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večeře do
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EDITORIAL

Vítání
jara

Simona Breen

A je tu jaro – veselé, hravé, mnohoslibné. S prvními hřejivými paprsky přichází
naděje, která obrací pozornost k radostným stránkám života. Začněte svou cestu
za sluncem s druhým vydáním časopisu GUSTO, které naladí vaše chuťové pohárky
na jásavý rytmus. Nechte se inspirovat čerstvostí salátů, které za svou křehkou
krásou skrývají velké množství vitaminů a minerálů. Bez čeho si jaro nelze
představit, jsou lahodné chřestové výhonky. Prozradíme vám, jak nechat vyznít
jejich nevšední chuť. Dejte prostor své kreativitě a pusťte se (třeba poprvé) do
přípravy tradičních velikonočních sladkostí – beránka nebo jidášů. Až jimi ozdobíte
slavnostně prostřený stůl, promění se vaše úsilí v čirou radost.
S probouzejícími se silami jara se nám do žil vlévá touha procestovat kus světa.
Proč ale nezačít u nás? Regionální velikonoční menu v každém oživí vzpomínky
na šustění babiččiny zástěry, která s velkou láskou pekla nádivku s uzeným masem
nebo králíka na česneku. Až se nasytíte důvěrně známými vůněmi, můžete se
přenést na Blízký východ díky hummusu z cizrny nebo pod italské slunce se
salátem Caprese. A jak to vypadá, když svůj život zasvětíte láskyplnému řemeslu,
vám prozradíme v reportáži z kolínské pekárny. Kus poctivého přístupu, který
vládne v pekařství Jan Hankovec, by si každý z nás mohl přenést do své domácnosti.

Přivítejme jaro společně – poctivě a s gustem!

Vedení marketingu a BILLA Clubu
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Všechny tváře salátu
Křehoučká sousta salátu plná vitaminů a minerálních
látek vás po zimě vzpruží a zaženou jarní únavu.
Chutnají opravdu skvěle.

38
S T R A NA

46

Má vlast, má slast

Pečivo jako od babičky

Inspiraci pro tradiční menu na velikonoční neděli
jsme hledali v českých a moravských regionech,
kde se hoduje podle prastarých tradic.

Kolínské pekařství Jan Hankovec peče podle receptů
prarodičů současných majitelů. Jejich ručně pletené žemle
a dalamánky můžete ochutnat i v BILLE.
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Maso jako samet

Pozvání na oběd

Je libo voňavé telecí, delikátní jehněčí nebo
baby kuřátko? Maso z mladých kusů je mimořádně
šťavnaté a rozpadá se na jazyku.

Přesvědčíme vás, že obědvat v kanceláři
už nikdy nebude nuda. Zpestřete si den lahodnými
svačinkami, které si přichystáte doma.

50
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54

Rychle a skvěle

Jidáše, které nezradí

I za půl hodiny dokážete v kuchyňském království
vykouzlit zázraky. Poradíme vám, co v BILLE
nakoupit a jak vše uvařit s minimem času.

Kynuté pečivo pokroucené jako Jidášův charakter
zdobilo kdysi v rodinách každý velikonoční stůl. Jakmile
jidáše jednou vyzkoušíte, zamilujete si je!

S T R A NA

S T R A NA

3

INZERCE

Podělte se o svůj oblíbený rodinný recept v knize Hera Rodinné recepty.
P
Hera slaví 85. výročí a vy můžete slavit s námi!
Zúčastněte se jedinečné soutěže a zašlete nám své rodinné recepty společně
s fotograemi a příběhy, které se k receptům váží
Vítězné recepty budou uveřejněny v knize Hera Rodinné recepty
Nejlepší z vás mají navíc šanci získat unikátní dřevěný set Hera (vál, váleček a 2x vařečka),
se kterým pečení bude radost
Doba trvání soutěže je od 1. února do 31. května 2013
D

Více informací naleznete
na www.pecenijeradost.cz
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1. RADICCHIO
TREVISO

1

Atraktivní ametystově zbarvené
listy se vyznačují nahořklou chutí,
kterou lze vybalancovat například
smetanovo-sýrovou zálivkou.
Vanička, 400 g

2.LOLLO ROSSO

Listy zbarvené od temně
vínové až do modro-fialové
zaručují této odrůdě výsostné
postavení mezi saláty.
Vynikne ve směsi s ostatními
druhy salátů. 250 g

8
2

8.ŘÍMSKÝ SALÁT

Listy protáhlého tvaru jsou
lehce rozebíratelné, tužší
a křupavé. Právě římský
salát je ideální pro přípravu
světoznámého pokrmu –
salátu Ceasar. 800 g

7
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3. ŠPENÁT

7.
HLÁVKOVÝ
SALÁT

4

Výhodou hlávkového
salátu je, že ho
můžete kombinovat
s čímkoliv – s dalšími
druhy zeleniny,
šunkou, masem,
vejci či dokonce
s ovocem. 300 g
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6. RUKOLA

Výrazná peprná chuť
rukolových lístků nejlépe
vynikne v kombinaci
s rajčaty nebo s jemnějšími
druhy salátů.
110 g, Chef Menu

5.LITTLE GEM

Nasládlé a křupavé lístky
připomínají to nejlepší
ze salátu – srdíčko. V BILLE
najdete dva malé poklady
v jednom balení.
2 kusy, 180 g
Fotografie: Sonja Priller
Styling: Franz Karner

Vitaminy, vlákninu
a hlavně železo
najdete ve špenátových listech, vhodných
ke konzumaci za
studena i k přípravě
teplých pokrmů,
zejména nádivek.
130 g, Chef Menu

4.LEDOVÝ SALÁT

Ledový salát pochází z Kalifornie.
Je oblíbený pro svou křehkost,
odolnost a neutrální chuť,
kterou je třeba zvýraznit
citronovou nebo octovou
zálivkou. 450 g

6

B I LLA Z NAČ KY

o
n
á
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Dopřejte si špičkovou
gurmánskou snídani
s privátními značkami BILLA.
Provedeme vás jejich
neuvěřitelně bohatou nabídkou.
Stačí si jen vybrat podle
vlastního gusta.
---

B I LLA Z NAČ KY
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BILLA značka

Odborníci na zdravou stravu se
vzácně shodují – snídat je stoprocentně třeba. Hned po probuzení
je nutné nastartovat metabolické
procesy v těle. Pokud snídani
vynecháte, zpomalíte svůj metabolismus a tělo začne pracovat
ve stresovém režimu. Lidské
tělo funguje jako dobře seřízený
stroj. Pokud mu nedáte včas to,
co potřebuje, vrátí vám špatné
zacházení i s úroky. Absence
snídaně vede k poměrně rychlému energetickému vyčerpání
organismu, poklesu pracovní
výkonnosti a časnému nástupu
únavy. Dlouhodobé vynechávání
snídaní prokazatelně zapříčiňuje
i zpomalení látkové výměny
a následný nárůst podílu tukové
tkáně. Snídaně by měla tvořit
25 % celodenního energetického
příjmu a při jejím sestavování
byste měli mít na mysli vyvážený
poměr mezi živinami – tj. bílkovinami, tuky a sacharidy. Na snídani si tedy udělejte čas, stačí vstát
o deset minut dříve a dopřát si
dobrý pocit z právě začínajícího
dne u prostřeného stolu.

Hledáte-li kvalitní potraviny, pak BILLA
je pro vás tím nejlepším místem. S BILLA
značkou si můžete být jisti vynikající
kvalitou, čerstvostí a skvělou chutí. Každý
dodavatel je vybírán specialisty tak, aby
BILLA značka splnila nejvyšší očekávání
zákazníka. Ke snídani si z nabídky značky
BILLA dopřejte müsli, které je zdrojem
vitaminů a minerálních látek. S křupavým
müsli značky BILLA se můžete těšit
z výborné chuti a zároveň vychutnávat
jeho křupavost. Vybrat si můžete ze dvou
variant müsli.

Chef Menu
Pro všechny zákazníky, kteří bojují s nedostatkem času, přináší BILLA snadné řešení.
Privátní značka Chef Menu představuje
řadu čerstvých výrobků určených pro
rychlou přípravu či konzumaci, a to hotová
jídla, obložené bagety a housky a ovocné
či zeleninové saláty z vlastní produkce.
V rámci této značky jsou k dispozici produkty připravované bez umělých sladidel,
barviv a konzervačních látek. Chef Menu
vás přesvědčí o tom, že můžete jíst nejen
rychle, ale především zdravě a chutně.
K snídani si dopřejte nejrůznější druhy
pečiva obloženého podle vaší fantazie.

Naše BIO
Pokud se považujete za zodpovědného
spotřebitele, který klade důraz na kvalitu
potravin, pak rozhodně sáhnete po výrobcích s označením Naše BIO obsahujících
větší množství zdraví prospěšných látek –
vitaminů, minerálních látek a stopových
prvků. Pro biopotraviny platí přísnější
normy z hlediska složení a jsou více kontrolovány ve všech fázích výroby – od sklizně
až po zpracování. A právě v tomto ohledu
jsou biopotraviny „zdravější“ než konvenční
potraviny a svým způsobem i chutnější.
K snídani si můžete vybrat ze široké škály
mléčných výrobků, které dodají vašemu
tělu dostatek vápníku, a celozrnných
výrobků. Ty se vyrábějí z celozrnné mouky,
která obsahuje i vnější vrstvy zrna, bohaté
na vitaminy, minerální látky, esenciální
mastné kyseliny a vlákninu.
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Giuseppe Daddio není jen
tváří reklamní kampaně,
je šéfkuchařem, pro
kterého jídlo představuje
každodenní zázrak.
V Česku jste se stal díky spolupráci
s BILLOU obrovskou hvězdou.
Váš úspěch v Itálii je přitom spojený
se školou vaření Dolce & Salato…
Úspěch v Itálii přicházel krůček za krůčkem,
vůbec nepřišel rychle. Člověk především
nesmí ztrácet trpělivost a víru v dobrou věc,
musí oddaně pracovat, musí obětovat mnoho let úsilí. Být úspěšný neznamená být
slavný, úspěch je vyjádřený především tím,
jak ostatní reagují na vaši práci. Mohu říct,
že dnes, po mnoha letech poctivé práce,
patří moje škola vaření Dolce & Salato k nejdůležitějším kulinárním institucím v Itálii.

