Mia Kurucová (27) a Mirka Geistová (35)
Majiteľky prvej slovenskej pekárne pre psov
Sympatické majiteľky jedinečnej pekárne pre štvornohých miláčikov spojili ich psíkovia. Mirkina
veselá weimarská stavačka Lara a Miin útulkáč stafford Staffo sa do seba zamilovali. „Bolo to pred
štyrmi rokmi a odvtedy sme s Mirkou nielen susedky, ale aj najlepšie kamarátky,“ spomína Mia,
ktorá kedysi pracovala v médiách. Mirka bola šikovná marketingová manažérka. Dnes sa už obe
naplno venujú svojej psej pekárničke. Nápad sa zrodil v Mirkinej hlave. Najskôr spolu vypekali
doma pre svojich a susedovie psíkov. Keksíky chutili a dievčatá vedeli, že sú na správnej ceste. Asi
rok sa borili zákonmi a legislatívou, kým minulý rok v novembri MLSky slávnostne otvorili.
Odvtedy ich pekáreň, na Slovensku zatiaľ jedinú svojho druhu, navštívili stovky labiek. Zdravé
pamlsky aj vizuál vypracovali s veterinárom Matúšom Pagáčom, odborníkom na zdravú stravu.
„Chceli sme niečo iné. Chutné a zdravé. Podarilo sa. Naše mlsky sú bezlepkové, diabetologické,
s vysokým obsahom mäska, zeleniny, ovocia, semienok i byliniek,“ vymenúva Mirka.
Čerstvé a slovenské
Keďže sa Mia vo svojej práci venovala aj poľnohospodárskym témam, rozhodli sa dievčatá vypekať
len z čerstvých slovenských surovín, aby podporili našich farmárov. Nebol problém nájsť si
klientelu? „Trend zdravého stravovania sa dostal až k psím miskám. A keďže väčšina Slovákov
svojich psíkov miluje, hľadajú pre nich kvalitu. Tá je našou najlepšou reklamou. Klienti sa k nám
vracajú aj nás ďalej odporúčajú,“ teší sa Mia a vysvetľuje, ako to v takej psej pekárni s obchodom
funguje: „Pečieme a vymýšľame novinky každé ráno. Vyrobené poctivo tak, aby chutilo. Na
objednávku vyrobíme i narodeninové torty pre psíkov aj mačky. Ak je niekto zvedavý, môže nás
sledovať cez okienko, ktorým vidno až do kuchyne.“ Pri prvej návšteve dostane každý psík
ochutnávku zdarma. Sám si potom ukáže, čo mu chutí najviac. Na dračku ide hlavne sviečková
žvejka a voňavá chrumkavá hovädzinka s jabĺčkom, mrkvou, a zelerom. Na pulte však labkáči
nájdu rôzne novinky – kostičky s levanduľou, špenátové kura a čoskoro aj rybku. Nečudo, že sa tam
každý psík rád vracia a majiteľky ich už poznajú po mene. Každodenné podnikanie nie je iba
idylka. Neboja sa, že by ich mohol spoločný biznis rozdeliť? „Riziko je vždy. Zatiaľ nám to však
funguje. Rozbiehame aj internetový obchod a v budúcnosti plánujeme otvoriť prevádzky aj v iných
mestách. Na veciach sa teda vieme dohodnúť a malichernosti hádžeme za hlavu,“ zhodujú sa.
Citát: „Robíme to poctivo, hlavne aby chutilo.“

