom v páse.
Tieto sukne sadnú takmer každému a saká sú vhodné na denné aj večerné nosenie.
Ktoré základné nevyhnutnosti, podľa teba, musí mať každá žena vo svojom šatníku?
Dobre padnúce sako. Mango ich má v najnovšej kolekcii v dvoch modeloch. Potom džínsy a vysoké opätky.
Čo si vyberieš z najnovšej kolekcie jeseň/zima od Manga ty?
Zatiaľ neviem, ale nákup bude určite obsahovať džínsy a kabátik.
Je niečo, čo by si si nikdy neobliekla?
Ako sa hovorí, nikdy nehovor nikdy. Hlavne v mojom prípade, pretože vždy nakoniec skončím oblečená
práve v tom „nikdy“ kúsku.
Aké sú podľa teba tie najdôležitejšie charakteristiky úspešného dizajnéra?
Jednoznačne to musí byť radosť, predstavivosť a odhodlanie. Pretože módny biznis je pekne tvrdý.
A človek si musí veriť. Podstatná je tiež originalita, pretože je veľmi veľa ľudí, ktorí by to chceli robiť.
Je lepšie mať nespútané kreatívne vízie alebo vedieť navrhovať veci, ktoré sa dobre predávajú?
Myslím si, že oboje. Musíte vedieť zhmotniť predstavy ľudí a ich fantáziu do šiat.
Predvediete ich na fascinujúcich módnych prehliadkach, ktoré ale keď skončia, dajú sa tie isté šaty nosiť aj vo všedné dni.
Ktorý dizajnér, s ktorým si pracovala, má toto jedinečné čaro?
Módne show Galliana to čaro určite majú, atmosféra je tam ako v divadle.
Kto bol tvojím anjelom strážnym, keď si prvýkrát vyšla na mólo?
Asi to bol môj agent! A musím povedať, že som s ním od začiatku až doteraz. Objavil ma a vždy pri mne stál.
Aké to je, byť neustále módnou ikonou?
V skutočnosti na to nemyslím. Ak by som na to myslela, asi by som ráno nebola schopná sa obliecť. Nosím to, v čom sa dobre cítim.
Ak by si niekomu mala dať cenu za štýl, kto by to bol?
Pravdepodobne nejaká „oldschoolová“ herečka. Napríklad Julie Christie alebo niekto podobný.
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Predajňu značiek Wrangler a Lee nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.

JESENNÉ A ZIMNÉ
KOLEKCIE ZNAČIEK
WRANGLER A LEE
už na pultoch v novootvorenej predajni v Galérii MLYNY.

tekvicová
O niekolko t¯zd≈ov ich budeme vídat castejsie, ako obvykle. Vydlabané
a dekorované svieckami. Tekvice ale zdaleka nie sú len nápaditou
halloweenskou dekoráciou. Sú zdravé, chutné a... áno, dámy, diétne!
Naco teda cakat do novembra?
Rôznorodá

Máloktoré ovocie sa môže pochváliť takou variabilitou ako práve tekvica. A to nemáme na mysli iba jej všestranné využitie v kuchyni a záhrade. Ono totiž nie je tekvica ako tekvica. Poznáme 27 rôznych druhov,
líšia sa od seba tvarom, farbou i veľkosťou. Niektoré sa nám zmestia
do dlane, iné majú podobu stokilových kolosov.

Prastará pochúTka

Pochutnávali si na nej už naši jaskynní predkovia. K nám sa tekvica dostala z oblasti tropickej a subtropickej Ameriky. Darí sa jej prakticky všade - okrem Antarktídy ju nájdete na všetkých ostatných kontinentoch.
Meno dostala z gréckeho „pepon“- označenia pre veľký melón. Hoci je
všeobecne rozšírené jej zaradenie medzi zeleninu, v skutočnosti ide
o ovocie.

OCistná duZina

Dužinu tekvice tvorí takmer samá voda, 90 percent, aby sme boli presní. Obsahuje tiež veľké množstvo cennej vlákniny. Pre svoju schopnosť
absorpcie jedovatých látok v čreve je vynikajúca pri detoxikácii organizmu. Pomáha znižovať množstvo tukov v krvi, pôsobí močopudne
a mierne preháňajúco. Tekvicová kúra sa odporúča pri ochoreniach
obličiek. Konzumáciou tekvice dostanete do tela viaceré nevyhnutné
látky: železo, meď, horčík, zinok, či karotén. Verili by ste, že 100 g tekvice obsahuje iba 88 kJ?

