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www.billa.cz fb.com/CZBilla youtube.com/CZBilla instagram.com/billa_cz

Simona Breen 

Slavnosti  
podzimu

Září je jako stvořené pro oslavu. Za prvé proto, že je to měsíc biopotravin. Za  
druhé se touto dobou můžete v mnoha našich prodejnách setkat se zajímavou 
nabídkou regionálních specialit a za třetí nesmíme opomenout naše jubileum – 
Gusto v těchto dnech slaví své třetí výročí! Věříme, že časopis je pro vás, členy 
BILLA Bonus Clubu, podnětnou inspirací.

V rámci projektu BILLA regionálně (více na stranách 14 – 23) jsme se rozhodli 
podpořit lokální dodavatele a jejich produkty. Regionální speciality zatím našly 
prostor v pěti českých krajích a vy můžete nahlédnout do zákulisí jejich výroby. 
Navštívili jsme vybrané dodavatele a přesvědčili se o tom, s jakou láskou a pocti-
vostí pro vás připravují své originální pochoutky. Není žádným tajemstvím, že 
nejlepšího výsledku při vaření docílíme používáním kvalitních surovin, mezi něž 
patří certifikované biopotraviny. Pod značkou Naše bio zakoupíte v BILLE široký 
sortiment výrobků, včetně méně známých ingrediencí, jako je červená čočka, 
bulgur, jáhly, polenta, špaldová mouka. Pozvěte přátele a vyzkoušejte je v našich 
podzimních receptech (strana 30 – 41).

V září se můžete také těšit na naši novou věrnostní akci. Za nákupy v BILLE  
získáte body na jednotlivé druhy designového nádobí Alessi. Prohlédnout si ho 
můžete i v rámci našeho časopisu, neboť většinu receptů servírujeme na této  
nadčasové jídelní soupravě. 

Pokud vás baví sledovat trendy z oblasti gastronomie, připojte se k našemu  
novému profilu na Instagramu, kde najdete mnoho inspirativních novinek.

Podzim plný oslav vám přeje

Vedení marketingu a BILLA Bonus Clubu

E D I T O R I A L

1 = počet porcíLegenda: = doba přípravy = náročnost (1 – snadné, 2 – středně obtížné, 3 – náročné)60

Magazín pro členy BILLA BONUS CLUBU a zákazníky prodejen BILLA. VYDAVATEL: BILLA, spol. s r. o., Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy, infolinka: 800 153 976, e-mail: info@billa.cz
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OBJEVTE CHUTĚ PRÉMIOVÉ ŘADY
TULLAMORE D.E.W. 10 Y.O. SINGLE MALT

A 12 Y.O. SPECIAL RESERVEA 12 Y.O. SPECIAL RESERVEA 12 Y.O. SPECIAL RESERVEA 12 Y.O. SPECIAL RESERVE

www.tullamoredew.cz

PÁLENÉ DŘEVO

TROPICKÉ OVOCE

VÁNOCE

PÁLENÉ DŘEVO

VÁNOCE
Meruňky

Ananas
TROPICKÉ OVOCE
Zemitost

www.tullamoredew.cz

MARCIPÁN

SHERRY

MARCIPÁNMARCIPÁN
Pralinky

SHERRY

Citrónové
a sladké tóny 

SHERRY

Pralinky
ČOKOLÁDA

TULLAMORE D.E.W. 
10 Y. O. SINGLE MALT

TULLAMORE D.E.W. 
12 Y. O. SPECIAL RESERVE 
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Originální podzimní čatní
Je trochu sladké i kyselé, a když čatní  

zkombinujete s masem či sýrem, dostanou 
vaše chuťově buňky závrať.

Objevte fenykl
Vydává nasládlou lékořicovou vůni  

a po tepelné úpravě vás překvapí jemnou 
strukturou. Objevte pro sebe fenykl.

05
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24
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14
S T R A NA

30
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50
S T R A NA

42
S T R A NA

Jako za časů monarchie
Rakouská kuchyně potěší všechny milovníky 

českých chutí. Nabízí známé kombinace a sází 
na ingredience, které všichni milujeme.

Návštěva  
u regionálních dodavatelů

Jak se daří malým výrobcům krajových specialit, 
kteří se účastní unikátního projektu BILLA 

regionálně?

Slané koláče
Pořiďte si do zásoby listové těsto.  

S jeho pomocí a přidáním rozličných přísad  
vytvoříte pokrm pro každou příležitost. 

Podzimní bezlepkový dort
Autorka blogu Laskominy od Maryny vás  

přesvědčí o tom, že skvělý dort se dá upéct  
i bez mouky. V hlavní roli najdete  

mák a blumy.

Naše bio chutná všem
Přivítejte podzim slavnostním menu, ve kterém 

necháte zazářit produkty z ekologického  
zemědělství. Velký výběr najdete v BILLE  

u značky Naše bio. 

Rakousko 
Rakousk

o 
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Fotografie: Gunda Dittrich
Styling: Bernadette Wörndl

Když se smíchají jablka s hruškami, 

nemusí to dopadnout vůbec  

špatně. Přidejte špetku koření  

a připravte si do zásoby  

originální doprovod k masům  

nebo sýrům.

Ve velkém hrnci se silnými stěnami zpěňte na oleji nakrá-

jenou cibuli. Přidejte jablka a hrušky nakrájené na kostičky, 

zázvor, veškeré koření a javorový sirup. Podle chuti dosolte, 

převažovat by však měl sladkokyselý nádech. Na mírném 

ohni přiveďte k varu a duste bez pokličky po dobu 50 mi-

nut, dokud se všechny ingredience nepropojí. Pokud se na 

směsi tvoří pěna, odeberte ji z povrchu. Podle potřeby ob-

čas podlijte lžící horké vody. Ke konci varu vyjměte hřebíč-

ky, skořici a badyán, směs přemístěte do čistých skleniček 

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

8 JABLEK, OLOUPANÝCH 
A ZBAVENÝCH JÁDŘINCU°

8 HRUŠEK, OLOUPANÝCH  
A ZBAVENÝCH JÁDŘINCU°

1 ČESKÁ FARMA CIBULE,  
NAKRÁJENÁ NA KOSTIČKY

1 BADYÁN

1 CELÁ SKOŘICE

3 HŘEBÍČKY

1 LŽIČKA ČERSTVÉHO  
STROUHANÉHO ZÁZVORU

2 LŽÍCE NAŠE BIO  
JAVOROVÉHO SIRUPU

2 LŽÍCE NAŠE BIO  
SLUNEČNICOVÉHO OLEJE

SU° L

   jablkovéHruškovo-  

čatni

+ 40 minut  
sterilizace

I N G R E D I E N C E
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Nenechte si ujít nejzajímavější  
novinky z naší podzimní nabídky.  

Chytře je zakomponujte do svého nákupu 
 a splníte očekávání celé rodiny.

---

Podzim

Pozvěte do své kuchyně novou řadu výbě-
rových řepkových olejů Raciol z prvního 

lisování, při jejichž výrobě je kladen důraz 
na šetrné zpracování a zachování  

důležitých živin. Výběrové oleje obohace-
né bazalkou, sušenými rajčaty, česnekem 

nebo chilli propůjčí studeným i teplým 
pokrmům výjimečnou chuť a vůni.  

Doporučujeme použít na konečné dochuce-
ní mas, těstovin, salátů nebo jednoduše  

na bagetu…

Inspirace pro 
vaše gurmánské 

vaření

Česká šunka z libové vepřové kýty,  
nakrájená na jemné plátky, pochází od 

českého výrobce a obsahuje 92 % českého 
masa z kýty, neobsahuje žádné alergeny, 

tedy ani lepek a laktózu. Veškeré suroviny 
pro výrobu podléhají od příjmu po konečné 

balení pečlivé kontrole všech jakostních 
parametrů.

Česká šunka  
od Vocílky

Pochoutky od 
značky  

Naše bio 
PRO MILOVNÍKY KOKOSU  

Ochutnejte Bio Müsli tyčinku s kokosem, 
vyrobenou z kokosu (17 %), ovesných vlo-
ček (12 %) a kukuřično-pšeničných křupek 
v bio kvalitě. Ovocnou složku tvoří rozinky  

a brusinky, také v bio kvalitě. Tyčinka je 
lehce dochucená přírodním kokosovým 

aroma a bio glukózovým sirupem s nízkým 
obsahem cukrů.

PRO MILOVNÍKY ASIE 
Zpestřete si jídelníček bio tempehem –  
lehce stravitelnou specialitou z asijské  

kuchyně. Díky fermentaci patří tempeh 
mezi nejkvalitnější sójové výrobky, obsahu-
je značné množství bílkovin a esenciálních 

aminokyselin. Jeho základem jsou bio 
sójové boby, díky fermentaci prorostlé 

ušlechtilou plísní. Pro svoji výživovou hod-
notu je produkt používán ve vegetariánské 

kuchyni, někdy i jako náhražka masa.

PRO MILOVNÍKY KŘOUPÁNÍ 
Ve složení těchto krekrů vyráběných 

v malé rodinné pekárně nenajdete tuky  
s vysokým podílem nasycených mastných 

kyselin (ztužené i neztužené tuky jako 
např. palmový tuk, které jsou tuhé za  

pokojové teploty), místo nich je použitý bio 
extra panenský olivový olej. Krekry jsou 

upečeny z české mouky (z toho tvoří 50 % 
mouka celozrnná).

Naše bio pikantní krekry se semeny chia: 
obsahují bio chia semínka, která se pro své 
nutriční vlastnosti řadí mezi superpotravi-

ny. Jsou mírně dopáliva dochuceny citróno-
vým pepřem a lehce osoleny mořskou solí 

ze Středozemního moře.

Naše bio krekry se sýrem Parmigiano  
Reggiano: jsou vyrobeny z extra panenské-

ho olivového oleje, ochuceny štědrou  
dávkou bio sýra Parmigiano Reggiano 
(14 %) a lehce osoleny mořskou solí ze  

Středozemního moře.  

Formované pralinky z hořké čokolády, 
jejichž chuť umocňují aromatické višně 

naložené v alkoholu.

Čokoládové 
pokušení 
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Kolik třešní, tolik višní – a odteď i tolik  
meruněk! Představujeme vám novou 

příchuť půllitrové Kofoly a je to doopravdy 
pecka! Tedy, vlastně meruňka.

 

Meruňková  
kofola

PRO MALÉ NEZBEDY – Provedení a vzhled 
plenek odpovídají současným náročným 

požadavkům spotřebitele – použití  
vysokokvalitních materiálů, elastických 
úchytů, měkké vnější vrstvy, prodyšné  

a nepromokavé spodní vrstvy, vysokosavé 
3D jádra z buničiny. 

PRO POSÍLENÍ OBRANYSCHOPNOSTI  
VAŠICH ÚST – Vaši pozornost si zaslouží  

i novinka ze světa zubní péče. Zendium se 
inspirovalo vlastní obranyschopností ústní 
dutiny. Stejně jako sliny, Zendium obsahuje 

kombinaci enzymů a proteinů, které vaše 
ústa využívají v boji proti bakteriím. Zen-

dium tak posiluje přirozenou obranyschop-
nost vašich úst a účinně bojuje proti 

příčinám vzniku zubního kazu, problémům 
s dásněmi a zvýšené citlivosti zubů. Díky 

jemnému složení je Zendium vhodné i pro 
ta nejcitlivější ústa.

Dopřejte si  
jemnou péči 

V žádné rodině se neztratí megabalení 
nanuků s výběrem ze tří druhů příchutí. 
Na své si přijdou milovníci vanilkového 

nanuku v mléčné čokoládě nebo v mléčné 
čokoládě a mandlích a čokoládového  
nanuku ukrytého v hořké čokoládě.

Nanuky do  
každé rodiny 

LÁKAVÉ CHUŤOVÉ KOMBINACE 
Vychutnejte si šálek jahodového čaje  

s dotekem máty, která dodá sladké jahodě 
příjemný svěží tón a vytvoří tak chuť 

podobnou jahodovému mojitu. Kombinace 
citrusů a bezového květu byla inspirována 

oblíbenou svěží chutí citrusových plodů 
a zvyšující se oblibou přirozeně nasládlé 

chuti bezového květu.

CHUŤ POMALU PRAŽENÉ KÁVY
Jihlavanka přináší novou espresso směs, 
která je díky delšímu pomalému pražení 

ideální pro přípravu nejen klasického 
espressa s mlékem, ale i espresso mléč-

ných specialit, jako je například cappucci-
no nebo latte macchiato.

