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Recepty s vínem

PLATANING
ŽÍZEŇ NA LOPATKÁCH

-30%
Pivo Platan
0,5 l + záloha
běžná cena 9,90

6

90

1 l = 13,80 Kč

Platnost akční ceny září-listopad 2016.
INZERCE

2016_07 Platan inzerce Billa 230x140 OK_iprava.indd 1

18.07.16 14:10

Objevte jedinečný svět Tchibo

EDITORIAL

1

Podzimní
sklizeň

Simona Breen

Na podzim je příroda nejštědřejší a velkoryse rozdává úrodu. V sortimentu
ovoce září jablka, hrušky a švestky, v nabídce zeleniny se objevuje nakadeřená
brokolice (jak ji využít se dozvíte na stranách 8–13), zelí, kapusta, pozdní
brambory a také dýně, která se v posledních letech stala symbolem podzimu.
Na sklizeň dýní hokkaido jsme se vypravili k panu Trojáčkovi do Polabí. Když
pozorujete, jakou péči zemědělec věnuje rostlinám, stává se použití této
plodiny a proces přípravy jídla ještě atraktivnější. Reportáž z návštěvy dýňové
farmy najdete na stranách 14–17. Od řeky Labe a hory Říp jsme se přenesli
do malebné krajiny poseté vinohrady, kde se daří vinné révě. Prostřeli jsme
stůl uprostřed vinice a na chvíli zastavili čas. Vychutnejte si nový ročník
v pohodlí vašeho domova a pozvěte víno do své kuchyně. Recepty s použitím
vína najdete na stranách 22–31.
K přírodě má blízko také Hanka Zemanová, propagátorka biopotravin a autorka
úspěšných knih. Už patnáct let se stravuje převážně biopotravinami a hlásá
návrat ke zdravému selskému rozumu. O svůj přístup k životu i o chutné
recepty se s vámi podělí na stranách 43– 49.

Pestrý podzim vám přeje

Vedení marketingu a BILLA Bonus Clubu
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Což takhle dát si brokolici?
Pro vynikající chuťové vlastnosti a snadnou
kuchyňskou úpravu se brokolice řadí
ke špičkovým, zdravým a přitom cenově
dostupným surovinám.

22

MARO

S T R A NA

K

14

S T R A NA

Jablíčka v županu
Jednoduché recepty jsou nejvděčnější.
Vyzkoušejte téměř zapomenutý recept našich
babiček na jablka pečená v listovém těstě.

32
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Kouzelné dýně od Trojáčků

Dobrý ročník

Maroko: brána do Afriky

Dýně jsou oblíbené pro všestranné
použití a nádhernou jantarovou dužinu.
Vypravili jsme se do Polabí, kde právě
dozrávají dýně hokkaido.

Vypravte se na podzim do vinařské oblasti
a projděte se vinohradem. Zapomeňte na čas
a dopřejte si pod širým nebem opojná jídla,
v nichž doznívají tóny sladkokyselých hroznů.

Marocká kuchyně v sobě snoubí
dědictví pouště, úrodných nížin i přístavů.
Originalita Maročanů spočívá také v používání
koření a aromatických bylinek.
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Dýňové noky krok za krokem

Podzimní bio hostina

Škola, základ života

Noky představují pro Italy jednoduché
a rychle připravené jídlo, které ovšem vyžaduje
poctivou ruční práci. Péče vložená do přípravy
těsta se zúročí v syté chuti noků.

Září je měsícem biopotravin a příležitostí
k seznámení s ohleduplným životním stylem.
Ke stolu vás zve autorka biokuchařek
Hanka Zemanová.

Školní brašna je připravená
a pastelky jaksepatří ořezané. Jediné, co
chybí k dokonalosti, je pořádná svačina
z nadýchaného pečiva.
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Dotek osobitosti
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I N G R E D I E N C E
9 ČESKÁ FARMA JABLEK
1 BILLA LISTOVÉ TĚSTO
1 LŽÍCE NAŠE BIO ROZINEK,
NAMOČENÝCH V RUMU
4 LŽÍCE BILLA
°,
VLAŠSKÝCH OŘECHU
ROZDRCENÝCH
80 G MOUČKOVÉHO
CUKRU + DALŠÍ
NA POSYPÁNÍ
2 CELÉ SKOŘICE
2 BADYÁNY
1 BILLA VEJCE,
ROZŠLEHANÉ
4 LŽÍCE BILLA MANDLÍ,
NASEKANÝCH NA PLÁTKY

- nÁš TiP Příště jablíčka naplňte rybízovou nebo
meruňkovou marmeládou. Vyzkoušet
můžete i čokoládu.

Fotografie: Gerhard Wasserbauer
Styling: Akos Neuberger

Pomocí vykrajovače jádřinců odstraňte opatrně jádra tak,
aby jablko zůstalo celé. Do hrnce nalijte litr a půl vody,
přidejte cukr, skořici, badyán a přiveďte k varu. Jakmile
začne voda vřít, ponořte do ní na 2 minuty jablka.
Vyjměte je děrovanou naběračkou a nechte vychladnout.
Těsto rozložte na pracovní plochu a nakrájejte na
9 čtverců. Doprostřed každého čtverce vložte jablko,
vnitřek naplňte rozinkami a ořechy. Protilehlé cípy těsta
nahoře spojte. Z listového těsta můžete vytlačit pomocí
speciální formy lístky a přilepit je nahoru. Zabalená
jablíčka přemístěte na plech vyložený pečicím papírem,
ze všech stran potřete rozšlehaným vejcem a posypejte
mandlemi. Vložte do trouby vyhřáté na 180 °C a pečte
dozlatova, asi 15 minut podle výkonu trouby. Podávejte
vlažné a posypané moučkovým cukrem.

N OV I N KY
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Po dovolené se vracíme nejen do práce,
ale i do kuchyně a máme chuť vyzkoušet
něco nového. Zpestřete si podzim
vychytávkami z BILLY.
--

Jako na
tropickém
ostrově
Značka BILLA rozšiřuje řadu sušených
plodů a směsí vyrobených z prémiových
surovin. Směs oříšků a ovoce BILLA
Breakfast Mix je přizpůsobená bílému
jogurtu a přijde vhod jako součást
snídaně. Ve směsi najdete například
kousky jablek a rozinek. Další směs
BILLA Fit Mix je plná křupavých mandlí
a voňavého ovoce. Váš jídelníček
rozzáří také BILLA sušené rozinky,
meruňky a americké brusinky.

Jablko
v jedinečném
provedení
BILLA jablečné pyré (560 g) obsahuje
99 % jablek v kombinaci odrůd Golden
Delicous a Pinova. Není doslazované,
proto je vhodnou přesnídávkou pro děti.
Maminky jablečné pyré využijí jako náplň
do koláčů nebo do závinu, ve kterém
vyniknou kousky jablek odrůdy Pinova –
pyré jich obsahuje až 16 %.

N OV I N KY
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Koření života
Čistota
především
Privátní značka BILLA vstupuje do
sortimentu drogerie a přináší svěžest.
BILLA víceúčelové vlhčené ubrousky
(60 ks) rozzáří váš domov čistotou.
Zachytávají nečistoty a po použití
zanechávají příjemnou svěží vůni.
Váš nos rozmazlí extra jemné BILLA
krabicové kapesníky (100 ks). Jsou
čtyřvrstvé a bělené bez chloru. Vybírat
můžete ze tří designů.

Každý gurmán ví, že čerstvě namleté
koření dokáže při dochucování malé
divy a vůně i chuť jsou pak díky němu
intenzivnější. Mlýnky s kořením pod
privátní značkou BILLA PREMIUM jsou
vybaveny mechanismem, kterým koření
snadno rozemelete. Mořská sůl obohatí
pokrm o minerály, směs pepřů čtyř barev
(černý, bílý, zelený a růžový) dodá na
ostrosti i barevnosti a rozdrcené chilli
zahřeje organismus.

Široká nabídka
BILLA sýrů
Chcete-li si dopřát jedinečný gurmánský
zážitek, vyzkoušejte nové BILLA sýry.
Milovníci čerstvých sýrů ocení BILLA
Přírodní sýr vyrobený z pasterizované
smetany (99 %), ve kterém nenajdete
konzervanty, stabilizátory ani
zahušťovadla. Chuťově zajímavou
variantu představuje BILLA Přírodní sýr
s pažitkou. Slovenské sýrařské řemeslo
můžete ocenit díky BILLA Parenici uzené
(110 g) nebo BILLA Parenici neuzené
(112 g). Oba sýry jsou vyrobené ze
slovenského mléka, krásně se odvíjejí
a překvapují jemnou chutí. Kolébkou
oblíbeného sýra gouda je Holandsko
a právě odtud pochází BILLA Gouda.
Tento polotvrdý zrající sýr vyrobený
z plnotučného mléka si můžete
vychutnat ve formě bločku (250 g)
nebo v plátcích (250 g).

Naše bio tofu
uzené...

Naše bio
s vůní dálek
Objevte kávu s příchutí likéru! Naše
bio mletá káva s příchutí Irish cream
(200 g) obsahuje bio mletou kávu
arabika a přírodní aroma irského
krému (minimálně 1,9 %).

... obsahuje z 99 % bio sójové boby,
uzenou chuť mu dodává kouř z bukového
dřeva. Tofu se začalo vyrábět v Číně ve
2. století před naším letopočtem
a sloužilo jako vynikající zdroj kvalitních
bílkovin. Připravuje se z čerstvého
sójového mléka, které se pomocí
koagulátoru vysráží. V 7. století se tento
„sójový tvaroh“ rozšířil do Japonska.
V asijských zemích se tofu využívá ve
slaných i sladkých jídlech a je ceněno
především pro svou schopnost přejímat
chuť ostatních použitých přísad. Je
bohaté na kvalitní proteiny (lze jej použít
jako náhražku masa), je vhodné pro
všechny, kdo mají problémy s mléčnými
výrobky, a také pro vegetariány,
vegany a makrobiotiky.

Cizrna
př ipravená
k použití
Konzervu BILLA cizrny ocení všichni
milovníci luštěnin. BILLA cizrna je
vařená a sterilovaná ve slaném nálevu.
Hodí se pro přípravu oblíbené arabské
pomazánky hummus. Cizrnu stačí slít,
rozmixovat dohladka se sezamovou
pastou a dochutit římským kmínem.
Cizrnu využijete také k přípravě salátů
nebo polévek.
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Fotografie: Gerhard Wasserbauer
Styling: Akos Neuberger

Brokolice se objevila
na českých stolech
v 90. letech a stala se
objevem konce minulého
století. Pro vynikající
chuťové vlastnosti
a snadnou kuchyňskou
úpravu se řadí ke
špičkovým, zdravým
a přitom cenově
dostupným surovinám.
--

1 INGREDIENCE, 3 RECEPTY
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Pikantní brokolice
s rýžovými
nudlemi

Pizza
s brokolicovým
pestem

I N G R E D I E N C E

I N G R E D I E N C E

1 BROKOLICE, ROZEBRANÁ
° ŽIČKY
NA RU
4 STROUŽKY ČESKÁ FARMA
ČESNEKU, NAKRÁJENÉ NA
PLÁTKY
2 CHILLI PAPRIČKY, ZBAVENÉ
° A NAKRÁJENÉ NA
JÁDŘINCU
TENKÉ PLÁTKY
2 LŽIČKY NAŠE BIO TŘTINOVÉHO
CUKRU
2 LŽÍCE SÓJOVÉ OMÁČKY
1 LŽÍCE RÝŽOVÉHO OCTA
1 LŽÍCE RYBÍ OMÁČKY
ŠŤÁVA Z JEDNÉ LIMETKY
°,
3 LŽÍCE BILLA ARAŠÍDU
OPRAŽENÝCH NA LŽÍCI NAŠE
BIO SLUNEČNICOVÉHO OLEJE
300 G RÝŽOVÝCH NUDLÍ
PŘIPRAVENÝCH PODLE
NÁVODU NA OBALU
3 LŽÍCE NAŠE BIO
SLUNEČNICOVÉHO OLEJE

4
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V horké vodě spařte brokolici. Slijte ji
a nechte okapat. V hluboké pánvi nechte
na slunečnicovém oleji zesklovatět česnek,
přidejte chilli papričky a třtinový cukr.
Jakmile začne směs karamelizovat,
podlijte ji sójovou omáčkou a rýžovým
octem. Přidejte spařenou brokolici
a zprudka orestujte. Základ smíchejte
s rýžovými nudlemi, dochuťte rybí omáčkou
a limetkovou šťávou. Jednotlivé porce
podávejte posypané orestovanými arašídy.
Tento salát je vynikající studený i teplý.

