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A najednou je tady podzim s chladnějšími rány a zástupy školáků mířících do lavic. Návratem  
do ostřejšího tempa se nenechte vykolejit, naopak využijte nastřádané energie z léta. Třeba  
k velkolepému koncertu v kuchyni. Na podzimu je nejúžasnější to, že právě dozrávají ty nejlepší  
plody, jaké svět zná. Švestky, hrušky, jablka, dýně… Dýně je jednou z mnoha sezónních zelenin,  
které dokážou zpestřit jídelníček a v prodejnách BILLA máte na výběr z různých druhů (str. 5). 
Teplo domova umocní vůně pečeného masa. Co třeba vsadit na pěkný kousek vepřového a uspořádat 
hody na jeho počest? Maso vysoké kvality a českého původu najdete v BILLE pod značkou Vocílka.  
O tom, s jakou péčí se maso Vocílka zpracovává, se můžete přesvědčit v naší reportáži z Plané  
nad Lužnicí (str. 26). K šťavnatým masovým soustům si dopřejte sklenku opravdu dobrého vína  
z moravských vinic (str. 14). A kdo chce ve volných chvílích raději brouzdat barevným listím,  
ušetří čas při vaření těstovin. Jejich rozmanité tvary a rychlá příprava potěší všechny členy rodiny 
(str. 20). Počkejte chvilku, ještě něco. Oslaďte si příchod podzimu šnekem z kynutého těsta se  
švestkami a makovou nádivkou (str. 42) nebo andělským koláčem s hruškami (str. 51).

 

Podzim je fascinující sezónou, podlehněte mu bez výčitek…
 
 
 
 
 
Vedení marketingu a BILLA BONUS CLUBU
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T O  N E J L E P Š Í

z  o b s a h u

Královna podzimu
Dýně zraje celé léto, aby zazářila  

v plné kráse na našich talířích. Jemná chuť  
dužiny ji předurčuje k mnohostrannému využití.
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20
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26
S T R A NA

Rozmanité těstoviny
Těstovinami potěšíte každého člena rodiny.  
Jsou rychlé, na přípravu nenáročné a podle  

expertů na výživu také zdravé.

Vepřové hody
Vepřové patří v Čechách k nejoblíbenějším  
masům už po tisíciletí. Pojďme nahlédnout  

pod pokličku značky Vocílka.
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Vůně jehličí
Houby jsou kouzelnou přísadou s velmi  

intenzivní vůní. Objevte s námi kombinace,  
ve kterých houby patřičně vyniknou.

14
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42
S T R A NA

48
S T R A NA

Pravda o víně
Morava, a zejména její nejjižnější část,  

je tradičním vinařským regionem. A právě  
zde sídlí společnost Vinselekt Michlovský.

Šnek se švestkami a mákem
Tak prosté jídlo jako kynutý koláč získá nové body,  

když si pohrajete s tvarem a naplníte  
ho švestkami a mákem.

Právě sklizeno
Poskládejte podzimní menu z těch  

nejvyzrálejších jablek, hrušek a dýní!  
Jednoduché recepty dají vyniknout jejich chuti.
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1. Patison Dužina je spíše moučná a hodí se na dušení nebo do zeleninových směsí. 2. Máslová dýně Butternut Je skvělá zejména do  
sladkých pokrmů, jako jsou koláče s dýňovou náplní, cheesecake nebo jako základní ingredience do marmelád a čatní.  

3. Muškátová dýně Pevná struktura a sytě oranžová barva ji předurčují k samostatnému zpracování. Vyzkoušejte ji jako přílohu k pečenému  
masu nebo jako součást orientálních zeleninových směsí. 4. Dýně hokkaido Nejoblíbenější druh dýně. Polévka z dýně hokkaido s trochou  

smetany je základem podzimních kulinárních plánů. 5. Dýně špagetová Tento lahodný druh dýně se po tepelné úpravě rozpadá  
na vlákna vzhledem připomínající špagety. Vynikne v kombinaci s dlouhými těstovinami. 
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Fotografie: Sonja Priller
Styling: Franz Karner
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podzimuKRÁLOVN
A  

Jen málokterá zelenina se chlubí tak všestrannými 
vlastnostmi jako dýně. Může být prostým  
sezónním jídlem i lahůdkovou záležitostí.



1. Geometrická sada čtyř pravítek, Vector 2. Sešit A5, 80 listů 3. Sada zvýrazňovačů, 4 kusy, Vector 4. Nůžky lux 5.5“, nerez ocel  
5. Vodovky, 12 barev 6. Štětce, 10 ks, Vector 7. Malířská paleta, Vector 8. Kalkulačka vědecká – 2řádkový displej,   

statistická kalkulačka s funkcí STAT 9. Počítadlo 10. Sáček na bačkůrky 11. Gelové pero, 8 ks
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Fotografie: moodley brand identity; Julian Mullan.

Chutné svačinky děti slupnou na počkání  

a nová výbava aktovek je povzbudí 

 k návratu do školních lavic. 
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1. Kubík WaterSport, příchuť borůvek s vitaminy, 500 ml 2. Kubík PlayWatermelon, multiovocno-mrkvový nápoj, 400 ml 
3. Hello Simpsons, jablečný nápoj s přídavkem vitaminu C, 330 ml 4. Hello, pomerančový nápoj s přídavkem vitaminu C, 250 ml   

5.  Hello, jablečný nápoj s přídavkem vitaminu C, 250 ml  6. Relax, jablečno-broskvovo-jahodový nápoj, 200 ml 
7. BILLA Billáček, vanilkový nebo duo kakaovo-vanilkový, 130 g 8. BILLA Dezert z tvarohu a jogurtu, vanilkový nebo čokoládový, 130 g  

9. Kubík, 100% ovocná kapsička z ovoce (banán, jablko) a mrkve, 100 g 
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Fotografie: moodley brand identity; Julian Mullan.
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Fotografie: Gunda Dittrich
Styling: Bernadette Wörndl

Vůně hub upoutá pozornost už z dálky a dokáže  
vytvořit úžasnou domácí atmosféru. Čerstvé  

houby zpestří jídelníček, sušené houby  
dodají nezaměnitelné aroma.
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houbová
 omáčka 

Smetanová 
s houskovými knedlíčky
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s houbami šitake

ČČínské
nudle
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ŽAMPIONO
VÝ

TATARÁK



I N Z E R C E

Papyrus inzerce Billa zdravi 215x140 v03.indd   1 15.07.14   17:18

Nechte se okouzlit chutí bylinek

»  S nižším obsahem 
tuku a soli

»  S bylinkami ze zahrádky

»  Snadno rozpustitelné, drolivé

»  Bez konzervantů a barviv

»  Bez přidaného glutamanu sodného

TI BUJONY ZE ZAHRADKY BILLA 215x140 V01.indd   1 15.07.14   20:49
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Čínské nudle  
s houbami 

šitake 

I N G R E D I E N C E

 400 G  ČÍNSKÝCH VAJEČNÝCH NUDLÍ

   6  LŽIC BILLA SLUNEČNICOVÉHO   
   OLEJE 

   2 JARNÍ CIBULKY

   2CM KOUSEK ZÁZVORU,  
   NASTROUHANÉHO  
 200 G VOCÍLKA KUŘECÍCH PRSÍČEK

 100 G  SUŠENÝCH HUB ŠITAKE

   1 DL  NAŠE BIO KUŘECÍHO BUJÓNU

   1  CHILLI PAPRIČKA, NASEKANÁ

  2  LŽIČKY SÓJOVÉ OMÁČKY

  2  LŽIČKY ÚSTŘICOVÉ OMÁČKY

   ČERSTVÝ KORIANDR

 

V široké pánvi wok opečte na oleji dozlatova  

jarní cibulku nakrájenou na nudličky přidejte 

zázvor a chilli papričku. Krátce orestujte, vložte 

kuřecí maso nakrájené na nudličky a houby  

šitake, předem namočené a pokrájené. Podlijte 

kuřecím vývarem a vodou, v níž byly namočené 

houby. Za občasného míchání duste dvacet  

minut. Nakonec směs dochuťte sójovou  

a ústřicovou omáčkou. Čínské nudle uvařte podle 

návodu. Po scezení je přemístěte do pánve wok  

a důkladně promíchejte se směsí. Ozdobte  

čerstvým koriandrem a ihned podávejte.

4 40

Žampiony omyjte, oloupejte hlavičky  

a nasekejte na drobné kousky. Některé hlavičky 

ponechejte vcelku. Celé lišky omyjte a očistěte. 

Na olivovém oleji nechte zesklovatět jarní cibul-

ku, speck nakrájený na plátky a žampiony, zlehka 

promíchejte. Žampiony nechte jen zatáhnout, 

nesmí se dusit, aby zůstaly tvrdé. Zakápněte 

citronovou šťávou, tabascem, osolte a opepřete 

podle chuti. Nakonec dochuťte čerstvou pažitkou 

a podávejte na opečeném toastovém chlebu.

4 20

 200 G  ŽAMPIONŮ, BÍLÝCH A HNĚDÝCH

 100 G  BILLA SPECK ALTO ADIGE

 100 G  LIŠEK

   4   LŽÍCE BILLA OLIVOVÉHO OLEJE

  1  JARNÍ CIBULKA

   ŠŤÁVA Z POLOVINY CITRONU  
   NAŠE BIO    

  1  LŽIČKA TABASCA

     SŮL A MLETÝ BÍLÝ PEPŘ

   ČERSTVÁ PAŽITKA, NASEKANÁ

Žampionový  
tatarák

I N G R E D I E N C E

 

- TIP -
Vegetariáni mohou nahradit  

speck uzeným tofu.

Houbová omáčka  
s houskovými 

knedlíčky

 100 G  ČERSTVÝCH LIŠEK

 100 G  HLÍVY ÚSTŘIČNÉ

 100 G  ŽAMPIONŮ

 100 G SUŠENÝCH HUB

 80 G  BILLA MÁSLA

   2  LŽÍCE BILLA HLADKÉ MOUKY

   1  SMETANA NA VAŘENÍ

    SŮL A PEPŘ 

   HOUSKOVÉ KNEDLÍČKY

  6  HOUSEK, Z PŘEDCHOZÍHO DNE

  50 G  BILLA MÁSLA

  2  BILLA VEJCE

  6   LŽIC BILLA MLÉKA

  2  LŽÍCE JEMNÉ KRUPICE

  1 LŽÍCE NASEKANÉ PETRŽELKY

   ŠPETKA MUŠKÁTOVÉHO KVĚTU

   SŮL 

Sušené houby zalijte čtvrt litrem horké vody a nechte 

půl hodiny odstát. Očištěné lišky a hlívu ústřičnou 

nakrájejte na plátky, větší kusy napřed rozpulte anebo 

překrájejte. Žampiony oloupejte a nakrájejte na plátky. 

