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Milí priatelia, čitatelia, milovníci Ganoderma kávy ! 

Začalo nám oficiálne leto a ja sa teším na slniečko, kúpanie, našu 
skvelú kávu a nové priateľstvá. V lete je pracovné tempo 
akési pomalšie, vychutnávame si posedenia na terasách, 
grilovačky s priateľmi. A nás napadlo, že budeme radi, ak sa 
podelíte o vaše letné zážitky a pripravili sme pre vás Veľkú letnú 
súťaž. Inšpirovala nás Alenka Hlavicová, ktorá nám na seminár 
do Senca priniesla milý darček (voňavý set ), za to, že tvoríme 
tento časopis pre vás, s láskou. Okrem toho exkluzívne len pre 
náš časopis možete klásť akékoľvek otázky pre Dr.Rajesha 
Saveru, ktorý vám ich v nasledujúcom čísle zodpovie. 
Želám vám príjemné čítanie pri šálke kávy a už teraz sa teším na 
otázky a vaše prvé fotky!

      
      Rozhovor s Andreou Papp 

Veľká letná súťaž 
      Téma mesiaca - terapeutické huby 

Z obsahu vyberáme:
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Tentokrát píšem v "Ako ich nepoznáme" ja - mojimi očami o Dr. Rajeshovi Saverovi. 
Spoznala som ho na 3.Lídrovskom Kempe v Sofii, v Bulharsku, v roku 2014. Moderoval celý kemp, tak ako 
sme už zvyknutí. Vtedy to bolo po prvýkrát. Za tie 3 roky "vyrástol" a jeho charizma sa ešte znásobila. Som 
presvedčená, že miluje Slovensko a veľmi rád sa sem vracia. Pre mňa je veľkou inšpiráciou pokory, lásky, 
žitia prítomného okamihu a užívania si života. Je skvelý motivátor, kouč, spíker a teraz máte jedinečnú 
príležitosť sa ho čokoľvek opýtať. Využite túto možnosť a posielajte nám svoje otázky.  

by Andrea Molnárová  Foto: Fb Rajesh Savera a súkromný archív AM

Žije v Indii so svojou 
rodinou. Má jednu 
dcérku. Aj vďaka 
DXN cestuje po 

celom svete, 
prednáša, koučuje, 
motivuje, medituje. 

Je ajurvédskym 
lekárom a 

psychoterapeutom.

Dátum vydania: 25.6.2017, mesačník, číslo vydania 4/17 
KONTAKT: teamtimesk@gmail.com 
Budeme radi, ak časopis budeme tvoriť spolu. A preto sa potešíme vašim 
príspevkom do rôznych rubrík, ktoré posielajte mailom, vo worde a fotografiu v 
jpg alebo png formáte, do aktuálneho čísla vždy do 10. v mesiaci. 
     

              TEAMtime pre vás tvoria: 
              Andrea Molnárová - šéfredaktorka a grafická úprava 
               Katka Mikušová - zahraničný redaktor a korektúra 
               Externí spolupracovníci tohto čísla: Dada Hronecová, Marianna Guzmanová 
  

Dr.Rajesh Savera



( C )  T H E  N E I G H B O R H O O D  2 0 1 6  •  T H E N E I G H B O R H O O D . C O M strana 3mesiac júl 2017

Prijmite pozvanie

by Kolektív :-)
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Príbehy zo zahraničia

Volám sa Roland Hebenstreit a žijem vo Vorarlbergu, v krásnom Rakúsku. Všetko to začalo v roku 2012. 
Prvýkrát kávu ochutnala, vtedy ešte len moja budúca manželka. Manželka aj káva sa mi zapáčili na prvý 
pohľad a v roku 2014 som začal pracovať v DXN. Stretol som Ezster z Viedne, ktorá je Maďarka ako aj moja 
manželka. Ezster je tá, ktorá priniesla produkty do Rakúska. Začali sme konzumovať toho omnoho viac. 
Spirulina, GL a Levia hriva sú teraz naším štandardom. Naša obľúbená káva je Lingzhi Black coffee a Maca 
Vita. Vďaka skvelej kvalite DXN, je pre nás možné žiť zdravý život. Každému by sme odporučili pripojiť sa k 
DXN. Zdravie nás troch sa veľmi zlepšilo. Náš syn Damiel miluje produkty, špeciálne Spirulinu už od 
jedného roka. Dúfame, že bude nasledovať naše kroky v budúcnosti. 

