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DZIEŃ DOBRY
SZCZECINIE!
Mam na imię Macieli i pochodzę z Brazylii.
Do Polski przyjechałam na stałe w połowie2008
i od razu przekonałam się, że Polacy, jak wiele innych
narodów na świecie przepadają za słodyczami!
Ze swoim mężem wpadliśmy na pomysł, żeby wzbogacić polską kuchnię słodkościami rodem z Brazylii.
Nazywają się „brigadeiro” i są one najbardziej
popularnymi i ulubionymi czekoladkami w moim kraju.
estem przekonana, że Polakom też będą smakować!
Moje Macieli’s Brigadeiro przygotowuję w sposób
tradycyjny, tak jak moja babcia i mama w Brazylii.
Są autentyczne i może dlatego wyjątkowe.
Głównymi składnikami jest mleko skondensowane oraz
kakao oraz w zależności od porządnego smaku dodatki
takie jak: wiórki kokosowe, orzechy (nerkowca,
ziemne, laskowe, pistacje), nadzienie a nawet alkohol.

Sekretem pozostaje nadal czas i temperatura
przygotowywania masy oraz oczywiście proporcje.
Najpopularniejsze chyba są smaki tradycyjne czyli
oryginalne czekoladowe Tradicional, kokosowe
Beijinho i z orzechem nerkowca Cajuzinho.
Dokładny opis oraz zdjęcia można sprawdzić
na mojej stronie internetowej
www.macielisbrigadeiro.pl

ZAMÓWIENIA z

dowozem

Zapraszam do współpracy lokale, kawiarnie i sklepy.
Raz na miesiąc spotkacie nas na Szczecińskim Bazarze Rozmaitości
– terminy na facebooku
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Zamówienia:
Macieli’s Brigadeiro
tel. 731 780 125
macielis.brigadeiro@gmail.com
www.macielisbrigadeiro.pl
www.facebook.com/macielisbrigadeiro
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NAJWAŻNIEJSZE
wydarzenia października

ALA STAND UP COMEDY
/ GNETTO
ARENA
18.10.2021,START.20:30
Najbardziej rozchwytywani komicy w Polsce zebrali się w dziką zgraję i jadą puścić
z dymem całą Polskę! Na największych obiektach wystąpią dla Was gwiazdy polskiego
stand-up’u: Wiolka Walaszczyk, Mateusz Socha, Piotr Zola Szulowski, Paweł Chałupka,
Michał Leja oraz Piotr Szumowski, a całość zostanie okraszona prowadzeniem Rafała
Rutkowskiego.
Jak twierdzą organizatorzy przed publicznością będzie postawione ogromne wyzwanie: będą musieli dać radę utrzymać się na siedzeniach przez dwie godziny, podczas
gdy ze sceny ciskane będą nowe żarty, niepublikowane materiały, które komicy przygotowali specjalnie na tę trasę. Do zobaczenia na występie! Będzie się działo!

PEJA SLUMS ATTACK
/ KONCERT
KINO KOSMOS
22.10.2021,START.20
Peja po długim czasie wraca do Szczecina. Uczestnicy wydarzenia mogą spodziewać
się znanych rapowych klasyków, legendarnych jak samo kino Kosmos w, którym odbędzie się koncert. W czasie nieobecności raper zaserwował swoim słuchaczom parę
nowych wydawnictw, więc nie zabraknie też nowości. Artysta wspierany będzie przez
DVJ. Rink & Gandzior.
Peja to jeden z najpopularniejszych i najbardziej zasłużonych artystów dla polskiej muzyki
rap. Albumy wydane przez niego rozeszły się w nakładzie ponad pół miliona egzemplarzy w Polsce. Muzyk jest m.in. laureatem nagrody Fryderyka. Raper ma na swoim koncie
pięć albumów studyjnych, z których aż trzy uzyskały status platynowej płyty.

MUZYKI FILMOWEJ I EPICKIEJ
/ KONCERT
NETTO ARENA
23.10.2021, START.18
Visual Concert powróci jesienią, by zaprezentować nowe wizualizacje i innowacyjne
efekty. Podczas wydarzenia będzie można usłyszeć bardzo znane i lubiane motywy
filmowych soundtracków, energetyczne i epickie brzmienie gatunku „trailer music”.
Pokazane zostaną obrazy filmowe oraz wizualizacje najwspanialszych miejsc na świecie
na wielkim, kinowo–panoramicznym ekranie ledowym!
Na scenie, pod dyrekcją Adama Domurata wystąpi 80-osobowa orkiestra symfoniczna
Co Operate Orchestra z Chórem Akademickiego UAM wraz z solistami. W urozmaiconym repertuarze w symfonicznym brzmieniu usłyszymy utwory muzyki filmowej z takich
filmów jak: Gladiator, Avatar, Piraci z Karaibów, James Bond i innych.

MACIEJA MALEŃCZUKA
/ KONCERT
FILHARMONIA
26.10.2021, START.19
Niektórych artystów można opisać krótko i w kilku zdaniach. Maciej Maleńczuk
zdecydowanie do nich nie należy, a szybki opis jego pracy artystycznej jest absolutnie
niemożliwy. Z pewnością można powiedzieć, że to jeden z najważniejszych, najbardziej
charyzmatycznych, a przy tym kontrowersyjnych artystów ostatnich czterech dekad.
Pieśniarz obdarzony świetnym głosem i darem pisania tekstów pełnych ciekawych
obserwacji – nie zawsze miłych. Na pograniczu sztuki i publicystyki balansuje dwunasta
płyta w solowym dorobku Maleńczuka, czyli wydana w 2020 roku „Klauzula sumienia"
Jak pisze większość krytyków: płyta jest muzycznie spójna, tekstowo aktualna i bezkompromisowa, czasem wręcz brutalna.
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M I A S T O – KU LT U RA – I MP RE ZY – KONCE RTY
Potrójne Otwarcie w Trafo
TRAFO
Od 07.10.2021
TRAFO zaprasza na potrójne
otwarcie. Pierwszą wystawą będzie projekt Yuriko
Sasaoki pt. Zniknij z Ziemi.
Realizacja Sasaoki, poprzez
drobiazgowe i często monumentalne instalacje
wideo zwodzi zmysły widza poprzez przestrzenny
świat iluzji. Dalej projekt pt. „Ślepcy” Marka Janowskiego prezentuje realistyczne obrazy przedstawiające różne typy ludzkie i szerokie spektrum
społeczne. Trzeci projekt „Sztuczna Patointeligencja”, skłoni widzów do refleksji nad szeroką problematyką obecności AI w nowoczesnym świecie.

Terminy imprez mogą się zmienić z uwagi na sytuację epidemiologiczną

Stand-Up Damian Viking
Usewicz
ZOO.Szczecin
15.10.2021,start.19:30
15 października, w naszym
wspaniałym mieście wystąpi
komik, którego raczej nie
trzeba przedstawiać – Komik, który swoimi żartami
nie odpuszcza, ani sobie, ani swoim bliskim, ani
nikomu innemu! Po raz ostatni w Szczecinie zagra
swój dopieszczony program „Życie 3.0", z którego dowiecie się, co sprawia, że jesteśmy tym kim
jesteśmy, dlaczego warto być uprzejmym, jak karał
go ojciec i czemu nasz Viking nie cierpi dworca w
Gliwicach, oraz dlaczego mały pęcherz w dużym
ciele to nienajlepszy zestaw. Będzie ostro!
Koncert Belmondawg
After Ego
15.10.2021,start.19
Poppyn oraz Illegal breaks
zapraszają na szczeciński
koncert promujący najnowszy materiał Belmondawg.
Hustle As Usual EP to pierwsze solowe wydawnictwo
gdynianina, powstałe we współpracy z producentem Expo 2000. Analogowy miks i mastering
materiału został zrealizowany przez Eprom Sounds
Studio. Premiera epki miała miejsce 25 czerwca, a
jej dystrybucją zajmuje się Asfalt Distro. Po świetnym przyjęciu nowego materiału na festiwalach,
organizatorzy zapraszają na serię koncertów klubowych.
Koncert Mgła, In Twilight’s
Embrace
Kino Kosmos
16.10.2021,start.19
Koncert na który wiele osób
czekało! Mgła w końcu
zagra w Szczecinie. Już 16
października
krakowscy
black metalowcy odwiedzą Kosmos w towarzystwie In Twilight’s Embrace (black/death metal,
Poznań). Dokładny harmonogram wydarzenia
zostanie przedstawiony wkrótce. Drzwi Kosmosu
zostaną otwarte dla publiczności o 19:00. Aby
sprostać wszystkim aktualnym obostrzeniom bilety dostępne są w opcji dla osób zaszczepionych
lub posiadających status ozdrowieńców oraz dla
osób, które nie uczestniczą w procesie szczepień.

Koncert Norman Beaker Trio
Free Blues Club
16.10.2021, start.21
Norman Beaker to jeden
z najważniejszych gitarzystów światowej sceny bluesowej. Norman Beaker od
ponad czterech dekad jest
liderem brytyjskiej sceny bluesowej. Oprócz Normana Beakera – gitarzysty i wokalisty grają w nim: John Cena, jeden z najlepszych
basistów w Wielkiej Brytanii. Nagrywał i koncertował
z takimi tuzami, jak Van Morrison, Eric Bardon, Chris
Ashton, Tony McPheeFarloe, Herbie MickAbrahams.
Od ponad dwudziestu lat w Norman Beaker Band.
Steve Gibson, „maszyna rytmiczna", występował ze
słynnym Buzzcocks.
Koncert Skolias&Bester Rebetico Poloniko
Filharmonia
17.10.2021, start.19
Duet Skolias&Bester to
eksperymentalny
projekt
muzyczny, w którym punktem wyjścia dla twórczych
poszukiwań oraz interpretacji jest tradycyjna muzyka grecka. Wybrane utwory tego nurtu przetwarzają we właściwy sobie sposób, tworząc mozaikę
współczesnych brzmień. Nie trzeba nikogo przekonywać, że Skolias i Bester to wielkie muzyczne
osobowości. „Rebetiko Poloniko" pokazuje, jak
wspaniale artystyczne światy mogą się przenikać,
wzmacniać wzajemnie i dostarczać słuchaczom
doznań najwyższej próby.
Gala Stand Up Comedy
Netto Arena
18.10.2021,start.20:30
W największych polskich
halach wystąpią gwiazdy
polskiego stand-up’u: Wiolka Walaszczyk, Mateusz
Socha, Piotr Zola Szulowski, Paweł Chałupka, Michał Leja oraz Piotr Szumowski, a całość zostanie
okraszona prowadzeniem Rafała Rutkowskiego.
Jak twierdzą organizatorzy przed publicznością
będzie postawione ogromne wyzwanie: będą
musieli dać radę utrzymać się na siedzeniach przez
dwie godziny, podczas gdy ze sceny ciskane będą
nowe żarty, niepublikowane materiały, które komicy przygotowali specjalnie na tę trasę.
Babilon Vol. 9
13 Muz
22.10.2021, start.19
Organizatorzy zapraszają na
dziewiątą edycję imprezy
wyłącznie dla kobiet, która
tym razem odbędzie się
pod hasłem: „Liście z drzew
spadają masłem na dół." Nastała jesień. W programie: Rozmowa z profesorem
zwyczajnym, Jerzym Sieńko – jednym z najlepszych
transplantologów w Polsce. Wizażystka Anita Koman przedstawi część podstaw teoretycznych oraz
wiele praktycznych tricków, które pomogą Paniom
wyglądać tak, jak sobie wymarzyły oraz recital gitarowy Magdaleny Kowalczyk – występ gitarzystki
młodego pokolenia w Polsce.

Koncert Peja Slums Attack
Kino Kosmos
22.10.2021,start.20
Peja po długim czasie wraca
do Szczecina. Uczestnicy
wydarzenia mogą spodziewać się znanych rapowych
klasyków, legendarnych jak
samo kino Kosmos w, którym odbędzie się koncert. W czasie nieobecności raper zaserwował
swoim słuchaczom parę nowych wydawnictw,
więc nie zabraknie też nowości. Artysta wspierany będzie przez DVJ. Rink & Gandzior. Podsumowując i zarazem cytując opiniotwórczy magazyn
muzyczny Klan: „Peja jest jedną z najważniejszych
postaci polskiej sceny hip hopowej.” I chyba tyle
w temacie
Koncert Muzyki Filmowej
i Epickiej
Netto Arena
23.10.2021, start.18
Visual Concert powróci jesienią, by zaprezentować
nowe wizualizacje i innowacyjne efekty. Podczas Visual
Concert usłyszeć można zarówno znane i lubiane ścieżki dźwiękowe z filmów
tj. m.i.n. Gladiator, Avatar czy Transformers. Obrazy filmowe oraz wizualizacje najwspanialszych
miejsc na świecie widzowie obejrzą na kinowym
ekranie LED najnowszej generacji. Na scenie, pod
dyrekcją Adama Domurata wystąpi 80-osobowa
orkiestra symfoniczna Co Operate Orchestra z
Chórem Akademickiego UAM wraz z solistami.
Koncert Strachy Na Lachy
Kino Kosmos
23.10.2021,start.20
Strachy na Lachy w październiku 2021 roku wydają
swój najnowszy album zatytułowany „Piekło”. Koncert
premierowy odbędzie się w
Szczecinie w Kinie Kosmos.
Ósmą w dyskografii zespołu płytę poprzedzały
dwa single wraz z teledyskami: „Niebotyczne
niebowstąpienie” oraz „Zachmurzony w tobie”.
Oba w reżyserii Sławka Pietrzaka, który jest także
producentem „Piekła”. Album zawiera dziewięć
kompozycji lidera zespołu Krzysztofa „Grabaża”
Grabowskiego z charakterystycznymi dla niego
tekstami, o złej Polsce i złej miłości.
Koncert Luxtorpedy
Dom Kultury Krzemień
23.10.2021, start.20
23
października
2021
Luxtorpeda zagra pierwszy
od 5 lat klubowy koncert w
Szczecinie. Dodatkowo na
ten rok wypada rocznica 10
lat od wydania pierwszej
płyty zespołu. Wydarzenie odbędzie się w nowym
miejscu mapy kulturalnej miasta - Domu Kultury
„Krzemień" w Szczecinie (ul. Krzemienna 10 –
Podjuchy). Grupa prezentuje utwory utrzymane
głównie w stylistyce rocka, rocka alternatywnego,
punk rocka. Od tego czasu Luxtorpeda ruszy
9
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Koncert Wiedeński Vienna
Opera Gala
Kościół Św. Piotra I Pawła
24.10.2021, start.20
Organizatorzy serdecznie
zapraszają na cykl Koncertów Wiedeńskich, podczas
których
zaprezentowane
zostaną najpiękniejsze arie z oper i operetek wiedeńskich oraz kanony instrumentalnej muzyki klasycznej wiedeńskich kompozytorów. Koncert to
połączenie radości, werwy i muzykalności solistów
operowych oraz klasycznej, wiedeńskiej formy i
kunsztu instrumentalistów. Podczas koncertu zaprezentowane zostaną popisowe arie z najsłynniejszych oper i operetek. Organizacja koncertów w
kościołach i katedrach zapewniają niezwykły klimat.