Na rozehřátém másle opražte nakrájené lišky, žampiony, 

hlívu a sušené houby, které vyjměte z vody a důkladně 

vyždímejte. Směs podlijte vodou, ve které se dříve máče-

ly houby, osolte, opepřete a 20 minut povařte. Stranou 

rozmíchejte ve smetaně mouku a zahustěte s ní houbový 

základ. Provařte dalších 15 minut za stálého míchání. 

Podávejte s houskovými knedlíčky. Knedlíčky: Na másle 

opečte kostičky housek a pak je polijte mlékem.  

V míse rozšlehejte vejce, přidejte housku, petrželku, 

muškátový květ, sůl a krupici. Spojte v těsto a tvarujte 

malé knedlíčky, které vařte v osolené vodě 5 minut. 

I N G R E D I E N C E

6 40



víno
Bouřlivé

Fotografie: Sonja Priller, moodley brand identity; Michael Königshofer.
Styling: Franz Karner. Text: Eva Rýznerová.
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Šťavnaté bobule jsou plné sladké dužiny a kromě toho, že skvěle  
chutnají, v sobě skrývají nekonečné množství variant vína –  

nápoje starého 4000 let. Moravské vinařství Vinselekt Michlovský  
se hrdě hlásí k tradici předků a čestně střeží kvalitu  

jednoho z nejušlechtilejších nápojů lidstva.

U  N Á S 15



Procesy kvašení, 
školení a zrání 

vína jsou zdánlivě 
neviditelné, ale 
právě v nich se 

ukrývají skutečné 
schopnosti vinaře.

16 U  N Á S



Ovocitý buket s vůní fialek, 
višní a maloplodého barev-
ného ovoce je harmonicky 
doplněn perníkovo-čokolá-

dovými tóny. V chuti je víno 
nazrálé – sametové, bohaté 

extraktem s příjemně  
vyváženými tříslovinami. 
Snoubí se s měkkými sýry 
s bílou plísní nebo divokou 

pernatou zvěří.

RULANDSKÉ  
MODRÉ 

POZDNÍ SBĚR, 2012
Svěží květinová vůně  

pomerančovníku, citronů  
a provensálských bylinek  

s výraznými akordy  
peckového žlutého ovoce  
příjemně uzavírá buket  

muškátové elegance.  
Elegantně doplní pikantní 

zrající sýry.

PÁLAVA  
POZDNÍ SBĚR, 2012

Šarmantní vůně připomí-
nající výhonky černého 

rybízu, žlutozelený angrešt 
a dozrávající broskve  
je v chuti doplněna  

espritem čerstvého ovoce  
a svěžími kyselinami.  

Vynikne v kompozici s grilo-
vanou drůbeží a broskvovým 
kompotem. Dobře se snoubí  
s polotvrdými a kozími sýry.

SAUVIGNON  
POZDNÍ SBĚR, 2013

Aroma sušené pomerančové 
kůry a dozrávající hrušky  

s jemným buketem  
lískového oříšku a vanilky  

v chuti příjemně harmonizu-
je s tóny kandovaného ovoce. 

Elegantně doplňuje vejce  
s kaviárem či gyros. Podávejte 
rovněž k pařeným a uzeným 

sýrům.

RULANDSKÉ ŠEDÉ  
KABINETNÍ VÍNO, 2013

OCHUTNEJTE VÍNA  
SPOLEČNOSTI VINSELEKT  

MICHLOVSKÝ V BILLE

17U  N Á S

Vstupní branou do království společnosti  

Vinselekt Michlovský je vesnice Rakvice, 

významné vinařské středisko jižní Moravy. 

„Jedeme na vinohrad!“ zavelí Miloš  

Michlovský, přední český odborník na víno  

a zakladatel společnosti. Jeho vinice se  

rozprostírají na 125 hektarech v Mikulovské  

a Velkopavlovické vinařské oblasti. Člověk 

tady snadno upadne do snové atmosféry,  

jako by čas neměl dál plynout. Nelze říct, 

který z vinohradů mu přirostl k srdci nejblíž. 

„Je to stejné jako s dětmi – copak můžu 

jmenovat, které mám nejradši? Všechny 

mám rád.“ Hrdě prochází mezi révou a hladí 

kmínky, které jsou v plné síle. Rozmáchne 

rukama a ukazuje za obzor, kde se rozprostí-

rají další vinohrady – Perná, Přítluky, Nový 

Přerov. Tu a tam zkrátí výhonky nebo vylomí 

letorost. Každá rostlinka musí mít dostatek 

světla a prostoru, aby byla úroda optimální. 

Mikulovská oblast se suchým podnebím patří 

k nejteplejším na jižní Moravě a přeje odrů-

dám pro produkci bílých odrůd jako Ryzlink 

vlašský, Veltlínské zelené, Rulandské bílé, 

Chardonnay, Sauvignon. Lokální specialitou 

je vyšlechtěná odrůda révy vinné s příznač-

ným názvem Pálava, která vznikla křížením 

odrůd Tramín a Müller-Thurgau. Už na první 

pohled se zdejší vinice něčím odlišují – listy 

révy vinné se rozprostírají do šíře a hustá 

výsadba keřů navozuje atmosféru proslulých 

burgundských vinic. „Je dokázáno, že velká 

vína dělají keře s úzkými spony,“ prozrazuje 

pěstitel jedno ze svých tajemství. Právě tady, 

na vinohradu s výhledem na vápencové se-

skupení, které je jedním z posledních výběž-

ků Alp, přerůstá vztah k vinné révě v lásku. 

„Cítíte vůni jakoby lipového květu?" zasní se 

Miloš Michlovský a s láskou se dotýká drob-

ných kvítků. Z rovinaté krajiny se proti obzoru 

vynořují nepřehlédnutelné bílé kamenné 

vrchy upozorňující, že zdejší klima má takřka 

středomořský charakter. Bílý vápenec během 

dne absorbuje teplo a v noci jej vyzařuje do 

půdy. Místní „terroir“ je nezaměnitelným  

produktem vinařské krajiny. Co slůvko, půvo-

dem z francouzštiny, označuje? Zjednoduše-

ně řečeno – vlastnosti půdy a klimatické pod-

mínky, které se promítají do odrůd révy vinné 

specifických pro dané stanoviště. Kombinace 

všech prvků zodpovídá za nezaměnitelný 

charakter moravského vína – jeho svěžest, 

lehkost a ovocitost.

Na 49. rovnoběžce

Rostlina révy vinné je nenáročná. „Všeho moc 

jí škodí, musí mít tak akorát prostoru, vláhy  

a slunečního svitu,“ vysvětluje odborník. 

Tam, kde protíná Pálavské vrchy 49. rovno-

běžka, dozrávají hrozny střídavě pod vlivy 

atlantického a vnitrozemského klimatu. Pro-

ces vzniku lahodného nápoje je bezpochyby 

vzrušující. Za pečlivě zvládnutou výrobou se 

skrývají dlouhá léta zkušeností, a těch má náš 

průvodce Miloš Michlovský, docent v oboru 

zahradnictví, opravdu hodně. Jen rodák  
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JAK sPRÁvNĚ  
DEGuSTovaT? 

EXISTUJE NĚCO LEPŠÍHO, NEŽ OKOŠTOVAT 
VÍNO, KTERÉ PRÁVĚ ZRAJE?  

Miloš Michlovský pomocí koštýře, speciálního  
baňatého skleněného nástroje, natáhne loňský  
Merlot. „Důležitá je analýza pomocí tří smyslů –  

zraku, čichu a chuti,“ vysvětluje. Jakmile zakrouží 
sklenkou proti světlu, všechno kolem ztichne.  
Soustředí se na barvu a čistotu vína. Již pouhá  

intenzita barvy může napovědět odrůdu a stáří vína. 
Zpravidla platí, že při stárnutí získávají bílá i červená 
vína tmavší odstíny. O povaze vína prozradí mnohé 

také vůně. Nosem se nejprve čichá ke sklenici v klidu, 
což umožňuje rozpoznat nejjemnější vůně. Pak  

můžete znovu zakroužit vínem ve sklence, díky tomu 
se uvolní těžší aromata. Po hodnocení vizuálním  

a čichovém přichází na řadu chuťové hodnocení. Do 
úst se vezme malé množství vína, ale nepolyká se, 
doušek se poválí na jazyku, aby se nasytily chuťové  
pohárky. Teprve potom můžete polknout a zkusit  
odhadnout chuť vína – mohou být různé od chuti  

meruněk a červeného bobulovitého ovoce přes  
fialky a růžové lístky až po čokoládu či tabák.

INFO



Vinice společnosti Vinselekt 
Michlovský se rozprostírají na  
125 hektarech v Mikulovské  
a Velkopavlovické vinařské oblasti.

U  N Á S 19

z Moravy může tvrdit „mám to v krvi.“ Od  

poloviny září do konce října probíhá vinobraní. 

Horký dech slunce střídá stín moderního pro-

vozu, který se vyznačuje nízkou teplotu – přís-

ně regulovanou, protože právě zde odpočívají 

v nerezových tancích rozmanitá vína. Bobule 

se zbaví třapin a dužina se slupkou se lisují. 

Vzniká tak mošt, vysoce ceněná tekutina a zá-

klad budoucího bílého vína. U červených vín 

se ponechává kvasit „rmut“, složený z moštu, 

slupek a dužiny. Kouzelný okamžik, kdy se  

po vylisování hroznů mění mošt ve víno, mají  

na svědomí kvasinky, které přeměňují cukr  

v alkohol. Kvašení probíhá v dubových sudech 

nebo tancích z ušlechtilé oceli. Po dokvašení 

dochází ke scelování, aby se udržela stálá 

jakost. Následuje plnění do lahví a etiketování. 

