
TRI OCENENÉ KÁVY  
V GREAT TASTE 2019 

Každoročne sa do súťaže Great 
Taste prihlásia tisíce produktov, 
tento rok ich bolo až 12 772 z viac 
ako sto krajín. Ako prezrádza pra-
žiar Andrej Krajčík: „Porota Great 

Taste je každoročne zložená z naj-

lepších odborníkov z gastro segmen-

tu – od kritikov, cez šéfkuchárov, po-

travinárov až po zástupcov reštau-

račného sektora, ktorí posudzujú a 

hodnotia produkty naslepo, bez zna-

losti názvu či značky.“ V kávovom 
segmente možno súťažiť v dvoch 
kategóriách – espresso a filter, pri-
čom porota hodnotí každú kávu 
komplexne od jej arómy, cez „cre-
mu“ až po chuť. Všíma si tiež kva-
litu zrna a konzistentnosť praženia, 
takže v konečnom hodnotení sa zo-
hľadňuje viacero aspektov. 
„Bolo to dosť napínavé obdobie – vo 

februári sme zasielali vzorky, a potom 

sme do leta čakali na výsledky,“ sme-
je sa Marek Fajčík. Čakanie sa však 
napokon oplatilo – tri kávy Ebeni-
ca boli v kategórii espresso ocenené 
jednou hviezdičkou, ktorá sa v Great 
Taste udeľuje vynikajúcim pro-
duktom s fantastickou chuťou.  
Z bronzovej medaile sa tešia dva ob-
ľúbené kávové blendy Ebenica Har-
monelle a Ebenica Gurmano (obe 
ocenené aj v Coffee Review, pozn. 
red.) a jedna singlová stopercentná 
Arabica Brasil Santo Antônio. Všet-
ky tri víťazné kávy si môžete kúpiť 
online v ich e-shope. 
 

ÚSPEŠNÝCH 10 ROKOV  
NA TRHU S KÁVOU 

Okrem triumfu v Great Taste sa 
modranská pražiareň kávy teší ten-
to rok aj z iného úspechu – 10. vý-
ročia vzniku. Pri tejto príležitosti pri-
nášala zákazníkom od februára do 
novembra špeciálne narodeninové 
prekvapenia. Okrem poštovného za-
darmo a darčeka ku každej objed-
návke predstavila napríklad v spo-
lupráci s modranskou Majolikou 
ručne vyrobenú keramickú espresso 
šálku i originálne pískacie tričká s ká-
vovými námetmi, ktoré ušila slo-
venská firma Pískacie.  

 
Nezabudli ani na kávové portfólio, do 
ktorého tento rok zaradili dve no-
vinky – nízkokofeínovú Siestu a li-
mitovanú narodeninovú edíciu 
Blend X. „Mali sme v hlave veľa ná-

padov a tento rok bol ideálnou príle-

žitosťou zrealizovať hneď niekoľko,“ 
prezrádza Marek Fajčík. Po osla-
vách však práca v pražiarni nekončí, 
naopak. Predvianočné obdobie už 
tradične patrí špeciálnej vianočnej 
edícii – káve Peru Chanchamayo, kto-
rá sa vyznačuje krásnou škoricovou 
arómou a plnou chuťou čokolády  
a karamelu. Okrem toho pracujú aj 

Od ich úspechu za veľkou mlákou ubehlo už šesť rokov, a tak sa tím modranskej 
pražiarne kávy EBENICA COFFEE rozhodol otestovať svoje produkty znovu. 
Vzorky poslali do jednej z najznámejších medzinárodných gastro súťaží Great 
Taste, v ktorej sa posudzujú potraviny z celého sveta. „Chceli sme vedieť, ako si 
po rokoch stojíme, no najmä, čo povie na našu kávu celkom iné spektrum 
porotcov,“ vysvetľuje majiteľ pražiarne Marek Fajčík.

na postupnom rozširovaní stálej po-
nuky, najnovšie tak do e-shopu s ká-
vou pribudla ovocná Ethiopia Dim-
tu Tero charakteristická tónmi ču-
čoriedok, lesných jahôd a kvetov. 

 
DO DRUHEJ DEKÁDY  
S NOVÝMI PRIESTORMI  
AJ PRAŽIAKOM 
O tom, že sa slovenskej pražiarni 
darí, svedčí tiež fakt, že aktuálne roz-
širuje výrobné priestory. „Začiatkom 

decembra by nám mali dokončiť prí-

stavbu výrobnej haly a mal by prísť aj 

nový pražiaci stroj.“ prezrádza Ma-
rek Fajčík. Do nových, moderných 
priestorov, ktoré spĺňajú najvyššie 
štandardy a hygienické normy, pri-
budne väčší pražiak, ktorý okrem 
toho, že zvýši výrobnú kapacitu, po-
sunie praženie kávy o stupeň vyššie 
aj v oblasti ekológie. „Všetky pevné 

častice, ktoré pri pražení kávy priro-

dzene vznikajú a idú do ovzdušia, 

budú odfiltrované a v špeciálnom stro-

ji spálené,“ vysvetľuje pražiar Andrej 
Krajčík. Práve vďaka najmodernej-
ším technológiám a poctivému  
remeselnému prístupu k praženiu 
kávy patrí EBENICA COFFEE  
k špičke medzi európskymi pra-
žiarňami.     

 
Ak ste ešte nemali možnosť kávu 
Ebenica ochutnať, teraz je ideálna 
príležitosť. Obdarujte seba a naj-
bližších kvalitnou a čerstvo pra- 
ženou kávou z ocenenej sloven-
skej pražiarne. Navštívte e-shop 
www.ebenica.sk a vyberte si kávu, 
ktorá je vášmu srdcu najbližšia.

v súťaži Great Taste

✷

Slovenská pražiareň kávy uspela

Čerstvo pražená káva z oceňo-
vanej slovenskej pražiarne je 
ideálny darček pre každého  
kávičkára. Vyberte si aj vy tú 
svoju v e-shope www.ebenica.sk. 
Pri objednávkach poslaných do  
16. decembra garantujú doruče-
nie do Vianoc!