    by Katka Mikušová

Príbeh Rolanda z Rakúska

Volám sa Sulaiman Abdulrahman, pochádzam zo Saudskej Arábie a nedávno som s mojimi priateľmi 
pánom Hassanom Katherim a pánom Sultanom Al Alawi z Ománu  navštívil Slovensko. 
Keď sme dorazili, country manažérka Slovenska Zuzana nás spolu so zamestnancami veľmi vrelo 
privítali. Ukázali nám celú pobočku a aj čosi navyše. Navštívili sme peknú reštauráciu, kde sme si 
objednali úžasné jedlo a výhľad z nej bol úžasný. Slečna Katka nám dala všetky potrebné informácie, aby 
sme mohli začať objavovať mesto. Bol som ohromený centrom mesta, zeleninový a ovocný trh pri DXN 
pobočke bol úžasný. 
Návšteva Slovenska spravila na mňa obrovský dojem, práve kvôli prírode a autenticite zachovania starej 
civilizácie v kombinácii s moderným štýlom. Tento výlet bol pre nás jedným z najpamätnejších a užili
sme si srdečnosť a pohodlie našej skvelej celosvetovej DXN rodiny.   

Návšteva Sulaimana na Slovensku
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Téma mesiaca - terapeutické huby

Dňa 22.6. hostila firma DXN vzácnu návštevu z mykologickej poradne Slovenského národného múzea,
pani RNDr. Ivonu Kautmanovú, PhD., ktorá nám urobila prednášku o terapeutických hubách. Zvláštnu 
pozornosť venovala „svätej trojici“, ktorá tvorí nielen základ Tradičnej Čínskej Medicíny (ďalej len TČM), 
ale tiež Ganoterapie, o rozšírenie ktorej sa postaral zakladateľ firmy DXN, Dr. Lim Siow Jin, Dato´ 
- Ganoderme, Levej hrive a Cordycepsu. 

Hneď prvou veľmi zaujímavou informáciou pre mňa bolo, že farmaceutické spoločnosti po celom svete 
už postupne prechádzajú z bylinných liečiv na liečivá obsahujúce mycélium (podhubie) a telo húb. 
Čoraz viac totiž vychádza na svetlo sveta, že sú množstvom nutričných látok výživnejšie ako mnohé 
druhy bylín, ovocia a zeleniny. Napríklad kuriatko má viac vitamínu A ako mrkva. 
Ganodermu, Leviu hrivu a rovnako aj Cordyceps nájdeme v slovenských lesoch. Áno, tieto klenoty 
čínskych cisárov sa vyskytujú aj u nás. Ale než si pripravíte košík, budem musieť vašu hubársku vášeň 
trochu skrotiť. Legenda medzi mykológmi, Paul Stamets vystríha pred liečbou na vlastnú päsť a pre 
dlhodobo úspešnú liečbu odporúča huby, ktoré sú laboratórne zbavené trieslovín a iných potenciálne 
nebezpečných látok, akými sú látky karcinogénne, mutagénne a teragénne (nie som mykológ, ale tieto 
-génne názvy vo mne nevzbudzujú dôveru) . V praxi pre laika to znamená, že komerčné sú pre naše telo 
lepšou voľbou ako tie divo rastúce.

Rastlinné či živočíšne bielkoviny? Skôr než si mäsožraví a bylinožraví spoluobčania vyhlásia „prvú 
(bez)mäsovú“, prezradím vám tajomstvo. Najkomplexnejšie bielkoviny nemajú ani rastliny, ani 
živočíchy, ale huby. Keď sme ich už dali na výživový piedestál, poďme si našich „troch kráľov východu“ 
rozobrať podrobnejšie. 