Tím ale celý proces nekončí – vína, kromě 

vín mladých, ještě musí dozrát v lahvích, a to 

nejméně 6 měsíců. Získávají tím svůj nezamě-

nitelný charakter, buket a takzvanou ležáckou 

zralost. Víno je živý organismus a hledání 

souladu mezi geografií, klimatem, technologií 

výroby, osobností vinaře a gustem zákazníka 

zasvětil Miloš Michlovský svůj život. Svět  

vín je nádherný a rozmanitý. A jeho část  

se zrcadlí ve vínech, která nabízí Vinselekt  

Michlovský.

Ovocitá vůně zralých višní  
a třešní prolínající se  

s tóny fialek a pivoněk je  
doprovázena hebkostí  

sušených plodů a jemným  
nádechem čokolády.  

Hodí se k rajčatům s parme-
zánem a čerstvou bazalkou, 

lasagním se žampióny  
a sušeným ovocem. 

MODRÝ  
PORTUGAL  

POZDNÍ SBĚR, 2013
Expresivní vůně čerstvých 

malin, višní a borůvek  
je v chuti doplněna  

příjemnou ovocitostí,  
svěžími kyselinkami  

a lehkým ovocito-jogurto-
vým buketem. Doporučuje-

me k svěžím ovocným  
a zeleninovým salátům.  
Skvěle se snoubí s tvrdými 

sýry grand moravia,  
ementál a gruyére. 

FRANKOVKA 
ROSÉ  

KABINETNÍ VÍNO, 2013

Elegantní vůně florentské-
ho kosatce, vyzrálých třešní 

a drobného lesního ovoce 
působivě harmonizuje  

s líbivou kořenitostí skořice, 
vanilky a černé čokolády.  
Skvěle se hodí k polotvrdým 

sýrům typu leerdammer  
a moravský blok. 

MERLOT  
POZDNÍ SBĚR, 2012

Elegantní vůně připomínají-
cí originální projev černého 
rybízu, borůvek a ostružin. 
V chuti je víno nazrálé, sa-
metově hebké, s příjemnou 
dochutí ovocných peckovin.   

Doporučuje se k jemným  
úpravám zvěřiny, kachním 

prsům a zralým sýrům  
typu camembert. 

CABERNET  
SAUVIGNON  

KABINETNÍ VÍNO, 2012



Pro  
každého člena

rodiny
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Fotografie: Gunda Dittrich
Styling: Bernadette Wörndl
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ORecChIeTTe



Děkujeme našim zaměstnancům 
 Ladě Duchoňové, Zuzaně Hanzelínové,  

Jiřímu Wegmannovi, Vratislavu Soukupovi 
a dětem Karolíně a Marku Soukupovým  

a Sebastianu Breenovi za účast na focení.
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ORecChIeTTe  
Tvarem připomínají malá ouška  

a hodí se k hustým omáčkám, 
které ulpívají v prohlubni. 
BILLA Orecchiette, čerstvé  
chlazené těstoviny, 500 g

INFO

s masov
ým ragú

ORecChIeTTe
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PAPPaRDeLLe 
Dlouhé ploché nudle se tradičně 

podávají s masovými nebo  
smetanovými omáčkami. 

Billa Pappardelle vaječné, 500 g

INFO

pAppARdELLE
s lososem
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LASAGne 
Dlouhé pláty se snadno  

vyskládají do pekáče, proto  
jsou vhodné k zapékání. 

BILLA Lasagne vaječné, 500 g

INFO

Zapecče
né

Lasagne
s brokolicí
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Pappardelle 
s lososem

I N G R E D I E N C E

 400 G  BILLA PAPPARDELLE

 200 G  BILLA UZENÉHO LOSOSA

   1  ŠALOTKA

  2  LŽÍCE BILLA OLIVOVÉHO OLEJE

 215 G  12% SMETANY NA VAŘENÍ

  2  LŽÍCE SUCHÉHO BÍLÉHO VÍNA

   3  LŽÍCE RAJČATOVÉHO PROTLAKU

   2  LŽÍCE BILLA OLIVOVÉHO OLEJE 

    ČERSTVÝ KOPR 

  

V pánvi rozehřejte olej a vhoďte na něj  

nadrobno nakrájenou šalotku. Až zezlátne,  

vložte do pánve 100 g uzeného lososa  

nakrájeného na plátky a podlijte bílým vínem. 

Zbytek lososa smíchejte se smetanou a tyčovým 

mixérem rozmixujte. Vzniklou směs nalijte  

do pánve a deset minut provařte. Pappardelle  

uvařte podle návodu na obalu a po scezení je  

důkladně promíchejte s lososovou omáčkou. 

Jednotlivé porce ozdobte čerstvým  

koprem a podávejte.

4 20

Nejdříve si připravte bešamelovou omáčku.  

V kastrolu rozpusťte na mírném ohni máslo. Pak 

přisypejte mouku, pečlivě promíchejte vařečkou 

a nechte asi minutu zasmahnout. Zalijte dvěma 

lžícemi mléka, přidejte sůl a muškátový oříšek  

a za stálého míchání nechte mléko do mouky 

vstřebat. Tento postup opakujte, dokud nespotře-

bujete všechno mléko a dokud se mléko s moukou 

hladce nespojí. Brokolici ponořte na 5 minut do 

vroucí vody. Poté ji vyndejte a zprudka ochlaďte  

v ledové vodě, nechte okapat a rozeberte na růžič-

ky. Zapékací nádobu vymažte máslem a vysypejte 

strouhankou. Na dno nalijte sběračku bešamelu 

a na něj rozmístěte tři plátky lasagní, pokračujte 

vrstvou brokolice, pancetty a rozdrobené mozzarel-

ly, opět překryjte lasagnemi a ty pokryjte bešame-

lem. Vrstvy střídejte až do vyčerpání všech ingre-

diencí. Na povrch přidejte pár plátků másla a pečte  

40 minut při 190 °C. Před podáváním nechte  

15 minut ustát, aby jednotlivé vrstvy ztuhly.

4

 400 G  BILLA LASAGNÍ

   2  BROKOLICE

 220 G  BILLA PANCETTY

  2  BILLA MOZZARELLY

   BILLA MÁSLO A STROUHANKA NA 
   VYMAZÁNÍ FORMY 

      BEŠAMELOVÁ OMÁČKA  

 100 G  BILLA MÁSLA

 100 G  BILLA HLADKÉ MOUKY

  1 L  OHŘÁTÉHO BILLA POLOTUČNÉHO  
   MLÉKA 

   ŠPETKA MUŠKÁTOVÉHO KVĚTU 

   SŮL

Zapečené 
lasagne 

s brokolicí 

I N G R E D I E N C E

 

- TIP -
Uzený losos oživí nejen těstoviny, ale i sendviče 

a saláty. V obchodech BILLA najdete jemné 

plátky uzeného skotského lososa, také uzeného 

lososa marinovaného s koprovým dresinkem 

nebo ochuceného citronem.

Orecchiette 
s masovým 

ragú

 400 G  BILLA ORECCHIETTE

   2 LŽÍCE BILLA OLIVOVÉHO OLEJE

  50 G  BILLA MÁSLA

    1 CIBULE

   2  ŘAPÍKY CELERU

   1  MRKEV

 100 G  VOCÍLKA MLETÉHO VEPŘOVÉHO  
   MASA

 100 G VOCÍLKA MLETÉHO HOVĚZÍHO  
   MASA

 1 DL SUCHÉHO BÍLÉHO VÍNA

 1 DL PLECHOVKA RAJČAT VE VLASTNÍ  
   ŠŤÁVĚ

   ČERSTVĚ NASTROUHANÝ SÝR  
   BILLA GRANA PADANO

   SŮL A PEPŘ 

I N G R E D I E N C E

50

Do hrnce se silným dnem dejte olej,  

máslo a nasekanou cibulku, kterou nechte  

zesklovatět. Pak přihoďte nasekaný celer  

a mrkev a 3 minuty restujte. Přisypte oba druhy 

mletého masa. Maso vidličkou rozmělněte,  

až se začne ze všech stran zatahovat. Přilijte víno 

a povařte, dokud se nevypaří. Pak do  

směsi vyklopte rajčata z plechovky, osolte,  

opepřete a stáhněte plamen na minimum,  

aby omáčka jen probublávala. Omáčku vařte  

bez pokličky na mírném ohni co nejdéle,  

minimálně dvě hodiny. Orecchiette uvařte podle 

návodu na obalu a sceďte je. Omáčku promíchejte 

s uvařenými těstovinami a podávejte vydatně 

posypané sýrem Billa Grana Padano.

4 2h



Fotografie: Sonja Priller, shutterstock, moodley brand identity; Julian Mullan
Styling: Franz Karner Text: Eva Rýznerová.
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POCTIVÉ  
ČESKÉ  
VEPŘOVÉ

SPECIÁL
            O

 M A S E



Fotografie: Sonja Priller, shutterstock, moodley brand identity; Julian Mullan
Styling: Franz Karner Text: Eva Rýznerová.
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Společnost BILLA se rozhodla dát svým zákazníkům jistotu a před 
čtyřmi lety uvedla na trh značku Vocílka, která nabízí kromě hovězího 

a drůbežího masa také široký sortiment vepřového. Proč? Protože  
kvalitní maso českého původu stojí za znovuobjevení! Nahlédněte  

s námi do prostředí, kde maso zpracovávají opravdoví profesionálové 
s hlubokým respektem k řeznickému řemeslu.

INFO

   
 

GARANCE: 
Z českých chovů

Poctivá  kvalita

Dobře opracováno

Profesionálně 
naporcováno

Denně kontrolovaná  
kvalita

Pro někoho je představa svátečního nedělní-

ho oběda bez šťavnatého řízku nebo vepřové 

pečínky naprosto nemožná. Vepřové patří 

v Čechách k nejoblíbenějším masům už po 

tisíciletí, protože divoké prase bylo jedním 

z prvních zvířat, které člověk domestikoval. 

Poslední vědecké studie prokazují, že vepřové 

maso je nejen dobrým zdrojem bílkovin,  

ale dokáže tělo zásobit i vitaminy a minerály. 

Ukázalo se, že výtky na adresu vepřového 

masa ohledně vysokého obsahu cholesterolu 

byly často neopodstatněné. Záleží totiž na 

tom, jaký kus masa si vyberete ke konzumaci. 