Čas na čaj  
a kávu 

Kvalitní mléčný výrobek, vyrobený tradiční 
technologií zrání přímo v obale. Jogurt  

se vyrábí z mléka pocházejícího z podhůří 
Orlických hor a obsahuje 20 % ovocné  

složky. Vychutnat si můžete příchutě: jaho-
da, čokoláda a višeň, borůvka a ostružina, 

meruňka.

Oblíbený  
jogurt ve skle

Jedinečná kombinace čerstvě spařeného 
čaje bez přidaného cukru, sladidel nebo 
konzervantů ve dvou variantách: zelený  

čaj s citronem a ovocný čaj s příchutí 
lesních plodů.

Ideální  
neslazené 
osvěžení
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vás uchvátíFenyk
l

Fotografie: Gunda Dittrich
Styling: Bernadette Wörndl

Nevšední anýzové aroma  
a jemná nasládlá chuť pasují  
fenykl do role ingredience,  
která významně obohatí vaše 
kulinářské umění. Fenykl  
výborně ladí s mnoha druhy 
zeleniny a také s ovocem, proto  
se hodí pro všestranné použití.
--

8
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z fEnyklu a bílých fazolí

rémová polévka Sada misek  
16 cm – 2 ks 
10 bodů + 139,90 Kč 
25 bodů + 49,90 Kč

K
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A pomEranČeSalát z
 fenykl

u 

Sada příborů – 4 ks 
10 bodů + 169,90 Kč
nebo 30 bodů + 69,90 Kč
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na fe
nyklu

a rajčatech
Filety z lososa pEčené

Sada příborů – 4 ks 
10 bodů + 169,90 Kč
nebo 30 bodů + 69,90 Kč



I N Z E R C E

VÝROBCE: BOHEMILK, A.S., PODZÁMČÍ 385, 517 73 OPOČNO | WWW.BOHEMILK.CZ
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Filety z lososa  

pečené na fenyklu 
a rajčatech

Omyté a očištěné fenykly nakrájejte na klín-

ky a přemístěte na plech vyložený pečicím  

papírem. Přidejte omytá rajčata. Filety  

z lososa opláchněte pod tekoucí vodou, 

osušte v kuchyňské utěrce a z obou stran 

osolte a opepřete. Lososa kůží dolů vysklá-

dejte na připravené zeleninové lůžko. Zaka-

pejte olivovým olejem, opepřete a na povrch 

rozložte kolečka citronu. Pečte v troubě  

vyhřáté na 190 °C po dobu 20 minut.  

Podávejte posypané petrželkou.

4

I N G R E D I E N C E I N G R E D I E N C E
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  2 FENYKLY

  2 POMERANČE

 80 G ČERNÝCH OLIV

 80 G PINIOVÝCH SEMÍNEK,  
   NA SUCHO OPRAŽENÝCH
 

   ZÁLIVKA
  4 LŽÍCE NAŠE BIO OLIVOVÉHO  
   OLEJE EXTRA PANENSKÉHO

   ŠŤÁVA Z JEDNOHO POMERANČE

   LŽIČKA NAŠE BIO AGÁVE SIRUPU

   SU° L A ČERSTVĚ MLETÝ PEPŘ

Salát z fenyklu  
a pomeranče

Krémová polévka  
s fenyklem  

a bílými fazolemi

Fenykly zbavte vnějších okoralých listů, 

odřízněte řapíky (můžete je použít do  

vývaru), rozpulte a vyřízněte tvrdý klínek 

uprostřed. Na mandolíně nakrouhejte feny-

kl na co nejtenčí plátky. Pomeranče oloupej-

te a zbavte bílých vláken. Příčně nakrájejte 

na tenká kolečka a při krájení zachycujte 

šťávu. Na talíř rozprostřete plátky fenyklu  

a pomeranče. Posypejte černými olivami  

a opraženými piniovými semínky. Zakapejte 

zálivkou připravenou smícháním uvedených 

ingrediencí. Podávejte vychlazené.

I N G R E D I E N C E

4 15
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Fenykl opláchněte, zbavte vnější vrstvy 

plátků, pokud jsou tvrdé. Pár snítek fenyklu 

si schovejte na zdobení. V pánvi s nepřilna-

vým povrchem poloviny fenyklu na sucho 

opražte a odložte stranou. V hlubokém hrn-

ci zpěňte na olivovém oleji cibulku, přidejte 

opražené fenykly a slité fazole. Zlehka ores-

tujte a podlijte bílým vínem. Osolte, opepře-

te, dochuťte muškátovým květem a zalijte 

zeleninovým vývarem. Přiveďte k varu a na 

mírném ohni 30 minut povařte. Odeberte 

dvě sběračky polévky a zbytek rozmixujte 

tyčovým mixérem. Odebranou část základu 

zamíchejte do vzniklého krému. Podávejte 

posypané opraženými fenykly, se snítkou 

čerstvého fenyklu a hoblinkami sýru BILLA 

Grana Padano.

  2 FENYKLY

  2 PLECHOVKY BÍLÝCH FAZOLÍ  
   (NEBO 150 G SUCHÝCH FAZOLÍ,  
   DEN PŘEDEM NAMOČENÝCH  
   A DOMĚKKA UVAŘENÝCH)

  1 ČESKÁ FARMA CIBULE,  
   NASEKANÁ NADROBNO 

  1 DL BÍLÉHO VÍNA

  6 DL NAŠE BIO ZELENINOVÉHO 
   VÝVARU

  2 LŽÍCE NAŠE BIO OLIVOVÉHO   
   OLEJE EXTRA PANENSKÉHO 

   ŠPETKA MUŠKÁTOVÉHO KVĚTU

   NA SUCHO OPRAŽENÁ  
   FENYKLOVÁ SEMÍNKA

   SÝR BILLA GRANA PADANO  
   K PODÁVÁNÍ 

   SU°L A PEPŘ

  4 PORCE LOSOSA

  2 FENYKLY

 150 G ČERVENÝCH A ŽLUTÝCH  
   CHERRY RAJČAT

  1 NAŠE BIO CITRON, NAKRÁJENÝ  
   NA PLÁTKY

  6 LŽIC NAŠE BIO OLIVOVÉHO  
   OLEJE EXTRA PANENSKÉHO

   HRST PETRŽELE K PODÁVÁNÍ 

   SU° L A PEPŘ

4 40
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Začátkem února 
odstartovala BILLA ojedinělý 
projekt podpory 
regionálních dodavatelů. 
Jednoduše vybrala výrobky 
krajově proslulé, často 
i oceňované v lokálních 
soutěžích, a nabídla je 
zákazníkům ve svých 
obchodech. Do projektu se 
postupně zapojují všechny 
kraje a každý zákazník 
dostává možnost podpořit 
svou volbou místo, ve 
kterém žije.výrobky

Podporujeme
regionální
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valitní domácí potraviny, které již nyní tvoří v BILLE přes 70 % sortimentu, obohatila v letošním roce nová řada regionálních  

specialit. V supermarketech BILLA vznikl nový prostor pro malé výrobce a BILLA se tak stala prostředníkem mezi lokálními  

dodavateli a zákazníky se zájmem o české potraviny. Možnost podpořit produkty z vlastního kraje dostali nejdříve Jihočeši.  

V jedenácti jihočeských prodejnách BILLA čeká na zákazníky bohatý sortiment – více než 260 výrobků od dvaceti dodavatelů. V současné 

době se těší ze široké nabídky lokálního zboží také zákazníci ve Středočeském kraji (přes 300 výrobků od přibližně 30 místních výrobců) 

a regionální potraviny postupně nacházejí své pevné místo v Ústeckém, Libereckém a Královéhradeckém kraji. Do konce roku 2015 pak 

pokryjí prodejny s regionálním sortimentem také Prahu. Příští rok bude projekt pokračovat ve zbývajících regionech Čech a Moravy.

Vyrobeno ve vašem regionu 

Do každého výrobku se promítá neopako-

vatelnost přírodních podmínek, tradice 

zpracování a kvalita regionálních suro-

vin. Regionální výrobky prokazují jedi-

nečnost v porovnání s běžnou produkcí 

dostupnou na trhu. Ať už se jedná o tradiční 

recepturu typickou pro daný kraj, originální 

výrobní postup nebo využití specifické regi-

onální suroviny. Zakoupením regionálního 

výrobku podpoříte lokální zemědělskou 

výrobu a posílíte sociální i ekonomickou 

stabilitu regionu, ve kterém žijete a nakupu-

jete. Co nejkratší cesta jídla od výrobců na 

naše talíře je prospěšná pro naše zdraví  

i pro krajinu. Když zvolíte tuzemský produkt 

od českého výrobce, pomáháte také snížit 

negativní dopad nákladní dopravy a složi-

tých dodavatelských procesů.  

Na následujících stránkách jsme pro vás 

připravili reportáže od vybraných regionál-

ních dodavatelů. Seznamte se s nimi skrze 

příběhy, které k nim patří.

DANIELA FÖLDEŠI, 
vedoucí projektu BILLA regionálně

JAK VZNIKL NÁPAD PODPOŘIT DOMÁCÍ PRODUCENTY A NABÍDNOUT  
SPOTŘEBITELŮM REGIONÁLNÍ PRODUKTY V OBCHODECH BILLA?
V BILLE dlouhodobě podporujeme české producenty. Dalším přirozeným krokem  
byla spolupráce právě s malými lokálními prvovýrobci. Inspiraci jsme našli také  
u obchodníků v Rakousku. Našim zákazníkům chceme v BILLE dopřát pohodlný nákup 
potravin včetně lokálního zboží v jejich oblíbeném supermarketu. Pozitivní ohlasy ze 
strany zákazníků nás přesvědčují, že jsme se vydali správným směrem. 

JAK JSTE POSTUPOVALI PŘI VÝBĚRU REGIONÁLNÍCH DODAVATELŮ,  
JAKÁ KRITÉRIA MUSELI SPLŇOVAT?
Vybíráme takové dodavatele, jejichž položky jsou jedinečné v daném regionu, známé  
a oceňované. V orientaci nám pomáhají krajové spolky a soutěže regionálních potra-
vin. Vybraní dodavatelé musí být schopni obsáhnout celý region a být objemově  
a časově flexibilní.

KOLIK DODAVATELŮ SE  
PROJEKTU ÚČASTNÍ?  
Jen v rámci takzvaného Regionálního 
regálu, který zahrnuje suché položky, 
hovoříme přibližně o deseti dodavate-
lích za každý region. Nicméně pokud 
započítáme všechny lokální dodavatele 
včetně čerstvého zboží a nápojů, máme 
v každém regionu desítky různých 
dodavatelů. 

PROČ BY MĚL ZÁKAZNÍK  
UPŘEDNOSTŇOVAT  
REGIONÁLNÍ PRODUKTY? 
Je přece zcela přirozené podporovat lokální výrobce! V BILLE tento princip uplatňujeme 
tím, že více než 70 % zboží je českého původu, aby nemuselo dlouho cestovat a k zákaz-
níkovi se dostalo co nejčerstvější. Navíc výroba regionálních specialit má svou historii, 
svůj příběh. Při nákupu takových produktů si můžete být jisti ruční výrobou a poctivostí 
surovin. Regionální výrobci respektují tradici a upřednostňují kvalitu před kvantitou,  
o čemž se přesvědčíte i v reportážích na následujících stránkách.

JAKÉ SORTIMENTY OBOHACUJÍ REGIONÁLNÍ POTRAVINY NEJVÍCE? 
Nejvíce krajových specialit naleznete tradičně v čerstvém zboží – pečivo, mléčné výrob-
ky, uzeniny. Hojné zastoupení však mají i místní piva, mošty, cukrovinky nebo lihoviny. 

JAK JE PROJEKT NAČASOVANÝ A KDY VRCHOLÍ? 
Do konce roku 2015 přineseme regionální potraviny zákazníkům v Libereckém  
a Královéhradeckém kraji a také v Praze. V roce 2016 rozšíříme projekt do zbývajících
českých krajů a na Moravu.

