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Simona Breen 

Jarní  
probuzení

S příchodem jara přichází zvláštní uvolnění, v souladu s probouzející se  
přírodou jsme naladěni na nové začátky. Toužíme přinést do kuchyně náruč 
zelených bylinek (tip, jak je využít, najdete na straně 5) a pouhý pohled na  
svazek sytě oranžové mrkve nás nabije energií (strana 8). Vůně sváteční  
pečínky (strana 42) okamžitě přivolá ke stolu celou rodinu a můžete začít 
plánovat, jak oslavíte Velikonoce. 

Zkuste si například o letošních Velikonocích dopřát malou změnu a uspořádejte 
bohatý brunch (strana 24). Buďte připraveni na příval komplimentů, protože  
díky ingrediencím BILLA PREMIUM bude vaše menu neodolatelné.

Ke svátkům jara neodmyslitelně patří vejce a pokrmy z nich. Vypravili jsme  
se na farmu do vesničky Rohozná, kde chovají slepice v bio režimu (strana 14).  
„Bio farmaření je srdcařina,“ vzkazují farmáři a v naší reportáži vysvětlují, čím  
se liší bio chovy od těch konvenčních. V květnu pokračujte v rozmazlování sebe  
i celé rodiny a vyzkoušejte recepty na báječné dezerty ke Dni matek. Připravila  
je pro vás známá blogerka a autorka několika kuchařek Jana Florentýna 
Zatloukalová (strana 52).

Již brzy se můžete v prodejnách BILLA těšit na mnoho překvapení a budete mít 
možnost soutěžit o hodnotné ceny. BILLA je na českém trhu už 25 let, a to je přece 
důvod k velké oslavě! 

Nechte se okouzlit jarem!

Vedení marketingu a BILLA Bonus Clubu

E D I T O R I A L

1 = počet porcíLegenda: = doba přípravy = náročnost (1 – snadné, 2 – středně obtížné, 3 – náročné)60
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Jarní bylinkové pesto
Pesto se hodí k dochucení těstovin, vynikne 

na plátku chleba, ale můžete ho využít  
i k doladění krémových polévek.  

Jeho přípravu zvládnete za pár minut!

Královna kořenové zeleniny
Mrkev je super zdravá kořenová zelenina 

nabitá beta-karotenem, vlákninou a minerály. 
Vyzkoušejte naše chutné recepty.
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Na počátku bylo vejce
Vajíčka představují levný a snadno dostupný 

zdroj kvalitních bílkovin. Snadno z nich vytvoříte 
rozmanité pochoutky, která zazáří nejen na 

velikonoční tabuli.

Bio chov slepic na Vysočině
Víte, čím se liší bio vejce od vajec z konvenčních 
chovů? Navštivte s námi bio farmu Rohozná na 

Vysočině, odkud pocházejí NAŠE BIO vejce.

Slavnostní nedělní pečínka
Dozlatova upečený kousek masa trůnící uprostřed 

prostřeného stolu je přímou výzvou k tomu, 
aby se strávníci chopili příborů a pustili se do 

šťavnaté pečínky.

Tajnosti japonské kuchyně
Objevte s námi japonské kulinární umění  

a dejte ve svém jídelníčku prostor nezvyklým 
chuťovým kombinacím. Nezapomeňte si 

opatřit jídelní hůlky!

Nekonečný velikonoční brunch
Brunch, přechod mezi snídaní a obědem, je stále 

populárnější. Pozvěte přátele a přichystejte 
za pomoci delikates značky BILLA PREMIUM 

neodolatelné pochoutky.

Pro maminku z lásky
Jana Florentýna Zatloukalová, autorka 
kuchařek a úspěšná blogerka, pro vás 
nachystala dva recepty, které potěší 

maminky i jejich ratolesti.
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Fotografie: Gunda Dittrich
Styling: Bernadette Wörndl

Tuhle geniální 
bylinkovou omáčku 
vymysleli Italové, 
protože právě  
u nich rostou trsy té 
nejbáječnější bazalky 
na světě. Poměr 
jednotlivých surovin 
můžete upravit 
podle sebe a docílíte 
vlastní originální 
chuti a konzistence 
bylinkového pesta.

Na přípravu pesta podle tradiční janovské 

receptury budete potřebovat mramorový 

hmoždíř. Přípravu si samozřejmě můžete 

usnadnit použitím tyčového mixéru. Nejdříve 

utřete česnek se solí, přidejte bylinky, citronovou 

kůru, piniová semínka a vše tloukem rozmělněte 

na jemnou pastu, postupně přidávejte olej a vše 

třete. Nakonec přidejte pár kapek citronové šťávy 

a parmezán a znovu promíchejte.

ProstĚ úžasnÉ
pesto

 

- NÁŠ TIP -
Pesto můžete uchovávat v lednici i po 

dobu několika týdnů. Přístupu vzduchu 

zamezíte, když pesto zcela zalijete 

olivovým olejem, tak aby olej tvořil na 

povrchu souvislou vrstvu.

20 G LÍSTKU°  ČERSTVÉ BAZALKY

20 G LÍSTKU°  ČERSTVÉ MÁTY

20 G VÝHONKU°  ŘEŘICHY

20 G PINIOVÝCH SEMÍNEK,  
NASUCHO ORESTOVANÝCH  

NA PÁNVI

JEMNĚ NASTROUHANÁ KU°RA  
Z POLOVINY NAŠE BIO CITRONU

2 STROUŽKY ČESNEKU, OLOUPANÉ

100 ML BILLA PREMIUM  
OLIVOVÉHO OLEJE

80 G ČERSTVĚ NASTROUHANÉHO  
SÝRA BILLA PREMIUM  

PARMIGGIANO REGGIANO

ŠPETKA BILLA MOŘSKÉ SOLI

I N G R E D I E N C E

Bylinkovo - 
citronové pesto

104

BILLA PREMIUM 
Extra panenský olivový olej
Parmigiano Reggiano
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Obohaťte společné setkávání u stolu sezónními 
novinkami a přivolejte do své rodiny jaro. 

Nezapomeňte potěšit malé i velké nápaditými 
velikonočními cukrovinkami a připravte pro 

koledníky bohatou výslužku.
---

Jaro 

Švýcarská  
kvalita *

Překvapení! *
Nechte se zlákat originální bonboniérou 

Grand Ferrero Rocher a objevte, co se 
skrývá pod skořápkou z mléčné čokolády 

a křupavých oříšků. Malé i velké potěší 
tradiční čokoládové figurky Kinder 

s překvapením a také plyšová hračka 
Kinder Maxi mix v podobě zajíce,  
který přináší sadu čokoládových  

Kinder dobrůtek.

Švýcarští čokolatiéři značky Lindt 
nabízejí potěšení pro milovníky drobných 

čokoládových figurek. Vybírat můžete 
z kolekcí zajíčků, kuřátek nebo oveček. 

Všechny figurky jsou vyrobeny z té 
nejjemnější švýcarské čokolády. Ve 

velikonočním sortimentu značky Lindt 
nechybí ani oblíbený zlatý zajíček 

s červenou mašlí a rolničkou.

* K dostání na vybraných prodejnách. 

Malé  
velikonoční  
pozornosti *

Milka přichystala pro milovníky čokolády 
nápadité sladkosti. Koledníky nebo 

kohokoliv v rodině potěšíte hrníčkem 
s velikonočními motivy, uvnitř kterého 
trůní čokoládový zajíček, čokoládovou 

bonboniérou s lahodnými čokoládovými 
vajíčky, figurkou čokoládového zajíčka, 

čokoládovými bonbony s příchutí 
sušenek Oreo a mléčnými mini 

čokoládičkami ve velikonočním balení.

Čokoládová 
zvířátka *

Co by to bylo za Velikonoce bez 
oblíbených čokoládových figurek Orion? 

Malí labužnici si rádi pochutnají na 
kačence z mléčné čokolády, která uvnitř 

skrývá vajíčka z bílé čokolády, či kačerovi 
z mléčné čokolády se želé s příchutí 

pomeranče. Ve velikonoční nadílce nesmí 
chybět ani mramorovaný zajíček  

z bílo-mléčné čokolády. 
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Jogurty  
plné přírody

Dopřejte si chutné, přírodní a kvalitní 
jogurty bez umělých barviv, aromat  
a škrobu. Nové jogurty z Mlékárny 

Kunín jsou plné svěžího ovoce a můžete 
si je vychutnat ve čtyřech příchutích: 

s kousky broskví, s kousky jahod, 
s kousky borůvek, s kousky hrušek.

Vocílkova  
česká šunka 

Zastavte se u pultu lahůdek a ochutnejte 
novinku od Vocílky – Vocílkovu českou 

šunku. Tuto výběrovou šunku připravují 
uzenáři v Kosteleckých uzeninách 

z vepřové kýty českého původu (obsah 
vepřové kýty 80 %).

Což takhle  
dát si špenát?

BILLA značka příchází s kvalitním 
mraženým špenátem, který si můžete 
vychutnat hned v několika podobách.

BILLA Špenát listový obsahuje celé  
listy špenátu a díky jednotlivým porcím 

se snadno dávkuje. 

BILLA Špenát sekaný je již ochucený 
česnekem a smetanou. Stačí ho jen hodit 
na pánev, ohřát a je hotovo! Vyzkoušejte 

ho jako přílohu k pečenému kuřeti, 
recept najdete na straně 43.

Obohacení pro 
vaši kuchyni
Adzuki, méně známa odrůda fazolí, 

bývá nazývána „královnou fazolí“, což 
potvrzuje svou jedinečnou ořechově-

nasládlou chutí. Fazole adzuki je 
luštěnina bohatá na vlákninu, železo, 

obsahuje 21 % rostlinných bílkovin a také 
prospívá správné funkci ledvin. Z této 

chutné dobroty hravě připravíte výborné 
polévky, pomazánky, kaše, nákypy  

a saláty. Můžete ji použít také  
jako přílohu nebo v neobvyklé  

kombinaci s rýží. 

Rýže  
z Himaláje

Výběrová dlouhozrnná loupaná rýže 
pochází z předhůří Himaláje a patří 
mezi nejušlechtilejší rýžové odrůdy. 
Vychutnáte si opravdu každé zrnko, 

protože obsah zlomků je nízký, 
maximálně 5 %. Varianta s varnými 

sáčky vám usnadní přípravu i dávkování.

Müsli s novými 
příchutěmi

Dopřejte svému tělu po ránu dostatečné 
množství energie a dejte si k snídani 

müsli. Křupavé musli s kokosem  
a medem obsahuje díky strouhanému 

kokosu a kokosovým plátkům velké 
množství minerálů, jako je hořčík, 

draslík, zinek a železo. Do NAŠE BIO 
müsli s kokosem a medem se nepřidává 

žádný cukr, a tak je vhodné i pro ty, kteří 
dbají na štíhlou linii. V NAŠE BIO müsli 

čokoládovém oceníte lahodnou chuť 
čokolády a kokosu. Je oslazené přírodním 

třtinovým cukrem a skvěle chutná 
v kombinaci s jogurtem nebo mlékem.

Červené  
zlato lesa

Víte, které lesní plody se díky své 
nádherné barvě označují jako „červené 
zlato lesa“? Brusinky! BILLA brusinky 

jsou ručně sbírané v panenské přírodě, 
šetrně zpracované, konzervované 

bez přidaných barviv a konzervantů. 
Vyzkoušejte je nejen ke svíčkové  
omáčce, ale i ke zvěřině, sýrům  

nebo i moučníkům. Objevte neotřelou 
kombinaci brusinek se zmrzlinou  

nebo palačinkami.

Kvalitní  
italská rajčata 
Než se sklidí letošní rajčata, využijte jako 

základ různých omáček italská sekaná 
rajčata dozrálá na slunci. Vyzkoušet je 
můžete také k přípravě různých dipů 

nebo polévek.