Vepřové maso
dušené
s brokolicí,
mrkví a žampiony

I N G R E D I E N C E

1 CHLAZENÉ TĚSTO NA PIZZU
1 BROKOLICE, ROZEBRANÁ NA
° ŽIČKY (CELKEM ASI 450 G)
RU
100 G PINIOVÝCH SEMÍNEK
2 STROUŽKY ČESKÁ FARMA
ČESNEKU
150 ML BILLA OLIVOVÉHO
OLEJE EXTRA VIRGIN
150 G RICOTTY
60 G BILLA EASY RUKOLY
°L
SU
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Do velkého hrnce dejte vařit vodu. Osolte
ji, a jakmile začne vřít, vložte do ní
růžičky brokolice. Po minutě brokolici
slijte a ponořte do ledové vody, aby
zůstala tuhá na skus. Do mixéru vložte
povařenou brokolici, piniová semínka,
olivový olej a česnek. Rozmixujte
dohladka. Těsto vytvarujte dokulata
a přesuňte na plech vyložený pečicím
papírem. Korpus potřete brokolicovým
pestem a zachovejte centimetrové okraje.
Zakapejte olivovým olejem a vložte do
trouby na nejvyšší příčku, vyhřáté na
240 °C. Po 20 minutách by měly okraje
těsta zezlátnout. Pizzu vytáhněte,
rozprostřete na ni v hromádkách ricottu
a posypte lístky rukoly.

800 G VOCÍLKA VEPŘ OVÉ PLECE,
BEZ KOSTI, NAKRÁJENÉ NA
KOSTKY
1 ČESKÁ FARMA CIBULE
1 BROKOLICE, ROZEBRANÁ
° ŽIČKY
NA RU
2 ČESKÁ FARMA MRKVE,
OŠKRÁBANÉ A NAKRÁJENÉ NA
KOLEČKA
150 G ČESKÁ FARMA KRÉMOVÝCH
° , OČIŠTĚ NÝCH
ŽAMPIONU
A NAKRÁJENÝCH NA PLÁTKY
2 LŽÍCE SÓJOVÉ OMÁČKY
4 LŽÍCE NAŠE BIO
SLUNEČNICOVÉHO OLEJE
4 DL VÝVARU Z NAŠE BIO KUŘECÍHO
BUJÓNU
SEZAMOVÁ SEMÍNKA,
NASUCHO OPRAŽENÁ
° L A PEPŘ
SU

8
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Ve velké pánvi rozehřejte olivový olej
a dozlatova na něm orestujte cibuli. Přidejte
vepřové maso a nechte ho zatáhnout.
Přihoďte mrkev a žampiony, podlijte vývarem,
ochuťte sójovou omáčkou, osolte a opepřete.
Směs přiklopte a duste 20 minut.
Poté přidejte brokolici, promíchejte a duste
dalších 20 minut. Podávejte posypané
sezamovými semínky.
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Brokolice obsahuje vitaminy C, E, B1-B6, provitamin A a D, z minerálních
látek železo, vápník, hořčík, draslík, mangan, selen, zinek, fosfor
a chrom. Je zdrojem esenciálních aminokyselin a dalších látek, které bojují
s volnými radikály a tím zabraňují předčasnému stárnutí. Brokolice působí
preventivně proti civilizačním nemocem včetně rakoviny, dále vyživuje
kloubní chrupavku, proto je vhodná i při artróze a artritidě. Mírně snižuje
krevní tlak a cholesterol, posiluje srdce, zlepšuje pružnost a pevnost
cévních stěn. Mimořádně vhodná je i při cukrovce, kdy poskytuje
ochranu proti cévním komplikacím.
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Dýně jsou oblíbené pro
všestranné použití a nádhernou
jantarovou dužinu. Vypravili
jsme se do Polabí, kde právě
dozrávají dýně hokkaido.
V BILLE je najdete pod privátní
značkou ČESKÁ FARMA.
Fotografie: moodley brand identity; Julian Mullan; Gerhard Wasserbauer
Styling: Akos Neuberger, Text: Eva Rýznerová

rojet kolem dýňového pole a nezastavit prostě nejde. Oranžové krásky
září jako lampiony a člověk žasne, jak
může křehký krček jedné rostliny unést
obrovské plody. Otakar Trojáček pěstuje
tykve, což je správný odborný výraz pro čím
dál oblíbenější zeleninu, šestou sezónu. Až
90 % pozemků rodinné farmy Trojáčkových
se nachází v Polabí a právě zdejší úrodná
hlinitopísčitá půda v souhře s příznivým počasím tvoří ideální podmínky pro pěstování
dýní. Otakar Trojáček nás vítá v sídle firmy
ležícím v katastrálním území obce Okna.
Labe je od nás vzdáleno jeden kilometr
a na dohled se majestátně rozkládá hora
Říp. Zamíříme rovnou na pole, kde v polovině září probíhá sklizeň.
Zelenina jako žádná jiná
„Právě teď sklízíme druhou úrodu, první
dýně dozrávají už kolem 15. srpna. Zpravidla platí, že plody největších rozměrů
sbíráme až při třetí sklizni, což je v polovině
října, než přijdou první mrazíky.“ Při sklizni
je důležité nechat stopku co nejdelší, aby
mohla zaschnout a vytvořila tak přirozenou

R E P O R TÁ Ž

16

IN FO

Co MOŽnÁ
NeTUŠíTE o DýNíCH
Dužina dýně hokkaido obsahuje až 94 % vody.
Dýně je bohatá na antioxidanty, vitaminy
(především vitaminy A a C), minerální látky
jako hořčík, fosfor, draslík a vápník. Díky své
nízkokalorické hodnotě (pouze 15 kalorií na
100 g), dostatečnému obsahu vlákniny,
antioxidačním účinkům a příznivé chuti jsou
dýně ideální pro různé druhy diet. Dýně
hokkaido může být také účinným bojovníkem
proti neduhům. Obsahuje aminokyseliny, jež
snižují hladinu stresu a pocit úzkosti, pomáhá
při onemocnění slinivky břišní, sleziny,
žaludečních potížích, ale také při poruchách
ledvin a srdečních potížích. Dýně je ideální zimní
zeleninou, v suchém a temném prostředí
vydrží několik měsíců.

R E P O R TÁ Ž
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ochranu plodu. „Dýně na poli necháváme
vydýchat. Pak je teprve dočistíme
a uskladníme v moderních skladech s řízenou atmosférou,“ vysvětluje pěstitel. Rodinná farma Trojáčkových pěstuje dýně na
50 hektarech a řadí se tak mezi tři největší
pěstitele dýní v České republice. Za sezónu
sklidí až 700 000 dýní! „Zachytili jsme vlnu
zájmu o dýně a už 6 let se této zázračné
zelenině věnujeme. Víte, že v Asii je dýně
druhou nejpěstovanější zeleninou vůbec?“
upozorňuje Otakar Trojáček. Život dýní začíná začátkem května, kdy se ručně vysévají
semínka. Na jednom hektaru vyroste až
5000 rostlin. Každá potřebuje svůj prostor,
jen tak dokáže jedna rostlinka urodit hodně
plodů. „Semínka jsou nejvyšší kvality
a pocházejí z Německa. Když je hodně dobrý
rok, může se na jedné rostlině urodit 7 až
8 dýní o ideální váze 1 kg. Jsou ale i roky
s nižším výnosem.“
Podnikání v krvi
Kromě dýní se farmář zabývá také pěstováním hrášku, červené řepy a svazenky, která
se používá jako zelené hnojivo. Půda bez
chemie, taková je filozofie Otakara Trojáčka.
„Už deset let nepoužívám průmyslově vyro-

bená hnojiva. Nejlepší herbicid je motyka,
každá chemie škodí v budoucnu, protože
ubližuje rostlinám i půdě,“ vysvětluje. Sám
používá listové hnojivo a třeba i takové
tradiční metody, jako je strašák. „To byste
se divili, co je tady špačků útočících na
zeleninu. Strašáka se opravdu bojí,“ směje
se. Zeleninu pěstují Trojáčkovi podle zásad
integrovaného způsobu pěstování zeleniny
(IPZ). Certifikát IPZ dokládá, že zemědělská výroba je produkována při použití
minimálního množství hnojiv a pesticidů.
„Život přírody je svázaný s hospodářstvím
a tyto certifikáty zaručují, že se naše zemědělská produkce obejde bez používání
umělých hnojiv a s minimem pesticidů.“
Otakar Trojáček označuje sám sebe za zemědělce a podnikatele. „Podnikat jsem chtěl
odmalička. Od svých deseti let jsem choval
králíky, chodil jsem do lesa sbírat šišky,
žaludy, sbíral jsem spadaná jablka. Po ukončení gymnázia jsem studoval na vysoké
škole, ale uvědomil jsem si, že bych byl po
dokončení úředník. A tak jsem v roce 1989
přesvědčil rodiče, abychom zkusili farmařit.
Začínali jsme s pěstováním jiřin, které jsme
jezdili prodávat na pražské trhy. Nato jsem
pořídil patnáct fóliovníků pro pěstování paprik a rajčat. Pak jsem si koupil první
traktor a začal obdělávat pole.“ Pokorně se
rozhlédne kolem: „Jsem vděčný za to, že
mohu podnikat v zemědělství a dělat lidem
radost naší dobrou zeleninou.“ V tomto
období na farmě sklidí až 500 beden dýní
denně. Farma má osm stálých zaměstnanců
a její jádro tvoří rodina – Otakar Trojáček,
bratr, maminka a tatínek. Na dvoře statku
stále rostou obrovské jiřiny jako vzpomínka
na začátky farmaření. Než se rozloučíme,
zeptáme se Trojáčkových na jejich nejoblíbenější jídlo z dýně. „Když se dýně upeče
podobně jako brambory,“ prozradí nám na
rozloučenou Otakar Trojáček.