Vzácne semienka

Skutočný poklad je ukrytý až v srdci tekvice. Tekvicové semienka sú

nielen obľúbenou, ale najmä zdravou pochúťkou. Ich konzumáciou
zaistíte telu prísun zinku a vitamínu A. Semienka navyše obsahujú skoro
všetky dôležité stopové prvky, vitamíny skupiny B, vitamín C, draslík,
fosfor, vápnik, železo, horčík. Nachádzajú sa v nich cenné nenasýtené
mastné kyseliny, ktoré znižujú cholesterol, vysoký krvný tlak, ako aj
riziko srdcového infarktu a mŕtvice. Vďaka obsahu kukurbitolu a ďalších
prírodných, hormonálne účinných látok, majú semienka tekvice regeneračné a omladzujúce účinky.

Tekuté zdravie

Nesmieme zabudnúť na tekvicovú šťavu, výborný prostriedok na odvodňovanie organizmu. Podporuje trávenie a pomáha pri chorobách
močových ciest či zápche. Vysoko cenený je aj tekvicový olej, ktorý sa
získava lisovaním semienok. V minulosti a používal na výrobu liečivých
mastí a dodnes má svoje miesto v receptoch domácej lekárne.

V minulosti sa tekvice používali ako liek proti hadiemu
uštipnutiu a dokonca proti pehám.
Illinois je právom považované za tekvicovú centrálu,
len za rok 2005 tu vyprodukovali 225-tisíc ton tekvíc.
Najväčší upečený tekvicový koláč na svete vážil bezmála
160 kg (pre lepšiu predstavu, bolo z neho asi 3000 kúskov).
Ak by ste sa rozhodli prekonať svetový rekord vo veľkosti
tekvice, budete potrebovať rozmernejšiu záhradu,
doterajší najväčší kus vážil viac než pol tony.
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Kolekcia obsahuje širokú škálu
technických materiálov:
> PTX MEMBRÁNA
(s parametrami 10 000/10 000)
> AQC COATING (5 000/5 000)
> SOFT-SHELL s membránou
WINDBARRIER (8 000/3 000)
> DWR voduodpudivá úprava na
funkčných bundách a nohaviciach
Kolekcia OUTDOOR
V jesennej kolekcií na Vás čaká široká ponuka oblečenia od superfunkčného spodného prádla až po najsilnejšiu vrstvu v podobe bundy s vodeodolnou membránou PTX s vodným stĺpcom 10 000 mm
a perfektnou priedušnosťou. Kolekcia ponúka širokú paletu softshellových materiálov, ktoré sa vyznačujú ľahkosťou materiálu s vysokou
odolnosťou voči vode a vetru. Zároveň tento materiál prepúšťa vlhkosť smerom von od tela. Nová kolekcia ponúka zateplené a podšité
softshellové bundy, ktoré spĺňajú všetky požiadavky na funkčnosť
a úsporu objemu a váhy materiálu. V ponuke nechýbajú softshellové
vesty a nohavice. Kolekcia ďalej ponúka osvedčené nohavice vyrobené
z materiálu bavlna/nylon a niekoľko typov zateplených nohavíc.
Novinkou sú hrejivou sieťovkou zateplené softshellové, veľmi pružné
a pohodlné nohavice.
Pánska kolekcia je obohatená sýtymi farbami, ktoré mužom veľmi
slušia. Vybrať si môžu zo sýtej modrej, žiarivej zelenej a výrazne červenooranžovej farby. V našej ponuke stále zostávajú klasické farby outdooru, a teda farby zeme – tmavozelená, orieškovo hnedá a čierna.
Jesenná dámska kolekcia rovnako ponúka vysoko funkčné oblečenie v pestrých farbách. Klasické čierne bundy sú obohatené
o sýtu modrú, červenú alebo zelenú, rovnako ako pánska kolekcia.
Kolekciu prepája motív kvetu, ktorý sa objavuje na vlajočke všitej na
boku, na potlači a výšivke.
Celá outdoor kolekcia je bohatá na reflexné prvky pre väčšiu bezpečnosť a viditeľnosť v jesennom období. Strihy sú anatomicky tvarované, majú ergonomicky tvarované rukávy i kolená, ale zároveň
poskytujú potrebnú voľnosť. Riadime sa pravidlom, že cena i kvalita
je dnes v športovom oblečení zrovnateľná. Práve dizajn a farby sú
prvkami, ktoré ovplyvňujú rozhodnutia pri nakupovaní. To, čo nás
na oblečení teší, je práve dizajn. Snažíme sa byť silným partnerom
aktívnych a rekreačných športovcov. Preto navrhujeme športové
oblečenie zaujímavé, plne funkčné, módne a zároveň spoľahlivé
a nadčasové.

Kolekcia AUTHENTIC
Kolekcia AUTHENTIC je určená pre zákazníkov, ktorí sú zvyknutí
na kvalitu, funkčnosť a dizajn značky ALPINE PRO a hľadajú trendové
a pohodlné oblečenie pre každý druh pohybu v meste aj v prírode.
V celej kolekcií sa objavujú osvedčené, ale aj trendové farby ako
modrá, základná zelená, bordová, nový odtieň tmavomodrej, lososová a predovšetkým krikľavo zelená, ktorá celú kolekciu prepája.
V kolekcií bola použitá široká škála funkčných materiálov s parametrami AQUACORE, Softshell, bavlna/nylon alebo odľahčený materiál s jemnou štruktúrou použitý na bundách, vestách a kabátoch
štýlu „PUFFY“. Neoddeliteľnou, avšak štandardnou súčasťou pri výrobe produktov zo série AUTHENTIC sú voduodpudivé úpravy DWR.