Vepřová kýta nabízí libové maso, zatímco 

bůček či krkovička jsou výrazně prorostlejší 

tukem. Jelikož tuk je nositelem chuti, uspokojí 

tučnější kousky milovníky šťavnatých soust. 

Než se vepřové maso dostane na váš talíř, 

urazí pozoruhodnou cestu, přičemž každý její 

úsek podléhá přísné kontrole ze strany BILLY. 

Pojďme se zastavit u procesu zpracování 

masa a vydejme se do Plané nad Lužnicí  

v jižních Čechách, kde má potravinářský,  

a zejména masný průmysl, dlouholetou  

tradici. Právě zde přichází na svět značka 

Vocílka která zákazníkům BILLY zaručuje,  

že nakupují maso vysoké kvality, výjimečné 

chuti, zdravotně nezávadné, s garantovaným 

českým původem a z certifikovaných chovů.

 

Řezničina jak má být

Areál společnosti Maso Planá je vybavený 

moderní technikou a září čistotou. Nikdo 

nezůstane na pochybách, že zdejší systém 

kontroly a hygieny dosahuje špičkové kvality 

podle náročných norem Evropské unie 

 a že investice do výroby byly provedeny 

správným směrem. Po důkladné dezinfekci 

vstupujeme do „bílého“ provozu, kde panují 

ta nejpřísnější hygienická kritéria. Naše 

průvodkyně, technoložka Michaela Macková, 

nás upozorňuje, že pracovníky jednotlivých 

úseků výroby lze snadno rozlišit podle barvy 

oblečení a pokrývky hlavy. Bílé oblečení  

a bílou pokrývku hlavy nosí v bourárně, 

žluté oblečení a bílou pokrývku hlavy  

v balírně, sanita, oblečená také do bílé, se  

odlišuje červenou pokrývkou. A podle zele-

ných čepiček snadno poznáte řezníky, kteří  

opracovávají maso pro BILLU.  „Po maximál-

ně šetrné porážce a odležení masa dostane 

každá půlka své razítko, které slouží jako 

osvědčení původu, a přichází k dalšímu zpra-

cování do bourárny. Na bourárně se střídá  

50 řezníků, kterým denně projde pod rukama 

2000 vepřových půlek, přičemž jedna půlka 

váží kolem 50 kilogramů. Provoz jede na dvě 

směny a největší frmol nastává od neděle 

do čtvrtka,“ vysvětluje technoložka. Řezničtí 

mistři jsou očividně hrdí na svou práci,  

kterou vykonávají s řemeslným fortelem. 

Ostrými noži zajíždějí do masa a zručně  

oddělují jednotlivé části. Odkládají je na pás, 

po kterém putují k dalšímu čištění. Uběhne 

pár minut a pečlivě vydezinfikované přeprav-

ky z plastu se plní dokonale opracovanými 

kousky masa, které fantazie začne okamžitě 

přetvářet do nejrůznějších kulinárních podob. 

Cílem značky Vocílka je poskytnout zákazní-

kům rozmanitý sortiment perfektně opraco-

vaného a očištěného masa, které lze okamžitě 

použít k tepelné úpravě, a to se zde daří. 

„Práce na bourárně přitom není jednoduchá, 

protože maso má teplotu pouhých 4-6 °C 

a zpracování těžkých kusů vyžaduje nejen 

zkušenosti, ale i výbornou fyzickou kondici,“ 

upozorňuje technoložka. Řezníci jsou vy-

zbrojeni rukavicemi až po lokte a drátěnými 

zástěrami kvůli bezpečnosti. Samozřejmostí 

je teplé oblečení. Aby práce nebyla jednotvár-

ná, točí se na jednotlivých stanovištích každé 

tři hodiny. Řezničina se tady dědí z otce  

na syna a mnoho zdejších mistrů se vyučilo  

v nedalekém středním odborném učilišti  

v Táboře.

 

Páni Vocílkové

Značka Vocílka si stanovila jasný cíl – navázat 

na tradice našich předků, zpracovávat maso 

ze špičkových českých chovů a za příznivou 

cenu zaručit zákazníkovi stoprocentní kvalitu. 

Tím se zároveň „Vocílkovi“ daří pozdvihnout 

české řeznictví a naši zemědělskou výrobu 

jako celek. Nezanedbatelný je i socioekono-

mický dopad – díky podpoře českých chovů  

a českého masného zpracovatelského  

průmyslu se daří zvyšovat zaměstnanost  

v regionech s vyšším podílem nezaměstnano-

sti. V našich krajích je vepřové nejběžnějším 

masem. Už naše babičky tvrdily, že na praseti 

je všechno dobré, a z pašíka, kterého s láskou 

vykrmovaly celý rok ve chlívku, spotřebovaly 
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Vykosťovací nůž  
je dlouhý a tenký, 

aby co nejlépe 
oddělil maso od 
kosti. Dokonalé 

opracování dává  
vyniknout 
pružnosti  

a šťavnatosti masa 
a existuje nespočet 

způsobů, jak  
si kvalitní vepřové 

vychutnat. 
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všechny části, včetně krve (jedinečná zabijač-

ková polévka s kroupami, česnekem a majo-

ránkou), rypáčku (skvělý na ovar) či ocásku 

(vyzkoušejte ho pečený na rozmarýnu  

a pivě). Nazmar nepřišly ani štětiny, z těch  

se vyráběly kartáče. Porážka prasete bývala 

za chladných měsíců svátkem pro celou rodi-

nu a maso dokázalo udržet při životě všechny 

až do jara. Domácí chov vepříků je dnes na 

ústupu, ale naštěstí lze koupit opravdu dobré 

vepřové maso. To od značky Vocílka poskytuje 

jistotu přísného dodržování všech norem, 

které podléhají několikastupňovému systému 

kontroly kvality od porážky až do okamži-

ku prodeje. V Plané nad Lužnicí provádějí 

každodenní kontrolu kvality a původu masa 

přímo zaměstnanci BILLY a můžeme je 

zahlédnout, jak se v pláštích s logem Vocílka 

proplétají mezi zaměstnanci a pečlivě sledují 

celý proces výroby. „To jsou páni Vocílkové,“ 

usmívá se Michaela Macková a zdůrazňuje, 

že se jedná o zaměstnance BILLY, nikoli spo-

lečnosti Maso Planá. Na kvalitu dohlíží vždy 

dva odborníci z BILLY na směnu. „Každý den 

kontrolujeme opracování, porcování a balení 

masa podle norem a požadavků společnosti 

BILLA,“ ubezpečuje nás pan Procházka. Čím 

lépe budeme chápat, odkud maso pochází, 

jak se zpracovává a jak se kontroluje, tím více 

oceníme možnost nakoupit přímo v BILLE 

tak kvalitní maso za příznivou cenu.

 

Dokonalé finále 

Na výrobu kromě vyškolených pracovníků 

z BILLY dohlíží i Státní veterinární správa. 

Pečlivě opracované maso z řady Vocílka má 

kromě zdravotní nezávadnosti a prvotřídní 

kvality další obrovskou výhodu, kterou ocení 

především časově vytížené hospodyňky.  

V řadě Vocílka najdete maso už naporcované 

podle toho, k jakému gastronomickému účelu 

ve vaší kuchyni poslouží (kostky na vepřové-

ho vrabce, nudličky na čínu). V sortimentu 

najdete i masa marinovaná, která maximálně 

ušetří čas strávený v kuchyni. Společnost 

Maso Planá balí čerstvé maso do ochranné  

atmosféry složené z kyslíku (udržu-

je růžovou barvu) a oxidu uhličité-

ho (zajišťuje optimální údržnost). 

Balicí stroj  odsaje vzduch z misky 

a vpustí do balíčku směs plynů.

Ochranná atmosféra prodlužuje  

trvanlivost masa – od zabalení  

vydrží čerstvé minimálně osm 

dní – a to bez použití konzervantů! 

Poctivé české maso Vocílka má  

v obchodech BILLA své pevné mís-

to a nutno dodat, že je naleznete 

úhledně zabalené ve speciálních 

miskách s ochrannou atmosférou. 

Za tři, čtyři dny od porážky přibliž-

ně stokilového jatečného prasete 

dostane zákazník krásný kus  

dokonale opracovaného masa,  

u nějž je možné v každém okamžiku 

zpracovatelského procesu prokázat 

bezpečnost. Takový je výsledek 

neutuchajícího zájmu společnosti 

BILLA o kvalitu masa, která je ga-

rantována díky osvědčené spoluprá-

ci s profesionálním zpracovatelem 

masa. Svou volbou spoluvytváříme 

svět a tím, že sáhneme po mase 

Vocílka, dáváme jednoznačně 

přednost masu se značkovým 

charakterem a vědomému přístupu 

k živočišné výrobě.

OTÁzky PrO  
ing. VrATiSlaVa sOuKuPA, 

CATegory managera  
pro sorTimenT čErsTVéhO masa

Proč jste se rozhodli uvést na  
trh privátní značku Vocílka?

Značka Vocílka vznikla v době, kdy se původ 
masa moc neřešil. Chtěli jsme dát našim  

zákazníkům jistotu, že kromě kvalitního masa  
a nadstandardního opracování budou dostávat 
české maso od českých producentů a farmářů. 

 
Podle jakých kritérií jste vybírali  

tuzemského dodavatele?
Hledali jsme partnera, který nám bude garanto-
vat český původ masa, zajistí vysoký standard 

opracování podle standardů a norem BILLY,  
který bude mít možnost balit maso do ochran-
né atmosféry a samozřejmě bude schopen zaji-
stit veterinární kontrolu masa. Nakonec jsme se 

rozhodli pro společnost Kostelecké uzeniny  
a jejich provoz v Plané nad Lužnicí. 

 
Jakým způsobem ověřujete  

původ masa?
Předně chci říci, že maso balíme v závodě, 

který téměř výhradně zpracovává české maso 
od českých farmářů. Spolupráce s naším doda-
vatelem je od začátku nastavena tak, že je i jeho 
zájmem dodávat nám výhradně maso českého 

původu. První velkou kontrolu tedy provádí 
sám dodavatel. Druhou část kontrolují naši 

zaměstnanci, „pánové Vocílkové“ přímo  
v Plané, kde dohlíží na to, aby se k nám na  

balení dostávalo maso tak, jak má. Dodávky  
českého masa máme ošetřeny i smluvně.  
Vocílka je naše značka a my za ni ručíme. 