Chut’ českého 
ovoce

Cesta jahod, višní, meruněk a malin 
začíná v sadech a končí na vašich stolech 
v BILLA džemech. Vychutnejte si BILLA 

džemy s nižším obsahem cukru, vysokým 
podílem ovoce (minimálně 50 %). Ovoce 

se zpracovává v České republice.
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Krásná  
a zdravá,

Fotografie: Gunda Dittrich
Styling: Bernadette Wörndl

prostě 
mrkev

Mrkev je neprávem 
odsouzena k údělu 
zeleniny do polévky. 
Tahle super zdravá 
kořenová zelenina je 
nabitá beta-karotenem, 
vlákninoua z těla odvádí 
škodlivé látky. Existuje 
mnoho atraktivních 
způsobů, jak mrkev 
vrátit na naše talíře.
--
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s avokádovým dipem

Mrkvové  chipsy

Fotografie: Gunda Dittrich
Styling: Bernadette Wörndl
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s cizrnou  
a citronem

DušEné mrkvE
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s mrkvovým
 rizotem

FilEty  
zE pstruha

BILLA PREMIUM 
Rýže na rizoto
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  1 KG MLADÉ MRKVE

  1 NAŠE BIO CITRON, OMYTÝ  
   TEPLOU VODOU

  3 BOBKOVÉ LISTY

  1 PLECHOVKA CIZRNY

  4 LŽÍCE BILLA PREMIUM  
   OLIVOVÉHO OLEJE

   SU°L A ČERSTVĚ MLETÝ PEPŘ

Dušené mrkve 
s cizrnou  

a citronem

Mrkev oškrábejte a opláchněte studenou 

vodou. Připravte si širokou pánev, do které 

pohodlně vyskládáte všechny mrkve. Do 

ní nalijte tři lžíce oleje, přidejte mrkve, 

bobkové listy, osolte a opepřete. Zalijte 

vodou tak, aby zcela zakryla mrkve. Duste 

na mírném ohni, dokud mrkve nezměknou. 

Asi po dvaceti minutách přidejte scezenou 

cizrnu, zvyšte teplotu a nechte vydusit 

téměř veškerou tekutinu. V jiné pánvi 

rozehřejte zbývající lžíci olivového oleje  

a zlehka na něm orestujte plátky citronu.  

Na servírovací talíř přendejte mrkve 

s cizrnou, poklaďte plátky citronu a dolaďte 

bylinkovo-citronovým pestem (recept 

najdete na straně 5).

I N G R E D I E N C E
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Filety ze pstruha 
s mrkvovým 

rizotem

Na třech lžících olivového oleje nechte 

zezlátnout cibulku, přidejte mrkev, rýži  

a zalijte bílým vínem. Vývar smíchejte 

s mrkvovou šťávou a na mírném ohni 

zahřejte. Po sběračkách přilévejte tekutinu 

k základu a za stálého míchání a přidávání 

tekutiny uvařte krémové rizoto. Asi po 

dvaceti minutách by měla rýže změknout. 

Limetu opláchněte teplou vodou a kůru 

najemno nastrouhejte, přidejte k rýži. 

Vymačkejte šťávu a přidejte ji k rizotu. 

Nakonec rizoto zjemněte máslem a ricottou. 

Mezitím opláchněte filety, osušte je a osolte. 

Na zbývajícím olivovém oleji filety opečte, 

nejprve kůží dolů, pak krátce i z druhé 

strany. Na jednotlivé porce rizota položte 

filátko ze pstruha a ozdobte tymiánem.

 400 G NAŠE BIO MRKVE, NAKRÁJENÉ 
   NA KOLEČKA

 250 G BILLA PREMIUM RÝŽE NA RIZOTO

  4 FILETY ZE PSTRUHA

  1 CIBULE, OLOUPANÁ  
   A NAKRÁJENÁ NADROBNO

  5 LŽIC BILLA PREMIUM  
   OLIVOVÉHO OLEJE

100 ML SUCHÉHO BÍLÉHO VÍNA

  1 L ZELENINOVÉHO VÝVARU  
   Z NAŠE BIO BUJÓNU

300 ML MRKVOVÉ ŠŤÁVY

  1 LIMETA

   60 G BILLA MÁSLA

 120 G RICOTTY

   ČERSTVÝ TYMIÁN NA  
   DOHOTOVENÍ

   SU°L A ČERSTVĚ MLETÝ PEPŘ

4 40

40

Mrkvové chipsy 
s avokádovým  

dipem

4

I N G R E D I E N C E

  4 NAŠE BIO VELKÉ MRKVE, OČIŠTĚNÉ

500 ML OLEJE NA SMAŽENÍ

  3 LŽÍCE NAŠE BIO  
   SLUNEČNICOVÉHO OLEJE

  2 LŽÍCE BILLA HRUBÉ  
   MOŘSKÉ SOLI

  1 ŠALOTKA, NADROBNO  
   NAKRÁJENÁ

  1 CHILLI PAPRIČKA 

   AVOKÁDOVÝ DIP
  2 ZRALÁ BILLA PREMIUM  
   AVOKÁDA

  1 LIMETA

  3 LŽÍCE BILLA ZAKYSANÉ  
   SMETANY

  1 LŽIČKA BILLA MEDU KVĚTOVÉHO

   HRST KORIANDRU, NASEKANÉHO

40

Na slunečnicovém oleji orestujte šalotku, 

přidejte chilli papričku zbavenou semen 

a nasekanou nadrobno. Nechte 15 minut 

vychladnout a potom v mističce smíchejte 

s mořskou solí. Pomocí škrabky na zeleninu 

krájejte z mrkví dlouhé proužky. V hluboké 

pánvi rozehřejte na vysokou teplotu olej 

na smažení a postupně do něj vkládejte 

proužky z mrkve. Dozlatova osmažené 

chipsy pokládejte na papírovou utěrku, 

která odsaje přebytečný tuk. Posypte 

kořeněnou solí. Avokáda rozpulte, vyjměte 

pecku, zakapejte limetkovou šťávou  

a pomocí vidličky utřete se všemi 

uvedenými ingrediencemi. Mrkvové chipsy 

servírujte s avokádovým dipem a mořskou 

solí, kterou může každý použít k dochucení.

40
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VAJÍČKA
14

jako domác

Fotografie: moodley brand identity; Julian Mullan
Styling: Bernadette Wörndl. Text: Eva Rýznerová
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io farma Rohozná se zrodila v drsném 

kraji Českomoravské vysočiny, na 

hranici chráněného území Železné 

hory. Při pouti zdejším krajem srdce 

Čecha zaplesá. Všude kolem se prostírají 

vzrostlé lesy lemované pastvinami, na 

nichž se pasou ovce a krávy, vísky jsou 

ladně roztroušené po krajině, občas můžete 

zahlédnout lišku nebo vyplašeného zajíce. Již 

třetím rokem doplňuje farma místní kolorit, 

s myšlenkou zachovat pro další generace kus 

neporušené přírody, jejíž přirozenou součást 

tvoří ekologicky provozovaná bio farma. Bio 

chovy musí zajistit každé slepici výběh  

4 m2, což při zdejším počtu 6000 nosnic 

znamená disponovat pastvinou o celkové 

rozloze 2–4 ha. Součástí provozu musí být 

samozřejmě i hala, kde se slepičky volně 

pohybují a vejce snášejí do hnízd.  

Takový areál se podařilo týmu Schubert  

Partner a. s., dodavateli NAŠE BIO vajec 

do BILLY, získat a po investicích do 

rekonstrukce bývalé drůbežárny spustit 

chov nosnic v bio režimu. 

B Odpovědné podnikání  

„Provozovat bio farmu nelze kvůli zisku, jde 

především o přístup. Naše společnost patří 

k největším producentům vajec v Čechách, 

může si tedy dovolit odpovědně provozovat 

15 000 slepic v bio chovech a podporovat 

myšlenku biodiverzity a ekologického 

přístupu. Vybudovali jsme tři farmy v bio 

režimu – zde v Rohozné u Trhové Kameni-

ce, další dvě v Loučkách a Vražném poblíž 

Oderských vrchů,“ vysvětluje ředitel bio 

farmy David Koňák. Právě z těchto tří lokalit 

najdete v BILLE vajíčka pod privátní znač-

kou NAŠE BIO. „Žijeme v České republice, 

věřím, že naši zemi máme rádi, a záleží 

nám i na tom, jaký ráz krajiny obklopuje 

naše domovy. Vše souvisí se vším, koupíte-li 

si jedno vejce, je to jako byste si koupili  

i hrstku pšenice, kukuřice, slunečnice a dal-

ších komponent, které stály u zrodu onoho 

vajíčka. Zemědělství a potravinářská výroba 

by měly být o tom, že se preferuje česká 

produkce, jednoduše řečeno – měli bychom 

jíst potraviny, které tady vyrábíme. Také je 

Co možná nEtušítE  
o vEjcíCh 

Vejce patří mezi nutričně nejhodnotnější 
potraviny. Vysoká nutriční hodnota je dána 

zejména množstvím a kvalitou vaječných 
bílkovin. Vaječný žloutek obsahuje vitaminy 

rozpustné v tucích (vitamin A, D, E), 
z vitaminů rozpustných ve vodě převládá 
kyselina pantothenová a riboflavin. Vaječný 
bílek obsahuje přibližně 40 druhů proteinů.  
I minerály mají ve vajíčku široké zastoupení, 

najdeme zde sodík, draslík, vápník, fosfor, 
železo, zinek, mangan jód a selen.

Zdravým jedincům se doporučuje spotřeba 
jednoho až dvou vajec denně.

Pokud chcete šlehat bílky, dbejte na 
důsledné oddělení žloutku. Žloutek 

obsahuje tuky a ty nejsou šlehatelné. 

Sledujte kód na vejcích, díky němu snadno 
zjistíte metodu chovu nosnic, původ vajec,  
a podle registračního čísla hospodářství se 

dá identifikovat i producent vajec. 
Začíná-li kód číslicí 0, jedná se o vejce 
z bio hospodářství, číslice 1 označuje 

chov ve volném výběhu, číslice 2 chov na 
podestýlkách v halách, číslice 3 klecový 

chov v halách.

Správně skladované vejce by mělo být 
dobře použitelné po dobu 28 dní. 

„Staré vejce plave“ – pokud si nejste jisti 
stářím vejce, ponořte vejce do vody, čerstvé 

by mělo klesnout ke dnu a stát na boku.

Čerstvá vejce použijte pro přímou spotřebu, 
ale nevařte je, šla by těžko loupat. Pokud 

chcete vejce konzumovat vařená, počkejte 
si, až uplyne minimálně deset dní od snášky.

INFO 

Nula v kódu na skořápce bio vajíček působí nenápadně a přitom 
upozorňuje na obrovský rozdíl při chovu nosnic. Vejce s přívlastkem  
bio snášejí slepice, které se rády popelí ve výběhu na slunci, zobají  
trávu nebo broučky, když je venku nevlídno, vezmou zavděk prostornou 
halou, kde mohou volně korzovat. O jejich správnou životosprávu se 
postará krmná směs ze surovin pěstovaných v bio režimu.

třeba si uvědomit, že živočišná výroba spo-

třebovává rostlinnou výrobu. To znamená, 

že když budeme jíst česká prasátka nebo 

kuřátka, na našich polích poroste kukuřice 

a pšenice, protože tyto plodiny představují 

zdroj krmiva pro chovná zvířata.“ Když si 

představíte, že jedna slepice snese zhruba 
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300 vajec za rok a že každý Čech průměrně 

spotřebuje kolem 250 vajec ročně, uvědo-

míte si, jak obrovská musí být zemědělská 

výroba pokrývající lidské potřeby. Jako 

surovina jsou vejce v našem jídelníčku 

nepostradatelná, a když upřednostníme 

vajíčka z bio režimu, podporujeme svou 

volbou přirozený chov drůbeže a myšlenku 

odpovědného zemědělství.

Jiný pohled na svět 

K Velikonocům vejce neodmyslitelně patří. 