ROZHOVOR 

„ChcEmE zákazníkům zpRostŘedkovat  
ryzí Českou kvAlitu.“

Fotografie: moodley brand identity; Julian Mullan
Text: Eva Rýznerová

K

INFO

O přítomnosti kvalitních domácích potra-
vin vypovídá tzv. Regionální regál. Jedná 

se o klasický čelní regál o šíři jednoho 
metru a výšce necelých dvou metrů. Regál 
použitými materiály evokuje český venkov 
a je doplněn o výrazný propagační prvek –  

nepřehlédnutelné čelo s motivy české  
krajiny. Nakupující má na výběr z pest-

rého suchého sortimentu (mošty, ovocné 
šťávy, sirupy, lihoviny, med, džemy, 

sušenky). Na regionální původ ostatních 
potravin jako mléčné produkty, maso, 

uzeniny nebo pivo vás v rámci běžného 
sortimentu upozorní stylový stopper.  

Výrobky od lokálních pekařů jsou umístě-
ny ve speciálně označených koších.

snaDNá oRIentACE 
Pro zÁKazNÍky
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 Pekárna 
IPEMA 
Kaplice, Jihočeský kraj
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o kus, to originál!

Když přijíždíme do malebného měs-

tečka Kaplice, zvedá se nad šumavský-

mi hřebeny pára. Jsme v jižních Čechách 

a míříme do řemeslné pekárny IPEMA. 

V provozu, kde vládne od svítání čilé tempo, 

nás vítá neodolatelná vůně čerstvého  

pečiva. Chléb už ale dávno dopekla noční 

směna – do tří hodin musí být hotovo! Na-

dýchané bochníky míří zrána k zákazníkům, 

aby se staly součástí snídaně milovníků 

kvalitního pečiva. A dopoledne tak nastává 

čas na přípravu dalších specialit. V díži se 

právě mísí základní suroviny pro výrobu 

zelňáků  – hladká mouka, kysané zelí, sádlo, 

vejce, sůl, pepř. Poté, co se těsto rychle pro-

míchá, ochutnává pekař Martin Korch, jestli 

je dost slané. Zelňáky jsou tradiční jihočes-

ká specialita, jejíž výrobu obnovil současný 

majitel Jakub Pavlovský. „Strašně rád jím,“ 

přiznává se s úsměvem. Poté, co se těsto 

vyválí, tvarují se jednoduchým kulatým 

vykrajovátkem kolečka a skládají se na velké 

plechy  – vše ručně. I proto je každý zelňák 

trochu jinak velký. Vzduch v rotační peci se 

chvěje horkem a za necelých 20 minut se 

výrobnou prožene příjemný závan čerstvě 

upečených zelňáků. Jejich obliba u zákazní-

ků roste, vždyť právě pro ně se zelňáky pe-

čou dvakrát týdně po dvou tisících kusech. 

Než se dostanou ke spotřebitelům, balí se 

do průsvitných sáčků a opatřují etiketou. 

Jak jinak než ručně, ve zdejším provozu 

balicí linku neuvidíte. Placičky s příchutí 

kysaného zelí vydrží bez konzervantů  

60 dní. A jsou stále křehké! 

Ke kořenům řemesla 

Na poctivém a pomalém přístupu si majitel 

zakládá a zve nás do chladné místnosti, kde 

se ukrývají tajemné kvásky. Neustále se ob-

novující kvas vyžaduje laskavou péči, proto-

že je čistě přírodní surovinou a odvádí velký 

kus práce. Díky němu chléb pěkně nakyne, 

v těstě se vytvoří oka a prodlouží se jeho 

trvanlivost. Důraz klade Jakub Pavlovský 

také na regionalitu. „Záleží nám na vysoké 

kvalitě výrobků. Chceme, aby zákazník  

věděl, co se v produktu nachází od začátku 

až do konce.“ I proto dováží obilí od země-

dělce, kterého osobně zná a který hospodaří 

na farmě vzdálené jen 15 kilometrů. Záro-

veň nám představuje místní chloubu – 

kamenný mlýn. Mouka si díky pomalému 

a šetrnému mletí na otáčivém kameni, při 

kterém se zrno nezahřívá, uchová všechny 

důležité živiny. Sázka na tradiční postupy 

se pekárně vyplácí, během minulých let se 

jí podařilo získat několik významných  

regionálních ocenění. V letošním roce  

například získala za Mrkvový chlebíček  

1. místo v regionální soutěži „Chutná hezky. 

Jihočesky”, loni ve stejné soutěži 2. místo 

za Kaplický pecen. „Upéct chléb z kvásku 

trvá dva dny, ale jeho chuť je nesrovnatelně 

lepší než u chlebů připravených ze směsí. 

Nedrolí se a vydrží až pět dní,“ upozorňuje 

pekařka Jana Stupková, která na pracovním 

stole vykrajuje ovesné sušenky. Vyrábějí se 

v pěti různých příchutích a jejich základem 

jsou ovesné vločky a žitná mouka. Samozřej-

mostí je použití bezfosfátového kypřicího 

prášku. Jakmile přesune pekařka plech do 

trouby, omámí naše čichové buňky skořice 

a vanilka. Kolega Martin mezitím připravuje 

záparu na Mrkvový chlebíček. Slunečnicová, 

lněná, dýňová semínka a ovesné vločky se 

zalijí horkou vodou a nechají se zapařit do 

druhého dne. Díky tomu je chléb vláčný. 

„Snažíme se přispět ke zdravé výživě  

a chceme postupně přejít na výrobu zcela 

bez chemických přísad. Rádi bychom se vrá-

tili ke kořenům řemesla,“ uzavírá majitel. 

Než se rozloučíme, ochutnáváme ovesné 

sušenky, právě vytažené z pece. Rozplývají 

se na jazyku a chutnají přesně jako ty pravé 

domácí.

V BILLA Regionálním regále pro Jihočeský 

kraj hledejte: Zelňáky velké, Zelňáky mini, 

BIO zelňáky, BIO perníčky s medem, Prec-

líky, Ovesné sušenky čokoládovo-kakaové, 

Ovesné sušenky brusinkové, Celozrnnou 

mouku pšeničnou, Žitnou mouku.

V prodejnácjh BILLA v Českých Budějovi-

cích navíc zakoupíte: Žitný chléb, Mrkvový 

chlebíček, Kaplický pecen, Podmáslový 

chléb, Dýňovo-špaldovo-pohankovou kostku,  

Špaldovo-pohankovou housku
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Rodinná  
likérka Hill's

Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj
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sobité lihoviny a likéry podle  

starých receptů

Rodinná likérka Hill´s sídlí pod jin-

dřichohradeckým zámkem. Když zvednete 

oči nahoru, zahlédnete hudební pavilon, 

kterému místní neřeknou jinak než Rondel. 

Jakmile vstoupíme do tajemného prosto-

ru manufaktury, dýchne na nás závan 

starých časů. V každé lahvičce odpočívá kus 

historie. „Dáte si panáčka?“ vítá nás Tomáš 

Hill, pravnuk Albína Hilla, zakladatele 

rodinné likérnické tradice. Začátek zdejší 

manufakturní výroby sahá do roku 1920 

a téměř stoletá legenda se váže i k výrobě 

velmi úspěšného produktu s poetickým 

názvem Strážská Černá Paní. U jeho zrodu 

stojí dopis, který napsala slavná pěvkyně 

Ema Destinnová z New Yorku a který donesl 

v roce 1990 do likérky doktor František 

Fürbach, pracovník jindřichohradeckého 

muzea: „…měla bych též ráda nějaký černý 

likér, který by se mohl případně jmenovat 

Strážská Černá Paní, zajisté titul jako za 

času, kdy jsme ořechovce z Daliborky říkali 

Daliborova krev, taky název ne úplně k za-

hození…“ (New York, 10. 11. 1920). A tak se 

zrodila legenda, jejíž kvalitu oceňují i odbor-

níci. V roce 2013 získal likér Strážská Černá 

Paní ocenění Regionální potravina a v roce 

2008 druhé místo v soutěži „Chutná hezky. 

Jihočesky”. V likéru se mísí chuť trnek, 

jablek, šípků, aromatických bylin a koření, 

oku lahodí i velmi tmavá barva. K jedinečné 

chuti dopomáhá i šestiměsíční zrání ve skle-

něných demižonech. „Černou Paní si oblíbili 

jak muži, tak ženy. Likér si vychutnejte před 

jídlem, s kostkou ledu a pomalu upíjejte. 

Opravdu je důležité si alkohol vychutnávat, 

ne pít. Láhev vždy vychlaďte ve dvířkách 

lednice,“ doporučuje Tomáš Hill, který má 

na starosti výrobu, a dává nám příležitost 

nahlédnout do provozních prostor. Připomí-

nají alchymistickou dílnu.

Přidejte kousek srdce

Na polici se v lihu maceruje puškvorec, 

třešně, meruňky, mladé špičky z větviček 

borovice a dokonce i vzácná zubří tráva. Při-

láká nás i vůně linoucí se z dubových sudů, 

kde odpočívá nejen tuzemák. „Dřevo ničím 

nenahradíte,“ upozorňuje Tomáš Hill. „Ru-

movou tresť objednáváme z Brna a hlídáme 

si její kvalitu. Když se používá starší rumová 

tresť, musí se jí přidat více, protože časem 

slábne,“ vysvětluje. „Na tuzemák máme 

speciálního degustátora. Já rum nemůžu 

ani cítit, protože jsem se v něm jako malý 

topil,“ směje se majitel. „Ovšem nejlepší de-

gustátorka je moje devadesátiletá babička. 

Ta má opravdu vytříbený jazýček!“ dodává. 

Zahlédneme i kulér, což je přírodní barvivo, 

které vzniká přepálením a karamelizací 

cukru. Protože se všechny likéry vyrábějí 

studenou cestou, je nezbytnou základní 

surovinou kvalitní líh. Ten odebírá majitel 

z malého soukromého lihovaru v jižních 

Čechách. Pomocí lihu se také prodlužuje 

trvanlivost ovocných šťáv a výluhů. Mnohé 

přísady si vyrábějí v likérce sami, například 

kávovou příchuť do kávového likéru. „Mega 

turek se nechá den odležet a pomalu se 

slévá, aby sedlina sedla dolů, přidá se líh, 

voda, cukr. Kávové aroma se ještě posílí tím, 

že se rozdrtí pražená káva, zalije lihem a ne-

chá odstát.“ Přesné recepty a technologické 

postupy příslušníci rodiny přísně střeží – 

jsou ukryté v bankovním trezoru a předávají 

se z generace na generaci. Autorem většiny 

z nich je Radomil Hill starší, dědeček  

současného majitele, který od 50. let  

20. století vyráběl v Jihočeské Frutě úspěš-

né české lihoviny jako Jindřichohradecký 

Rum nebo Vaječný likér. „Děda vždycky 

říkal, že nejlepší zákazník je ten, který se 

vrátí a přivede s sebou dalšího zákazníka,“ 

vzpomíná vnuk. „A k nám se vracejí, možná 

i proto, že do toho dáváme kus srdíčka.“ 

V současné době vyrábí likérka kolem 

devadesáti druhů likérů, lihovin a destilátů. 

Tomáš Hill je důkazem toho, že likérnický 

talent se dědí a že pokračování v rodinné 

tradici, může být dobrým byznysem  

i potěšením.

V BILLA Regionálním regále pro Jihočes-

ký kraj hledejte: Strážskou Černou Paní, 

Ořechový likér, R. Hill Jindřichohradecký 

tuzemský 40 %.
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Středočeský kraj 
Statek Svojetice
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ědictví po českých předcích

V dřívějších dobách se věřilo, že 

strom zasazený při založení statku, 

bude chránit celý rod. A přesně tak tomu 

je na statku ve Svojeticích. Před staletími 

zasadili předkové rodiny Stolzů na svém 

hospodářství lípu. Právě tento vzrostlý 

strom, před kterým se dnes tyčí státní znak 

s označením památný strom, je dobrou duší 

svojetického statku. Rodina přečkala zlé 

časy totality a po sametové revoluci jí byly 

některé zabavené budovy a pole vráceny. 

V malebném vesnickém sídle na okraji 

Voděradských bučin začala rodina podnikat 

a vybudovala penzion a kavárnu. Právě 

zde poprvé před sedmi lety naservírovala 

zákazníkům Kateřina Melíšková, vnučka 

zakladatele Miroslava Stolze, celé lipové 

květy zalité horkou vodou ochucené pampe-

liškovým sirupem vlastní výroby. Setkala se 

s obrovským úspěchem a brzy se rozhodla 

zareagovat na poptávku spokojených zákaz-

níků. „Neustále se mě ptali, kde je možné 

lipové kvítky koupit. Tak jsem začala sbírat 

lipový květ z naší lípy, sušit ho a balit do 

sáčků.“ V místech, kde hospodařil Kateřinin 

dědeček, dnes podniká s manželem Petrem. 