 
Jak probíhá kontrola kvality  

masa ve výrobním závodě?
Denně, když se porcuje a balí maso Vocílka pro 
BILLU, jsou celému procesu přítomni dva naši 
„pánové Vocílkové“, tedy kvalitáři, kteří kontro-
lují, jak se maso opracovává, jak se vkládá do 

misek a balí. Z jejich mravenčí a trpělivé práce 
mám velkou radost, protože oni bez nadsázky 

zkontrolují každý balíček, který vyjde z baličky. 
Pokud se stane, že nějaký kus masa nebo miska 

neodpovídá standardům a normám Vocílky, 
pak jej vyřadí. Tato kontrola je v českých  

poměrech unikátní a jen my si dáváme tu práci  
s kontrolou každého balíčku.
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Šťavnaté maso z horní části krku  
prorostlé tukem vhodné na řízky, 
pečení, minutky nebo třeba jako  

steak na gril. Díky kosti má krkovice 
intenzivní a výraznou chuť.

kRKoViČkA
6

Díky povrchové vrstvě tuku je plec 
vhodná na pečení, dušení i na mleté 

maso do karbanátků. Vykostěný kus je 
výborný na guláš, ragú či vrabce, nebo 

do omáčky. Dobře uříznutý kousek 
libového masa může posloužit jako 

základ na výborný na řízek.

PLec
7

Libové maso s nízkým podílem tuku 
(5 %). Vcelku je vhodná na pečení  
a rolády, naporcovaná na kotlety,  

na smažení a dušení. Kotleta bez kosti, 
neboli minutkový steak je vhodný  

na řízek, grilování apod.

PEČEně
5

Vysoce kvalitní šťavnaté a křehké 
maso. Hodnotný kousek masa leží  
ve spodní části pečeně. Připravuje  
se převážně vcelku, aby nevyschla  

a neztratila šťávu, nebo naporcovaná 
na medailonky. Vzácnou šťávu  

z panenky zachytíte, pokud váleček 
masa zabalíte do alobalu nebo  

ovinete plátky anglické slaniny.

VEPřOVÁ PanenkA
4

Mimořádně libové maso vhodné  
k rychlým úpravám a také do omáček. 

Obsahuje jen kolem 8 g tuku na  
100 g masa. Je vhodná také na řízky, 

čínu, fondue i na vepřové steaky.

kÝTA
2

Původně opomíjený kus masa zažívá 
znovuzrození. Body si získává nízkou 

cenou a zajímavým podílem chutného 
masa. Obsahuje menší svaly a velký 

podíl kostí i kůže a v řeznickém pojetí 
jde o zakončení páteře. Je vyhlášenou 
zabijačkovou pochoutkou. Konzumuje 

se pečený, vařený, lahodný je též  
uzený s křenem a hořčicí. 

OCÁsEK
1

Tučnější maso vhodné na pečení,  
uzení, nadívání a dušení. Hodí se  

i na mletí, díky vyššímu obsahu tuku 
dodává směsi vláčnost. Součástí boku 
jsou i žebírka, oblíbený kus vepřového 

s velkým množstvím kostí. Žebírka 
jsou vhodná k pečení, nevysouší  

se a zůstávají růžová.

BoK
3
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TIPY

- Co MOŽnÁ NEvÍTE  
O VePŘOVéM MASe -

 
Vepřové maso obsahuje vše, co je třeba k vyvážené  

stravě: 30 % proteinů, 60 % vody, dále vitaminy  
skupiny B prospívající našemu srdci, nervovému systému 

a krvetvorbě, vitamin A zlepšující zrak, vzhled pleti  
a snižující náchylnost k infekcím, ve vepřovém mase 

najdete i vitaminy D a E. 
 

Maso krásně změkne, pokud ho vložíte do marinády  
s kyselou přísadou – vinným octem, citronem,  

limetkou nebo vínem. 
 

Před minutkovou tepelnou úpravou nechte maso odležet 
v pokojové teplotě minimálně hodinu. 

 
K tučnějším jídlům si dopřejte sklenku vína nebo piva, 

které podpoří trávení. Stejnou službu vykoná i salát  
 z čerstvé zeleniny – ta vaše tělo zásobí navíc i vlákninou.  

Maso naklepávejte co nejkratší dobu před tepelnou 
úpravou. Při naklepávání jemných mas, jako například 

vepřové panenky, použijte dlaně, aby se nenarušila  
masová vlákna. 

Důležitým ukazatelem kvality je barva masa,  
vepřové má světle růžovou barvu.
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Velmi děkujeme  
zaměstnancům BILLY Alici Parchavé, 

Petru Sedláčkovi, Tomáši Böhmovi  
a Stanislavu Pflegerovi  

za účast na focení. 



P R O  M I L O V N Í K Y  M A S A 33

Vepřové maso na český jídelníček  
neodmyslitelně patří. Aby bylo dokonalým  
společníkem opravdových labužníků, musí  

být vysoce kvalitní. Právě takové poctivé  
maso najdete u značky Vocílka.

Vepřové   
hody



34
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na cideru a jablkách

VEPřové  
kotle

ty 
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na portském víně  
s růžičkovou kapustou

Vepřové 



37

na portském víně  
s růžičkovou kapustou

Vepřové 
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mexickou směsí 

ToRTiLLy   
plněné 
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Vepřové na  
portském 

víně

I N G R E D I E N C E

 500 G  VOCÍLKA VEPŘOVÉ PEČENĚ  
   BEZ KOSTI VCELKU

   2 DL  PORTSKÉHO VÍNA

   2  LŽÍCE BILLA OLIVOVÉHO OLEJE

100 G  BILLA MÁSLA

  1  ŠALOTKA

  1  PALIČKA ČESNEKU

     MOŘSKÁ SŮL

     ČERSTVÁ ŠALVĚJ

 600 G  RŮŽIČKOVÉ KAPUSTY

  3  LŽÍCE BILLA OLIVOVÉHO OLEJE

   2  LŽÍCE STROUHANKY

   2  LŽÍCE SÝRU BILLA GRANA  
   PADANO

    SŮL A PEPŘ

  

  

Pečeni zpevněte kuchyňským provázkem a ze všech 

stran potřete olivovým olejem. Do masa vmasírujte 

sůl. V hrnci se silným dnem rozpusťte máslo  

a vložte na něj maso. Jakmile se maso zatáhne, pře-

místěte ho do hlubokého pekáče a zalijte portským ví-

nem, přihoďte šalotku nakrájenou na kolečka, příčně 

rozpůlenou paličku česneku a šalvěj. Přidejte výpek  

z hrnce, přikryjte alobalem a pečte hodinu  

v troubě předehřáté na 180 °C. Občas maso otočte 

a potřete vypečenou šťávou. Pokud začne docházet 

tekutina, přilijte podle potřeby 1-2 lžíce horké vody.  

Ke konci pečení alobal odstraňte, zvyšte teplotu na 

220 °C a 15 minut pečte, dokud povrch masa neze-

zlátne. Před krájením nechte maso 15 minut odpoči-

nout, aby se při porcování nedrobilo. Kapustu zbavte 

vnějších povadlých listů a rozkrojte. Připravte si 

hrnec s osolenou vroucí vodou a kapustu v ní krátce 

blanšírujte (asi 2 minuty). Sceďte, nechte okapat  

a přemístěte do zapékací nádoby. Zakapejte olivovým 

olejem, osolte, opepřete. Povrch posypejte strouhan-

kou a sýrem a 20 minut zapékejte při 190 °C.

4 90

Na olivovém oleji zpěňte nadrobno nasekanou 

cibulku a česnek, na které vložte vepřové  

nudličky a orestujte je do zlatova. Přihoďte  

nakrájenou chilli papričku, červenou papriku,  

rajčata, kukuřici, fazole a rajský protlak. Podle 

chuti osolte, opepřete a na mírném ohni za  

občasného míchání duste 20 minut. Maso je  

hotové, když je při vpichu vidličkou hodně měkké. 

Tortilly nahřejte v troubě a na každou vložte  

pár lžic pikantní směsi. Přeložte a náplň zakáp-

něte zakysanou smetanou. Zasypejte čerstvým 

koriandrem a podávejte s plátkem limetky.  

Zbytek masové směsi podávejte v misce vedle.

4 25

   4  TORTILLY

 200 G  VOCÍLKA VEPŘOVÝCH NUDLIČEK

   4   LŽÍCE BILLA SLUNEČNICOVÉHO  
   OLEJE

 100 G BILLA KUKUŘICE 

 100 G ČERVENÝCH FAZOLÍ Z KONZERVY

  1  ČERVENÁ CIBULE

   2  STROUŽKY ČESNEKU

  1  ČERVENÁ PAPRIKA

   1 CHILLI PAPRIČKA

  3  RAJČATA

   2  LŽÍCE RAJSKÉHO PROTLAKU

  4  LŽÍCE NAŠE BIO ZAKYSANÉ  
   SMETANY

    SŮL A PEPŘ

   ČERSTVÝ KORIANDR A LIMETKA  
   K PODÁVÁNÍ

Tortilly plněné  
mexickou 

směsí 

I N G R E D I E N C E

Vepřové kotlety  
na cideru  
a jablkách

   4 VOCÍLKA VEPŘOVÉ KOTLETY   
   S KOSTÍ

   3  LŽÍCE BILLA SLUNEČNICOVÉHO  
   OLEJE

   1  LŽÍCE BILLA HLADKÉ MOUKY

  2 JABLKA GRANNY SMITH

  2 DL JABLEČNÉHO CIDERU

 1 DL BÍLÉHO VÍNA

    SŮL A PEPŘ

   ČERSTVÝ TYMIÁN 

Vepřové kotlety naklepejte, částečně odřízněte  

od kosti a z každé strany osolte a opepřete.  

Poprašte hladkou moukou a vložte do rozpálené-

ho oleje. Opečte z obou stran dozlatova, ztlumte  

oheň a podlijte ciderem a bílým vínem. Při  

obracení se snažte kotlety podebrat zespodu  

a nepropichujte je, unikla by z nich šťáva a ztuhly 

by. Přidejte jablka, oloupaná a zbavená jádřinců. 