Ztělesňují symbol jara, plodnosti a nového 

života. Vychutnáte si je narychlo umíchaná 

na pánvi s kouskem chleba i jako vrchol  

cukrářského umění v podobě žloutkového 

krému. V potravinářství tvoří také význam-

nou funkci pojidla sypkých a tekutých 

složek, žloutky mají schopnost zahušťovat, 

bílky zase kypří a nadlehčují těsta. Vejce 

jsou bezpochyby nejlevnější bílkovinou do-

stupnou na trhu. Tuk se vyskytuje výlučně 

ve žloutcích, stejně jako významné minerál-

ní látky, vitaminy A, D, E a stopové prvky, 

bílek je zase bohatý na bílkoviny  

a je dobře stravitelný. Když kupujeme bio 

vejce, podporujeme udržitelné zemědělství, 

ale nedočkáme se oranžového žloutku nebo 

výrazně jiné chuti. Proč? „Protože přirozený 

žloutek znamená světle žlutý žloutek, což 

běžný spotřebitel netuší. Barva žloutku je 

základním faktorem při výběru vajíček a zá-

kazník se domnívá, že je také předpokladem 

čerstvosti i lepší chuti. Zvykl si na sytější 

odstín, který je dán obsahem karotenoidů 

doplněných do krmné směsi. Naše bio sle-

pičky krmíme výhradně krmivy tvořenými  

z plodin pěstovaných v bio režimu. Nena-

jdete v nich žádnou chemii ani barviva. Bio 

krmiva jsou samozřejmě dražší, protože se 

pěstují v bio režimech. Pšenice, sója, kukuři-

ce pocházejí z bio polí, kde se nehnojí, půda 

je původní a bez chemické stopy. Výnosy 

z těchto komodit jsou ovšem třetinové  

a tady začíná vyšší prodejní cena bio vajec. 

Do konečné ceny se promítnou také náklady 

na bio režim, v němž slepice žijí. Protože 

naše slepičky mají k dispozici výběhy, kde 

si dolaďují kondici, zobou zelenou trávu, ve 

které je obsažený přírodní dusík, sem tam 

naberou do zobáku nějaký kamínek, kde je 

vápník, důležitý pro stavbu kostí a přechá-

zející do vajec…“ 

Jak skladovat vejce 

Zabydleli jsme se ve městech a zvykli jsme 

si na to, že vejce musí být celoročně dostup-

ná, přestože v zimním období snášejí slepi-

ce méně, o čemž by mohly vyprávět naše 

babičky. K zákazníkovi se dostávají vajíčka 

velmi čerstvá, už 3. nebo 4. den od snášky. 

Nejdůležitější je, aby vejce bylo hygienicky 

zcela bezpečné, což je díky důmyslnému 

kontrolnímu systému společnosti Schubert 

Partner a. s. samozřejmostí. „Slepice snese 

vejce, to se zabalí do plat z recyklovaného 

papíru, plata se vyrovnají na paletu, palety 

se opatří identifikačním štítkem a už se 

cestuje do centrální třídírny v Praze. Zde 

existují oddělené prostory pro manipulaci 

s bio vejci, které jsou pod stálým dohle-

dem Státní veterinární správy a Kontroly 

ekologického zemědělství. Papír dýchá, 

díky tomu si vejce zachovává svěžest. Navíc 

udržuje vlhkost, protože vejce v suchém 

prostředí stárne a vzduchová bublina se 

pod skořápkou zvětšuje, neboť se z vejce 

odpařuje voda. V Praze se vajíčka opatří 

kódem na skořápku 0 CZ, číslem farmy a už 

jsou připravena na cestu ke spotřebiteli,“ 

popisuje distribuční proces David Koňák. 

A upozorňuje na správný způsob sklado-

vání: „Doporučená teplota skladování je 

12 až 15 °C. Vajíčku nejvíce škodí tepelné 

šoky. Vejce by se nemělo nikdy orosit, 

protože skořápka je porézní, a když vlhkost 

pronikne skořápkou do vaječného obsahu, 

hrozí kontaminace mikroby. Proto si dejte 

pozor na převážení vajec při vysokých 

letních teplotách, nedávejte je za zadní sklo 

automobilu a raději vejce uložte do chladicí 

tašky,“ radí David Koňák. Stejně tak vyvrací 

mýty ohledně velikosti vajec: „Menší vejce 

mají větší podíl žloutku a kvalitnější bílek. 

Většina spotřebitelů ale raději kupuje větší 

vejce, tam je přitom vyšší podíl řídkého 

bílku, který není tak dobře šlehatelný.“

Krásná krajina i pro další generace

„Bio farmaření je srdcařina, neděláme to 

kvůli ekonomickému zisku. Naše farma 

leží v malebném přírodním zákoutí, halu 

ještě obložíme dřevěným materiálem, aby 

zapadla do koloritu přírody a vytvořila 

přirozenou součást venkovského zeměděl-

ství. Společně s halou jsme koupili i rodinný 

domeček, který byl na spadnutí a teď čeká 

na své znovuzrození. Zde chceme vytvořit 

zázemí pro zpracování zemědělských pro-

duktů,“ plánuje David Koňák. Na chov  

6000 slepiček dohlíží pouze tři zaměstnan-

ci. Kontrolují krmítka a pítka, teplotu  

na hale, sbírají vajíčka a připravují je  

k distribuci. „Podívejte, naše slepičky mají 

načechrané a barevné peří,“ upozorňuje 

jedna z ošetřovatelek. Slepičky se spokojeně 

popelí ve výběhu a ladí s okolní přírodou. 

„Naše farma je střípkem v moři a nejde jen 

o dodržení bio režimu chovu nosnic od po-

čátku až do konce. Chceme, aby po nás něco 

hezkého zůstalo, snažíme se o uchování 

rázu krajiny a doufáme, že tak to vnímá  

i spotřebitel,“ uzavírá David Koňák. 

NAŠE BIO VEJCE
6 kusů

V BILLE ZAKoUPÍtE:
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NA  
POČÁTKU

18
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Vajíčka představují sama o sobě  
jednoduché jídlo a zároveň tvoří součást 

pokrmů mnohem složitějších. Vytvořte 
z nich rozmanité pochoutky, které zazáří na 
velikonoční tabuli. Pokud se na vás usměje 

štěstí a malí koledníci přinesou spoustu 
natvrdo vařených vajíček, můžete je využít 

třeba do vaječné tlačenky.
--

Fotografie: Gunda Dittrich
Styling: Bernadette Wörndl

NA  
POČÁTKU
bylo vejce

19
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Lahůdková
vajEČná 
    tlaČEnka
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tatarský
biftek
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Bramborový salát S vajíČky namĚkko

V Í TÁ N Í  J A R A
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4

I N G R E D I E N C E

Brambory ve slupce uvařte doměkka (asi 

15 minut), slijte je, nechte vychladnout 

a oloupejte. Ve velké míse promíchejte 

rozpůlené brambory s plátky ředkviček  

a jarní cibulkou. Připravte si zálivku 

tím, že vyšleháte olivový olej s hořčicí, 

citronovou šťávou, medem, petrželí, solí  

a pepřem. Vzniklou emulzí zastříkněte 

salát a podávejte s vejci naměkko.

  6 BILLA VAJEC, UVAŘENÝCH  
   NATVRDO, OLOUPANÝCH  
   (3 NAKRÁJENÁ NA KOSTIČKY, 
   3 PONECHTE VCELKU)

 100 G VOCÍLKA ŠUNKOVÉHO SALÁMU,  
   NAKRÁJENÉHO NA KOSTIČKY

  1 SKLENIČKA STERILIZOVANÉ  
   ZELENINY VE SLADKOKYSELÉM  
   NÁLEVU (MĚLA BY OBSAHOVAT  
   MRKEV, HRÁŠEK, CELER)

  2 BILLA KYSELÉ OKURKY, 
   NAKRÁJENÉ NA KOSTIČKY

  1 CIBULE, NAKRÁJENÁ NADROBNO

225 ML BILLA MAJONÉZY

100 ML 33% BILLA SMETANY

  1 BALÍČEK ŽELATINY NA  
   VAJEČNOU TLAČENKU

   ŠŤÁVA Z POLOVINY NAŠE BIO  
   CITRONU

   SU° L A PEPŘ

   ČERSTVÉ BYLINKY NA OZDOBU

I N G R E D I E N C E

12

Připravte si formu na srnčí hřbet a vyložte ji 

potravinovou fólií. Ve větší míse rozmíchejte 

metličkou majonézu se smetanou. Směs 

osolte, opepřete a dochuťte citronovou 

šťávou. Při přípravě želatiny postupujte 

podle návodu na obalu. Nejdříve ji nechte 

ve studené vodě (můžete použít i kyselý 

lák z okurek, tlačenka bude navinulejší) 

nabobtnat a potom ji mírně zahřejte 

(pozor, želatina se nesmí vařit). Jakmile 

prochladne, nalijte ji do smetanové směsi 

a prošlehejte. Na dno formy naskládejte 

polovinu nakrájených vajec, scezené 

sterilizované zeleniny, cibule a kyselých 

okurek. Zalijte polovinou tekuté směsi. 

Doprostřed vložte tři celá vejce, zbytek 

surovin a překryjte zbývající směsí. Formu 

vložte do ledničky a nechte minimálně  

3 hodiny zatuhnout. Poté tlačenku vyklopte 

a nakrájejte na tenké plátky. Podávejte  

s čerstvými bylinkami.

I N G R E D I E N C E

Maso zbavte tuhých blan a umelte na 

masovém strojku nebo ostrým nožem 

naškrabejte. Připravené maso osolte, 

opepřete, přidejte lžičku studené vody  

a zbývající přísady (kromě žloutků). 

Dobře promíchejte. Navlhčete si  

dlaně, naberte do nich masovou směs  

a vytvarujte bochánek. Dokonalý tvar 

vám zaručí kulaté kuchyňské tvořítko. 

Střed bochánku prohlubte a do vzniklého 

důlku vložte syrový žloutek. Můžete se 

rozhodnout i pro jiný způsob servírování. 

Bochánky vytvořte pouze z osoleného 

a opepřeného masa a všechny zbývající 

přísady rozprostřete na talíři kolem masa. 

Každý si tak může doladit biftek podle 

vlastních chutí těsně před podáváním.

4

+  čas na 
tuhnutí

Lahůdková 
vaječná tlačenka

 
Tatarský  
biftek

Bramborový  
salát s vajíčky  

naměkko

 250 G VOCÍLKA HOVĚZÍ SVÍČKOVÉ

  4 ŽLOUTKY Z NAŠE BIO VAJEC

  1 LŽIČKA KAPARU° , NASEKANÝCH

  1 ŠALOTKA, NAJEMNO NAKRÁJENÁ

  2 LŽIČKY FRANCOUZSKÉ HOŘČICE

  1 LŽIČKA WORCESTERSKÉ OMÁČKY

   SU° L A PEPŘ

 400 G NOVÝCH DROBNĚJŠÍCH  
   BRAMBOR, OMYTÝCH  
   KARTÁČKEM

  4 BILLA VEJCE, UVAŘENÁ NAMĚKKO 
   (VLOŽTE JE DO VAŘICÍ VODY  
   A VAŘTE 3 MINUTY)

  2 JARNÍ CIBULKY, NASEKANÉ  
   NADROBNO

  5 ŘEDKVIČEK, OČIŠTĚNÝCH  
   A NAKRÁJENÝCH NA TENKÉ PLÁTKY

   ZÁLIVKA
  4 LŽÍCE BILLA PREMIUM  
   OLIVOVÉHO OLEJE

  2 LŽIČKY FRANCOUZSKÉ HOŘČICE

  1 LŽÍCE NASEKANÉ PETRŽELE

  1 LŽIČKA BILLA MEDU KVĚTOVÉHO

  1 LŽÍCE ŠŤÁVY Z NAŠE BIO CITRONU

   SU° L A PEPŘ PODLE CHUTI

V Í TÁ N Í  J A R A

30

20

30
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nEKonEčný
velikonočn  brun

ch

Fotografie: Peter Mayr
Styling: Bernadette Wörndl
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Na velikonoční neděli překvapte rodinu či přátele kouzelným  
brunchem, pro který využijte kvalitní suroviny z nové řady  
BILLA PREMIUM. Na slavnostně vyzdobený stůl prostřete tolik 
dobrot, kolik se jich na něj vejde. Některé z nich připravte den 
předem a velikonoční hodování si vychutnejte v pomalu  
plynoucí sváteční atmosféře.
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BILLA PREMIUM 
Prosciutto di Parma 
Polosušená rajčata 
Grilované cibulky 

s kŘEpElČím  

vEjcEm
Galetk

y 

a pikantní  

zeleninou
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Vejce
vE SklE

6 BILLA VAJEC V POKOJOVÉ TEPLOTĚ

2 LŽÍCE OCTA

1 BILLA PREMIUM AVOKÁDO, 
NAKRÁJENÉ NA PLÁTKY 

SU° L A PEPŘ

NADROBNO NASEKANÁ PAŽITKA

2 LŽIČKY NEPRAVÉHO KAVIÁRU

Připravte si hrnec s půllitrem vody, 

kterou osolte a přiveďte k varu. Poté 

ji odstavte na kraj plotny a přilijte 

ocet. Vejce v polovině nožem opatrně 

naklepněte a těsně nad vařící se vodou 

palci uvolněte skořápku. Jakmile vejce 

vklouzne do vody, vraťte hrnec na oheň, 

aby se bílek kolem žloutku rychle srazil. 

