Na druhou stranu zeměkoule za pár okamžiků
David Rio Chai Latté
Čaj. Zázvor. Hřebíček. Kardamom. Skořice. Med. Také ve vás všechna tato slova vyvolávají pocit
hřejivosti, tepla, omamné vůně a lahodné chuti? Nebo ohně, krbu a bezpečí i přes splašené živly řádící
někde za oknem? Tak to jste odsouzeni k tomu, abyste si zamilovali Chai Latté – nápoj, který v sobě
většinu zmíněných ingrediencí obsahuje ve voňavém mixu s mlékem a dalšími vybranými druhy
exotických koření. Nebojte, nebudete v tom zdaleka sami – trendy „chai latté“ je totiž anglické
označení pro tradiční nápoj druhé nejlidnatější země světa, miliardové Indie. Tamní masala chai
koupíte skutečně na každém rohu.
Jen málokterá země si i přes dnešní globalizovaně-internetovou blízkost dokázala zachovat image místa
s puncem tajemství. Místa, které turistů láká svou pestrostí, rozmanitostí barev, chutí a kultur. Místa,
na kterém obdivujeme právě tu jen zdánlivě nesourodou směsici - lidí, památek, přírody, jídel, barev,
kultury, stylu života. Právě tento bohatý mix turistům celého světa na Indii voní a chutná. A takový je
Chai Latté David Rio – pestré orientální prvky v dokonalé, voňavé směsi. Velká Indie v malém šálku.
Z indických ulic do kaváren světových metropolí
Je jen málo oborů, ve kterých se trendy umí šířit rychlostí lesního požáru po měsících sucha.
Gastronomie je jedním z nich. Gastronomické trendy však voda nezastaví a přeskakují bez problémů
z kontinentu na kontinent. Nemluvě o situaci, kdy jej rozdmýchávají nejen populární gastronomické
řetězce, ale i inovativní výrobci jako DAVID RIO v případě Chai Latté.
Proto dnes již miliony mladých lidí na své ranní cestě do práce nevolí pouze mezi kávou a čajem, ale
vybírají si svůj oblíbený Chai Latté. Dávají mu přednost i proto, že kýžené povzbuzení není pouhým
krátkodobým kávovým „kopancem“, ale látky čajových koncentrátů se uvolňují postupně a jejich efekt
je tak dlouhodobější. Mohou si vybrat: silný, aromatický Tygr nebo jemný, vanilkový Slon? Želva se
základem ze zeleného čaje nebo Tukan s delikátní příchutí manga? Jména a obrázky zvířat na výrazných
barevných plechovkách směsí David Rio nejsou jen libůstkou firemního grafika. Společnost David Rio
se totiž výrazně angažuje v ochraně ohrožených zvířat a je významným donátorem jejich zachráncům.
Až si budete objednávat svůj David Rio Chai Latté pomůžete tak svým dílem i Vy.
Z kaváren světových metropolí do Vaší kuchyně
Chcete provonět i svůj byt či dům čerstvým, hřejivým Chai Latté? Nemusíte volit rychlý sprint z Vaší
oblíbené kavárny s David Rio v kelímku „s sebou“. David Rio má pro své zákazníky i spotřebitelská
balení určená pro domácnost, ze kterých si snadno připravíte svůj oblíbený nápoj. Třebas i s použitím
obyčejné lžičky. Na své si přijdou i ti, kdo bojují s cukrem (zvolí Kosatku) nebo mají problém s kofeinem
(Žirafa). A ti, kdo si chtějí pochutnat a přesto se vyhnout jak kofeinu tak cukru sáhnou pro změnu po
Plameňákovi.
Úroveň českých kaváren v posledních letech strmě stoupá a i přes domnělou konzervativnost českých
spotřebitelů jsou jejich provozovatelé stále otevřenější novým trendům. Počet kavárníků, kteří svým
hostům rádi nabídnou lahodnou alternativu obligátního čaje nebo kávy stále roste. Stejně jako obliba
David Rio u jejich hostů. Překvapení odpůrců nechvalně proslulého „čaje s mlíkem“ po ochutnání Chai
Latté je nefalšované a mnohdy se právě z nich rekrutují budoucí zapřísáhlí fanoušci.

„Baví nás hlavně produkty, které něčím překvapí a zároveň nechávají gastronomům prostor pro
jejich vlastní kreativitu,“ říká Marek Švarc, obchodní ředitel firmy Zanzibar sro, dovozce David Rio do
ČR. „A s řadou směsí David Rio Chai Latté se baristé, třeba při tvorbě letních osvěžujících variant
mohou skutečně vyřádit. Dokonalost výsledku často zaskočí i je samotné….“
Celou nabídku řady David Rio v ČR naleznete na www.sirupy-koktejly.cz

