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Tiež používa POHODU:
Prvá slovenská kávová plantáž
pod krídlami Kolibríka

Prvá slovenská
kávová plantáž pod
krídlami Kolibríka
Milovníci kávy, ktorí mali smelý cieľ: sprístupniť ľuďom kúzlo čerstvej praženej
kávy z prvej slovenskej kávovej plantáže El Colibrí. Začali v roku 1993 v odvetví
potravinárstva a teraz pestujú vlastnú kávu v Kolumbii.

Slovenská plantáž je situovaná na náhornej plošine
v blízkosti mesta Popayán v regióne Cauca. Rozprestiera
sa v miernom údolí s vodným prameňom, kde poletuje
niekoľko druhov kolibríkov. I preto dostala pomenovanie
El Colibrí. Je vysadená viac ako piatimi tisícmi kávovníkov
druhu Coffea arabica Caturra.

Pestovanie kávy
Sopečná pôda predstavuje pre kávovníky veľmi dobré
prírodné hnojivo. Rovnako dôležité sú i vlhkosť a teploty
vzduchu od 15 °C – 25 °C. Po zasadení semená kávovníkov
klíčia niekoľko týždňov v pestovateľských škôlkach,
z ktorých sa po roku už ako planty presadia do záhonov.
Kávovníky raz v roku nabielo zakvitnú a ich kvety
vystriedajú žlté alebo červené plody. Na jednom kríku je
možné v rovnakom čase vidieť kvety, nezrelé i zrelé plody.

Spracovanie kávy
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Na El Colibrí je v mesiacoch máj až jún obdobie hlavného
zberu. Oberanie kávových čerešní z kávovníkov
začína už v marci a pokračuje až do augusta. Keď
sa plody nazbierajú, prevezú sa na farmu vybavenú
najmodernejšou technológiou. Tu sa kávové čerešne
premyjú, zbavia listov, úlomkov vetvičiek a roztriedia
sa na základe hmotnosti. Len úplne zrelé čerešne sa
vykôstkujú a zelené kávové zrná obalené zvyškami
sladkej ovocnej dužiny sa umiestnia do špeciálnych
nádob ku kontrolovanej fermentácii. Na druhý deň sa

Predajňa COFFEESHOP DOBRAKAVA
Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava
www.dobrakava.eu

umyjú a umiestnia na sitá, kde sa sušia pod kolumbijským
slnkom, kým nedosiahnu vlhkosť 10 %. A čoskoro ich čaká
cesta do Európy.
Po príchode na Slovensko sa zelená káva najprv
skontroluje v laboratóriu a následne sa praží podľa
stanovených profilov. Na druhý deň po pražení sa káva
degustuje a až potom sa môže dostať do Vašich šálok.
Z 2 346 kg kávových čerešní, ktoré sa podarí na plantáži
nazbierať v jediné dopoludnie hlavného zberu, je
nakoniec asi 320 kg praženej zrnkovej kávy. Tú si môžete
vychutnať v COFFEESHOP DOBRAKAVA v Bratislave,
v kaviarni El Colibrí v Púchove alebo si ju jednoducho
objednať z pohodlia domova na www.dobrakava.eu.

Silvia Červenková
marketingová manažérka
STORMWARE s.r.o.

A je tu leto. Čas dovoleniek a odpočinku, ale tiež obdobia uzávierok a zákonite i veľkého
zhonu. Preto v časopise Moja POHODA nájdete trochu zo všetkého: pre prácu i relax.
Teší nás, že Vám v tomto vydaní môžeme, okrem najpodstatnejších noviniek v programe
POHODA a mobilnej aplikácii mPOHODA, predstaviť i ďalšiu novinku. Je ňou web
www.pohodove-erp.sk, kde sa rovnako, ako v článku na strane 7 dozviete, ako posunúť Váš
program POHODA E1 o „level“ vyššie a prispôsobiť ho vlastným požiadavkám. Okrem toho sa
v článku dočítate o špeciálnej akcii na doplnok POHODA Business Intelligence, ktorý ponúka
hĺbkové a presné analýzy Vašich údajov.
Letné dni nás budú sprevádzať ešte niekoľko ďalších mesiacov, a tak si ich poriadne užite,
napríklad pri šálke čerstvo praženej kávy. Tip na kvalitnú kávu priamo z Kolumbie na Vás
čaká v príspevku Tiež používa POHODU.

