
9x
jinak

na vánoční
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Podzim pro mnoho z nás představuje období útlumu a zvolnění po  

hektickém létě, čas rozjímání nad končícím rokem a spřádání plánů pro  

rok nadcházející. Mám tu čest představit Vám nový časopis, který  

má za cíl vytrhnout Vás z letargie času spadaného listí, inspirovat  

Vás k návratu k plotně a dát Vám chuť provařit se plískanicemi a mrazem  

až do jara. Vždyť k přežití v této nehostinné době potřebujete právě  

gusto = chuť provonět Váš dům skvělým hovězím po burgundsku na  

beaujolais, upéct domácí dýňový koláč nebo připravit pro přátele kachnu   

na pomerančích. S gustem je potřeba přistupovat i k blížícím se  

Vánocům a konci roku, ať už je to náš netradiční recept na vánoční štólu,  

kde  Vás krok za krokem provedeme procesem přípravy a pečení, nebo  

klasické vánoční menu pro všechny vánoční svátky. A i kdyby toto selhalo, 

můžete si s gustem umíchat náš silvestrovský drink a uspořádat oslavu  

inspirovanou recepty na straně 63 (co by ostatně byl konec roku bez  

pořádného koktejlu, že?). A pokud toto nevyjde, těšte se na jaro.   

Ale nespěchejte – vždyť i podzim může být plný skvělých začátků. 

Přeji Vám pohodové vaření s gustem,

Vedení marketingu a BILLA Clubu

Simona Breen 

Podzim,
 nový začátek

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

vydání  
No 01

---
Kachna 3x 

jinak
Jemná jako kuře, chutná  

jako zvěřina. Vyzkoušejte kachnu  
na tři osvědčené způsoby.

01 10

Velký 
návrat klasiky

Zalistovali jsme v receptářích  
našich babiček a vybrali 

pro vás osvědčené pokrmy.

Český národní 
poklad

Devatero druhů vánočního  
cukroví nesmí chybět  

na žádném svátečním stole. 

 VánoceVe
se

lé
30 42
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Podzimní 
sonáta

Rozjasněte přicházející šedé dny  
skvostnými pokrmy, při jejichž přípravě  

využijete darů sezonní úrody.  

Její veličenstvo 
dýně

Dýně si zaslouží u podzimní tabule  
čestné místo, protože s její dužinou se  

dají vykouzlit slané i sladké divy.

16 24

Sladký pozdrav 
z Drážďan

Pokud vás už omrzela vánočka,  
vyzkoušejte vánoční štólu. Je plná mandlí,  

rozinek a voňavého másla.

53

pf 2013

Silvestrovské 
bakchanálie

Rozloučit se starým rokem se můžete  
ve společnosti nejen blízkých přátel,  

ale i jedinečných pochoutek.

60
S T R A NA

S T R A NA S T R A NA

S T R A NA



4

Exot
ické

ovoce

ČISTÁ CHUŤ OVOCE
pijsrozumem.cz

amundsen.cz

AMUNDSEN OCHUCENÉ 
      100% přírodní chuť*

ČISTÁ CHUŤ OVOCE

*neplatí pro A
m

undsen Energy

I N Z E R C E
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AVOKÁDO
Lehce stravitelné,  

s měkkou máslovitou dužinou  
a oříškovou chutí.

MAnGO
Chutná po broskvích  
a meruňkách, vynikne v ovocných 
salátech nebo čatní.

PHYSALIS
Šťavnaté, sladkokyselé 
bobule uzavřené  
v tenkém obalu.

LIČI
Bílá šťavnatá  
dužina chutná po  
růžích a muškátu. 

GRANÁTOVÉ  
JABLKo
Obsahuje velké  
množství sodíku,  
vitaminy B a C  
a cukry. 

KoKoSovÝ  
OŘECH
Jemná dužina a kokosová  
voda jsou zdrojem vápníku  
a draslíku.

PITAHAYA
Plod kaktusu.  

Má nakyslou dužinu  
a minimum kalorií.