Na statek přijíždějí především děti, které 

se učí pečovat o zvířata. Velké oblibě nejen 

dětí, ale také rodičů, se těší i minizoo – 

koně, poníci, králíci, slepičky hedvábničky  

a holanďanky.  

Bylinky do každé domácnosti

Právě v těchto dnech má Kateřina Melíš-

ková nejvíc práce, protože její výrobek 

se poprvé dostává do obchodní sítě. „Je 

skvělé, že zákazníci nemusí do speciál-

ního krámku, ale mohou si pořídit náš 

lipový květ v supermarketu stejně tak 

jednoduše jako ovoce nebo zeleninu.  

A nejen ten. V pětadvaceti prodejnách 

BILLA ve Středočeském kraji budou  

k dostání také květy slézu maurského 

a heřmánku. Najdete je v barevných 

sáčcích (lipový květ – žlutý sáček, květy 

heřmánku – zelený sáček, květy slézu 

maurského – modrý sáček), které jsme 

pro tuto příležitost speciálně vyrobili.“ 

V bylinkovém království majitelky farmy 

je vzduch nádherně provoněný. Dřevěné 

stoly jsou pokryté plátěnými ubrusy  

a proutěnými koši. Všude se suší bylinky  

a Kateřina Melíšková nás zve na čaj. 

Jakmile přelije lipové květy horkou vo-

dou, ucítíme nezaměnitelnou medovou 

vůni. Chutnají skvěle a nejen to. Takový 

bylinný nektar pomáhá při nachlazení  

a kašli nebo při potížích s ledvinami  

a močovým měchýřem. Vysoká kvalita 

a původ lipového květu ze Svojetic jsou 

garantovány certifikátem ZÁPRAŽÍ ori-

ginální produkt®, který na Říčansku udě-

luje Asociace regionálních značek. Květ 
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slézu maurského nás oslní neobvyklou 

modrou barvou. Chutná jemně a jeho 

účinky jsou mocné – doporučuje se při 

zánětech dutiny ústní, horních cest  

dýchacích a při suchém kašli. Použít 

se dá i zevně při poranění, vředech, 

oteklinách rukou i kožní alergii ve tváři. 

Široké spektrum účinků má i heřmánek. 

V lidovém léčitelství se doporučuje při 

nadýmání, střevních a žaludečních po-

ruchách a proti nespavosti. Známé jsou 

také dezinfekční a protizánětlivé účinky 

heřmánku. Jako obklad se přikládá na 

špatně se hojicí rány nebo při otocích  

a kožních vyrážkách. „Vsadili jsme na to, 

že budeme prodávat celé květy v jejich 

přirozené podobě, nikoli rozdrcené 

bylinky. Nejen proto, že vypadají nád-

herně, když se zalijí, ale i proto, že se 

drcením neponičí.“ Mohutná „Stolzova 

lípa“ stojí majestátně uprostřed dvora  

a její obrovská koruna je začátkem červ-

na plně obsypaná květy. „Děda Stolz by 

na nás byl pyšný,“ říká na rozloučenou 

naše průvodkyně. A určitě má pravdu. 

V BILLA Regionálním regále pro  

Středočeský kraj hledejte: Lipový květ  

ze Svojetic, Květy slézu maurského,  

Květy heřmánku.

D
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Zámecké  
vinařství Třebívlice 

Ústecký kraj
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říběh obnovené vinařské tradice

Odjíždíme za deště z Prahy a za pou-

hých pětačtyřicet minut se ocitáme 

v magickém Českém středohoří. Na kopečku 

nad malebnou vesnicí Třebívlice poprvé 

vysvitne slunce a my vstupujeme do roz-

sáhlého areálu zámeckého vinařství, které 

voní novotou. „Tady nebylo nic, jen pole,“ 

rozhodí rukama Tomáš Loukota, ředitel ne-

dávno vzniklého vinařství. Úřední záznamy 

o pěstování révy vinné ve zdejším katastru 

spadají do 17. století a v současné době zá-

mecké vinařství obhospodařuje 35 hektarů 

vinic. Viniční tratě Koskov, Pod Šepetelským 

vrchem, Pod Skršínským vrchem a Pod 

Hazmburkem se znovu zelenají odrůdami, 

historicky pěstovanými na Litoměřicku. Až 

drobné kvítky dozrají v bobule, dokážou 

z nich zkušení vinaři vyrobit 100 000 litrů 

kvalitního vína. „Vzhledem k tomu, že České 

středohoří vzniklo sopečnou činností a že se 

nacházíme ve srážkovém stínu, máme tady 

ideální podmínky pro pěstování révy. Půda 

leží na specifickém minerálním podloží, kde 

najdeme kombinaci vápence, vyvřelin če-

diče a opuky. V našem portfoliu proto převa-

žují bílá vína, místní klimatické podmínky 

jsou pro ně vhodnější. Získávají příjemné 

aroma a nepostrádají typickou kyselinku,“ 

vysvětluje Tomáš Loukota. 

Vzpomínky na velkou lásku

Poté, co začátkem 20. století zlikvidoval ré-

vokaz všechny vinice, dočkala se tato druhá 

největší česká viniční oblast nové výsadby 

až v roce 2003. Malebné svahy vulkanického 

původu se začaly osazovat štěpovanými sa-

zenicemi od Viléma Krause, světově uznáva-

ného odborníka na vinařství. Ročník 2012 je 

tím prvním, který můžete ochutnat v BILLE 

v rámci podpory regionálních dodavatelů. 

Šikovné ruce vinařek celoročně ošetřují 

devět bílých odrůd a tři červené. Cílem je 

zaštipovat rostlinky tak, aby dávaly největší 

sílu do plodu, a až nastane sklizeň, sbírat 

jen bobule nejvyšší kvality. Plody plné 

slunce hned putují na vibrační třídicí stůl 

a odtud se přemisťují do pneumatického 

dusíkového lisu, jediného v Čechách. „Víno 

je živý organismus, a to máme při zpracová-

ní na paměti. Snažíme se, aby co nejméně 

trpělo,“ vysvětluje Tomáš Loukota. Trvá 

dlouho, než se hrozny přemění v lahodné 

víno. Poté, co mošt prokvasí, přečerpá se 

pomocí peristaltického čerpadla do sudů 

vyrobených z francouzského dubu. „Podob-

né čerpadlo používají lékaři při zajišťování 

mimotělního krevního oběhu,“ upozorňuje 

náš průvodce. Zatímco bílé víno dozrává mi-

nimálně jedenáct měsíců, červené odrůdy 

si poleží téměř dva roky. Víno se opatřuje 

etiketou až v momentě, kdy dosáhne lahvo-

vé zralosti, což trvá další 4 měsíce. „Pak nás 

čeká ten nejtěžší úkol – degustovat,“ směje 

se Tomáš Loukota. Etiketa, která je dílem 

výtvarníka Oldřicha Kulhánka, vyobrazuje 

baronku Ulriku von Levetzow. Právě s jejím 

životním osudem je spjatá historie tohoto 

kraje. V zámeckém vinařství se snaží pěsto-

vat tytéž odrůdy jako v dobách milostného 

vzplanutí německého klasika J. W. Goetha 

k tehdy sedmnáctileté Ulrice. „V našem 

týmu je dokonce pravnučka kuchařky Ulri-

ky. Poskytla nám receptury na jídla, která 

se zde vařila. Chceme naše vína snoubit 

s gastronomií založenou na místních suro-

vinách,“ popisuje záměry vinařství Tomáš 

Loukota. Krátká vzdálenost od metropole 

nahrává do dalších plánů – přivést do kraje 

vinařskou turistiku. Než odjedeme, čeká nás 

fascinující pohled na upravené řádky viniční 

tratě Koskov. Uprostřed se skrývá tajemný 

židovský hřbitov. „Tady chutná víno jinak,“ 

rozhlédne se Tomáš Loukota. A my mu mu-

síme dát za pravdu.

V BILLA Regionálním regále pro Ústecký 

kraj hledejte: Saint Laurent 2012, Modrý 

Portugal 2012, Müller Thurgau 2013,  

Muscat 2013, Modrý Portugal Rosé 2013

P
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Fotografie: Peter Mayr
Styling: Bernadette Wörndl

RoštĚná s Cibulí

starovÍdeŇsKý 

vývar
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Rakouská kuchyně je té naší blíž, než si možná myslíte.  
Najdete v ní poctivé vývary, dušená masa, knedlíky  

a dokonce i buchty. Do Vídně prý návody na jejich přípravu  
dovezly naše prababičky, když se v rakousko-uherském  

mocnářství ucházely o práci.

Jako za  
csare pana 

salcburské 
snĚhové noky

Rakousk
o 

Rakousko 
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Sada hlubokých talířů  
23 cm – 2 ks 
10 bodů + 149,90 Kč  
nebo 30 bodů + 49,90 Kč

starovÍdeŇsKývyvar

Rakousko 

Rakousko 



Oválný talíř  
36 cm – 1 ks 
189,90 Kč

27R A K O U S K Á  K U C H Y N Ě

Sada hlubokých talířů  
23 cm – 2 ks 
10 bodů + 149,90 Kč  
nebo 30 bodů + 49,90 Kč

Sada příborů – 4 ks 
10 bodů + 169,90 Kč
nebo 30 bodů + 69,90 Kč

Rost
ena 

 s CibulÍ
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Salcburské
 snĚhové noKy
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Roštěnky po obou stranách opatrně nakle-

pejte, dejte pozor, aby se nepotrhala ma-

sová vlákna. Aby se vám maso při tepelné 

úpravě nekroutilo, udělejte na okrajích 

zářezy, vzdálené od sebe 2 cm. Maso osolte, 

opepřete a obalte v mouce. V hluboké pánvi 

rozehřejte máslo a osmahněte na něm plát-

ky masa z obou stran (z každé strany asi  

2 minuty). Vyjměte, vložte do alobalové 

fólie a přesuňte do vyhřáté trouby. Do  

výpeku přidejte hořčici a vývar. Přiveďte  

k varu, nechte propojit, prošlehejte vidlič-

kou a dotáhněte solí a pepřem. V jiné pánvi 

rozehřejte slunečnicový olej a dozlatova na 

něm osmažte kroužky cibule. Plátky masa 

vraťte do výpeku a nechte chvíli prohřát. 

Roštěnky vložte do nahřátých talířů, přelijte 

omáčkou a posypte smaženými cibulovými 

kroužky. Jako přílohu podávejte orestované 

brambory.

10

Salcburské 
sněhové noky

Starovídeňský  
vývar

  4 VOCÍLKA HOVĚZÍ ROŠTĚNKY,  
   KAŽDÁ O VÁZE 200 G

  2 CIBULE, NAKRÁJENÉ NA KOLEČKA

  1 LŽÍCE BILLA HLADKÉ MOUKY

 50 G BILLA MÁSLA

  2 LŽIČKY PLNOTUČNÉ HOŘČICE

  2 LŽÍCE NAŠE BIO ZELENINOVÉHO 
    VÝVARU Z KOSTKY̌

   DOSTATEK NAŠE BIO  
   SLUNEČNICOVÉHO OLEJE

   SU° L A PEPŘ

Roštěná  
s cibulí

I N G R E D I E N C E

Z pěti bílků a špetky soli vyšlehejte tuhý 

sníh. Zvlášť utřete do světlé pěny tři žloutky 

(zbývající dva uložte do mrazáku a použijte 

jindy) s oběma druhy cukru. Do žloutkové 

směsi opatrně vmíchejte sníh a mouku.  

Pomocí plastové stěrky na těsto zformujte 

čtyři velké noky (mohou být nepravidelné  

a různě veliké) a přeneste je do zapékací  

nádoby vymazané máslem a vysypané  

cukrem. Vložte do trouby vyhřáté na  

180 °C a 20 minut pečte dozlatova. Noky by 

měly být na povrchu dozlatova opečené, ale 

uvnitř krémové. Hotové noky posypte prosá-

tým moučkovým cukrem a servírujte horké.