Potom vejce vařte 4 minuty, pokud 

upřednostňujete tekutý žloutek  

nebo 7 minut (žloutek bude natvrdo 

uvařený). Vejce vyjměte děrovanou 

naběračkou a vložte do ledové vody, 

aby se okamžitě zastavil var. Opatrně 

přeneste do širších skleniček. Ozdobte 

dílky avokáda, nepravým kaviárem  

z kapelínů a posypte pažitkou.

6

I N G R E D I E N C E

BILLA PREMIUM 
Avokádo
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hrušky

ZapEčEnÉ 

4 BILLA PREMIUM HRUŠKY, ROZPU° LENÉ,  
ZBAVENÉ JÁDŘINCU°

8 PLÁTKU°  BILLA PREMIUM PROSCIUTTA DI PARMA

100 G NAŠE BIO MĚKKÉHO KOZÍHO SÝRA

80 G BILLA JADER VLAŠSKÝCH OŘECHU°

2 LŽÍCE BILLA MEDU KVĚTOVÉHO

4 LŽÍCE BILLA PREMIUM OLIVOVÉHO OLEJE

SU° L A ČERSTVĚ MLETÝ PEPŘ

Poloviny hrušek vložte na dvě minuty do vařící 

vody. Poté je vyjměte děrovanou naběračkou 

a nechte okapat. Střed hrušek naplňte kozím 

sýrem a každou polovinu hrušky obalte 

v prosciuttu. Na plech vyskládejte hrušky, zlehka 

osolte, opepřete, posypejte ořechy, zakapejte 

olivovým olejem a medem. Zapékejte po  

dobu 15 minut v troubě vyhřáté na 200 °C  

a podávejte horké.

8 25

BILLA PREMIUM 
Extra panenský olivový olej
Prosciutto di Parma
Hrušky Abate 
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ZapEčEnÉ 



s karamelizovanými  

         jaBlkyL vane
čky 

BILLA PREMIUM 
Red Chief jablka 

30 V E S E L É  V E L I K O N O C E
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salát
tříbAREvný

200 G CHEF MENU RUKOLY

100 G BILLA PREMIUM  
GRILOVANÝCH PAPRIK

100 G GORGONZOLY

 ZÁLIVKA
4 LŽÍCE BILLA PREMIUM OLIVOVÉHO  

OLEJE EXTRA PANENSKÉHO

1 LŽIČKA NAŠE BIO  
JAVOROVÉHO SIRUPU

1 LŽIČKA TAHINI PASTY

ŠŤÁVA Z POLOVINY NAŠE BIO CITRONU 

SU° L A ČERSTVĚ MLETÝ PEPŘ

Rukolu promíchejte s grilovanými 

paprikami. Přidejte rozdrobenou 

gorgonzolu a zakapejte zálivkou 

připravenou smícháním uvedených 

ingrediencí. Salát můžete podávat ve 

skleničkách nebo porcelánových šálcích.

6

I N G R E D I E N C E

BILLA PREMIUM  
Extra panenský olivový olej
Grilované papriky
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BILLA PREMIUM  
Speck Alto Adige 

plněná
 speck

em

KřEhká  
  hnízda

a špenátem

V E S E L É  V E L I K O N O C E



V E S E L É  V E L I K O N O C E

Děkujeme  
zaměstnancům BILLY 

Miladě Valáškové, 
Petře Vláčilové, 
Evě Bezpalcové

 a Jiřímu Komrskovi 
za účast na focení.

33
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Galetky s křepelčím 
vejcem a pikantní

zeleninou

Křehká hnízda
plněná speckem 

a špenátem

 

- NÁŠ TIP -
Před podáváním můžete  

povrch dozdobit kouskem  

vařeného žloutku.

V E S E L É  V E L I K O N O C E

Vejce rozšlehejte v mléce a přidejte 

rozpuštěné máslo. Ve velké míse smíchejte 

mouku s cukrem a rozdrobeným droždím. 

Postupně přilévejte tekutinu a vypracujte 

hladké tekuté těstíčko, na kterém se tvoří 

bubliny. Nechte kynout na teplém místě 

minimálně půl hodiny. Mezitím rozpusťte 

v hluboké pánvi máslo, přidejte cukr  

a špetku skořice. Až směs začne vonět  

a karamelizovat, snižte teplotu, přihoďte 

jablka a podlijte je jablečným džusem. Duste 

pár minut, aby jablka změkla a rovnoměrně 

se obalila v karamelu. V důlcích 

na lívanečníku rozehřejte olej a malou 

naběračkou do nich nalévejte vykynuté 

těsto. Smažte po obou stranách dozlatova 

a lívanečky dozdobte karamelizovanými 

jablky. Chutě ještě více zjemníte, když na 

povrch každého lívanečku přidáte lžičku 

mascarpone.

I N G R E D I E N C E

400 ML BILLA TRVANLIVÉHO MLÉKA  
   3,5 % TUKU

   20 G BILLA MÁSLA, ROZPUŠTĚNÉHO

 300 G BILLA POLOHRUBÉ MOUKY

   30 G MOUČKOVÉHO CUKRU

   15 G ČERSTVÉHO DROŽDÍ

  2 BILLA VEJCE

200 ML OLEJE NA SMAŽENÍ

 150 G MASCARPONE K PODÁVÁNÍ

   KARAMELIZOVANÁ  
   JABLKA
  4 BILLA PREMIUM RED CHIEF 
   JABLKA, NAKRÁJENÁ  
   NA PLÁTKY

 100 G BILLA MÁSLA

   60 G NAŠE BIO TŘTINOVÉHO CUKRU

  4 LŽÍCE JABLEČNÉHO DŽUSU

   ŠPETKA SKOŘICE 

Lívanečky  
s karamelizovanými  

jablky

6 30 + čas na  
vykynutí těsta

I N G R E D I E N C E

Na plech vyložený pečicím papírem 

vyskládejte čtverce listového těsta  

a vidličkou je propíchejte. Střed každé 

galetky potřete zakysanou smetanou  

a vložte do něj stočený plátek prosciutta, 

obložte ho zeleninou a uprostřed nechte 

volné místo. Okraje potřete rozšlehaným 

vejcem a vložte do trouby vyhřáté na 180 °C 

po dobu 10 minut. Potom galetky vytáhněte 

a do středu vklepněte křepelčí vejce, které 

jemně osolte a opepřete. Vraťte do trouby  

a dalších 10 minut dopékejte.

  1 BILLA LISTOVÉ TĚSTO  
   CHLAZENÉ, ROZKRÁJENÉ  
   NA 9 ČTVERCU°

 100 G BILLA PREMIUM PROSCIUTTA  
   DI PARMA

 100 G BILLA PREMIUM  
   POLOSUŠENÝCH RAJČAT

 100 G BILLA PREMIUM  
   GRILOVANÝCH CIBULEK

  9 KŘEPELČÍCH VAJEC

  9 LŽIC NAŠE BIO ZAKYSANÉ  
   SMETANY

  1 BILLA VEJCE, ROZŠLEHANÉ

   SU° L A PEPŘ

9 30

  1 BILLA LISTOVÉ TĚSTO  
   CHLAZENÉ

 200 G CHEF MENU BABY ŠPENÁTU

   50 G BILLA MÁSLA  
   + 10 G NA VYMAZÁNÍ FOREM

  1 ŠALOTKA, NADROBNO  
   NAKRÁJENÁ

  9 PLÁTKUº BILLA PREMIUM SPECKU  
   ALTO ADIGE

  9 LŽIČEK RICOTTY

   SU° L A ČERSTVĚ PEPŘ

I N G R E D I E N C E

V hluboké pánvi rozehřejte máslo, dozlatova 

na něm orestujte šalotku, přidejte špenát, 

osolte a opepřete podle chuti. Nechte 

ho krátce zavadnout a odstavte. Pomocí 

skleničky o průměru 10 cm vykrajujte 

kolečka. Ta umístěte do formiček na 

tartletky nebo na muffiny, vymazaných 

máslem. Do každé formy vpracujte těsto, 

naneste vrstvu špenátu, přidejte plátek 

specku a lžíci ricotty. Naplněná hnízda 

zapékejte v troubě vyhřáté na 185 °C po 

dobu 20 minut. Vyjměte z trouby, nechte 

pár minut chladnout a ihned podávejte.

9 40
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Fotografie: Peter Mayr 
Styling: Bernadette Wörndl

Japonské kulinární umění se rozšířilo  
napříč kontinenty díky popularitě suši.  
Existuje ale mnoho dalších pokrmů,  
díky nimž se můžete dotknout  
tajem ného světa Japonska.
––

vycházEjícího

slunce
V ZEMI
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Fotografie: Peter Mayr 
Styling: Bernadette Wörndl
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PolÉvKA
ramen

J A P O N S K Á  K U C H Y N Ě



 TEMAKI
39

 
SuŠI

J A P O N S K Á  K U C H Y N Ě
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no kak
uni

Dušený vepřový bůček

ButA
J A P O N S K Á  K U C H Y N Ě40
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Polévka 
ramen

Dušený  
vepřový bůček 

Buta no kakuni

750 ML VÝVARU Z NAŠE BIO  
   KUŘECÍHO BUJÓNU

 100 G PÓRKU, NAKRÁJENÉHO  
   NA TENKÉ NUDLIČKY

  2 ČERVENÉ CIBULE, NAKROUHANÉ  
   NA TENKÉ PLÁTKY

  2 STROUŽKY ČESKÁ FARMA 
   ČESNEKU, ROZDRCENÉ

  2 CM DLOUHÝ KOUSEK ZÁZVORU,  
   NAHRUBO NASTROUHANÝ

  2 LŽÍCE NAŠE BIO  
   SLUNEČNICOVÉHO OLEJE

 200 G RÝŽOVÝCH NEBO  
   POHANKOVÝCH SOBA NUDLÍ,  
   UVAŘENÝCH PODLE NÁVODU

 150 G VOCÍLKA KUŘECÍCH PRSOU

 100 G HLÍVY ÚSTŘIČNÉ, NAKRÁJENÉ 
   NA NUDLIČKY

 100 G CHEF MENU BABY ŠPENÁTU

 50 G MUNGO VÝHONKŮ

  2 PLÁTKY ŘASY NORI,  
   NAKRÁJENÉ NA NUDLIČKY

  3 VAJÍČKA, VAŘENÁ NAHNILIČKO

  2 LŽÍCE SÓJOVÉ OMÁČKY

   SEZAMOVÁ SEMÍNKA,  
   NASUCHO OPRAŽENÁ

 600 G VOCÍLKA VEPŘOVÉHO BŮČKU,  
   NAKRÁJENÉHO NA KOSTKY  
   O HRANĚ 4 CM

  3 JARNÍ CIBULKY, NAKRÁJENÉ

  3 CM DLOUHÝ KOUSEK ZÁZVORU,  
   NAKRÁJENÝ NA TENKÉ PLÁTKY

  3 STROUŽKY ČESKÁ FARMA 
   ČESNEKU, ROZDRCENÉ

  2 LŽIČKY NAŠE BIO  
   TŘTINOVÉHO CUKRU

   ŠPETKA MLETÉHO BADYÁNU

300 ML SAKÉ

  3 LŽÍCE SÓJOVÉ OMÁČKY

  1 LŽIČKA RYBÍ OMÁČKY

V silnostěnném hrnci orestujte na 

rozpáleném oleji pórek, červenou cibuli, 

česnek a zázvor. Přilijte vývar a půl hodiny 

provařte. Těsně před dovařením odstavte 

hrnec na kraj sporáku a přihoďte na páře 

uvařené kuřecí plátky, hlívu ústřičnou, špenát, 

řasu nori a mungo výhonky. Jejich povaření 

pod bodem varu zajistí, že zůstanou šťavnaté.  

