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Jozef Zajac
Čajovňa nezaprie inšpiráciu z južnej Ázie - čajové nástroje, kaligraﬁe a čistý čaj

Kedy ste prvýkrát pili čistý čaj?
Asi na vysokej škole v roku 1997 alebo 98 v čajovni.
Aký najlepší čaj ste pili?
Každý rok sa nájde čaj, ktorý je taký
výnimočný a taký zaujímavý, že ho
v ten rok považujem za najlepší.
A každý rok sa nájde čaj, ktorý predstihne moje očakávania alebo skúsenosti z predchádzajúcich rokov.
Čo máte na čaji najradšej?
Najradšej mám, keď s niekým pijem
čaj a tá chuť a vôňa dotyčnej osobe
pripomenie nejakú milú spomienku
z detstva. Napríklad „Jéj, tento čaj
vonia úplne ako slivkové knedle mojej starej mamy.“

ocenenie najlepšia čajovňa na minuloročnom čajovom festivale v Bratislave.
OBCHODNÝ ZÁSTUPCA
NEPÁLU
„Nemôžeme ostať na mieste, tak
ako naši zákazníci, aj my sa musíme vyvíjať a ísť stále dopredu,“
hovorí Jozef a pripomína poslednú
cestu, ktorú s Milicou absolvovali, tentoraz do Indie a do Nepálu.
Nepál, aj keď leží medzi čajovými
mocnosťami Indiou a Čínou, nemá
dlhú tradíciu jeho pestovania. Aj
preto bolo pre Jozefa a Milicu výzvou ísť tam nadviazať kontakty
s miestnymi výrobcami.
O to väčšie bolo ich potešenie,
keď ich prijali nielen ako obchodných partnerov, ale najmä ako
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Čaj v číslach
milióna
• štvrť
litrov nápoja si ľudia pripravia

odborníkov. „Problémom je, že aj
keď sa miestnym farmárom podarí
vypestovať kvalitný čaj, nevedia ho
dobre spracovať a výrobný postup
zopakovať,“ objasňuje Jozef. Spolu
s technológom potom ochutnávali
množstvo miestnych čajov a pomohli pestovateľom odstraňovať
ich nedostatky. Aj vďaka tomu
sa Čajový dom v tomto roku stal
obchodným zástupcom nepálskeho čaju v krajinách Vyšehradskej
štvorky.
KVALITNÉ JEDLO SI
ŽIADA ČISTÝ ČAJ
V súčasnosti sú Jozef s Milicou
považovaní za jedných z najväčších
domácich odborníkov na čaj, svedčia
o tom aj vystúpenia na zahraničných
gastronomických konferenciách. Čaj

dodávajú do štyroch krajín Európy,
medzi ktorými zaujme najmä Česká republika, ktorá je považovaná
za jedného z najvýznamnejších európskych dovozcov čaju. „Áno, keď
niekto chce kamión čaju, dodávateľa
v Česku nájde, ak má však záujem
o kvalitný čaj, nájde ho u nás,“ vysvetľuje Jozef. „Postupne si to začínajú uvedomovať aj prevádzkari
v gastro sektore. Hosťom síce ponúkajú výborné jedlo a tie najlepšie alkoholické nápoje, nealko však
zaostáva. Preto začínajú siahať po
kvalitnom čaji.“ V tom Jozef vidí
potenciál. „Tak, ako sa postupne
zvyšuje záujem o našu čajovú školu,
tak sa rozširuje aj čajová kultúra na
Slovensku, takže čistý čaj má potenciál udomácniť sa aj v našej gastronómií.“ •
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JASNÝ KONCEPT V NOVÝCH
PRIESTOROCH
Svoju predstavu o tom, ako má
čajovňa vyzerať, sa im nakoniec podarilo naplniť až minulý rok, keď
znovu otvorili prevádzku v nových
priestoroch. Juhoázijská atmosféra je
už nezameniteľná - žiadne vodné fajky či mliečne nápoje, zato množstvo
pomôcok na čajový obrad a kaligrafií. „Snažili sme sa to tu urobiť čo
najviac podobné tomu, čo sme zažili
v Číne,“ objasňuje Milica.
„Niektorí známi nám hovoria, že
možno je to až príliš, že na Slovensku
ľudia tento štandard podávania čaju
nedocenia,“ dodáva Jozef. My sme
však mali iný dojem. Svedčí o tom
nielen to, že cestu si sem pravidelne
nájde viacero známych osobností či
amatérskych milovníkov čaju, ale aj

z množstva čaju, ktoré Čajový
dom predá za jeden rok

• štyri
krajiny, do ktorých Čajový
dom predáva svoje produkty

Milica Jahelková a Jozef Zajac,
Slováci, ktorí v Číne zložili štátnu
skúšku zo znalosti a z prípravy čaju
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• tritisíc
počet druhov a ročníkov čaju,
ktoré Jozef s Milicou ochutnali
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