
No nie vždy má človek chuť na drink s alkoholom. 
Najmä nie po športovaní, keď by sme mali alkohol 
naďaleko obchádzať alebo keď niekde nablízku čaká 
na vás štvorkolesový tátoš. Vlastne dnes sa čoraz 
častejšie stáva kdekoľvek, že hostia si pýtajú nealko-
holický drink. Zaujímavé, lahodné a originálne pitie, 
ale bez surovín, ktoré by strážcovia zákona nedokázali 
pochopiť a už vôbec nie prepáčiť.

Celkom nedávno som bola v podobnej situácii. V garáži 
ma čakalo auto, takže som si mohla dovoliť len niečo 
nealkoholické. Voda, či už s bublinkami alebo bez, ma 
však nelákala a riedený džús tiež nie. Veď som bola 
v bare a v dobrom, automaticky som teda očakávala 

niečo výnimočné. Nápojový lístok sa doslova hemžil 
drinkami bez alkoholu (tiež nie bežný jav), takže bolo z 
čoho vyberať. Barman sa zvŕtal za pultom a čašníci roz-
nášali nápoje. Jeden červený, ďalší žltý, tretí tak trochu 
do oranžova. Neviem, či išlo o nejaké slávne nápoje 
alebo práve v tej chvíli niečím inšpirované a vytvorené 
drinky, ale tá farebnosť ma zaujala. A ja som si pýtala, 
dala som si namiešať – žltý! Samozrejme, bola som 
priateľom na smiech. Oni si dali klasiku, s alkoholom, 
veď domov ich mal kto odviezť... Baby si objednali 
osvedčený Beton, Gin Fiz a Cuba Libre, páni si vybrali 
Brandy Alexander, Appletini, Bacardi a Rob Roy. Ja 
som si dala „žltý“ nealkoholický drink! Nespovedala 
som svoje okolie, aké sú ich nápoje, ale ja som mala 
výborné. Bolo to niečo s niečím, ako základ šťava z po-
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Nespovedala som svoje 
okolie, aké sú ich nápoje, ale 
ja som mala výborné. Bolo 

to niečo s niečím, ako základ 
šťava z pomaranča... 

Do baru väčšinou chodievame na drink. Na taký, onaký, každý  z nás na ten, 
ktorý mu je po chuti. Faktom však je, že občas ani sami nevieme, čo by sme 
si dali. Vtedy je dobrá každá rada, alebo inak by som povedala, vtedy sa 
ukáže, aký je barman šikovný, a či vôbec šikovný je. Pretože nie je výnimkou, 
hornú triedu barov vyjmúc, že človek dostane jednoduchú odpoveď – 
miešané nápoje nerobíme, v lepšom prípade sa barman ospravedlní, 
že nemá suroviny...  Stáva sa.

maranča. Od čašníka, keďže som človek zvedavý, som 
sa dozvedela, že ide o čistú pomarančovú šťavu, vraj 
novinku na našom trhu s názvom Fruxi Fresh. Postupne 
som ochutnala aj ostatné „farby“ a všetky boli výborné.

Priamo z fľašky, ktorú mi čašník doniesol ukázať, som 
sa dozvedela, že šťava je stopercentná. Dokonca bolo 
na fľaši v nápadnom štvorčeku a s piktogramom po-
maranča uvedené aj to, že obsah 250 ml je získaný zo 
šťavy 2 kusov ovocia.  Na fľaške z jablkovej šťavy bolo 
číslo 4 a na grapefruitovej jednotka. Nedala som pokoj, 
a tak ma čašník zaviedol až k baru. Ukázal mi trojlitrovú 
kartónovú škatuľu, z ktorej trčal kohútik ako zo suda. 
V škatuli bola fólia a v nej čistá šťava. Na miešané nápoje 

vraj používajú takéto veľké balenie, fľašky servírujú na 
stôl iba vtedy, keď si niekto objedná čistú šťavu.

Keď som prišla domov, hneď som si klikla Fruxi Fresh. 
Chcela som vedieť ešte viac. Slovenský výrobca zo 
severovýchodu Slovenska ponúka štyri druhy štiav. 
Okrem už spomínaných aj mrkvovú a jablkovo-mrkvo-
vú – vhodnú najmä pre deti. Čoskoro by mala pribud-
núť hrušková, slivková, z lesnej zmesi aj cviklová.  Do 
miešaných nápojov môže byť každá z nich jedinečná, 
takže určite pôjdem na nealko drink na „toho“ dob-
rého baru zas.     

Drink 
z čistej 
šťavy