Jak byste charakterizoval
italskou kuchyni?
Italská kuchyně se řídí čtyřmi ročními obdobími. A také tím, co nám v té které sezóně
dá moře, pole nebo hory. Představte si
nahou ženu v její nevyumělkované kráse –

přesně taková je i italská kuchyně, nezakládá si na žádných rafinovaných procedurách
nebo ingrediencích. K tomu, abych uvařil
opravdu velmi chutné jídlo, mi stačí rajče,
bazalka a pramének extra panenského
olivového oleje. Za pár minut je hotový
jeden ze základních pilířů italské kuchyně –
špagety s čerstvým rajčetem a bazalkou.
Nevěřili byste, jak mimořádně chutnají!
Někdy je ale právě to nejtěžší držet se oné
jednoduchosti.

Co oceňujete v nabídce produktů
supermarketů BILLA?
V BILLE jsem si nejvíce oblíbil úsek ovoce
a zeleniny a také čerstvého pečiva. Bagety
jsou vždycky měkké a křehké, právě
vytažené z pece, přesně takové, jaké mají
být. Zmínil bych také, že v BILLE je možné
zakoupit velmi kvalitní olivový olej, který
je například pro přípravu italské kuchyně
naprosto nezbytný. Také nabídka sýrů
a čerstvých uzenin na krájeném úseku je
na nejvyšší úrovni. Myslím, že když žena
chystá večeři pro svou rodinu a vydá se
nakoupit do BILLY, pak zde najde všechno,
co potřebuje, navíc nádherně a přehledně
uspořádané a se zárukou, že kupuje to
nejčerstvější a nejkvalitnější zboží.

Říká se, že láska prochází žaludkem.
Je to podle vás pravda?
Ano. Určitě se dá pomocí jídla svádět.
A je krásné poznávat se při společném jídle
a skrze jídlo. Myslím, že jídlo je jako hudba.
Dokáže pohnout lidskými city.
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co možná nevíte
o Giuseppem Daddio:
narodil se ve městě Maddaloni,
v provincii Caserta roku 1976.
--je ambasadorem italské
mozzarelly z buvolího mléka
(Mozarella di bufala campana)
ve světě.
--školu vaření Dolce & Salato vede
společně s uznávaným
cukrářem Aniellem di Caprio.
--v roce 2009 vydal knihu
receptů Ricett´iss, za kterou
získal na mezinárodním knižním
veletrhu cenu Gourmand
World Cookbook Awards.
Kniha obsahuje 100 receptů
od předkrmů až po dezerty.
---

Jak si vysvětlujete úspěch italské
kuchyně ve světě?
Kdybych měl jmenovat tři důvody, které
italskou kuchyni proslavily, pak by to bylo
za prvé používání kvalitních, čerstvých
surovin, za druhé dokonalá znalost postupů
a za třetí střídmost – Italové nikdy nemíchají příliš ingrediencí dohromady.
V Itálii se říká, že italskou kuchyni najdete
po celém světě. Ale je opravdu těžké, aby
Italovi v tom širém světě zachutnalo.

Jaký vliv mají použité suroviny
na výslednou chuť?
U každého jídla, které toužíte uvařit, musíte
respektovat základní ingredienci, tu, která
tvoří jeho podstatu. Například – vaříte-li
z masa, pak je nutné obstarat si opravdu
kvalitní maso a zacházet s ním s úctou. Je
důležité stále se vracet ke klasické kuchyni,
která prastaré procedury předává. Vůbec
nic ale nenamítám proti současným trendům v kulinaření a rád je sleduji. Inovace
a tradice jsou dva elementy, které se dobře
doplňují. Klasická kuchyně je však bod,
ze kterého je nutné vždycky vycházet.
A kdo nezná tradiční kuchyni, uvaří jen
jakési nemastné neslané jídlo.
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CO NEVÍTE O CHŘESTU
Chřest se v západní Evropě začal šířit
jako zelenina kolem roku 1470, když se pěstoval
ve francouzských klášterech k léčebným kúrám.
Pro rozšíření chřestu ve Francii a jeho uplatnění
jako výborné lahůdky vykonal mnoho proslulý
zahradník krále Slunce Ludvíka XIV., který
založil ve Versailles první chřestové plantáže
ve Francii. Vášnivou milovnicí chřestu byla
markýza de Pompadour.
Latinský název chřestu je Asparagus officinalis,
tedy chřest lékařský. Chřest pomáhá při onemocnění
ledvin a močového měchýře, při poruchách funkcí
jater a žlučníku. Příznivě působí na srdce
a krevní oběh, ale i na nervovou soustavu. Je
vítanou prevencí proti vzniku nádorů trávicího
traktu a je prokázáno, že při časté konzumaci
chřest účinkuje též jako afrodiziakum.
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Osvěžující lahůdka, které
jsou připisovány zázračné
účinky, nesmí ve vašem
jarním gurmánském jídelníčku
chybět. Chřestová sezóna je
krátká, proto je třeba využít
právě teď ten nejlepší
chřest z BILLY.
---

Fotografie: Gerhard Wasserbauer
Styling: Akos Neuberger
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Grilovaný chřest
se zálivkou

Kuskus s chřestem
a kozím sýrem
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Slaný chřestový
koláč

I N G R E D I E N C E

1 svazek zeleného chřestu
1 SVAZEK BÍLÉHO CHŘESTU
1 NADROBNO NASEKANÁ
ŠALOTKA

2 šálky vývaru ze zeleninového
bujonu Naše Bio
I N G R E D I E N C E

200 G KUSKUSU NAŠE BIO
100 G ČERSTVÉHO KOZÍHO
SÝRU NAŠE BIO

I N G R E D I E N C E

5 lžic extra panenského
olivového oleje Naše BIO

2 svazky zeleného chřestu
3 LŽÍCE EXTRA PANENSKÉHO
OLIVOVÉHO OLEJE NAŠE BIO
SŮL A PEPŘ

Zálivka:
50 g másla Naše BIO
3 JARNÍ CIBULKY
2 LŽIČKY TŘTINOVÉHO
CUKRU NAŠE BIO

6 lžic extra panenského
olivového oleje Naše BIO
SŮL A PEPŘ
1 LŽIČKA PLNOTUČNÉ
HOŘČICE

2 lžičky Aceto Balsamico
Značka BILLA

4

20

Chřest omyjte, osušte, odstraňte dřevnaté
konce, dlouhé asi 4 cm, a v dolní třetině
oloupejte škrabkou na brambory. Vložte
na grilovací pánev nebo na gril, zakapejte
olivovým olejem, osolte a opepřete. Zprudka
ogrilujte ze všech stran. Na zálivku rozehřejte máslo, přidejte cukr a nechte zkaramelizovat. Přidejte nasekanou cibulku, osolte ji
a opepřete podle chuti, osmahněte za stálého míchání dozlatova. V míse vyšlehejte
olivový olej s hořčicí a balsamikovým octem
a vmíchejte do zálivky zkaramelizovanou
cibulku. Směsí přelijte grilovaný chřest.

SŮL, CUKR, CITRON A PEPŘ
NA DOCHUCENÍ

4

25

Kuskus zalijte vývarem ze zeleninového
bujonu. Nechte odstát, dokud se tekutina
nevstřebá a kuskus promíchejte vidličkou,
aby zůstal sypký. Přidejte nasekanou
šalotku. Chřest omyjte, odstraňte dřevnaté
konce, bílý chřest oloupejte si 2 cm pod
hlavičkou a pokračujte až ke spodnímu
konci výhonku. Chřestové pazouchy svažte
kuchyňským provázkem, aby se při vaření
stonky nepolámaly. Do velkého hrnce dejte
vařit vodu. Až začne vřít, přidejte 2 lžíce
soli, lžíci cukru a polovinu citronu. Vařte
zvlášť bílý a zelený chřest, po dobu přibližně 10 minut. Vychladlý chřest nakrájejte
na 2cm kousky, přidejte ke kuskusu. Osolte,
opepřete, zakapejte olivovým olejem
a citronem podle chuti a zdobte rozdrobeným kozím sýrem.

275 g čerstvého listového těsta
Značka BILLA
1 BALENÍ PLÁTKŮ
EMENTALER NAŠE BIO
100 G ANGLICKÉ SLANINY
VOCÍLKA

1 svazek bílého chřestu

1 ZAKYSANÁ SMETANA
NAŠE BIO
2 VEJCE NAŠE BIO

sůl a pepř

5 G MÁSLA NAŠE BIO

6

40

Těsto přeneste do kulaté koláčové formy
o průměru 26 cm. Propíchejte vidličkou
a dejte předpéct do trouby předehřáté na
190 °C. Bílý chřest uvařte podle postupu
uvedeném v předchozím receptu. Na těsto
umístěte chřest nakrájený na 2 cm kousky,
proložte slaninou a plátky sýra. Zakysanou
smetanu smíchejte s vejci, osolte, opepřete
a směsí zalijte koláč. Na povrch naneste
tenké plátky másla a pečte 25 minut při
teplotě 180 °C. Koláč je upečený, když nůž
zapíchnutý do středu vyjde čistý. Koláč
nechte ve formě zchladnout a podávejte.