4

I N G R E D I E N C E I N G R E D I E N C E

20

Všechnu zeleninu (kromě pažitky) pečlivě 

omyjte a nakrájejte. Polovinu zeleniny, celou 

cibuli a oba druhy masa vložte do silnostěn-

ného hrnce a zalijte dvěma litry studené 

vody. Přidejte bobkový list, sůl a pepř. Po-

malu přiveďte k varu a vařte do úplného 

změknutí, asi hodinu. Polévku přeceďte, 

maso nakrájejte na kostičky. Vývar přiveďte 

k varu, vhoďte do něj druhou část zeleniny 

a 5 minut povařte, tak aby zelenina neztra-

tila barvu a zůstala na skus tuhá. Každou 

porci posypte čerstvou pažitkou.

 400 G VOCÍLKA ZADNÍHO HOVĚZÍHO

 400 G VOCÍLKA HOVĚZÍHO PŘEDNÍHO 
   S KOSTÍ

  2 MRKVE

  1 MENŠÍ CELER

  1 PÓREK

  2 JARNÍ CIBULKY

  2 BOBKOVÉ LISTY

   HRST PETRŽELE 

   PAŽITKA K SERVÍROVÁNÍ

   SU°L A PEPŘ

  5 BILLA VAJEC, ŽLOUTKY  
   A BÍLKY ZVLÁŠŤ

  3 LŽÍCE KRUPICOVÉHO CUKRU

  1 LŽÍCE VANILKOVÉHO CUKRU

   ŠPETKA SOLI

  1 LŽÍCE BILLA HLADKÉ MOUKY

   MÁSLO A CUKR NA VYMAZÁNÍ  
   ZAPÉKACÍ NÁDOBY

4 20

60



Fotografie: Peter Mayr
Styling: Bernadette Wörndl
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Naše bio 
Září je měsícem biopo-
travin, a proto jsme se 
rozhodli vystrojit pod-
zimní slavnost převážně 
z ingrediencí pocházejí-
cích z ekologického  
zemědělství. Pozvěte 
přátele na oběd  
a představte jim 
kombinace, které 
nikdy nezevšední. 
Zpomalte tempo, 
vychutnejte si bo-
hatství podzimní 
sklizně a objevte 
kvalitu biovýrob-
ků, které zakou-
píte v BILLE pod 
značkou Naše 
bio.

chutná všem



Fotografie: Peter Mayr
Styling: Bernadette Wörndl
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Naše bio 
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Děkujeme  
zaměstnankyním  

BILLY Lucii Borovičkové, 
Daniele Földeši, 

Lucii Martinkové  
a Veronice Mejstříkové  

za účast na focení.

32 N A Š E  B I O
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a červené čočky
Polévka
 z dýnĚ Sada hlubokých talířů  

23 cm – 2 ks 
10 bodů + 149,90 Kč  
nebo 30 bodů + 49,90 Kč

33N A Š E  B I O
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bulgurové 
rizoto Sada hlubokých talířů  

23 cm – 2 ks 
10 bodů + 149,90 Kč  
nebo 30 bodů + 49,90 Kč

34 N A Š E  B I O
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Jahelné
s růžiČKovou  
Kapustoušišky 

Sada hlubokých talířů  
23 cm – 2 ks 
10 bodů + 149,90 Kč  
nebo 30 bodů + 49,90 Kč

35N A Š E  B I O
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stehnas polentovou kaší Sada talířů 27 cm – 2 ks 
10 bodů + 139,90 Kč
nebo 30 bodů ZDARMA

N A Š E  B I O36
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…červenou čočku nemusíte namáčet? Prodává se 

totiž bez slupky a nevyžaduje dlouhou tepelnou 

úpravu. Navíc obsahuje selen, zinek a vitamin B6. 

Má velký podíl vlákniny a nízký glykemický  

index, takže pomáhá udržovat vyrovnanou hladi-

nu cukru v krvi.

…bulgur lze použít jako výživnější náhražku rýže? 

Bulgur je předvařená, nalámaná celozrnná pšeni-

ce, která obsahuje bílkoviny, sacharidy, vlákninu, 

vitaminy (především vitamin A) a minerály (fosfor, 

železo, hořčík) a jen zanedbatelné množství tuku. 

Podporuje zdraví střev a působí blahodárně na 

nervovou soustavu.

…jáhly představují jednu z nejstarších kulturních 

rostlin na světě? Jáhly mají vysoký obsah fosforu, 

který bojuje proti depresi a únavě. Dále jsou  

bohaté na hořčík, měď, vápník a vitaminy  

skupiny B. Léčí žaludek, slinivku i slezinu, a proto 

jsou vhodné při cukrovce.

…pod názvem polenta se skrývá kukuřičná krupi-

ce? Naše bio polenta je již tepelně zpracovaná,  

a proto je připravená za pár minut. Výhodou 

kukuřice je absence lepku, kukuřičná krupice 

je tedy vhodná pro lidi trpící celiakií, kteří musí 

striktně dodržovat zásady bezlepkové diety. 

…špalda je zdravější odrůdou pšenice? Špaldě se 

připisují pozitivní účinky na stimulaci trávicího  

a imunitního systému, cení se její lehká stravitel-

nost a vhodnost při léčení některých alergií.  

Lepek špaldy je totiž lépe stravitelný, a proto 

obvykle špaldu dobře snášejí i celiaci. 

INFO

vÍtE žE…

vyzkoušEJtE  
v       rECEpTech!

Sada talířů 27 cm – 2 ks 
10 bodů + 139,90 Kč
nebo 30 bodů ZDARMA

N A Š E  B I O 37
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HrabĚnČiny 
řezy

Sada dezertních talířů  
21 cm – 2 ks   
10 bodů + 99,90 Kč 
nebo 20 bodů + 39,90 Kč

Sada šálků  
a podšálků – 2 ks 
10 bodů + 119,90 Kč 
nebo 20 bodů + 49,90 Kč
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  1 MENŠÍ DÝNĚ HOKKAIDO,PEČLIVĚ  
   VYDRHNUTÁ KARTÁČKEM

 200 G NAŠE BIO ČERVENÉ ČOČKY

  1 CIBULE, NAKRÁJENÁ NA KOSTIČKY

  1 L NAŠE BIO ZELENINOVÉHO VÝVARU

  4 LŽÍCE RAJČATOVÉHO PROTLAKU

  4 LŽÍCE KOKOSOVÉHO MLÉKA

  1 LŽIČKA KARI KOŘENÍ

  3 LŽÍCE NAŠE BIO  
   SLUNEČNICOVÉHO OLEJE

   SU° L A PEPŘ

   ČERSTVÁ PETRŽEL NA ZDOBENÍ

Na slunečnicovém oleji zpěňte cibulku, při-

dejte kari koření a dýni nakrájenou na kos-

tičky (i se slupkou) a červenou čočku. Pro-

míchejte a zlehka orestujte. Zalijte vývarem 

a pozvolna vařte 20 minut. Ke konci varu 

přidejte rajčatový protlak a kokosové mléko, 

osolte a opepřete. Nechte pět minut prova-

řit a nakonec rozmixujte tyčovým mixérem. 

Podávejte posypané petrželí.

I N G R E D I E N C E

 150 G NAŠE BIO JAHEL

 100 G BILLA POLOHRUBÉ MOUKY

  2 NAŠE BIO BRAMBORY, UVAŘENÉ

  1 NAŠE BIO VEJCE

 200 G RU° ŽIČKOVÉ KAPUSTY

 100 G VOCÍLKA ANGLICKÉ SLANINY

   50 G STROUHANKY

   80 G BILLA MÁSLA

  1 LŽIČKA CUKRU

   SU° L A PEPŘ

Jahelné  
šišky s růžičkovou

kapustou
Polévka z dýně  

a červené čočky

Jáhly několikrát spařte horkou vodou  

a přemístěte je do silnostěnného hrnce. 

Zalijte dvojnásobným množstvím vody, než 

je jejich objem, mírně osolte a přiveďte  

k varu. Vařte doměkka, asi 20 minut, ale ne-

míchejte. Přikryjte pokličkou a nechte dojít. 

Jáhly vsypte do hluboké mísy, přidejte mou-

ku, nastrouhané brambory a vejce. Osolte, 

opepřete a vypracujte pevné těsto. Na válu 

tvarujte dlouhé šištičky. Do velkého hrnce 

dejte vařit dostatečné množství vody, kte-

rou pořádně osolte. Až začne vřít, vhazujte 

do ní šišky. Když vyplavou na povrch, jsou 

hotové. Šišky sceďte. Mezitím dejte vařit 

vodu, přidejte do ní lžičku soli a lžičku cuk-

ru a 10 minut v ní povařte očistěné růžičky 

kapusty. Nechte je okapat a ve velké pánvi 

rozpusťte polovinu másla, přidejte slaninu 

nakrájenou na kostičky a povařené růžičky. 

Na pánvi párkrát prohoďte, aby se kapusta 

obalila tukem. V jiné pánvi rozehřejte  

zbytek másla a opražte na něm strouhanku. 

Šišky podávejte s kapustou, posypané  

opraženou strouhankou.

I N G R E D I E N C E

4
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Bulgurové 
rizoto

  200 G NAŠE BIO BULGURU

  100 G NAŠE BIO HOVĚZÍCH PLÁTKU°

  100 G ŽAMPIONU° , OČIŠTĚNÝCH

  1 CIBULE

  2 STROUŽKY NAŠE BIO ČESNEKU,  
   OLOUPANÉ A NASEKANÉ

   2 DL BÍLÉHO VÍNA

500 ML NAŠE BIO ZELENINOVÉHO  
   VÝVARU

  4 LŽÍCE NAŠE BIO OLIVOVÉHO  
   OLEJE

   SÝR BILLA GRANA PADANO  
   K PODÁVÁNÍ

   NASEKANÁ JARNÍ CIBULKA  
   K PODÁVÁNÍ

   SU° L A PEPŘ

V hluboké pánvi rozehřejte olej a dozlatova na 

něm orestujte cibuli a česnek. Přidejte maso  

a žampiony, zalijte vínem, dotáhněte solí  

a pepřem a poduste. Ohřejte vývar a zalijte 

jím bulgur. Nechte odpočinout podle návodu, 

a až bulgur vstřebá tekutinu, nasypte ho do 

pánve. Všechny ingredience promíchejte  

a servírujte posypané hoblinkami sýru BILLA 

Grana Padano a jarní cibulkou.

I N G R E D I E N C E
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    TĚSTO
 200 G NAŠE BIO HLADKÉ MOUKY

 100 G NAŠE BIO ŠPALDOVÉ MOUKY 

 80 G NAŠE BIO TŘTINOVÉHO CUKRU

 200 G BILLA MÁSLA, STUDENÉHO

  2 ŽLOUTKY Z NAŠE BIO VAJEC

  1 LŽIČKA KYPŘICÍHO PRÁŠKU

   NÁPLŇ
 500 G ČESKÁ FARMA JABLEK,  
   OKRÁJENÝCH, ZBAVENÝCH  
   JÁDŘINCU°  A NASTROUHANÝCH

 80 G NAŠE BIO JADER VLAŠSKÝCH  
   OŘECHU°

  1 LŽIČKA SKOŘICE

  1 VANILKOVÝ CUKR

  4 BÍLKY Z NAŠE BIO VAJEC

 100 G KRUPICOVÉHO CUKRU

  1 LŽIČKA KUKUŘIČNÉHO ŠKROBU

Hraběnčiny  
řezy

Kuřecí stehna 
s polentovou 

kaší

V hluboké míse smíchejte oba druhy mouky 

s máslem, žloutky, kypřicím práškem  

a cukrem. Rukama vypracujte hladké těsto. 

Pokud se nespojuje dobře, přidejte dvě lžíce 

mléka. Těsto rozdělte na poloviny, zabalte 

do potravinářské fólie a vložte na 30 minut 

do lednice. Pekáč vyložte pečicím papírem  

a na dno nastrouhejte polovinu těsta.  

Pokryjte vrstvou jablek, smíchaných se sko-

řicí a cukrem. Posypte vlašskými ořechy. 

Z bílků, krupicového cukru a kukuřičného 

škrobu vyšlehejte tuhý sníh. Rozetřete ho 

po vrstvě nádivky a postrouhejte druhou 

polovinou těsta. V troubě vyhřáté na 185 °C 

upečte dozlatova (asi 45 minut).

I N G R E D I E N C E
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Kuřecí stehna omyjte studenou vodou  

a osušte kuchyňskou utěrkou. Vložte je do pe-

káče a do masa pečlivě vmasírujte sůl a pepř. 