Dochuťte sójovou omáčkou. Nudle uvařte podle 

návodu na obalu a do polévky je vložte až 

těsně před servírováním, stejně jako polovinu 

vařeného vejce do každé porce. Jednotlivé 

porce posypte sezamem a podávejte v malých 

porcelánových miskách. K polévce prostřete 

lžíci i vidličku nebo čínské hůlky.

6

I N G R E D I E N C E

I N G R E D I E N C E

 250 G SUŠI RÝŽE

  10 PLÁTŮ ŘASY NORI

 100 G OKURKY, NAKRÁJENÉ  
   NA TENKÉ NUDLIČKY

  1 BILLA PREMIUM AVOKÁDO,  
   NAKRÁJENÉ NA TENKÉ PLÁTKY

  1 MRKEV NAKRÁJENÁ NA TENKÉ  
   NUDLIČKY

  1 BÍLÁ ŘEDKEV, NAKRÁJENÁ  
   NA TENKÉ NUDLIČKY

  10 LOUPANÝCH KREVET,  
   SPAŘENÝCH HORKOU VODOU

   WASABI KŘEN, SÓJOVÁ  
   OMÁČKA A NAKLÁDANÝ  
   ZÁZVOR K SERVÍROVÁNÍ

   ZÁLIVKA NA RÝŽI
 60 ML RÝŽOVÉHO OCTA

  1 LŽÍCE MOUČKOVÉHO CUKRU

  1 LŽÍCE SLADKÉHO  
   RÝŽOVÉHO VÍNA 

   ŠPETKA SOLI

Temaki 
suši

I N G R E D I E N C E

40

10

6 30

Na dně hrnce se silnou stěnou nasucho 

opražte kostky vepřového bůčku. Až  

budou ze všech stran zlaté, vyjměte je a do 

vypečeného tuku vložte jarní cibulku, zázvor, 

česnek, badyán a cukr. Směs orestujte, do 

hrnce vraťte maso, přilijte saké, sójovou  

a rybí omáčku. Hrnec přiklopte a při střední 

teplotě duste po dobu tří hodin. Pokud by se 

maso začalo připékat, podlijte pár lžícemi 

horké vody. Maso je hotové v okamžiku, kdy 

se začíná rozpadat na vlákna. Servírujte 

s vařenou rýží.

J A P O N S K Á  K U C H Y N Ě 41

80

Rýži několikrát propláchněte pod proudem 

studené vody, až bude odtékat čirá voda. 

Nechte okapat na sítku. Rýži přendejte 

do hlubšího hrnce a zalijte 500 ml vody. 

Přiveďte k varu, snižte teplotu a přikryjte 

pokličkou. Nechte probublávat po dobu 

20 minut, dokud se nevstřebá všechna 

voda. Odstavte z ohně a nechte přikryté 

odpočinout po dobu 10 minut. V malém 

šálku zkombinujte všechny ingredience 

na zálivku. Teplou rýži přendejte do 

nekovové nádoby s rovným dnem. Pomocí 

obracečky načechrávejte rýži, aby se od 

sebe oddělila jednotlivá zrna, a postupně 

zapracovávejte zálivku. Po jejím vstřebání 

začněte převracet rýži pomocí rukou, dokud 

nezchladne, což zabere asi 5 minut. Rýži 

přikryjte čistou utěrkou, aby nevysychala. 

Do malé mističky nalijte studenou vodu  

a přidejte pár kapek rýžového octa. 

Navlhčete si ve vodě ruce a na bambusovou 

podložku položte jeden plát řasy, lesklou 

stranou dolů. Opět si navlhčete ruce a na 

plát řasy naneste zhruba 25 g rýže. Pečlivě 

rozvrstvěte a přitlačte. Na levou polovinu 

vyskládejte krevetu, část okurek, mrkve, 

avokáda a ředkve. Poté přehněte  

a rolujte k protilehlé straně. Postup 

opakujte, dokud nespotřebujete všechny 

suroviny. Podávejte se sójovou omáčkou, 

wasabi pastou a nakládaným zázvorem.

2h
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Fotografie: Peter Mayr
Styling: Bernadette Wörndl

Existuje několik osvědčených způsobů, jak doma navodit atmosféru  
šťastného očekávání. Přinést z obchodu nádherný kus masa od VOCÍLKY, láskyplně  

ho ochutit, vložit do trouby... a při vůni linoucí se kuchyní čekat na blížící se  
gastronomický zážitek. Dozlatova upečený kousek masa trůnící uprostřed prostřeného  

stolu si můžete dopřát kdykoliv, nejen o Velikonocích!
--

Slavnostní  
neděln

pečínka
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KuŘe  nadívané játrovou fáš

 

- NÁŠ TIP -
Chuť pečeného kuřete obzvlášť  
vynikne ve spojení s krémovým 

špenátem. Na 50 g másla zpěňte 
nadrobno nakrájenou šalotku a přidejte 
jedno balení BILLA špenátu sekaného 

(více informací o tomto produktu 
najdete na straně 7). Osolte, opepřete 

a dolaďte špetkou muškátového  
květu. Krátce poduste a těsně  

před dohotovením zjemněte 2 lžícemi 
sladké smetany.
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Vepřová  pečeně
na paprikách

a fenyklu

Sekaná
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s vaře
nými  

vejci

Sekaná



I N Z E R C E

 DNES VÁS FRANCOUZSKÁ VÍNA 
OSLNÍ

SVOU JEDNODUCHOSTÍ *



I N Z E R C E
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Sekaná  
s vařenými vejci

6010

I N G R E D I E N C E

 750 G VOCÍLKA VEPŘOVÉHO  
   MĚLNĚNÉHO MASA

  1 CIBULE, NAKRÁJENÁ NADROBNO

 100 G VOCÍLKA ANGLICKÉ SLANINY,  
   NAKRÁJENÉ NA TENKÉ PLÁTKY

  2 STROUŽKY ČESNEKU,  
   ROZDRCENÉ

 80 G STROUHANKY

  2 LŽÍCE BILLA MLÉKA

  2 BILLA VEJCE, SYROVÁ

  3 BILLA VEJCE, VAŘENÁ NATVRDO

  1 LŽIČKA MAJORÁNKY

  2 LŽÍCE ČERSTVÉ PETRŽELE,  
   NASEKANÉ

   SU° L A PEPŘ

Ve velké míse smíchejte všechny uvedené 

přísady na sekanou (kromě vařených vajec). 

Pokud je směs příliš mazlavá, použijte 

více strouhanky. Do formy na srnčí hřbet 

rozložte plátky slaniny, tak aby se částečně 

překrývaly. Opláchněte si ruce studenou 

vodou a vytvarujte dlouhou šišku. Doprostřed 

vložte vařená vejce a povrch uhlaďte. Sekanou 

přemístěte do formy na plátky slaniny  

a sekanou do nich zabalte. Slaninu pevně 

přitiskněte k povrchu a vložte do trouby 

vyhřáté na 190 °C. Pečte po dobu 40 minut. 

  1 VOCÍLKA KUŘE

 80 G BILLA MÁSLA, ROZPUŠTĚNÉHO

  2 LŽIČKY SOLI

  2 MRKVE, ROZPU° LENÉ

  2  PETRŽELE, ROZPU° LENÉ

  2  KEDLUBNY, NAKRÁJENÉ NA HRANOLKY 

  2  CIBULE, NAKRÁJENÉ NA MĚSÍĚKY

  6  STROUŽKU°  ČESNEKU

  6  NOVÝCH BRAMBOR, PEČLIVĚ 
   OMYTÝCH 

   NÁDIVKA 
 100 G VOCÍLKA KUŘECÍCH JATER

  1 MENŠÍ CIBULE, NAKRÁJENÁ

 50 G BILLA MÁSLA

  2 BILLA VEJCE, ŽLOUTKY  
   A BÍLKY ZVLÁŠŤ

  2 PLÁTKY BILLA BÍLÉHO 
   TOASTOVÉHO CHLEBA

  2 STROUŽKY ČESNEKU,  
   PROLISOVANÉHO

 1 DL BILLA MLÉKA 

 1 DL MUŠKÁTOVÉHO VÍNA 

   ŠPETKA MUŠKÁTOVÉHO KVĚTU 

   SU° L A PEPŘ NA DOCHUCENÍ

Kuře nadívané  
játrovou fáší

Na másle osmahněte játra, vnitřek jater 

by měl zůstat růžový. Po orestování játra 

rozmělněte vidličkou. Toastový chléb 

nakrájejte na kostky, přidejte játra, žloutky, 

mléko a víno. Směs osolte, opepřete, 

ochuťte muškátovým květem i česnekem  

a vmíchejte do ní sníh z bílků. Kuře nechte 

před pečením hodinu odstát v pokojové 

teplotě. Důkladně prosolte ze všech stran  

i zevnitř. Nádivku vložte do břišní  

dutiny a pod uvolněnou kůži. Volnou 

kůži přetáhněte přes dutinu a zašijte 

kuchyňskou nití nebo spojte párátkem. 

Máslo rozpusťte a kuře jím potřete. Kuře 

přemístěte do pekáče a podlijte horkou 

vodou. Prvních 15 minut pečte při teplotě 

190 °C, potom teplotu snižte na 160 °C, 

pekáč přikryjte alobalem a pečte hodinu. 

Během pečení maso přelévejte  

vypečenou šťávou. 

6 90

Vepřová pečeně 
na paprikách

a fenyklu

   1 KG VOCÍLKA VEPŘOVÁ PEČENĚ 
   BEZ KOSTI

  6 ŽLUTÝCH PAPRIK

  2 FENYKLY

  8 LŽIC BILLA OLIVOVÉHO OLEJE

 70 G BILLA MÁSLA

  1 LŽÍCE KAPARU°

   HRST ČERSTVÉ ŠALVĚJE

   SU° L A ČERSTVĚ MLETÝ PEPŘ

I N G R E D I E N C E

6 60

I N G R E D I E N C E

Maso opláchněte studenou vodou  

a osušte kuchyňskou utěrkou. Ze všech 

stran ho osolte, opepřete a potřete 

olivovým olejem. V pánvi s nepřilnavým 

povrchem rozpusťte máslo, přidejte šalvěj 

a maso zprudka orestujte. Přendejte  

do zapékací nádoby a přelijte výpekem. 

Troubu rozehřejte na maximum  

a na mřížku vložte poloviny paprik 

zbavených jádřinců. Jakmile začne jejich 

povrch černat, papriky vyndejte  

a vložte do porcelánové misky. Překryjte 

potravinářskou fólií a nechte 10 minut 

odpočinout. Spařené papriky snadno 

oloupete. Bulvy fenyklu zbavte vnějších 

tuhých lístků a podélně nakrájejte na 

půl centimetru tenké plátky. Zelené 

řapíky fenyklu si schovejte na dekoraci 

pokrmu. K orestované pečeni vložte 

loupané papriky, plátky fenyklu a kapary. 

Zakapejte zbývajícím olivovým olejem, 

zeleninu dochuťte solí a pepřem. Vložte 

do trouby vyhřáté na 170 °C  

a 40 minut pečte. 
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Vybavujete si pocit vítěze, se kterým odnášíte z cukrárny balíček  
nadýchaných věnečků? Přesvědčíme vás, že tuhle oblíbenou cukrovinku 

můžete snadno upéct doma. Pravé domácí věnečky nemají chybu,  
jejich přípravu totiž provází láska.

Fotografie: Gunda Dittrich
Styling: Bernadette Wörndl

4010

I N G R E D I E N C E

    ODPALOVANÉ TĚSTO
200 ML  VODY

  70 G  BILLA MÁSLA

100 G  POLOHRUBÉ MOUKY

  3   BILLA VEJCE

    KRÉM
300 ML  BILLA MLÉKA

  1  SÁČEK VANILKOVÉHO PUDINKU

150 G  BILLA MÁSLA

100 G  MOUČKOVÉHO CUKRU

  1  NAŠE BIO VANILKOVÝ CUKR

150 G  ČERSTVÝCH JAHOD, OMYTÝCH,  
    OSUŠENÝCH A NAKRÁJENÝCH  
    NA PLÁTKY

vĚnEČkySvátečn
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Na pracovní plochu si připravte všechny potřebné  
ingredience a nechte je odstát v pokojové teplotě.