- TIP Povrch koláče můžete před zapečením
posypat sýrem Parmiggiano Reggiano
Značky BILLA. Koláč tak dostane jemně
aromatickou příchuť.

14

BILLA CLUB

Čokoládové
vajíčko
Kinder Maxi
Surprise

100G

Čokoládový
zajíČek
Kinder

110G

Čokoládový
zajíČek
Mini
vajíčka
Irresistibly Smooth
z mléčné čokolády,
Lindor

z mléčné čokolády
s ručně vázanou stužkou
a rolničkou, Lindt

100G

100G

y
d
o
h
y
d
Hodoprovody
ím
pokušen h n i
m
í
n
č
o
n
o
vel ik
a k všic
Slad k ý m u ja k koled n íci, t y.
d
pod leh nom ilov n íci čokolá

Čokoládový
zajíČek
Ferrero
Rocher

Fotografie: Gerhard Wasserbauer

100G

BILLA CLUB

Kolekce
čokoládových
figurek
mini kuřátko
mini ovečka, mini zajíček
Lindt

5 X 10G

Dárkové balení
čokoládových
bonbonů
Stracciatella, Lindor

200G

15
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C H U T Ě JA R A

Maso

jako samet
Kolo ročního cyklu se začíná roztáčet.
Následujme zvyky našich předků
a dopřejme si na jarní tabuli maso
z mladých kusů. Pochoutky z mladých
zvířat byly vždy spojeny s oslavami
jara a života.
--

C H U T Ě JA R A

17

Fotografie: Sonja Priller
Styling: Franz Karner
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C H U T Ě JA R A
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C H U T Ě JA R A

--Na suché pánvi opražte fenyklová semínka a uložte
stranou. Jehněčí kotlety omyjte, osušte, na pánvi je
zasypejte opraženými fenyklovými semínky a zprudka
opečte na rozpáleném slunečnicovém oleji po každé
straně asi 2 minuty. Maso přendejte do pekáčku, do
výpeku přidejte portské víno, vinný ocet a vývar
a zredukujte tekutou směs na polovinu. Poté ji nalijte
na maso, které dejte péct do vyhřáté trouby. Pečte
zakryté doměkka při 190 °C, po dobu asi 45 minut.
V závěrečné třetině maso odkryjte a nechte povrch
kotletek zezlátnout.

I N G R E D I E N C E

4 jehněčí kotlety Naše BIO
LŽIČKA FENYKLOVÝCH SEMÍNEK
2 LŽÍCE SLUNEČNICOVÉHO
OLEJE NAŠE BIO

sklenička portského vína

2 LŽÍCE ACETO BALSAMICO DI
MODENA ZNAČKA BILLA
2 ŠÁLKY VÝVARU ZE
ZELENINOVÉHO BUJONU NAŠE BIO

2 bobkové listy

4

60
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vĺ
ně
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C H U T Ě JA R A
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C H U T Ě JA R A

Jarní
kuřátka

Telecí plátky
saltimbocca

I N G R E D I E N C E

Telecí plátky
4 PLÁTKY Z TELECÍ KÝTY
4 PLÁTKY PROSCIUTTA

4 lístky čerstvé šalvěje

1 DL SUCHÉHO BÍLÉHO VÍNA
OLIVOVÝ OLEJ NAŠE BIO
I N G R E D I E N C E

máslo Naše BIO
SŮL A PEPŘ

JARNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT

4 jarní kuřátka o váze okolo 650 g
PÁR PLÁTKŮ MÁSLA NAŠE BIO
NA POKLADENÍ KUŘETE
SŮL A PEPŘ NA DOCHUCENÍ

2 citrony Naše BIO

PÁR SNÍTEK ROZMARÝNU
NÁDIVKA:
3 DEN STARÉ HOUSKY

4 lžíce mléka Naše BIO

ŠPETKA MUŠKÁTOVÉHO OŘÍŠKU
SŮL A PEPŘ NA DOCHUCENÍ

2 vejce Naše BIO

200 G MLADÉHO ČERSTVĚ
VYLOUPANÉHO HRÁŠKU
50 G MÁSLA NAŠE BIO

lžička cukru

4

60

Kuřata omyjte, osušte, důkladně osolte
a opepřete. Připravte si nádivku: opraný
hrášek povařte nepřikrytý v osolené vařící
vodě 5 minut, sceďte a nechte odkapat.
Pak ho poduste na másle, oslaďte, osolte,
opepřete a lehce promíchejte. Přidejte
housky namočené v mléce, žloutky, muškátový oříšek, sůl a pepř. Sníh ze dvou bílků
vymíchejte dotuha a přidejte k nádivce.
Prostor uvnitř břišní dutiny kuřátek vyplňte
nádivkou. Kuřata svažte kuchyňským provázkem, poklaďte plátky másla, snítkami
rozmarýnu, přidejte citrony nakrájené na
poloviny a pečte ve středně horké troubě
lehce dozlatova celkem 50-60 minut.

1 kg brambor Naše BIO
uvařených ve slupce

1 BALENÍ ČERVENÉ ŘEPY
VAŘENÉ CHEF MENU
SVAZEK JARNÍ CIBULKY

2 lžíce olivového oleje
Naše BIO

2 LŽÍCE CONDIMENTO
BALSAMICO BIANCO NAŠE BIO
ŠPETKA SOLI A ŠPETKA CUKRU

1 bílý jogurt Naše BIO

4

D OP ORUČ UJE

- TIPY A TRIKY Telecí maso patří
v Itálii mezi nejoblíbenější druhy mas.
Název telecích plátků
saltimbocca lze
přeložit jako „skoč
do pusy“.
Telecí maso vždy
krájejte přes vlákno.
Budete-li krájet po
vlákně, plátky masa
se vám při vaření
zkroutí, smrsknou
a budou tuhé.

---

45

Vařené brambory na salát oloupejte,
nakrájejte na kolečka. Přidejte řepu nakrájenou na kolečka a nasekanou jarní cibulku
podle chuti. Na směs nalijte olej, ocet,
osolte, oslaďte. Salát lehce promíchejte
a polijte jogurtem. Plátky z telecí kýty jemně
naklepejte. Na každý položte plátek prosciutta, na něj list šalvěje, vše propíchněte
párátkem. V pánvi rozehřejte máslo, přidejte olivový olej. Až směs zpění, vložte do ní
telecí plátky. Dvě minutky opékejte a obraťte. Maso osolte, opepřete a podlijte bílým
vínem. Podávejte s bramborovým salátem.

Tele
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odně
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VŠE O VEJCÍCH

VŠE O VEJCÍCH

Fotografie: Gerhard Wasserbauer
Styling: Akos Neuberger
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E EOJ CD ÍÝCNHI
VŠE V
OŠ V

Energie

627
KJ/100 G

MINERÁLY:

FOSFOR

sodík,draslík

SELEN

vápník

VŠE O VEJCÍCH

Velikonoce znamenají konec zimy,
příchod jara, znovuzrození, radost.
K tradičním symbolům Velikonoc
patří už od pradávna vejce. Pojďme
se podívat na malý zázrak, který patří
mezi nejvýživnější a nejdostupnější
potraviny.
--Ve vejcích najdeme pohromadě všechny užitečné látky – bílkoviny, tuk, cukr, až třináct
vitaminů i minerály. Vaječný žloutek je plný
kvalitních a prospěšných látek, protože je
speciálně určen pro výživu nového malého
kuřete. Obsahuje všechen tuk vajíčka a bílkoviny a zároveň i vitaminy A, D, E. Jedinými
vitaminy, kterých je více ve vaječném bílku,
jsou vitamin B2 (riboflavin) a kyselina nikotinová (niacin). Žloutek také obsahuje více
fosforu, manganu, železa, jódu, mědi
a vápníku než bílek. Zinek je situován pouze
ve žloutku.
Pro spotřebitele je nesmírně důležité sledovat informace uvedené na obalu vajec. Na
obalu musí být například uvedena jakostní
třída vajec a to slovy třída A, neboli čerstvá.
U vajec třídy A může být použit doplňující
údaj o jakosti s označením extra nebo extra
čerstvá na baleních obsahujících vejce třídy A
do devátého dne po snášce. Dále zde musí
být uvedeno číslo balírny či třídírny a také
hmotnostní skupina (XL, L, M, S, popřípadě
označení Vejce různých velikostí), datum
minimální trvanlivosti, údaj o podmínkách
skladování a o způsobu chovu; na vnější
nebo vnitřní straně obalu musí být vysvětlen také kód producenta, který je umístěn
na vejci.

D OP ORUČ UJE

JAK POZNAT
A NAKOUPIT
DOBRÁ VEJCE?

PŘI NÁKUPU SE VŽDY
DÍVEJTE NA KÓD, KTERÝM
MUSÍ BÝT KAŽDÉ VEJCE
ORAZÍTKOVÁNO.
Kód se skládá z prvního čísla
(0-3), které označuje metodu
chovu nosnic.