KAKI
Konzistencí  

připomíná želé a je 
bohaté na vlákninu.

TAMARInD
Jádra se hodí  

k přípravě kořeněných 
omáček a nápojů.

FÍKY
Čerstvé plody obsahují  
až 80 % vody, výborně 

chutnají v kombinaci se 
sýry či šunkou.

KARAMBOLA
Šťavnatý, osvěžující plod  

s hvězdicovým průřezem. 

Exot
ické

ovoce
Z BILLY rovnou  

na váš stůl

E X O T I C K É  O V O C E 

Fotografie: Sonja Priller 
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ve světě  
chutného  

jídla!
Hledáte v supermarketu zaručenou  
kvalitu? Seznamte se se značkami  
Vocílka, Naše bio a Clever, které  

vám ji zaručí. Přijďte do BILLY, naložte si  
pořádnou porci toho, co máte  

nejraději, a o prvotřídní kvalitě se  
přesvědčte osobně!

---
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Bio potraviny potěší tělo i duši  
a především všechny zákazníky, 
kteří pečují o své zdraví. 

Výrobky s označením Naše bio obsahují 

větší množství zdraví prospěšných látek 

(vitaminů, minerálních látek, stopových 

prvků) jejich výživová hodnota je tedy vyšší 

než u běžných potravin. Navíc neobsahují 

žádné chemikálie. Nápis BIO mohou nést 

pouze produkty ekologického zemědělství. 

Při jejich pěstování a zpracování se dodržují 

přísná pravidla a normy. Nesmějí se pou-

žívat pesticidy, umělá hnojiva a geneticky 

manipulované organismy. Při výrobě bio 

produktů je zakázáno používat umělá 

barviva, aromatické a konzervační látky, 

ochucovadla a jiné přídavné látky. Dodržo-

vání uvedených zásad pravidelně kontrolují 

nezávislé kontrolní organizace pověřené 

ministerstvem zemědělství. Každý výrobek, 

který nese označení BIO, musí mít od  

těchto organizací certifikaci, což značka 

Naše bio splňuje.

Bio potraviny jsou produkovány bez pestici-

dů, konzervantů a ochucovadel, takže  

u nich vyniká jejich přirozená chuť. Problém 

ovšem je, že většina lidí už v dnešní době 

nezná přirozenou chuť potravin. Nejmar-

kantnější chuťový rozdíl mezi bio a běžnými 

potravinami, dle různých výzkumů, je  

v čerstvých produktech (ovoce, zelenina, 

maso, džusy), které jsou v řadě Naše bio 

bohatě zastoupeny.

- - -

ve světě  
chutného  

jídla!

O produkty Vocílka je od samé-
ho začátku uvedení na trh velký 
zájem. Pouze s Vocílkou máte  
v tuzemských supermarketech  
BILLA jistotu, že si koupíte čerstvé 
maso nejvyšší jakosti pocháze-
jící výhradně z České republiky. 
České chovy patří dlouhodobě 
ke špičkovým, a navíc se maso 
dostane z chovatelské farmy 
až na váš talíř bez zbytečného 
cestování. 
Se značkou Vocílka máte jistotu přísného 

dodržování všech norem a toho, že maso  

podléhá několikastupňovému systému 

kontroly kvality od porážky až do okamžiku 

prodeje. Ke každému balení hovězího masa 

je navíc automaticky přiložen „rodný list“ se 

všemi důležitými údaji týkajícími se kvality. 

BILLA je jediným obchodním řetězcem  

v České republice, který svým zákazníkům 

nabízí maso výhradně z českých chovů  

a také jej v tuzemsku zpracovává. Nejen že 

tím garantuje vysokou kvalitu produktů,  

ale navíc dává práci stovkám lidí v zeměděl-

ských regionech, které mají tradičně vysoký 

podíl nezaměstnanosti. Takový přístup  

má navíc velmi příznivý dopad na životní  

prostředí – maso se bez zbytečného  

cestování zpracovává i prodává tam, kde se 

vyprodukuje.