Kolekcia KIDS
Kolekcia pre deti vychádza strihovo, ale i kvalitou a funkčnosťou použitých materiálov predovšetkým z pánskych a dámskych modelov.
Pri všetkých bundách a vybraných typoch nohavíc je použitá voduodpudivá úprava DWR. Jednotlivé modely sa dajú vzájomne veľmi
dobre kombinovať farebne, ale aj strihovo. Farebná škála je prepojená s ostatnými kolekciami a naviac je obohatená o výraznejšie
farby a zaujímavé potlače, ktoré dodávajú detskej kolekcií pestrosť.

Kolekcia TRAVEL
Dominantou kolekcie TRAVEL, ktorá je navrhnutá tak, aby bola čo
najviac vhodná na prechádzky v prírode, je široká ponuka búnd
a kabátov anatomicky tvarovaných strihov. V kolekcií samozrejme
nechýbajú mikiny, tričká a nohavice. Najčastejším materiálom je
bavlna, ktorú obsahuje 90 % výrobkov v tejto kolekcií. Farebná
škála je smerovaná k tlmeným jesenným farbám, preto návrhári
doplnili kolekciu o farebné doplnky, čapice, rukavice a šále.

Kolekcia CASUAL
Mestská móda – aj tak by sa dala špecifikovať kolekcia CASUAL,
ktorá je určená predovšetkým ľuďom, ktorí sa radi spoliehajú
na kvalitu a funkčnosť materiálov nielen pri športe, ale aj v bežnom
živote. Jesenné obdobie nepatrí k najsuchším obdobiam a preto všetky produkty majú povrchovú úpravu waterproof, ktorá
zabraňuje prenikaniu vody a vlhkosti pod vrchnú vrstvu odevu.
Tlmené jesenné farby spestrili dizajnéri sýtymi pastelovými farbami,
ktoré nájdete nielen na bundách, ale aj na vestách a softshellových bundách.

Kolekcia PERFORMANCE
Jesenná kolekcia PERFORMANCE vychádza z jarných štýlov, avšak
je doplnená o nové farby. Pestrosť kolekcie je spôsobená širokou
paletou trendových farieb a tým prepojená s ostatnými jarnými
kolekciami.
Jesenná kolekcia ALPINE PRO je v predaji vo všetkých značkových
predajniach od septembra 2012.
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Predajňu ALPINE PRO nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.

Tohtoročná jesenná kolekcia prináša
pestrosť z celej palety jesenných
farieb a zároveň maximálne funkčné
oblečenie s vysokými parametrami,
ktoré maximalizujú pôžitok z pohybu.

RESPECT FOR NATURE
výnimočná kolekcia, vyrobená vo vysokej kvalite
z tradičných prírodných materiálov

WWW.BUSHMAN.SK WWW.BUSHMANSHOP.SK

NEW COLLECTION
Nová kolekcia oblečenia a doplnkov BUSHMAN
je inšpirovaná prírodou, cestovaním a dobrodružstvom.
Je vytvorená s rešpektom k prírode,
predovšetkým pre tých, ktorí vyznávajú
výnimočnosť a štýl, ktorí idú svojou vlastnou cestou
a nechávajú sa viesť svojimi inštinktami.

EXPEDITION OUTFITTERS

ORIGINAL ACCESSORIES

EXPEDITION BOOTS

originálna pánska a dámska kolekcia oblečenia
vhodná pre expedície a voľný čas

vlastná štýlová kolekcia doplnkov, tašiek,
batohov, klobúkov, čiapok, šatiek, šperkov...

absolútnou novinkou v sortimente značky
je špeciálna expedičná obuv

BUSHMAN
EXPEDITION OUTFITTERS

GALÉRIA MLYNY – 1. poschodie

Predajňu FANN PARFUMÉRIE nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.

JESENNÉ
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TRENDY
LÍČENIA

MAX FACTOR Colour X-pert
Waterproof Eyeliner
Dokonalé nanesenie tekutej očnej linky je teraz omnoho
jednoduchšie vďaka Colour X-pert Waterproof Eyeliner od
Max Factor. Praktický aplikátor umožňuje vytvorenie precíznej
linky, vodeodolná farba sa nerozmazáva a s istotou vydrží
od rána do noci. Vodeodolné linky prichádzajú v štyroch
odtieňoch: Deep Black, Metalic, Anthracite, Metalic Lilac
a Metalic Turquoise.