Duste 40 minut doměkka, poté maso vyjměte  

a uložte na nahřátý talíř do trouby. Omáčku  

s jablky propasírujte a při vyšší teplotě a za  

stálého míchání zredukujte na polovinu. Kotlety 

podávejte přelité horkou omáčkou a zdobte 

 snítkou tymiánu.

I N G R E D I E N C E

4 40

 

- TIP -
Pro dušení vybírejte kousek masa mírně 

 mramorovaný tukem, maso tak zůstane  

i po delší tepelné úpravě šťavnaté. 
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Švestkové

 1 KG  ŠVESTEK, VYPECKOVANÝCH

 100 G  NAŠE BIO SPAŘENÝCH MANDLÍ

 100 G  NAŠE BIO SPAŘENÝCH ROZINEK

 100 G NAŠE BIO PŘÍRODNÍHO   
   TŘTINOVÉHO CUKRU

    KŮRA Z JEDNOHO POMERANČE,  
   OMYTÉHO HORKOU VODOU

  2 DL ČERVENÉHO VÍNA

  2 DL NAŠE BIO BALSAMIKOVÉHO OCTA

  2 LŽÍCE NAŠE BIO JAVOROVÉHO  
   SIRUPU

  2  CELÉ SKOŘICE

   LŽIČKA KOŘENÍ DO PERNÍKU

Do velkého hrnce dejte cukr, nastrouhanou  

pomerančovou kůru, červené víno, balsamikový 

ocet a javorový sirup. Přiveďte k varu, ztlumte  

oheň a do tekuté směsi za stálého míchání  

přidejte všechny ingredience. Nechte táhnout  

při nízké teplotě po dobu 40 minut, odstraňte celou 

skořici, čatní  nalijte do čistých skleniček  

a sterilizujte po dobu 40 minut při teplotě 100 °C. 

Lilkovo- 
-rajčatové  

s česnekem 

  3  LILKY

  1 KG  ČESKÁ FARMA RAJČAT

   2  ČERVENÉ CIBULE

 200 G NAŠE BIO TŘTINOVÉHO CUKRU

 200 ML BÍLÉHO VINNÉHO OCTA

  1 PALIČKA ČESKÁ FARMA ČESNEKU

   HRST ČERSTVÉ MÁTY 

Do velkého hrnce se silnými stěnami vložte  

nakrájenou cibuli, rajčata a lilky nakrájené  

na kostičky, cukr, ocet a oloupaný a rozdrcený  

česnek. Na mírném ohni přiveďte k varu a za  

občasného míchání duste, dokud se nerozpustí 

cukr. Duste bez pokličky po dobu 50 minut,  

dokud se všechny ingredience nepropojí. Přendejte 

do horkou vodou vymytých skleniček a sterilizujte  

v páře po dobu 40 minut při teplotě 100 °C.

Mangovo-
-zázvorové

  8  VELKÝCH MANG

   2  ŽLUTÉ PAPRIKY

   2  CHILLI PAPRIČKY

   2 ŽLUTÉ CIBULE

 100 G  ZÁZVORU, OLOUPANÉHO    
   A OSTROUHANÉHO

  1 BADYÁN

  10  HŘEBÍČKŮ

   2 LŽÍCE NAŠE BIO AGÁVE SIRUPU

Manga rozpulte, vyjměte pecku a oloupejte.  

Tento proces provádějte nad hlubokou mísou, aby 

se zachytila tekutina z ovoce, tu potom použijte  

do směsi. Mango nakrájejte na kostičky a společně 

s dalšími ingrediencemi poduste 40 minut  

ve velkém hrnci. Pokud se na směsi tvoří pěna,  

odeberte ji z povrchu. Podle potřeby občas podlijte 

lžící horké vody. Ke konci varu vyjměte hřebíčky  

a badyán, směs přemístěte do čistých skleniček  

a sterilizujte v páře po dobu 40 minut při  

teplotě 100 °C.

40 NA  
STERILIZO-

VÁNÍ

40 NA  
STERILIZO-

VÁNÍ

40 NA  
STERILIZO-

VÁNÍ
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ŠVesTKové 

 -zázvorové

MAngOVo- 

Lilkovo-rajcǎtové

s ČESnEKeM  
Chcete-li přispět k výjimečné 
chuti masa, servírujte k němu 
sladko-kyselé čatní. 



Tak prosté jídlo jako kynutý koláč získá nové  
body, když si pohrajete s tvarem a naplníte ho  

švestkami a dobře ochucenou makovou nádivkou. 
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Fotografie: Gunda Dittrich
Styling: Bernadette Wörndl

Tak prosté jídlo jako kynutý koláč získá nové  
body, když si pohrajete s tvarem a naplníte ho  

švestkami a dobře ochucenou makovou nádivkou. 
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I N G R E D I E N C E

 500 G   BILLA HLADKÉ MOUKY

  10 G   ČERSTVÉHO DROŽDÍ

 100 G  BILLA MÁSLA, ZMĚKLÉHO 

 100 G  MOUČKOVÉHO CUKRU

 300 ML BILLA MLÉKA

      2  ŽLOUTKY Z BILLA VAJEC 

      1   BILLA VEJCE NA POTŘENÍ 
    KOLÁČE

 100 G  BILLA MÁSLA + 

      2   LŽÍCE RUMU NA POTŘENÍ 
    HOTOVÉHO KOLÁČE

 400 G  ŠVESTEK, VYPECKOVANÝCH,  
    ROZPŮ LENÝCH 
 
   
    MAKOVÁ NÁDIVKA

 180 G   MLETÉHO MÁKU

 300 ML BILLA MLÉKA

 120 G  MOUČKOVÉHO CUKRU

   10 G  BILLA MÁSLA

      1   LŽIČKA PERNÍKOVÉHO  
    KOŘENÍ

    KŮ RA Z POLOVINY NAŠE BIO  
    CITRONU
 

  60 HODINA NA 
KYNUTÍ10

Šnek se  
švestkami 

A MÁKEM
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V hluboké míse smíchejte mouku  
s rozdrobeným droždím a cukrem. 

***
V jiné míse ušlehejte žloutky s máslem a rozřeďte  

vlažným mlékem. Tekutinu zapracujte do sypké směsi.  
Vypracujte tužší kynuté těsto a nechte na  

teplém místě hodinu kynout. 

***
Připravte si makovou nádivku. Mléko dejte svařit a za stálého  

míchání do něj zapracujte všechny ingredience.  
Promíchejte a 15 minut poduste. Nechte vychladnout.

***
Těsto, které by mělo kynutím zdvojnásobit objem,  
rozdělte na tři díly a vyválejte na pláty silné 1 cm.

***
Na každý obdélník naneste třetinu nádivky, okraje  

nechte volné. Na nádivku rozprostřete dvě třetiny švestek. 

***
Obdélníky zarolujte a umístěte za sebe spoji dolů do kulaté  

zapékací formy vyložené pečicím papírem. 

***
Mezery mezi jednotlivým díly vyplňte zbylými švestkami. 

***
Povrch koláče potřete rozšlehaným vejcem a pečte  

40 minut v troubě vyhřáté na 180 °C. 

***
Ještě teplý povrch koláče potřete rozpuštěným  

máslem smíchaným s rumem.

Švestky jsou bohatou zásobár-
nou látek a po mnoho generací 

velice ceněným ovocem.  
Nacházíme v nich bohatý zdroj 
vitaminů skupiny B, i poměrně 

vzácný vitamin H, který je 
nezbytný pro látkovou přeměnu 
v těle a pečuje o zdraví a krásu 

naší pokožky, vlasů a nehtů.  
Dalším důležitým vitaminem  

je vitamin E, silný antioxidant,  
chránící buňky lidského těla 

před poškozením. Je prevencí 
některých druhů rakoviny  

a kardiovaskulárních chorob, 
pomáhá také udržovat zdravou 

hladinu cholesterolu v krvi. 

Mák je ze všech potravin na 
prvním místě v obsahu vápníku. 

Již 100 g mletého máku  
obsahuje doporučenou denní 

dávku vápníku. Jedná se  
o zásaditou potravinu, která  

snižuje kyselost žaludku,  
a tím pádem celého organismu.

DOPORUČUJE



Pouhých  
150 kilometrů  
od Sicílie leží  
severní břeh  
Tuniska. Jakmile 
vystoupíte z leta-
dla, uhodí vás  
do nosu dusné  
kořeněné vůně, 
které se linou  
ze všech stran. 

Dotek  
Sahary
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TUNISKO

ALŽÍRSKO LIBYE

El Kef

Gafsa

Djerba

Sousse

Tozeur

Kasserine



www.itsbilla.cz
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Protože v dobách římské říše bylo v Tunisku 

mnohem více vlhkosti, považovali je Římané 

za strategicky výhodné. Pěstovali zde obilí  

a olivy a zanechali po sobě mnoho antických 

památek. Vykopávky v Kartágu dávají tušit, 

jak rozlehlé starověké město zde leželo. 

Častým místem fakultativních výletů je 

amfiteátr El Jem nedaleko Středozemního 

moře. El Jem byl kdysi třetím největším  

koloseem římského světa a stál na křižovat-

ce obchodních cest. Majestátní stavba  

s půdorysem elipsy je němým svědkem vze-

stupu i pádu mocné říše. Asi 70 km západně 

od Sousse, jednoho z hlavních letovisk, leží 

Kairouan, svaté město islámu se slavnou 

Velkou mešitou. Medina, centrum starého 

města, je plná pouličních prodavačů a všude 

zahlédnete prodávat symbol Fátiminy 

ruky. Fátima byla nejmladší dcerou proroka 

Mohameda a jejích pět prstů má prý chránit 

před uřknutím a přinášet štěstí… Arabský  

živel nejlépe poznáte v Sahelu, což je rovinatá 

oblast kolem Kairouanu. Za návštěvu stojí  

i starý fénický a římský přístav Mahdia, kte-

rý si vás podmaní nefalšovanou atmosférou 

starobylého města. V Mahdii vás ohromí 

brána Skifa Kahla, která se dochovala  

z dob založení města a chrání vstup do  

jeho opevněného středu. Na nejvyšším  

bodě mahdijské mediny stojí pevnost ze  

16. století zvaná Borj Mahdia. Cestovní ruch 

vzkvétá především na pobřeží. Za dvě a půl 

hodiny přistanete v jednom ze tří hlavních 

letišť (Monastir, Tunis, Djerba) umístěných 

poblíž turistických zón. Pro dovolenou  

v Tunisku jsou ideální volbou měsíce září 

nebo říjen. Vzduch dosahuje teploty kolem 

25 °C a moře je ještě prohřáté z letní vlny  

veder. Jeho teplota dosahuje báječných 22 °C!