Maso Vocílka si z BILLY odnesete již pečlivě 

očištěné a zpracované. S tradičním řeznic-

kým fortelem nakrájené nebo namleté  

maso si proto můžete doma ihned připravit.  

Okamžitým vložením na pánev, do hrnce 

nebo do pekáče se vyhnete zbytečným  

přípravám a práci. Maso Vocílka tím šetří 

váš čas, kterého máme dnes všichni tak 

málo!

- - -

Clever je privátní značkou 
společnosti BILLA, která klade 
obzvlášť důraz na dobrou  
kvalitu zboží z České republiky. 
Značka Clever pochází původem 
z Rakouska, kde vznikla  
v roce 1999 a byla zavedena do 
prodejen BILLA a Merkur. 
Pro ohromný úspěch bylo rozhodnuto  

o rozšíření značky Clever i do dalších  

evropských zemí, kde mají supermarkety 

BILLA zastoupení. I v České republice se 

zařadilo do prodeje prvních sedm výrobků 

Clever již v roce 1999 a od tohoto roku  

jsou stále zařazovány do sortimentu nové 

potravinářské i nepotravinářské výrobky 

Clever. Na základě velkého úspěchu značky 

Clever je v současné době v prodeji přes  

390 výrobků a další nové se připravují.  

Produkovat pro Clever nabízí BILLA  

především českým výrobcům. Až když  

kvůli nevyhovujícím hospodářským  

podmínkám není výběr českého výrobce 

možný, obrací se obchodní řetězec BILLA na 

renomované evropské výrobce. Výrobky 

Clever jsou v České republice k zakoupení 

pouze v regálech všech supermarketů BILLA.

- - -
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Daddi
o

Giuseppe Daddio / Šéfkuchař

Giuseppe_launch_inzerce_230x280.indd   1 16.10.12   13:38
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Giuse
ppe

Co je pro váš způsob  
vaření charakteristické?
„Nejdůležitější je rovnováha – rovnováha 

mezi moderním přístupem a kořeny  

a rovnováha mezi kvalitou a cenou. Někdy 

se zrodí z jednoduchých surovin a základ-

ních přísad specialita s mimořádnou chutí. 

A to zejména díky jejich kvalitě!“

Jaký vliv mají italské  
kořeny na váš  
přístup k vaření?
„Tak jako pro každého Itala je pro mě důleži-

tá má rodina a země, kde jsem se narodil.  

Jsem autorem ambiciózního projektu, který 

zasvěcuje malé restaurace v mé rodné  

provincii Caserta do kulinářského umění, 

učím je poskytovat kvalitní služby, využívat 

jednoduché, ale zajímavé recepty, jejichž  

základem jsou lokální tradice a místní 

zdroje. Nejsem tedy pouze vlastníkem školy 

vaření Dolce & Salato, ale sám také vaření 

učím.“

Narodil se v Itálii v provincii Caserta v roce 

1976. Už ve 13 letech během povinné školní 

docházky se začal učit kuchařem v horském  

hotelu Cristallo v Cortina D’Ampezzo,  

přičemž se snažil skloubit přínosné praktic-

ké zkušenosti s výborným prospěchem  

ve škole. V roce 1998 se usadil ve Švýcarsku 

v kouzelném hotelu Badrutts’s Palace Hotel 

ve Sv. Mořici a dokázal místní jednotce pa-

desáti bílých čepic, že umí vařit originálním  

způsobem. Po této zkušenosti se vrátil 

do Itálie a nastoupil do hotelu Eden v Římě, 

kterému byla v té době udělena michelin-

ská hvězda. Dále spolupracoval s legendou 

italské kuchyně, Antonellem Colonnou 

v L’Osteria Labico, další slavné restauraci 

dekorované  michelinskou hvězdou. Společ-

ně s ním vytvořil úspěšný televizní program 

o vaření, který nabídl divákům více než 

450 výjimečných receptů. Ze společného 

projektu se zrodila i výpravná kuchařka, 

která získala ocenění na Gourmand World 

Cookbook Awards 2009 v kategorii Nejlepší 

kuchařská kniha. Po dalších zkušenostech 

v prvotřídních italských restauracích (Es 

Hotel a Dwine Restaurant v Římě, Capri 

Palace na ostrově Capri) se vrátil do svého 

rodného města Caserta, kde si otevřel 

vlastní rodinnou restauraci, které se věnuje 

s naprostou oddaností a láskou. 