Flipstick Colour
Effect Lipstick
obojstranný rúž, s ktorým môžete farby miešať, ladiť
a vytvárať umelecké vzhľady pier, jedinečné pre vás. Inovačný
obojstranný dizajn obsahuje sýte krémové a intenzívne farby,
ktoré na perách vytvárajú podmanivý jagavý efekt. Flipstick
Colour Effect Lipstick prináša perám nový rozmer: skúste
si naniesť jeden odtieň na vrchné a druhý na spodné pery.
Alebo si jedným z odtieňov pery orámujte a druhý naneste do
stredu. Výsledkom bude príťažlivá farebnosť, ktorá na perách
pôsobí trendovo, šik a jedinečne.   

Glossfinity
Kolekciu žiarivých trvácnych lakov na nechty, s ktorou môžete
zvýrazniť svoj pôvab každý týždeň po novom. 22 intenzívnych
farieb s vysokým leskom a trvácnosťou až do 7 dní je
nespochybniteľným dôkazom štýlovosti aj praktickosti nových
lakov. Krásne dlhé nechty v žiarivých farbách sú teraz finálnym
doplnkom každého vzhľadu. Patentované zloženie Glossfinity
sa vyznačuje vysokým leskom a výbornými vlastnosťami:
odolné zloženie zlepšuje priľnavosť farby a predchádza jej
odlupovaniu, zatiaľ čo redšia konzistencia laku uľahčuje
rovnomerné nanesenie.

Eye Brightening Tonal Black
Volumising Mascara
Tónovacia čierna maskara od Max Factor, ktorá rozjasní
prirodzenú farbu očí – hnedých, modrých, orieškových či
zelených – a dodá riasam objem pre nádherný pohľad, ktorý
sa stane významným doplnkom vášho vzhľadu. Základná
farba rozjasňujúcej maskary je čierna – obaľuje riasy a vďaka
iFX aplikátoru ich rovnomerne farbí, dodáva im objem a výraz.
Zloženie farby obsahuje svetlo odrážajúce kovovo-lesklé
čiastočky, ktoré sa usadia na povrchu rias a pôsobia ako malé
zrkadlá – zachytávajú a odrážajú svetlo, poskytujú viac svetla
očnému okoliu a rozjasňujú pohľad; tónovacie mikroperličky
menia biele svetlo na špecifickú farbu, ktorá pristane vašej
prirodzenej farbe očí.

Ak si jedným z odtieňov
pery orámujte a druhý
nanesiete do stredu,
výsledkom bude príťažlivá
farebnosť, ktorá pôsobí
trendovo, šik a jedinečne.   
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Predajňu INTERSPORT nájdete na prízemí Galérie MLYNY.

Beh považuje väčšina z nás za jeden z najjednoduchších pohybov, aké vykonávame. Toto tvrdenie sa opiera okrem iného o skutočnosť, že behať sa naučíme
už na konci prvého roka života. Na druhej strane však existujú veľké rozdiely
v štýle behu, ktoré okrem iného spočívajú na rozdieloch a odchýlkach
v pohybovom aparáte človeka. A aby bol Váš beh zábavou a zároveň efektívnou
a zdravou telesnou aktivitou, mali by ste používať bežeckú obuv, ktorÁ je
vhodná práve pre Vás.
Výber bežeckej obuvi sa odvíja od viacerých kritérií.
Okrem povrchu, na ktorom beháte alebo budete behať,
intenzity, či cieľov Vášho tréningu, by malo Vás a Vášho
predajcu zaujímať nasledujúce: Aké sú osi Vašich dolných končatín?
Aký je Váš bežecký štýl? Aké je postavenie a typ Vašich chodidiel?
1. Osi dolných končatín
Východiskovým kritériom pri výbere vhodnej bežeckej obuvi je „tvar“ nôh.
Stabilná obuv so silnými vnútornými opornými systémami sa používa pri
nohách do X s vnútorným nášľapom. V prípade nôh do O alebo chodidiel
s vonkajším nášľapom je ale takáto obuv nevhodná. Vtedy treba voliť
obuv, ktorá nahradí oslabené alebo nefunkčné prirodzené tlmenie chodidiel a šetrí kĺby dolných končatín.
2. Typ chodidla
Podiel bežcov s normálnymi chodidlami predstavuje cca. 60 %. Ostatných
40 % sa delí na bežcov s vysokou, padnutou a plochou klenbou. Zatiaľ čo
vysoké klenby majú tendenciu k vonkajšiemu došľapu (supinácii), pri znížených
klenbách sa často stretávame s vnútorným došľapom (s nadmernou
pronáciou).
3. Bežecký štýl
80 % bežcov dopadá (došľapuje) na pätu. Preto má dobré, ale nie nadmerné tlmenie vo väčšine prípadov svoje opodstatnenie a význam. Veď ľudský
pohybový aparát je uspôsobený na beh (pohyb) na mäkkých povrchoch,
a nie na spevnených cestách a asfalte. Naproti tomu bežci došľapujúci
na špičku a stred chodidla potrebujú menej tlmenia a predovšetkým rovnú
(plochú) bežeckú obuv. Tieto individuálne rozdiely a špecifiká sa dajú
diagnostikovať viacerými spôsobmi. Od posúdenia opotrebenia starej
bežeckej obuvi, cez statickú analýzu postavenia a tvaru klenieb chodidla, až
po sofistikovanú pohybovú analýzu prostredníctvom videozáznamu a špeciálneho softwaru.