Zakapejte olejem, přidejte bobkový list, jalo-

vec, stroužky neloupaného česneku a citron. 

Vložte do trouby vyhřáté na 200 °C a pečte 

do změknutí, asi 40 minut. V průběhu pečení 

maso několikrát přelijte výpekem. Polentu 

uvařte podle návodu na obalu. Pokud dáváte 

přednost jemnější polentě, použijte jako zá-

klad mléko, ne vodu. Ke konci varu přidejte do 

polenty za stálého míchání sýr a máslo. Peče-

ná kuřecí stehna podávejte s teplou polentou.

  4 NAŠE BIO KUŘECÍ STEHNA

 300 G NAŠE BIO POLENTY

 100 G BILLA GRANA PADANO,  
   STROUHANÉHO

 30 G BILLA MÁSLA

  4 STROUŽKY NAŠE BIO ČESNEKU

   BOBKOVÝ LIST, JALOVEC

  4 LŽÍCE NAŠE BIO OLIVOVÉHO 
   OLEJE EXTRA PANENSKÉHO

  1 NAŠE BIO CITRON, OMYTÝ  
   A NAKRÁJENÝ NA KOLEČKA

   SU°L A PEPŘ

4 40

50 + 30 minut na 
odležení těsta

N A Š E  B I O

Pro všechny, kdo chtějí jíst zdravě a vědomě, 

představují biopotraviny možnost upřednostnit 

ekologičtější variantu zemědělského a potravi-

nářského průmyslu. Biopotraviny jsou kvalitní 

potraviny o vysoké nutriční hodnotě a obsahují 

méně škodlivých látek než konvenční potraviny. 

Pocházejí totiž z ekologického zemědělství, 

kde se nesmí používat geneticky modifikované 

organismy, hormony a chemicko-syntetické látky. 

Pod privátní značkou Naše bio, která je k dostání 

pouze v BILLE, najdete celou řadu produktů.  

Při výrobě těchto potravin je zakázáno používat 

umělá barviva, aromatické a konzervační látky, 

ochucovadla a jiné přídavné látky. Dodržování 

uvedených zásad pravidelně kontrolují nezávislé 

kontrolní organizace pověřené ministerstvem 

zemědělství. Každý výrobek s označením Naše 

bio musí mít od těchto organizací certifikaci. 

Kromě státních orgánů se na kontrolních proce-

sech aktivně podílejí také speciálně vyškolení 

zaměstnanci společnosti BILLA, kteří provádějí 

kvalitativní audity, a to nejméně jednou ročně. 

Výroba i zpracování biopotravin je ekonomicky 

náročnější než pěstování a výroba běžných 

potravin. A tyto náklady se odrážejí i v konečné 

ceně. Biopotraviny představují sice dražší, zato 

zdravější alternativu k produktům většinového 

intenzivního zemědělství a potravinářského 

průmyslu.  

O oblibě a kvalitě výrobků Naše bio svědčí  

i získaná ocenění v odborných a spotřebitelských 

soutěžích. Po úspěších Naše bio Zeleného čaje  

a Naše bio Jogurtu jahodového, vítězů hodnocení 

časopisu dTest, se významného uznání dočkaly  

i dva výrobky oceněné v letošní volbě spotřebi-

telů. Jaké konkrétní potraviny hodnotili zákazníci 

jako nejlepší? 

Naše bio Sirup z agáve – 100 % zahuštěná šťáva  

z bio agáve má široké uplatnění při vaření i peče-

ní jako zdravější alternativa cukru.

Naše bio Jogurt jablko se skořicí – Unikátní  

výrobek v bio kvalitě s 23 % obsahem ovocné 

složky s kousky jablek, jablečnou šťávou  

a rozinkami.

NAŠE BIO
VOLBA ODPOVĚDNĚJŠÍHO  

PŘÍSTUPU K ŽIVOTU
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Kdyby se vás někdo zeptal, jestli je možné upéct dort bez mouky,  
pravděpodobně byste odpověděli, že stěží. Autorka blogu  

Laskominy od Maryny vás přesvědčí o opaku a prozradí své tajné přísady.  
Není divu, že Maryna se svými originálními nápady pravidelně boduje  

v anketě Food Blog roku a Blogerka roku.

Fotografie: Gunda Dittrich
Styling: Bernadette Wörndl
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bezlepkový
dort podle Maryny

Kdyby se vás někdo zeptal, jestli je možné upéct dort bez mouky,  
pravděpodobně byste odpověděli, že stěží. Autorka blogu  

Laskominy od Maryny vás přesvědčí o opaku a prozradí své tajné přísady.  
Není divu, že Maryna se svými originálními nápady pravidelně boduje  

v anketě Food Blog roku a Blogerka roku.
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    MAKOVÝ KORPUS: 
 200 G  MODRÉHO MÁKU

 250 G  BILLA MÁSLA, ZMĚKLÉHO

  6  BILLA VAJEC, ODDĚLENÉ  
    ŽLOUTKY A BÍLKY

 100 G  BILLA JADER LÍSKOVÝCH  
    OŘECHŮ, JEMNĚ UMLETÝCH

 100 G  NAŠE BIO HOŘKÉ ČOKOLÁDY 

   40 G  NAŠE BIO TŘTINOVÉHO CUKRU 

   20 G  VANILKOVÉHO CUKRU 

    KŮRA Z JEDNOHO NAŠE BIO CITRONU, 
    PEČLIVĚ OMYTÉHO

  1  LŽÍCE ŠŤÁVY Z NAŠE BIO CITRONU

    ŠPETKA SOLI

    PEČENÉ BLUMY
 600 G  BLUM

  1  LŽÍCE NAŠE BIO TŘTINOVÉHO CUKRU

  2  HVĚZDIČKY BADYÁNU

  2  LŽÍCE BILLA MÁSLA

    KARAMELIZOVANÉ  
    VLAŠSKÉ OŘECHY
  6  BILLA JADER VLAŠSKÝCH  
    OŘECHŮ, ROZPŮLENÝCH

  1  LŽÍCE BILLA MEDU

    KRÉM
 360 G  BILLA PŘÍRODNÍHO  
    TERMIZOVANÉHO SÝRA

 150 G  BILLA MÁSLA

   30 G  BILLA MEDU

   10 G  VANILKOVÉHO CUKRU

Podzimn 

+ čas na  
odležení korpusu

INFO

Maryna píše svůj blog Laskominy od  
Maryny (www.laskominyodmaryny.cz)  

čtvrtým rokem a pravidelně se umisťuje 
na stupních vítězů v soutěži Blogerka 
roku, jejímž partnerem je BILLA. Na  
blogu najdete především recepty na 

pečené i nepečené dezerty a kváskové 
chleby. Autorka se zaměřuje i na polskou 

kuchyni. Pro časopis Gusto připravila 
vynikající podzimní bezlepkový dort.

KDO JE MARYNA?
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Všechny ingredience nechte odstát v pokojové teplotě. Dno dortové formy o průměru  
20 cm vyložte pečicím papírem, boky vymažte máslem a vysypejte jemně mletými  

ořechy. Nejlépe je použít formu se silikonovými boky, kterou není potřeba ani vymazávat.

***
Opatrně oddělte žloutky od bílků.

***
Máslo utřete do pěny s citronovou kůrou, šťávou, vanilkovým cukrem a polovinou  

třtinového cukru. Postupně do pěny zašlehejte jeden po druhém žloutky.  

***
Z bílků a soli vyšlehejte sníh, do kterého postupně po lžících zapracujte zbývající  

třtinový cukr. Mletý mák smíchejte s ořechy a jemně nastrouhanou čokoládou.  
Sníh spolu se sypkými surovinami opatrně zamíchejte do máslové pěny. 

***
Těsto nalijte do připravené formy, uhlaďte a pečte zhruba 50 minut v troubě na spodní příčce  
při 170 °C. Zda je těsto upečené, zjistíte zapíchnutím špejle — pokud zůstane po vytažení čistá,  

je korpus hotový. Po upečení nechte vychladnout ve formě. S korpusem se lépe  
pracuje, když je odležený, můžete jej tedy upéct den předem, vychladlý i s formou zabalit do  

potravinářské fólie a odložit do ledničky nebo na chladné místo.

***
Blumy omyjte, rozpulte a vypeckujte. Naskládejte je řezem nahoru na plech vyložený pečicím 

 papírem. Badyán utřete v hmoždíři na prášek, máslo rozpusťte. Blumy posypte cukrem  
a badyánem a pokapejte rozpuštěným máslem. Pečte 20 minut v troubě vyhřáté na 170 °C.

***
Vlašské ořechy zlehka opražte nasucho na pánvičce, pánev odstavte z hořáku a přidejte do 

 ní lžíci medu, promíchejte, aby se ořechy obalily v medu. Ořechy přemístěte z pánve na pečicí  
papír, nechte vychladnout.

***
Máslo spolu s cukrem a medem utřete do pěny, poté přidejte sýr a šlehejte, dokud se  

suroviny dobře nepropojí a nevznikne hladký nadýchaný krém. Korpus opatrně  
uvolněte od boku formy a vyjměte ho z ní. Vodorovně jej prokrojte na tři stejně silné pláty. První  

plát opatrně přeneste na rovný dortový podnos, potřete třetinou krému. Z upečených blum  
si odložte nejhezčí půlky na ozdobu. Polovinu ze zbývajících blum naskládejte na první vrstvu  
krému, přikryjte druhým plátem korpusu, opět jej potřete krémem a naskládejte na něj blumy.

***
Přikryjte posledním plátem korpusu, potřete krémem, který se snažte moc neuhladit, naopak  

v něm vypouklou stranou lžíce můžete udělat záhyby. Na povrch naskládejte poloviny  
vlašských ořechů a do středu položte poloviny upečených blum. Před podáváním dejte minimálně  

na hodinu odležet do ledničky.
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Slunečnice jako bonus
Téměř průsvitná kolečka  

poličanu a nasládlý ementál do-
konale ladí s vypečenou kůrkou 
cereální bulky a slunečnicovými 

semínky, o nichž je známo, že 
obsahují minerální látky  

a vitamin E. 

Nadupaná bageta
Plátky pečeného kuřete  

a křupavé listy římského 
salátu se v pohodě vejdou 

do velké bagety. Rozkrojte ji 
napůl a s náplní nešetřete.

Kaiserka plná nápadů  
Cereální kaiserka zajistí, že se 
děti budou lépe soustředit na 

výuku. Jedinečnou přísadou jsou 
semínka lnu, která nejenom výborně 

chutnají a dotváří charakter pečiva, ale 
jsou také z hlediska výživy velmi doporučova-

ná. Len obsahuje i vzácné nenasycené mastné kyseliny, které jsou 
součástí pouze nejkvalitnějších rostlinných olejů. Do kaiserky vložte 

vláčnou krůtí šunku, šťavnaté rajče a nezapomeňte přidat plátek 
čerstvého salátu. 

Fotografie: Peter Mayr
Styling: Bernadette Wörndl

Škola
je tady!



Prázdniny skončily, ale to neznamená, že se děti nemohou těšit 
do školy. Nezapomeňte jim přibalit do brašny správnou svačinu 
a návrat do školních lavic zvládnou s radostí. A především 
s chutí! Každý den obložte jiný druh pečiva a malí neposedové 
budou žasnout nad vaší vynalézavostí. Dodavatelem oblíbených 
kaiserek, baget, bulek a dalamánků do BILLY je společnost 
PROFROST, která nabízí široký sortiment běžného hluboce 
zmraženého pečiva. To se pak dopéká přímo na prodejnách, 
aby bylo připraveno pro zákazníky ve vysoké
kvalitě.
--

Kaiserka pro malé císaře  
U téhle svačinky nehrozí, že ji děti 

přinesou nazpátek domů. Nadý-
chaná kaiserka plněná tvarohovou 
pomazánkou a plátky okurky zmizí  

o přestávce rychlostí blesku.

Dalamánek pro chytrolíny 
Děti oceňují pestrost a barevnost, proto 

vsaďte na kombinaci rajčat  
s mozzarellou. Zakapejte olivovým  

olejem a přidejte pár lístků bazalky.

