
PAPIER 
NA ZAHRYZNUTIE
Výnimočné kuchárske knihy vytlačené na papieroch 
PERGRAPHICA® od spoločnosti Mondi.

Špičková kniha grilovania 

Recepty asado grilovania prevedú 
nadšencov mäsa cestou umenia 
grilovania v juhoamerickom štýle . Adi 
Bittermann, Franz Größing, Jürgen 
Kernegger a Leo Gradl sú štyria 
asadori (majstri grilovania) zapálení 
pre projekt . Drsná krása grilovania 
na otvorenom ohni je premietnutá 
do drsnej haptiky papiera prírodného 
sfarbenia PERGRAPHICA® Natural 
Rough . Kontrastné farby uhlia, 

keďže jedna je oslavou mäsa a 
druhá propaguje pestrofarebný svet 
vegánstva . PERGRAPHICA® však 
pomohla k vytvoreniu kníh, ktoré 
majú jednu vec spoločnú: pôsobivú 
synergiu medzi optikou a haptikou 
vyvolávajúcu zbiehanie sliniek . 
PERGRAPHICA®, prémiový dizajnový 
papier od spoločnosti Mondi, 
popredného svetového výrobcu 
papiera a obalov, presvedčivo 
navodzuje zážitok z čítania viacerými 
zmyslami . 

Koncom októbra sa 
na frankfurtskom knižnom veľtrhu 
stretli milovníci kníh z celého sveta . 
A nemôže byť lepšia príležitosť nazrieť 
do dvoch mimoriadnych publikácií, 
ktoré odrážajú dve kulinárske 
filozofie, ktoré sú vo svojej podstate 
odlišné a podobné si zároveň: 
kniha grilovania ‘Asado – Pôvodné 
techniky grilovania na otvorenom 
ohni’ a ajurvédska kuchárka ‘Karma 
Food’ . Na prvý pohľad nemôžu 
byť tieto dve knihy rozdielnejšie, 
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ohňa a ingrediencií podnecujú chuť 
na šťavnatý asado steak . Samotná 
ilustrácia na prednej strane obálky 
knihy bola vyrazená za tepla, ako keby 
ste knihu vzali priamo z grilu! 

Vyskúšajte si varenie podľa asado 
naživo: https://vimeo .com/524243109 

Karma Food: Vyznanie lásky 
ku rastlinnej kuchyni 

Varenie je životný štýl a súčasne 
aj filozofia . Adi Raihmann, autor knihy 
Karma Food toto chápe . V jeho knihe 
sa ajurvéda, vegánska a vegetariánska 
kuchyňa spojili, aby vytvorili 
farebný celok, inšpirovaný farbami, 
vôňami a intenzívnymi chuťami 
Indie . S papiermi PERGRAPHICA® 
High White Smooth sa radosť 
zo života odráža na každej strane 
tejto kuchárskej knihy . Prémiový 
dizajnový papier, vďaka ktorému 
brilantné farby žiaria, zatiaľ čo jemná 
haptika zdôrazňuje aspekt varenia 
z rastlinných surovín . 

Farebný svet knihy Karma 
Food nájdete na: https://vimeo .
com/524164828 

Vysoká kvalita obrázkov oboch kníh 
je dokonalým dôkazom vynikajúcej 
potlačiteľnosti radu papierov 
PERGRAPHICA®, v rámci ktorého 
varianty Smooth a Rough ponúkajú 
pôsobivú kvalitu tlače . 

Zapálení pre udržateľnosť 

V záujme spojenia obsahu a formy 
a vytvorenia tak jedinečného zážitku 
z čítania a varenia musia spolupraco-
vať všetky tvorivé sily vrátane autorov, 
vydavateľov, tlačiarov, grafikov a od-
borníkov z Mondi, ako aj ich partne-
rov . Všetci zúčastnení tak spoločne 
zrealizovali víziu s vášňou a pozitív-
nou energiou, od jej prvopočiatku 
až po dokonalý výsledok tlače . 

Mäsové a vegánske lahôdky, 
obe filozofie varenia sú zakorenené 
v hlbokom rešpekte k prírode 

a zvieratám . Udržateľnosť bola 
preto kľúčovým faktorom pri výbere 
partnerov a materiálov potrebných 
na realizovanie týchto projektov . 
Pre svoj jedinečný profil udržateľnosti 
boli papiere PERGRAPHICA® voľbou 
číslo jeden . Celý rad týchto papierov 
sa vyrába v Rakúsku, ponúka uhlíkovú 
neutralitu ako štandard, spĺňa 
prísne štandardy certifikácií FSC™ 
a EU Ecolabel a od konca minulého 
roka má aj certifikáciu Cradle to Cradle 
Certified® na bronzovej úrovni . 

Viac inšpirácií a príbehov 
o portfóliu papierov PERGRAPHICA® 
spoločnosti Mondi nájdete na: 
https://www .pergraphica .com 

Cradle to Cradle Certified® je 
ochranná známka inštitútu Cradle to 
Cradle Products Innovation Institute .

AJURVÉDSKA 
KUCHÁRKA KARMA 
FOOD: KOMBINOVANIE 
SÝTYCH FARIEB 
A PRIRODZENÉHO 
VZHĽADU NA JEMNOM 
POVRCHU 

NEOBYČAJNÉ FILOZOFIE VARENIA, TRVALO UDRŽATEĽNE 
ZACHYTENÉ NA PRÉMIOVOM DIZAJNOVOM PAPIERI.
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