Kategórie tréningovej bežeckej obuvi
> Cushion alebo Neutral
Jedná sa o veľmi silno odpruženú bežeckú obuv, ktorá je určená na tréning
a ktorá nedisponuje opornými systémami na vnútornej strane. Táto obuv
je veľmi pohodlná, často ale až príliš odpružená, čo vedie k veľmi hrubej
medzipodrážke. Podrážky tejto obuvi sú určené najmä na beh na cestách.
> Stability alebo Control (Motion control)
Takzvaná stabilizujúca bežecká obuv disponuje pronačnými oporami
na vnútornej strane s rôznou pevnosťou. Preto je táto obuv vhodná len
pre bežcov s nadmernou pohyblivosťou v oblasti členkov. Aj tieto modely
disponujú veľmi dobrým tlmením. Bývajú tu používané v podstate rovnaké
tlmiace systémy ako pri čistých Cushion (tlmiacich) modeloch. Takáto
bežecká obuv je určená pre bežcov s nadmernou pronáciou.

> Trail bežecká obuv
Trailová obuv je špeciálna bežecká obuv určená na beh v teréne. Disponuje
väčšinou podobne dobrými tlmiacimi mechanizmami ako klasická Cushion
obuv a v ponuke sú aj modely s ľahkými pronačnými oporami na vnútornej
strane. Dôležitá je aj dostatočná flexibilita trailovej obuvi, pretože najmä
v členitom teréne je potrebná dobrá pohyblivosť a prispôsobivosť obuvi
terénu. Výrazným znakom tohto typu obuvi je silne profilovaná podrážka,
ktorá umožňuje beh aj na šmykľavom, hladkom alebo skalnatom povrchu.
> Lightweight Trainer
Lightweight Trainer je ľahká tréningová bežecká obuv, ktorá sa vyznačuje
plochou konštrukciou a len miernym tlmením. A aj keď bola pôvodne
určená skôr pre ambiciózneho bežca a na ťažší tréning, podľa dnešného stavu poznatkov predstavuje najlepší kompromis medzi dobrým kontaktom
s povrchom a primeraným tlmením. Existujú Lightweight Trainer s ľahkými
opornými systémami na vnútornej strane a Lightweight Trainer bez tejto
„druhej tvrdosti“. Aj tu samozrejme platí, že obuv s pronačnou oporou sa
má používať len v prípade nadmernej pohyblivosti v členkoch.
> Natural-motion – „Druhá“ bežecká obuv
Vďaka svojej hlboko krojenej podrážke, ktorá dovoľuje úplné rozovretie
medzipodrážky počas rolovania chodidla, umožňuje takáto obuv takmer
prirodzený pohyb chodidla. Štúdie dokázali veľmi prospešný efekt tejto
konštrukcie podrážky na svalstvo chodidiel. Ale aj tu platí: Menej je niekedy
viac! Bežci by si mali na túto obuv zvykať pomaly – používať ju na krátky
tréning, ako druhú bežeckú obuv vedľa klasickej tréningovej obuvi.

20% zľava na bežecký

textil pri nákupe bežeckej obuvi
v predajni Intersport v Galérii
Mlyny. Platnosť zľavového kupónu je
od 6. 9. 2012 do 16. 9. 2012.
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DOMÁCE PLEŤOVÉ MASKY
Ako často aplikovať pleťovú
masku?