 

Ve stínu datlových palem

Krásné dlouhé pláže nabízí ostrov Djerba, 

ráj evropských turistů. O Djerbě se bájí, 

že sem kdysi zavítal sám Odysseus při své 

mnohaleté cestě z Tróji. Když připlul  

k nádhernému pobřeží, vyzval své nejsta-

tečnější muže, aby ostrov prozkoumali. Jeho 

obyvatelé byli milí a přívětiví a každému 

nabídli magický lotos. Ten Odysseovi muži 

ochutnali a ostrov už nikdy nechtěli opustit. 

Pro svůj pobyt si můžete vybrat z řady hotelů 

(www.itsbilla.cz) na Djerbě, ale i na pevnině, 

v okolí známých turistických míst jako 

Hammamet, Sousse, Monastir. Jednoden-

ní výlety můžete podniknout do hlavního 

města Tunisu, na jih do pouště, nebo třeba 

do Tozeuru, oázovité oblasti na okraji Chott 

El Jerid, největšího solného jezera severní 

Afriky. Dno ohromného vyschlého jezera  

pokrývá sůl, která je tak pevná, že přes 

jezero vedou silnice. Velké dobrodružství 

poskytuje návštěva trhů, takzvaných souků. 

Už jen kradmý pohled do potemnělých ob-

chůdků s ručně šitými koženými kabelkami,  

čerstvě vypálenou keramikou, koberci  

nebo kořením všech barev vás vtáhne do  

pohádkového světa. Dohadování se o ceně  

je součástí rituálu a kromě obchodnického  

talentu bychom se od místních mohli 

přiučit i něčemu jinému. Potomci Berberů 

si umějí náležitě vychutnávat siestu – jakýsi 

povinný odpočinek po obědě. Na pár hodin 

utichá rušný život, je třeba nabrat sílu do 

druhé části horkého dne. Díky návštěvě 

Tuniska se vám podaří ochutnat severní 

Afriku, alespoň část černého světadílu,  

a dveře do tajuplného arabského světa  

se na pár okamžiků pootevřou.

Co ochutnAt  
v tuNiskU 

 
Tuniská kuchyně je plná dušené  

zeleniny, kuskusu, berberského jehněčí-
ho a voňavého koření. Typickou přísadou 
je ostrá harissa, která je oblíbená v celém 

arabském Středomoří. Vyrábí se  
z čerstvých chilli papriček, římského 
kmínu, semínek koriandru, česneku  

a citronové šťávy. Patří i do husté cizr-
nové polévky lablabi. Jako předkrm se 
často používají zdejší malé černé olivy  

s tradičním placatým chlebem tabouna. 
K malému zakousnutí poslouží brik –  
taštičky z křehkého těsta s různými 

náplněmi. V každém hotelovém rezortu 
narazíte na Salade Tunnisienne, hlávko-
vý salát míchaný s rajčaty, cibulí, olivami 
a tuňákem. Přestože je Tunisko islámskou 

zemí, můžete si v hotelových restaura-
cích dopřát tuniské víno, které je mimo-

chodem velmi kvalitní. Alkohol lze koupit 
i ve speciálních obchodech pro turisty  

a za ochutnání stojí i tuniský likér z byli-
nek a datlí. Oblíbenou zábavou Tunisanů 
je vysedávání v kavárnách, což můžete 
také zkusit. Určitě ochutnejte zelený čaj 

dochucený mátou, který se tradičně 
připravuje ve stříbrné konvici. Nebuďte 

překvapeni, když vám ho naservírují 
sladký – prý je tak nejlepší.

GASTRONOMIE 

Na palmách visí zralé trsy datlí, olivové háje lemují cesty  
a odevšad zní cikády. Nomádský charakter této země  
s dlouhou a dramatickou historií prostupuje každým  
detailem. Tunisko je skvělým turistickým cílem pro  
všechny, kdo chtějí zažít bezpečnou exotiku arabské  
země. Tuniské pobřeží má půvabný středomořský  
charakter, přitom sever země je hornatý a 40 % Tuniska  
pokrývá poušť. Tajemná, krásná a nevyzpytatelná  
jihozápadní část Sahary.  
--- 



Slasti 
babího 
l é t a
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Fotografie: Gunda Dittrich
Styling: Bernadette Wörndl

Podzim vydává své nejlepší plody  
plné slunce, které zaženou chmury  

v sychravých dnech. Poskládejte  
podzimní menu z těch nejvyzrálejších 

jablek, hrušek a dýní!
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KrŮtí 
ROLÁ

DA
s pečenou dýní
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s hruškami

ANDĚLSKÝkoláč

KrŮtí 



SALÁT

WaldOrfsKý 
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 800 G  KRŮ TÍCH PRSOU

 400 G  CHEF MENU BABY ŠPENÁTU

 100 G BILLA MÁSLA

   4 LŽÍCE DIJONSKÉ HOŘČICE

  3 LŽÍCE BILLA OLIVOVÉHO OLEJE

  1  ŠALOTKA

  4 STROUŽKY ČESNEKU

  4  LŽÍCE STROUHANÉHO SÝRA  
   BILLA GRANA PADANO

   1 BILLA VEJCE

   SŮ L A PEPŘ 
 

   PEČENÁ DÝNĚ

  1  DÝNĚ HOKKAIDO

  4  LŽÍCE BILLA OLIVOVÉHO OLEJE

  2  SNÍTKY ROZMARÝNU

   MOŘSKÁ SŮ L

   DÝŇOVÝ OLEJ

V pánvi rozehřejte máslo a nechte na něm zesklovatět 

nakrájenou šalotku a česnek. Přidejte baby špenát  

a krátce spařte. Vejce rozklepněte do misky, přidejte 

nasekaný špenát a promíchejte se sýrem, dochuťte 

solí a pepřem. Na rozklepaný, osolený a opepřený plát 

krůtích prsou rovnoměrně naneste špenátovou směs 

a zarolujte. Svažte kuchyňským provázkem, potřete 

ze všech stran olejem a hořčicí a za občasného podlé-

vání horkou vodou pečte v troubě vyhřáté na 180 °C 

po dobu 40 minut. Podávejte s pečenou dýní. Pečená 

dýně: Omytou dýni nakrájejte na měsíčky a rozložte 

na plech. Posypejte mořskou solí, přidejte snítky  

rozmarýnu, zakapejte olivovým olejem a při 180 °C 

pečte 30 minut. Pro zvýraznění chutě zakapejte  

před podáváním dýňovým olejem.

Krůtí roláda    
s dýní

I N G R E D I E N C E

Andělský koláč   
s hruškami

       2   BILLA VEJCE

 200 G MOUČKOVÉHO CUKRU

 250 G   BILLA HLADKÉ MOUKY

100 ML BILLA POLOTUČNÉHO MLÉKA

 60 G  BILLA SLUNEČNICOVÉHO OLEJE

150 ML VAŘÍCÍ VODY

  1  KYPŘICÍ PRÁŠEK DO PEČIVA

  4  MENŠÍ, TVRDÉ HRUŠKY 

  4 DL  MUŠKÁTOVÉHO VÍNA

   ŠŤÁVA Z NAŠE BIO CITRONU 

   SMETANA KE ŠLEHÁNÍ  
   (NEMUSÍ BÝT)

 

Hrušky oloupejte, přemístěte je do  

hlubšího kastrůlku a celé zalijte muškátovým 

vínem a citronovou šťávou. Poduste na  

mírném ohni, dokud hrušky nenasáknou  

veškerou tekutinu. Připravte si dvě hluboké mísy. 

V jedné smíchejte všechny sypké  

ingredience (mouka, cukr, kypřicí prášek),  

ve druhé všechny tekuté. Postupně zapracujte 

tekutou směs do sypké a polovinu řídkého  

těstíčka nalijte do kulaté dortové formy,  

vyložené pečicím papírem. Na vrstvu těsta  

položte podušené hrušky a zalijte zbytkem těsta. 

Pečte v troubě vyhřáté na 180 °C po dobu  

40-50 minut, dokud povrch korpusu nezezlátne. 

Před koncem pečení zapíchněte do moučníku 

špejli, pokud se na ni těsto nelepí, je hotové.  

K dozdobení můžete použít dotuha  

vyšlehanou smetanu.

I N G R E D I E N C E

8 50

6 50 6 30+

Waldorfský 
salát

I N G R E D I E N C E

   1  MENŠÍ CELEROVÁ BULVA 

   2  JABLKA

  100 G  BILLA VLAŠSKÝCH OŘECHŮ 

  100 G  HROZNOVÉHO VÍNA,  
   BEZPECKATÉHO 

  100 G  GORGONZOLY NEBO BLEU   
   D´AVERGNE 

 150 G  MAJONÉZY NEBO BILLA  
   ZAKYSANÉ SMETANY 

  1 LŽÍČKA JABLEČNÉHO OCTA 

  1 LŽÍČKA BILLA MEDU

   SŮ L A PEPŘ

154 15 MINUT  
NA ODLEŽENÍ

Jablka zbavte jádřinců a nakrájejte i se  

slupkou na tenké plátky, oloupaný celer  

nastrouhejte na nudličky. Kuličky vína rozpulte, 

vlašské ořechy na sucho opražte na teflonové 

pánvi. Všechny sypké ingredience promíchejte  

ve velké míse a připravte si zálivku. Stranou  

našlehejte majonézu s jablečným octem  

a medem a dolaďte podle vlastní chuti solí  

a pepřem. Zálivku důkladně spojte se základem, 

nechte odležet 15 minut v lednici a podávejte 

posypané rozdrobeným sýrem.