:
AKoUPÍtE
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ČESKÁ FARMA
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I N G R E D I E N C E
1 KG ČESKÁ FARMA DÝNĚ HOKKAIDO,
OČIŠTĚNÉ, ZBAVENÉ SEMÍNEK A NAKRÁJENÉ
300 G NAŠE BIO TŘTINOVÉHO CUKRU
4 LŽÍCE NAŠE BIO JAVOROVÉHO SIRUPU
2 LŽIČKY MLETÉHO KARDAMOMU
1 LŽIČKA MLETÉHO ZÁZVORU
°
ŠŤÁVA ZE 2 POMERANČU
ŠPETKA BILLA MOŘSKÉ SOLI

6

skleniček
o objemu 150 ml

20

+ 20 minut na
sterilizaci

Do velkého hrnce nasypte kousky dýně, podlijte
1 dl vody a přidejte všechny ingredience. Na
mírném ohni poduste do změknutí a zahuštění,
tedy asi 20 minut. Směs rozmixujte a plňte do
čistých zavařovacích sklenic. Uzavřete, a pokud
chcete prodloužit trvanlivost, sterilizujte
20 minut při teplotě 100 °C.

I N G R E D I E N C E
300 G ČESKÁ FARMA DÝNĚ
HOKKAIDO, ZBAVENÉ SEMÍNEK
A NASTROUHANÉ NAJEMNO
200 G POLOHRUBÉ MOUKY
80 G NAŠE BIO ŠPALDOVÉ
CELOZRNNÉ MOUKY
100 G NAŠE BIO TŘTINOVÉHO CUKRU
+ DALŠÍCH 50 G NA POSYPKU
2 BILLA VEJCE, ROZŠLEHANÁ
4 LŽÍCE KEFÍRU
2 DL

NAŠE BIO SLUNEČNICOVÉHO
OLEJE

1 KYPŘICÍ PRÁŠEK DO
PERNÍKU
1 LŽIČKA SKOŘICE
KŮRA Z POLOVINY
POMERANČE, OMYTÉHO
TEPLOU VODOU
6 LŽIC NAŠE BIO OVESNÝCH
VLOČEK
MÁSLO A KOKOS NA
VYMAZÁNÍ FORMY

12

40

V hluboké míse smíchejte všechny sypké ingredience
(nastrouhanou dýni, oba druhy mouky, kypřicí prášek, skořici,
cukr a pomerančovou kůru). Ve směsi udělejte dolíček, do něhož
nalijte našlehaná vejce, kefír a olej. Důkladně promíchejte, aby
se všechny ingredience propojily. Připravte si formu na dvanáct
muffinů a jednotlivé prohlubně vymažte máslem a vysypejte
kokosem. Prohlubně naplňte těstem do dvou třetin. Povrch
posypte směsí ovesných vloček a třtinového cukru. Pečte 30 minut
v troubě vyhřáté na 180 °C. Před koncem pečení zapíchněte do
těsta špejli, pokud je po vytažení suchá, muffiny jsou hotové. Po
upečení muffiny nechte vychladnout, položte je do dekorativních
papírových košíčků a ozdobte hoblinkami pomerančové kůry.
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P O D Z I M N Í N Á L A DA

Přírodní materiály působí
v bytě útulným dojmem
a v prostoru rozproudí energii.

H Ře j i v
é
večery
Exotická kůra provoní celý byt
Připravte si svíčky bílé nebo krémové barvy o průměru
6 cm a výšce 8 cm. Skořicovou kůru tentokrát nepřidávejte
do jídla, ale udělejte z ní dekorační pomůcku. Na jednu
svíčku budete potřebovat 10–15 svitků. Po celém povrchu
svíčky rovnoměrně naneste lepidlo a jednotlivé kusy
skořice přilepte těsně vedle sebe. Obvod můžete zpevnit
motouzem nebo ozdobnou stužkou.
Vůně skořice působí zahřívacím dojmem, napomáhá
proudění krevního oběhu a zlepšuje náladu.
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Hračky, které voní lesem
Při podzimní procházce se rozhlédněte po
pravidelně rostlých borových šiškách, které poslouží jako
základ pro figurky soviček. Pro zdobení „těla“ můžete
využít zbytky plsti. Výhodou tohoto materiálu je, že se
nemusí entlovat, vystačíte si s nůžkami. Na tvrdý papír
nakreslete šablony pro jednotlivé díly (oči, zobáček, křídla)
a pečlivě je vystřihněte. Pomocí lepicí pistole
připevněte všechny části k šišce.
Pokud potřebujete, aby se šišky více otevřely, vložte
je na 20 minut do trouby vyhřáté na 150 °C.

P O D Z I M N Í N Á L A DA
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Podzimní příroda hýří
barvami a je plná inspirace.
V květinářství nebo v obchodě pro kutily pořiďte kruhovou
pěnovou podložku pro aranžování věnců. Podnikněte
výpravu na své oblíbené místo a přineste si domů barevné
bobule, oranžové lampionky (plody mochyně peruánské)
a okrasné bodláky. V kontrastu se sytě barevnými plody
dobře vyniknou stálezelené listy mahonie, břečťanu nebo
zimostrázu. Dekorační prvky zapichujte do pěnového
korpusu nebo přilepte pomocí tavné pistole.
Jako základ můžete použít také korpus ze slámy, větviček
nebo proutí. V tom případě se musíte spolehnout na
měděný drátek, který obtáčejte kolem korpusu a tak
upevňujte dekorační materiál.
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Odřízněte vršek dýně a lžící vydlabejte semínka. Do
dýně vtěsnejte aranžovací hmotu a zapíchejte do ní
květiny. Vybírejte květiny různých tvarů a velikostí, dobře
tak vyniknou jejich linie a barvy. Velmi dobře působí
v aranžmá větvičky s podzimními plody šípku, rakytníku
nebo černého bezu. Pokud chcete, aby květináč déle
vydržel, přestříkejte dýni lakem a použijte umělé květiny.
Středně velké dýně nakoupíte v BILLE
pod značkou ČESKÁ FARMA.
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ZAMĚŘ ENO NA VÍNO

Vypravte se na podzim do
vinařské oblasti, projděte se
vinohradem a obdivujte úrodu.
Na chvíli zapomeňte na čas
a dopřejte si pod širým nebem
opojná jídla, v nichž doznívají
tóny sladkokyselých hroznů.
-Fotografie: Gerhard Wasserbauer
Styling: Akos Neuberger
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a červe
ném
vině a rajčatech

ZAMĚŘ ENO NA VÍNO

Děkujeme
zaměstnancům
BILLY Ivaně Rašnerové,
Evě Blažkové, Ivetě
Hořejší a Martinu
Krulišovi za účast
na focení.
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Č
r
o
d
ý
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Zelná polévka
s ryzlinkem
a sýrovými
krutony

I N G R E D I E N C E

1 PÓREK, NAKRÁJENÝ NA KOLEČKA
2 STROUŽKY ČESKÁ FARMA
ČESNEKU, NASEKANÉ
450 G BRAMBOR, NAKRÁJENÝCH
NA KOSTIČKY
5 SNÍTEK TYMIÁNU
250 ML RYZLINKU RÝNSKÉHO
1 L ZELENINOVÉHO VÝVARU
Z NAŠE BIO BUJÓNU
200 G ČESKÁ FARMA BÍLÉHO ZELÍ
200 G KAPUSTY
° RY
2 LŽIČKY CITRONOVÉ KU
Z NAŠE BIO CITRONU
2 LŽÍCE ŠŤÁVY Z NAŠE BIO
CITRONU
70 G ŽITNÉHO CHLEBA
20 G SÝRU ŠVÝCARSKÉHO
TYPU
2 LŽÍCE BILLA OLIVOVÉHO
OLEJE EXTRA VIRGIN
100 G BILLA ČESKÉHO MÁSLA
HRST ČESKÁ FARMA PETRŽELE
° L A ČERSTVĚ MLETÝ PEPŘ
SU

4

50

Kuličky z mletého masa
na červeném víně
a rajčatech

I N G R E D I E N C E

1 ČESKÁ FARMA CIBULE,
NAKRÁJENÁ NA KOSTIČKY
3 STROUŽKY ČESKÁ FARMA
ČESNEKU, NASEKANÉ
2 PLÁTKY VOCÍLKA ANGLICKÉ
SLANINY, NAKRÁJENÉ NA KOSTIČKY
10 LŽIC BILLA PREMIUM OLIVOVÉHO
OLEJE
200 ML ČERVENÉHO VÍNA (NAPŘÍKLAD
MERLOT NEBO MODRÝ PORTUGAL)
800 G LOUPANÝCH RAJČAT Z PLECHOVKY
300 ML RAJČATOVÉHO PYRÉ
1 LŽÍCE ČERVENÉHO VINNÉHO OCTA
500 G VOCÍLKA MLETÉHO
HOVĚZÍHO MASA
60 G SÝRA BILLA PARMIGIANO
REGGIANO
30 G STROUHANKY
1 BILLA VEJCE
PO 2 LŽÍCÍCH PETRŽELOVÉ NATI,
TYMIÁNU, OREGANA, ŠALVĚJE
350 G KAPUSTY, ZBAVENÉ KOŠŤÁLU
A NAKRÁJENÉ NA PROUŽKY
2 LŽÍCE ČERSTVÉ BAZALKY
° L A ČERSTVĚ MLETÝ PEPŘ
SU

4
Na olivovém oleji a 50 g másla zpěňte pórek
a česnek. Přidejte brambory, 3 snítky tymiánu
a citronovou kůru. Až začnou brambory
měknout, podlijte je vínem a 6–8 minut duste.
Když se tekutina zredukuje na polovinu,
přilijte vývar a 250 ml horké vody. Na mírném
ohni 20 minut povařte. Mezitím smíchejte
v misce zbývající máslo se 2 snítkami tymiánu
a nastrouhaným sýrem. Chleba nakrájejte na
kostky, potřete připravenou směsí a rozložte
na plech vyložený pečicím papírem. Vložte do
trouby vyhřáté na 180 °C a pečte 20 minut,
dokud povrch krutonů nezezlátne. Zelí
a kapustu zbavte vnějších listů a odstraňte
košťál. Nakrájejte je na tenké proužky
a přihoďte k polévce. Pět minut povařte,
přidejte nasekanou petržel a dochuťte
citronovou šťávou, solí a pepřem. Polévku
nalijte do hlubších misek a navrch položte
zapečené krutony.

V hluboké pánvi zpěňte na 3 lžících
olivového oleje cibuli, dvě třetiny česneku
a slaninu. Opékejte po dobu 4–5 minut,
dokud cibule nezměkne. Oddělte polovinu
směsi, přemístěte ji do mísy a nechte
vychladnout. Do pánve přilijte na zbývající
základ víno a 4–5 minut povařte, až se
směs zredukuje o třetinu. Přidejte loupaná
rajčata i rajčatové pyré a 8–10 minut
táhněte, omáčka by měla zhoustnout.
Dochuťte vinným octem, solí a pepřem.
Petržel, tymián, oregano a šalvěj
nasekejte nadrobno. Smíchejte s mletým
masem, strouhankou, 50 g strouhaného
sýru Parmigiano Reggiano. Přidejte
rozšlehané vejce a odloženou cibulovou
směs. Osolte, opepřete, dobře promíchejte
a mokrýma rukama tvarujte kuličky
o průměru 5 cm. V pánvi rozehřejte 3 lžíce
olivového oleje a kuličky na něm ze všech
stran opečte dozlatova. Přendejte je do
zapékací mísy, přidejte rajčatovou omáčku
a vložte na 10–15 minut do trouby
vyhřáté na 190 °C. Na 4 lžících olivového
oleje nechte zesklovatět zbytek česneku
a přidejte kapustu. Za stálého míchání
3–4 minuty poduste. Osolte a opepřete.
Masové kuličky servírujte s rajčatovou
omáčkou a dušenou kapustou. Každou
porci posypte zbývajícím sýrem a lístky
čerstvé bazalky.