Terminy imprez mogą się zmienić z uwagi na sytuację epidemiologiczną

Koncert Igora Herbut pt.
„Chrust”
Filharmonia
24.10.2021,start.20
Igor Herbut wystąpi w Szc
Igor Herbut wystąpi w
Szczecinie prezentując materiał z płyty „Chrust”. Będzie to jedyna okazja, aby
usłyszeć w tym roku na żywo piosenki z solowego
albumu artysty. Igor Herbut spontanicznie wyrusza w trasę z solowym albumem „Chrust”. Pierwsza trasa, z tym bardzo przejmującym, szczerym,
ważnym nominowanym do Fryderyka w kategorii
,,Muzyka Poetycka” albumem artysty. Wokalista
zdecydował się zaprezentować materiał ze swojej
płyty aż w 9 miastach w Polsce. Igor Herbut to również założyciel i wokalista zespołu LemON.
Koncert Macieja Maleńczuka
Filharmonia
26.10.2021, start.19
Niektórych artystów można
opisać krótko i w kilku zdaniach. Maciej Maleńczuk
zdecydowanie do nich nie
należy, a szybki opis jego
pracy artystycznej jest absolutnie niemożliwy. Z pewnością można powiedzieć, że to jeden z najważniejszych, najbardziej
charyzmatycznych, a przy tym kontrowersyjnych
artystów ostatnich czterech dekad. Pieśniarz obdarzony świetnym głosem i darem pisania tekstów
pełnych ciekawych obserwacji – nie zawsze miłych. Klauzula Sumienia nakazuje więcej nie mówić
a tylko słuchać!
Michał Bajor Przeboje
Włoskie i Francuskie
Filharmonia
27.10.2021, start.19
Michał Bajor przemieszał
swoje muzyczno włosko-francuskie fascynacje i z
kilkuset piosenek wybrał 19,
które w większości pierwszy raz nagrał na płycie.
Zarejestrował składankę „Edith" i francuską" May
way". Pozostałe 16 piosenek nagrał pierwszy raz.
To bardzo zróżnicowany repertuar od przejmującej „Je suimalade" Dalidy, przez „Quando, quando", aż po „Hymn miłości" Edith Piaf. Piosenki w
pięknych, często nowych tłumaczeniach Rafała
Dziwisza, ale i utwory z oryginalnymi tekstami włosko-francuskimi".

Koncert Pamięci Tadeusza
Nalepy
Restauracji Sorrento
29.10.2021,start.18
Twórczość Tadeusza Nalepy
wyznaczyła nowy kierunek
nie tylko w muzyce bluesowej, a jego muzyka nadal
elektryzuje starych i nowych słuchaczy. Nazwisko
Nalepa jest powszechnie rozpoznawalną marką muzyczną, na równi z nazwą kultowego The Breakout,
zespołu, który swoją stylistyką nakreślił nowy, rock-bluesowy trend w polskiej muzyce rozrywkowej.
Koncert upamiętniający artystyczny dorobek Tadeusza Nalepy odbędzie się 29 października w Restauracji Sorrento w Szczecinie. Idealny moment przez 1
listopada na wspominkowy wieczór!
Koncert Illusion
GOKSiR Przecław
29.10.2021, start.19
Pierwszy album zespołu
– zatytułowany po prostu
„Illusion" znalazł się w sklepach w listopadzie 1993
roku „Illusion" utrzymany
w klimatach grunge, a także Pantery czy Cypress
Hill. Tomasz Lipnicki, na przełomie lat 80. i 90.
związany muzycznie z She. Buntownik z charyzmą.
Paweł Herbasch - nieprawdopodobnie równo grający perkusista. Jerzy Rutkowski, który zaczynał
grać na rosyjskim pudle przerobionym na sześć
strun. Współpracował z Krystyną Stańko i Anką Bakun. I Jarek Śmigiel basista, ceniony za agresywne
brzmienie i wszechstronność techniczną.
Największe Hity The
Beatles
Jazzment Klub
30.10.2021, start.20
Organizatorzy
zapraszają na wyjątkowy koncert
Unpluggers
pt.
"The
Beatles Juice", który jest
osobistą interpretacją największych hitów „The Beatles". Zespół wystąpi
w składzie: Maya Koterba – Znakomita wokalistka o wyjątkowej barwie głosu. Odpowiedzialna
będzie za vocal, instrumenty perkusyjne, kazoo.
Obok niej Mitro Dymitriadis Gitarzysta, wokalista.
To on jest pomysłodawcą oraz aranżerem projektu
„The Beatles Juice". Na koncercie weźmie się za
gitary i vocal. Liczba miejsc jest ograniczona.
Koncert Słoń
Kino Kosmos
30.10.2021, start.19
Różnorodność
łączenie
fascynacji hip-hopowych z
rockowymi, hardcore'owymi i metalowymi jest jedną
z najważniejszych cech dzisiejszego stylu Słonia. Choć
na ogół nagrywa on utwory klasycznie rapowe
samplowane lub elektroniczne tkwi w nich rockowy puls i pazur, atmosfera i intensywność z rodzaju
tych, których prędzej uświadczy się na hardcore'owych albo punkowych gigach. W grudniu
2020 ukazał się czwarty solowy album Słonia pod
tytułem „Redrum". Za wszystkie bity odpowiada
niejaki Chris Carson.

Chamlet- Monolog
Parodysty
GOKSiR Przecław
04.11.2021,start.19
Impresariat Artystyczny Kultura ze Smakiem z ogromną
satysfakcją i przyjemnością
zaprasza na komedię/ monodram zrealizowany przez Och Teatr Fundację
Krystyny Jandy na rzecz Kultury. Michał Zieliński i
jego „Chamlet- Monolog Parodysty” to przezabawny, niezwykle aktualny komentarz do współczesnej rzeczywistości. Niepoprawnie śmieszny,
pełen celnych żartów i błyskotliwych puent.
Wystąpią: Szymon Majewski, Łukasz Sychowicz,
Marcin Sońta. Spektakl odbędzie się z zachowaniem przepisów dotyczących reżimu sanitarnego.
Andrzej Poniedzielski
GOKSiR Przecław
05.11.2021, start.18
Andrzej Poniedzielski – poeta, pieśniarz, konferansjer,
autor tekstów piosenek,
satyryk, humorysta, gitarzysta, twórca scenariuszy,
reżyser, osoba związana z
kabaretem, aktor Teatru Ateneum w Warszawie.
Członek Akademii Fonograficznej ZPAV. Mistrz
Mowy Polskiej z roku 2011. W marcu 2007 Andrzej
Poniedzielski, przyjmując propozycję Gustawa
Holoubka, objął kierownictwo literackie „Sceny
na dole” w Teatrze Ateneum. Andrzej Poniedzielski jest autorem ponad 250 wierszy, kilkuset felietonów i wielu tekstów piosenek.
Koncert Kękę
Kino Kosmos
06.11.2021, start.20
Agencja Artystyczna Bashesh oraz koncerty.szczecin.pl
i klub Kosmos z zapraszają
na koncert KęKę, promujący album „Siara", który
odbędzie się w Szczecinie.
Raper po półtorarocznej przerwie wraca z nowym
materiałem. To 12 starannie wybranych utworów,
w większości opowiadających historie sprzed lat.
Smutki i radości okresu dorastania, wymieszane są
z obrazami realiów Radomia z przełomu tysiącleci.
Wspominkowy trzon albumu wzbogacony został
paroma numerami opisującymi bieżące wydarzenia z życia artysty.
Igor Kwiatkowski - Pół
Geniusz, Pół Kretyn
GOKSiR Przecław
07.11.2021, start.16
W programie pt. „Pół geniusz, pół kretyn" Igor dzięki
wyjątkowemu temperamentowi oraz umiejętności wnikliwej obserwacji otaczającego
świata opowie o codziennych sytuacjach dotyczących każdego z nas w sposób, którego jeszcze nie
było. Sprawy obyczajowe, potyczki damsko-męskie,
życiowe tarapaty męża i ojca, najświeższe trendy
popkultury okiem komika to pewność dobrej zabawy, bez sztuczności i naciągania. Z rozbrajającą
szczerością mówi, o tym jak jest w życiu każdego faceta, który próbuje wznosić się na wyżyny geniuszu.
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DEPTAK
BOGUSŁAWA

Tam gdzie
Szczecin żyje!
BOGUSŁAW’S BOULEVARD WHERE SZCZECIN COMES TO LIFE!

2. SETA I GALARETA
Księcia Bogusława X 10
70-440, Szczecin
537 431 026
setaszczecin

1. MELANŻ
Księcia Bogusława X 9/1
70-440, Szczecin
505 198 649
melanzdeptak
czynne 7 dni w tygodniu od 16:00

FUßGÄNGERZONE BOGUSŁAWA DORT, WO STETTIN LEBT!

3. PRYWATKA
Księcia Bogusława X 8
70-440, Szczecin
504 961 179
prywatkaszczecin
prywatka-szczecin.pl

6. CHINA TOWN
ul. Monte Cassino 1
(plac Zamenhofa)
70-464, Szczecin
chinatown.szczecin
chinatown.szczecin.pl

4. U FREUDA
ul. Ks. Bogusława X 48/LU 2
70-440, Szczecin
511 442 072
U-Freuda

Deptak
Bogusława

6
1

Plac
Zamenhofa

Plac
Zgody

2
12

3

4

MELANŻ

PRYWATKA

SETA I GALARETA

Melanż to rozśpiewany pub na Deptaku
Bogusława. Ma charakterystyczny, industrialny wystrój, który przyciąga gości
w każdym wieku – tu wielopokoleniowość ma
swoją definicję. Asortyment alkoholowy jest
zróżnicowany- na każdą kieszeń. To miejsce
możesz odwiedzić przez cały tydzień od godziny 16. Melanżowa rozrywka to śpiew i taniec –
taneczne karaoke odbywa się tu w każdy wieczór. Melanż nagradza uczestników imprezy
nagrodami.

Zajrzyj w progi Prywatki! Smaczna kuchnia,
oryginalne propozycje barmańskie i imprezy
w klimacie DISCO. Prywatka to dwupiętrowy,
klimatyzowany lokal w samym centrum miasta, czynny codziennie od 12.00 do późnych
godzin nocnych. W ciągu dnia restauracja,
nocą klub… co powiesz na takie połączenie?
W weekendy i nie tylko Prywatka zaprasza na
parkiet (POZIOM -1) – w głośnikach rozbrzmiewa tu muzyka lat 80, 90, 00 i współczesne
brzmienia. Natomiast w tygodniu możesz skorzystać z ciekawych promocji na barze.

Kultowy pub na deptaku Bogusława. Pyszne
jedzenie i alkohol w dobrej cenie,dostępne 7
dni w tygodniu od godziny 10:00 do białego
rana. Koniecznie skosztuj żurku i legendarnych pierogów z okrasą. SETA I GALARETA to
nie tylko klimat, to przede wszystkim ludzie
którzy go tworzą. Lokal nawiązuje do dawnych
czasów, zarówno wystrojem jak i charakterem.
Tu spędzisz czas na luzie i bez pośpiechu.Bywa tu
ciasno i głośno, bo to właśnie SETA – dla
niektórych po prostu drugi dom…

Melange is a entertaining pub on the promenade of Bogusław. It has a characteristic, industrial
design that attracts guests of all ages - where
multi-generationality creates a unique vibe. The
alcohol assortmentis varied - for etery budget. You
can visit this place from Monday to Sunday from
4pm. Melange’s primary entertainment is singing
and dancing - dance karaoke takes place every
evening. Melange rewards event participants with
prizes.

tel.: 505 198 649
facebook: melanzdeptak

Check out the vibes of Privatka! Tasty cuisine, original bartending offers and DISCO -style parties.
Privatka is a two-story, air-conditioned restaurant
in the very center of the city, open daily from 12.00
until late AT night. It is a resturant during the day
and a club at night ... how about such a combination? On weekends and other occasions, Privatka
invites you to the dance floor (LEVEL -1) where- the
loud speakers are full of music from the 80s, 90s,
00 and modern sounds. However, during the
week you can take advantage of interesting offers
at the bar.
tel.: 504 961 179
www.prywatka-szczecin.pl

Pamiętaj o kupieniu biletu parkingowego - strefa A obowiązuje pon – pt od 8 do 17
Please do not forget to get a parking ticket – zone A - apply between 8 a.m. to 5 p.m.

An iconic pub on the Bogusław promenade. Delicious food and alkohol at a good price, available
7 days a week from 10:00 to dawn. Be sure to try
„żurek” (sourrye soup) and the legendary „pierogi
z okrasa”(dumplings with lard). SETA AND GALARETA isn’t Just the atmosphere, but it is primarily the
people who create it. The restaurants refers to the
old times, both in terms of decor and character. You
will be able to spend your time relaxed and without
a need to rush. It can be crowded and loud, because that's SETA - for some it's just a second home ...

tel.: 537 431 026
facebook: setaszczecin

Dojazd tramwaje 5,7,9 – sprawdź rozkład na www.zditm.szczecin.pl/rozklady
Public transport– check schedules at www.zditm.szczecin.pl/rozklady
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Zapewne każdy szczecinianin czasem spoglądając w niebo napotkał
je na swojej drodze. Zawsze ciekawiło mnie, w jaki sposób można
sterować balonem, czy jest to niebezpieczne i jakie emocje towarzyszą
podczas unoszenia się w powietrzu tym niesamowitym środkiem
transportu. Wreszcie udało się to sprawdzić na własnej skórze oraz
porozmawiać z dyrektorem organizacyjnym i pilotem Dream Balloon Bartoszem Oberskim.
Udany lot zależy od pogody. Jakie warunki atmosferyczne są
optymalne, aby wymarzona wycieczka balonem mogła się
urzeczywistnić?
Generalnie podstawowe warunki można określić: brak opadów, wiatr nie
przekraczający 8 węzłów, brak zagrożenia burzami, widoczność większa
niż 10 km. Zdarza się, że pogoda jest bardzo ładna, jednak jest nieodpowiednia na lot. Przy planowaniu lotu, czynnikiem warunkującym bezpieczne jego wykonanie jest przede wszystkim wiatr. Ze względu na to, że balon
leci na różnych wysokościach, pilot bierze pod uwagę prędkość wiatru nie
tylko tego odczuwanego na ziemi ale także tego na wysokości. W polskiej
strefie klimatycznej zdarzają się takie sytuacje, że wiatr przy samej ziemi
jest słaby, ale już 10-20 metrów nad ziemią jest zbyt silny.
Balon ma wysokość 20-50 metrów (w zależności od wielkości balonu),
a więc nawet stojąc na ziemi, podatny jest na wiatr, którego my na ziemi
nie odczuwamy. A to stwarza ryzyko niebezpiecznego startu i lądowania.
W takich przypadkach lot musi być odwołany. Innym przypadkiem mogą
być zapowiadane burze. Wiemy jak często bywa, że zapowiadana burza
nie wystąpi lub przejdzie gdzieś daleko od nas.
Nasi piloci jednak w takim przypadku lot muszą odwołać, nie mogąc sobie
pozwolić na podjęcie choćby minimalnego ryzyka lotu w burzę. Innym
czynnikiem wpływającym na odwołanie lotu mimo ładnej pogody jest
mgła. Dotyczy to szczególnie lotów porannych w porach przejściowych.
Zdarza się, że w prognozach pogody nie ma słowa o ograniczonej widoczności, jednak warunki lokalne w miejscu startu powodują wystąpienie
mgieł (zbiorniki wodne, opady dnia poprzedniego). W takiej sytuacji pilot
musi odwołać lot. Należy pamiętać, że wszyscy nasi piloci są pasjonatami
i kochają latać. Jednak każdy z nich w wyniku ogromnego doświadczenia
ma dużą świadomość zagrożenia jakie może wystąpić w czasie lotu w
nieodpowiednich warunkach.