1. Odol3 malé zoubky, 3-5 let, 50 ml 2. Pasta Odol3 mléčné zoubky, 0-2 roky, 50 ml
3. Odol3 moje velké zoubky, ústní voda pro děti, 6+ let, 300 ml 4.  Pasta MYdent Sensitive, 125 ml 

5.  Pasta Colgate Propolis Fresh Mint, economy pack, 100 ml 
6.  Zubní pasta Elmex Sensitive Whitening, pro každodenní ochranu citlivých zubů, 75 ml 

7.  Zubní kartáčky Colgate MaxFresh 1+1 zdarma 8.  Ústní voda MYdent Mint s ochranou proti zubnímu kazu, 500 ml 
9. Pasta Odol3 moje velké zoubky, 6+ let, 50 ml 10. Zubní pasta Vademecum Junior, 0-6 let, 50 ml 

11. Zubní kartáček Colgate SlimSoft 12. Kartáček Odol3 mléčné zoubky, 0-2 roky 
 

I N Z E R C E
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Péči o zuby nepodceňujte, vždyť váš úsměv může prozradit tolik...
1. Odol3 malé zoubky, 3-5 let, 50 ml 2. Pasta Odol3 mléčné zoubky, 0-2 roky, 50 ml

3. Odol3 moje velké zoubky, ústní voda pro děti, 6+ let, 300 ml 4.  Pasta MYdent Sensitive, 125 ml 
5.  Pasta Colgate Propolis Fresh Mint, economy pack, 100 ml 

6.  Zubní pasta Elmex Sensitive Whitening, pro každodenní ochranu citlivých zubů, 75 ml 
7.  Zubní kartáčky Colgate MaxFresh 1+1 zdarma 8.  Ústní voda MYdent Mint s ochranou proti zubnímu kazu, 500 ml 

9. Pasta Odol3 moje velké zoubky, 6+ let, 50 ml 10. Zubní pasta Vademecum Junior, 0-6 let, 50 ml 
11. Zubní kartáček Colgate SlimSoft 12. Kartáček Odol3 mléčné zoubky, 0-2 roky 

 

Fotografie: moodley brand identity; Michael Königshofer.
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•  Vyměňte 150 BILLA bodů za slevu 150 Kč na vstupenku
•  Na účtence vám bude vygenerován kód, na který lze objednat až 6 vstupenek
•  Platnost slevové poukázky je vždy do 15. v následujícím měsíci
• Slevu lze uplatnit do konce roku 2014
•  Objednávka lístků na telefonním čísle: 221 419 413
• nebo na e-mailu: kucerova@ticket-production.cz

VSTUPTE DO SVĚTA ATRAKTIVNÍCH NABÍDEK A SLEV!

Jak na to?

Antoinetta, královna Francie
původní český historický muzikál

Sněhurka a sedm závodníků
pohádková hudební komedie

www.billa.cz

RAJSKÁ HUDBA PRO 
UŠI ČLENŮ BILLA 
BONUS CLUBU. 
SLEVA NA HUDEBNÍ 
PŘEDSTAVENÍ 
DO DIVADLA HYBERNIA!
Proměňte 150 BILLA bodů za slevu 150 Kč na původní 
český muzikál Antoinetta, královna Francie nebo hudební 
komedii Sněhurka a sedm závodníků.

vstupenka
po slevě jen za
340 Kč

vstupenka
po slevě jen za
200 Kč

BBC_inzerce_HYBERNIA_215x280.indd   1 24.07.14   14:51



STAŇTE SE ČLENEM BILLA BONUS 
CLUBU A ČERPEJTE SPOUSTY VÝHOD!
• Při každém nákupu vám budou na vaši BILLA Bonus 

Club kartu přičítány body.
• Body můžete u pokladny proměňovat za 

atraktivní slevy a exkluzivní nabídky.

Navíc pro členy 
BILLA Bonus 

Clubu časopis 
Gusto ZDARMA!

N

C
Gu

Readers Digest

Audiolibrix

Small Charming 
Hotels

Divadlo Hybernia

Pražské Benátky

E-reading Aquapalace

Království 
železnic

Ticketstream
Bohemia Balon

Zámek Loučeň

Sleva až 70 % 
na vybrané 
tituly za 150 
Billa bodů.

Audioknihy za 149,- Kč 
za 150 Billa bodů.

Sleva 150,- Kč na 
vstupenky na muzikály 
Marie Antoinetta 
a Sněhurka a 7 
závodníků. Sleva až 
na 6 vstupenek za 
150 Billa bodů.

a
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a 

a aaaažžžžž žžžž 
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Po–Pá sleva 50 % 
So–Ne sleva 25 %
za 100 Billa bodů.

eKnihy 
za 89,- Kč, 
za 100 Billa 
bodů. 

Sleva 30 % 
na ubytování 
nebo dětská 
vstupenka zdarma 
za 100 Billa bodů. 

č,
lla 

Pronájem 
bytu v kolejišti 
nebo dětská 
vstupenka 
zdarma za 150 
Billa bodů.

Využijte Billa 
Bonus kartu jako 
Ticketcard. Při předložení 

karty Billa 
Bonus Clubu 2+1 
vstupenka zdarma.

www.billa.czVSTUPTE DO SVĚTA ATRAKTIVNÍCH NABÍDEK A SLEV!

Sleva 20 % na ubytování 
za 100 Billa bodů 
nebo přistýlka zdarma 
pro dítě do 12 let 
za 250 Billa bodů.

Sleva 10 % na pobytový
balíček za 100 Billa bodů. 

BBC_inzerce_GUSTO_215x280.indd   1 04.08.14   15:42
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Přejeme super 
začátek školy!
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ČESKÝ PŮVOD

JISTOTA KVALITY

GARANCE ČERSTVOSTIZVÝŠENÝ PODÍL PRSNÍ PARTIE

VETERINÁRNĚ KONTROLOVÁNO

NIŽŠÍ OBSAH TUKU

MLADÁ KACHNA



minerálka pro 
moderní život

Ondrášovka
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•  Sheba® je celosvětově
úspěšnou značkou krmiva
pro kočky

•  Super-prémiové kočičí 
kapsičky vysoké kvality 
za dostupnou cenu

•  Lahodné kapsičky vytvořené 
s ohledem na kočičí touhy

é é

NOVINKA

minerálka pro 
moderní život

Ondrášovka
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www.cukrovarvrbatky.cz

Tradice dobré kvality

Mlékárna Kunín představuje řadu Selských jogurtů.
Jogurty jsou vyráběny tradiční metodou zráním v kelímku a jsou charakteristické  
„lámavou“ konzistencí bílé složky, lehce nakyslou chutí a vů ní a vystupující syrovátkou.
Ochucené varianty jsou podloženy ovocem, čokoládou či vlašskými ořechy.

www.mlekarna-kunin.cz

N

OVINKA

KUN_inzerce_selské jog_215x140.indd   1 14.07.14   13:46
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Vychutnejte si léto s akčními 
cenami od GARNIER.
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Dej si
chutí!

mix
dvou

Od října ve Vaší oblíbené prodejně.

inzerce_215x140.indd   1 16.07.14   15:04

Akční cena platná od  3. 9. - 17. 9. 2014

4490
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R E J S T Ř Í K 71

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

Andělský koláč s hruškami 53

Čínské nudle s houbami šitake 13

Houbová omáčka 13

Houskové knedlíčky 13

Krůtí roláda s pečenou dýní 53

Lilkovo-rajčatové čatní s česnekem 40

Mangovo zázvorové čatní 40

Orecchiette s masovým ragú 25 

Pappardelle s lososem 25

--- 

Šnek se švestkami a mákem  42 

Švestkové čatní 40 

Tortilly plněné mexickou směsí 39

Vepřové kotlety na cideru a jablkách 39 

Vepřové na portském víně s růžičkovou kapustou 39

Waldorfský salát 53

Zapečené lasagne s brokolicí 25

Žampionový tatarák 13

--- 

---
Představte si sváteční vánoční menu, které bude chutnat  

jako z vyhlášené restaurace. Připravíme ho společně z toho  
nejlepšího, co sezóna nabízí. Čeká vás i další díl našeho  

seriálu o mase.
 

Plus: Kolik receptů na vánoční cukroví vlastníte?  
Díky nám si přidáte do sbírky další.

Příští číslo časopisu  
Gusto vychází

 3. 12. 2014
---

kráLovsTví

babiccina_gusto_babovka_215x140.indd   1 17.7.2014   15:16:24





*1. 9. 2014 do 30. 9. 2014*

Fam.  Castel  v íno 
 0,75 l

Platnost kupónu je od 1. 9. 2014 do 30. 9. 2014  
a je platný pouze v prodejnách BILLA.

běžná cena
99,90 Kč

6990-30%

Douwe  
Egber ts  Gold 

instantní káva original, Crema 190 g 
Platnost kupónu je od 1. 9. 2014 do 30. 9. 2014  

a je platný pouze v prodejnách BILLA.

běžná cena
249,90 Kč

13990
-44%

Sheba 
kapsičky pro kočky  
4x 85 g, více druhů

Platnost kupónu je od 1. 9. 2014 do 30. 9. 2014  
a je platný pouze v prodejnách BILLA.

běžná cena
66,90 Kč

4290-35%

Happy Cat  Rocks 
silikagelové stelivo pro kočky; 

3,6 l; s vůní levandule

běžná cena
129,90 Kč

8990

Platnost kupónu je od 1. 9. 2014 do 30. 9. 2014  
a je platný pouze v prodejnách BILLA.

-30%

Mozart  kugeln 
 297 g

Platnost kupónu je od 1. 9. 2014 do 30. 9. 2014  
a je platný pouze v prodejnách BILLA.

běžná cena
149,90 Kč

8990
-40%

Platnost kupónu je od 1. 9. 2014 do 30. 9. 2014  
a je platný pouze v prodejnách BILLA.

BonaVita  
Dobré z  ovsa 

od 300 g, více druhů

-40%
běžná cena

39,90 Kč

2390



Douwe  
Egber ts  Gold 

Akční cena platí pro nákup jednoho výrobku.

Mozart  kugeln 
297 g
Akční cena platí pro nákup jednoho výrobku.

Fam.  Castel  v íno 
0,75 l
Akční cena platí pro nákup jednoho výrobku.

-30%

BonaVita  
Dobré z  ovsa 
Akční cena platí pro nákup jednoho výrobku. Akční cena platí pro nákup jednoho výrobku.

Happy Cat  
Rocks 
 

-30%

Sheba 
kapsičky pro kočky  
Akční cena platí pro nákup jednoho výrobku.

-44%

-35%

*1. 9. 2014 do 30. 9. 2014*

-40%

-40%
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