NOVINKY

POHODA Leto 2019
Do novej verzie programu POHODA sme implementovali množstvo noviniek, ktoré vznikli
predovšetkým z Vašich námetov. Tie najdôležitejšie z nich Vám predstavujeme na nasledujúcich
riadkoch.

Cenové akcie iba
pre vybraných odberateľov
Nakupovanie v zľavách je čím ďalej atraktívnejšie. Čo je pozitívna správa i pre Vás, čo stojíte na
„druhej strane barikády“ a služby či tovar v zľave Vám zvyšujú predaje. A práve Vás poteší letná
novinka programu POHODA: možnosť definovať cenové akcie iba pre vybraných odberateľov alebo
skupiny odberateľov (pri ostatných sa akcia neuplatní).

Na tejto záložke
otvoríte cez
kontextové menu
adresár a z neho
hromadne
prenesiete
odberateľov,
ktorým je akcia
určená
V agende Cenové
akcie môžete po
novom priradiť
ku každej akcii
ľubovoľný počet
odberateľov

Cez túto záložku je možné k cenovej akcii priradiť skupiny odberateľov
definované v agende Adresár v poli Skupiny (keď potom do skupiny
adresára vložíte nového odberateľa, automaticky sa priradí i k cenovej
akcii)

V prípade súbežnej platnosti viacerých cenových

Prehľad o odberateľoch a skupinách odberateľov

akcií sa podľa nastavenia v časti Priorita cien

priradených k cenovej akcii zistíte zo zostavy

v agende Globálne nastavenie/Ceny a zľavy

Cenová akcia. Stačí v dialógovom okne Tlač

použije buď najnižšia z cien, alebo tá s najvyššou

zaškrtnúť voľbu Vrátane odberateľov.

prioritou.
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Zostatky účtov v agende Saldo
po novom i v cudzej mene
Všetci sa asi zhodneme, že je dôležité mať prehľad, či Vaši odberatelia platia tak, ako majú.
V programe POHODA na to slúži agenda Saldo, vďaka ktorej presne viete, akú majú Vaši obchodní
partneri platobnú morálku. V tejto agende môžete dokonca po novom sledovať zostatky účtov
v cudzej mene podľa párovacieho symbolu, príp. IČO.

Po údajovej uzávierke sa informácie ohľadom cudzej meny, napr.
hodnota v poliach CM čiastka MD, resp. CM čiastka D, prenesú
do agendy Začiatočné stavy salda, čím je zabezpečený prevod
cudzej meny z dokladov do salda nového roku

Zostatok v cudzej mene (stĺpec CM
zostatok) ukazuje vypovedaciu hodnotu
za predpokladu, že faktúru i jej likvidáciu
evidujete v rovnakej mene

Povelom Stĺpce z miestnej ponuky si po novom môžete do
zostaveného salda pridať stĺpce týkajúce sa cudzej meny,
tj. Cudzia mena, CM množstvo, CM kurz, CM čiastka MD,
CM čiastka D a CM zostatok

Rovnako ako doteraz považujeme saldo za
vyrovnané v prípade, keď je nulový zostatok účtu
v eurách, bez ohľadu na výšku zostatku v cudzej
mene. V súvislosti s evidenciou cudzej meny sme
v agende Saldo tiež rozšírili ponuku tlačových
zostáv. Po novom tu nájdete zostavy Saldo v cudzej

Leto 2019

mene a Súčet salda v cudzej mene v rôznych
variantoch podľa spôsobu párovania dokladov,
ktorý si zvolíte v parametroch pri zostavení
salda. Voliteľne je možné pri týchto zostavách
v dialógovom okne Tlač určiť, či sa majú tlačiť
i záznamy v eurách, príp. len v konkrétnej mene.

3

NOVINKY

Prehľad o užívateľoch pripojených
do programu POHODA
Vďaka ďalšej novinke si môžete zobraziť kompletný zoznam užívateľov prihlásených do programu
POHODA. Tým získate prehľad nielen o všetkých užívateľoch pripojených k programu, ale aj
o užívateľoch pracujúcich s konkrétnou účtovnou jednotkou.

Dialógové okno so zoznamom všetkých užívateľov otvoríte
v agende Účtovné jednotky pomocou povelu Pripojení
užívatelia… z ponuky Databáza. V zozname nájdete informácie
ako sú napr. meno užívateľa, názov počítača atď.