Czy trzeba się przygotowywać do lotu balonem?
Jaki ubiór będzie stosowny?
Generalnie temperatura w czasie lotu balonem jest taka sama jak na ziemi
(różnice temperatury powietrza są bardzo niewielkie, a często niwelowane
są przez brak odczuwalnego wiatru w balonie). Dlatego na lot zawsze
ubieramy się stosownie do pogody w dniu lotu. Należy jednak pamiętać,
że cała wyprawa trwa 3-4 godzin. Może się więc okazać, że z domu
wyjedziesz w ciągu dnia i będzie bardzo ciepło, wrócisz wieczorem po
zachodzie słońca. Dlatego zawsze dobrze jest mieć ze sobą dodatkową
bluzę czy kurtkę.
Wysokie osoby powinny rozważyć zabranie ze sobą czapki z daszkiem.
Palniki balonu są w bezpiecznej odległości od głowy ale czasami
promieniowanie cieplne oddziałuje na wysokie osoby, powodując lekki
dyskomfort. Czapka z daszkiem całkowicie eliminuje ten problem.
Ważnym elementem są buty. Należy zadbać aby były wygodne i najlepiej
gdy będą obejmować całą stopę razem z kostką. Jeśli to niemożliwe, niech
przynajmniej będą na miękkiej, sportowej podeszwie.
Jakie jest dopuszczalne obciążenie balona - ile osób może znaleźć się w koszu podczas lotu?
Jako największy przewoźnik balonowy w Europie Północnej, dysponujemy
różnej wielkości balonami. Najmniejszy z nich jest 3-osobowy, a największy 30-osobowy. Wielkość balonu dobieramy do natężenia oczekujących
na lot osób w danym regionie.
Jaką trasą leci balon? Czy można ją zaplanować?
Lot balonem na ogrzane powietrze możemy kontrolować w sposób bardzo
ograniczony. Nie mamy wpływu na prędkość ani na kierunek lotu.
Te wskaźniki determinowane są przez wiatr. Pilot może jedynie kontrolować wysokość lotu. Oczywiście przed startem pilot sprawdza rozkład wiejących wiatrów na różnych wysokościach i do tego dostosowuje plan lotu.
Dlatego dokładną odległość jaką przeleci balon trudno jest podać.
Przybliżoną wartość może podać pilot krótko przed startem, a to i tak
może się jeszcze zmienić. W praktyce zwykle w ciągu godziny przelatujemy od kilku do 20 kilometrów, a czasami przy dużej różnicy prędkości
wiatru przy ziemi i na wysokościach, odległość ta może sięgnąć 30 km.

Dlatego czasami ich decyzja odwołująca lot może wydać się niezrozumiała ale bardzo prosimy o zaufanie. Każdy odwołany lot oznacza przede
wszystkim troskę o bezpieczeństwo.

Dream Balloon nad Szczecinem
THE BEST OF SZCZECIN:
Szczecin nie jest nudny! Wszelkie ciekawostki i artystyczne osobowości lub
atrakcje wychwytuje założycielka instagramowego profilu @TheBestOfSzczecin
- Ewa Cudnik - prezes Fundacji o tej samej nazwie. W swoich działaniach ukazuje
Szczecin jako miasto, w którym można tworzyć, dobrze się bawić i poznawać
fantastycznych ludzi. Zapraszam do kontaktu e-mail: ewa@hotmagazine.pl
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Ile trwa lot? Gdzie ląduje balon?
Lot trwa około 1 godziny. Lądowanie? Tego nigdy nie wiemy ;). Kierunek
wiejącego wiatru to jedyny czynnik warunkujący kierunek lotu balonu,
a jednocześnie jest to wartość najszybciej zmieniająca się. Kierunek potrafi
się zmienić o kilkadziesiąt stopni w czasie lotu, dlatego żaden pilot nie jest
w stanie dokładnie określić miejsca lądowania przed lotem. Oczywiście
każdy takie próby podejmuje i wszyscy pasażerowie są informowani o
planowanym przebiegu lotu, jednak te informacje obarczone są sporym
marginesem błędu.
Dlatego udostępniamy wszystkim naszym pasażerom oraz ich rodzinom
i znajomym dostęp do śledzenia trasy lotu online na stronie www.
mojlotbalonem.pl, tam wystarczy wybrać pilota, z którym lecimy i witryna
przenosi nas do trwającego lotu. Do trasy odbytego lotu można wrócić
przez kolejne 24 miesiące. Można ją także udostępnić w mediach społecznościowych.

Kto obsługuje balon, jakie doświadczenie posiada?
Umiejętność latania balonem wymaga nie tylko dużej wiedzy w zakresie
meteorologii i nawigacji, ale przede wszystkim wymaga posiadania odpowiedniej licencji. Nasi piloci są w pełni licencjonowani i mogą przeprowadzać loty wszystkimi dostępnymi w naszej firmie balonami – zarówno
małymi, dużymi jak i tymi o nietypowych kształtach.
Czy podczas lotu można swobodnie używać sprzętu
fotograficznego?
Tak, warto zabrać ze sobą aparat, kamerę czy lornetkę. W czasie lotu nie
ma żadnych ograniczeń w używaniu, a sam lot z pewnością dostarczy wielu okazji do zrobienia niepowtarzalnych zdjęć. Nasza załoga poinstruuje
kiedy należy aparat schować ze względów bezpieczeństwa.
Czy bilety na lot można kupić w formie vouchera, prezentu dla
kogoś innego?
Tak, mamy taki produkt jak bilet na lot w formie okolicznościowego
prezentu/zaproszenia dostępny w naszej ofercie.
Ile waszych balonów lata nad Szczecinem?
W 2021 roku latamy trzema balonami. Planujemy w przyszłym sezonie tą
ilość zwiększyć do czterech, a możliwości mamy praktycznie nieograniczone i ich użycie podyktowane będzie zainteresowaniem naszymi usługami.

www.hotmag.pl/Sport

Czasami wchodzimy na wyższe wysokości ale wyłącznie mając pewność,
że wszyscy pasażerowie czują się z tym komfortowo i nie odczuwają żadnych lęków. W czasie lotu schodzimy również bardzo nisko – dosłownie
kilka metrów nad ziemią. Zdecydowana większość pasażerów uważa że
najbardziej ekscytujące są chwile niskiego lotu.

Autor i Zdjęcia: Ewa Cudnik @TheBestOfSzczecin

Jak wysoko może wznieść się balon?
Zwykle z pasażerami latamy na wysokościach 1000 – 3000 stóp (300 –
1000 metrów). Na niskich wysokościach pięknie widać wszystko co jest
pod nami. Na wysokościach powyżej 500 metrów wspaniale widać całą
okolicę w promieniu kilkudziesięciu kilometrów.

"Na niskich wysokościach pięknie
widać wszystko co jest pod nami.
Na wysokościach powyżej 500
metrów wspaniale widać całą
okolicę w promieniu kilkudziesięciu
kilometrów."
www.dreamballoon.pl
info@dreamballoon.pl
facebook: DreamBalloonpl
www.instagram.com/dreamballoon.dk
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Snickers Workwear Outlet
Solidna odzież robocza w dobrej cenie!
"Oferujemy
innowacyjną,
technicznie
zaawansowaną
odzież roboczą –
bezkompromisową
pod względem
bezpieczeństwa
i komfortu pracy"
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Snickers Workwear Outlet to firma oferująca innowacyjną i technicznie zaawansowaną odzież roboczą
dla współczesnych rzemieślników i rzemieślniczek.
Odzież, która ma być przede wszystkim trwała i funkcjonalna, a także dobrze przemyślana pod kątem kroju
i fasonu. Rozmawiamy z Dominikiem Żukowskim - kierownikiem sklepu przy ul. Santockiej, który przybliżył
nam październikowe nowości.
Jesteście w Szczecinie od już ponad 3 lat, lecz
wasza marka jest znana w całej Europie. Czy moglibyście opowiedzieć kilka słów dla czytelników
o waszej firmie?
Oferujemy innowacyjną, technicznie zaawansowaną
odzież roboczą – bezkompromisową pod względem
bezpieczeństwa i komfortu pracy – dla współczesnych
rzemieślników i rzemieślniczek, którym zależy na
dysponowaniu rozwiązaniami możliwie jak najtrwalszymi
i najbardziej przemyślanymi pod kątem kroju i fasonu.
Na Szczecińskim rynku w styczniu minie nam 4 lata od
otwarcia, więc trochę już tutaj działamy.
Czy macie coś w swojej ofercie prócz odzieży
roboczej?
Jak to w każdym Outlecie bywa, zawsze się trafią jakieś
smaczki. Aktualnie w ofercie mamy kurtki idealnie pasujące do wypadu w góry oraz na narty. Choć jest cienka,
to idealnie utrzymuje temperaturę, nie krępuje ruchów i
dodatkowo ma zastosowany system RECCO.
Co to jest? Już wyjaśniam. Recco to płytka umieszczona
pod materiałem w odzieży, która odbija fale radiowe
wysyłane przez detektor.

Wszystko po to aby zlokalizować użytkownika zgubionego na trasie - lub co gorsza przysypanego lawinowym
śniegiem - tego oczywiście nikomu nie życzymy! Wszystkie nasze bluzy również, które choć mają w nazwie odzież
robocza, taką nie są. Tak więc jest w czym wybierać.
Gdzie najczęściej informujecie klientów o aktualnych promocjach? I jakie znajdziemy aktualnie?
Głownie korzystamy z naszego profilu na facebooku oraz
firmy w google. Tam głównie umieszczamy tego typu
informacje. Na tą chwilę szykujemy się do wielkiej promocji pod koniec listopada, tzn. do Black Friday. Ostatni
weekend, czyli piątek i sobota, grube rabaty, mnóstwo
ludzi. Szał zakupowy…
Wiemy, że planujecie powiększenie sklepu.
Szykujecie nowy asortyment dla swoich klientów,
którym wypełnicie nową przestrzeń?
Tutaj nie mogę jeszcze za dużo zdradzić niestety.
Zwiększy nam się powierzchnia handlowa, to mogę
zagwarantować. Jesteśmy aktualnie na etapie rozmów z
jeszcze jednym dostawcą odzieży roboczej, dzięki czemu
będziemy mieli większy wybór.
Jacy fachowcy najczęściej odwiedzają Wasz
sklep?
Na to pytanie może być ciężko odpowiedzieć. Odwiedzają nas przedstawiciele tak naprawdę wszystkich zawodów. Byli już nawet pracownicy służby zdrowia, więc tak
naprawdę gościliśmy w naszym sklepie już chyba ludzi z
każdej branży.

Prosimy o Top 5 produktów, które warto kupić na
nadchodzącą jesień.
Konkretnie może wymieniać nie będę, ponieważ nie wiemy
co nam jeszcze zjedzie do końca tego roku ale już mogę
powiedzieć, że odzież termoaktywna, podstawa przy nadchodzących chłodach, nie tylko do pracy. Niedługo zjedzie pełny
wybór rozmiarów.
Mamy w ofercie również fajne koszule ocieplane, nie tylko do
pracy. Można spokojnie założyć nawet na spacer z psem w
chłodniejsze dni. Duży wybór czapek zimowych dla każdego,
bogata kolorystyka i różne wzory.
Spodnie do pracy i nie tylko, grubsze dla osób pracujących na
zewnątrz, cieńsze dla osób pracujących w pomieszczeniach.

www.hotmag.pl/publicystyka

Autor : Julian Masewicz, Zdjęcia: Karolina Tarnawska

Kilka słów dla czytelników na koniec?
No cóż, sklep jest otwarty od poniedziałku do piątku od ósmej
do siedemnastej oraz w soboty od dziewiątej do trzynastej.
Zapraszamy każdego, jeżeli nie znajdzie dla siebie nic ciekawego, zawsze może kupić coś na prezent dla swoich bliskich.
Choć wydaje mi się, że pasek do spodni i czapki zimowe nosi
tak naprawdę każdy. Serdecznie zapraszamy.

"Na tą chwilę szykujemy się do
wielkiej promocji pod koniec listopada, tzn. do Black Friday. Ostatni
weekend, czyli piątek i sobota,
grube rabaty, mnóstwo ludzi"
Snickers Workwear Outlet
ul. Santocka 39, budynek D
www.snickersworkwear.com
tel. 691 578 102
outlet@snickersworkwear.com
www.facebook.com/snickersworkwearoutlet
www.instagram.com/snickers_workwear_outlet
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UbeeSailor
akcesoria
marynistyczne!

www.hotmag.pl/publicystyka Autor: Julian Masewicz, Zdjęcia: Julian Masewicz

UbeeSailor to przede wszystkim stylowe bransoletki z lin żeglarskich, zapinane na magnes, szekle
i kotwice, ze stali nierdzewnej, torby i worko-plecaki uszyte z poliestru wodoodpornego. To akcesoria, dzięki którym można głośno wyrazić swoją
sympatię do marynistyki. Dziś mamy przyjemność
rozmowy z Katarzyną Łubczonek - założycielką
pracowni Ubeesailor.
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Chcielibyśmy dowiedzieć się o początkach
Państwa pracowni. Jak powstał pomysł na
właśnie taki biznes?
Ahoj, klimaty marynistyczne mam na co dzień w
domu, moja rodzina związana jest z pracą na morzu.
Historia UbeeSailor zaczyna się w 2017 roku,
kiedy to wykonałam pierwszą bransoletkę z liny
żeglarskiej dla siebie. Rodzinie i znajomym bardzo
się spodobała, poprosili abym wykonała także dla
nich. Po pracy w biurze, urlopie wychowawczym
szukałam pomysłu na swój biznes. Wsparcie najbliższych - męża, siostry, którzy pomogli w stworzeniu
nazwy i loga, dało początek.
W tym czasie poznałam Annę Ozygała z Pracowni
Rękodzieła Artystycznego, z którą nawiązałam
współpracę. Zaczęły się pierwsze nasze jarmarki,
Dni Morza , współpraca z Klubem Sportowym
Dobra Marina, więcej osób się o UbeeSailor
dowiadywało. Social media przyciągnęły klientów
ze Szczecina, całej Polski i zagranicy. Bransoletki
i plecaki były już nie raz nagrodami w Regatach
zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
Co znajdziemy w Waszej ofercie?
Bransoletki z lin żeglarskich z kotwicami, szeklą,
na magnes, torby, workoplecaki z materiałów
wodoodpornych, gumki do włosów (scrunchies),
maseczki , ostatnio kosmetyczki i poduszki,
wszystko w klimacie marynistycznym, żeglarskim.
Oferta stale się rozrasta.
Z jakich materiałów wytwarzacie swoje
produkty?
Dobre pytanie, w skrócie: z najlepszych ! Lata doświadczeń i testów sprawiło, że jak klienci wracają
to znaczy, że się sprawdzają. Liny i materiały na
których pracuję pochodzą z Polski, Czech, Holandii,
Niemiec, USA.

Powinniśmy wiedzieć o czymś jeszcze?
Prosimy o kilka słów na koniec...
Od początku nastawiona jestem na współpracę
z lokalnymi firmami. Logo graweruje mi rodzinna
firma Państwa Nycz, opakowania zapewnia
Małgosia Rzeczy z Papieru, sznurki do toreb
i worków od Pauliny z LovellyCottons.

Czy możemy oczekiwać na jakieś nowości?
Każdy sezon przynosi nowości, inspiracje czerpie
z różnych źródeł, realizuje zamówienia indywidualne klientów, które potem wprowadzam do oferty,
ale mam także produkty, które powtarzam co sezon.

Pomysły podrzuca i wspiera Małgorzata Wolff,
która skupia w swoim miejscu na Bulwarach
Szczecińskich rękodzielników, część materiałów
od Iwony i Michała z Fabric Shopu. Od tego
roku, super nam się rozwija znajomość z Mariną
w Trzebieży, a to bardzo motywuje do dalszego
rozwoju. Wyroby UbeeSailor dostępne są w:
Manufaktura Wolff przy Ul.Jana z Kolna, Kubryk
Literacki w Starej Rzeźni na Łasztowni, Marina w
Trzebieży ul.Rybacka 26.