0 – vejce nosnic v ekologickém

První číslo prozrazuje, z jakého chovu vejce
pochází. Je-li první jednička, pochází vejce
od slepic chovaných ve volném výběhu,
dvojka z halového chovu, trojka z klecového,
a je-li první nula, jde o vejce z ekologického
chovu. Další čísla a znaky na vejcích pak na
základě nařízení EU č. 2002/4/ES znamenají
kód státu a poslední číslo informuje o registračním čísle hospodářství.
Vejce používáme při přípravě mnoha pokrmů, v kuchyni, zejména v cukrářství, jsou
nepostradatelná. Zlepšují nejen chutnost
upraveného pokrmu, ale zvyšují i jeho výživnou hodnotu. Vejce se dají též připravit jako
samostatný pokrm. Vejce naměkko vaříme
3 minuty, vejce na hniličku 4 minuty, vejce
natvrdo 8-10 minut. Aby vajíčko při vaření
neprasklo, udělejte do něj nožem miniaturní dírku. Pomůže i ocet, který nalijete do
vody. Ten totiž lehce zvláční skořápku. Vejce
nechte chvíli ohřát, nepoužívejte je přímo
z lednice a vkládejte do vroucí vody. Po uvaření
vejce namáčejte do ledové vody, aby šla pak
zlehka oloupat.

chovu. Takoví chovatelé musí
splňovat nejpřísnější předpisy
a normy ekologického
zemědělství, třeba ty týkající se
kvality krmiva.
1 – vejce nosnic ve volném
výběhu. Nosnice mají kromě
haly k dispozici i volný výběh
porostlý vegetací, kde se mohou
chovat přirozeně.
2 – vejce nosnic v halách.
Někdy označuje i vejce z nosnic
chovaných na podestýlce.
3 – vejce nosnic v klecích.
Následuje kód země a poslední
čtyřčíslí informuje o hospodářství,
ze kterého vejce pochází.
Na našem obrázku jsou obě vejce
česká, což označuje kód CZ. Jedno
je velikosti XL z klecového chovu
(3), druhé je z ekologického
chovu (0), a poslední čtyřčíslí
7538, 7601 označují kód
hospodářství, kde byla vejce
vyprodukována.
---
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VŠE O VEJCÍCH

á
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VŠE O VEJCÍCH

Vejce
Benedikt

Rebarborový
crème brûlée

Španělská
tortilla

I N G R E D I E N C E

450 g rebarbory
2 LŽÍCE SMÍŠENÉHO LESNÍHO
KVĚTOVÉHO MEDU NAŠE BIO
ŠŤÁVA Z 1 POMERANČE

6 žloutků z vajec Naše BIO

1 VANILKOVÝ LUSK
400 ML SLADKÉ SMETANY

I N G R E D I E N C E

4 vejce Naše BIO
4 LŽÍCE OCTA
LŽIČKA SOLI

Na holandskou omáčku:
5 ŽLOUTKŮ Z VA JEC NAŠE BIO
200 G ZMĚKLÉHO MÁSLA
NAŠE BIO

šťáva z půlky citronu
Naše BIO
SŮL A PEPŘ

4

20

Vejce Benedikt: Přiveďte k varu litr vody,
mírně osolte a vmíchejte do vody lžíci octa.
Jedno vejce rozklepněte do hrnku. Promíchejte vroucí octovou vodu a do víru
uprostřed nechte sklouznout vejce. Povařte
dvě tři minuty, aby žloutek zůstal mírně
tekutý, a vyjměte děrovanou naběračkou na
porcelánový talíř. Vejce je lepší vařit postupně, jedno za druhým s tím, že pro každé
nové vejce přidáte do vroucí vody lžíci octa.
Holandská omáčka: Do většího kastrolu
nalijte na dva prsty vysoko vařící vodu.
Do menšího rendlíku dejte dvě lžíce studené vody, špetku soli a 5 žloutků. Rendlík se
žloutky postavte do vařící vody a za stálého
míchání nechejte žloutky zhoustnout.
Po částech přidávejte měkké máslo a za
stálého míchání vypracujte jemnou
omáčku. Na závěr přidejte šťávu z půlky
citronu, osolte a opepřete podle chuti.

100 g třtinového cukru Naše BIO +
6 lžiček na posypání

6

40

Rebarbora: Rebarboru omyjte a nakrájejte
na centimetrové špalíčky. Dejte do zapékací
misky, zakapejte medem a šťávou
z pomeranče. Pečte ve středně vyhřáté
troubě po dobu 20 minut.
Crème brûlée: Žloutky a cukr vyšlehejte
do světlé pěny. Ohřejte smetanu, do které
přidejte dřeň z vanilkového lusku a za stálého míchání do ní vlijte našlehané žloutky.
Jakmile začne směs tuhnout, sejměte z plotny. Troubu předehřejte na 180 °C a připravte si šest ohnivzdorných misek o objemu
180 ml. Do pekáče napusťte horkou vodu;
měla by sahat asi 1,5 cm pod okraj misek.
Ty naplňte do jedné třetiny rebarborou a zalijte horkým krémem. Pekáč vložte do trouby a pečte 30–35 minut, dokud směs trochu
neztuhne. Misky vyjměte z pekáče a na
několik minut je odstavte. Následně je uložte do chladničky. Před podáváním nasypte
na povrch každé misky lžičku cukru. Poté
vložte misky do horké trouby rozpálené na
maximum a nechte povrch zkaramelizovat,
dokud nevznikne tuhá cukrová krusta.

I N G R E D I E N C E

6 vajec Naše BIO
120 G NAPOLO VAŘENÝCH
BRAMBOR NAŠE BIO
(VAŘTE ASI 6 MINUT)
1 CIBULE

3 lžíce čerstvě nasekané petrželky
8 LŽIC EXTRA PANENSKÉHO
OLIVOVÉHO OLEJE NAŠE BIO
SŮL A PEPŘ

4

30

V pánvi, kterou lze vkládat do trouby,
rozehřejte olej, přidejte cibuli nakrájenou
na kostičky a osmažte dozlatova. Přimíchejte brambory nakrájené na tenké plátky.
V míse rozšlehejte všechna vejce se solí
a pepřem a zalijte jimi směs v pánvi. Opečte
na spodní straně dorůžova a odstavte.
Přendejte do středně vyhřáté trouby
a pečte po dobu 20 minut, dokud omeleta
neztuhne. Vyjměte pánev z trouby a nechte
ji 5 minut odpočinou na vlhké utěrce.
Nakrájejte na trojúhelníky, posypejte nasekanou petrželí a servírujte mírně teplé.

- TIP Tortillu můžete připravit také ze syrových
brambor. Ty je ale třeba nakrájet na
velmi tenké plátky, nejlépe na struhadle
typu mandolína.
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JÍDLO S SEBOU

JÍDLO S SEBOU
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Pozvání
na oběd
Vyhýbáte se obloukem
vývařovnám v okolí
svého pracoviště? Dobře
děláte. Oběd, který si
přichystáte doma
s láskou a péčí, rozbalíte
v práci s obrovskou
chutí. Čas, který
přípravě věnujete,
přitom nezabere víc než
20 minut a navíc vaše
chuťové buňky
procestují kus světa.
--

Fotografie: Sonja Priller
Styling: Franz Karner
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JÍDLO S SEBOU

Oběd podle českých chutí už
dávno neznamená nic zpátečnického.
Vyzkoušejte smažený sýr
v neodolatelném kabátku.
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JÍDLO S SEBOU
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JÍDLO S SEBOU

Smažák
de luxe

Hummus
z cizrny

Salát
Caprese

I N G R E D I E N C E

200 g okapané cizrny z plechovky
LŽIČKA MLETÉHO KMÍNU
LŽIČKA KARI

lžička sladké papriky

1 STROUŽEK ČESNEKU
2 LŽÍCE EXTRA PANENSKÉHO
OLIVOVÉHO OLEJE NAŠE BIO
I N G R E D I E N C E

2 celozrnné kaiserky
2 PLÁTKY EIDAMU,
CENTIMENTR SILNÉ
NA OBALENÍ:
VEJCE NAŠE BIO, HLADKÁ MOUKA
NAŠE BIO, STROUHANKA

sůl a pepř na dochucení

SLUNEČNICOVÝ OLEJ
NAŠE BIO NA SMAŽENÍ
PESTRÁ SALÁTOVÁ
SMĚS CHEF MENU

jogurtový dressing Chef Menu

1

20

Vejce rozšlehejte vidličkou, osolte a opepřete.
Sýry obalte v mouce, potom je namočte ve
vejci a nakonec obalte ve strouhance. Postup
opakujte, aby sýr při smažení nevytékal.
V pánvi rozehřejte 1 cm vrstvu oleje
a smažte sýr z obou stran dozlatova.
Nechte okapat na papírové utěrce.
Kaiserky rozřízněte, položte na spodní
polovinu smažený sýr, posypejte salátem
a zakapejte jogurtovým dresinkem. Přiklopte
horní polovinou. Pokud si chcete ušetřit
námahu se smažením, použijte do sendvičů
smažený Emmentaler Chef Menu.

- TIP V prémiové řadě Chef Menu najdete
nekonečně mnoho inspirace pro rychlý, ale
kvalitní oběd. Smažený sýr v sendviči můžete
například nahradit krůtím Cordon Bleu.

šťáva z půlky citronu
Naše BIO

SŮL A PEPŘ NA DOCHUCENÍ
LŽÍCE OPRAŽENÝCH
SEZAMOVÝCH
SEMÍNEK NA POSYPÁNÍ

K servírování:
bílý jogurt Naše BIO
PITA CHLÉB

1

15

I N G R E D I E N C E

7 keříčkových rajčat
250 G KULIČEK MOZZARELLY
5 ČERNÝCH OLIV

3 lžíce EXTRA PANENSKÉHO
OLIVOVÉHO OLEJE Naše BIO
SŮL A PEPŘ NA DOCHUCENÍ
LÍSTKY ČERSTVÉ BAZALKY

1
Okapanou cizrnu rozmixujte tyčovým
mixérem, přidejte citronovou šťávu,
rozmačkaný česnek a všechno koření.
Podle chuti osolte a opepřete.
Posypejte opraženými sezamovými semínky
a servírujte s jogurtem a rozpečeným
pita chlebem.