*** 
Do menšího kastrolku dejte vodu, sůl a máslo. 

***
Když se máslo rozpustí, přisypávejte postupně 

mouku a za stálého míchání vypracujte lepivé těsto. 

***
Spařené těsto nechte prochladnout  

a vmíchejte vejce, jedno po druhém.

***
Těsto vložte do cukrářského sáčku a na plech  

vyložený pečicím papírem stříkejte věnečky o průměru  
5 cm. Povrch postříkejte vlažnou vodou a vložte do  

hodně horké trouby, vyhřáté na 200 °C. Když po  
5 minutách těsto vyběhne, snižte teplotu na 150 °C  
a při mírné teplotě dopečte po dobu 15 minut. Při  

pečení troubu neotvírejte, těsto by se srazilo.

***
Uvařte pudink podle návodu. Mezitím utřete v míse  

máslo s oběma druhy cukru. Do utřeného krému postupně  
přidávejte prochladlý pudink.

***
Vychladlé věnečky podélně rozkrojte a pomocí  

cukrářského sáčku naplňte krémem.

***
Na krém naskládejte plátky jahod. 

***
Přiklopte vrchním dílem věnečku a těsně před 
podáním lehce poprašte moučkovým cukrem.

Žloutkový krém: Pokud 
máte dostatek času, připravte 
si jako náplň pravý žloutkový 

cukrářský krém. Za stálého  
míchání přiveďte k varu půl 
litru plnotučného mléka, do 

kterého jste předtím vydlabali 
zrníčka z jednoho vanilkového 

lusku. Ze šesti vajec oddělte 
žloutky a vklepněte je do 

hrnce se silným dnem. Přidejte  
100 g moučkového cukru  
a přisypte dvě rovné lžíce 
hladké mouky. Za stálého 

míchání rozřeďte svařeným 
mlékem a na mírném ohni 
míchejte do zhoustnutí. Na 

dochucení můžete použít dvě 
lžíce rumu.

NÁŠ TIP
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Milá  
maminko...

Takové oslovení slýchá Jana Florentýna Zatloukalová často, je  
totiž čtyřnásobnou matkou. Kuchyň považuje za srdce domova  

a z jejích receptů vyzařuje radost z vaření. Možná i proto se  
autorka úspěšných kuchařek umístila na 2. místě v anketě Blogerka  

roku 2015. Posuďte sami její umění a vyzkoušejte recepty, které  
jsou vyznáním lásky všem maminkám. 

Fotografie: Peter Mayr
Styling: Bernadette Wörndl
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D E N  M AT E K 53

Nadýchané 

bruselské 
     vafle

Abych se vyvarovala případného 
zmatení pojmů, musím uvést na pravou 

míru pár názvů. To, co je ve světě 
známé jako belgické vafle, jsou  

ve skutečnosti vafle bruselské. Název 
byl upraven při příležitosti Světové 

výstavy v roce 1964, která se konala  
v New Yorku. Hitem belgického 

pavilonu se staly právě bruselské 
vafle. Jenomže vysvětlujte pořád 

Američanům, kdeže je ten Brusel... 
Název belgické vafle uměli mnohem 

lépe geograficky zařadit a od té doby to 
vaflím zůstalo. Snažila jsem se ve svém 
pátrání dobrat k co nejautentičtějšímu 
receptu na tuto rozplývající se teplou 

dobrotu a toto je výsledek. Vysoký 
a nebesky nadýchaný. Ozdobený 
ovocem, šlehačkou a čokoládou. 

Lehký jako vánek a sladký tak akorát. 
Reálnost mohu jen těžko posoudit, 
neboť jsem v Bruselu ještě nebyla. 

Ale jako útěcha mi to naprosto stačí.

FLORENTÝNA O VAFLÍCH
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Jana Florentýna Zatloukalová:

„U jídla se  
scházíme  
každý deN.“

Jana Florentýna Zatloukalová  
je matkou čtyř dětí a čtyř 

kuchařských knih: Kuchařka pro 
dceru (vyšla už v 5. vydání),  

Snídaně u Florentýny, Vánoční  
kuchařka pro dceru a Hovory  

s řezníkem.. Na svém blogu 
Kuchařka pro dceru  

(www.kucharkaprodceru.cz) 
vás naučí milovat vaření tak moc, 

že se kuchyně stane srdcem 
vašeho domova. Loni se umístila 
na 2. místě ankety Blogerka roku 

v kategorii Food. Na přední pozici 
se objevila už poněkolikáté.

Jaké jsou vaše první  
vzpomínky na vaření? 
Děsivé. Vaření jsem se bála a brala ho jako 

nutnou povinnost. Vůbec jsem netušila, jak 

se co vaří, a podle toho to samozřejmě vypa-

dalo. Skoro jsem byla připravená to vzdát  

a smířit se s osudem nepraktické ženy.

To se ale nepřihodilo a naopak jste se 
stala gastronomickou novinářkou…
K tomu mě přivedly životní okolnosti.  

Myslím, že nejsem zdaleka jediná, kdo se 

nevěnuje oboru, který původně vystudoval. 

To je kouzlo dnešní doby: nabízí nám  

jakékoli možnosti, ale zároveň na sebe  

musíme vzít veškerou odpovědnost za  

takové rozhodnutí.

Na jakém jídle z rodinného  
receptáře si nejvíce pochutnáte?
Je to zvláštní, ale nemám žádného  

oblíbence. Miluju bramboráky stejně jako 

guláš nebo třenou bábovku. Cokoli vzniká  

z dobrých surovin s úctou, láskou a s ku-

chařskou pokorou k základním postupům, 

tak nemůže být špatné.

Jste úspěšnou autorkou čtyř kuchař-
ských knih a přímo v názvech několika  
z nich se objevuje věnování „pro dceru“. 
Co toužíte předat svým dětem?
Dcera v názvu mých knížek znamená, že 

knížky jsou určeny pro kteroukoli ženu – 

dceru své matky. Stejně jako matka musí 

odpovídat na všetečné otázky „proč?”, tak 

i já se v kuchařkách rozepisuju o tom, jak 

recepty fungují, co je v nich důležitého a jak 

to potom využít pro podobná jídla. Vedu čte-

nářky krok za krokem, jako by je učila vařit 

jejich máma. Pevné základy dávají  

v kuchyni mimořádný rozlet. Pokud má 

někdo pocit, že mu dochází inspirace, pak 

na to ráda odpovím, že se stačí vrátit kousek 

zpátky, pochopit některá pravidla a použít, 

co zrovna nabízí sezóna. Množství nápadů, 

které pak samy přijdou, je závratné.

Namíchat obsah knihy a její  
grafickou podobu tak, aby byla 
přitažlivá a zároveň se dobře  
prodávala, je téměř alchymie.  
Jaký je váš „recept“ na dobrou 
kuchařskou knihu?
Každý považuje za dobrou kuchařskou 

knihu něco jiného. Někdo potřebuje velké 

množství stručných receptů, protože už 

vařit umí a stačí mu jen náznak inspirace. 

Někdo si chce hlavně prohlížet fotky a snít  

u toho. Někdo další si zase chce v kuchařce 

číst a dozvídat se něco nového, co zatím ne-

tušil. Pro takové čtenáře píšu své knížky já  

a přizpůsobuji jim papír, formát, počet fo-

tek, členění na kapitoly. Chci, aby se knížka 

chovala ukázněně a prakticky na kuchyňské 

lince, když se podle ní zrovna vaří,  

a zároveň aby se dala dobře držet a po- 

55



Nadýchané  
bruselské vafle

 250 G NAŠE BIO HLADKÉ MOUKY

200 ML VLAŽNÉ VODY (MŮŽE BÝT  
   I PERLIVÁ)

250 ML BILLA VLAŽNÉHO MLÉKA

 20 G ČERSTVÉHO DROŽDÍ

  4 BILLA VEJCE POKOJOVÉ  
   TEPLOTY

 125 G BILLA MÁSLA, ROZPUŠTĚNÉHO

  2 LŽÍCE CUKRU

  1 LŽÍCE SÁDLA NEBO OLEJE  
   K PEČENÍ

   ŠPETKA SOLI

   NA OZDOBENÍ
   BILLA SMETANY KE ŠLEHÁNÍ 

  1 LŽÍCE MOUČKOVÉHO CUKRU,  
   OCHUCENÉHO VANILKOU  
   (TEDY DOMÁCÍHO  
   VANILKOVÉHO CUKRU)

   ROZPUŠTĚNÁ ČOKOLÁDA, 
   BORU° VKY, OSTRUŽINY

Vidličkou rozetřete droždí a lžičku cukru 

na kaši. Přilijte vlažnou vodu, přimíchejte 

lžíci mouky a nechte 5–10 minut zpěnit na 

kvásek. Pokud se ani po 15 minutách neobjeví 

v mističce žádná aktivita, začněte znovu  

s novým droždím, tohle se už resuscitovat 

nedá. Do mísy prosejte zbytek mouky, osolte, 

přilijte mléko, žloutky, rozpuštěné máslo  

10
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30 +  1 h na  
kynutí těsta

200-250 ML
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užívat, když má sloužit jako knížka ke čtení 

třeba večer v posteli. Chci, aby fotky lákaly 

k vyzkoušení, ale zároveň neodstrašily složi-

tostí, a chci, aby neobsahovala jen recepty, 

ale i vyprávění, zábavu a spoustu momentů, 

kdy čtenáři prostě jen vykřiknou „aha!”.

Jaký prostor ve své rodině věnujete  
rodinným oslavám, slavíte Den matek  
a na čem si dáváte záležet?
Vzhledem k tomu, kolik nás je doma, se 

stále něco slaví. U jídla se scházíme každý 

den a pokaždé je to malá oslava, že jsme 

spolu a že si můžeme popovídat. Takže při 

slavnostnějších dnech hraje jídlo pouze roli 

vedlejší. Důležitější je, co se slaví, proč se to 

slaví a pro koho se to slaví.

Čím vám udělají vaše děti radost? 
Když se samy nabídnou, že chtějí uvařit 

večeři a že mě u toho nechtěji. Hezké je, že 

při tom vaří podle mých kuchařek, což je asi 

nejlepší důkaz, že podle mých receptů uvaří 

každý cokoli a napoprvé.

Jaké je oblíbené jídlo vašich dětí?
Každý má svého favorita. Ale kdyby se 

měly shodnout na nějakém společném, pak 

myslím, že by to kompromisně vyhrál řízek 

s bramborovou kaší.

Myslíte si, že vaše děti budou  
kráčet ve vašich stopách?
Pevně doufám, že každé si najde svůj vlastní 

prostor na to, jak být užitečný a jak se tím 

zároveň uživit. Tak nějak věřím, že každý 

člověk má v sobě své vlastní životní poslání, 

a je moc pěkné, když se ho podaří objevit  

a jít si za ním. V tom je budu podporovat, ať 

už se rozhodnou pro cokoli.

Jak vypadá váš obyčejný  
den a jak se vám daří skloubit  
péči o rodinu s profesí?
Dopoledne, když jsou děti ve škole, se vě-

nuju psaní a další práci, která s tím souvisí. 

Teprve odpoledne řešíme společně domácí 

úkoly, domácí povinnosti, domácí radosti  

a navíc si přitom zkouším nové recepty, 

které obvykle poslouží jako večeře.

Bez čeho se ve své kuchyni neobejdete?
Vždycky jsem si myslela, že s rostoucími 

znalostmi a zkušenostmi budu potřebovat 

víc přístrojů, větší kuchyň, víc prostoru, ale 

je to přesně naopak. I s málem se dá doká-

zat hodně, protože to nutí člověka k přemýš-

lení a lepší organizaci. Kromě vařiče, trouby  

a základní sady nádobí jsem napočítala už 

jen deset nezbytných a přitom poměrně 

obyčejných věcí, bez kterých bych se při va-

ření opravdu neobešla. Vybrala jsem je tak, 

aby umožňovaly provést všechny základní 

kuchařské techniky, jako je vaření, dušení 

či smažení, a aby dokázaly do vaření zapojit 

všechny běžné suroviny. 