Jakie wodne miejsca w regionie Szczecina
uważacie za najciekawsze? Gdzie warto
popłynąć łódką/jachtem/motorówką?
Tutaj jest w czym wybierać, nawet dla osób nie
posiadających patentu. Można wynająć motorówkę, podziwiać Szczecińskie zakamarki, naszą
Wenecję przy Dworcu Głównym, Wały Chrobrego,
przepłynąć pod mostem łączącym Wyspę Grodzką
z Łasztownią, rzeką Świętą poodwiedzać Zakątki
np. Kwadrat, Głębia gdzie można zacumować,
dopłynąć do Jeziora Dąbie, przystanie od ulicy
Przestrzennej. Warto dopłynąć do Siadła Dolnego
i zjeść słynne już pierogi u lokalnych gospodyń.

Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają,
pozdrawiam serdecznie i zapraszam do odwiedzenia mnie osobiście na codzień w Pracowni
na Ryneczku Słoneczne przy Jasnej 15lok.10,
oczywiście w Szczecinie.

Szukacie dobrych rzemieślników albo
sprawdzone firmy?
Zapraszamy do przeczytania naszych
artykułów na www.hotmag.pl/publicystyka
UbeeSailor
www.ubeesailor.pl
tel. 500 264 179
ubeesailor@gmail.com
www.facebook.com/ubeesailor
www.instagram.com/ubeesailor
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Buduar
Studio
Braffitingu
Każda kobieta chce czuć się pięknie. Z tym wiąże się potrzeba dbania
o swój wygląd. Makijaż tak jak i strój jest bardzo ważny - przy tym nie
można wykluczać tego co zakłada się pod spód. Mowa tu oczywiście
o biustonoszu - części ubioru odgrywającej ważną rolę dla poczucia
komfortu w ciągu całego dnia.
Jak się okazuje ta część garderoby zaskakująco często jest źle dobierana przez znaczną ilość kobiet. Jak odpowiednio dobrać biustonosz? W
tym pomaga Brafitterka. O tym rozmawiamy dziś z Adrianną Sommer
- właścicielką sklepu Buduar Studio Brafittingu.
Skąd dokładnie wziął się pomysł na założenie salonu
z Brafittingiem?
Największym impulsem do stworzenia Buduaru była dla mnie miłość do
pięknej bielizny, zdrowia i dobrego samopoczucia. Dlatego zdecydowałam się na szereg szkoleń u najlepszych brafitterek w Polsce. Mi jako
klientce bardzo brakowało miejsca w naszym mieście, gdzie mogę przyjść
i w przyjaznej atmosferze porozmawiać o zdrowiu piersi czy kręgosłupa,
dobrać piękną bieliznę, usiąść, napić się herbaty i spędzić czas w miłym
towarzystwie. Przy projektowaniu wnętrza starałam się, aby pomieszczenie nie było przytłaczające, było pełne światła dziennego, a klientki czuły
się w studio jak w odwiedzinach u przyjaciółki.

Jakie konsekwencje niesie za sobą źle doprasowana bielizna?
Źle dopasowana bielizna wpływa nie tylko negatywnie na zdrowie, ale
również na samopoczucie kobiet. Biustonosz, który jest za luźny w obwodzie
sprawia, że więcej się garbimy. Piersi nie mają prawidłowego podtrzymania
na klatce piersiowej, zaczyna działać siła grawitacji, która z kolei ciągnie
piersi w dół. Klatka piersiowa w takiej sytuacji zaczyna się zamykać, ramiona
skierowane są do przodu, a z tego miejsca już prosta droga aby nabawić się
tzw. wdowiego garbu.
Za luźny obwód biustonosza to również częsta przyczyna migren, bólów
ramion i kręgosłupa. Natomiast jeśli kobieta nosi za małe miseczki to fiszbiny
wbijające się w piersi mogą powodować tworzenie się torbieli, zapalenia piesi
i wypychać piersi pod pachy – wtedy zaczynają się tworzyć te słynne motylki
pod pachami, które znienawidzone są przez większość Pań. Warto też zwrócić
uwagę na dobre samopoczucie wynikające z dobrze dopasowanej bielizny.
Taki biustonosz daje 100% komfortu i sprawia, że zapominamy o swoich
piersiach w czasie codziennych czynności. W tym idealnym staniku piersi
układamy tylko raz, podczas ubierania i tak powinno zostać do końca dnia.
Najważniejszy wyznacznik dobrego biustonosza to brak oczekiwania na
koniec dnia, aby móc go w końcu ściągnąć.

Czym dokładnie jest Brafitting.
Brafitting to profesjonalna sztuka dobierania bielizny. Przy doborze bielizny zwracam nie tylko uwagę na obwód pod biustem i wielkość miseczki,
ale również na to w jakim miejscu na klatce piersiowej osadzone są piersi,
ich konsystencję, wypełnienie, szerokość podstawy, asymetrię, szerokość
ramion, budowę klatki piersiowej i styl życia jaki prowadzi klientka.

www.hotmag.pl/moda-uroda Autor: Julian Masewicz, Zdjęcia: Pasjografia Agata Piechota

"Brafitting to
profesjonalna sztuka
dobierania bielizny"

Czy opisze nam Pani jak wygląda typowa wizyta w studio?
Oczywiście. Większość klientek, które mają pierwszy raz styczność
z brafitterką wchodzą do studia bardzo nieśmiało. Obawiają się oceniania,
taśmowej obsługi i oglądania ich bez bielizny.
Rozmowę rozpoczynam od krótkiego wywiadu, czy poszukiwana bielizna
ma spełniać jakieś konkretne oczekiwania, czy ma to być bielizna pod
wymagającą kreację, biustonosz sportowy, do karmienia czy codzienny.
Chwilkę rozmawiamy (nie tylko na tematy bieliźniane), dzięki czemu
atmosfera staje się bardziej przyjazna, a my zaczynamy nadawać na
podobnych falach. Podaję pierwszy biustonosz, nazwijmy to „testowy”,
który jest modelem wyjściowym, w rozmiarze, który uważam za najbliższy
klientce. Po przymierzeniu „testowego” biustonosza, pytam czy mogę
wejść do przymierzalni i sprawdzić jak leży.
Jeśli klientka nie ma nawyku prawidłowego wygarniania piersi i układania
ich w miseczce, daję krótki instruktaż, jednocześnie wyjaśniając po co właściwie wygarnia się piersi. Następnie na jego podstawie oceniamy wspólnie czy należy sprawdzić rozmiar obwodu i miseczki o rozmiar większy lub
mniejszy, chociaż najczęściej, to ten pierwszy jest tym prawidłowym.

Ciąg dalszy artykułu znajdziecie na portalu hotmag.pl/moda-uroda
O urodzie / modzie – piszemy zawsze w piątki.
Zapraszamy codziennie online
Buduar Studio Brafittingu
Krzywoustego 72/9 (wejście od strony ulicy Księcia Bogusława X)
www.buduarszczecin.com
tel. 725 323 950
buduar.szczecin@gmail.com
instagram.com/buduar_studio_brafittingu
facebook.com/buduarstudiobrafittingu
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POZNAJ STREFĘ MOCY.

PRZEDSTAWIAMY POWER GYM!
Zacznijmy od samego początku dla tych którzy jeszcze Was
nie poznali. Co to jest Power Gym i od kiedy prosperujecie
w Szczecinie?
Power Gym to klub sportowy organizujący zajęcia ogólnorozwojowe
z elementami gimnastyki sportowej i akrobatyki dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. Swoją działalność rozpoczęliśmy w 2016 roku w
nowopowstałej najnowocześniej specjalistycznej hali gimnastycznej
w Zespole Szkół Sportowych przy ulicy Małopolskiej. Stworzyliśmy
własny program rekreacyjnych zajęć gimnastycznych dla dzieci,
który bardzo się spodobał naszym gimnastykom i zapewnia im
rozwój fizyczny, mentalny i osobowościowy. Zajęcia cieszą sie dużym
zainteresowaniem stąd pomysł na otworzenie drugiego już własnego
obiektu, który powstał w 2019 roku przy Twardowskiego 5.
Przy Twardowskiego poszerzyliśmy naszą ofertę o zajęcia dla młodzieży i dorosłych. W tej chwili w naszych obiektach mogą trenować
dzieci i młodzież w wieku 3-18 lat i dorośli. Ciekawym połączeniem
przy Twardowskiego są równoległe zajęcia fitness dla rodziców w
trakcie trwania zajęć dzieci. To jedyna taka oferta w Szczecinie.
Zapewne macie bardzo dobrze wyposażone hale.
Co możemy w nich znaleźć?
Hale w których odbywają się treningi w Power Gym cechuje najwyższy
standard sprzętowy. Na przyrządach gimnastycznych firmy SPIETH,
które używamy rozgrywać można zawody sportowe najwyższej rangi jak
Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata i Europy czy Mistrzostwa Polski.
Do tego posiadamy ścieżki trampolinowe, trampoliny z lądowaniem do
dołów asekuracyjnych z gąbkami, air track, małe trampoliny, odskocznie. Wszystko to daje wiele możliwości nauki trudnych elementów gimnastycznych i akrobatycznych. Miękkie materace oraz doły asekuracyjne
z gąbkami stwarzają warunki możliwie najbezpieczniejsze.
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Czy macie jakieś projekty dodatkowe poza standardową ofertą
zajęć sportowych w ciągu roku szkolnego?
Tak. Organizujemy również półkolonie i obozy sportowe. Dużym zainteresowaniem cieszą sie też Urodziny w Power Gym, a w ostatnim czasie największym hitem są Noce w Hali Mocy(dzieci spędzają noc w naszym klubie gdzie
trenują, mają dyskotekę, karaoke i wiele innych atrakcji.
Czy jest jeszcze coś co powinniśmy wiedzieć o Power Gym?
Power Gym to miejsce w którym każdy może się dobrze czuć, rozwijać
fizycznie i mentalnie czerpiąc satysfakcję ze swoich własnych osiągnięć bez
presji wyniku sportowego i zewnętrznego nacisku. Spotkacie tu serdecznych ludzi i świetną kadrę trenerską z którą złapiecie dobry kontakt i otrzymacie pomoc w osiąganiu swoich celów. Wystarczy wyłączyć ograniczenia i
włączyć Power. Czeka Was świetna sportowa przygoda!
Podobają Ci się nasze artykuły? Po więcej ciekawych materiałów
o szczecińskiej gastronomii zapraszamy na www.hotmag.pl
Ul. Małopolska 22
www.powergym.szczecin.pl
Tel. 664 788 879
www.facebook.com/PowerGymSzczecin

POZNAJCIE
Etulo.pl, czyli ekscytująca podróż do świata rękodzielnictwa! Poznajcie rodzinną firmę ze Szczecina, oferującą ręcznie robione akcesoria
dla niemowląt będące idealnym prezentem na Baby Shower czy
pierwsze urodziny. O nowoczesnym pomyśle na biznes, pasji do
ręcznie robionych przedmiotów i kreatywnym rodzicielstwie
ozmawiamy dziś z Magdaleną Martyniuk – współwłaścicielką firmy.

Co dokładnie znajdziemy w ofercie?
W ofercie marki Etulo znaleźć można minimalistyczne akcesoria
i tekstylia dla niemowląt tj. łańcuszki do smoczków, gryzaki, łapacze
snów, pościele do łóżeczek i wózków wykonane z najwyższej jakości
tkanin, zestawy pieluch muślinowych i tetrowych. Duży dział stanowią
także zestawy prezentowe na baby shower, chrzest czy roczek takie jak:
torty z pieluch (jednorazowych i tetrowych), babeczki/muffinki z pieluch
tetrowych, cakepopsy/lizaki z pieluszek bambusowych, zestawy łańcuszek do smoczka + gryzak, zestawy opaska na włosy + bransoletka.

Czy pomysł na wykonanie danego przedmiotu, zestawu to głównie
Twoja inwencja czy to właśnie klienci częściej decydują?
Sama projektuję produkty, wymyślam połączenia kolorów i dodatki sugerując
się obecną modą i trendami z rynku akcesoriów dla dzieci. Jestem otwarta
również na sugestie klientów co do wyglądu czy funkcjonalności wybranego
produktu i podejmę każde wyzwanie, któremu jestem w stanie technicznie
sprostać.
Jakie produkty, przy jakich okazjach znajdą najlepsze zastosowanie
jako prezent? Wymienisz nam 3 z nich?
Generalnie wszystkie oferowane przez ze mnie produkty nadają się na prezent. Pomimo, że większość z nich sprzedawana jest oddzielnie to zebranie
kilku w całość i ładne prezentowe opakowanie, sprawią, że będą idealnym
upominkiem z okazji narodzin dziecka, chrztu czy pierwszych urodzin.

Na pierwszy rzut oka widać, że Twoje prace są wykonane z
dużą starannością. Jak długo szlifowałaś swoje umiejętności?
Rękodziełem zajmuję się od wielu lat. Odnawiałam stare meble, filcowałam na mokro, dużo czasu poświeciłam również na decoupage, a teraz
przyszedł czas na makramę. Większości technik, które wykorzystuję
obecnie nauczyłam się sama studiując książki o rękodzielnictwie lub
podglądając internet. Dodatkowo jestem osobą, która posiada
wyobraźnie przestrzenną i zmysł estetyczny. Z łatwością przychodzi
mi zatem projektowanie produktów, łączenie kolorów, faktur i materiałów. Nie boję się również wyzwań od wymagających klientów, którzy
coraz częściej stawiają na proste personalizowane dodatki dla dziecka.
Ile czasu zajmuje Ci wykonanie poszczególnych
przedmiotów? Czy ktoś Ci pomaga?
Wszystkie produkty (poza tekstyliami, które przeszywa mi
zaprzyjaźniona szwalnia) tworzę sama w mojej małej przydomowej
pracowni. Czas wykonania jest, w zależności od produktów, ale zdarza
się że potrafię spędzić przy tworzeniu produktu nawet i kilka dni.

www.hotmag.pl/rodzinka Autor: Julian Masewicz, Zdjęcia: Archiwum firmy

Serdecznie witamy Etulo w Hot Magazine! Magdo, zacznijmy
od początku. Skąd wziął się pomysł na założenie firmy
rękodzielniczej?
Od ponad 11 lat pracuję w branży dziecięcej. Razem z mężem
współtworzyłam sklep internetowy z artykułami dla niemowląt i kobiet
w ciąży, którego asortyment został teraz poszerzony o produkty marki
Etulo. Marka Etulo powstała z ogromnej pasji do rękodzieła oraz
potrzeby stworzenia produktów ładnych, bezpretensjonalnych
a zarazem praktycznych, wykorzystywanych na co dzień przy dziecku
i idących z modnymi obecnie trendami.

Co warto polecić świeżo upieczonym rodzicom na październik?
Może znajdzie się coś z akcentem jesiennym?
Polecam wszystkim niezależnie od wieku, żeby łapali ostatnie promyki słońca
przed nadchodzącą zimą i spędzali jak najwięcej czasu na łonie natury. Dla
ubarwienia szarych, jesiennych dni rekomenduje jak najwięcej kolorowych
dodatków dla dziecka w postaci pieluch, łańcuszków do smoczka czy
gryzaków.
Gdzie możemy zamówić Twoje produkty?
Moje produkty można zamówić na wszystkich największych platformach
sprzedażowych i rękodzielniczych w Polsce, a także telefonicznie i mailowo.
W przyszłości zamierzam również wystawiać stoisko stacjonarne na największych regionalnych targach i kiermaszach branżowych.
Zainteresowały Cię produkty Etulo? wejdź na portal www.hotmag.pl i dowiedz
się więcej! Wywiady udostępniamy we wszystkie środy. Zapraszamy!