50
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KdE SE vZALo VíNo?
Podle legend vznikl první vinný nápoj náhodou, ostatně jako mnoho dalších legendárních
delikates. Když člověk sklízel hrozny, část jich zapomněl v kamenném džberu. Po čase
v něm objevil šťávu plnou bublinek, která svou chutí překonávala všechny tehdy dostupné nápoje.
Archeologické nálezy dokazují, že vinná réva je starší než člověk a pravděpodobně
rostla už ve třetihorách. Svůj původ má zřejmě v Palestině nebo v Mezopotámii, novější prameny
uvádějí Arménii. Sladké bobule révy vinné jsou plné svěží chuti a blahodárných látek.
Hroznové víno obsahuje vitamin C, vitaminy skupiny B, draslík, mangan, hořčík, vápník, železo,
bor, sodík. Je bohaté na jednoduché bílkoviny, aminokyseliny, pektiny a cukry. Vinná réva
je výborným zdrojem antioxidantů. Všechny tyto látky částečně přecházejí z bobulí
do moštu a pak do vína a dotvářejí tím jeho charakter.

ZAMĚŘ ENO NA VÍNO
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Čokoládovoº- vinný
dort se zakysanou
smetanou

I N G R E D I E N C E

1 VANILKOVÝ LUSK
100 G BILLA MÁSLA V POKOJOVÉ
TEPLOTĚ + MÁSLO NA
VYMAZÁNÍ FORMY
150 G NAŠE BIO TŘTINOVÉHO CUKRU
50 G JEMNÉHO KRUPICOVÉHO CUKRU
1 BILLA VEJCE
1 ŽLOUTEK Z BILLA VEJCE
140 G NAŠE BIO HLADKÉ MOUKY +
MOUKA NA VYSYPÁNÍ FORMY
2/3 LŽIČKY KYPŘICÍHO PRÁŠKU
40 G NAŠE BIO KAKAOVÉHO PRÁŠKU
+ DALŠÍ K DEKOROVÁNÍ
1–2

LŽIČKY MLETÉ SKOŘICE

210 ML ČERVENÉHO VÍNA (NAPŘ.
RULANDSKÉ MODRÉ NEBO
FRANKOVKA)
170 G NAŠE BIO HOŘKÉ ČOKOLÁDY
125 ML 33% BILLA SMETANY KE ŠLEHÁNÍ
400 G NAŠE BIO ZAKYSANÉ SMETANY

16

kusů

50

+ 40 minut
na chladnutí

Vanilkový lusk podélně rozpulte a špičkou
nože z něj vydlabejte semínka. V míse
nebo kuchyňském robotu třete 4–5 minut
máslo s oběma druhy cukru. Přidejte
celé vejce, žloutek i vanilkovou dřeň
a prošlehejte. Vmíchejte prosátou mouku,
kakaový prášek, kypřicí prášek a skořici.
Opatrně přidejte 160 ml červeného
vína a zamíchejte. Připravte si kulatou
dortovou formu o průměru 21 cm. Vytřete
ji máslem a vysypejte moukou. Do takto
připravené formy nalijte těsto a povrch
uhlaďte cukrářskou špachtlí. Vložte na
střední příčku do trouby vyhřáté na
180 °C a pečte 25–30 minut podle
výkonu trouby. Když se dotknete středu
těsta, mělo by pružit.
Po upečení nechte dort 10 minut odstát ve
formě a poté ji uvolněte. Dort odložte na
30 minut na kovovou chladicí mřížku.
Mezitím nasekejte nadrobno 150 g
čokolády. V rendlíku při mírné teplotě
propojte smetanu se zbývajícím červeným
vínem (50 ml). Odstavte z plotny
a vmíchejte čokoládu. Nechte 5 minut
odstát a dohladka vyšlehejte. Nechte
10 minut chladnout.
Dortový korpus přendejte na servírovací
podnos. Ze všech stran ho posypte
kakaem. Zakysanou smetanu
našlehejte dohladka a naneste na dort.
Přelijte čokoládovou omáčkou a ozdobte
zbývající strouhanou čokoládou (20 g).
Jednotlivé porce dortu dekorujte zbylou
čokoládovou omáčkou.

INF O

UšLEcHTIlÝ NÁpOJ
Kvalita hroznů závisí na klimatických
a půdních podmínkách, ty mají rozhodující
vliv na charakter výsledného produktu —
vína. Víno je jedinečným nápojem, protože
v sobě snoubí sladkou i kyselou chuť.
Než pozdvihnete u stolu sklenku vína,
zkuste tento lahodný nápoj zapojit do
prostřených lahůdek. Do polévek
a omáček na bázi zeleniny, kuřecího,
králičího a rybího masa se nebojte přidat
sklenku kvalitního bílého vína. Červené víno
si skvěle rozumí s hovězím masem, zvěřinou
a také s čokoládou. Dezertní vína chutnají
sladce sama o sobě, ale když přidáte kapku
tokajského nebo sherry do žloutkového
krému, kterým plníte dezerty, rozhodně
nic nezkazíte. Šumivá vína se velmi dobře
snoubí s plody moře a podporují jejich
delikátní chuť. Při tepelné úpravě se z vína
odpařuje alkohol, a tak si mohou ušlechtilý
nápoj prostřednictvím jídla vychutnat
i abstinenti.

BiLLA dOPOrUČUjE
Ze SVÉ nABÍdKY:
LuDWIg FRAnKOVkA
Výběr z hroznů 2013
Archivní sklep 0,75 l

Víno tmavé až nafialovělé barvy, plné
a extraktivní. Vůně i chuť ovocná,
po ostružinách s nádechem skořice.
Výraznější tříslovina.

LuDWIg MODrÝ
PoRTUgAL
Pozdní sběr 2014
Archivní sklep 0,75 l

Lehčí červené víno pro „dlouhé pití,“
víno, které nezklame. Typicky světle
rubínová barva, ovocná vůně a chuť
s jemnou tříslovinou.

LuDWIg RYZlINK
rÝNSkÝ/AuRElIUS
Pozdní sběr 2014, 0,75 l

Aurelius je původní jemně aromatická
moravská odrůda, jejímiž rodiči jsou
Neuburské a Ryzlink rýnský. V kombinaci se svěžím ryzlinkem vzniklo
příjemné letní cuvée s limetkovým
nádechem a lipovou vůní.
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Zemi na severozápadě afrického kontinentu dělí od
Evropy jen úzký průplav a za ním začíná pohádkový
Orient. Marocká kuchyně v sobě snoubí dědictví pouště,
úrodných nížin i přístavů. Originalita Maročanů spočívá
také v používání koření a aromatických bylinek.
--

MARO

MAROCKÁ KUCHYNĚ
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Harira,
polevka
´
z Fez

u

Fotografie: Gerhard Wasserbauer
Styling: Akos Neuberger
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2 LŽIČKY SYPANÉHO
ZELENÉHO ČAJE
100 G ČERSTVÉ MÁTY
20–25 KOSTEK CUKRU

Dejte vařit 750 ml vody. Nechte ji chvíli
odstát, aby teplota vody klesla na 80 °C.
Zelený čaj přelijte 100 ml odstáté vody,
zbavíte ho tak hořkosti. Slijte přes cedník
a spařené čajové lístky přendejte do čajové
konvice. Zalijte zbývající vodou, přidejte mátu
a nechte 15 minut louhovat. Nálev přeceďte
do kovové konvičky a oslaďte. Tradiční
marocký čaj je opravdu velmi sladký
a slouží k doplnění energie mnohokrát
v průběhu dne.

- NÁŠ TIP Čaj rozlévejte z výšky do
malých skleniček. Tekutina
se díky tomu napění
a zároveň ochladí.

MAROCKÁ KUCHYNĚ
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Harira, polévka
z Fezu

Taboulé à la
marocaine,

marocký kuskusový
salát

I N G R E D I E N C E

6 VOCÍLKA KUŘECÍCH ČTVRTEK
1 ČESKÁ FARMA CIBULE,
NASEKANÁ NADROBNO

4 ČESKÁ FARMA MRKVE,
OŠKRÁBANÉ A NAKRÁJENÉ NA
KOSTIČKY

1 LŽIČKA MLETÉ SKOŘICE
1 LŽIČKA MLETÉHO KORIANDRU

100 G NAŠE BIO ČERVENÉ ČOČKY

I N G R E D I E N C E

6 ZRALÝCH RAJČAT,
NAKRÁJENÝCH NA KOSTIČKY
1 KONZERVA RAJČAT VE VLASTNÍ
ŠŤÁVĚ
2 ČESKÁ FARMA BRAMBORY
TYPU B, OLOUPANÉ
A NAKRÁJENÉ NA KOSTIČKY
PO 1 LŽIČCE KURKUMY,
SUŠENÉHO ZÁZVORU, SLADKÉ
PAPRIKY, MLETÉHO KORIANDRU,
MLETÉ SKOŘICE
ŠPETKA MUŠKÁTOVÉHO KVĚTU
4 LŽÍCE NAŠE BIO
SLUNEČNICOVÉHO OLEJE
1 L VÝVARU Z NAŠE BIO
ZELENINOVÉHO BUJONU
HRST BYLINEK (PETRŽEL
A KORIANDR)
° L A PEPŘ
SU

8

40

Na olivovém oleji nechte zezlátnout
cibuli a přidejte veškeré koření. Až začne
vonět, přidejte mrkev, rajčata a brambory.
Promíchejte a nechte dvě minuty podusit.
Přidejte cizrnu a čočku, rajčata z konzervy
a vývar. Na mírném ohni minimálně
40 minut vařte, luštěniny musí být úplně
měkké. Těsně před dokončením přidejte do
polévky nadrobno nakrájené bylinky
a podávejte s placatým arabským chlebem.

- nÁš TiP Polévku můžete zahustit přidáním rýže.
Další tradičním způsobem je zahuštění
pomocí mouky. 20 minut před dokončením
rozmíchejte 2 lžíce hladké mouky ve 2 dl vody,
přidejte do polévky a nechte přejít varem.

meruňkách a švestkách

I N G R E D I E N C E

1 ČESKÁ FARMA CIBULE,
NAKRÁJENÁ NA KOSTIČKY

100 G BILLA CIZRNY KONZERVOVANÉ,
SLITÉ

Tajine, dušené
kuřecí maso na

1 LŽIČKA MLETÉHO ŘÍMSKÉHO
KMÍNU
10 SUŠENÝCH MERUNĚK
10 SUŠENÝCH ŠVESTEK
5CM KOUSEK ZÁZVORU,
NASTROUHANÝ

150 G NAŠE BIO KUSKUSU
1 ČESKÁ FARMA ŽLUTÁ CIBULE,
NAKRÁJENÁ NADROBNO
3 VĚTŠÍ ČESKÁ FARMA RAJČATA,
NASEKANÁ NADROBNO
200 G PETRŽELE, NASEKANÉ
NADROBNO
80 G MÁTY, NASEKANÉ NADROBNO
1 LŽIČKA MLETÉHO ŘÍMSKÉHO
KMÍNU
3 LŽÍCE BILLA OLIVOVÉHO
OLEJE EXTRA VIRGIN
ŠŤÁVA Z 1 NAŠE BIO CITRONU +
PLÁTKY CITRONU K PODÁVÁNÍ
° L A PEPŘ
SU

4

15

+ 1 hodina
na uležení

Kuskus připravte podle návodu na obalu.
Aby se zrníčka neslepila, rozprostřete
kuskus v tenké vrstvě na tác
a načechrávejte ho vidličkou. Ve velké
míse smíchejte všechny uvedené
ingredience a přidejte kuskus. Osolte
a opepřete podle chuti. Před podáváním
nechte hodinu uležet v chladu a zdobte
plátky citronu.