Rovnaké okno sa zobrazí tiež z informačnej plochy, ak v sekcii Pripojení užívatelia na
záložke Ostatné kliknete na odkaz Viac… V tomto prípade budú v tabuľke automaticky
vyfiltrovaní iba užívatelia, ktorí pracujú s aktuálne otvorenou účtovnou jednotkou.
Zrušením filtra v poli Hľadaj sa v okne opäť zobrazí kompletný zoznam užívateľov
aktuálne pripojených k programu POHODA

A to nie je zďaleka všetko! Prehľad všetkých noviniek letnej verzie je uvedený na

www.pohoda.sk/novinky
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Aplikácia mPOHODA
verzia 3.0

„V aplikácii mPOHODA pokračujeme v plnení prianí Vás užívateľov. Po objednávkach prichádza
na rad ďalšia funkcia, o ktorej ste často písali, a to možnosť vystavovať doklady v cudzej mene. Po
novom to dokáže ako webová, tak i mobilná aplikácia mPOHODA. Okrem toho naďalej vylepšujeme
i bezpečnostné funkcie aplikácie. V minulej verzii pribudla možnosť nastaviť obmedzenie nahliadania
do dokladov a teraz, v letnej verzii, navyše môžete každému vyhradiť jeho vlastný sklad.“

Vystavovanie dokladov
v cudzej mene
Zahraničný obchod z roka na rok rastie, a tak niet divu, že občas potrebujeme vystaviť faktúry
alebo objednávky v českých korunách či dolároch. Pre aplikáciu mPOHODA, mobilnú i webovú,
to po novom nie je žiadny problém.

Ak chcete vytvoriť vydanú faktúru v inej než domácej mene, stačí
v poli Mena na doklade vybrať požadovanú cudziu menu

V sekcii Podrobnosti nájdete pole Kurz
meny, kam mPOHODA automaticky
načíta vyhlasovaný denný kurz

Objednávku v cudzej mene vložíte iba do
vydanej faktúry vystavenej v rovnakej mene

Samozrejme, ako vždy nezabudnite synchronizovať
údaje, aby sa Vám záznamy v cudzej mene vytvorené
v aplikácii preniesli do programu POHODA.

Leto 2019
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Obmedzenie prístupu ku skladom
Je jasné, že nie každý môže mať prístup ku všetkým údajom. A tak Vám po možnosti nastaviť
obmedzenie nahliadania do dokladov prinášame i novú funkciu, vďaka ktorej vyhradíte každému
užívateľovi vlastný sklad. Navzájom si tak nebudú môcť vyskladňovať tovar.

V agende Užívateľ môžete po synchronizácii zásob
s programom POHODA priradiť jednotlivým užívateľom
sklady, ku ktorým budú mať prístup

Nastavenie skladov je možné použiť iba pri
užívateľoch s rolou Užívateľ, administrátor má
vždy prístup ku všetkým skladom

A ako sa prejaví, že užívateľ nemá prístup k danému skladu?
–– Položky cenníka patriace do skladu, ku ktorému
užívateľ nemá prístup, nepôjde vložiť do nového
dokladu.
–– Pre vloženie do dokladu sa nebudú ponúkať
ani komplety a súpravy obsahujúce položky, ku
ktorým nemá prístup.
–– Nepôjde upravovať a mazať doklady obsahujúce
položky, ku ktorým nemá užívateľ prístup.

–– Pri prenose dokladu s položkami do iného
dokladu sa prenesú iba tie položky, s ktorými
je užívateľ oprávnený pracovať. V prípade
kompletov a súprav prenos pôjde vykonať, ak má
užívateľ prístup ku všetkým položkám tvoriacich
danú zloženú zásobu.

Potešili Vás novinky? Ak áno, budeme radi, keď aplikáciu odporučíte ďalším užívateľom, či už
osobne, alebo napríklad prostredníctvom recenzie na Google Play či AppStore. Ak Vám v aplikácii
niečo chýba, dajte nám to prosím vedieť na

mpohoda@stormware.sk
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I POHODA
MÔŽE BYŤ ERP
Akonáhle sa povie ERP systém, každému
podnikateľovi určite hneď napadne, že na jeho
obstaranie bude musieť vynaložiť značné finančné
prostriedky. Vy ako užívatelia programu POHODA
máte však situáciu jednoduchšiu. Stačí iba prejsť na
vyšší rad programu POHODA E1, ktorý si následne
prispôsobíte svojim požiadavkám.

