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Wyśmienite dania na wynos

3

Całkiem niedawno pisaliśmy Państwu o otwarciu się restauracji Qubus Hotel na mieszkańców Zielonej Góry. Dziś pracownicy hotelu proponują jeszcze więcej
– usługi cateringowe. Zgrany zespół, sprawdzone przepisy i chęć ciągłego działania zmotywowały nas do rozszerzenia swojej działalności – dodaje szefowa
kuchni Qubus Hotel Zielona Góra, Małgorzata Kalinowska.
– Dlaczego catering Pani
Małgorzato?
– W dzisiejszych czasach
trzeba być elastycznym i dopasowywać się do wymagań
ludzi, którzy oczekują od nas
smacznych, szybkich i łatwych
w dostępie dań. Ponad to coraz częściej spływały do nas
zapytania o możliwość przygotowania dań na okoliczności organizowane w domu,
takie jak: komunie, chrzciny, jubileusze, imieniny oraz
święta. Stąd pomysł rozszerzenia naszych usług o catering.
– Święta?
– Dokładnie tak. Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy może
mieć czas na przygotowanie
np. wigilijnej kolacji dla całej
rodziny. My z przyjemnością
weźmiemy ten obowiązek
na siebie proponując zarówno tradycyjnej dania, jak i te
dostosowane dokładnie pod
gusta zamawiających.

Stąd chcemy zaproponować
mieszkańcom Zielonej Góry
tradycyjne dania w odświeżonej odsłonie.

– Czego więc możemy się
spodziewać?
-Godny polecenia jest filet
z karpia duszony w maśle
migdałowym, podany na
musie z grochu w towarzystwie ziemniaków z koprem
i masłem. Do tego zupa grzybowa z łazankami. A na deser
makowiec z musem brzoskwiniowym, popijany kompotem
z suszonych owoców.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ RESTAURACJI

– Jesień to dla naszego hotelu czas wprowadzania nowej
karty menu z zupełnie nowymi potrawami. Godnymi
polecenia są takie dania jak:
pieczony filet z halibuta, który
serwujemy z blinami z cukinii
– W takim razie co Państwo i serem Ricotta. Miłą odmianą
polecacie, zarówno teraz jak jest aksamitna zupa z serów
i na święta?
Lazur i Gorgonzola. A dla

smakoszy kawał soczystego
mięsa w postaci brazylijskiego rostbefu z grilla, który dla
odmiany podajemy z konfiturą z jagód i selera naciowego,
przygotowaną według własnego przepisu. Muszę również
uspokoić naszych stałych
bywalców i wielbicieli kuchni
gruzińskiej, że polędwica po

gruzińsku pieczona na patelni
na stałe zagościła w naszym
menu.
– Czy dania świąteczne również brzmią tak smacznie?
– Chyba jeszcze smaczniej.
Święta to czas szczególny.
Myślami wracamy do tradycyjnych potraw, zapachów.

organizację różnego rodzaju
spotkań w naszym hotelu.
Gdzie prócz wyśmienitych
dań zapewniamy udekorowane sale na wyłączność.

– Wigilie również?
– Zwłaszcza. Miesiące październik i listopad to najlepszy czas na rezerwację miejsc
do organizacji wigilii firmowych w naszym hotelu. Wraz
z działem marketingu jesteśmy w stanie przygotować
zarówno spotkanie w formie
słodkiego poczęstunku przy
lampce grzanego wina, jak
również kilkugodzinne spo– I rozumiem, że to również tkania przy suto zastawionym
na wynos?
stole z muzyką w tle.
– Tak, oczywiście. Zielonogórzanie mogą zamawiać całe – A gdzie możemy dowiezestawy, bądź poszczególne dzieć się więcej szczegółów?
dania. Do każdego zamó- – Ja zatroszczę się o doskonawienia podchodzimy bardzo ły smak wybranych potraw,
indywidualnie, zwłaszcza a wszelkich dodatkowych injeśli klienci proszą nas o po- formacji i szczegółów dostartrawy, które mają smakować czy Państwu Dział Marketinjak u mamy. Stąd sami lepimy gu (tel. 68 329 3 182, e-mail:
pirogi z naszego ciasta i mie- marketing_zielonagora@
limy mak na kutię. Niemniej qubushotel.com).
jednak nadal namawiamy na 
n

Sport pod ścisłą kontrolą
Piotr Anders

– Mówi się, że sport to zdrowie. Czy zawsze tak jest?
– To zależy jaki sport. Rekreacja i aktywność fizyczna
zawsze są zdrowe. Sport amatorski prawidłowo uprawiany
raczej też. Sport wyczynowy
i zawodowy – nigdy.
– Na co umierają sportowcy?
– Bezpośrednim powodem
śmierci w 96% są zaburzenia rytmu serca, ale choroba
powodująca te zaburzenia
jest inna. Jej rodzaj zależy
od wieku sportowca i badanej populacji (basen morza
śródziemnego, Europa środkowa czy USA). W grupie
poniżej 35 roku życia główna
przyczyna to choroby genetycznie uwarunkowane, jak
kardiomiopatia przerostowa i arytmogenna kardiomiopatia prawokomorowa,
wrodzone wady zastawkowe
i anomalie naczyń. Po 35
roku życia zaczyna dominować choroba wieńcowa –
czyli to samo, co w populacji
ogólnej.