6 LŽIC KONZERVOVANÝCH
DRCENÝCH RAJČAT
HRST ČERSTVÉHO KORIANDRU
ŠŤÁVA Z JEDNOHO NAŠE BIO
CITRONU
4 LŽÍCE BILLA OLIVOVÉHO
OLEJE EXTRA VIRGIN
40 G NAŠE BIO MANDLÍ, NASEKANÝCH
A NASUCHO OPRAŽENÝCH
° L A PEPŘ
SU

6

1h

Tento aromaticky bohatý pokrm chutná
nejlépe, pokud se připravuje v tradiční
marocké nádobě kuželovitého tvaru, které
se říká tajine. Vystačíte si ale také s pánví
s vysokým okrajem. Na dvou lžících oleje
orestujte cibuli společně se skořicí, mletým
koriandrem a římským kmínem. Jakmile
směs zezlátne, přesuňte ji do jiné nádoby. Na
pánev nalijte zbývající olej a ze všech stran
na něm zprudka opečte čtvrtky kuřete. Do
pánve vraťte cibuli s kořením, podlijte 4 dl
horké vody, přidejte rajčata, zázvor
a přihoďte sušené meruňky a švestky. Osolte
a opepřete podle chuti. Koriandr svažte
kuchyňským provázkem a vložte do pánve.
Přikryjte pokličkou a duste tak dlouho, dokud
nezačne maso odpadávat od kosti, nejméně
hodinu. V průběhu dušení občas zamíchejte
a podle potřeby podlijte horkou vodou.
Ke konci dušení vyjměte koriandr a směs
zakapejte čerstvou citronovou šťávou.
Podávejte posypané opraženými mandlemi.
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Dýňové noky s hlívou ústřič nou
Noky představují pro Italy jednoduché
a rychle připravené jídlo, které ovšem
vyžaduje poctivou ruční práci. Péče vložená
do přípravy těsta se zúročí v syté chuti
noků. Vyzkoušejte podzimní variantu tohoto
vynikajícího pokrmu.
I N G R E D I E N C E
1 ČESKÁ FARMA DÝNĚ HOKKAIDO,
STŘEDNĚ VELKÁ (KOLEM 800 G)
2 ČESKÁ
ESKÁ FARMA BRAMBORY TYPU C,
VAŘENÉ DOMĚKKA
KKA A NASTROUHANÉ
NAJEMNO
2 ŽLOUTKY Z BILLA VAJEC
200 G HRUBÉ MOUKY
250 G ČESKÁ FARMA HLÍVY ÚSTŘIČNÉ
4 STROUŽKY ČESKÁ FARMA ČESNEKU
ESNEKU
80 G SÝRA BILLA GRANA PADANO,
NASTROUHANÉHO
6 LŽIC BILLA OLIVOVÉHO
OLEJE EXTRA VIRGIN
LÍSTKY ČERSTVÉ ŠALVĚJE
SŮL A ČERSTVĚ MLETÝ PEPŘ

8
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Fotografie: Gerhard Wasserbauer
Styling: Akos Neuberger

KROK ZA KROKEM

Na pracovní plochu si připravte všechny ingredience.

***

Dýni opláchněte, rozpulte a vyjměte z ní semínka.

***

Poloviny nakrájejte na dílky. Položte je na plech vyložený
pečicím papírem, pokapejte 2 lžícemi olivového oleje, osolte
a upečte doměkka (asi 20 minut).

***

Vychladlou dýni rozmixujte pomocí tyčového mixéru.

***

V hluboké míse smíchejte pyré z pečené dýně s bramborami,
přidejte žloutky, mouku, sůl a pepř.

***

Vypracujte hladké těsto a vyválejte z něj váleček o průměru 3 cm.

***

Z těsta odkrajujte špalíčky dlouhé 4 cm a pomocí vidličky
vytvořte vroubky. Do velkého hrnce dejte vařit vodu
a osolte ji. Až voda začne vřít, vhoďte do ní noky. Jakmile
vyplavou na povrch, noky sceďte.

***

Mezitím rozehřejte v hluboké pánvi zbývající olivový olej.
Přidejte česnek nakrájený na plátky, šalvěj a hlívu
ústřičnou. Osolte, opepřete a směs orestujte dozlatova.

***

V pánvi smíchejte houbovou směs s uvařenými noky.
Podávejte posypané sýrem Grana Padano.
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PoDZImNí
bio hostina
Září je měsícem biopotravin
a příležitostí k seznámení
s ohleduplným životním stylem.
Ke stolu vás zve Hanka Zemanová –
propagátorka ekologického
zemědělství, biopotravin
a autorka skvělých
kuchařek.
––

Fotografie: Gerhard Wasserbauer
Styling: Akos Neuberger
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- hANKy RADa Nedávejte pohanky víc než 5 polévkových
lžic. I když se vám bude zdát, že je to málo,
pohanka během vaření hodně nabobtná
a vy byste měli polévku příliš hustou
až kašovitou, a to by už nebyla dobrá
bramboračka!

PeČ ená
kuŘecí
st ehna
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mou
s kurku
a hořčicí

- hANKy RADa Maso bude chutnat nejlépe, pokud ho
připravíte v litinovém hrnci s poklicí. Hrnec
nesmí být příliš velký, stehna by měla být
do dvou třetin potopená.

VA Ř Í M E B I O
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- hANKy RADa -

Část mouky je v těstě nahrazena jemně
namletými mandlemi. Díky tomu dodáte
koláči mnoho cenných živin i příjemnou
kyprost. Hrnek mandlí pokryje vaši
celodenní potřebu hořčíku a tělu dodá
i řadu dalších vitaminů, minerálních
látek a antioxidantů.
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ke zdravému “

selskému
rozumu

Dovolte na úvod kompliment –
vypadáte báječně. Podílí se na vašem
svěžím vzhledu biopotraviny?
Nevím, co je dar přírody - geny po rodičích
a jaký podíl v tom všem hrají zdravé potraviny. Převážně biopotravinami se stravuji už
15 let a jsem přesvědčená o tom, že kvalitní
potraviny ovlivňují to, jak se cítíme. Stejně
tak vím, že stres a psychické vypětí nám
škodí víc než nezdravá výživa. Proto se snažím o celkově pohodovější životní styl,
o dostatek pohybu na zdravém vzduchu,
o minimalizaci jakýchkoli chemických
produktů, ať už jde o kosmetiku nebo drogerii, o dobré mezilidské vztahy a pozitivní
myšlení.
Jak byste charakterizovala
rozdíl mezi konvenčními
potravinami a biopotravinami?
Způsob, jakým vznikají biopotraviny, vychází z evropské legislativy, a proto všechny
potraviny se značkou bio musí splňovat přísná kritéria. Nemám ráda, když se značka
bio spojuje s módou, když se biopotraviny
považují za nenormální či luxusní potraviny
nebo když se příliš spekuluje o jejich kvalitě.
Celé to svým selským rozumem vnímám
tak, že biopotraviny jsou základní dary
přírody pro naši výživu, že jsou to ty nejvíc
„normální“ potraviny. Vždyť před sto lety
bylo „bio“ úplně všechno a nikdo to nijak
nezpochybňoval a vědecky nezkoumal rozdíly. Je ale jasné, že celý ekosystém je dnes
v mnohem horším stavu. Když omezíme
množství chemických látek použitých jak
v zemědělství, tak v potravinářském
průmyslu, dostáváme se k výslednému produktu s nižším množstvím těchto rizikových

látek. Tím snižujeme celkový chemický
koktejl v těle, který se dnes spojuje s řadou
nemocí. Kromě toho je hodně důležitý přínos ekologického zemědělství pro ochranu
přírody. Zjednodušeně lze říct, že biopotraviny jsou šetrnější k přírodě, ohleduplnější
ke zvířatům, zdravější pro člověka, mají
přirozenější chuť a pomáhají nám žít více
v souladu s ročním cyklem a podporovat
lokální pěstitele.

Kudy vedla vaše cesta k biopotravinám?
Co podle vás znamená žít „bio“?
Při studiu na vysoké škole jsem opakovaně
trpěla angínami a tehdy mi lékařka doporučila změnu stravy místo antibiotik. Dodnes
jsem jí za to vděčná, protože tím se začalo
měnit i moje pracovní směřování – vystudovala jsem totiž francouzštinu a občanskou
výuku na Pedagogické fakultě UK. Postupně
jsme začali s bývalým mužem podnikat,
provozovali jsme bioprodejny, biorestauraci,
založili biopekárnu, spolupracovala jsem
s médii, předávala informace a později jsem
našla svou cestu v psaní knih. V knihách
shrnuji to, co žiju a co považuji za důležité
vědět, když nakupujeme a vaříme pro
rodinu. Myslím tím všechny souvislosti, na
které máme vliv my jako spotřebitelé. Takže
„žít bio“ je pro mě nejpřirozenější cesta, která nás vrací ke zdravému selskému rozumu.

Foto Hanky Zemanové: Zuzka Panská

Hana Zemanová (*1975) vystudovala
Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy.
Je autorkou nejprodávanějších knih
o biopotravinách: Biokuchařky
a BioAbecedáře. V září 2016 vychází
její třetí kniha, kompletně přepracovaná
Biokuchařka, která se jmenuje Nová
biokuchařka Hanky Zemanové. Hana
razí heslo, že „i když je otec nemoci
neznámý, matkou je vždy strava“, proto
považuje kvalitní stravu za nejjednodušší
cestu, jak můžeme rozzářit naše tělo
zevnitř. Žít zdravě podle Hanky znamená
žít radostně a ve všech směrech
vyrovnaně, mít poklidnou mysl, práci,
která nás těší, být vděčný za všechny dary
obyčejného života, chovat se ohleduplně
a laskavě, pečovat o dobré mezilidské
vztahy, pohybovat se a sportovat
přiměřeně své kondici, žít své sny, řídit
se zdravým selským rozumem
a nepodléhat žádným módním vlnám,
a to ani těm stravovacím.

Jak se podle vás za poslední léta
změnilo vnímání bioproduktů?
Zásadně. Moje první biokuchařka vyšla před
deseti lety a tehdy většina lidí spojovala
značku bio s vegetariánstvím, zrním, sójou
a různými „podivínskými“ výživovými směry. Dnes téměř nikoho nepřekvapuje, že bio
Vychází v září 2016 v nakladatelství Smart Press,
www.smartpress.cz.
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může být i maso. Mezi lidmi vzrůstá povědomí o souvislostech mezi jídlem a zdravím
a o ekologicky negativních dopadech běžného zemědělství na celý ekosystém. Proto
lidé častěji volí potraviny pocházející
z ekologického zemědělství.