BájEČNý svĚT 
zdRavÉhO peČiva 

 
Mladá dynamická společnost 

PROFROST a. s. (www.profrost.cz) patří 
k nejvýznamnějším potravinářským 

producentům České republiky a řadí se 
k nejmodernějším výrobním závodům 

ve střední Evropě, přičemž technologie 
splňují nejnáročnější kritéria zařízení 

určených pro výrobu potravin tak, aby 
bylo dosaženo nejvyšší kvality a bez-

pečnosti potravin.

Obložené kypré kaiserky a bagetky 
posypané semínky jsou ideálním zákla-
dem školní svačiny a lákají k zakousnutí. 
A co teprve, když se pečivo nedrobí, jen 
tak neoschne a skvěle voní i chutná po 

cereáliích a semínkách! 

KaISERKa NaTURaL
Na téhle dozlatova vypečené žemli  

si pochutnávali už císařové, odtud také 
pochází její název. Kaiserka natural se 
vyznačuje typickou pečivovou chutí  

a vůní a dozlatova vypečenou kůrkou.

KaISERKa CeREáLNÍ
Důležitou složkou je vysoký obsah 

cereálií a společně s vysokým obsahem 
vlákniny přináší kaiserka cereální pocit 

nasycenosti a zlepšuje trávení.

BULKa z KaMeNNÉ PECE  
se SLUNEČNiCÍ 

Peče se tradičním způsobem, na kamen-
ných deskách z pravé italské žuly. Je 

zárukou dokonalosti chuti, trvanlivosti 
a křupavosti. Naprosto výjimečný je 

i vrchní a spodní bohatý posyp, čímž 
chuť pečiva více vyniká. 

DaLaMáNEk
Tradiční české pečivo se vzpomínkou 
na naše dětství. Malí milovníci pečiva 

ocení jeho křupavost, tmavý a vypečený 
povrch, typickou chlebovou vůni,  

dlouhodobou čerstvost a kmín.

RUSTIkÁLNÍ BaGeTa  
MULTICEREáLNÍ

Vícezrnné pečivo, oblíbené pro vysoký 
obsah ovesných vloček a semínek jako 

je len, sezam, slunečnice.

47A D V E R T O R I A L

je tady!
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www.profrost.cz 

DALAMÁNEK
POCTIVÉ A OBLÍBENÉ PEČIVO 

Z PRVOTŘÍDNÍCH SUROVIN

ČESKÝ VÝROBEK 

S GARANCÍ 

KVALITY...



N O V I N K Y

I N Z E R C E

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Servírovací  
sada – 2 ks 
199,90 Kč 

Oválný talíř  
36 cm – 1 ks 
189,90 Kč

50

Fotografie: Peter Mayr
Styling: Bernadette Wörndl

téměř  bez
Slané koláče 

Všichni známe dny, kdy se vracíme z práce 
domů a lednička zeje prázdnotou. Myslete 
na takové chvíle a pořiďte si do zásoby 
BILLA listové těsto — zachrání vás.  
S jeho pomocí a přidáním rozličných přísad 
vytvoříte rodinný pokrm pro  
každou příležitost.
--

slaNý 

kolac
.
ˇ 

práce

MaseM 
 a zelÍM 

Štrúdl s uz
eným

S L A N É  K O L Á Č E



Servírovací  
sada – 2 ks 
199,90 Kč 

51

slaNý 

kolac
.
ˇ 

s karamelizovanou 

dýní

S L A N É  K O L Á Č E

Sada talířů  
27 cm – 2 ks 
10 bodů + 139,90 Kč
nebo 30 bodů ZDARMA
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s RiCottoU
a pórkem

Tartale
tky

S L A N É  K O L Á Č E

Sada dezertních talířů  
21 cm – 2 ks 
10 bodů + 99,90 Kč 
nebo 20 bodů + 39,90 Kč
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Štrúdl  

s uzeným masem  
a zelím 

Tartaletky
s ricottou  
a pórkem

  1 BILLA LISTOVÉ TĚSTO

 150 G VOCÍLKA UZENÉHO MASA,  
   NAKRÁJENÉHO NA KOSTIČKY

 100 G KYSANÉHO ZELÍ, OKAPANÉHO

 30 G BILLA MÁSLA, ROZPUŠTĚNÉHO

  1 ŽLOUTEK Z BILLA VEJCE

   SŮL 

  1 BILLA LISTOVÉ TĚSTO

  1 PÓREK

  1 BALENÍ SÝRU RICOTTA

 50 G BILLA MÁSLA

  2 BILLA VEJCE

   ČERSTVÝ TYMIÁN

   MUŠKÁTOVÝ KVĚT

   MÁSLO A HRUBÁ MOUKA NA  
   VYSYPÁNÍ FOREM

   SŮL A PEPŘ

Na vál rozprostřete listové těsto, rovnoměrně 

na něj naneste vrstvu uzeného masa,  

na kterou rozložte kysané zelí. Dva centi-

metry od okraje nechte volné a přehrňte je 

směrem dovnitř. Štrúdl zaviňte a přeneste 

na plech vyložený pečicícm papírem. Žloutek 

našlehejte vidličkou se špetkou soli a touto 

směsí potřete povrch štrúdlu. V troubě přede-

hřáté na 190 °C pečte 30 minut. Štrúdl chut-

ná výborně teplý, vlažný i studený.

Pórek pečlivě omyjte, osušte kuchyňskou utěr-

kou a nakrájejte na tenká kolečka. V hluboké 

pánvi rozehřejte máslo a dozlatova na něm 

orestujte pórek. Osolte a opepřete podle  

chuti. Ricottu smíchejte s vejci, ochuťte muš-

kátovým květem, solí a pepřem. Pomocí  

kulatého vykrajovátka nebo skleničky vykra-

jujte kolečka. Ta umístěte do kulatých forem 

na tartletky, které vymažte máslem a vysypte 

hrubou moukou. Do každé formy vtlačte prsty 

těsto a naneste vrstvu pórku. Zalejte našle-

hanou ricottou a ozdobte snítkou tymiánu. 

Pečte 20 minut v troubě vyhřáté na 190 °C. 

Vyjměte z trouby, nechte pár minut  

chladnout a podávejte vlažné.

4

8

I N G R E D I E N C E I N G R E D I E N C E

30

  1 BILLA LISTOVÉ TĚSTO

 300 G DÝNĚ HOKKAIDO, OČIŠTĚNÉ 
   A NAKRÁJENÉ NA PLÁTKY

  1 LŽÍCE NAŠE BIO JAVOROVÉHO 
   SIRUPU

  1 LŽÍCE BILLA BALSAMICA

  1 LŽIČKA BILLA MEDU

  4 LŽÍCE NAŠE BIO OLIVOVÉHO  
   OLEJE EXTRA PANENSKÉHO

 100 G NIVY, NASTROUHANÉ NA 
   HRUBÉM STRUHADLE

 100 G BILLA JADER Z VLAŠSKÝCH  
   OŘECHŮ

   PLÁTKY BILLA MÁSLA

   SŮL A PEPŘ

Slaný koláč  
s karamelizovanou 

dýní

Ve velké pánvi rozehřejte olivový olej a ores-

tujte na něm plátky dýně. Přidejte balsami-

kový ocet, javorový sirup, med, sůl, pepř  

a restujte, dokud se tekutina nevypaří. 

Dýně by měla po všech stranách zezlátnout. 

Plech či kulatou koláčovou formu vyložte 

pečicím papírem a rozložte listové těsto  

(jistě oceníte, že ho nemusíte válet). Roz-

prostřete na něj karamelizovanou dýni,  

ořechy a posypte nivou. Povrch koláče  

poklaďte plátky másla a pečte v troubě  

vyhřáté na 190 °C po dobu 25 minut. Upeče-

ný koláč nechte vychladnout na mřížce.

I N G R E D I E N C E

8

50

35

35

S L A N É  K O L Á Č E

Práci vám usnadní 

BILLA listové 

těsto. Je rozválené 

na pečicím papíře na 

obdélník, jeho použití je tudíž 

jednoduché a pohodlné. Podle potře-

by můžete těsto formovat do jiných tvarů. 

S těstem se nejen krásně pracuje, ale po upečení 

vás čeká příjemné překvapení, protože těsto 

nádherně lístkuje.



I N Z E R C E

Spolehlivá ochrana po celou noc

www.obtampony.cz

Jediný tampon
      s ochrannými
   křidélky

pro spolehlivou
ochranu

Tampony o.b.® doporučuje Česká gynekologická a porodnická společnost

ADVANCED WHITE

BĚLEJŠÍ ZUBY
UŽ ZA 2 TÝDNY

VÁŠ ÚSMĚV JE MOCNĚJŠÍ 
NEŽ SI MYSLÍTENOVIN

KA

www.listerine.cz

KUP ILLY a VYHRAJ KÁVOVAR 
z LIMITOVANÉ EDICE!

24,90 Kč
Akce platí od 1. 9. do 30. 9. 2015. Více na www.illysoutez.cz 

iperEspresso x7.1

illy_kava_Gusto_Billa_230x140mm.indd   1 15.07.15   10:28



1. Zubní pasta Sensodyne Repair & Protect s technologií Novamin, 75 ml, 2. Zubní pasta Lacalut Activ k ochraně proti parodontóze a při krvácení 
dásní, 75 ml, 3. Zubní pasta Colgate Max White Cool Mint, 75 ml, 4. Ústní voda Listerine Total Care, 500 ml, 5. Ústní voda MYdent Mint, bez alkoholu 
s ochranou při zubnímu kazu, 500 ml, 6. Zubní kartáčky Colgate Extra Clean Duopack, štětinky čistí a dosáhnou až k zadním zubům, 7. Zubní pasta 

Parodontax, napomáhá zastavit krvácení dásní, 75 ml, 8. Zubní pasta Elmex Caries Protection s aminfluoridem, 75 ml, 9. Zubní pasta Zendium, 
Protection Complete, 75 ml, 10. Zubní pasta Colgate Triple Action, 100 ml, 11. Zubní kartáček Sensodyne Expert Soft, speciálně vyvinutý pro čištění 

citlivých zubů a obnažených krčků, 12. Zubní kartáček Parodontax Extra Soft, pomáhá odstranit plak a předchází problémům s dásněmi

Seznamte se s experty na  

zubní péči a vyzkoušejte novinky 

z oblasti dentální hygieny.

Fotografie: moodley brand identity; Julian Mullan

zUby
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Chraňte
  své 

I N Z E R C E

Spolehlivá ochrana po celou noc

www.obtampony.cz

Jediný tampon
      s ochrannými
   křidélky

pro spolehlivou
ochranu

Tampony o.b.® doporučuje Česká gynekologická a porodnická společnost

ADVANCED WHITE

BĚLEJŠÍ ZUBY
UŽ ZA 2 TÝDNY

VÁŠ ÚSMĚV JE MOCNĚJŠÍ 
NEŽ SI MYSLÍTENOVIN

KA

www.listerine.cz

5555Z U B N Í  P É Č E
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I N Z E R C E I N Z E R C E

Tortilla chips
����

  Nová receptura bez palmového oleje  
����

   

����
  snížený obsah soli  

����

SantaMaria inzerce BILLA GUSTO ostra.indd   1 21.07.15   14:35



I N Z E R C E

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

gusto podzim - inzerce final .pdf   1   15.7.2015   11:49:19



I N Z E R C E I N Z E R C E

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

gusto podzim - inzerce final .pdf   1   15.7.2015   11:49:19

CHYŤTE 
RÁNO SVŮJ 

RYTMUS



BUDWEISER BUDVAR 
JE JEDINÁ ČESKÁ PIVNÍ ZNAČKA,

KTERÁ 120 LET NESEŠLA 
Z CESTY.

BUDWEISER BUDVAR 
JE JEDINÁ ČESKÁ PIVNÍ ZNAČKA,

KTERÁ 120 LET NESEŠLA 

Budweiser Budvar
B:CLASSIC

0,5 l + záloha
dříve 11,90

1 l = 19,80 Kč

990

-16%

BILLA_Gusto 230x280.indd   1 08.04.15   16:23

60 L E & C O
j e d e n  z  n e j v ý z n a m n ě j š í c h  v ý r o b c ů  š u n k y 

a  m a s n ý c h  s p e c i a l i t  v  Č R
Přiznejme si to. Šunka i masné speciality jsou velmi oblíbenou pochoutkou, která je součástí našeho 
jídelníčku od nepaměti. Takový plátek čerstvé voňavé kvalitní šunky s křupavým rohlíkem namazaným 
máslem, šťavnatým rajčetem a listem křehkého zeleného salátu – kdo by odolal. Pokud tedy nejste 
zapřísáhlými vegetariány, je velmi pravděpodobné, že jste se s našimi výrobky již setkali a nebo možná 
patříte dokonce k našim stálým a věrným zákazníkům. 