- TIP -

15

Rajčata omyjte a překrojte na poloviny.
Kuličky mozzarelly nechte okapat
a poté přidejte k rajčatům, stejně jako
olivy, osolte a opepřete. Vydatně zakapejte
olivovým olejem a ozdobte čerstvou
bazalkou.

K dovršení lehce exotického kulinárního
zážitku si dopřejte šopský salát Chef Menu
a meruňkový nektar Značka BILLA.

D O P O R UČ UJ E
- TIP Pokud chcete ušetřit svůj drahocenný čas,
příjemně vás překvapí chuťově vyvážený
salát s mozzarellou Chef Menu.
Chutná výborně s olivovým chlebem
Paillasse BILLA.
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V E L I KO N O Č N Í M E N U

Má vlast,
má slast
Postní období skončilo, nastává
čas hojnosti. Inspiraci pro tradiční
menu na velikonoční neděli jsme
hledali v českých a moravských
regionech, kde se hoduje podle
prastarých tradic.
--

V E L I KO N O Č N Í M E N U

39

Fotografie: Sonja Priller
Styling: Franz Karner
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V E L I KO N O Č N Í M E N U

Moravsk
ý
tř en
ý
berá
n
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V E L I KO N O Č N Í M E N U

Základ všech pokrmů
z horských krajů
tvoří brambory,
luštěniny, maso a vejce.
Velké popularitě se
těší také houby
a veškeré plodiny
získané sběrem.
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Ho s uzeným
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V E L I KO N O Č N Í M E N U

át em
se špen

V E L I KO N O Č N Í M E N U

Horalská nádivka
s uzeným masem

Šumavský králík
se špenátem

43

Moravský
třený beránek

I N G R E D I E N C E

1 králík, 1 cibule
100 G MÁSLA NAŠE BIO
2 BOBKOVÉ LISTY

6 zrnek pepře, lžička kmínu
4 STROUŽKY ČESNEKU
SŮL PODLE CHUTI
I N G R E D I E N C E

500 g vařeného uzeného masa
200 G ANGLICKÉ SLANINY
VOCÍLKA
6 VAJEC NAŠE BIO

6 housek

HRST ČERSTVÉ PETRŽELKY
3 STROUŽKY PROLISOVANÉHO
ČESNEKU

sůl a pepř na dochucení

ŠPETKA MUŠKÁTOVÉHO KVĚTU
2 DL VÝVARU ZE ZELENINOVÉHO
BUJÓNU NAŠE BIO

máslo Naše BIO na
vymazání pekáče

6

60

Uvařené uzené maso nadrobno nasekejte,
dejte do mísy, přidejte nakrájenou anglickou
slaninu, rozkvedlaná vejce, sůl, pepř,
muškátový květ, česnek, nasekanou
petrželku a na kostičky nakrájené, vývarem
zvlhčené housky. Vše dobře promíchejte,
potom nádivku vložte do máslem
vymazaného pekáče a pečte v troubě při
teplotě 180 °C po dobu 45 minut.

- TIP Místo housek můžete použít strouhanku
a přidat 250 ml mléka, v němž rozkvedláte
vejce. Do směsi můžete také promíchat
místo celých vajec jen žloutky, z bílků pak
ušlehat sníh, který nakonec do směsi
lehce promícháte.

Zadělávaný špenát:
3 BALENÍ ŠPENÁTU CHEF MENU
2 LŽÍCE EXTRA PANENSKÉHO
OLIVOVÉHO OLEJE NAŠE BIO

100 g másla Naše BIO

100 G HLADKÉ MOUKY NAŠE BIO
LŽÍCE NASEKANÉ CIBULE

sůl a pepř podle chuti

6

90

Jednotlivé porce lehce naklepejte, potřete
česnekem utřeným se solí a máslem
a vložte do pekáče společně s cibulí, pepřem
a bobkovými listy. Podlijte 2 dl horké vody
a přikryjte alobalem. Vložte do vyhřáté
trouby a pečte při 200 °C půl hodiny. Poté
potřete výpekem a pokračujte v pečení při
mírnější teplotě dalších 20 minut. Na posledních 15 minut odstraňte alobal.
Špenát opláchněte a zalijte horkou vodou,
blanšírujte 3 minuty. Nechte ho dobře okapat a jemně nasekejte. Připravte si světlou
jíšku: nechte rozpustit máslo a opražte na
něm mouku dorůžova, poté rozřeďte vodou,
ve které se blanšíroval špenát. Na oleji zpěňte cibulku, vložte nasekaný špenát, přidejte
rozředěnou jíšku, osolte, opepřete a chvíli
duste, dokud se nepropojí všechny chutě.

I N G R E D I E N C E

160 g másla Naše BIO
4 VEJCE NAŠE BIO
300 G MOUČKOVÉHO PROSÁTÉHO
CUKRU + CUKR NA POSYPÁNÍ

300 g prosáté hladké mouky
Naše BIO

1 DL ČERSTVÉHO SELSKÉHO
MLÉKA NAŠE BIO
½ SÁČKU DO PEČIVA

kůra z poloviny citronu Naše BIO
MÁSLO A HRUBÁ MOUKA NA
VYSYPÁNÍ FORMY

6

60

Máslo, 4 žloutky a cukr utřete do pěny. Poté
přidejte mléko a mouku, do které jste
zamíchali prášek do pečiva a strouhanou
citronovou kůru. Na závěr zlehka vmíchejte
4 bílky vyšlehané dotuha. Těsto vlijte do
formy na beránka, vymazané máslem
a vysypané hrubou moukou. Pečte 45 minut
při teplotě 180 °C. Zda je těsto dostatečně
tuhé, se přesvědčíte špejlí – když na ní
neulpí vlhké drobečky těsta, velikonoční
beránek je hotový. Upečeného, trochu
prochladlého beránka vyklopte a pocukrujte.
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V E L I KO N O Č N Í M E N U

Veselé

Velikonoce

V E L I KO N O Č N Í M E N U

NECHCETE udělat chybu při
výběru vín pro slavnostní
velikonoční oběd?
PORADÍME vám, jak na to.
---

Pro povzbuzení chuťových pohárků neexistuje
lepší aperitiv než perlivé či šumivé víno,
které je ceněné pro svou nezaměnitelnou
harmonii, jemný, ale přesto osobitý charakter
a elegantní, mimořádně jiskřivou chuť.

D OPOR UČ UJ E
Příznivci dobrého jídla a pití vědí, že pro noblesní šumivá a perlivá vína je
typický nižší podíl alkoholu a že taková vína nezasytí. Vyzkoušejte například
Prosecco Frizzante, Mucha Sekt Chardonnay nebo Bohemia Sekt Brut.
Jako doplněk ke králíkovi se hodí bílá vína, která se výborně snoubí i s dalšími
bílými masy. Nádech divočiny zvýrazní ovocně aromatická či kořeněná
bílá vína. Vyzkoušejte zlatavý Tramín z Templářských sklepů či delikátní
italský Pinot Grigio Veneto.
Na závěr si dopřejte sladké pohlazení – závan muškátového či tokajského
vína s vyšším zbytkovým cukrem povzbudí svou intenzivní chutí jemné
třené těsto. Do velikonoční beránka se budete zakusovat s o to větším
požitkem. Za sladký hřích určitě stojí Muškát moravský jakostní
(Vinné sklepy Velké Bílovice) nebo polosladké Tokaji Furmint.
–––
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U NÁS

U NÁS
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Že není možné zakousnout se do poctivého
rohlíku, který vás svou chutí zavane do
starých časů? Ale ano. Takový sen vám
splní čerstvé pečivo z pekařství
Jan Hankovec, které nakoupíte v BILLE.
---

Pečivo

jako od
babičky
Fotografie: Tina Herzl

S JEMNO
U
PĚNOU

INTENZIVNÍ
AROMA
S KRÉMOVÝM
POHLAZENÍM
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U NÁS

Když se v regále rozvoní čerstvé rohlíky,
pletýnky či vícezrnný chléb z rodinného
kolínského pekařství Jan Hankovec,
přivábí jejich intenzivní vůně zákazníky
z celé BILLY do oddělení pečiva. Pečivo
z rodinné firmy s více než staletou tradicí
můžete nyní ochutnat na 42 pobočkách.
Roman Nádvorník, ředitel pekárny Jan
Hankovec, sází na čerstvost: „Chuť rohlíku
je také o vzdálenosti pečiva z pekárny do
odběrního místa, proto se snažíme rozvážet
pečivo co nejčerstvější, vytažené z pece. V půl
desáté vyráží ze dvora první dodávka směrem
na Prahu, aby mohli zákazníci už v půl jedenácté
ochutnat teplé rohlíky nebo housky.“