Za jedinečný rys svého vaření považuje to,  

že využívá osvědčené postupy předků,  

pro které je typická jednoduchost, nekom-

plikovaná a rychlá příprava, čerstvé a nená-

kladné přísady.

Vařil pro anglickou  
královnu i Woodyho Allena.  
Jeho největší vášní je  
ale vaření z čerstvých  
surovin, přesně takových,  
jaké nabízí  BILLA.

Daddi
o

DOPORUČUJE

přesně podle gusta italského  
šéfkuchaře giuseppeho daddia

V tomto časopise se  
budete od této chvíle setkávat  

s tímto symbolem.
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1  I N G R E D I E N C E ,  3  R E C E P T Y 

Fotografie: Gerhard Wasserbauer 
Styling potravin: Akos Neuberger
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---
Jemná jako kuře, 

chutná jako  
zvěřina.  

Vyzkoušejte  
kachnu na  

tři osvědčené 
způsoby.

meDu A zázVOru
Kac

hna 
na 

nA PoMeRAnćÍCh

kONFIT
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C M Y K

www.tvaruzky.cz

Vyrábějí se z netučného kyselého tvarohu s přidáním 
jedlé soli, regulátorů kyselosti a mlékárenských 
kultur. Olomoucké tvarůžky jsou odtučněný pod 
mazem zrající sýr. Mezi sýry vynikají díky svým 
nutričním hodnotám – nízká energetická hodnota 
(tzn. nízký obsah tuku, jen 0,6 %), přitom jsou zdrojem 
plnohodnotných bílkovin a vápníku. Mají jemně 
pikantní chuť, charakteristickou a nezaměnitelnou 
vůni. Stejně jako barva, která je sýrově zlatožlutá až 
oranžová, se i vůně v průběhu zrání mění a stává se 
intenzivnější. Odstín oranžovohnědého zabarvení 
není na závadu.

Pro své jedinečné vlastnosti a historii delší než 
500 let bylo Olomouckým tvarůžkům v srpnu 

2010 přiznáno chráněné zeměpisné označení EU. 
Pro zákazníka, který si koupí v kterékoliv zemi 
Evropské Unie sýr s názvem Olomoucké tvarůžky, 
je chráněné zeměpisné označení zárukou toho, že 
sýr byl vyroben v zeměpisné oblasti Haná a při jeho 
výrobě byly používány pouze schválené suroviny 
a výrobní postupy.

Olomoucké tvarůžky jsou nejen zdravé, ale poskytují 
nepřeberné možnosti kulinářských experimentů, 
které dozajista obohatí každý jídelníček. Využít 
je můžeme jak v teplé, tak i studené kuchyni. 
Pro inspiraci nabízíme dva z osvědčených 
a vyzkoušených receptů.

Šunkové závitky
překvapte své známé…
rychlá příprava

6 silnějších plátků šunky, 100 g Olomouckých tvarůžků, 100 g 
měkkého tvarohu, 2 – 3 lžíce majonézy, pažitka, sůl

Tvaroh našleháme s majonézou, přidáme nastrouhané 
tvarůžky, sekanou pažitku, a je-li třeba, dosolíme. Směsí 
potřeme plátky šunky, zabalíme je a necháme vychladit.

Tvarůžky nakládané
všechno má svůj čas…
pikantní chuť

Olomoucké tvarůžky – kousky s česnekem, chilli papričky, 
petržel, cibule, olej

Promíchat a nechat zaležet. Podávat s čerstvým chlebem, 
pivem nebo vychlazeným mlékem.