Ovšem nabídka trhu je opravdu široká a rozdíly ve výrobcích mnohdy až propastné. Právě proto, my 
ve společnosti LE & CO, věnujeme tolik pozornosti procesu výroby, výběru a kvalitě surovin i jejich  
zpracování. Naše motto zní „Žijeme s chutí!“ Bylo by tudíž velmi špatné, aby naše produkty nechutnaly 
skvěle a neměly patřičnou úroveň. A když je kvalitní výrobek, je třeba ho i hezky a nápaditě zabalit. 
Také jste se už setkali s tím, že na dotaz „Jakou kupujete šunku?“ jste dostali odpověď „No, přece tu 
kostičkovanou.“ Je to tak, všechny obaly plátkovaných výrobků LE & CO a mnoha dalších určených 
k pultovému prodeji jsou zcela nepřehlédnutelné díky typickému a originálnímu „kostičkovanému“ 
vzhledu. Až tedy příště dostanete na svoji otázku „Jakou kupujete šunku?“ odpověď „Tu kostičkova-
nou,“ můžete dodat: „Ta je od LE & CO, tu kupuji také!“

A na co se ve výrobním programu soustředíme nejvíce? Šunky nejvyšší jakosti, šunky pro děti a masné 
speciality s obsahem masa přes 90 %. Tři stěžejní pilíře mezi výrobky  LE & CO. Ty první proto, že jedině 
nejkvalitnější šunky, dle našeho názoru, představují správný směr do budoucna, ty druhé z důvodu, že 
na zdraví našich dětí nám záleží a třetí skupina je pro svou chuť zkrátka nepostradatelná. Mimocho-
dem, věděli jste, že šunka pro děti LE & CO byla první svého druhu na našem trhu a tudíž i po letech 
představuje jediný originál jak složením, vzhledem tak chutí?

V prodejnách BILLA najdete více jak 35 druhů plátkovaných výrobků společnosti LE & CO 
v našem typickém „kostičkovaném“ obalu nebo pod privátní značkou společnosti BILLA 
a řadu z nich koupíte též v oddělení pultového prodeje. Všechny tyto výrobky jsou při-
rozeně bezlepkové, vyrobené v kompletně bezalergenním provozu.

...  žijeme s chutí!
www.sunka.cz



BUDWEISER BUDVAR 
JE JEDINÁ ČESKÁ PIVNÍ ZNAČKA,

KTERÁ 120 LET NESEŠLA 
Z CESTY.

BUDWEISER BUDVAR 
JE JEDINÁ ČESKÁ PIVNÍ ZNAČKA,

KTERÁ 120 LET NESEŠLA 

Budweiser Budvar
B:CLASSIC

0,5 l + záloha
dříve 11,90

1 l = 19,80 Kč

990

-16%
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I N Z E R C E

Krůtí špízy
                             na grilu

1 kg krůtích prsou, červená paprika, 
žlutá nebo zelená paprika, cibule, 
olivový olej, pepř, sůl, cibule, koření 
podle chuti.
Prsa nakrájíme na kostky cca 3 cm. 
Zakapeme olivovým olejem, oko- 
řeníme, osolíme a necháme hodinu 
v chladu odležet. 
Papriky nakrájíme na kousky, cibuli 
rozkrojíme podélně a rozdělíme na 
jednotlivé dílky. Poté na jehlu napi- 
chujeme cibuli, maso a papriky. Při 
grilování aspoň 2x otočíme. Podává-
me se zeleninou, pečivem a tomato-
vým dipem. 

Náš tip

Inzerce_Gusto_2015.pdf   2   7/2/2015   11:28:38 AM

Ochutnejte s námi
Chute sveta od MAGGI!

TI BILLA GUSTO Chute sveta 230x140mm V04.indd   1 21.07.15   16:09



Krůtí špízy
                             na grilu

1 kg krůtích prsou, červená paprika, 
žlutá nebo zelená paprika, cibule, 
olivový olej, pepř, sůl, cibule, koření 
podle chuti.
Prsa nakrájíme na kostky cca 3 cm. 
Zakapeme olivovým olejem, oko- 
řeníme, osolíme a necháme hodinu 
v chladu odležet. 
Papriky nakrájíme na kousky, cibuli 
rozkrojíme podélně a rozdělíme na 
jednotlivé dílky. Poté na jehlu napi- 
chujeme cibuli, maso a papriky. Při 
grilování aspoň 2x otočíme. Podává-
me se zeleninou, pečivem a tomato-
vým dipem. 

Náš tip

Inzerce_Gusto_2015.pdf   2   7/2/2015   11:28:38 AM

I N Z E R C E

www.vodnanskadrubez.cz

 - Kachna chlazená půlená
 - Kachní čtvrtky chlazené
 - Kachna chlazená bez drobů
 - Kachní prsa s kostí a kůží chlazené

Čerstvé kachní maso 
zakoupíte v  prodejnách 

NIŽŠÍ OBSAH TUKU

GARANCE ČERSTVOSTI ČESKÝ PŮVOD

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

gusto kachna2.pdf   1   14.7.2015   11:28:45



I N Z E R C E

hurá do školy!

Olmici_230x140.indd   1 13.07.15   10:44

Drazí rodice, 

Protex je tady, aby Vám pomohl. 
Pravidelné mytí rukou je důležité 
pro blaho Vašich dětí. Přinášíme Vám 
užitečné rady, jak Vaše děti naučit 
správným hygienickým návykům. 
Začněte dnes, a Vaše děti budou 
těžit z výsledku dřív, než si myslíte. 

Vše dobré preje, 
Váš Protex tým

Kdy si mýt ruce?

Po hraní 
venku

Po vysmrkání

Pred jídlem

Po pouzití 
toalety

Po návšteve 
supermarketu

Po ceste MHD

Váš ášVáš

Akční cena platí pro nákup jednoho výrobku.
Akce trvá od 1. 9. do 30. 9. 2015

Tekuté mýdlo Protex Fresh, 300 ml

- 35%49,90 Kč

o návšteve
permarketu

Zabíjí 99,9 % bakterií*

*nevztahuje se na tuhá mýdla
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Všechny zážitky 
mají něco společného...

Horalky_inzerce_230x140mm.indd   1 14.07.15   9:39



I N Z E R C E

inzerce_Gusto_23x14_01.indd   1 7/21/2015   2:04:31 PM

Lučinové
pohankové lívance

těsto:
3 balení Lučiny 100 g

150 g pohankové mouky

1 hrnek vlažného mléka

25 g droždí

1 vejce
1 lžíce cukru

sůl

Do mísy prosejte mouku, nalijte do ní trochu mléka,

nalámejte droždí a přidejte cukr, nechte vzejít kvásek. 

Přidejte mléko, Lučinu, vejce a trochu soli a nechte 

vykynout cca 30 minut. Lívance pečte na másle nebo 

oleji a ozdobte krémem a ovocem. Na krém vyšlehejte 

200 ml šlehačky, přidejte Lučinu a cukr a vyšlehejte

do hladka.

krém:
1 balení Lučiny 100 g

200 ml šlehačky

1 lžíce cukru

lesní ovoce



I N Z E R C E

C H C I  SV Ě Ž E ST,
KT E R Á  D R Ž Í  K R O K

S  M OJ Í  VÁ Š N Í .

MAYA GABEIRA, 
PROFESIONÁLNÍ SURFAŘKA

Dlouhotrvající  svěžest 
až na 48 hodin

Účinná ochrana proti  pocení a pachu 

NOVINKA

CÍTÍM SE NTASTICKY

SCHAUMA POWER VOLUME 48H*

*  V kombinaci 
s použitím 
Blow-Dry 
Plump Up 
Spray

•  Proti zplihlým vlasům
•  Pro 48h* trvající sílu vlasů
•  Posiluje vlasovou strukturu

S komplexem
Mineral-

-Collagen

Až o 100 % 
větší objem 

OD KOŘÍNKŮ 
KE KONEČKŮM.

B15-00009_MULTIBRAND_BILLA_FA+Schauma_Gusto_inz_230x140.indd   1 14. 7. 2015   10:15:27
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I N Z E R C E

Příští číslo časopisu  
Gusto vychází

2. 12. 2015

lentilky_inzerce_Billa_230x140_06.indd   1 21.07.15   17:27
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Příští číslo časopisu  
Gusto vychází

2. 12. 2015

R E J S T Ř Í K  R E C E P T Ů

I N Z E R C E

Bulgurové rizoto 40

Filety z lososa pečené na fenyklu a rajčatech 13

Hraběnčiny řezy 41

Hruškovo-jablkové čatní 5

Jahelné šišky s růžičkovou kapustou 40

Krémová polévka s fenyklem a bílými fazolemi 13

Kuřecí stehna s polentovou kaší 41

Podzimní bezlepkový dort podle Maryny 43

--- 

Polévka z dýně a červené čočky 40

Roštěná s cibulí 29

Salát z fenyklu a pomeranče 13

Salcburské sněhové noky 29

Slaný koláč s karamelizovanou dýní 53

Starovídeňský vývar 29

Štrúdl s uzeným masem a zelím 53

Tartletky s ricottou a pórkem 53

---

VáNoCe
Št'astnéa chutné

71



I N Z E R C E

Inspirovali jsme se 
u vÁs doma v kuchyni:

VYZKOUŠEJTE NOVÉ RECEPTURY PLNÉ DOBRÝCH VĚCÍ

Vyrobeno z více 
než 300g rajčat

Vyrobeno z více 
než 120g dýně

Jemná 
Lišková 

Maggi_dynova_sezona_inz_230x140_02.pdf   1   16/07/15   10:15

Objevte jedinečný svět Tchibo

černá, nebo s mlékemPlná a vyvážená chuť 

každé Tvé jáJedna káva pro já

8990 Kč13990 Kč
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*1. 9. 2015 do 30. 9. 2015*

Bonboniera 
 Jacquot  

300 g

Palette  Deluxe 
barva na vlasy

běžná cena
349,00 Kč

běžná cena
72,90 Kč

19990

běžná cena
229,90 Kč

běžná cena
119,90 Kč

17990

8990

4990

běžná cena
129,90 Kč

běžná cena
79,90 Kč8990 3990

-42%

-31% -21%

-25%

-30% -50%

100 ml = 66,53 Kč 100 g = 59,96 Kč

1 l = 25,68 Kč1 kg = 19,99 Kč

100 ml = 7,98 Kč

M A G A Z Í N  C L U B U

Zubní  pasta  
Colgate  

Maximum Cavity Protection Fresh Mint & Whitening, 75 ml

Výběr  s ládků
Mixpack 7 x 0,5 l + záloha

Propesko  
granulovaná potrava  

pro psy 10 kg

Platnost kupónu je od 1. 9. 2015 do 30. 9. 2015  
a je platný pouze v prodejnách BILLA.

Platnost kupónu je od 1. 9. 2015 do 30. 9. 2015  
a je platný pouze v prodejnách BILLA.

Platnost kupónu je od 1. 9. 2015 do 30. 9. 2015  
a je platný pouze v prodejnách BILLA.

Platnost kupónu je od 1. 9. 2015 do 30. 9. 2015  
a je platný pouze v prodejnách BILLA.

Platnost kupónu je od 1. 9. 2015 do 30. 9. 2015  
a je platný pouze v prodejnách BILLA.

Platnost kupónu je od 1. 9. 2015 do 30. 9. 2015  
a je platný pouze v prodejnách BILLA.

Tekutá mýdla  
Palmolive

náhradní náplň 500 ml, více druhů



Bonboniera 
Jacquot  
300 g

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

Zubní  pasta  
Colgate  
Maximum Cavity Protection Fresh Mint & Whitening, 75 ml

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

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

-21%

-25%

-31%

Tekutá mýdla  
Palmolive 
náhradní náplň 500 ml, více druhů

-30%-50%

*1. 9. 2015 do 30. 9. 2015*

Propesko 
granulovaná potrava  
pro psy 10 kg

-42%

 
Výb ěr  s ládků
Mixpack 7 x 0,5 l + záloha

Palette  Deluxe
barva na vlasy 

Billa_Alessi_print_Ad_230x280_Gusto.indd   1 31.7.15   14:40