Specialista na rohlíky
Rohlíky tvoří dvě třetiny produkce rodinné
firmy, jejíž současní majitelé jsou vnuky
zakladatele Jana Hankovce. Pátrali jsme po
tajemství, které dává pečivu „od Hankovce“
tak neopakovatelnou chuť. Poctivé řemeslo
nedá dopustit na kvalitní suroviny, v případě
rohlíků na výběrovou hladkou mouku a čerstvé
droždí prvotřídní kvality. Život pečiva začíná
v mísírně. Mísič láskyplně dohlíží na díže (do
každé z nich se přitom vejde 120 kg mouky),
v nichž se propojují všechny ingredience
v elastické těsto. Odtud těsto putuje do
podzemní místnosti, samotného srdce
pekárny, kde je kvůli neustále probíhajícímu
kynutí příjemné teplo – teplota nikdy nesmí
klesnout pod 28 °C. Čestné místo uprostřed
celé místnosti přísluší opravdové raritě –

místní pečicí lince, která je jedinou pecí svého
druhu v ČR. „Novou, elektronickou, pec si
dnes může koupit každý. My ale máme něco,
co nemá nikdo jiný. Naše pekárna se pyšní
linkou pocházející z padesátých let, která je
stále funkční. Vždyť upeče 100 000 rohlíků
denně!“ říká s nadšením Roman Nádvorník.
Díky souhře místních pekařů nejsou rohlíky
ledajaké, „Cílem je, aby si každý našel ten
svůj rohlík. Tvary se liší, stejně jako posypka,
na některých rohlících je více máku, jinde
více či méně soli. Pyšní jsme na neobvyklou
parcelaci povrchu rohlíku, tedy jeho popraskání. Tohoto efektu dosahujeme tradičním
způsobem – povrch rohlíku je zvlhčován
mokrým pláténkem,“ prozrazuje Roman
Nádvorník, který v pekárně prošel všemi
profesemi. Rohlíky se pečou od deváté hodiny
večerní do 12.30 následujícího dne. Mezitím
pec odpočívá a připravuje se na další směnu.
Pekárna žije čilým nočním životem – čerstvé
pečivo se expeduje od jedné hodiny v noci.
Na rozloučenou zašustí Roman Nádvorník
přepravkou, kde voní sedmdesát čerstvě
napečených rohlíků. A má pravdu – každý
z nich je originál.

INFO

V BILLE můžete
z pekařství Jan
Hankovec ochutnat:
rohlík mléčný
tradiční kolínskou housku
raženou
dědovu housku celozrnnou
babiččinu pletýnku
rohlík dědův celozrnný
rohlík vločkový celozrnný
chléb staročeský
chléb vícezrnný
chléb tradiční kolínský

50

C H Y T R É N Á PA D Y

Rychle

a skvěle
I za půl hodiny dokážete v kuchyni
vykouzlit zázraky. Stačí mít po
ruce všechny potřebné ingredience.
S kvalitními produkty BILLA vám
půjde práce od ruky.
---

Fotografie: Gerhard Wasserbauer
Styling: Akos Neuberger

C H Y T R É N Á PA D Y

Tortelloni
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C H Y T R É N Á PA D Y

Jarní rizoto
po italsku

Tortelloni
s bazalkovým pestem
a salátem
I N G R E D I E N C E

1 balení tortelloni se sýrem
Chef Menu
PESTO:
100 G ČERSTVÉ BAZALKY
2 LŽÍCE NASEKANÝCH MANDLÍ
I N G R E D I E N C E

400 g kulatozrnné rýže
(např. Arborio nebo Carnaroli)
300 G SÝRA GRANA PADANA
ZNAČKA BILLA
1 JARNÍ CIBULKA

2 karotky nasekané na
kostičky Naše BIO

2 CUKETY NASEKANÉ NA
KOSTIČKY NAŠE BIO
1 KONZERVA MLADÝCH
KRÁJENÝCH ŽAMPIONŮ
ZNAČKA BILLA

50 g másla Naše BIO

4 LŽÍCE EXTRA PANENSKÉHO
OLIVOVÉHO OLEJE NAŠE BIO
0,5 L VÝVARU Z KUŘECÍHO
BUJÓNU NAŠE BIO

salát polníček Chef Menu

4

30

Do hluboké pánve nalijte 4 lžíce olivového
oleje a polovinu másla, přidejte nadrobno
nakrájenou jarní cibulku, nechte zesklovatět
a poté přidejte karotky, cukety a žampiony,
promíchejte a na závěr přidejte
neopláchnutou rýži. Podlijte sběračkou
vývaru a míchejte, dokud se tekutina
nevstřebá. Tímto způsobem pokračujte,
dokud nespotřebujete všechen vývar.
Postupné přilévání vývaru a neustálé
míchání je tradiční postup, díky kterému
připravíte typické italské krémové rizoto.
Na závěr zamíchejte do rizota nastrouhaný
sýr a přidejte na zjemnění zbytek másla.
Rizoto servíruje na prohřátých talířích
a zdobte lístky polníčku.

2 stroužky česneku

1 DL EXTRA PANENSKÉHO
OLIVOVÉHO OLEJE NAŠE BIO
100 G SÝRA GRANA PADANO
ZNAČKA BILLA

sůl a pepř podle chuti
SALÁT Z RUKOLY:
1 BALENÍ RUKOLY CHEF MENU

100 g sušených rajčat
Značka BILLA

100 G KUKUŘICE ZNAČKA BILLA
1 DL EXTRA PANENSKÉHO
OLIVOVÉHO OLEJE NAŠE BIO

D OP ORUČ UJE

Jsem Ital, proto
je italská
KUCHYNě mému
srdci nejbližší.
Nebojte se jí
ani vy, protože
je nekomplikovaná.
Během třiceti minut
dokážete vykouzlit
pokrmy, které vám
a vaší rodině způsobí
obrovské potěšení.
---

šťáva z půlky citronu Naše BIO
SŮL A PEPŘ PODLE CHUTI

2

30

Bazalku utřete v hmoždíři společně
s česnekem a mandlemi. Postupně
přidávejte olej a nastrouhaný sýr. Třete,
dokud se všechny složky nepropojí.
Tortelloni uvařte podle návodu a promíchejte
s pestem. Na salátovou zálivku vyšlehejte
olej s citronem, solí a pepřem do hladké
emulze. Směsí zalijte rukolu, sušená rajčata
a kukuřici. Důkladně promíchejte
a podávejte jako přílohu k těstovinám.

- TIPY A TRIKY Bazalkové pesto je velmi koncentrovaná studená omáčka, kterou
vynalezli Janované ke zvýraznění
vlastní chuti bazalky. Jedinými
dalšími složkami jsou olivový
olej, česnek, piniové oříšky
či mandle a strouhaný sýr.
S těstovinami se pesto promíchá
těsně před podáváním, v žádném
případě se nesmí ohřívat či vařit.
Z úcty k janovské tradici
doporučuji připravovat pesto
ručně v hmoždíři, ale dnes už
není výjimkou příprava pesta
v kuchyňském robotu či pomocí
tyčového mixéru.
---
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J I DÁ Š E
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Typické velikonoční pečivo
z kynutého těsta má tvar
navzájem propletených pramenů
symbolizujících provazy,
na kterých se oběsil Jidáš, jeden
z dvanácti apoštolů.
I N G R E D I E N C E

500 g prosáté polohrubé
mouky Naše BIO
100 G PROSÁTÉHO
MOUČKOVÉHO CUKRU
100 G MÁSLA NAŠE BIO

200 ml sladké smetany

3 ŽLOUTKY Z VA JEC NAŠE BIO +
1 VEJCE NAŠE BIO NA POTŘENÍ
KOSTKA ČERSTVÉHO DROŽDÍ

citronová kůra z jednoho
citronu Naše BIO
ŠPETKA SOLI

NA DOKONČENÍ:
100 G MÁSLA NAŠE BIO

3 lžíce medu z pomerančových
květů Značka BILLA

12

90

Fotografie: Gerhard Wasserbauer
Styling: Akos Neuberger
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J I DÁ Š E

Připravte si kvásek. Do vlažné smetany rozdrobte
droždí, přidejte lžičku cukru a dvě lžíce mouky.
Kvásek nechte odpočívat na teplém místě,
dokud nezdvojnásobí svůj objem.

***

Do prosáté mouky v míse nakrájejte změklé máslo,
přidejte špetku soli a vše promíchejte. V mouce
utvořte důlek a nalijte do něj kvásek.

***

Těsto přendejte na pomoučený vál a vypracujte ho
v tuhé lesklé těsto a vraťte do mísy.

***

Přikryjte utěrkou a na teplém místě nechte
kynout hodinu.

***

Opět krátce prohněťte a rozdělte na 12 stejných kusů.

***

Z každého kusu udělejte dlouhý váleček,
přehněte ho v půlce a stočte do spirály.

***

Jidáše umístěte na plech vyložený pečicím papírem
a potřete rozšlehaným vejcem.

***

Troubu předehřejte na teplotu 170 °C a pečte
25 minut, dokud jidáše nezezlátnou na povrchu.

***

Vyšlehejte změklé máslo s medem a ihned po
vyjmutí z trouby směsí jidáše potřete.

D OP ORUČ UJE
Víte, že v pohanských
dobách představovaly jidáše
jakési obřadní pečivo, jež
symbolizovalo plodnost
a hojnost? Jidáše se jedly před
východem slunce na Zelený
čtvrtek a potíraly se medem,
aby byly prospěšné našemu
zdraví a uchránily nás před
hadím uštknutím. Podle
lidových tradic mohou
mít tvary zvířátek, ptáčků
a dalších tvorů, kteří mají
přivolat jaro.