Leto 2019

7

ZO SVETA STORMWARE

Ako ešte posunúť Váš program
POHODA E1 o „level“ vyššie?
Už v základe obsahuje POHODA E1 plno nadštandardných
funkcií, ale možno ste sami nevedeli, že si na ňu môžete
napojiť i mnoho ďalších rozšírení a doplnkov, napríklad
e-shop, CRM či nástroj pre analýzu údajov POHODA
Business Intelligence (ten Vám predstavujeme na
nasledujúcej strane). Vďaka tomu sa z Pohody E1 stáva
naozaj sofistikovaný ERP systém, ktorý si zostavíte
doslova na mieru. Kompletný zoznam rozšírení nájdete na
www.pohodaplus.sk.

Práve teraz Vám môžeme zaručiť tú
najvýhodnejšiu cenu za program POHODA
E1, preto s jeho kúpou neváhajte.
A samozrejme platí, že pri prechode na vyšší
rad nehradíte plnú cenu, ale vždy len rozdiel
medzi Vašou súčasnou a novou verziou.

E-shopy

Do

pra
va

POHODA

Rýchlejšia a bezpečnejšia
prevádzka systému
Veľký objem údajov obvykle ovplyvňuje rýchlosť software.
Vďaka technológii klient-server, na ktorej je založená práve
POHODA E1, však máte istotu, že program bude mať stále
svižné tempo. Údaje sú uložené na Microsoft SQL Serveri
a po sieti sa prenášajú vždy len tie, ktoré práve potrebujete.
Ako čerešničkou na torte je potom to, že sú Vaše údaje i viac
v bezpečí. Správu údajov, operácie s databázou a fyzický prístup k databázovému úložisku vykonáva totiž iba
Microsoft SQL Server.

Tlačové
zostavy
a reporting

Pokladničné
systémy
Prechod na nový systém je veľký krok,
my Vám ho uľahčíme
Viac informácií o ERP systéme nájdete na
www.pohodove-erp.sk. Osobne Vám radi
pomôžeme a poradíme na bezplatnej konzultácii.
Naši odborníci Vám zodpovedia všetky otázky a
predvedú Vám, v čom by Vám mohol byť informačný
systém POHODA E1 či doplnok POHODA Business
Intelligence nápomocný.

Hostin

Stačí vyplniť formulár www.stormware.sk/
kontaktni-formular/, my sa Vám ozveme a spoločne
dohodneme termín konzultácie.

g
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Hotelierstvo
a gastronomické
prevádzky

A E1
Správne informácie
pre rozhodovanie

Business
Intelligence
Komplet

Potrebujete rýchle a prehľadné reporty pre analýzu
Vašich údajov? Alebo spracovávate účtovníctvo na
zákazku a radi by ste klientom poskytli tzv. „niečo
navyše“? Potom si zo svojej Pohody E1 vytvorte
skutočný ERP systém a siahnite po doplnku POHODA
Business Intelligence. Stačí pár kliknutí a máte pred
sebou kompletný analytický servis. Kedykoľvek môžete
pripraviť analýzu obchodných výsledkov, vyhodnotiť
platobnú morálku odberateľov alebo si zobraziť ďalšie
rozsiahle a podrobné analýzy, ktorých vyhotovenie by
inak zabralo i niekoľko dní.

AKCIA
- 195 €
Akcia platí do 31. 8. 2019

Do konca augusta 2019 si môžete doplnok POHODA
Business Intelligence zakúpiť lacnejšie, a to až o
195 € (z pôvodných 1 150 € teraz zaplatíte iba 955 €).
Účtovníkov pracujúcich na zákazku navyše určite poteší,
že po novom je možné POHODA Business Intelligence
Komplet využiť pre neobmedzený počet IČO.

mo
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z
ovom edzený
n
o
+ p neobm O
pre očet IČ
p
0€
1 15
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Recepty pre prácu
					 s programom
Úvodná plocha
prešpikovaná
užitočnými
informáciami
Pre efektívne nastavenie informačnej plochy
budete potrebovať:
○ Povel Podrobná plocha so záložkami
○ Záložky Hlavné informácie, Ekonomické údaje
a Ostatné