Niemal każdego dnia, na biegowych ścieżkach można znaleźć zapalonych biegaczy. Tłumy pojawiające się także na różnego rodzaju zajęciach fitness pozwalają
myśleć o tym, że Polacy są coraz bardziej świadomi pozytywnych skutków regularnego uprawiania sportu. O tym, czy aktywność zawsze jest pozytywnym zjawiskiem, rozmawiamy z kardiologiem z poradni Cardiomed Piotrem Andersem.
– Jak często mamy do czynienia z takimi przypadkami?
– Dane są różne, niemieckie
i amerykańskie statystyki podają ok 1 nagły zgon sercowy
na 200 tys. sportowców na rok
(we wszystkich dyscyplinach),
ale już u maratończyków jest
to 1/50 tys. w ciągu roku.
Dla porównania, wśród osób
uprawiających jogging (sportowcy amatorzy) 1/15 tys.
na rok

nik jest poddawany bardziej
specjalistycznym badaniom
(echo serca, Holter EKG, test
wysiłkowy).

– Takie badania to chyba
spory wydatek...
– Pierwszy etap w naszej poradni to koszt 120 zł, a drugi
to 300 zł. Nawet całość badań,
która będzie się tyczyć niewielkiej grupy osób, stanowi
równowartość amatorskich
butów do biegania – więc
– Co zrobić, aby tego unik- chyba warto.
nąć?
– Śmiertelność wśród spor- – Kto koniecznie powinien
towców we Włoszech na się przebadać?
skutek wprowadzenia badań – Wyczynowi sportowcy przy
przesiewowych spadła z 3,98 podejmowaniu decyzji o zado 0,45 na 100 tys. sportow- robkowaniu przez sport oraz
ców. Opracowany tam, jak w przypadku nieuzasadnionego nazywamy model włoski, go spadku formy. Amatorzy,
okazał się skuteczny i zarazem którzy chcą poddać się dużym
tani. Opiera się na dwuetapo- obciążeniom – np. pierwszy
wym postępowaniu. Pierw- start w zawodach (maraton,
szy etap to wywiad w formie półmaraton, triathlon). Kolejkwestionariusza, badanie ną grupą są osoby po 40 roku
fizykalne oraz EKG. Jeśli na życia, które chcą podjąć aktym etapie znajdzie się jakie- tywność fizyczną, a wcześniej
kolwiek odchylenie, zawod- tego nie robiły.

– Czy po wykonaniu tych
badań możemy bezpiecznie
uprawiać sport?
– Raczej tak. Ale należy pamiętać, że tylko programowana aktywność fizyczna, czyli
trening umożliwi uzyskanie
pełnej wydolności układu krążenia, szybką poprawę kondycji oraz zredukuje maksymalnie ryzyko chorób układu
krążenia. Wymaga więc planu,
trenera oraz dopasowanego
indywidualnie obciążenia
i natężenia wysiłku. Można to
prosto wyliczyć na podstawie
wydolnościowego testu wysiłkowego. Dla przykładu mężczyzna lat 30, bez czynników
ryzyka, zdrowy, który osiągnął
10,5 METS1 przy tętnie 190
p/min.2 w teście wysiłkowym,
powinien prowadzić treningi
na równoważniku tlenowym
7,4 METS z zakresem tętna
150-164 p/min.

ności fizycznej. Czasem wystarczy nadzór wykwalifikowanej kadry, ale w grupach
wysokiego ryzyka potrzebne
jest monitorowanie EKG
w trakcie pierwszych trenin– Czy osoby chore nie powin- gów, które umożliwi z czasem
ny uprawiać sportu?
samodzielne treningi. Osoby
– Wprost przeciwnie. One chore kardiologicznie np. po
również potrzebują aktyw- zawale serca, choć są grupą

największego ryzyka, mogą
spodziewać się największego
prozdrowotnego efektu.
– Dziękuję za rozmowę.

Kamila Galewska
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MET – metaboliczny ekwiwalent
zużycia tlenu
p/min. – pobudzeń na minutę