Nechajte pôsobiť 15 minút, potom masku
Ak chcete mať
zmyte vlažnou vodu a tvár ošetrite krémom
sviežu a hladkú pleť, nemusíte
podľa typu pleti.
kupovať
drahé
kozmetické
prípravky.
Väčšina pleťových masiek sa používa
Všetko, čo jej chýba, nájdete v chladničke.
raz týždenne. Pri podráždenej pleti
REGENERAČNÁ MRKVOVÁ
Domáce masky sú bohaté na prírodné živiny,
siahnite po upokojujúcej maske,
MASKA
vitamíny, antioxidanty aj vodu. Skrášlite svoju
v období zvýšenej záťaže po výživÚčinnú regeneráciu poskytne pleti
unavenú tvár maskou z domácej lekárničky. Stačí
nej, ako prevencia je dobrá čistiamaska z nastrúhanej mrkvy. Pleť môže
pár jednoduchých trikov a masku si môžete vyrobiť
ca. Domáce pleťové masky si môpre farbivo, ktoré mrkva obsahuje,
aj sama. Pravidelným používaním takýchto masiek
žete naniesť aj dvakrát týždenne.
zožltnúť, preto je lepšie mrkvu zmiešať
môžete docieliť výrazné zlepšenie stavu svojej
v pomere 1:1 s bielym jogurtom.
Nanášanie masky na tvár
pleti. Pomáhajú pri mastnej, suchej aj
Nezabúdajte, že masky sa vždy
citlivej pleti, sú účinné na vrásky, proti
POMARANČE ODMASŤUJÚ
nanášajú na dobre vyčistenú pleť.
únave, na regeneráciu, výživu
Pomarančová šťava v kombinácii s tvaroMôžete použiť pleťové mlieko. Potom tvár
či hydratáciu.
hom má hydratačné účinky a odmasťuje pleť.
opláchnite teplou a studenou vodou. Okolie
Pomaranč prekrojte na dve polovice. Z jednej vytlačte
očí nemusíte natierať. Počas nanášania masky
šťavu, z druhej rozmixujte dreň. Šťavu spolu s dreňou
tvárou nepohybujte. Masku naneste na tvár a nechajte
a tvarohom zmiešajte a naneste na tvár, nechajte 30 minút pôsobiť.
pôsobiť 15 až 30 minút. Na oči si môžete priložiť kúsky vaty namočené
v odvare z harmančeka alebo plátky uhorky, ktoré necháte pôsobiť NA VŠETKY TYPY PLETI - JABLKO
súčasne s maskou.
Jablko obsahuje minerály, vitamíny, pektíny. Pleť hydratuje a má

Odstránenie masky
Masku odstráňte teplou alebo vlažnou vodou. Tvár si oplachujte
dôkladne. Normálnu a zmiešanú pleť ošetrite pleťovou vodou, suchú
pleťovým mliekom. Na očistenú pleť môžete naniesť slabú vrstvu
krému podľa typu pleti.

UHORKY HYDRATUJÚ
Uhorka dodáva pleti potrebnú vlhkosť. Nakrájajte ju na kolieska
a priložte na tvár, prípadne si vyrobte zmes z dvoch lyžíc nastrúhanej
šalátovej uhorky a lyžice tvarohu (prípadne bieleho jogurtu). Nechajte
pôsobiť 15 minút, potom si tvár opláchnite vlažnou vodou.

BIELKOVÁ ČISTIACA MASKA
Vaječný bielok je výživný a v kombinácii s citrónom má aj čistiace účinky. Z jedného bielka vyšľahajte sneh a pridajte lyžicu citrónovej šťavy.

OMLADZUJÚCA MEDOVO-TVAROHOVÁ MASKA
Med má omladzujúce účinky, upokojuje a vyživuje pleť. Dve kávové
lyžičky medu, 150 gramov čerstvého tvarohu a 1 žĺtok vymiešajte
v miske do peny a naneste na tvár. Nechajte pôsobiť 20 minút, zmyte
vlažnou vodou a na čistú tvár si asi 5 minút prikladajte vlhké obklady.

MEDOVÁ MASKA S DROŽDÍM
Rozmrvte 120 gramov čerstvého droždia, pridajte 1 lyžicu medu,
4 kávové lyžičky sladkej smotany a pár kvapiek olivového oleja.
Všetko poriadne vymiešajte a zmes naneste na očistenú tvár.

protizápalové účinky. Nastrúhané jablko naneste na tvár, nechajte
pôsobiť 15 minút. Ak máte suchú pleť, pridajte lyžicu jogurtu a pár
kvapiek olivového oleja. Nechajte pôsobiť 20 minút. Keď chcete masku
na mastnú a zmiešanú pleť, pridajte do nastrúhaného jablka 2 lyžice
paradajkovej šťavy, zahustite solamylom. Naneste na tvár a nechajte
pôsobiť 15 minút.

CITRÓN STIAHNE PÓRY
Citróny osviežujú pleť, regulujú látkovú výmenu a majú vypínací efekt.
Citrónová šťava má skvelé sťahujúce a bieliace účinky, je vhodná hlavne
na mastnú pleť. Masku z citrónovej šťavy, z medu a tvarohu naneste
na tvár a po 15 minútach zmyte.

BANÁNY ZJEMNIA PLEŤ
Ovocné kyseliny, ktoré sú v banánoch, zmenšujú póry a zásobujú pleť
dôležitými vitamínmi. Banán dodáva pleti vlahu, najlepšie pôsobí na
noc. Vďaka vitamínu A a stopovým prvkom má spevňujúce a posilňujúce účinky na všetky typy pleti. Dobre premiešajte 3 polievkové lyžice
tvarohu s 1 žĺtkom, 1 lyžicou kyslej smotany a 1 banánom. Naneste na
pleť a po 20 minútach zmyte teplou vodou.

