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JEDNOHUBKY
UPEČTE SI DOBROTY PODLE JOSEFA MARŠÁLKA
V NOVÉM POŘADU ČAS NA TE.BE. NA MŇAM TV!

Š

edesátiminutová show je nabitá
skvostnými recepty od cukrářské
hvězdy Josefa Maršálka. Běžné stolování povýší na hostinu a připravit je dokáže každý! Dozvíte se i spoustu užitečných
tipů, které vám usnadní pečení jako takové. Moderátorka Tereza Bebarová pomocí
skypu zpovídá i další zajímavé hosty.

OCHUTNEJTE
KROMĚŘÍŽSKO

Sledujte na Mňam TV každé pondělí, středu a pátek v 10.00 a 18.00 hod.

KNIŽNÍ NOVINKA:
PRVNÍ KNIHA O FOODSTYLINGU
NA ČESKÉM TRHU!

F

ocení jídla se stalo fenoménem posledních let. Na sociálních sítích se mladí i starší předhánějí v tom, kdo
ohromí krásnějším záběrem. Jak ale nastylizovat jídlo
tak, aby zazářilo na fotografiích? Autorka Kateřina Fišerová
pozvala do knihy přední české foodstylisty a spolu s nimi se
s vámi podělila o ty nejlepší tipy a triky. Vyjde 29. října, více
informací najdete na albatrosmedia.cz.

KŘEST V KAVÁRNĚ
(NE)BEZPEČNÝ SVĚT BINDI SUE

K

řest v Česku ojedinělé publikace
pro děti – (Ne)Bezpečný svět Bindi Sue se uskutečnil v půlce září
v prostorách kavárny Jedním tahem ve
Zlíně. Publikaci o soužití lidí a psů vydala parta nadšenců Bratrstva psích tlapek z. s. Role kmotrů se ujali kouzelník
Jirka Hadaš a primátor města Zlína Jiří
Korec. Další akce sdružení se uskuteční
24. října v Cukrárně a kavárně U dvojčat
v Salaši u Bohuslavic.

T

aky máte rádi, když pro vás někdo
naplánuje trasu? Někdo místní,
kdo ví, co vidět a kde se dobře najíst? Taky to tak máme rádi. A abychom
se s vámi podělili o to nejkrásnější, co
u nás máme, každý týden pro vás připravujeme tipy na výlety po Kroměřížsku.
Na kole, pěšky, s dětmi i s partou.
U nás na Kroměřížsku máme malé
i velké pivovary, pražírny kávy, útulné
kavárny a výborné restaurace, máme
tady farmy, kde se dělají perfektní sýry
a jogurty, a máme tady také horské
chaty, kde se zastavil čas. A to vám říkáme rovnou, že za jeden den všechno
ochutnat nestihnete.
Ty nejlepší tipy hledejte na:
www.region-kromerizsko.cz

SOUTĚŽ SOMMELIER MORAVY
SE BLÍŽÍ

R

egistrace do soutěže Sommelier Moravy, jejíž 8. ročník proběhne v Louckém
klášteře 25. – 26. listopadu, je již v plném proudu. Znojmo, významné vinařské centrum Moravy a srdce Znojemské vinařské podoblasti, opět přivítá
odborníky, kteří se zaměří na prezentaci kvalitních vín domácí produkce.
Také tentokrát se pro soutěžící otevírají dvě
kategorie. Kategorie Junior je určena studentům, pracovníkům v gastronomii a začínajícím sommelierům do 21 let. Právě pro
ně je důležité posílit hrdost na tuzemská
vína a zdravý patriotismus. Na juniory navazuje kategorie Profesionál pro věkovou
hranici nad 21 let, která je zároveň příkladnou motivací pro sommelierské adepty.

„Vína ze Znojemska i dalších vinařských
oblastí Moravy a Čech slaví úspěchy i za
hranicemi naší republiky. Taková kvalitní
vína vyžadují odborníky, kteří vínu rozumí, umí ho správně nabídnout, ctí tradice
a současně sledují moderní trendy,“ konstatuje ředitel soutěže František Koudela.

počet účastníků je omezen a rozhodující
pro výběr do soutěže je datum zaslání
přihlášky. Vedle sommelierů z České republiky se mohou přihlásit také soutěžící ze Slovenska a Rakouska.

Uzávěrka je sice až 31. října 2020, ovšem

www.sommeliermoravy.cz.