Korálovec ježovitý (Levia hriva) 
Už vám tečú slinky a tešíte sa, ako ho budete zbierať? V poriadku. Chystajte košíky a veľmi tučnú 
peňaženku. U nás je táto huba totiž zákonom chránená a jej zber sa trestá pokutou 100 € za kus. Je 
niekoľko druhov korálovca, najbežnejšie druhy sú Korálovec jedľový a Korálovec bukový, no najväčší 
obsah prospešných látok má práve Korálovec ježovitý, ktorý vďaka svojmu vzhľadu je známejší pod 
svojím ľudovým názvom, Levia hriva. 
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Téma mesiaca - terapeutické huby

Ganoderma lucidum (Lesklokôrka lesklá) 

Rastie na duboch a zrejme je to kulinárska špecialita pre obyvateľov lesa, nakoľko je do troch týždňov od 
dozretia úplne vyhryzená. Ganoderma alebo Lesklokôrka môže byť drevitá s nožičkou, alebo mäkká bez 
nožičky, pokiaľ ide o Lesklokôrku plochú. Ak z nej však chceme vyťažiť maximum, mali by sme sa 
poobzerať po jej drevitej sestre, Lesklokôrke lesklej. Tá je už po tisícročia právom uznávaná ako huba 
večnej mladosti. Jej hlavné výživné látky, polysacharidy skutočne spomaľujú proces starnutia tela aj 
ducha, nakoľko účinkujú proti rakovine a degeneratívnym poruchám mozgu, ako napríklad demencia, 
Alzheimerova či Parkinsonova choroba. 

Cordyceps sinensis (Žezlovka čínska) 

Keď človek mimo odbor hovorí o Cordycepse alebo ľudovo o Žezlovke, nejednému mykológovi sa 
zamotá hlava z toho, o čom je vlastne reč. A plným právom. Cordyceps je totiž druh huby s asi 900 
odrodami, kde nie každá má rovnaký účinok na ľudský organizmus. Aj tu nájdeme lepšiu a najlepšiu 
hubu. Tou lepšou je Žezlovka hmyzová a najlepšou je Žezlovka čínska. Vo svete ju preslávili 3 čínske 
bežkyne, ktoré vyhrali 5 svetových rekordov. Nevyhli sa tak antidopingovej komisii, ktorá však nezistila 
prítomnosť zakázaných látok. Časom vyšlo najavo, že všetky boli pravidelnými 
konzumentkami Cordycepsu sinensis, čo však nie je doping, ale jedna z najlepších húb v TČM. Väčšinou 
sa predáva podhubie, pokiaľ nejaká firma vie spracovávať plodnice, chráni si tento proces ako svoje 
obchodné tajomstvo. Za zmienku tiež určite stojí fakt, že na trhu je veľmi drahý. Pre lepšiu predstavu 
stojí kilo Cordycepsu sinensis toľko, čo kilo zlata. Na tento kameň úrazu už prišli mnohé čínske a iné 
svetové farmaceutické spoločnosti a v záujme šetrenia a lepšieho zárobku používajú aj nekalé praktiky, 
akou je napríklad vyrezávanie mrkvy do tvaru cordycepsu. Nakoľko sú farebne totožné, bežný užívateľ 
nemá najmenšiu šancu na tento podvod prísť. Mykológovia sa však pri mikroskopoch nestačia diviť nad 
vynaliezavosťou niektorých ziskuchtivých výrobcov. Človek znalý problematiky a hodnoty Cordycepsu 
vie, že pravý Cordyceps sotva nájde v cenovej hladine okolo 20 Eur.  Tak ak vám niekto ponúkne 
podozrivo lacný „Cordyceps“ z Maďarska alebo Rumunska, majte sa na pozore. Práve tu sa z času na čas 
vyskytne nejaká vychytralá firma, ktorá pančuje Cordyceps s ďalšími hubami, prípadne jej Cordyceps 
obsahuje až neuveriteľných bezkonkurenčných 0% Cordycepsu. 

Dámy, chcete mať doma posteľného boha? Dajte mu Cordyceps. Nielen tak sa nazýva himalájskou 
viagrou. Za tento benefit vďačí látkam, ktoré pozitívne vplývajú na hormón testosterón. 