Mnohí užívatelia po spustení programu informačnú
plochu prehliadajú a rovno už hľadajú tú ktorú agendu, aby našli potrebné údaje.
Pritom práve ona môže zodpovedať na množstvo otázok a poskytnúť rýchly
prehľad. A aký je ten najlepší recept na informačnú plochu?
Už v základe má POHODA nastavenú podrobnú informačnú plochu so záložkami
(ak sa Vám nejakým nedopatrením podarilo prepnúť na jej zjednodušenú formu,
stačí po stlačení pravého tlačidla myši kliknúť na možnosť Podrobná plocha so
záložkami).
Záložka Hlavné informácie ponúka okrem základných údajov o firme, účtovnom
roku a dátume poslednej vykonanej zálohy i kalendár najbližších daňových
povinností, aktuálny kurzový lístok CZK a USD a v neposlednom rade tiež termíny
Vašich úloh z agendy Adresár/Úlohy.
Záložka Ekonomické údaje poskytuje rýchly súhrn pre účtovníkov, ekonómov
i manažérov firmy. Nájdete tu napríklad prehľad neuhradených záväzkov
a pohľadávok, rýchlo sa tak zorientujete v ich celkovom počte a celkovej sume
po splatnosti. Sekcia Ostatné zase ponúka informácie o celkovom počte
nevybavených objednávok rozdelených do kategórií: Vybaviť dnes, Vybaviť do
7 dní a Ostatné nevybavené. V tejto sekcii rovnako uvidíte nevybavené vystavené
ponuky a nevybavené reklamácie.
Záložka Ostatné je ideálna pre rýchle zistenie stavu prostriedkov na bankových
účtoch alebo v pokladniach k dnešnému dňu. Obsahuje tiež užitočné
mzdové údaje a prehľad o užívateľoch aktuálne pripojených k programu
POHODA. Nechýba ani štatistika využitia programu, ktorá je dôležitá
predovšetkým pre informáciu o vyťaženosti Vášho systému POHODA.
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Špeciality výberu
záznamov
Na výber záznamov podľa Vašich preferencií
budete potrebovať:
○ Dynamické záložky agendy
○ Funkciu Označiť (ALT+X) alebo ponuku Záznam/
Označenie
Recept na to, ako vykonať výber záznamov (dokladov)
v agende, je veľmi jednoduchý. Dokonca si môžete
vybrať z dvoch postupov: buď využijete dynamické
záložky, alebo funkciu pre označenie záznamov.
Výber pomocou dynamických záložiek: Kliknite ľavým
tlačidlom myši na záhlavie stĺpca a program nad
tabuľkou zobrazí dynamické záložky platné pre typ
vybraného stĺpca – napríklad pri stĺpci Meno Vám
POHODA ponúkne abecedný a číselný zoznam. Stačí
tak na požadovanú záložku kliknúť myšou a v tabuľke
sa zobrazia položky zodpovedajúce zadanej podmienke, napríklad
mená dodávateľov začínajúce na písmeno A.
Výber pomocou označených záznamov: Jednotlivé záznamy označte
stlačením ALT+X alebo dvojklikom myši, príp. cez ponuku Záznam/
Označenie. Potom kliknite myšou na záhlavie prvého stĺpca tabuľky
agendy „X“ a zvoľte záložku Moje označené.
Tento základný recept využijete v programe POHODA
pri mnohých činnostiach – napríklad hromadnej tlači dokladov.

Doklady servíro
vané
naraz
Na hromadnú tla

č dokladov bude

○ Výber požado
va
○ Dialógové ok
no
○ Tlačidlo Vytla
čiť

te potrebovať:

ných dokladov ce
z

Tlač (CTRL+T)

dynamické zálož

ky

všetko

Vytlačiť naraz nie
koľko faktúr, doda
cích listov alebo
vôbec žiadna veda
napríklad objedná
a navyše to šetrí
vok nie je
mnoho času. Len
slušnej agende vý
je potrebné vyko
ber Vami požado
nať v príva
ný
ch
dokladov napr. za
a následne sa Vá
m vytlačia presne
určité obdobie
tie, ktoré budú zo
Tento základný po
dpovedať vybran
stup sme si popis
ej otázke.
ovali v predchád
konkrétnom prípa
zajúcom recepte
de je najjednoduc
a v tomto
hšie doklady vybr
v tabuľke. Ak si kli
ať cez dynamické
knete v tabuľke na
záložky
pole Dátum, bude
záložiek vybrať pr
te si môcť pomoco
íslušné obdobie
u
(n
ap
rík
lad štvrťrok), za kto
vytlačiť.
ré chcete doklady
Pre hromadnú tla
č všetkých záznam
ov klasicky vyvolaj
(klávesovou skrat
te dialógové okno
kou CTRL+T alebo
Tlač
cez ponuku Súbo
a použite tlačidlo
r/Tlačové zostavy
Vytlačiť všetko.
…)