J I DÁ Š E
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C E S T O VÁ N Í

Turecká
riviéra:
brána do Orientu
Jihozápadní pobřeží Turecka nabízí
všem milovníkům moře ještě něco
navíc. Snadno dosažitelné starobylé
kulturní památky i panensky
krásnou přírodu.
---
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Pokud chcete vidět nejzachovalejší antické amfiteátry, ale
i průzračně čisté moře, které je obklopené písčitými i kamenitými
plážemi, pak přijměte pozvání na Tureckou riviéru. Není překvapující, že v Turecku je k vidění více antických památek než
v samotném Řecku. Turecko je jediná země, na jejímž území
se nachází, respektive nacházely, dva ze sedmi divů světa –
mauzoleum v Halikarnassu, dnešním Bodrumu, a Artemidin
chrám v Efesu. Země, která svými hranicemi kopíruje poloostrov,
každému známý z hodin zeměpisu pod názvem Malá Asie, je
vskutku hranicí Evropy a Asie po všech stránkách. Starověké
Řecko bychom mohli hledat právě na území dnešního Turecka.
Cesta do pohádky
Přestože je do charakteru země vepsána
složitá poloha na pomezí Evropy a Asie,
vyzařuje neopakovatelnou atmosféru,
harmonicky tříštící západní korektnost
kořením východní touhy. Pro turisty je
Turecko jednou z nejkomfortnějších zemí.
Především pro ty, kteří se nechtějí vzdát
vysokých požadavků na servis spojený
s dovolenou, a přitom touží vytáhnout paty
ze starého kontinentu a poodhalit roušku
Orientu, pokuřovat vodní dýmku v čajovně,
pozorovat orientální tanečnice a naslouchat
tónům podmanivé, táhlé hudby. Hudbu
člověk slyší na každém kroku. Tradiční
turecká hudba je plná orientálních kudrlinek, vtáhne vás do dob sultánů a harémových tanečnic a vybaví se vám šepot
Šeherezády vyprávějící svému manželovi
jednu z tisíce pohádek…

Kudy kam
Turecko je svou celkovou rozlohou zhruba
780 tisíc km2 v podstatě desetinásobkem
rozlohy České republiky. Při jihozápadním
pobřeží je krajina velice podobná středomořským destinacím, zejména rychlým
přechodem pobřežní nížiny v horská pásma.
Středozemní a egejské pobřeží Turecka je
i proto velice oblíbenou destinací turistů.
V široké nabídce ITS BILLA Travel si můžete vybrat z pobytových zájezdů na Egejské
riviéře (letoviska Özdere, Kusadasi, nebo
riviéře Turecké (Alanya, Side). Pobřeží
Turecka lemují hotelové komplexy těch
nejvyšších cenových kategorií s kompletní
nabídkou ubytovacích a stravovacích
programů i prosté kempy.

Jak hodovali sultáni
Turecko jako potomek Osmanské říše, která
sahala od Balkánu přes Kavkaz na Střední
východ, má ve svém dědictví všechny nej-

lepší kulinární výtvory těchto oblastí, navíc
obohacené o velké množství ryb a mořských
plodů. Jedním z pilířů turecké kuchyně
jsou takzvané meze. Jedná se o malé porce
zeleninových, masitých, luštěninových
jídel doplněné o různé druhy pomazánek
a moučných jídel, zastoupených hlavně
různými typy slaných taštiček a palačinek.
V restauracích se neobjednává jedno jídlo,
jako je zvykem u nás, ale nejdříve přijde
obsluha s obrovských tácem malých talířků,
ze kterých si podle chuti vybíráte.
Kebab – kousky masa nabodnuté na jehle,
které se odkrajují a následně servírují.
Kebab má mnoho podob, od kuřecího po
jehněčí, od kořeněného po méně kořeněný.
Pyiaz – salát z bílých fazolí, cibule a zeleniny
zdobený vařenými vejci.
Gözleme – placky podobné našim palačinkám. Plní se ovčím sýrem, špenátem, mletým
masem nebo brambory. Servírují se přeložené na čtvrtiny nebo srolované jako palačinky.
Baklava – sladký dezert tvoří mnoho vrstev
velmi tenkého těsta. Každý list těsta je téměř
průhledný a spíše než těsto připomíná
hedvábnou látku. Mezi jednotlivými pláty je
umístěna ořechová náplň zalitá cukrovým
sirupem.
Turecká káva – zapomeňte na českého turka,
tedy nahrubo mletou kávu přelitou horkou
vodou. Turecký způsob přípravy kávy patří
mezi ty nejstarší a nejpůvodnější. Kávu si
nechte umlít na velmi jemno, téměř na pudr.
Do menší džezvy dejte dvě lžičky jemně
namleté kávy, přidejte 2 dl studené vody
a zamíchejte. Džezvu položte na sporák a nechte ji ohřívat. Káva začne postupně tvořit pěnu
na povrchu. Ve chvíli, kdy už skoro přeteče
přes okraj, džezvu na chvíli odstavte ze sporáku. Po chvilce ji můžete dát znovu zpět. Tento
proces opakujte třikrát. Třikrát nechte kávu
vzkypět. Jedině tak se z ní vylouhují všechny
dobré a chutné látky. Na závěr hodně oslaďte.

V Y H RAJ TE

dvě leteNky na
Tureckou riviéru!
Stačí odpovědět na jednoduchou otázku:
Jaké je hlavní město Turecka?
a) Istanbul b) Adana c) Ankara
Odpovědi zasílejte ve tvaru BILLACLUB
CLENSKECISLO ODPOVED,
(např.: BILLACLUB 1234567)
A na číslo 9002006.
SMS soutěž probíhá
od 6. 3. 2013 do 19. 3. 2013
Výhra zahrnuje dvě letenky na
Tureckou riviéru + veškeré poplatky
s tím spojené. (Výhru je možné spojit
s dokoupením samotného zájezdu
u ITS BILLA Travel s r.o. s tím, že bude
odečtena cena za letenky z ceny zájezdu.)
Výherce se po obdržení výherního
certifikátu domluví na všech podrobnostech s CK ITS BILLA Travel s.r.o. na
tel. čísle 800 220 800.
Dalších 10 soutěžících, kteří správně
zodpoví soutěžní otázku, získá jako
vedlejší výhru sadu skleněných
zapékacích misek SIMAX.
Podmínky soutěže:
1. Podrobné podmínky SMS soutěže
naleznete na www.billa.cz
2. Soutěžící se do soutěže přihlašují
zasláním svého členského čísla
a odpovědí na první soutěžní otázku
formou SMS v předem daném tvaru.
Soutěžící, kteří zašlou správnou
odpověď, postupují do dalšího kola
a obratem obdrží druhou a zároveň
finálovou soutěžní otázku.
3. Pro soutěž je zřízena telefonická
infolinka na čísle 777 710 418, která
je v provozu v pracovní dny od
9:00 do 17:00 hod.
4. SMS soutěž trvá od 6. 3. 2013 do
19. 3. 2013. Výherci budou prostřednictvím SMS informováni o výhře ihned po
skončení akce. Operátor bude výherce
kontaktovat do 31. 3. 2013
5. Cena jedné SMS zaslané do soutěže je
6 Kč vč. DPH. Službu technicky zabezpečuje
CREATO GROUP s.r.o. / Axima spol. s r.o. /
www.platmobilem.cz

www.itsbilla.cz, www.turecko.org
www.tureckem.eu
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To není jen VÍNO,
je to VÍCE než víno

bílé víno& limetka

růžové víno& grapefruit

bílé víno& broskev

www.verybyfamillecastel.com
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Skleničky a mističky Vitrum jsou designované
pro všechny příležitosti. Dokonalý den
začněte snídaní z prvotřídního skla a zakončete
chvilkou u vynikající kávy latte macchiato –
z vysoké skleničky chutná nejlépe. Udělejte
radost sobě nebo svým blízkým!

Skleničky whisky (3 ks), 59 Kč + 200 BILLA bodů, nebo 99 Kč / Skleničky long drink (3 ks), 59 Kč + 200 BILLA bodů, nebo 99 Kč
Skleničky latte (2 ks), 59 Kč + 200 BILLA bodů, nebo 99 Kč / Skleničky na čaj s podšálkem (2 ks), 109 Kč + 400 BILLA bodů, nebo 199 Kč
Miska 11 x 11 s podšálkem (2 ks), 109 Kč + 400 BILLA bodů, nebo 199 Kč / Miska 11 x 11 (4 ks), 89 Kč + 300 BILLA bodů, nebo 159 Kč
Miska 17 x 17 (2 ks), 89 Kč + 300 BILLA bodů, nebo 159 Kč / Miska 23 x 23 (1 ks), 89 Kč + 300 BILLA bodů, nebo 159 Kč
Staňte se členy BILLA Bonus clubu a užívejte si výhodných nabídek a slev! Akce platí od 6. 2. do 30. 4. 2013.
Fotografie: Gerhard Wasserbauer
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BY LI N KY

Bez nich se totiž v žádné
moderní kuchyni čarovat nedá.
V BILLE jsou k dostání vždy
čerstvé, v prvotřídní kvalitě,
připraveny vykonat zázraky.
--Fotografie: Sonja Priller, Shutterstock
Styling: Franz Karner

BY LI N KY
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Magická
síla bylinek
Dříve než se pustíte
do dalšího kulinářského
dobrodružství,
zkontrolujte, jestli
vám nechybí
bylinky.

64

...