Z biopotravin a zdravého životního
stylu se stává poslední dobou trend.
Jak se orientovat v široké nabídce
alternativních stylů stravování, diet
a různých kurzů?
Ve své Nové biokuchařce nabízím lidem
jakési „klíče“ k tomu, jak se v tom všem vyznat a udělat si svůj názor. Vybrala jsem některá hlavní témata, která lidé řeší, jako je
třeba syrová strava, bezlepková výživa nebo
superfoods, a objasňuju mnoho souvislostí,
zvu do knihy i některé přední celostní lékaře a společně inspirujeme lidi k tomu, aby
nepočítali kalorie, nesledovali jen množství
vitaminů, ale vnímali jídlo jinak, přirozeněji
a celistvěji.
Je nabídka biopotravin dost široká? Co
oceňujete a co naopak v nabídce chybí?
Nabídka je čím dál větší, ale chybí mi dostatek pestré nabídky české sezónní zeleniny
a ovoce a některých dalších základních
potravin v regionech. Mám pocit, že
v poslední době se trh zaplavil všemožnými
zázračnými superpotravinami a přírodními doplňky stravy na úkor rozrůstající se
nabídky čerstvých kvalitních regionálních
potravin. Ale situace se určitě zlepšuje.
Jaký je váš největší objev
v oblasti biopotravin?
Fascinují mě zapomenuté poklady naší středoevropské tradice. Ať už se jedná o cenné
lesní plody, jedlé kytky a plevele nebo třeba
kysané zelí! Kysané zelí je obrovský zázrak,
který udržuje zdravá střeva a tím posiluje
imunitní systém. Kvasit se dá i jakákoli jiná
zelenina a má mnohem léčivější účinky
než lecjaké tabletky z lékárny. Je ale i řada
základních bio surovin, které mám moc
ráda a používám je hodně často: cizrnu,
červenou čočku, fazole, jáhly, pohankovou
a špaldovou mouku, kvalitní oleje, konopné
a lněné semínko nebo třeba umeocet. Asi
těžko bych se obešla bez zahrady, kde si
pěstujeme mnoho zeleniny a ovoce.

Vaše kuchařky nás přesvědčují o tom, že
zdravé jídlo může být mimořádně chutné
a navíc dobře vypadat. Jak bojovat
s přesvědčením, že zdravá jídla nejsou
chuťově bohatá?
Jedině poctivým domácím zkoušením. Pro
mě je zdravá kuchyně oslavou chutí, vůní
a pestrosti všech darů přírody. V běžném
vaření se třeba nejčastěji používá jedna bílá
průmyslově rafinovaná pšeničná mouka.
Já dělám palačinky s pohankovou moukou,
koláče peču ze špaldové, lívance z ječné
a nově se objevila třeba i mouka ze žlutého
hrachu, ze které dělám výborné a jednoduché placičky – jsou bezlepkové a bohaté na
rostlinné bílkoviny.
Jak se změnil váš život od
vydání první knihy?
Je to něco přes deset let a můj život se zásadně změnil. Přestěhovala jsem se z Prahy
na venkov, kde už deset let žiji a propojuji
se s ročními cykly, učím se pečovat o dům
i zahradu a využívat místní plody i byliny.
Narodily se mi dcery Natálka a Eliška.
Vydala jsem druhou knihu – BioAbecedář.
Prožila jsem i těžké tříleté období, kdy jsem
se vyrovnávala s rozvodem, učila se přijímat
životní zvraty a hledat v nich skryté dary.
Někdy mi to šlo lépe, někdy hůře. Loni jsem
oslavila čtyřicetiny a spolu s rodinou a přáteli jsme u té příležitosti vysadili ovocný sad
a tím jsem vstoupila do nové etapy života.
Co nového najdeme ve
vaší Nové biokuchařce?
Od vydání první biokuchařky uběhlo deset
let. Nová biokuchařka je kompletně přepracovaná tak, aby v ní čtenáři našli aktuální
informace o biopotravinách, nových výživových trendech i ekologickém zemědělství.
Kromě toho uvádím mnoho informací
o tom, kam jsem se posunula ve vnímání
stravy já sama a co ráda vařím, jak obohatit
jídelníček a začít používat opomíjené,
přitom však skvělé potraviny, jako jsou luštěniny, hlavně cizrna, fazole, červená čočka,
loupané mungo, plnohodnotné obiloviny,
jako jsou jáhly, čirok, jednozrnka, špalda,
pohanka. Do knihy jsem připravila přes
80 nových receptů. Nově jsem do knihy přizvala i výborného šéfkuchaře Davida Šaška,
člena Aliance výživových poradců, který

je autorem několika receptů, hlavně
z biomasa (můžete vyzkoušet např. pečená
kuřecí stehna s kurkumou a hořčicí z naší
rubriky). Kniha je tak díky zcela unikátním
informacím a novým receptům určena
i těm, kteří už původní vydání Biokuchařky
mají doma.

Píšete knihy, staráte se o zahradu,
věnujete se svým dvěma dcerám,
zasazujete se o osvětu biopotravin.
Co dalšího chystáte?
Po vydání nové knihy si trošku odpočinu,
užiju si podzimní úrodu a budu se těšit, až
se zase začnou zkracovat dny a my zalezeme ke kamnům. Kromě rodinného života se
budu rozhodovat mezi tím, zda se pustím
do Dětské biokuchařky nebo do Biokuchařky pro ženy. Obě knihy mám částečně rozpracované, tak se nechám překvapit, které
téma si mě přivolá.
INF O

HaNKA...
...O pOHAnCE:
Pohanka má specifickou chuť a ne každý ji
má rád. Ale protože je velmi cenná a zdravá
pro naše cévy, střeva i imunitu, našla jsem
si recepty, ve kterých nám vyloženě chutná.
Pohanka potřebuje dobře ochutit a skvěle se
doplňuje s bramborami, sádlem, česnekem.

...O kURKuMĚ:
Kurkuma je skvělý lék i prevence proti
rakovině. Kromě toho má antiseptické
a antibakteriální účinky, čistí krev a funguje
jako obrana proti zánětům v těle. Aktivní složka
kurkumy se nazývá kurkumin a v kombinaci
s černým pepřem je mnohonásobně účinnější.

...O šPALdĚ :
Špalda je stará odrůda pšenice. Obsahuje více
minerálních látek, mnoho vitaminů skupiny B
a je lépe stravitelná než běžná pšeničná mouka.
Vláknina ve špaldovém zrnu na sebe váže
škodlivé látky z organismu a tím působí jako
prevence vážných onemocnění.

Bramboračka
s pohankou

Pečená
kuřecí stehna
s kurkumou
a hořčicí

I N G R E D I E N C E

I N G R E D I E N C E

4 LŽÍCE NAŠE BIO
OLIVOVÉHO OLEJE
1 VĚTŠÍ NAŠE BIO CIBULE
3 NAŠE BIO MRKVE
½ MENŠÍHO CELERU
1 KOŘENOVÁ PETRŽEL
30–40 G NAŠE BIO POHANKOVÉ
LÁMANKY
3 NAŠE BIO BRAMBORY
1,5 L VODY NEBO ZELENINOVÉHO
VÝVARU Z NAŠE BIO BUJONU
2 HRNKY ČERSTVÝCH HUB NEBO
PŮL HRNKU SUŠENÝCH
1 LŽIČKA MAJORÁNKY
ŠPETKA KMÍNU
5 KULIČEK CELÉHO ČERNÉHO
PEPŘE
3 STROUŽKY NAŠE BIO
ČESNEKU NEBO DLE CHUTI
1,5 LŽIČKY MOŘSKÉ SOLI
ČERSTVĚ MLETÝ PEPŘ, DLE
CHUTI
ČERSTVÁ PETRŽELKA
K PODÁVÁNÍ

4
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Sušené houby namočte do kastrůlku s vodou.
Máte-li čerstvé, očistěte je a pokrájejte na
kostky. Na kostky nakrájejte také brambory
a všechnu zeleninu kromě cibule a části
celeru. Nakrájenou zeleninu orestujte na
oleji či na másle ve velkém hrnci se silnějším
dnem a po chvíli přidejte vypranou a na
cedníku okapanou lámanku. Společně
opékejte dozlatova. Přidejte kmín, sůl,
5 kuliček celého pepře (máte-li čerstvé houby,
přisypte je nyní do základu) a zalijte vroucí
vodou. Přihoďte kostky brambor, celou cibuli
a také kus nenakrájeného celeru. Vařte cca
15–20 minut. Nakonec dochuťte utřeným
česnekem a majoránkou, případně troškou
pepře. Místo klasického pepře můžete zkusit
bylinný pepř. Před podáváním vyjměte
vařenou cibuli a kus celeru. Servírujte
do nahřátých talířů a posypte čerstvou
petrželkou.

VA Ř Í M E B I O
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Celozrnný koláč
s blumami

I N G R E D I E N C E

4 NAŠE BIO KUŘECÍ STEHNA

800 G BLUM (NEBO JINÉHO
SEZÓNNÍHO OVOCE),
VYPECKOVANÝCH

100 G NAŠE BIO MRKVE,
OČIŠTĚNÉ A NAKRÁJENÉ NA
VĚTŠÍ KUSY

200 G NAŠE BIO CELOZRNNÉ
ŠPALDOVÉ MOUKY

50 G PETRŽELE, OČIŠTĚNÉ
A NAKRÁJENÉ NA
VĚTŠÍ KUSY

100 G NAŠE BIO LOUPANÝCH MANDLÍ,
NAJEMNO UMLETÝCH

50 G CELERU, OČIŠTĚNÉHO
A NAKRÁJENÉHO
NA VĚTŠÍ KUSY
100 G NAŠE BIO CIBULE,
NAKRÁJENÉ NA PROUŽKY
400 G NAŠE BIO BRAMBOR
(MŮŽETE JE VYDRHNOUT
KARTÁČKEM A NECHAT VE
SLUPCE)

3 LŽIČKY NAŠE BIO KYPŘICÍHO
PRÁŠKU BEZ FOSFÁTŮ
ŠPETKA SOLI
200 ML NAŠE BIO ZAKYSANÉ SMETANY
80–100 ML NAŠE BIO JAVOROVÉHO SIRUPU

10 MENŠÍCH LÍSTKŮ ČERSTVÉ
ŠALVĚJE
50 G MÁSLA
3 LŽÍCE JEMNÉ DIJONSKÉ HOŘČICE
1 LŽIČKA MLETÉ KURKUMY
500 ML VODY
SŮL, PEPŘ A MLETÝ KMÍN
K DOCHUCENÍ MASA

4
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50 ML NAŠE BIO OLIVOVÉHO OLEJE
1 NAŠE BIO VEJCE
MÁSLO A HRUBÁ MOUKA NEBO
MANDLOVÉ LUPÍNKY NA
VYSYPÁNÍ FORMY

DROBENKA S VLOČKAMI
50 G NAŠE BIO OVESNÝCH VLOČEK
50 G NAŠE BIO CELOZRNNÉ ŠPALDOVÉ
MOUKY
2 LŽÍCE MÁSLA
2 LŽÍCE NAŠE BIO JAVOROVÉHO
SIRUPU

8
Všechnu zeleninu včetně rozpůlených
brambor smíchejte v pekáči, přidejte lístky
šalvěje a trochu soli. Maso osolte a ochuťte
čerstvě mletým pepřem a mletým kmínem
a přidejte k zelenině. Připravte si sós
promícháním vody s kurkumou a hořčicí.
Zalijte kurkumovým sósem a navrch položte
asi 7 kousků másla. Pekáč přiklopte poklicí
nebo utěsněte alobalem a vložte do trouby,
předehřáté na 170 °C. Pečte asi 2 hodiny.
Během pečení kontrolujte a přelévejte
výpekem. Případně ještě přilijte trochu
vody, nebo naopak nechte péct posledních
15 minut bez poklice, pokud je omáčka
příliš vodová. Když stehna získají zlatavou
barvu, maso je křehoučké a odděluje se
od kosti, můžete podávat. Dle potřeby lze
přidat sůl či pepř. Stehýnka servírujte spolu
se zeleninou a bramborami, se kterými
se pekla.