Etulo.pl
www.etulo.pl
tel. 512 663 662
biuro@etulo.pl
www.instagram.com/etulo_pl
www.facebook.com/etulopl
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Standfor
Wierzymy w jakość,
nie ilość
Przedstawiamy Standfor. Grupa przyjaciół, szczecińskie korzenie,
aktualnie adres – cały świat, chcąc podbić rynek świadomej mody.
Jak mówią o sobie: „Standfor to kunszt. Wierzymy w ludzi i ich
poświęcenie. Naszym etosem jest jakość, a nie ilość.
Mówimy NIE szybkiej modzie. Nasze produkty są stworzone z myślą
o osobach kreatywnych, które szukają czegoś wyjątkowego.
Budujemy relacje na całe życie i staramy się inspirować.
Witamy w rodzinie SF.”
Cofnijmy się kilka lat wstecz, do początków. Kiedy powstała
marka Standfor? Co było impulsem do jej założenia?
Cofamy się zatem aż do 2005 kiedy powstały pierwsze t-shirty. Już wtedy
narzekaliśmy na słabą selekcję w sklepach. Importowane brandy były
przebrane, ograniczone i mega drogie. Nie mieliśmy kasy byliśmy
dzieciakami z pasją i dużym sercem. Polski rynek dopiero się rozwijał.
Dodatkowo, dużym impulsem była dla nas pasja do miejskiej kultury.
Czuliśmy się zobowiązani oddać coś od siebie i dumnie reprezentować
tworząc własny miejski brand.
Jaka jest idea przewodnia waszej odzieżowej marki? Do kogo
adresujecie swój przekaz i wartości oraz oczywiście ubrania?
Reprezentujemy ambitnych i kreatywnych. Inspirujemy i wspieramy
świadome osoby, które dążą do własnego celu. Wiemy jak ciężko osiągnąć
mistrzostwo. Sami zaczynaliśmy od zera a droga była ciężka i kręta.
Nie przestawajcie, jesteśmy z wami. Razem jesteśmy silniejsi.

"Inspirujemy i wspieramy
świadome osoby, które
dążą do własnego celu."
Rynek odzieżowy zdominowany przez tanią chińską produkcję,
a wy proponujecie droższe, ale wysokiej jakości materiały
i staranne wykończenia. Czy to dobra droga dla Standfor?
Wierzymy w jakość nie ilość. Fast fashion jest naszym wrogiem.
Wiemy, że ludzie zdają sobie sprawę jak trwałe i ponadczasowe są wysokiej
jakości designerskie produkty. Kupuj rozsądnie i noś przez lata.
Nie zaśmiecaj naszej planety jednorazowymi śmieciami. Unikatowy design,
wygoda i jakość to nasz standard. Nic na szybko.

"Dobra moda to na
pewno indywidualność.
Noś wszystko w czym Tobie
dobrze i wygodnie.
To najlepszy przepis na masę
dobrej energii."
Jakie macie plany na końcówkę roku? Jak myślicie czy
pandemia koronowirusa wpłynie negatywnie czy pozytywnie
na rynek odzieżowy?
Niebawem wypuszczamy produkt, który zajął nam ponad rok
przygotowań i produkcji. Bluzy szyte z customowej, super grubej dzianiny z pełnym zadrukiem naszego oryginalnego wzoru camo w trzech
kolorach. To naprawdę coś specjalnego dla kolekcjonerów. Osoby
wyłącznie zapisane do newslettera będą mieć możliwość podglądu
i presale. Co do pandemii... Było to ogromne wyzwanie i test dla
wielu, ale także pojawiło się sporo czasu na przemyślenie procesów i
przygotowanie masy nowych projektów. Zawsze szukamy tej dobrej
strony i owocem tego są nadchodzące kolaboracje, których nie możemy
się doczekać...
Dziękujemy za Twój czas. Mamy nadzieję że zainspirowaliśmy Ciebie
do działania. Napisz do nas jeśli chcesz podzielić się swoją pasją.
Pozdrawiamy. SF Crew.

Kolekcję na rok 2021 nazwaliście Blueprint. Co Was inspirowało
w jej tworzeniu oraz jakie ubrania wchodzą w jej skład?
Zawsze projektujemy z przesłaniem. Nie kierujemy się trendami.
Blueprint to kolekcja napakowana przesłaniem i hołdami subkultury
np. jak negatywnie telewizja wpływa na ludzi i używa przekazu
podprogowego. Dodatkowo, nie brakuje pięknych klasyków
i minimalnych projektów.
Jakie są wasze najpopularniejsze i najczęściej kupowane
produkty Standfor w tym sezonie?
Bluzy, tshirty, spodenki do basketu (sold out), kolekcja mr. Ink'a.
Post pandemia znowu zmienia upodobania.
Jak powinna wyglądać dobra moda według waszego zespołu?
Dobra moda to na pewno indywidualność. Noś wszystko w czym Tobie
dobrze i wygodnie. To najlepszy przepis na masę dobrej energii.
24

Standfor
www.standfor.pl
tel. 797 864 892
studio@standfor.pl
www.facebook.com/standforpolska
www.instagram.com/standforpolska
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www.hotmag.pl/moda-uroda

Autor: Piotr Żelachowski, Zdjęcia: Standfor
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Przedstawiamy

MEDICAL BEAUTY
zabiegi
CLINIC Skuteczne
regenerujące

O co najczęściej pytają klientki? Jakie wątpliwości warto rozwiać na wstępie
gdy dana osoba nie wie czy poddać się zabiegowi?
Klientki pytają najczęściej o to jak wygląda zabieg i czy jest bolesny oraz jak długo trwa.
Zabieg polega na masażu dwoma elektrodami, podczas którego wprowadzany jest
prąd o częstotliwości 448kHz co umożliwia prawidłowe funkcjonowanie komórki, a
to wpływa na napięcie skóry, likwidację zmarszczek, tłuszczu czy cellulitu. Zabieg jest
całkowicie bezbolesny i bezinwazyjny, podczas zabiegu odczuwa się ciepło.
Czy na tle chorobowym każdy może skorzystać z rządzenia Indiba?
Zabiegu Indiba nie można wykonywać tylko w 3 przypadkach: u kobiet w ciąży, osób
posiadających rozrusznik serca oraz osób z ostrym zakrzepowym zapaleniem żył.
Oznacza to, że w każdym innym przypadku zabieg można wykonać. Daje to możliwość
poszerzenia oferty dla osób dotąd wykluczonych z możliwości korzystania z zabiegów
aparaturowych np. osób z aktywnym nowotworem czy w trakcie jego leczenia, oraz
u osób chorych na choroby autoimmunologiczne takie jak RZS czy Hashimoto. Ogromną grupę potencjalnych pacjentów stanowią również osoby, które mają zaaplikowany
kwas hialuronowy, botoks, nici liftingujące czy korzystają z zabiegów mezoterapii
igłowej czy mikroigłowej. O bezpieczeństwie i skuteczności Platformy Indiba i Systemu
PROIONIC® świadczy również ponad 200 badań i artykułów naukowych, 10 badań
basic medicine, kilkadziesiąt prac dyplomowych i rozpraw doktorskich

"O bezpieczeństwie i skuteczności Platformy
Indiba i Systemu PROIONIC® świadczy również
ponad 200 badań i artykułów naukowych, 10
badań basic medicine, kilkadziesiąt prac
dyplomowych i rozpraw doktorskich"
Efekty widoczne po 6 zabiegach

www.hotmag.pl/moda-uroda

INDIBA to dość nowa maszyna w Polsce, jednak nie na zachodzie.
Gdzie w Europie spotkamy ją najczęściej i do czego jest używana?
Indiba jest bardzo popularnym i cenionym urządzeniem nie tylko na zachodzie Europy
ale na całym świecie. Stosowana jest Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Belgi , Grecji,
Włoszech, Holandii a także w Japonii czy Emiratach Arabskich. Używana jest zarówno
w strefie Beauty czyli tak jak w naszym salonie przy kształtowaniu sylwetki, redukcji
zmarszczek itd. Jak i używa się ją w celach rehabilitacyjnych. Indiba jest niekwestionowanym liderem wśród sportowców – jest między innymi partnerem medycznym
FC Barcelony. A ciekawością jest to, iż jest specjalne urządzenie Indiba Animal Health
– która stosowana jest przy leczeniu zwierząt, bardzo często wykorzystywana jest przy
rehabilitacji i leczeniu koni sportowych. Posiadają ją kliniki weterynaryjne na całym
świecie i używają do leczenia zwierząt zarówno dużych jak i małych.

Autor: Julian Masewicz, Zdjęcia: Julian Masewicz

Salon Medical Beauty Clinic to miejsce, które specjalizuje się
w wykonywaniu zabiegów odmładzających, regenerujących
i modelujących sylwetkę. Do tego używana jest skuteczna
i rzadko spotykana technologia -Indiba, dzięki której efekty
widać już po pierwszym zabiegu. O tym rozmawiamy dziś
z Panią Anną - właścicielką salonu

Czy przed każdym zabiegiem przeprowadzacie indywidualne konsultacje?
Najlepiej dla nas jak i dla klienta jest przyjście na zabieg – pierwszy zabieg jest w cenie
promocyjnej 149zł – podczas tego zabiegu klient poznaje naszą technologie, najczęściej widzi już pierwsze efekty zabiegu, a my możemy poznać problem z jakim boryka
się klient i ocenić ilość zabiegów, która będzie potrzebna aby problem zniwelować.
Oczywiście można też zapisać się na darmową konsultację, podczas której oceniamy
ile zabiegów musimy wykonać.
Jakie są dobroczynne właściwości regularnego stosowania urządzenia
Indiba?
Indiba poprzez opatentowany system Proionic stymuluje nasze komórki do prawidłowego funkcjonowania, utrzymuje naszą skórę jędrną i napiętą. Można powiedzieć,
że zapobiega starzeniu a wręcz cofa nasz wiek biologiczny. Po serii zabiegów wystarczy
raz na 6-8 tygodni wykonać pojedynczy zabieg przypominający aby efekty utrzymywały się bardzo, bardzo długo.

Medical Beauty Clinic
Ul. Reduty Ordona 56a/3
Tel. 791 752 772
www.facebook.com/medicalbeautyclinicszczecin
www.instagram.com/medical.beautyclinic

Zainteresowała Cię INDIBA? wejdź na portal www.hotmag.pl i dowiedz się więcej! O urodzie piszemy dla Was w każde piątki. Zapraszamy!
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CAR GLOW - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W DZIEDZINIE AUTOKOSMETYKI

"(...) daje niemal
100% gwarancji,
że auto będzie
prezentować się
wyśmienicie, przez
wiele lat eksploatacji. Potwierdzeniem tego są,
nasi stali klienci
i ich samochody,
którymi opiekujemy się od wielu,
wielu lat."

Auto detailing to synonim ekskluzywnej opieki nad
pojazdem, to także najwyższa jakość w dziedzinie
autokosmetyki. Ideą auto detailingu jest nadanie idealnej
prezencji auta w każdym, najdrobniejszym nawet szczególe i zapewnienie kompetentnej pomocy w utrzymaniu
tego stanu. Pomysł na stworzenie CAR GLOW, miejsca
w którym pojazdy traktowane są niezwykle wyjątkowo,
narodził w 2011 roku. W tamtym okresie, byli jedną
z pierwszych firm na szczecińskim rynku, wykonującą
najwyższej klasy usługi auto detailingu. Minęło ponad
10 lat funkcjonowania firmy, doświadczenie jakie zdobyli
przez ten czas, owocuje rozpoznawalną marką w całej
Polsce i pracą nad najpiękniejszymi samochodami świata!
Jakie są najpopularniejsze i najczęściej wybierane
usługi, które realizujecie w Car Glow?
Spektrum, usług mamy bogate. Począwszy od bieżącej
opieki nad pojazdem, rewitalizacją już nadużytych czasem
i kilometrami pojazdów, po profesjonalne zabezpieczanie
samochodów przed degradacją. Przyznam, że jestem zwolennikiem profilaktyki czyli zabezpieczenia auta nowego
lub takiego, którego lakier i tapicerka nie wymaga dużego
nakładu pracy na rewitalizację. To się po prostu opłaca.
Świadomość właścicieli samochodów jest coraz większa,
tym samym najczęściej wybierają oni zabezpieczenie auta
nowego. Pełna gama usług i ich dokładny opis, znajduje się
na naszej wyjątkowej stronie internetowej i na Facebooku.
Zapraszamy.
Zadbane auto popracuje dużo dłużej! Jakie zabiegi
powinnyśmy zrobić u was przed nadchodzącym
sezonem jesienno-zimowym?
Na pewno należy zadbać o bezpieczeństwo podróżowania, czyli między innymi o widoczność w deszczowe
i pochmurne dni. Na profesjonalnie umytej szybie nie
zobaczysz smug, tłuszczu czy osadów nikotynowych,
które ograniczają widoczność. Z dokładnie odtłuszczonego szkła szybciej i równomiernej odparowuje para.
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Zabieg czyszczenia szyb powinien być wzbogacony
o pokrycie zewnętrznej strony szyb powłoką kwarcową
tzw. niewidzialną wycieraczką. Dzięki temu, szkło uzyskuje
właściwość hydrofobową, czyli odpycha krople deszczu.
Takie działanie znacząco poprawia ostrość widzenia
i niweluje konieczność używania wycieraczek przy większych prędkościach. Trwałość takiego zabiegu,
na przedniej szybie utrzymuje się do około 10000km,
a na szybach bocznych, niemal dożywotnio.
Odmiennym zagadnieniem, aczkolwiek istotnym pod
kątem estetyki samochodu, jest konserwacja lakieru i tapicerki skórzanej. O tym jak delikatne są lakiery współcześnie
produkowanych samochodów, myślę, że większość
użytkowników zdążała się już przekonać. Jesień i zima,
to szczególny czas, w którym o lakier i tapicerkę skórzaną
należy szczególnie dbać.
Jakie było wasze najtrudniejsze zlecenie albo
inaczej rzecz ujmując: zlecenie, które sprawiło
Wam najwięcej satysfakcji?
Trudno będzie wyróżnić to jedyne zlecenie. Nasza profesja,
to usługi profesjonalne. Każda z oferowanych przez nas
usług, wymaga wiedzy i umiejętności. Każde z wykonywanych zadań, wymaga maksymalnego zaangażowania.
Każde dobrze wykonane zlecenie, daje nam satysfakcję.
Czy zajmujcie się wyłącznie samochodami czy
można przyjechać do was motocyklem …
albo inną maszyną?
Usługi które świadczymy, nie ograniczają się wyłącznie do
aut osobowych. Technologie którymi dysponujemy,
znajdują swoje zastosowanie np. przy motocyklach,
łodziach i statkach powietrznych.