Na co se letos chystáte?
Obvykle si dávám čtyři velké cíle a snažím 

se dva z nich průběžně splnit. Letos bych 

například ráda vydala úplně novou ku-

chařku na téma běžného všednodenního 

večerního vaření. Stejně tak bych chtěla 

vydat čtvrté, upravené vydání Vánoční 

kuchařky pro dceru, která si zaslouží nový 

kabát. Třešničkou na dortu by pak mohl být 

internetový kurz vaření pro děti, který by 

vedl k samostatnosti v kuchyni nejen je,  

ale i jejich rodiče, protože leckdy ani  

maminky samy neví, jak své znalosti  

a dovednosti předat dětem tak, aby to děti 

bavilo. Jsem sama zvědavá, jak tyhle plány 

dopadnou (smích).

Výhrou v soutěži Blogerka roku 2015  
v oblasti Food byly poukázky do BILLY  
v hodnotě 5000 Kč. Jak jste výhru  
využila a co jste v BILLE nakoupila? 
Soutěž Blogerka roku je oslavou pospolitosti 

blogerů a jejich čtenářů. Je to nádherné 

ocenění za to, že něco může vznikat společ-

ně. Jenomže ne každý zažívá to štěstí, že 

má kolem sebe lidi, ke kterým patří. Proto 

jsem slíbila čtenářům, že případnou výhru 

věnuju na nákup potřebných věcí a potravin 

pro Klokánek, který funguje v rámci Fondu 

ohrožených dětí. Byly toho dva plné nákup-

ní košíky, děti dostaly mikulášské balíčky, 

mandarinky, sirupy, mléko, přesnídávky, 

opatrující tety zase nové nádobí do kuchy-

ně. Některé mé čtenářky se dokonce zapoji-

ly do předávání nakoupených věcí, napekly 

cukroví, přinesly dárky pro děti. Radost  

v Klokánku byla obrovská a moje samozřej-

mě také, protože radost darujícího je mno-

hem větší než radost obdarovaného. Cena 

od BILLY byla opravdu využita smysluplně, 

účelně a adresně. Moc děkuji BILLE za vel-

korysost v podpoře soutěže, protože tahle 

velká společná radost je i její zásluha.
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Minipavlovy 
s ovocem

Troubu předehřejte na 100–120 °C. Bílky  

s krupicovým cukrem šlehejte v robotu 

alespoň 10 minut, až pod metličkou  

začnou tvořit pevné špičky, které se  

v podstatě vůbec neohýbají dolů. Plech 

vyložte papírem na pečení a lžící na něj 

naneste šest kulatých, vyšších placiček  

z ušlehaného sněhu, velkých asi 8–10 cm 

v průměru. Uprostřed jim vytvořte široký, 

mělký důlek, opět to jde bez potíží jen 

lžící. Vložte do trouby a pečte do úplného 

usušení. Při teplotě kolem 100 °C to může 

trvat i několik hodin, při 120 °C jen zhruba 

půl hodiny, avšak pavlovy dostanou béžový 

nádech. Upečené nechte vychladnout. 

Ušlehejte šlehačku dotuha. Polovinu 

ovoce rozmačkejte vidličkou. Šlehačku 

oslaďte moučkovým cukrem a smíchejte 

s rozmačkaným ovocem – jen letmo, aby 

se ve šlehačce vytvořily barevné stopy. 

Ochucenou šlehačku lžící naneste na  

6 30

  2 BÍLKY Z VELKÝCH  
   BILLA VAJEC

 100 G CUKRU KRUPICE

  1 BILLA ŠLEHAČKA NA  
   ŠLEHÁNÍ

  1 LŽÍCE MOUČKOVÉHO CUKRU 

 300 G ČERSTVÉHO OVOCE A JEDLÝCH  
   KVĚTU°

I N G R E D I E N C E

a kvásek. Promíchejte, až se vše spojí. Bílky  

s cukrem šlehejte společně ručním šlehačem 

tak dlouho, až špičky, vzniklé po zvednutí 

metličky, téměř odolávají působení gravitace 

a neohýbají se zpátky dolů. Sníh opatrně 

vložte do těsta – velkými, jemnými, převážně 

svislými pohyby velké lžíce nebo vařečky –  

a nechte na teplém místě zakryté vykynout 

na dvojnásobný objem, tedy 30–60 minut dle 

aktuálních klimatických podmínek  

u vás v kuchyni. Po dobu 10 minut důkladně 

nasucho rozehřívejte vaflovač. Vykynuté těsto 

krátce promíchejte a nechte odpočinout, 

než se vaflovač nahřeje. Pečící desky poté 

lehce vymažte tukem, nejlépe sádlem nebo 

rostlinným olejem. Do spodní části nalijte 

naběračkou tolik těsta, kolik se ho tam  

vejde. Zavřete a pečte dozlatova, dokud  

z vaflovače uniká velké množství páry, asi 

7–10 minut podle výkonu přístroje. 

Hotové teplé vafle buď hned servírujte, nebo 

krátce uchovejte v nahřáté troubě na mřížce. 

Podávejte zásadně teplé, ozdobené sladkou 

šlehačkou s čokoládovou polevou nebo  

s čerstvým ovocem. Toužíte-li po vlastní 

čokoládové polevě, pak ještě před šleháním 

odeberte asi 50 ml smetany stranou. Zahřejte 

ji téměř k varu, odstavte, nalámejte do ní 40 g 

hořké čokolády a promíchejte dohladka.

- TIP FlORENTÝNy -
Pavlova, nadýchaná sněhová  

pusinka potřená šlehačkou  

a ozdobená ovocem, v ideálním 

případě ještě trochu rozleželá, 

ohromí svou chutí a jednoduchostí 

zároveň. Je tak noblesní a tak 

jednoduchá, že už jen díky těmto 

dvěma vlastnostem výborně zapadá 

do konceptu svátečního pohoštění.

+  čas na  
odležení

D E N  M AT E K

upečené pusinky a uložte do lednice  

odležet alespoň na hodinu, ale klidně do 

druhého dne. Pavlovy vyjměte z lednice, 

ozdobte zbývajícím ovocem, jedlými  

květy a podávejte.

- TIP FlORENTÝNy -
Vaflovač, stejně jako sendvičovač, 

snese takřka všechno. Směle obrátí 

těsto piškotové, třené, míchané 

i kynuté v plátek dobré vafle. Mé 

bezvýhradné ano však má jen 

jedno těsto – kynuté a nadýchané. 

Vyzkoušejte bruselské vafle podle 

mého receptu na této dvoustraně.
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   Mléčné
LAHŮDKY
z jižních Čech
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etos slaví Madeta hned dvě významná 

výročí. V tomto roce uplyne 110 let 

od vzniku tradice značky Madeta. Od 

uvedení čerstvého smetanového krému 

Lipánek na trh to pak je 50 let, a to není 

zdaleka jediný důvod k oslavám.  

 

V jižních Čechách je pohled na pasoucí se 

krávy se zvoncem na krku příjemným ujiště-

ním, že některé věci se nemění. Ve zdejším 

čistém prostředí nepoškozeném průmyslem 

vzkvétal po staletí mlékárenský průmysl. 

Zpracování mléka se stalo pro tento kraj 

jednou z hlavních zemědělských činností 

a tak je tomu dodnes. Naše kroky vedou do 

Jindřichova Hradce, kde se nachází jeden 

z pěti závodů společnosti Madeta. My zde 

dnes navštěvujeme střediska specializovaná 

na výrobu čerstvého sýra Jihočeský cottage 

a smetanového dezertu Lipánek.

Tajemství sýra cottage 

Petr Novotný, vedoucí střediska výroby sýra 

Jihočeský cottage, nás s hrdostí provádí 

nově vybudovanou provozovnou, kde pro-

bíhá jediná výroba sýru cottage v Čechách. 

„Tady začala éra novodobého Jihočeského

cottage sýru. Původně se zakysávalo v ote-

vřených vanách, s harfami se manipulovalo 

ručně, ale zdejší nová technologie je uzavře-

ná, aseptická, plně automatizovaná.“ To nej-

sou zdaleka všechna „nej“, jimiž se v Madetě 

pyšní: „Vyvinuli jsme jedinečnou technologii 

zalévání sýrového zrna vychlazenou  

16% sladkou smetanou, zatímco většina 

konkurenčních výrobků používá smetanu 

kysanou. Náš Jihočeský cottage tedy není 

nakyslý.“ I z hlediska zdravé výživy je  

sýr cottage velmi žádaný, což je spolu  

s jedinečnou chutí důvod, proč se po něm 

v 90. letech prudce zvýšila poptávka. Tento 

čerstvý sýr se doporučuje pro přirozeně  

se vyskytující vysoký obsah lehce stravitel-

ných bílkovin, vápníku, nízkotučnost  

a nízký glykemický index. Cottage se začal 

podomácku vyrábět v Americe v  roce 1831. 

Z mléka se odebrala smetana na výrobu 

másla, kyselý zbytek se nechal vysrážet  

a odkapat. Dnes je výroba čerstvého hrudko-

vitého sýra zmodernizovaná. V obrovských 

nerezových zásobních tancích odpočívá 

šetrně pasterizované mléko, vychlazené na 

8 °C. V sýrařské vaně po zasýření a zakysání 

speciálními kulturami zraje 8 hodin. A právě 

v průběhu tohoto procesu dochází k zázrač-

nému oddělování sýrového zrna, základu 

budoucího sýra. Po vysrážení samotížně 

odtéká syrovátka a harfy uprostřed vany 

sýr nakrájejí na pravidelné kostky. Po prud-

kém zchlazení se zrno zatáhne a vytvaruje. 

Z jedné várky se připraví 16 000 balení sýru 

Jihočeský cottage a celý výrobní proces se 

otočí dvakrát za den. Kromě klasické ne-

ochucené verze se vyrábí Jihočeský cottage 

v různých příchutích, například s pažitkou 

nebo letní zeleninou. Nelze si nevšimnout, 

jak pečlivě se tady dodržují prověřené 

receptury, které zajišťují nejvyšší kvalitu. 

Díky dokonalé souhře moderních technolo-

gií se zkušenostmi sýrařů ovládajících své 

řemeslo voní Jihočeský cottage po čerstvém 

mléku, je hladký a jemný.

Jak se dělá Lipánek 

Když otevřete víčko a lžičkou naberete  

jemný krém Lipánek, hned při prvním 

Fotografie: moodley brand identity, Julian Mullan; Peter Mayr, Gunda Dittrich, Madeta, a.s.
Styling: Bernadette Wörndl. Text: Eva Rýznerová

L

JIHOČESKÝ COTTAGE-  
SKVĚLÝ K SNÍDANI  
I NA PŘÍPRAVU RYCHLÉHO POHOŠTĚNÍ.
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Dětské
TIramIsu s LIpáNkem

3 VANILKOVÉ MAXI LIPÁNKY,  
CELKEM O VÁZE 390 G

2 ŠÁLKY UVAŘENÉHO KAKAA,  
VYCHLAZENÉHO

 80 ML 33% JIHOČESKÉ SMETANY 

 100 G MOUČKOVÉHO CUKRU

2 BALENÍ DLOUHÝCH  
CUKRÁŘSKÝCH PIŠKOTŮ

2 LŽÍCE KAKAA, PROSÁTÉHO

10 +  čas na  
uležení20

Pomocí ručního šlehače vyšlehejte smetanu s cukrem 

dotuha. Opatrně přimíchejte Lipánek. Připravte si 

mističky nebo skleničky, ve kterých budete tiramisu 

servírovat. Piškoty postupně namáčejte v kakau. 

Ponořte je jen krátce, maximálně po dobu pár sekund, 

a vyrovnejte je v jedné vrstvě do mističek. Pokryjte 

polovinou krému, na který rozložte další vrstvu  

piškotů namočených v kakau. Zakončete vrstvou krému 

a nechte uležet přes noc v lednici. Před podáváním 

posypejte kakaem.

Rajčata opláchněte a osušte. Připravte si plech na pečení 

vyložený pečicím papírem, na který rozprostřete rajčata 

i se stopkami. Posypte cukrem a solí, zakapejte olivovým 

olejem a pečte 20 minut v troubě vyhřáté na 190 °C. 

Pět minut před dohotovením posypte rajčata sýrem 

Jihočeský cottage a nechte v troubě dojít. Mezitím 

uvařte špagety podle návodu na obalu. Horké špagety 

promíchejte se směsí pečených rajčat a sýra Jihočeský 

cottage. Rozdělte do hlubokých talířů a každou porci 

ozdobte čerstvou bazalkou.