HROZNO PROTI VRÁSKAM
Proti drobným vráskam pomáha šťava z čerstvého hrozna. Pokožku
potrite šťavou, nechajte 10 minút pôsobiť a opláchnite vlažnou
vodou.

VLASY
{

Väčšina z nás už má svoju letnú dovolenku za sebou. Sme oddýchnuté, zrelaxované
a dobité novou energiou. Páliace slniečko, chlórovaná či morská voda a celkovo horúce
letné dni dajú však zabrať našim vlasom. Určite by si teda zaslúžili dovolenku aj oni.

Nechajte ich vydýchnuť!
A to doslova! Nechajte svoje vlasy pár dní bez zbytočne záťaže. Žiadne stylingové prípravky, žiadne
komplikované účesy, žiadne fénovanie, natáčanie horúcou kulmou či natáčkami, ani vyrovnávanie žehličkou. Pokiaľ možno, nechajte tiež svoju hrivu čo najviac voľne rozpustenú. Vaše vlasy si takýto relax
iste zaslúžia a prospeje im to. A možno je to tiež dobrý spôsob, ako sa niektorých zlozvykov ohľadne
starostlivosti o vlasy načisto zbaviť. Veď napríklad také fénovanie nie je vôbec nutnosť...
Rozmaznávajte ich!
Na dovolenke si všetky z nás užívajú a doprajeme si viac než zvyčajne. Rozmaznávanie k dovolenke jednoducho patrí. A preto doprajte takéto rozmaznávanie aj svojej hrive. Výživné masky, zábaly, vlasové kúry,
možno i starostlivosť priamo v kaderníckom salóne, kde vám okrem kvalitnej regenerácie môže kaderníčka
zastrihnúť rozstrapkané končeky vlasov. Ak chcete vlasy čo najviac „zrelaxovať", nemusíte používať ani
bežnú kozmetiku. Skúste jemnú starostlivosť v podobe prírodnej kozmetiky bez konzervantov, parabénov
a iných chemických zložiek. Vlasové kúry a masky si môžete jednoducho urobiť aj podľa osvedčených babských receptov. Obľúbené regeneračné prostriedky sú okrem iného olivový olej, med či rôzne bylinky.
Starostlivosť zvnútra
Vonkajšia starostlivosť o vlasy však nestačí. Aby boli krásne a zdravé, musíme ich vyživovať aj zvnútra.
O to sa postará kvalitná a pestrá strava, dostatočný pitný režim a prípadne si môžeme dopriať aj nejaké tie vitamíny v tabletkách (vlasom prospieva vitamín H alebo tiež biotín, vitamín E aj A, z minerálov
najmä zinok). V predaji sú aj špeciálne prípravky obsahujúce zmes všetkých potrebných látok a vitamínov pre krásne vlasy. Zoženiete ich v lekárňach. Aj keď si to zväčša neuvedomujeme, naše vlasy sú
vystavené veľkej záťaži každý deň. Znečistené ovzdušie, nesprávna životospráva, nešetrné zaobchádzanie a množstvo chémie v kozmetických a stylingových prípravkoch im veru na kráse a zdraví nepridávajú. Preto nie je naozaj na škodu urobiť svojim vláskom takúto „dovolenku“.
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poctivé
voňavé