Tymián
Bazalka
Petržel
Pažitka

...
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BY LI N KY

Č

erstvé bylinky zazáří
v mnoha hlavních jídlech,
v polévkách, omáčkách
a salsách, oživí další ingredience
v marinádách, směsích na potírání
masa a v omáčkách. Velmi snadno
si připravíte i bylinkové máslo
či zálivky na nejrůznější saláty,
vyzkoušet můžete i báječné likéry,
sirupy a čaje.
Bylinky používalo lidstvo odpradávna.
Archeologové zjistili, že už v době kamenné
si pračlověk zpestřoval chuť ulovené zvěře
konzumované v syrovém stavu různými
lesními plody, lístky a kořeny. Ve starověku
a středověku se používání bylinek rozšiřovalo po Evropě díky objevným cestám mořeplavců jako Marco Polo a Kolumbus, kteří
ze svých cest přiváželi stále nové bylinky
a koření. O rozšiřování bylinek mezi lidmi
se velmi zasloužili mniši, kteří pomáhali
vypěstovanými léčivkami v boji proti řadě
nemocí. Jejich poznatky, často opředené
pověrami, se šířily z generace na generaci,
a tak postupně vznikalo lidové léčitelství.
V BILLE si můžete vybrat z velkého
množství bylinek. Nezapomínejte je po
přinesení domů pravidelně zalévat,
na okenním parapetu vám vydrží i několik
týdnů. Můžete je zkusit také přesadit do
většího květináče, nebo je ve vegetativním
období vysadit na zahrádku. Je dobré vědět,
jaké chuti a vůni dáváte přednost a pro
přípravu jakého jídla bylinky budete používat. Čerstvá bylinka se najde v BILLE pro
každého milovníka kvality – pohladit dlaní
snítky rozmarýnu nebo uštipovat lístky
bazalky je povznášející pocit.
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Bazalka
Atraktivní a voňavá stálice mezi bylinkami
nejlépe vynikne v kombinaci s rajčaty
a měkkými sýry. Mladé listy bazalky se
užívají k přípravě salátů a sušené listy jako
koření zejména na maso, ryby, luštěniny,
k ochucování tvarohu a uzenin, ale i do
polévek a omáček.

Petržel
Jedna z nejoblíbenějších bylinek podporujících trávení a vylučování žaludečních šťáv.
V české kuchyni se těší velké oblibě petržel
kadeřavá, která je nezbytnou součástí
polévek či pomazánek. Její příbuzná petržel
hladkolistá je aromatičtější a obsahuje i více
vitaminu C.

Máta peprná
Máta peprná odstraňuje křeče, a to zvláště
v trávicím ústrojí, povzbuzuje vylučování
trávicích šťáv, působí protizánětlivě, používá
se při bolestech hlavy, nespavosti a astmatu.
Vynikne též v ovocných salátech, mléčných
koktejlech a moučnících.

Pažitka
Dodává salátům a studeným omáčkám
jemné cibulkové aroma, má však jemnější
chuť. Pažitka obsahuje značné množství
vitaminů C a B2, proto bývá zejména na jaře
oblíbenou naťovou zeleninou. Velmi efektní,
a přitom málo využívané, jsou její fialové
květy, které jsou jedlé.

Tymián
Babičky ho znaly pod názvem mateřídouška.
Napomáhá trávení, má dezinfekční účinky
a působí proti nadýmání. Jeho typická
pryskyřičná vůně tvoří základ pro přípravu
pikantnějších jídel z drůbežího, jehněčího
a rybího masa. Tymián se hodí také do
nádivek a k zelenině.

Petržel

T y mián

D OP ORUČ UJE

- BYLINKOVÉ JINOTAJE V oblasti používání bylinek
pro kulinární účely si získali věhlas
především Francouzi.
Právě oni dali světu názvy pro
nejznámější směsi bylinek.

Bouquet garni

název pro bylinky svázané do
kytičky nebo do plátěného sáčku,
které se vaří s omáčkami, polévkami
nebo masovými pokrmy. Před
podáváním se z jídla odstraní. Směs
se obvykle skládá z bazalky, majoránky,
oregana, rozmarýnu a šalvěje.

Fines herbes

označuje směs jemně roztlučených
sušených bylinek. Nachází se
v ní bazalka, kerblík, majoránka,
pažitka, petrželka, rozmarýn
a saturejka. Směsí se koření mletá
masa, masové pokrmy a omáčky.

Herbes de Provence

směs sušených bylinek, která
obsahuje bylinky typické pro
Provence: fenykl, levanduli, oregano,
rozmarýn, šalvěj, tymián a yzop.

Paž i t k a

Má
p e p rt a
ná

Oli, tak už zase
Budeme rozdávat
tablety!

velká soutěž
s olmíky

Hledej kódy pod obaly Olmíků, jdi na www.olmici.cz a můžeš soutěžit

o 130 skvělých cen.
Více informací na www.olmici.cz. Soutěž trvá od 4. 3. 2013 do 2. 6. 2013.
INZERCE
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Velký úklid baví málokoho,
ale široká škála účinných
čisticích prostředků Clever
za výhodné ceny vám ho
náramně usnadní. Přivítejte
první sluneční paprsky
v domově zářícím čistotou!

ČISTICÍ
PROSTŘEDEK
NA OKNA

ČISTIČ
KOUPELEN

sklo a zrcadla,
Clever, 1 l

Clever, 750 ml

ČISTICÍ KRÉM
TEKUTÝ
Clever, 500 mg

ČISTIČ
KUCHYNÍ
S VŮNÍ
CITRONU

Clever, 750 ml

UNIVERZÁLNÍ
VLHČENÉ
UBROUSKY

Clever, 80 kusů

Fotografie: Sonja Priller

Billa_inzerce_1_2013_press.pdf 1 1/15/2013 3:33:06 PM
INZERCE

inzerce_Kunin_mleka_230x140.indd 1

06.02.13 9:34

Recepty a další informace na www.krutimaso.cz
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s

o
r
b
í
tŘ
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Dodejte lesk vašemu stolování
s luxusními sadami příborů
z ušlechtilé oceli. Stačí sbírat
s kartou BILLA Clubu body
z každého nákupu, zvolit
sadu příborů podle vašeho
přání a užít si hodování jako
na zámku.

Sada příborů (4 ks), 199 Kč + 300 BILLA BODŮ, NEBO 349 Kč
Sada steakových příborů (2 ks), 199 Kč + 300 BILLA BODŮ, NEBO 349 Kč
Sada dezertních vidliček (6 ks), 199 Kč + 300 BILLA BODŮ, NEBO 349 Kč / Lopatka na dort (1 ks), 199 Kč + 300 BILLA BODŮ, NEBO 349 Kč
Sada kávových lžiček (6 ks), 199 Kč + 300 BILLA BODŮ, NEBO 349 Kč / Sada lžiček na latte (6 ks), 199 Kč + 300 BILLA BODŮ, NEBO 349 Kč
Salátová sada (2 ks), 199 Kč + 300 BILLA BODŮ, NEBO 349 Kč / Pro členy BILLA klubu až do 2. 4. 2013 za zvýhodněnou cenu.
Fotografie: Sonja Priller

Troufni si na jemnost..

REJSTŘÍK
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Letní sezona vyniká největší
pestrostí zeleniny a ovoce. Připravíme
je pro vás tak, že léto nebudete chtít
strávit u vody, ale v kuchyni. Těšte se také na
jemná grilovaná masa provoněná
bylinkami a osvěžující nápoje.
Plus: Jahodový sen
Dokážete si představit začátek léta bez jahod?
My ne. Jsou totiž neodolatelné a v našich receptech je
necháme vyznít v jejich nejlahodnějších tónech.
Příští číslo časopisu
Gusto vychází

7. 6. 2013

REJSTŘÍK RECEPTŮ

REJSTŘÍK RECEPTŮ

Grilovaný chřest se zálivkou

Slaný chřestový koláč 13

z karamelizované cibulky 13

Smažák de luxe 37

Horalská nádivka s uzeným masem 45

Španělská tortilla 29

Hummus z cizrny 37

Šumavský králík se špenátem 45

Jarní kuřátka s hráškovou nádivkou 21

Telecí plátky saltimbocca s jarním

Jarní rizoto po italsku 53

bramborovým salátem 21

Jehněčí kotletky na portském víně 19

Tortelloni s bazalkovým pestem

Kuskus s chřestem a kozím sýrem 13

a salátem z rukoly 53

Moravský třený beránek 45

Vejce Benedikt s holandskou omáčkou 29

Rebarborový crème brûlée 29

Velikonoční jidáše 55

Salát Caprese 37

---
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NOVINKA
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8990

-25%

-27%

6490

běžná cena
89,90 Kč

běžná cena
119,87 Kč

Mill Cellars

Lacalut

Platnost kupónu je od 1. 3. 2013 do 31. 3. 2013
a je platný pouze v prodejnách BILLA.

Platnost kupónu je od 1. 3. 2013 do 31. 3. 2013
a je platný pouze v prodejnách BILLA.

Sensitive

Chardonnay, Shiraz (Austr.)

-30%

279

90

běžná cena
399,90 Kč

-27%

79

90

běžná cena
109,90 Kč

Persil

To b l e r o n e

Expert Duo Caps
Color Doypack 40 praní
Regular Doypack 40 praní

One by One, 200 g

Platnost kupónu je od 1. 3. 2013 do 31. 3. 2013
a je platný pouze v prodejnách BILLA.

Platnost kupónu je od 1. 3. 2013 do 31. 3. 2013
a je platný pouze v prodejnách BILLA.

-30%

8990

běžná cena
139,90 Kč

-25%

449

90

běžná cena
599,90 Kč

Carbonell

olivový olej extra virgin 500 ml

Jack
Daniels

Platnost kupónu je od 1. 3. 2013 a do 31. 3. 2013
je platný pouze v prodejnách BILLA.

Platnost kupónu je od 1. 3. 2013 a do 31. 3. 2013
je platný pouze v prodejnách BILLA.
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-25%

-27%
Lacalut

Mill Cellars

Akční cena platí pro nákup jednoho výrobku.

Akční cena platí pro nákup jednoho výrobku.

Sensitive

Chardonnay, Shiraz (Austr.)

-27%

-30%
Persil

To b l e r o n e
One by One 200 g

Expert Duo Caps Color Doypack 40 praní, Regular Doypack 40 praní

Akční cena platí pro nákup jednoho výrobku.

Akční cena platí pro nákup jednoho výrobku.

-25%

Jack Daniels
Akční cena platí pro nákup jednoho výrobku.

-30%
Carbonell

olivový olej extra virgin 500 ml
Akční cena platí pro nákup jednoho výrobku.