Mnoho ďalších skvelých receptov
pre Vašu Pohodu nájdete na www.stormware.sk/faq.
Leto 2019
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Ukončenie podpory Windows XP
a Windows Server 2003
operačné systémy Windows na najnovšiu verziu
Windows 10 a Windows Server 2019. Eliminujete
tak pravdepodobnosť zneužitia zraniteľného
staršieho operačného systému a zároveň si tým
tiež zabezpečíte najnovšie aktualizácie našich
produktov. Podrobnosti nájdete na stránke so
systémovými požiadavkami na
www.stormware.sk/systemove-pozadavky.
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Hoci Microsoft prestal Windows XP a Windows
Server 2003 podporovať už v roku 2014, resp. 2015,
doposiaľ sme sa snažili, aby na nich naše
programy fungovali. Vzhľadom k vývoju moderných
technológií to však naďalej nie je možné, preto
sme nútení od januára 2020 ukončiť podporu
produktov STORMWARE pre tieto operačné
systémy. Odporúčame preto aktualizovať Vaše

Časopis
Moja POHODA
oslavuje
10 ROKOV
Dúfame, že Vám za ten čas priniesol mnoho prospešných
informácií a i naďalej pre Vás bude užitočným poradcom.
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Tiež používa POHODU:
Prvá slovenská kávová plantáž
pod krídlami Kolibríka

Prvá slovenská
kávová plantáž pod
krídlami Kolibríka
Milovníci kávy, ktorí mali smelý cieľ: sprístupniť ľuďom kúzlo čerstvej praženej
kávy z prvej slovenskej kávovej plantáže El Colibrí. Začali v roku 1993 v odvetví
potravinárstva a teraz pestujú vlastnú kávu v Kolumbii.

Slovenská plantáž je situovaná na náhornej plošine
v blízkosti mesta Popayán v regióne Cauca. Rozprestiera
sa v miernom údolí s vodným prameňom, kde poletuje
niekoľko druhov kolibríkov. I preto dostala pomenovanie
El Colibrí. Je vysadená viac ako piatimi tisícmi kávovníkov
druhu Coffea arabica Caturra.

Pestovanie kávy
Sopečná pôda predstavuje pre kávovníky veľmi dobré
prírodné hnojivo. Rovnako dôležité sú i vlhkosť a teploty
vzduchu od 15 °C – 25 °C. Po zasadení semená kávovníkov
klíčia niekoľko týždňov v pestovateľských škôlkach,
z ktorých sa po roku už ako planty presadia do záhonov.
Kávovníky raz v roku nabielo zakvitnú a ich kvety
vystriedajú žlté alebo červené plody. Na jednom kríku je
možné v rovnakom čase vidieť kvety, nezrelé i zrelé plody.

Spracovanie kávy

Moja POHODA
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Na El Colibrí je v mesiacoch máj až jún obdobie hlavného
zberu. Oberanie kávových čerešní z kávovníkov
začína už v marci a pokračuje až do augusta. Keď
sa plody nazbierajú, prevezú sa na farmu vybavenú
najmodernejšou technológiou. Tu sa kávové čerešne
premyjú, zbavia listov, úlomkov vetvičiek a roztriedia
sa na základe hmotnosti. Len úplne zrelé čerešne sa
vykôstkujú a zelené kávové zrná obalené zvyškami
sladkej ovocnej dužiny sa umiestnia do špeciálnych
nádob ku kontrolovanej fermentácii. Na druhý deň sa

Predajňa COFFEESHOP DOBRAKAVA
Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava
www.dobrakava.eu

umyjú a umiestnia na sitá, kde sa sušia pod kolumbijským
slnkom, kým nedosiahnu vlhkosť 10 %. A čoskoro ich čaká
cesta do Európy.
Po príchode na Slovensko sa zelená káva najprv
skontroluje v laboratóriu a následne sa praží podľa
stanovených profilov. Na druhý deň po pražení sa káva
degustuje a až potom sa môže dostať do Vašich šálok.
Z 2 346 kg kávových čerešní, ktoré sa podarí na plantáži
nazbierať v jediné dopoludnie hlavného zberu, je
nakoniec asi 320 kg praženej zrnkovej kávy. Tú si môžete
vychutnať v COFFEESHOP DOBRAKAVA v Bratislave,
v kaviarni El Colibrí v Púchove alebo si ju jednoducho
objednať z pohodlia domova na www.dobrakava.eu.
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