30
35

Ve větší míse smíchejte mouku s rozemletými
mandlemi, kypřicím práškem a špetkou soli.
Do vyšší odměrky nejprve odměřte smetanu,
poté sirup a olej a nakonec přidejte vejce.
Vše prošlehejte metlou. Plech na pečení
vymažte máslem, vysypte hrubou moukou,
nebo mandlovými lupínky a nalijte do něj
těsto. Naskládejte na něj ovoce a posypte
drobenkou, kterou vytvoříte smícháním
všech ingrediencí. Pečte v troubě vyhřáté na
160 °C přibližně 35–40 minut.

Kaiserka cereální

patří k velice oblíbenému
druhu pečiva
v prodejnách BILLA.
Pro kaiserku cereální je
důležitou složkou vysoký
obsah cereálií společně
s vyšším obsahem vláknin,
které přináší příjemný
pocit nasycenosti.
Kaiserka je poctivé pečivo
z prvotřídních surovin.

ČESKÝ VÝROBEK
S G A R A NC Í
KVALITY...

Královská žemle

nejpřirozenějším využitím ovesného zrna,
je pekařský výrobek, naše královská žemle.
Pyšní se vyšším obsahem vlákniny, přirozenou
chutí a dlouhodobou čerstvostí.

Dalamánek

jedná se o tradiční, české pečivo s určitou
nostalgií chutí k našemu dětství.
Křupavá a dozlatova vypečená kůrka, typická
vůně a chuť, která je zvýrazněná kmínem a solí.

PROFROST a.s. je ryze českou společností a hrdým dodavatelem pro společnost BILLA CZ

www.profrost.cz

A DV E RTO R I A L

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 bezpečnosti potravin.
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Ško

51

D
a
L
K
Á
z
ŽIVoTA

Školní brašna je připravená a pastelky jaksepatří ořezané. Jediné, co chybí
k dokonalosti, je pořádná svačina. Děti nejvíc potěšíte kouskem nadýchaného pečiva,
které naplníte dobrotou. Pestré svačinky snadno připravíte díky širokému
výběru hluboce zmraženého pečiva od společnosti PROFROST, které pro vás
několikrát denně dopékáme přímo na našich prodejnách.
-Fotografie: Gerhard Wasserbauer
Styling: Akos Neuberger
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Sedlácká bageta
s peČeným
kuŘet em
a pestrým sa

látem

Připravte si zbytky z kuřete upečeného den předem,
pár listů BILLA EASY špenátu a polníčku, na kolečka
nakrájenou okurku a nakrájené rajče. Bagetu podélně
rozřízněte a spodní stranu potřete bazalkovým pestem.
Na něj položte listy špenátu a polníčku a přidejte kousky
pečeného kuřete. Jemně osolte a zakapejte citronovou
šťávou. Doplňte okurkou i rajčetem a náplň stlačte
vrchním dílem bagety.

Dalam
ek
s mrkváon
v
pomazán ou
k
o
u,
salá
tem a tvarohe

m

Tahle svačinka hraje všemi barvami. Jemně nasládlá
mrkvová pomazánka nádherně zvláční tmavý
a vypečený dalamánek. Jednu menší mrkev oloupejte
a nastrouhejte najemno. Smíchejte s čerstvým sýrem,
přidejte lžičku kurkumy, osolte a opepřete. Dalamánek
rozkrojte a spodní stranu vydatně potřete pomazánkou.
Vyberte pevné a velké listy salátu (hlávkový, lollo
biondo, lollo rosso) a položte je na pomazánku.
Na vrchní díl dalamánku naneste vrstvu osoleného
a opepřeného tučného tvarohu nebo sýru cottage.
Pokračujte další vrstvou salátu a oba díly spojte.

A DV E RTO R I A L

Kaiserka
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s tuňákovou pomazánkou

Většina dětí odmítá jíst ryby kvůli kostem. V tuňákové pomazánce ale slupnou rybu jako by nic, protože tuňák je rozdrcený na
malé kousky. Když k němu přidáte nadrobno nakrájenou kyselou
okurku, lžičku plnotučné hořčice a pár lžic zakysané
smetany, budou děti přísahat, že lepší pomazánku nikdy nejedly.
Pomazánku můžete ozdobit čerstvou petrželkou nebo pažitkou.
Nejlépe chutná s celozrnným pečivem, které báječně zvláční.

Kaiserka ÝM lOSOsEM
s UZEn

Aby se děti olizovaly až za ušima a tělo dostalo pořádnou dávku
omega-3 nenasycených mastných kyselin, sáhněte po BILLA
Premium uzeném lososu. Jemně vyuzená ryba si výborně
rozumí s krémovým sýrem typu mascarpone nebo philadelphia,
z bylinek jeho chuť nádherně pozvedne čerstvý kopr.
Kaiserku rozkrojte a spodní i vrchní část potřete krémovým
sýrem. Doprostřed vložte plátek uzeného lososa a snítku
čerstvého kopru.
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bulka

s vaječným salátem
a bylinkami
Slunečnicová semínka vynikají vysokým obsahem
hořčíku a vyvažují hladinu vápníku v těle. Vaječný
žloutek zase obsahuje vitaminy A, D, E a ve vaječném
bílku se vyskytuje přibližně 40 druhů proteinů! A teď si
představte, že tyhle dvě zázračné ingredience spojíte!
Dvě vajíčka uvařená natvrdo oloupejte a nadrobno
nakrájejte. Přidejte lžíci řeckého jogurtu, lžičku sardelové
pasty a hrst nadrobno nasekané pažitky. Pomazánkou
nešetřete a bulku naplňte pořádnou vrstvou vaječného
salátu. Díky bohatému posypu slunečnicové bulky je
každé zakousnutí dokonalým zážitkem.
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Blaťácké zlato
a Královský sýr Kamadet
patří k unikátům na
českém trhu.

Když Madeťáci přivezli z Itálie
sýr Bel Paese, psal se rok 1938.
Jeho chuť je natolik uchvátila,
že se rozhodli podobný sýr
vyrobit. A tak se zrodilo
Blaťácké zlato, poloměkký sýr
se zlatooranžově zbarveným
povrchem a těstem pružné
konzistence. Sýr byl vyroben
v oblasti zvané Borkovická blata,
a tak byl pojmenován podle
místa svého rodiště. Kamadet
královský sýr se řadí k sýrům
camembertského typu. Mléčná
až smetanová barva sýrového těsta
krásně kontrastuje s ušlechtilou
bělostnou plísní porostlou na
celém povrchu sýra.

Ve SPOlEČnOSTi
vÍNA
Blaťácké zlato si dobře rozumí se
silnějšími elegantními bílými
víny jako Rulandské šedé,
Chardonnay, Rulandské bílé.
Blaťácké zlato se zeleným
pepřem je pikantně ostré, a proto
je zapotřebí zvolit opulentnější
vína, nejlépe s vyšším obsahem
alkoholu.

Tradiční sýry z Madety jsou
nezaměnitelné a poctivé, vyrobené
s řemeslným fortelem z kvalitního
českého mléka. Vyzkoušejte jeden
po druhém a objevujte, jak ladí
s chutí vína.
Fotografie: Gerhard Wasserbauer
Styling: Akos Neuberger

Zralejší bílá a červená
vína budou vhodným společníkem
k Blaťáckému zlatu s vlašskými
ořechy.
K typické jemné, houbově
sýrové až pikantní vůni a chuti
Kamadetu se dobře hodí vyzrálá
červená vína například Cabernet
Sauvignon, Merlot či Malbec.

A DV E RTO R I A L
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Jihočeské nivy
jsou jedinečnými
českými sýry, které
svým vzhledem
a chutí připomínají
francouzský
rokfór. Na jejich
výjimečnosti se
podílí ušlechtilá
plíseň Penicillium
rocqueforti, kterou
sýraři sami pěstují.
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V roce 1948 přichází do Českého
Krumlova dónský kozák Andrej
Charitonov a přináší s sebou
zkušenosti s výrobou plísňových sýrů.
Zahajuje výrobu a nový sýr dostává
název podle šumavských luk — niva. Při
výrobě je i dnes stále velmi důležitý
podíl ruční práce — každý bochník od
počátku výroby až po expedici projde
11x lidskýma rukama. Na výjimečnosti
modrých sýrů se podílí ušlechtilá
plíseň Penicillium rocqueforti , kterou
sýraři sami pěstují na zabijačkových
kroupách. Jihočeské nivy připomínají
vzhledem i chutí francouzský
sýr typu rokfór a jednotlivé druhy
se od sebe liší obsahem tuku a dobou
zrání. Jihočeská niva má 50 % tuku
v sušině a příjemnou slanou pikantní
chuť, Jihočeská Zlatá niva
obsahuje 60 % tuku stejně jako
Niva Premium. Ta se pyšní
nejdelší dobou zrání, díky níž se chlubí
výraznou chutí.

Ve SPOlEČnOSTi
vÍNA
Chuť Jihočeské nivy nejlépe
vyzní v kombinaci s opulentními
a bohatými víny.
Jihočeská Zlatá niva vynikne
ve spojení s vyzrálými červenými
víny z pozdních sběrů jako
Cabernet Sauvignon, Merlot.
Úžasným spojencem výrazné
chuti Nivy Premium je
přirozená sladkost vín ledových
nebo slámových.

vÍTE, žE...

Jihočeské nivy nesou
Chráněné zeměpisné
označení EU?

A DV E RTO R I A L
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Madeland, polotvrdý sýr
delikátní oříškovo-mandlové chuti
a smetanově žluté barvy, v sobě
spojuje vláčnou konzistenci se
vzhledem sýra holandského typu.
Kromě Madelandu 45%, tedy
s obsahem tuku v sušině 45 %, přichází
Madeta s nabídkou sýrů se sníženým
obsahem tuku. Madeland Light
a Madeland Fitness si i při výrazném
snížení obsahu tuku zachovávají
pružnou a vláčnou konzistenci.
Lahodnou variantu představuje
Madeland uzený. Přírodní uzenou
chuť získává díky uzení na pravých
bukových štěpkách.
Primator je ementálský sýr, který
má na řezu typická sýrová oka. Tento
sýr se stal díky své jemné, mandlově
nasládlé chuti a smetanové barvě
lahůdkou pro labužníky.
Tylžský sýr, prémiový polotvrdý sýr,
získal své jméno podle někdejšího
města Tilsit (česky Tylže) v oblasti
východního Pruska, kde jej začali
vyrábět švýcarští přistěhovalci. Tento
sýr se vyznačuje příjemně pikantní
chutí, která je typická pro zrající
sýry, a malými kavernami na řezu
(tzv. síťkou).

Ve SPOlEČnOSTi
vÍNA
K Madelandu 45% se hodí ovocně
podbarvená vína s příjemnou kyselinou
typu Chardonnay, Ryzlink rýnský nebo
pikantní Veltlínské zelené. Na vína,
která se snoubí s Madelandem Light
či Fitness, není kladen příliš vysoký
nárok na výraz kyseliny. Proto je možná
kombinace s kvalitním vínem
z odrůdy Müller Thurgau, Muškát
moravský či růžová vína z odrůd
Svatovavřinecké či Zweigeltrebe. Jsou
také ideální k lehkým svěžím
vinným střikům.

VžDY
UCe

pŘ i R

Plátkové sýry
Madeland, Primator
a Tylžský sýr
jsou praktickým
pomocníkem pro
rychlé občerstvení
i ozdobou
svátečního stolu.