Jakich produktów używacie w waszej codziennej
pracy?
Starannie wyselekcjonowanych. Dających najlepsze
efekty wizualne, najwyższą trwałość, i bezpieczeństwo
podczas pracy. Często współpracujemy bezpośrednio z
producentami kosmetyków. Wiele z produktów wykorzystywanych przez nas podczas pracy, powstało z naszym
udziałem. Jesteśmy z tego dumni. Możemy brać udział w
tworzeniu kosmetyków samochodowych i dzielić się opinią
na ich temat. Więc, jeżeli produkt zadowoli nas, to i na
pewno zadowoli każdego wymagającego użytkownika :)

www.hotmag.pl/publicystyka

Car Glow
ul. Dąbska 75
www.carglow.pl
tel.501 377 438
info@carglow.pl
www.facebook.com/carglowautodetailing

Autor: Piotr Żelachowski, Zdjęcia: Julian Masewicz

Jak długo utrzymują się efekty pielęgnacji? Co jaki
czas trzeba je powtarzać?
To dobre pytanie. Ujmę to tak. Profesjonalnie przygotowany i zabezpieczony lakier oraz zakonserwowana tapicerka
samochodu, w połączeniu z profesjonalną obsługą estetyczną czyli bieżącą pielęgnacją i okresowymi przeglądami,
daje niemal 100% gwarancji, że auto będzie prezentować
się wyśmienicie, przez wiele lat eksploatacji. Potwierdzeniem tego są, nasi stali klienci i ich samochody, którymi
opiekujemy się od wielu, wielu lat.
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Japońska sztuka
robienia sushi w
Suszarnia Sushi Bar.
Na całym świecie Sushi uważane jest
za bardzo zdrowe jedzenie. Przeszło
długą drogę od tradycyjnego dania
podawanego w Japonii, do dzisiejszej
wersji kuszącej wyglądem, bogactwem
składników i obłędnym smakiem.
Dziś przedstawiamy Wam nowe
miejsce, w którym najecie się ich do
syta...Poznajcie Sushi Suszarnie!

www.hotmag.pl/kuchnia

Autor: Julian Masewicz, Zdjęcia: Basia Wojtasik, wpadajnaszczecin

Jakie są 3 pozycje, których bezwzględnie trzeba u Was
spróbować?
Najchętniej zamawiane i chwalone pozycje to na pewno: Black
Dragon Roll doceniany za nietuzinkowe połączenie słodyczy
pieczonego węgorza z chrupkością krewetki w tempurze. Sashimi
Roll to z kolei pozycja dla amatorów surowej ryby. Ta rolka jest
zawinięta w papierek ryżowy i nie zawiera ryżu. Nie odciąga więc
uwagi od głównej gwiazdy każdego sushi, czyli właśnie ryby.
Najczęściej wybieranym zestawem z kolei jest Double Set II dla
dwojga. Ciekawie skomponowany i absolutnie przepyszny.
Wiele osób ma trudności z szybkim opanowaniem pałeczek. Jak możemy pomóc takim osobom?W końcu nikt nie
je sushi widelcem. Chyba…
Jasne, posługiwanie się pałeczkami jest przydatną umiejętnością
i nadaje jedzeniu sushi pewnej ceremonialności i egzotyki. Jednak
jesteśmy zdania, że sushi należy jeść tak, by sprawiało jak najwięcej
radości. Jeśli pałeczki są źródłem frustracji czy niepewności, to
warto z nich zrezygnować na rzecz palców, czy nawet widelca.
Ostatecznie chodzi przecież o to, by czerpać z jedzenia przyjemność i frajdę.

Mówi się, że robienie sushi jest sztuką. W czym to się przejawia?
Przygotowanie sushi wymaga umiejętności manualnych, precyzji, finezji, ale także
czasu. Daje duże pole do kreatywności w komponowaniu składników czy kolorów.
W naszej opinii oprócz doznań smakowych, sushi powinno również cieszyć oko,
zadowalać wizualnie. Wówczas możemy mówić o karmieniu nie tylko ciała,
ale także duszy, a tym właśnie w naszym rozumieniu jest sztuka.
Jak zmieniała się Wasza restauracja od czasu otwarcia? Minęło już trochę
czasu…
Minęło pięć miesięcy od otwarcia. Jesteśmy więc nadal dosyć nowi na gastronomicznej mapie Szczecina, jednak nieustannie słuchamy informacji zwrotnych od naszych
klientów i wciąż doskonalimy naszą ofertę. Starannie dobieramy surowce, wybieramy
najlepszych dostawców i dbamy o to, by jakość oferowanych pyszności trzymała
poziom, który narzuciliśmy sobie przy otwarciu lokalu. Słuchamy także wszelkich
sugestii dotyczących naszych dostaw i staramy się je ulepszać, co również jest sporym
wyzwaniem biorąc pod uwagę aktualny stan dróg w Szczecinie .
Kto stoi za przygotowaniem Waszego pysznego sushi?
Oprócz sushimasterów, za sprawne przyrządzanie naszych rarytasów odpowiada
również zespół w kuchni. To do nich należy odpowiednie przygotowanie ryżu
i zaprawy, filetowanie ryb, przygotowanie sosów i półproduktów, które są niezbędne
do zwijania rolek. Razem stanowimy zgrany zespół i razem tworzymy Suszarnię.
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Jakich składników używacie do kręcenia sushi?
Tylko świeżych i najlepszej jakości. Oprócz tych tradycyjnych i najbardziej niezbędnych takich jak ryż, nori, łosoś, tuńczyk, krewetka, japoński omlet tamago, marynowane warzywa… Sięgamy, także po składniki rzadziej w sushi spotykane, a jednak
dobrze zgrywające się w kompletną całość. Tutaj wszystko zależy od fantazji naszych
sushi masterów, a Ci skubańcy są naprawdę kreatywni…

Ciąg dalszy artykułu na hotmag.pl/kuchnia
Po więcej ciekawych materiałów o szczecińskiej gastronomii
zapraszamy online przez cały tydzień!
Suszarnia Sushi Bar
al. Niepodległości 29
www.suszarniaszczecin.pl
tel. 530 103 484
www.facebook.com/suszarniaszczecin
www.instagram.com/suszarnia_sushibar

Nowo otwarte miejsca warte uwagi!

ul. Łukasińskiego 110, tel. 502 758 431, biuro@centrumbadmintona.pl
www.facebook.com/centrumbadmintona

Sushi World Szczecin
Sushi World to restauracja, którazabiera w fascynującą podróż po kuchni
japońskiej i jej smakach. Bogate menu sprosta nawet najbardziej wymagającym
klientom.Jedzenie można zamówić w różnych konfiguracjach z uwzględnieniem
opcji wege. Dostępne są też zestawy degustacyjne, idealne pod spotkania z
bliskimi. Spodziewajcie się nowości, bowiem karta cały czas wzbogacana jest o
nowe pozycje, dzięki czemu nigdy nie robi się nudno. W Sushi World obowiązują,
także promocje np. do każdego zamówienia powyżej 50 zł, rolka gratis.

Restauracja Lokalna
Restauracja znajduje się tuż przy dworcu głównym w Szczecinie. Oferuje szeroki wybór dań mięsnych jak i wegetariańskich. Lokalna wspiera wszystkich podróżujących, gotując smaczne posiłki na wynos. Przychylna jest, także osobom
chcącym celebrować urodziny czy inne ważne święta. Klienci, bowiem mają
możliwość zarezerwowania lokalu pod wszelkiego rodzaju imprezy i przyjęcia.
Wartością dodaną jest też sam lokal. Eleganckie, klimatyczne wnętrze sprawia,
że przebywanie tutaj samo w sobie jest przyjemnością.

ul. Polskich Marynarzy 86, www.szczecin.sushiworld.pl
tel. 730 303 104,, facebook: Sushi World Szczecin

ul. Kolumba 2d, tel. 730 002 242, restauracjalokalna@gmail.com
facebook i instagram /restauracjalokalnaszczecin

Zielone Patio
Zielone Patio to lokal z bufetem na wagę usytuowany na pierwszym piętrze w nowym biurowcu Posejdon.Zasiądź w przytulnym wnętrzu aby uraczyć się różnorodnym jedzeniem pełnym smaku i świeżości. Menu nie jest stałe, więc w zależności
od dnia można tu spotkać coś zupełnie innego. Zgodnie z formułą wybierz, nałóż,
i zjedz można przyjść tu na śniadanie lub spróbować dańmięsnych, bezmięsnych,
wegańskich, bądź pozycji przygotowanych dla osób na diecie eliminacyjnej.
Oczywiście prócz dań głównych polecamy też pyszną kawę, desery i sałatki.

Medical Beauty Clinic
Medical Beauty Clinic to salon urody, w którym wykonywane są zabiegi
odmładzające, regenerujące i modelujące sylwetkę. Niepowtarzalna w swoim
rodzaju technologia Indiba Deep Care, ułatwia osiągnięcie wymarzonej figury,
bez celulitu i nadmiaru tkanki tłuszczowej. Zabiegi idące w parze z aktywnością
fizycznągwarantujątrwałe efekty na długo. Co ważne Indiba używana jest przy
terapiach, leczeniu stanów zapalnych i innych uciążliwych chorób. Klientki cenią
sobie, zmiany widoczne już po pierwszej wizycie,bez użycia igieł i skalpeli.

ul. Plac Brama Portowa 1 , www.zielonepatio.szczecin.pl
tel. 781 606 100, facebook i instagram / zielonepatio.szczecin

ul. Reduty Ordona 56a/3, tel. 791 752 772 , www.facebook.com/medicalbeautyclinicszczecin, www.instagram.com/medical.beautyclinic

Si strefa regeneracji
Tutaj odpowiednio zadbasz o swoje zdrowie. Miejsce specjalizuje się w tlenoterapii i krioterapii – działaniach przyśpieszających regeneracje i odnowę organizmu. Tlenoterapia, ma wpływ na kondycje i wydolność organizmu, przyśpiesza
metabolizm a przede wszystkim przyczynia się do znacznego wzrostu produkcji
komórek macierzystych. Ta druga dzięki dostosowanej temperaturze poprawia
wydajność fizyczną oraz opóźnia procesy starzenia się. Brzmi ciekawie? Po
więcej szczegółów zapraszamy na stronę Si Strefy Regeneracji.

SnoopDoggy Hot
Food truck umiejscowiony na terenie Retail Park oferuje smaczne hot dogi w
przystępnej cenie z bogatą bazą dodatków do wyboru - od prażonej cebulki
po wszelkiego rodzaju warzywa i sosy. Świeżość i szybkie przygotowanie
jedzenia to główna wartość tego food trucka. Bogato wypełnione hot dogi
szybko przybrały na popularności i z pewnością przypadną do gustu wszystkim entuzjastom streetfoodu, a już z pewnością osobom, które ciągle jedzą
w pośpiechu. Wybierajcie najciekawszą pozycje i bierzcie póki gorące!

ul. Janusza Kusocińskiego 4 , www.siregeneracji.pl , tel. 798 374 000
kontakt@siregeneracji.pl, www.facebook.com/si.strefaregeneracji

ul. Mieszka I 63, Retail Park, www.facebook.com/snoopdoggyhot

Autor: Julian Masewicz, Zdjęcia: JArchiwum firm

Plac Batorego 4/ Czerwony Ratusz, tel. 607 477 091, ciao@boskieciao.pl
www.facebook.com/BoskieCiao, www.instagram.com/boskieciao

Centrum Badmintona i Tenisa Stołowego
Pierwsze Centrum Badmintona i Tenisa w Szczecinie ma do zaoferowania 4 korty
do badmintona, 4 do tenisa stołowego, saunę, darmowe wi-fi i wiele innych
udogodnień. Wszystko znajduje się w krytej i ogrzewanej sali. W przypadku
nieposiadania akcesoriów do gry, centrum umożliwia wypożyczenie niezbędnego
sprzętu. Na dobry początek nowi klienci mogą skorzystać z możliwości darmowej
godziny gry w padla. Dobra zabawa i zdrowa rywalizacja to idea przewodnia tego
miejsca.Pełną ofertę znajdzieciena stronie www.centrumbadmintona.pl

www.hotmag.pl/publicystyka

Boskie Ciao
Boskie Ciao to ulokowana pod kopułą Czerwonego Ratusza pizzeria specjalizująca się w pizzy w stylu neapolitańskim. Znajdziemy u nich również inne
dania włoskie np. makarony i rozmaite desery. Przytulna restauracja posiada
autorski bar z piwem kraftowym i winem z beczki. Dodatkowym atutem jest
ciekawe wnętrze, przytulna atmosfera, a co najważniejsze i cenione przez
gości - miła obsługa. Wiele informacji na temat oferty i aktualny.
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NATA Lisboa
NATA Lisboa powstała, aby pokazać światu unikalną recepturę na dania,
które niosą ze sobą kulturowe, społeczne i gastronomiczne walory
Lizbony. To wyjątkowe miejsce, funkcjonuje w Szczecinie już od prawie
roku serwując wyjątkowe portugalskie przysmaki. Zapraszamy do przeczytania naszego wywiadu, w którym właściciele Naty opowiedzą Wam
o swoich specjalnościach.
Witamy w Hot Magazine! Cieszymy się, że gościcie dziś u nas.
Na początek dość bezpośrednie pytanie, jednak dla nas bardzo
istotne. Waszą wizytówką są tradycyjne portugalskie ciasta Pasteis de Nata, czym się one wyróżniają na tle innych deserów?
Pastéis de nata to jedna z najpopularniejszych specjalności portugalskich
nie tylko w Portugalii, ale i na całym świecie. W wielu kawiarniach w Portugalii można znaleźć pastelki, ale nie jest łatwo znaleźć takie, które są idealne
w smaku. U nas, począwszy od ciasta francuskiego po nadzienie, jest
równowaga składników dla idealnego połączenia. Należy również dodać,
że wygraliśmy parę konkursów degustacji w ciemno. Pastel de nata został
uznany w 2011 roku za jeden z siedmiu Cudów Portugalskiej Gastronomii.
Jakie dania oprócz wypieków jeszcze oferujecie?
Oprócz portugalskich wypieków oferujemy wytrawne przysmaki, które są
bardzo popularne na portugalskim stole, takie jak między innymi pierożki
z krewetkami czy krokieciki z dorszem. Również świetne opcje posiłków,
lunchu, przekąsek lub kolacji, takie jak kanapki, sałatki, empady i quiche,
które łączą prawdziwie portugalskie smaki w doskonale wypieczonym
cieście. Wszystko na szybką przerwę w pracy lub chwilę relaksu w bardzo
przystępnej cenie.
Oprócz jedzenia doskonałe są również napoje. Nasza kawa pochodzi od
największej portugalskiej marki Delta, która jest rozsiana po całym świecie
z niezrównaną jakością, zaryzykowałabym nawet stwierdzenie, że jedna
z najlepszych kaw na świecie. Kawa jest przygotowywana specjalnie dla
nas, na nasze zamówienie i to my ją importujemy. Również w naszej ofercie
mamy tradycyjne portugalskie wina i likiery, nie wspominając o naszych
pysznych sangriach, ale tego nie da się opisać, po prostu trzeba
spróbować.
Jesteście położeni w centrum Szczecina, na pewno macie sporo
klientów. Z jakimi opiniami się do tej pory spotkaliście?
Zakładamy, że wszystkie pozytywne.
Rzeczywiście bardzo pozytywne. Od otwarcia w lutym odnotowaliśmy
znaczny wzrost klientów i wielu z nich wraca nawet codziennie. Naprawdę
trudno oprzeć się naszym specjalnościom. Opinie zawsze były bardzo
pozytywne co nas ogromnie cieszy jak i otwartość klientów, którzy nie
znają przysmaków Portugalii bardzo nas docenili. Każdego dnia zawsze
mamy kogoś, kto pokonuje wiele kilometrów tylko po to, żeby nas odwiedzić. Zawsze cieszymy się, gdy widzimy radość ludzi, gdy próbują naszych
produktów, zwłaszcza pastel de nata.

Czym różnią się od siebie lokale na całym świecie? Czy może
wszędzie jest tak samo?
Nie ma dużej różnicy w naszych kawiarniach na całym świecie.
Marka dokłada wszelkich starań, aby pastel de nata czy kanapka z
kurczakiem, którą jecie w Abu Zabi, była taka sama, jak w Szczecinie czy
Wiedniu. Mogą występować różnice w zależności od lokalnych potrzeb lub
lokalnych wymagań klientów, ale ogólnie wszystkie są bardzo podobne.

www.hotmag.pl/kuchnia

Autor: Julian Masewicz, Zdjęcia: Archiwum

ZAPRASZA NA PORTUGALSKIE
PRZYSMAKI!