Keby sme mali urobiť rebríček obľúbenosti zberu a konzumácie húb, na chvoste by boli Francúzi, 
Taliani, Bulhari, anglosaské a škandinávske národy a indiánske kmene z celého amerického kontinentu. 
Naopak Slovania, Rusi obzvlášť, majú v tomto rebríčku prvenstvo. Oj, mor ho, detvo môjho rodu, kto 
kradmou rukou siahne na tvoj hríb! 

Huby sú známe svojou schopnosťou vyťahovať ťažké kovy z tela, ale aj tu je na mieste opatrnosť. Ide aj o 
to, kde rastú. Napríklad veľa húb sa vyskytuje v oblasti banských háld. Nie sú však vhodné na 
konzumáciu, pokiaľ človek nestojí o intoxikáciu arzénom. 

Na záver dobrá rada nad zlato – pokiaľ chcete predávať hubové zmesi a ste fyzická osoba, radšej to 
nechajte na právnickú osobu, ak si svoje recepty nechcete vziať za mreže. Firma DXN takou právnickou 
osobou je a má tie najprísnejšie celosvetovo uznávané certifikáty kvality. 

by Marianna Guzmanová
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Interview

1. Môžete sa predstaviť slovenským čitateľom? 

Rozprávali sme sa s ...

Andrea Papp

Dobré ráno DXN :-) 
Volám sa Andrea Papp, som Maďarka, ale žijem v Španielsku s mojím manželom a našimi dvomi deťmi. 
Nie som len matkou týchto dvoch chlapcov, ale taktiež aj matkou DXN v Španielsku. Chcela som mať 
prácu, ktorú môžem robiť z domu a na internete, takže DXN bola pre mňa tá najlepšia voľba. Teraz 
pracujem už aj s mojím manželom, čiže si vieme zorganizovať rodinný život s podnikaním. V súčasnosti 
som na pozícii Executive Triple Diamond. 

2.Môžete nám povedať tajomstvo vášho začiatku v Network Marketingu ?

Tajomstvom je, že som si bola vždy istá, že môj obchod bude fungovať, že je to moje podnikanie a môj 
život. Vedela som, že som si vybrala nielen podnikanie, ale aj spôsob života. 
Začiatky boli veľmi ťažké, bola som zaneprázdnená s rýchlo rastúcou sieťou, s administratívou 
spoločnosti a logistikou. Vedela som, že musím rýchlo napredovať na začiatku podnikania, ale nikdy som 
nemala pochybnosti o podnikaní v DXN. Bolo jasné, že to bude fungovať, keď na tom aj ja zapracujem. 
Takže tajomstvo? Rozhodnutie, odhodlanosť a vášeň. A nielen na začiatku, ale stále :-) 
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Interview
3.Aké máte najlepšie skúsenosti s produktami? 

Mám veľa skúseností s produktami a je veľmi ťažké vybrať ten najlepší... 
Myslím, že je dobré skonštatovať, že naši synovia skoro nikdy nenavštívili detského lekára. V tomto veku 
sú deti zvyčajne stále choré, ale naši malí chlapci takmer nikdy. Myslím si, že sú to jedineční chlapci, ktorí 
nikdy nevymeškali deň v škole, kvôli tomu, že by boli chorí. Skôr ich vymeškali vtedy, keď sme boli s 
DXN na plavbách loďou :-). Najlepším zážitkom s produktami je vlastne celý výsledok tohto podnikania: 
zdravý a bohatý život, ktorý vďaka DXN máme. 

Bol to naozaj úžasný zážitok! Bola som taká nadšená a taká šťastná, že som mohla vidieť farmu a členov 
nášho tímu, ktorí si Malajziu taktiež užili. Videla som slzy šťastia a zažili sme tam nezabudnuteľné dni. 
Nikdy som nepochybovala o spoločnosti, o produktoch, ale to čo som videla na farme, mi na 100% 
potvrdilo skutočnosť podnikania v DXN. DXN členovia a distribútori sú v najlepšej spoločnosti na svete. 
A nielen, že si to myslím, ale dokonca to aj viem, pretože som to videla a pretože to aj žijem.
Všetci distribútori by mali ísť navštíviť farmu, vidieť na vlastné oči, čo je DXN - skutočná spoločnosť s 
Ganodermou. 