4 30

400 G BILLA ŠPAGET

2 BALENÍ SÝRA JIHOČESKÝ COTTAGE

500 G KEŘÍKOVÝCH RAJČAT

4 LŽÍCE BILLA PREMIUM OLIVOVÉHO OLEJE

1 LŽIČKA NAŠE BIO TŘTINOVÉHO CUKRU

1 LŽIČKA BILLA MOŘSKÉ SOLI

ČERSTVÁ BAZALKA

Špagety
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Lipánek Maxi 
vanilkový 
130 g

Jihočeský cottage 
150 g

I N G R E D I E N C E

a Jihočeským cottage
   S pečeNýmI rajčaTy
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soustě oceníte jeho chuť. Lipánek je přesně 

takový, jaký očekáváte – jemný, lahodný, 

poctivý a dobrý. Ztělesňuje úsilí mnoha 

generací mlékařů a sýrařů. Výroba jednoho 

z nejoblíbenějších českých smetanových 

dezertů začala v českobudějovickém závodě 

v roce 1966. Dnes si díky dokonalé a stále 

stejné receptuře mohou děti pochutnávat 

na jedinečném Lipánku bez škrobu, dusíku, 

želatiny, konzervačních látek nebo umělých 

barviv, aromat či sladidel. Výroba se v roce 

1998 přesunula do Jindřichova Hradce. 

„Abychom mohli dnes vyrábět, včera jsme 

si museli připravit tvaroh,“ popisuje začátek 

procesu Petr Novotný. A zároveň tím prozra-

zuje hlavní přísadu – jde o kvalitní tvaroh 

z jihočeského mléka. Druhou důležitou  

složkou je smetanový polotovar, který se  

u klasického Lipánku vyrábí z 30% smetany. 

Základ se doplní o přírodní ochucující  

složku, cukr a Lipánek je hotový. Nejoblí-

benější příchutí je vanilka, ale také kakao, 

limetka nebo stále populárnější dua vanilka-

-kakao, jahoda-vanilka, kakao-banán. Moder-

ní balicí linka právě jede na plný výkon a do-

káže vyprodukovat až 19 000 kusů Lipánků 

za hodinu! Vnitřek kelímku je ozářený  

UV lampou, vyfouknutý a do naprosto steril-

ního prostředí se dávkuje krém. „Lipánek je 

prostě poctivý a dobrý, ochutnejte,“ nabízí 

nám náš průvodce. S radostí si necháme na 

jazyku rozplynout sladkou chuť dětství.

  

Madeta je dnes největší českou mlékáren-

skou společností. O úspěchu výrobků se 

značkou Madeta vypovídá také fakt, že 

Lipánek i Jihočeský cottage získaly národní 

značku Klasa, udělovanou ministrem země-

dělství mimořádně kvalitním potravinář-

ským výrobkům.

Na LIPáNKU sI POcHUTNÁ 

CeLÁ RoDINa. mAXI dUO 

PoTĚŠí VŠEcHNY, kTEřÍ 

SI NEmOHOu VYBrAT MeZI 

DvĚMa PŘÍcHUTĚMI.
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Sametově hebké průsvitné 
punčochové kalhoty 12 DEN.

 Perfektní kombinace matujícího 
vlákna a make-up efektu kryje 
drobné nedokonalosti pokožky 

a dodává perfektní vzhled 
nahých nohou.

Bábovka z MajolkyBábovka z Majolky
500g hrubé mouky, 250g cukr krupice, 500ml mléka, 
200ml Majolky, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr, 
citronová kůra, kakao
Postup: Mouku, cukr a prášek do pečiva nasypeme do mísy  
a promícháme. Přilijeme mléko, přidáme Majolku  
a citronovou kůru a promícháme. Dvě třetiny těsta  
nalijeme do předem vymaštěné a vysypané fromy  
a do zbytku těsta přimícháme kakao a také nalijeme do formy.  
Pečeme ve vyhřáté troubě na 175°C asi 45 min.

www.boneco.cz
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Fotografie: moodley brand identity; Julian Mullan

1. Prací gel Persil Color, 20 dávek, 2. Mýdlový čistič 5 v 1 Pronto, 750 ml, 3. Cif čistící krém Lemon 500 ml, 
4. Aviváž Silan Fresh Sky, 2 l, 5. PUR balzám aloe vera, 900 ml. Obsahuje výtažky z rostliny aloe vera, která je dobře známá  

pro své blahodárné účinky na pokožku, 6. Tvarované houbičky na nádobí Spontex 3 Supermax. V balení najdete tři houbičky pro  
účinné mytí nádobí, čištění hrnců usnadní spodní abrazivní vrstva, která poslouží i jako drátěnka.

Otevřete okna dokořán, pusťte si  

oblíbenou hudbu a jaro přivítejte  

úklidem domácnosti. S moderními  

čisticími prostředky může být  

uklízení zábava!

svĚžesT 

2

1

3

4

5

6

Jarn
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Vodňanská kachna na Váš
slavnostní stůl!

NIŽŠÍ OBSAH TUKU

GARANCE ČERSTVOSTI ČESKÝ PŮVOD

www.vodnanskadrubez.cz

NIŽŠÍ OBSAH TUKUNIŽŠÍ OBSAH TUKU
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Gusto inzerce -  kachna  2016 (230x140 + 3 mm spad).pdf   1   15.1.2016   11:26:22

OCHUTNEJTE
to nejlepší z MÁSLA

a OLIVOVÉHO OLEJE

*  Polynenasycené mastné kyseliny omega 3 (ALA) 
a omega  6 (LA) jako součást pestré vyvážené stravy 
při zdravém životním stylu přispívají k udržení normální 
hladiny cholesterolu v krvi. 

Více informací na www. ora.cz

Zdravá a lahodná.

Ochutnejte.
Flora s máslem.

*

NOVINKA

… burger jedine s Hellmann’s
TEN NEJLEPŠÍ
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Vodňanská kachna na Váš
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AJVARY, LJUTENICA 
A PEČENÉ PAPRIKY
Výrobky Natura Secret 
jsou vyráběny podle 
tradičních, domácích 
receptur. Neobsahují 
lepek, GMO, konzervanty, 
umělá barviva ani aditiva. 
Mají nízký obsah soli 
a tuku.

AJVARY, LJUTENICA 
A PEČENÉ PAPRIKY
AJVARY, LJUTENICA 
A PEČENÉ PAPRIKY
AJVARY, LJUTENICA 

Výrobky Natura Secret 
jsou vyráběny podle 
tradičních, domácích tradičních, domácích 
receptur. Neobsahují receptur. Neobsahují 
lepek, GMO, konzervanty,
umělá barviva ani aditiva. 
Mají nízký obsah soli 
a tuku.

FILETY TUŇÁKA
A SARDINKY
Vychutnejte si jedny 
z vynikajících fi letů
tuňáka a několik variací 
sardinek. Jsou zdravé 
a chutné. Oplývají 
množstvím Omega 
3 mastných kyselin. 

A PEČENÉ PAPRIKY
Výrobky Natura Secret 

lepek, GMO, konzervanty,
umělá barviva ani aditiva. 

A SARDINKY
Vychutnejte si jedny 
z vynikajících fi letů
tuňáka a několik variací 
sardinek. Jsou zdravé 
a chutné. Oplývají 
množstvím Omega 
3 mastných kyselin. 

ŠUNKOVÉ DELIKATESY
Šunkové delikatesy jsou kvalitní masné výrobky, 
vyrobené podle tradičních českých receptur. 
Mají vysoký podíl masa. Jsou ideální pro snídaňové 
sendviče, jako náplň baget nebo jako rychlá svačina 
a doplněk salátů.

Laska Dalboss, spol. s r.o. 182 00 Praha 8 – Česká republika I Wichterlova 10 I www.ldalboss.cz I info@ldalboss.cz I +420 283 850 948

LSK006001 Billa_gusto_2016_FINAL_230x140.indd   1 18/01/16   09:47
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léTo!Ahoj,

R E J S T Ř Í K  R E C E P T Ů R E J S T Ř Í K  R E C E P T Ů

Bramborový salát s vajíčky naměkko 23

Bylinkovo-citronové pesto 5

Dětské tiramisu s Lipánkem 60

Dušené mrkve s cizrnou a citronem 13

Dušený vepřový bůček Buta no kakuni 41

Filety ze pstruha s mrkvovým rizotem 13

Galetky s křepelčím vejcem a pikantní zeleninou 35

Křehká hnízda plněná speckem a špenátem 35

Kuře nadívané játrovou fáší 47

Lahůdková vaječná tlačenka 23

Lívanečky s karamelizovanými jablky 35

Minipavlovy s ovocem 57

--- 

Mrkvové chipsy s avokádovým dipem 13

Nadýchané bruselské vafle 56

Polévka ramen 41

Sekaná s vařenými vejci 47

Sváteční věnečky 48

Špagety s pečenými rajčaty a Jihočeským cottage 60

Tatarský biftek 23 

Temaki suši 41

Tříbarevný salát 31

Vejce ve skle 27

Vepřová pečeně na paprikách a fenyklu 47

Zapečené hrušky 28

---

 
Příští číslo časopisu

Gusto vychází

1. 6. 2016
–––

71

Luxusní řada 
extra hustých 

sprchových gelů.

Ucelená péče 
o vaši tvář, tělo 

a vlasy.

Akční cena platí pro nákup jednoho výrobku. 
Akce trvá od 1. 3. do 31. 3. 2016

Akční cena platí pro nákup jednoho výrobku. 
Akce trvá od 1. 3. do 31. 3. 2016

Palmolive Men sprchový gel
250ml, 2 druhy

Palmolive Gourmet sprchový gel
250ml, 2 druhy

8 590344 707083 8 590344 707090

39,90 Kč39,90 Kč



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



*1. 3. 2016 do 31. 3. 2016*

Zaini  dezer t 
230 g

běžná cena
179,90 Kč 12990

běžná cena
39,90 Kč 2990

-27%

-25%

běžná cena
259,00 Kč 15900

běžná cena
49,90 Kč 3990-20%

Akinu kachní  
prsí čka 
pro psy, 75 g

Akinu kachní  
nudli čky  
pro kočky, 50 g

Platnost kupónu je od 1. 3. 2016 do 31. 3. 2016 
a je platný pouze v prodejnách BILLA.

Platnost kupónu je od 1. 3. 2016 do 31. 3. 2016 
a je platný pouze v prodejnách BILLA.

Platnost kupónu je od 1. 3. 2016 do 31. 3. 2016 
a je platný pouze v prodejnách BILLA.

Platnost kupónu je od 1. 3. 2016 do 31. 3. 2016 
a je platný pouze v prodejnách BILLA.

Platnost kupónu je od 1. 3. 2016 do 31. 3. 2016 
a je platný pouze v prodejnách BILLA.

Platnost kupónu je od 1. 3. 2016 do 31. 3. 2016 
a je platný pouze v prodejnách BILLA.

100 g = 56,48 Kč

100 g = 59,80 Kč

1 l = 212 Kč

Roche Mazet 
šumivé  v íno  

Chardonnay, Syrah rosé, 750 ml

100 g = 53,20 Kč

běžná cena
109,90 Kč

běžná cena
67,90 Kč 4490

6990-36%

-33%

 100 ml = 93,20 Kč

100 g = 5,99 Kč

Meridol  
zubní  pasta 

75 ml

Bona Vita  
Corn f lakes 

750 g

-38%

M A G A Z Í N  C L U B U
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Roche Mazet  
šumivé  v íno  
Chardonnay, Syrah rosé
Akční cena platí pro nákup jednoho výrobku. Akční cena platí pro nákup jednoho výrobku.

Akční cena platí pro nákup jednoho výrobku.Akční cena platí pro nákup jednoho výrobku.

Akční cena platí pro nákup jednoho výrobku. Akční cena platí pro nákup jednoho výrobku.

-20%

Zaini  dezer t 
230 g

-25%

Akinu kachní  
prsí čka 
pro psy, 75 g

Akinu kachní  
nudli čky  
pro kočky, 50 g

-27%

Bona Vita  
Corn f lakes 
750 g

-36%

Meridol  
zubní  pasta 
75 ml

-33%-38%