Olomoucké tvarůžky

Jediný původní český sýr

Obchodní síť Billa nabízí opravdu široký sortiment Olomouckých tvarůžků – Malé 100g, Velké 167g, Věnečky 125g, Tyčinky 125g a Kousky s kmínem 125g. 
Pro vánoční období bude výběr rozšířen o další speciality ve vánočních obalech, vhodné také jako dárek Vašim nejbližším.
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Konfitování je stará francouzská konzervač-

ní metoda a docílíte jí použitím velkého  

množství tuku a pomalým dušením  

v troubě za nízké teploty. Kachní stehna 

omyjte, osušte, stáhněte z nich kůži a do 

masa vmasírujte sůl, přidejte všechno  

koření a nechte odležet přes noc. Druhý den 

stehna opláchněte a osušte papírovou  

utěrkou. Troubu rozehřejte na 130 °C. Do 

pekáčku dejte sádlo a nechte ho v troubě 

rozpustit. Vložte do něj kachní stehna,  

aby byla asi do poloviny ponořená  

v rozpuštěném tuku, přidejte koření. Pekáč 

zakryjte alobalem, propíchejte ho na 

několika místech vidličkou a pečte bez 

otvírání trouby tři a půl hodiny. Sundejte 

alobal, většinu tuku slijte a dejte stranou, 

stehna nechte naprudko zezlátnout při  

200 °C. Stehna konzumujte horká, zalitá pár 

lžícemi výpeku, nebo je zalijte prochladlým 

přefiltrovaným sádlem a uschovejte  

v lednici, vydrží 2–3 měsíce.

4 kachní stehna
250 G VEPŘOVÉHO  

SÁDLA
HRUBÁ MOŘSKÁ SŮL

KOŘENÍ NA DOCHUCENÍ:  
CHILLI PAPRIČKY, BADYÁN, 

ZÁZVOR, KULIČKY  
ČERNÉHO PEPŘE

I N G R E D I E N C E

4 4h

Kachnu očistěte, omyjte, osušte. Sůl důklad-

ně vetřete do masa, i zevnitř, okořeňte  

pepřem a kmínem. Zázvor nastrouhejte na 

jemném struhadle, dejte do lisu na česnek  

a vymáčkněte z něj šťávu. Smíchejte  

s medem a směsí potřete celou kachnu. 

Vložte do pekáče, podlijte horkou vodou  

a vložte do vyhřáté trouby. Zprudka pečte 

otevřené při 200 °C po dobu 20 minut,  

přiklopte druhým pekáčem nebo alobalem 

a pečte asi 2 hodiny na 165 °C. V průběhu 

pečení maso přelévejte výpekem. Ke konci  

pečení odklopte, zvyšte teplotu a dopečte 

kůrčičku dozlatova.

1 kachna vcelku
2 ŠPETKY KMÍNU

2 DL POLOSUCHÉHO BÍLÉHO VÍNA 
100 G KVĚTOVÉHO LUČNÍHO MEDU NAŠE BIO

100 g zázvoru
SŮL A PEPŘ

I N G R E D I E N C E

4 90

Do misky vymačkejte šťávu z jednoho  

pomeranče, přidejte kůru z druhého  

pomeranče nakrájenou na proužky a dílky 

pomeranče zbavené blan. Přidejte cukr  

a zamíchejte. Prsa naložte do pomerančové 

marinády a nechte alespoň tři hodiny  

v chladu. Poté vyndejte a osušte, osolte  

a opepřete. Rozehřejte máslo na pánvi  

a zprudka na něm opečte kachní prsa, tři  

minuty po každé straně. Odložte je do  

vyhřáté trouby. Výpek zalijte vývarem,  

přidejte všechno koření a vinný ocet  

a přiveďte k varu. Přidejte pomerančovou 

marinádu a vařte na mírném ohni, dokud  

se objem nezredukuje na třetinu. Kachní 

prsíčka naporcujte na plátky a zalijte pome-

rančovou šťávou přeceděnou přes sítko.