4.Aký to bol pocit vidieť farmy v Malajzii na vlastné oči, vidieť ako sa všetky produkty pestujú? 

by Andrea Papp 
by Katka Mikušová 

foto: Fb Andrea Papp a súkromný archív 
Andrea Molnárová
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Veľká letná súťaž

 Je to jednoduché !!!
Pošli nám svoju fotku, na ktorej budeš ty alebo aspoň časť teba :-), či tvoja rodinka alebo ako už uznáš za 
vhodné, s kávičkou a z prostredia, kde si užívaš leto, kde dovolenkuješ, prázdninuješ... 
Fotky budú uverejnené priebežne v ďalších číslach Teamtime. 
Fotky posielaj na email: teamtimesk@gmail.com 
Až 10 z vás vyžrebujeme a odmeníme skvelými darčekmi. 

Pošli fo
tku a vyhraj !!!
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by Andrea Molnárová 
www.andreamolnarova.sk

Okienko osobného rozvoja

Nabudúce si povieme niečo viac o základnom rozdelení jednotlivých štýlov . 

Pracujem na svojom osobnom rozvoji takmer neustále. Už v detstve som vedela, že som iná a všetko je 
inak:-)  Avšak posledné obdobie, asi 8 rokov sa mu venujem intenzívne, aby som mohla v tejto téme 
pomáhať aj ostatným. Preto vám s radosťou budem od tohto čísla pripravovať toto okienko. 

Predstav si, že keď sa narodíme na tento svet, rodičom, ktorých si naša duša vybrala, už vieme, v čom sme 
výnimoční. Viete však, že len zopár detí je podporovaných svojimi rodičmi a nechá ich vyrastať v ich 
prirodzenom talente. Nevravím, že si netreba vyskúšať viac činností, či záľub, aby sme mali jasnejšie. Ja si 
však pamätám na moje detsvo, v ktorom som od malička niečo kreatívne tvorila, asi od 5-6 rokov, stále som 
niečo vyrábala, ťahalo ma to k humanitným predmetom, k učiteľstvu ( teraz to vnímam tak, že rada 
odovzdávam poznatky ďalej), chcela som študovať slovenský jazyk a nič z toho sa nekonalo. Rodičia ma 
poslali tam, kde to "bolo najvýhodnejšie" - na Gymnázium a neskôr na VŠ ekonomickú. Koľkí z vás sa tam 
ocitli tiež ? Len preto, že z toho budeš mať skvelé uplatnenie v banke. Áno mala som, kým ma to úplne 
zdravotne neodrovnalo. Moju dušu úplne zatlačili a nedovolili sa jej slobodne prejaviť. Ale nie je to vina 
rodičov, pretože oni robili to najlepšie pre nás, čo v danom momente vedeli. A tak rokmi a nánosmi ich 
programov, programov učiteľov, kolegov, partnerov, sme sa kdesi stratili... 
Ženy intenzívne po 40ke prehodnocujú svoj doterajší život a zamýšľajú sa, či toto je tá vysnívaná cesta, po 
ktorej chceli kráčať. A tak som sa aj ja dostala k mentorke, autorke, fashion terapeutke Táni Havlíčkovej, 
ktorá mi odovzdala celkom nový pohľad na svet. A som za neho vďačná. 
Pomohla mi odhaliť moje Ja, nájsť moju Jedinečnosť. Pracujem s jej Metódou Octo Codes (8 štýlových 
kľúčov), ktorá hovorí o charakteristike jednotlivých štýlov, v ktorých sa ženy, muži, ale aj deti nájdu.Je to 
veľmi oslobodzujúce, lebo už nemusíte viac bojovať a dokazovať niečo okoliu. 