Vína vhodná k Primatoru se řadí do
kategorie pružných, svěžích, mladších
bílých, osvědčuje se Sylvánské zelené,
Ryzlink vlašský či Rulandské bílé.
Z červených vín se hodí vína odrůdy
Frankovka, André nebo Modrý Portugal.
Lahodná chuť Tylžského sýra nejlépe
vynikne ve společnosti svěžích bílých
vín, jako je Veltlínské zelené či Sylvánské
zelené, dobře si rozumí také s ovocnými
červenými víny typu Modrý Portugal
nebo Frankovka. Tylžský sýr uzený
se nejlépe snoubí s chutí bílých
vín v podobě Ryzlinku vlašského
či Rulandského bílého.

ˇ ´
JEDINECNY

SI PORADI´

S

ˇ´
CIMKOLI

*Testovány byly tablety Finish Quantum Max a Finish All in 1 Max na šesti základních typech skvrn.
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Připravte se včas

Zubní pasta
poskytuje
12hodinovou ochranu, odstraňuje plak
a bojuje proti bakteriím.

Pomůže i antibakteriální mýdlo,
správná zubní pasta a výměna kartáčku.

ý
n
n
a
Ochr pro vaše
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ZUBNÍ PÉČE
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1. Zubní kartáček Signal Shiny White, 2. Zubní kartáček Colgate double, 3. Čisticí tablety na zubní náhrady antibakteriální
Corega, 30 tablet, 4. Zubní pasta Zendium Gentle Whitening, 75 ml, 5. Zubní pasta Parodontax, 75 ml, 6. Zubní pasta Elmex
Sensitive Professional, 75 ml, 7. stní voda Parodontax, 500 ml, 8. Zubní pasta Colgate Total Visible Action, 75 ml
Fotografie: moodley brand identity; Julian Mullan
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Pickwick ananas s citrónem
Lahodný čaj se šťavnatými kousky ananasu a citrónem potěší všechny smysly.
Vychutnejte si svůj voňavý šálek plný exotiky v horké či ledové variantě.

Ochutnejte novinku:

Ananas…
…pomáhá čistit ledviny a močové ústrojí
…působí jako přírodní afrodiziakum
…posiluje celý organismus
…usnadňuje trávení
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Vychutnejte si tavený sýr z ingrediencí, jako jsou máslo,
tvaroh a sýr čedar. Veškeré vstupní suroviny používané
při výrobě taveného sýru

Veselá kráva® Lahodná
mají certifikáty kvality a splňují náročné požadavky
kladené na výrobu této receptury bez E.
Více informací na www.veselakrava.cz
INZERCE

inz. VK Gusto 230x140 (16-321) final.indd 1

08.07.16 15:42

y
ps

Zdravé zažívání

ky

vé

Lesklá srst

si č

o
pr

Aktivní pes

No

ka
p

DOPŘEJTE SOBĚ I SVÉ RODINĚ
TY NEJLEPŠÍ UZENÉ RYBY!

PAPEI

RYBY

Ochutnejte kvalitu z Roudnice!

Uzený losos

Uzená makrela

- uzeno horkým kouřem

INZERCE

Uzený
ostroun

- druh žraloka

papei.cz

Uzený tolstolobik

INZERCE

LE & CO, Selská šunka
nejvyšší jakosti
TEST ŠUNKY
12/2015

MLADÁ
KACHNA

vždy čerstvá

Nízký podíl tuku
Speciálně šlechtěná
Záruka kvality

Inspirujte se:

ZAPEČENÁ
KACHNA
s brusinkami
a jablky

INGREDIENCE:
1 středně velká kachna
100 g anglické slaniny nakrájené na kostičky
1 polévková lžíce kachního sádla
1 lžíce změklého másla
100 g očištěného a na plátky pokrájeného celeru
100 g petržele
100 g mrkve
2 menší cibule pokrájené najemno
400 ml červeného vína
1 polévková lžíce hladké mouky
1 polévková lžíce třtinového cukru
1 bobkový list, 5 kuliček nového koření
5 kuliček celého pepře
4 větvičky tymiánu
400 ml kachního nebo kuřecího vývaru
POSTUP:
Kachnu očistíme, opláchneme ve studené vodě a osušíme.
Poté naporcujeme na čtyři díly. Prsa a stehna propícháme
dřevěnou špejlí a lehce poprášíme hladkou moukou. V hrnci
nasucho popustíme slaninu, přidáme sádlo a opečeme kachní
maso. Opékáme z obou stran nejprve kůží dolů, dozlatova.
Hotové osolíme a dáme stranou. Na zbylém výpeku orestujeme
kořenovou zeleninu. Přidáme divoké koření, část brusinek, cukr
a podlijeme červeným vínem. Svaříme a poté zalijeme kuřecím
vývarem. Přivedeme k varu, stáhneme a opatrně vložíme opečené
kachní maso a snítky tymiánu. Dusíme zakryté ve vyhřáté troubě
při 180°C doměkka. Hotové kachní maso vyjmeme a dáme
do mělké pečicí nádoby. Šťávu svaříme na potřebné množství
a přes jemné sítko scedíme na maso. Krátce
zapečeme v troubě na 200°C dozlatova.

gusto originál řada.pdf 1 30.6.2016 8:59:18
INZERCE

Vodňanské speciality
české kvality

Sněte s otevřenýma očima

ny nad šálkem kávy se díky kouzlu jedinečného aroma
kávy acobs stávají skutečností. ebojte se udělat pr ní krok...

Načechrané smoothie
Ingredience:

čajové l ičky kávy acobs
na šálku vody šálku mléka
1 banán
l íce mletých mandlí
l ička kakaového prášku nebo
čokolády
šlehačka
mandlový sir p
sušenky t u mare o
d em z tropického ovoce

Postup:

Inzerce_Gusto_2016_7_svíčková.pdf 1 7/19/2016 10:23:13 AM

vaříme si kávu dle své chuti a mix jeme s horkým mlékem a mandlemi
přidáme banán a kakao. lehačku smícháme se sir pem a drcenými sušenkami.
o sklenice vlo íme post pně vrst u šlehačky a koktejlu. odáváme ozdobené
d emem z tropického ovoce.
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Náš tip
Krůtí svíčková
Suroviny:
1/2 kg krůtí panenky nebo krůtího
prsa, 80 g slaniny, olej, 40 g másla,
1 dl smetany, 2 mrkve, půl celeru,
petržel, cibule, celý pepř, nové koření,
bobkový list, 1 lžíce hořčice, 1 lžíce
karamelu, maizena (kukuřičný škrob)
Jak na to:
Krůtí panenky prošpikujeme klínky
slaniny a proužky mrkve a jemně
nasolíme. Celer, mrkev a petržel jemně
nastrouháme, cibuli drobně pokrájíme.
Dva díly zeleniny a jeden díl cibule
osmahneme na tuku. Vložíme maso,
osmahneme po všech stranách, přidáme koření, zbylou zeleninu, podlijeme a v troubě dusíme do měkka.
Pak maso vyjmeme, do omáčky přidáme máslo, hořčici, karamel, zahustíme maizenou, povaříme, propasírujeme, zjemníme smetanou a dochutíme.
Maso podáváme nakrájené na plátky,
podlité omáčkou, s knedlíkem.

Recepty a informace na

www.krutimaso.cz
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1
KUP SI ACTIMEL
v promočním obalu
se zlatým víčkem.

2
NAJDI SYMBOL
smartwatch
pod víčkem.

3
VYHRAJ
smartwatch
Samsung Gear S2.

Trvání soutěže od 1. 10. do 30. 11. 2016. Úplná pravidla na www.actimel.cz.

INZERCE

Pacholík jogurt do ruky 90g
vanilka, čokoláda

Pacholík pudink se šlehačkou 110g
vanilka, čokoláda

Pacholík dezert 4x90g
čokoláda

REJSTŘÍK

75
REJSTŘÍK RECEPTŮ

REJSTŘÍK RECEPTŮ

Berberský mátový čaj 36

Kuličky z mletého masa na

Bramboračka s pohankou 49

červeném víně a rajčatech 30

Celozrnný koláč s blumami 49

Pečená kuřecí stehna s kurkumou a hořčicí 49

Čokoládovo-vinný dort se zakysanou smetanou 31

Pikantní brokolice s rýžovými nudlemi 13
Pizza s brokolicovým pestem 13

Dýňové muffiny 19
Dýňové noky s hlívou ústřičnou 38

Taboulé

la marocaine, marocký kuskusový salát 37

Dýňový džem s kardamomem 19

Tajine, dušené kuřecí maso na meruňkách a švestkách 37

Harira, polévka z Fezu 37

Vepřové maso dušené s brokolicí, mrkví a žampiony 13

Jablíčka v županu 5

Zelná polévka s ryzlinkem a sýrovými krutony 30

---

---
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Příroda se ukládá k zimnímu spánku,
ale to si my nemůžeme dovolit. Proto se
zaměříme na jídla, která zahřejí, zasytí
a poskytnou nám energii do zimních dnů.
A co víc? Prostřeme slavnostní
vánoční tabuli a upečeme cukroví.
Příští číslo časopisu
Gusto vychází

30. 11. 2016
---
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-28%
-2
28%
Mövenpick
of Switzerland
Caffé Crema, Espresso
zrnková káva
500 g
dříve 209,00

149

90

100 g = 29,98 Kč

-27%
Eilles GC
mletá káva
250 g
dříve 89,90

64

90

100 g = 29,98 Kč

-31%
Eilles GC
zrnková káva
500 g
dříve 189,90

Platnost akce na vybraných prodejnách Billa od 1. 9. do 30. 11. 2016.
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90

100 g = 25,98 Kč
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-54%

běžná cena
76,90 Kč

34

90

-50%

běžná cena
119,90 Kč

100 ml = 46,53 Kč

1 l = 79,87 Kč

Colgate cavity
zubní pasta

Palais
de France

75 ml

Platnost kupónu je od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2016
a je platný pouze v prodejnách BILLA.

-31%

běžná cena
57,90 Kč

59

90

39

90

více druhů, 0,75 l

Platnost kupónu je od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2016
a je platný pouze v prodejnách BILLA.

-45%

běžná cena
36,50 Kč

19

90

1 l = 28,43 Kč

Jacquot
Čok o l á d a

Dobrý sirup

Platnost kupónu je od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2016
a je platný pouze v prodejnách BILLA.

Platnost kupónu je od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2016
a je platný pouze v prodejnách BILLA.

100 g

-36%

běžná cena
78,90 Kč

49

90

100 ml = 16,63 Kč

více druhů, 0,7 l

-40%

běžná cena
99,90 Kč

59

90

Protex
tekuté mýdlo

C o l g a t e k a r t á če k
na zuby 360

Platnost kupónu je od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2016
a je platný pouze v prodejnách BILLA.

Platnost kupónu je od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2016
a je platný pouze v prodejnách BILLA.

300 ml, dva druhy

2 druhy, 1 ks
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-50%

-54%

Palais
de France

Colgate cavity
zubní pasta

Akční cena platí pro nákup jednoho výrobku.

Akční cena platí pro nákup jednoho výrobku.

více druhů, 0,75 l

75 ml

-45%

-31%

Dobrý sirup

Jacquot
Čok o l á d a

Akční cena platí pro nákup jednoho výrobku.

Akční cena platí pro nákup jednoho výrobku.

více druhů, 0,7 l

100 g

-40%

-36%

C o l g a t e k a r t á če k
na zuby 360

Protex
tekuté mýdlo

Akční cena platí pro nákup jednoho výrobku.

Akční cena platí pro nákup jednoho výrobku.

2 druhy, 1 ks

300 ml, dva druhy