syry
Mlieko z veľkochovov, častokrát rastlinné
tuky namiesto živočíšnych, prídavné
ochucovadlá, rýchle výrobné procesy.
To všetko umožňuje vyrobiť syr lacnejšie
a rýchlejšie na úkor kvality. Oproti tomu
horské pasienky, spokojné zvieratá,
veľmi kvalitné mlieko, tradičné
postupy, rodinný prístup, dostatok
času na dozrievanie a hlavne
presvedčenie, že kvalita konečného
produktu nesmie trpieť na úkor kvantity.
Výsledkom toho sú poctivé syry,
ktoré chutia inak a hlavne chutia tak, ako
má syr skutočne chutiť. Spoločnosť
RAJ SYROV sa špecializuje práve na
farmárske syry z viacerých krajín
Európy vrátane Slovenska.
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V nasledujúcich riadkoch sme sa rozhodli vám predstaviť kozie syry. RAJ
SYROV ich má vo svojej trvalej ponuke viac ako 15 druhov. Keď sa povie
kozí syr, veľa Slovákov má v tom okamihu husiu kožu a nechcú ani len
ochutnať. Väčšinou práve preto, že v detstve museli na prázdninách
u starých rodičov povinne piť kozie mlieko a zajedať ho domácim kozím
syrom, v ktorom bola typická a veľmi výrazná chuť „kozaciny“. Takých
zákazníkov sa snažia presvedčiť aspoň na ochutnanie malého kúsku z ich
syrov. A majú zvyčajne úspech, pretože tieto kozie syry chutia úplne inak
a hlavne doslovne delikátne. Je to aj vďaka tomu, že stáda kôz, z ktorých
vyrábajú farmári tieto syry, sa pasú na pasienkoch pri morskom pobreží
a samozrejme prispieva tomu aj niekoľko storočná tradícia výroby
týchto syrov a receptúry, ktoré používajú. Najobľúbenejšie sú tvrdé
zrejúce syry ako Kozí mladý a Kozí uležaný.
Kozí mladý je 100 % kozí syr, ktorý zrel minimálne 1 mesiac. A prečo
100 % kozí? No žiaľ, tak ako u bryndze je takmer pravidlo, že obsahuje
aj podiel kravského mlieka, tak to isté sa vo svete deje pri kozích syroch.
Výrobca tam pridá nejaký ten podiel kravského mlieka, no naďalej
ho vydáva za kozí syr. Takéto praktiky však v prípade syrov z ponuky
predajní RAJ SYROV nenájdete. Tak ak sa povie kozí syr, tento je
vyrobený výlučne z kozieho mlieka. Syr je ešte pomerne svieži, vlhký
a v dochuti s veľmi jemnou „kozacinkou“. Tento syr je veľmi vhodný
k degustácii mladých sviežich, bielych prípadne ružových vín.
Syr, ktorý vznikne zrením po šiestich mesiacoch sa volá Kozí uležaný,
absolútne najobľúbenejší syr. V štruktúre tohto syru sa už objavujú
drobné kryštáliky, typické pre staršie syry. Syr je už mierne vysušený,
rozpadáva sa na jazyku a ostáva po ňom dlhá veľmi príjemná dochuť.
Kozí starý Black Label je syr, ktorý zrel minimálne jeden rok. Je to
už mierne pikantný syr. V štruktúre je pomerne vysušený, pri krájaní sa
zvykne rozpadávať na hrudky.
Špecialitou je Kozí ementál alebo aj inak nazvaný Kozí maasdammer.
V chuti je mierne „ementálovo“ nasladlý, v štruktúre s typickými syrovými
dierami. Odporúčame ochutnať, patrí medzi jedinečné špeciality.
Ďalšou početnou skupinou kozích syrov sú kozie ochutené. Nájdete
medzi nimi kozí syr ochutený zmesou byliniek, koriandrom, ktorý je
veľmi obľúbený u žien, medvedím cesnakom, čo je bylinka s jemnou
cesnakovou príchuťou, ktorá rastie aj u nás zvyčajne na okraji lesov
a vraj má aj liečivé účinky. Tiež môžete ochutnať ako chutí kozí syr
so žihľavou, alebo zmesou typických talianskych byliniek. Špeciálne
pre slovenských zákazníkov začali farmári vyrábať Kozí syr s chilli
papričkami. Dnes je to z ochutených syrov najobľúbenejší. Úžasne je
v ňom zladená chuť kozieho syra a chilli, ktorú príjemne zacítite až po
krátkej chvíli.
Ďalšou špecialitou je Kozí syr s modrou plesňou typu Moulin Blauw.
Tak trochu v chuti pripomína známu Nivu, no skutočne len trochu. Je
ďaleko viac pikantnejší, výraznejší s príjemnou dochuťou kozieho mlieka.

Samostatnou skupinou sú Kozie mäkké syry.
Veľmi obľúbený je Kozí s bielou plesňou. Ide
o krémovo smotanový syr s typickou bielou
plesňou na povrchu. Vzhľadovo sa podobá
na Camembert, no základným rozdielom je
tvar valca a to, že je vyrobený z kozieho mlieka.
Syr sa vďaka svojej jemnej chuti veľmi hodí ako
doplnok k degustáciám vín. Z mäkkých syrov
odporúčame ochutnať Kozí čerstvý. Je to
mäkký takmer až nátierkový čerstvý syr.
Tento syr môžete porovnať aj v ochutenej
verzii s medom a v sezóne brusníc aj ochutený
čerstvými brusnicami.
Objavujte s nami nové chute kozích syrov.
RAJ syrov je dnes už bližšie aj zákazníkom z Nitry.
Predajňu nájdete na prízemí, hneď vedľa prevádzky Pošty.
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Príďte a nechajte sa inšpirovať pestrým jesenným kolotočom módy, krásy i zábavy!
Nové dámske, pánske i DETSKÉ jesenné kolekcie renomovaných svetových značiek
MANGO, MARKS&SPENCER, LINDEX, NEW YORKER, KENVELO, MAX LEATHER,
PLANET PARIS, BUSHMAN, ORSAY a HUMANIC.

15. septembra 2012 od 16.00 hod.
Okrem aktuálnych módnych
vychytávok na vás čaká i bohatý
kultúrny program, o ktorý sa
postará breakdancovo-tanečná
skupina PHANTOMS CREW
a tanečníci a speváci
zo Súkromného konzervatória
v Nitre.