Nájdi svoju Jedinečnosť

Koľko z nás si žije život, bez 
toho, aby sa nehodnotil, 
nerobil veci, ktoré sa od neho 
očakávajú, ktoré by sa mali?. A 
keď nevieme kým sme, 
nevieme ani čo by sme mali 
odovzdať ostatným ľuďom. 
Lenže to je našim poslaním v 
tomto živote. Pomáhať 
ostatným. Ak si nedôverujeme 
a nevieme, kto sme, 
veľmi ľahko sme ovládaní 
druhými, veľmi ľahko 
dokážu potom otriasť našou 
sebahodnotou. A výsledok ? 

 Neveríme si, porovnávame sa, nie sme dosť dobré, nevieme si vypýtať peniaze, nájsť si muža, nevieme 
pochopiť rodičov a všetko je na nič. Nevieme, kde robíme chybu a prečo sa nám stále cyklia tie isté 
situácie. Poznám z toho cestu  von, lebo som ju už "absolvovala". Má to jeden háčik, chce to prácu na nás 
samých, chce to  pochopenie našej duše, nášho vnútra. Je to cesta, je to transformácia, je to zloženie masky 
a dovolenie žiť svoj život v autenticite. Odhaliť svoju zraniteľnosť, odhaliť svoju dušu a priznať to pred 
sebou, rodinou a zvyškom sveta. Potom už neexistuje sila, ktorá by dala dole tvoje sebavedomie, či tvoju 
hodnotu. 
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by Ashar Mohammad 
by Katka Mikušová 

 

Životná skúsenosť

Radosť zo žitia plnohodnotného a dokonalého života prichádza práve uskutočnením zmeny v živote iných, 
ktorá sa deje  práve formou obdarovania. Ako ľudia, všetci chceme byť súčasťou niečoho väčšieho ako sme 
my sami. 
Ako študent obchodu som pracoval v tejto profesii 13 rokov, ale pracoval som len pre seba a svoju rodinu. V 
roku 2015 som prehodnotil svoju kariéru a stal som sa sieťovým marketérom, zároveň aj obchodným 
trénerom a našiel som svoju skutočnú vášeň. 
Verím, že v živote vieme dosiahnuť úplnú slobodu prostredníctvom sieťového podnikania. Dnes pracujem, 
aby som pomohol tisíckam ľudí po celom svete, aby dosiahli svoju vlastnú slobodu – slobodu od chorôb, 
času, cestovania a finančnú slobodu. 

V súčasnosti som v DXN na pozícii Star Diamond, prvý SD v Škandinávii! Celý môj zvyšok života zasvätím 
pomoci ľuďom z rôznych oblastí života s ich finančným a zdravotným problémom. 

Rád by som  poďakoval môjmu učiteľovi pánovi Fatemimu Ghanimu, moja práca odráža jeho, nič by 
nebolo možné, keby on nedržal moju ruku a nepomáhal mi zmapovať moju slobodu. 

Ashar Mohammad, Švédsko



Naše skúsenosti s produktami
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Volám sa Dada Hronecová a v DXN som registrovaná od roku 2013 a to som sa nevedela dočkať, 
lebo moja koučka,  Andrejka Molnárová,  mi do poslednej chvíle robila tajnôstky :-) Chytila ma hlavne 
kávička, ktorú fakt milujem a pijem ju veru aj niekoľkokrát do dňa. 
A čo vlastne chcem ospevovať?. Tak jednoznačne zubnú pastu s hubou reishi. Niežeby som neverila jej 
účinkom, ale dala som si ich preveriť a to na slovo vzatej odborníčke, mojej pani zubárke. Po 7 mesiacoch 
užívania dennodenne našej pasty som sa jej opýtala ako je to s mojími problémami. Aj ona bola 
prekvapená, lebo hneď na úvod poznamenala, že nemám na jazyku povlak a už sama zvedavá 
porovnávala nálezy, zachytené na mojej karte s realitou. 