Czy jest możliwość złożenia zamówienia na dowóz, jeśli tak jakich
macie dostawców?
Tak, oczywiście. W chwili obecnej współpracujemy z Pyszne.pl i posiadamy
również dostawy do domu na terenie Szczecina. Poza tym, dostarczamy
również nasze produkty na różne imprezy okolicznościowe czy też spotkania biznesowe. Wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie.
Jaka jest jedna najważniejsza cecha, która sprawia, że warto was
odwiedzić?
Oprócz naszych pysznych specjałów, potraw i napojów oferujemy bardzo
wygodną i przyjazną przestrzeń przy dźwiękach portugalskiej muzyki,
idealną na spotkanie z przyjaciółmi, spotkanie biznesowe,czy też po prostu
zrelaksowanie się, odpoczęcie na chwilę od zgiełku dużego miasta jakim
jest Szczecin. Odkąd Nata Lisboa urodziła się w Lizbonie, jest to jeden
z głównych celów.
Ciąg dalszy naszego wywiadu znajdzie na hotmag.pl/kuchnia?
Po więcej nowych i ciekawych materiałów o szczecińskiej gastronomii
zapraszamy zawsze w czwartki!
Nata Lisboa
al. Wojska Polskiego 47
www.natalisboa.com
tel. 791 240 160
szczecin.natalisboa@gmail.com
www.facebook.com/natalisboapolska
www.instagram.com/natalisboa_szczecin
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MR.
KEBAB
DOBRY SMAK
NA GUMIEŃCACH!

Kebab, jak wiadomo to popularne danie kuchni wschodniej i fast food, który już lata
temu podbił serca Polaków. W Szczecinie natknąć się na lokal z kebabem jest już
prawie tak łatwo jak znaleźć przystanek autobusowy. Nie lada wyzwaniem, natomiast, jest znalezienie miejsca, które potrafi te danie spreparować w pełni smaku
i jakości. My takie znaleźliśmy i w październiku dzielimy się z Wami tym odkryciem.
Poznajcie Mr. Kebab!
Szczecinianie kochają kebaby, wkraczamy więc na święte tereny kulinarne.
Zatem, jak według Was powinien być skomponowany dobry kebab?
Co powinno w nim być, a czego nie być?
Blisko Szczecina jest europejska stolica kebabów...Berlin. Wzorujemy się na kebabach
tam serwowanych. Oferujemy 2 rodzaje mięsa (z kurczaka i tradycyjne wołowe
z domieszką baraniny), trzy podstawowe sosy (łagodny curry, czosnkowy i pikantny)
oraz świeże warzywa (sałata lodowa, zakwaszana kapusta czerwona, pomidor, ogórek
i cebula). To jest klasyka gatunku.
Co znajdziemy w Waszej ofercie i co polecacie osobom, które jeszcze u Was
nie były?
Nasze kebaby serwujemy w kilku odmianach: tradycyjnie w bułce, rollo, w boxie, na
talerzu z chrupiącymi frytkami oraz nasza nowość Lawasz Kebab w chlebie orientalnym
podobnym do tortilli. Dla wegetarian zamieniamy mięso na falafele. Dla koneserów
oferujemy dodatki jak oliwki, ser typu feta czy papryczki Jalapeño, oraz 2 nowe sosy
(miętowy oraz mega pikantny na papryczkach habanero).
Otworzyliście się stosunkowo nie dawno – choć kilka dobrych miesięcy już
minęło. Jak zmieniał się Wasz lokal na przestrzeni czasu?
Główną zmianą od momentu otwarcia jest to, że klienci mogą korzystać z naszej sali
i w komfortowych warunkach rozkoszować się naszymi daniami. Przypominam,
że otworzyliśmy się w trakcie lockdownu. Oferujemy klientom 4 wygodne stoły
wewnątrz oraz 3 na ogródku letnim usytuowanym przy lokalu.
A jakie macie plany na nadchodzący sezon?
W planach mamy rozszerzenie naszego menu o hamburgery ale chcemy się do tego
dobrze przygotować tak aby spełniały one oczekiwania potencjalnych klientów.
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Dania można zamówić z dowozem do domu przez Pyszne.pl oraz Uber Eats

Mr.Kebab
ul. Kwiatowa 3 (przy pętli Gumieńce)
574 907 997
Facebook: Mr.Kebab

Nie zapominając o wegańskich daniach, czy macie w planach
powiększyć menu dla wegan?
Nasze wegańskie menu jest czymś co stanowi cząstkę Perseusza. Weganizm coraz śmielej wchodzi do Szczecina i zaczynamy się zastawiać czy
nie przeprowadzić pełnej integracji menu „wegańskiego” i „zwykłego”.
Nowe wegańskie propozycje na pewno się pojawią :)
W Waszej aplikacji na stronie www jest możliwość stworzenia
własnej pizzy. Jak to wygląda w praktyce …
Perseusz oferuje w tej chwili ponad 40 rodzajów doskonale skomponowanych pizz, jednak zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkim mogą pasować
niektóre składniki, dlatego dajemy możliwość odjęcia składników
Niektórym to jednak nie wystarcza i chcą skomponować swoją własną,
kraftową pizzę. Nasz generator pozwala na bardzo dużą dowolność w
konfiguracji pizz, ale trzeba liczyć się z tym, że spełnianie marzeń może
sporo kosztować, a efekt nie zawsze będzie taki jak sobie wyobrażamy.
Polecamy korzystać z naszych przepisów opracowanych przez najlepszych
szefów kuchni i maestrów pizzy :D

Kilka słów na koniec do Czytelników?
Szanowni Czytelnicy Hot Magazine. Perseusz jest w Szczecinie już od 5 lat,
właśnie obchodzimy urodziny i to dzięki Wam jest to możliwe. Zapraszamy
do Perseusza na Rostocką 110A, gdzie czeka na Was smak prawdziwej
włoskiej pizzy.

Perseusz Ristorante
więcej niż dobra pizza!
Hot Magazine wraca jako gazeta drukowana, to nie może również zabraknąć Perseusza! Trochę się nie widzieliśmy, więc pora nadrobić zaległości.
Rozmawiamy o nowości w karcie dań, funkcjonowaniu samej restauracji
i zamówieniach czyli wszystkim co najważniejsze z punktu widzenia
Miłośników Prawdziwej Pysznej Pizzy! Zapraszamy

Rozwijacie się w bardzo szybkim tempie, ostatnio byliście nawet na
szczecińskim pizza forum, jakie nowości zamierzacie wprowadzić
w funkcjonowaniu Perseusza?
Szczecin, mimo trudnych warunków, rozwija się pod względem kulinarnym.
Miło być zaproszonym na wydarzenie, które zrzesza najlepszych.
Na Pizza Forum poznaliśmy kilka trendów w kuchni europejskiej, które zainspirowały nas do wymyślenia i wprowadzenia własnych modyfikacji.
Jednak zdajemy sobie sprawę, że trendy trzeba generować, a nie ślepo
powielać.
Bez obaw! Żadnej rewolucji nie będzie. Kilka tysięcy naszych klientów doskonale wie czego chce i Perseusz im to dostarczy! Forum wykorzystaliśmy do
nawiązania kontaktów, również z konkurencją, i przekazania naszej sekretnej
wiedzy. Wierzymy że wspólna kooperacja i wymiana informacji, spowoduje
dalszy rozwój lokalnego rynku kulinarnego, a to jeden z najważniejszych celów
jakie sobie stawiamy.
Wydłużyliście godziny otwarcia pizzerii, ze względu na ilość zamówień czy… ?
Świat się zmienił, niektórzy postanowili okopać się w przeszłości, a my
ruszyliśmy naprzód. Tych, którzy zostali z tyłu, zmiotła fala – absolutnie nie
jest to ich wina. Perseusz wypełnił lukę dla tych, którzy chcą otrzymać produkt
najwyższej jakości. Żeby tego dokonać musieliśmy zacząć otwierać wcześniej.
Jakie macie w planie promocje na kolejne miesiące, może będzie
jakieś nawiązanie do nadchodzącej jesieni?
Nie ma lepszego dania na jesień niż pizza ;) po wszystkie nadchodzące
promocje zapraszamy na naszą stronę www i na Facebook :)

www.hotmag.pl/kuchnia

Ostatni wywiad przeprowadziliśmy w zeszłym roku, a znając Was na
pewno dokonaliście wielu zmian, a zatem …
Perseusz jest czymś zupełnie innym niż rok temu. Można metaforycznie p
owiedzieć, że Perseusz wyszedł z kokonu i rozwinął skrzydła – kompletna
metamorfoza! Łatwiej wymienić to co się nie zmieniło, a jest to fakt,
że serwujemy najlepsze pizze i dania kuchni śródziemnomorskiej.

Autor: Jiktoria Badaczewska, Zdjęcia: Archiwum miejsca

Co warto spróbować w Perseuszu w nadchodzącym sezonie
jesiennym?
Oprócz pizz? Zapraszamy na grzańca, w taką pogodę jak dziś jest idealny!

"Miło być zaproszonym na wydarzenie, które zrzesza najlepszych.
Na Pizza Forum poznaliśmy kilka
trendów w kuchni europejskiej, które
zainspirowały nas do wymyślenia i
wprowadzenia własnych modyfikacji"
Perseusz Ristorante
ul. Rostocka 110A
tel. 690 517 721
www.facebook.com/perseuszristorante
www.perseusz-szczecin.pl
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Restauracja Lokalna

Odkrywamy całe bogactwo Pomorza
"Tworząc menu,
inspirujemy się
okoliczną naturą,
bo to czas spędzany
na jej łonie skusił nas
do pokazania, z czego
dumne jest
Pomorze."

Skąd pomysł na nazwę waszej restauracji, czy faktycznie jesteście otwarci na lokalne
smaki? … i dlaczego wybraliście (chyba nietypową) lokalizację tuż przy dworcu
głównym?
Decydując się na lokalizację przy dworcu liczyliśmy się z tym, że ludzie mogą spojrzeć na restaurację
jako ,,dworcową” jednak to nas nie zniechęciło. Przede wszystkim chcieliśmy stworzyć atrakcyjne
miejsce dla mieszkańców Szczecina a położenie w głównym punkcie komunikacyjnym miasta i
okolicy uznaliśmy wyłącznie za atut a nie przeszkodę. Wystarczy odwiedzić naszą restaurację choć
raz aby zorientować się, że to nie stereotypowa ,,dworcowa knajpa”.
Nazwa to wypadkowa wielu naszych przemyśleń, założeń oraz lokalizacji, w której znajduje się
restauracja. Szczeciński Dworzec Główny, to miejsce w którym rozpoczyna się i kończy wiele
podróży, to pierwsze lub ostatnie miejsce, które się odwiedza będąc w Szczecinie, czy też patrząc
z szerszej perspektywy – w Polsce. Dworzec oraz Restauracja Lokalna to miejsce, które przyjeżdżający zza granicy goście jako pierwsze napotykają w naszym kraju, dlatego chcieliśmy stworzyć przestrzeń gdzie podróżny może zatrzymać się po trudach podróży, zorientować w realiach i zbudować
dobre pierwsze wrażenie o kraju nad Odrą, w którym się znalazł.
Bezpośrednie sąsiedztwo rzeki, widzianej z tarasu i ogródka czy też przechodzący spiesznie
podróżni, nadają Lokalnej jedynego w swoim rodzaju uroku. Wbrew pozorom to miejsce jest mniej
tłoczne i bardziej intymne niż szczecińskie bulwary, szczególnie wieczorem kiedy ruch pasażerski
ustępuje ciszy. Lokalna to jakby nie spojrzeć również zakończenie i początek trasy spacerowej po
szczecińskich bulwarach.
Pomorze Zachodnie to przestrzeń spotkań wód z głębi mórz i tych płynących ze szczytów gór,
kraina jezior, wysp, klifów, gęstych lasów oraz rozległych nizin. Tworząc menu, inspirujemy się okoliczną naturą, bo to czas spędzany na jej łonie skusił nas do pokazania, z czego dumne jest Pomorze.
A ponieważ Szczecin to miasto z perspektywami, tradycje łączymy z nowoczesnością. Chcemy,
by zarówno mieszkańcy, jak i przejezdni znaleźli tutaj chwilę wytchnienia.
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Nie zapomnieliśmy również o wegetarianach, na których czekają m.in.
kolorowe kopytka czy zupa krem z kiszonych ogórków. Z myślą o podróżnych przygotowaliśmy ofertę bułek np. z jajkiem i grzybem boczniakiem.
Każdego dnia od 8 rano serwujemy również śniadania.
Menu jesienne różni się przeważnie od letniego. Jakich nowości
możemy się spodziewać w najbliższym czasie? Na co smacznego
warto się wybrać do Lokalnej?
Jesienna aura skłania nas do myślenia o potrawach cięższych niż lekkie letnie
przysmaki. Chodzi nam po głowie wiele pomysłów i musimy się niestety
zahamować, żeby karta nie była zbyt długa!
Nie odsłonimy jeszcze wszystkich atutów, ale mocno prawdopodobne, że
spotkacie u nas kaczkę, gęś lub też dzika. Na rozgrzanie na pewno sprawdzi
się regionalna zachodniopomorska zupa piwna, wpisana na Listę Produktów
Tradycyjnych. Również karta drinków poszerzona zostanie o odpowiednio
dobrane do pory roku koktajle.

Czy planujecie jakieś ciekawe wydarzenia?
Dla nas każdy dzień oraz każdy gość, jest małym Świętem, które chcemy
uczcić. Naszym założeniem w podejściu do klienta jest profesjonalna i jednocześnie swobodna atmosfera, aby każdy uśmiechnął się choć raz podczas
pobytu do samego siebie oraz na myśl o Lokalnej.
Założeniem na jesień jest to aby przyciągnąć jeszcze więcej uśmiechu do
Lokalnej, a jak wiadomo najwięcej mają i rozdają go dzieci, stąd pomysł
aby niedzielną obiadową porą opowiadać u nas bajki. Już 10 października
od 12.00 razem z księgarnią dziecięcą FiKa rozpoczynamy cykl ,,Czytamy
Lokalnie” – aktorzy teatru dla dzieci oraz animatorzy podejmą wszelkich starań aby niedzielne popołudnie w restauracji zamienić w bajkową przygodę
zarówno dla dzieci jak i dorosłych gości.
Chcemy również aby goście poznali nas również z rana, przy dobrej kawie.
Dlatego od października serwujemy dwa śniadania w cenie jednego.
Otwieramy każdego dnia o godzinie 8.00. Od połowy października chłodne
czwartkowe wieczory czas umili muzyka grana na żywo w tonacji jazzowej.
Po więcej informacji zachęcamy do sprawdzania naszym mediów społecznościowych gdzie na bieżąco informujemy o wydarzeniach odbywających
się w naszej restauracji.
Czego Wam życzyć na koniec naszego wywiadu?
Tego samego czego my życzymy Wszystkim – optymizmu, pogody ducha
oraz spokojnych czasów. Życzenia najchętniej przyjmiemy i odwzajemnimy
każdemu czytelnikowi osobiście. Do zobaczenia w Lokalnej!

Restauracja Lokalna
ul. Kolumba 2D
www.lokalna.szczecin.pl
tel. 730 002 242
restauracjalokalna@gmail.com
www.facebook.com/restauracjalokalnaszczecin
www.instagram.com/restauracjalokalnaszczecin

Autor: Jiktoria Badaczewska, Zdjęcia: Archiwum Restauracji

Jaki typ kuchni oraz jakie dania można zaleźć w waszej
restauracji?
Odkrywamy całe bogactwo Pomorza Zachodniego. Można u nas skosztować ryb słodkowodnych i morskich, z ogromnym zainteresowaniem
i ciekawością spotyka się schab kiszony w kołobrzeskiej wodzie z ogórków.
Spróbować również warto kiszonek, które przygotowaliśmy z warzyw dostarczonych przez lokalnych rolników jak chociażby kalafiora czy rzodkiewki.
Oczywiście nie mogło zabraknąć paprykarza szczecińskiego, który sami
przyrządzamy.