Pasta mi vyliečila šesť zápalov zo siedmych. Doteraz nemám žiaden zubný kameň a ďasná mám 
ružovučké a zomknuté spolu tak, že ani zubný inštrument nepustia. 
A na 2-dňovom seminári Ingridky Kollárovej v Modre som sa dozvedela, že naši bratislavskí zubári ju 
dali otestovať a jednoznačne vyšla ako jedna z najlepších zubných pást. 
O jej ďalších účinkoch, ktoré sú také isté účinné ako vyliečenie vyrážok na tvári, herpesu, kašľu, 
nemusíte pochybovať. Toľko z mojej skúsenosti s touto zázračnou zubnou pastou s hubou reishi.  

by Dada Hronecová



My v akcii
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Parádnu akciu (seminár) na 
Slnečných jazerách sme si užili 
prvý júnový víkend, tentokrát s 
výnimočnými hosťami, Alenkou 
Hlavicou a Józsefom Katonom. 
Stihli sme sa aj zabaviť a osláviť ich 
narodeniny. Ešte, že ich mali v 
rovnaký deň :-) 

Ďakujeme Ingrid a Dáška 

Naša zázračná káva, k tomu kulinárske špeciality ako baklažány a fantastická domáca štrúdla od 
našej Romči Sagulovej, nás v jedno krásne júnové popoludnie priviedla až do Devína. Užili sme si 
to, že najviac . 
Ďakujeme Romča a tešíme sa nabudúce :-) 



My v akcii - Koláčová párty
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Zdieľajte s nami vaše akcie, či posedenia a to, kde čítate napríklad
časopis TEAMtime. 
Príspevky posielajte na email: teamtimesk@gmail.com

by Andrea Molnárová 
Zdroj foto: osobné profily Fb 

Najlepšia koláčová 
párty. 
Slané / sladké a všetky 
výborné a zdravé s DXN 
produktami. Ja som 
sa úplne prejedla, lebo 
som chcela ochutnať z 
každého aspoň trošičku 
:-) 
Napísala Petra Nelka 
Kubešová na svojom Fb 
profile 

Ďakujeme Robo, 
Marika, Anežka a Majka 

A ja ďakujem aj za skvelú prednášku o hubách, s ktorou medzi nás prišla mykologička, ktorá 
pracuje už vyše 20 rokov v Slovenskom národnom múzeu - RNDr. Ivona Kautmanová, PhD. 
Zhrnutie informácií z prednášky nájdete na strane 5 - 6  v téme mesiaca.



Varíme, pečieme...
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by Andrea Molnárová 
Zdroj: robertkoncal.sk

Dobroty slané/sladké boli včera na Koláčovej párty vynikajúce. Avšak špeciálne ma oslovil tento 
snack,  ktorý si môžete dať či už na desiatu alebo olovrant. Bolo to veľmi chutné a dnes som sa dostala aj k 
receptu od Roba, takže sa rada o neho podelím. 

Výhody: 

*bez pečenia 
*bez pridaného cukru 
*bez farbív 
*nenáročné na prípravu 
*chutný  

Ingrediencie: 

250g ovsených vločiek 
hrnček maku 
hrnček chia semienok 
1 ks citrónu (použijeme len šťavu) 
ryžový sirup (alebo med) 
2-3 PL kokosového oleja 
10 tabletiek Spiruliny  
(rozdrvíme na prach) 
1 ČL Reishi prášku 

Postup: 

Ovsené vločky si rozmixujem na jemný prach. Pridáme všetky ostatné ingrediencie a  dosladíme 
podľa potreby. Vznikne nám lepkavá hmota, ktorú vložíme na potravinársky papier a zošúľame 
do valca alebo do formy. Snack vložíme do chladničky stuhnúť (najlepšie na noc). Následne 
nakrájame na kúsky (ozdobíme) a podávame.

MAKOVÝ SNACK
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Ku kávičke

Pred pár dňami sa nám oficiálne začalo leto a mali sme letný slnovrat. Táto mandalka mi ho pripomína. 
Tak sa pustite intuitívne a s chuťou do vyfarbovania :-) 

Pustite si k nej príjemnú relaxačnú hudbu a pri šálke kávy si vychutnajte absolútnu pohodu a relax. 
Vypnite hlavu - myšlienky a zapojte len vašu kreativitu a vnímajte farby.

by Andrea Molnárová