Czy istnieje możliwość zorganizowania przyjęcia urodzinowej
bądź imprezy firmowej u was w lokalu?
W lokalu znajduje się ponad 100 miejsc siedzących z możliwością podzielenia na mniejsze strefy, co pozwala nam na organizację zarówno dużych imprez również z tańcami jak i małych przyjęć. Posiadamy niezależną małą salę,
w której możemy zorganizować dowolną okazjonalną imprezę dla 40 osób.
Salka dodatkowo wyposażona jest w projektor HD dostępny dla gości, co
pozwala na projekcję zdjęć, filmów czy zorganizowanie szkolenia.

www.hotmag.pl/kuchnia

Otworzyliście się niedawno, a do tego w szalonych czasach,
jak oceniacie minione miesiące?
To okres wyjątkowy i trudny dla wszystkich. Próbując nie zamartwiać się
sytuacją, na którą nie mamy wpływu, postanowiliśmy poradzić sobie z nią
w sposób nietypowy – snując plany na przyszłość. Udało nam się przetrwać
dzięki żeglarskiej maksymie, że po burzy nadchodzi spokój i wychodzi
słońce. Mamy nadzieję, że szalony czas niepewnościpowoli przeminie a za
nim my będziemy mogli zaoferować naszym gościom powrót do normalności, rozwinąć żagle i dążyć ku nowym celom.
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W kameralnym wnętrzu, z dala od miejskiego zgiełku, zawsze pachnie kawą. Działająca tu Palarnia Kawy Korona 1912, w latach świetności dostarczała
wyśmienitą kawę w całym regionie portowego miasta. Dziś jest to najstarsza, nieprzerwanie działająca palarnia kawy w Polsce, w której oprócz
wszechobecnej magii kawy rozpościera się również zapach historii dawnych lat. W naszym najnowszym artykule dowiecie się więcej na temat tego
ciekawego miejsca. Poznajcie fascynujący świat kawy z perspektywy blisko 100-letniej palarni. Zapraszamy!
Przewrotne pytanie na początek - Czy kawa wydłuża życie?
Ha, dobre pytanie. Tego do końca nie możemy być pewni, bo nawet
naukowcy nigdy nie byli do końca zgodni co do tej kwestii. Na pewno
został udowodniony jej dobroczynny wpływ na ograniczenie ryzyka rozwoju
niektórych chorób takich jak marskość wątroby, chorób serca i cukrzycy.
Jednak na pewno nie można jej traktować jako eliksir długowieczności i tez
przesadzać z jej ilością. Jak ze wszystkim – co za dużo to nie zdrowo.
Czym szczególnym Wasza palarnia kawy wyróżnia się na tle
innych licznych palarni w Szczecinie?
Myślę, że przede wszystkim historią, w końcu nie każda palarnia nawet w
Polsce może się pochwalić tym, że działa już blisko od 100 lat. No ale sama
historia to nie wszystko, przede wszystkim skupiamy się aby dostarczyć
naszym klientom jak najlepszy produkt zachowując przystępną cenę.
Skąd importujecie ziarna, z których robicie swoją pyszną kawę?
Ziarna trafiają do nas praktycznie z całego świata. Najwięcej kawy przyjeżdża do nas z Brazylii, bo ziarenka z tego kraju są najczęstszym wyborem
naszych klientów. A oprócz tego przyjeżdża do nas kawa z innych krajów
ameryki środkowej, Afryki czy Indii.
Czy rodzaj ziarna wpływa na smak kawy? Jeśli tak to w jaki sposób?
Oczywiście, smak kawy zależy przede wszystkim od ziaren jakie używamy,
a dopiero później od tego w jaki sposób zostały wypalone i zaparzone.
Trzeba zacząć od rozróżnienia gatunku kawy, dwa najpopularniejsze z nich
to arabika czyli coffea arabica, oraz coffe acanephora potocznie zwana
robusta. W dużym uproszczeniu robusta da nam ciężki i przeważnie gorzki
napar, a arabika - delikatniejszy, słodki, często o wyczuwalnej kwasowości.
Duży wpływ na smak ma tez odmiana botaniczna, kraj w którym rośnie,
mikroklimat danego miejsca, obróbka ziaren, oraz ciężka praca rąk farmera
bez którego nie napilibyśmy się kawy w ogóle.
Jak pokrótce przebiega proces przerobienia ziaren w pyszną kawę?
Proces zaczyna się na etapie plantacji w kraju pochodzenia gdzie kawa
rośnie i dojrzewa, a następnie jej nasiona czyli potocznie ziarna są wyciągane z owoców rosnących na krzewach. Następnie przeważnie przy pomocy
importera zielona kawa trafia do Europy, gdzie dalej trafia do palarni kawy
np. do nas. W palarni kawa jest poddana prażeniu w specjalnym piecu bębnowym, który pozwala zachować pełna kontrole nad procesem. Wypalona,
brązowa już kawa trafia do paczek, a następnie do końcowego klienta, np.
kawiarni albo domu.

Czy możemy zamówić Waszą kawę do domu?
Oczywiście, wszystko można zamówić na naszej stronie z dostawa albo
odbiorem osobistym. Można tez po prostu do nas przyjść.
Do jakich dań/deserów najlepiej pasuje Korona?
To jest bardzo ciekawe pytanie, kawie najczęściej towarzyszy coś słodkiego
wiec możemy się skupić na deserach. W zestawianiu ze sobą dań z napojami
możemy nadać im nowego wymiaru poprzez zestawienie podobnych
smaków albo ich kontrast. I tak cięższa czekoladowo orzechowa Brazylia cerrado, czyli nasza kawa czerwona dobrze będzie się komponować z mocno
czekoladowym brownie. Za to delikatna i kwiatową etiopie można sparować
z delikatniejszym kremowym deserem np. crèmebrulle albo tarta
z mascarpone i owocami.

www.hotmag.pl/kuchnia

Palarnia Kawy Korona 1912

Autor: Julian Masewicz, Zdjęcia: Archiwum Palarni

"(...)nie każda palarnia nawet w Polsce
może się pochwalić tym, że działa już
blisko od 100 lat."

Czy możemy spodziewać się od Was jakichś ciekawych nowości
lub promocji na jesień?
Tak, oczywiście, nie zdradzę na razie szczegółów ale na pewno pojawi
się coś nowego w ofercie w najbliższych miesiącach. Do tego jak co roku
wydajemy limitowana świąteczna kawę.
Bardzo dziękuję za rozmowę, kilka słów do czytelników na koniec?
Zapraszamy po kawę na Jagiellońską 89!

Palarnia Kawy Korona 1912
ul. Jagiellońska 89/2
tel. 889 823 283
biuro@kawakorona.pl
www.facebook.com/kawakorona
www.instagram.com/kawakorona
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Snoop Doggy Hot
serwuje pyszne hot dogi!

www.hotmag.pl/kuchnia

Autor: Julian Masewicz, Zdjęcia: Łukasz Ostrowski

Popularność food trucków nie spada. Jedzenie
wychodzące z małych kuchni umieszczonych w
środku pojemnego pojazdu to często ciekawa
opcja na lunch dla mieszkańców naszego miasta.
Dziś rozmawiamy z właścicielami Snoopy Doggy
Hot - nowego gastro punktu, który uraczy Was
smacznym wrapem w amerykańskim stylu.
Zapraszamy do przeczytania wywiadu!

Wiemy, że Wasz food truck jest stosunkowo
nowym miejscem. Od jak dawna sprzedajecie
swoje pyszne hot dogi w Szczecinie?
Tak, to prawda, rozpoczęliśmy 20 lipca tego roku.
Czyli prawie 3 miesiące temu.
Jak to się stało, że postanowiliście otworzyć
akurat taki biznes?
Jak to zwykle w życiu bywa jest to zbieg kilku
okoliczności. Nasza serdeczna przyjaciółka Ana kilka
lat temu kupiła dla siebie food tracka, po czym zajęła
się prowadzeniem ośrodka dziennej opieki dla osób
starszych i food truck stał dwa lata nie używany.
Ja w między czasie poznałem moją dziewczynę Nadię,
która bardzo ciężko pracowała na kuchni i nie mogłem
patrzeć jak się wykańcza...przy czym gotuje wybitnie
dobrze. Podczas jakiegoś spotkania Ana zaproponowała nam żebyśmy wzięli tego food tracka i go uruchomili i tak od pomysłu do przemysłu po kilku miesiącach
przygotowań udało się i działamy.
Jak przyciągacie do siebie klientów i co dobrego
znajdziemy w ofercie?
Myślę że przyciągamy klientów po prostu pysznymi
hot dogami. W ofercie znajdziemy 5 propozycji Hot
Dogów. Dodatkowo staram się prowadzić social media
w taki sposób, żeby każdy robił się głodny widząc nowego posta, albo chociaż się na sekundę uśmiechnął.
Bardzo nam pomógł Mariusz z Info Szczecin, który
bez interesownie nagrał o nas filmik i wstawił na swój
profil, Gastro Szczecin publikując informację o naszym
istnieniu w social mediach oraz wiele innych życzliwych
osób, których w Szczecnie nie brak, czego dowodem
jest ten wywiad, za co jesteśmy Wam mega wdzięczni!

A czy w to wpisują się, także promocje?
Cały czas obserwujemy i analizujemy sytuację.
Promocje często są wynikiem przypadkowych myśli /
pomysłów i zdarzają się spontanicznie, dlatego warto
nas odwiedzać codziennie, ale na przykład dziewczyny
widząc, że dzieci często chcą samą bułkę z parówką
i ketchupem wymyśliły Hot Doga „Kids” odpowiednio
tańszego od pozostałych, który na stałe zagościł w naszym Menu i cieszy się popularnością zwłaszcza wśród
najmłodszych, ale nie tylko.
Jakie macie plany na najbliższe miesiące?
Możemy spodziewać się jakichś nowości?
Jeśli chodzi o plany na najbliższe miesiące, to nie
zabrzmi to jakoś spektakularnie. W tygodniu chcemy
stać w Retail Parku na Mieszka I 63 i serwować pyszne
hot dogi, w niedzielę jeździć na bazarki i imprezy, jeżeli
tylko pozwoli na to czas. Jeśli chodzi o nowości, to
intensywnie myślę nad propozycją dla wegetarian i na
pewno chcę wprowadzić jakąś pyszną propozycję
również dla Nich, ale raczej nie nazwę tego
hot dogiem, tylko jakoś inaczej, jeszcze nie wiem jak.
Kilka słów dla czytelników na koniec?
Zapraszamy serdecznie od poniedziałku do soboty
w godzinach od 11 do 19 na Mieszka I 63 koło Juli i
Biedronki na pyszne hot dogi, kochajcie się, i bądźcie
dla siebie życzliwi, bo w tych czasach to jest ważniejsze
niż kiedykolwiek. Dziękujemy serdecznie za możliwość
zaistnienia na łamach magazynu Hot, zapraszamy
do śledzenia naszych poczynań na social mediach tj.
Facebooku, Instagramie i Tik Toku.
Pozdrawiamy serdecznie, załoga Snoop Doggy Hot.

"W tygodniu chcemy stać w Retail
Parku na Mieszka I 63 i serwować
pyszne hot dogi, w niedzielę
jeździć na bazarki i imprezy."
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Snoop Doggy Hot
ul. Mieszka I 63, Retail Park
tel. 732 802 069
facebook.com/snoopdoggyhot
instagram.com/snoopdoggyhot

W Waszej piwnej ofercie pojawiły się dwie nowe pozycje. Jak je nazwaliście
i jakie smaki w sobie kryją?
Nasze najnowsze piwa nazwaliśmy: Butonierka i Poszetka. Butonierka jest to klasyczna
APA - piwo górnej fermentacji, do którego stworzenia użyliśmy największą ilość chmielu
w naszej (dotychczas) niewielkiej historii (17,5g/litr). Piwo gładkie z delikatnie wyczuwalnymi płatkami owsianymi, intensywnym aromatem owoców cytrusowych od użytych
chmieli. Poszetka natomiast to klasyczna pszenica. Lekka, orzeźwiająca, idealna… z nutą
banana i goździków. Kto jest fanem tego stylu, na pewno będzie zadowolony.
A dla tych, którzy są ciekawi czym w modzie męskiej jest poszetka i butonierka- odsyłamy
do naszych etykiet. Może uda nam się w ten sposób zaciekawić Was klasyczną modą
męską?
Jakie piwa od Browaru Bespoke szczególnie warto polecić na jesień?
Jesienią wypuszczamy kolejną warkę naszego pierwszego piwa - Węzła Prostego American India Pale Ale, który właśnie idealnie sprawdzi się na chłodniejsze wieczory.
W aromacie przypomnimy sobie słoneczne dni, a w smaku docenimy jego pełnię,
a także słodowość, która jest skontrowana goryczką, dzięki czemu idealnie się sprawdzi
na jesienne dni.
Przed wejściem do wielu lokali w Szczecinie, często widnieje Wasze logo.
W jakich lokalnych restauracjach możemy znaleźć Wasze piwo?
Na chwilę obecną nasze piwa można spotkać w lokalach: Wild West, Public Fontanny,
restauracja w hotelu Dana, Restauracja Lokalna, #Beershop, w multitapie Nowego Browaru oraz restauracji LaaiThai.
Cały czas pracujemy nad tym, aby nasze piwa pojawiały się w kolejnych miejscach na
mapie Szczecina. O wszystkich nowych punktach, w których możecie wypić nasze piwa,
staramy się informować na bieżąco na naszych social mediach.

Będąc przy temacie gastronomii, do jakich dań
najlepiej pasują Wasze piwa? Może wymienimy
najciekawsze połączenia?
Poszetka, która jest piwem pszenicznym nada się doskonale
do sałat, serów wędzonych, chudych ryb wędzonych oraz
dań z drobiu. Piwa mocniej chmielone, takie jak Krawat Knit
czy Butonierka-polecamy do dań mięsnych, a z drugiej strony
do słodkich deserów, np. takich jak pancackes.
Czy gdzieś poza restauracjami możemy nabyć Wasz
produkt? Na przykład w sklepach?
Nasze piwa można nabyć w sklepach specjalistycznych na
terenie Szczecina:
Chmiel Świat Piwa
Studium Dobrego Piwa
Elta Piwa Regionalne
#beershop

Autor: Julian Masewicz, Zdjęcia: ulian Masewicz, Archiwum Firmy

Browar Bespoke to szczeciński browar, który stworzony został z zamiłowania do
dobrego piwa i piwowarstwa domowego. W ofercie możemy znaleźć kilka
ciekawych pozycji, których nazwy od razu kojarzą się z elegancją. Motyw przewodni
etykiet nawiązuje do klasycznej mody męskiej. Od kilku dni na piwnym rynku
pojawiły się dwa kolejne „krafty” od Bespoke. O tym i paru innych jesiennych
nowościach przeczytacie w naszym najnowszym wywiadzie, który
przeprowadziliśmy z właścicielami Browaru.

www.hotmag.pl/kuchnia

NOWOŚCI W BROWAR BESPOKE!

Jakie macie plany na następne miesiące? Jakich nowości możemy się spodziewać od Was niebawem?
Jak już wspomnieliśmy wcześniej, na jesieni można się s
podziewać kolejnej warki naszego pierwszego piwa - Węzła
Prostego. Staramy się nie wybiegać za daleko w przyszłość,
ze względu na nową rzeczywistość, w której od dłuższego
czasu się znajdujemy. Sporo planujemy, ale wszystko z rozwagą. Możecie być pewni, że o każdym kolejnym kroku
w rozwoju naszego browaru będziemy Was informować!
Więcej materiałów o Bespoke znajdziecie na
hotmag.pl/kuchnia
O dobrej szczecińskiej kuchni piszemy zawsze w czwartki!

tel. 509 734 362, 512 081 017
browarbespoke@gmail.com
www.facebook.com/browarbespoke
www.instagram.com/browar_bespoke
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