1 kachní prsa 
1 LŽIČKA TŘTINOVÉHO 

CUKRU NAŠE BIO
2 POMERANČE  

1 ŠÁLEK ZELENINOVÉHO  
VÝVARU

sůl a čerstvě  mletý pepř na  
dochucení

5 KULIČEK ČERNÉHO PEPŘE 
ČERSTVÝ TYMIÁN 

2 BOBKOVÉ LISTY
1 LŽIČKA VINNÉHO OCTA

100 G MÁSLA NAŠE BIO

I N G R E D I E N C E

1  I N G R E D I E N C E ,  3  R E C E P T Y

2 40

Kachní prsa na  
pomerančích 

Kachna na medu  
a zázvoru 

Pikantní
kachní konfit 



B I L L A  C L U B14

Váš  
 nákupní 
 s e z n a m
   V předvánoční sezoně si nenechte  
   v prodejnách BILLA ujít báječné sezonní novinky!

1. Sada piv, nefiltrovaný Staropramen s půllitrem, 99, 90 Kč , v akci 79, 90 Kč
2. Dýňový olej, Pelzmann, 149, 90 Kč
3. Vánoční pivo, 14, 90 Kč , v akci  11, 90 Kč
4. Svíčka Airwick s vůní jablka, 159, 90 Kč
5. Sada čajů, Ahmad tea, 249 Kč
6. Čokoládový medvídek, Lindt, 100 g, 69, 90 Kč
7. Sada čokolád, Lindt, 96 g, 79, 90 Kč
8. Čokoládové bonbóny, Lindt, 249 Kč

1

2

3

Fotografie: Gerhard Wasserbauer 

Výrobky jsou k dispozici jen na vybraných prodejnách BILLA.
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Rozjasněte přicházející šedé  
dny skvostnými pokrmy,  
při jejichž přípravě využijete  
darů sezónní úrody. 
 ---

C H U T Ě  P O D Z I M U16

Fotografie: Gerhard Wasserbauer
Styling potravin: Akos Neuberger

Podzimní
sonáta



Rozjasněte přicházející šedé  
dny skvostnými pokrmy,  
při jejichž přípravě využijete  
darů sezónní úrody. 
 ---

17C H U T Ě  P O D Z I M U

Podzimní
sonáta



18



19

1,5 l vody
500 G BRAMBOR  

NAŠE BIO
1 CIBULE NAŠE BIO

50 G MÁSLA NAŠE BIO
40 g hladké mouky Naše Bio

NA DOCHUCENÍ:  
KMÍN, MAJORÁNKA, SŮL,  

PEPŘ, ČERSTVÁ PETRŽELKA, 
STROUŽEK ČESNEKU 

50 ČERSTVÝCH NEBO  
10 G SUŠENÝCH HŘÍBKŮ

20 G MÁSLA NAŠE BIO 
POD HOUBY

BRAmBoRoVá poLéVkA
Pros

ta ́

C H U T Ě  P O D Z I M U

Omyté a oloupané brambory nakrájíme, 

dáme do hrnce, zalijeme osolenou  

vařící vodou, přidáme kmín a majoránku  

a vaříme doměkka. Na pánev dáme  

máslo, najemno nasekanou cibuli,  

utřený česnek, osmažíme, pak  

přisypeme mouku a osmahneme.  

Podlijeme odvarem z brambor, asi  

20 minut povaříme a přecedíme do  

uvařených brambor. Do hotové  

polévky dáme pepř, na másle  

podušené hříbky, znovu  

povaříme, přidáme  

najemno nasekanou  

petrželku  

a podáváme.

4 45



20

Zkoušejte nové tvary a chutě – v restauraci i doma. Například 
hranolky 1.2.3 Fri´Style od McCain. Zapomeňte na příbory, 
vezměte je do ruky a bavte se u jídla. Na to jsou hranolky 
1. 2. 3 Fri´Style jako stvořené. 

Praktický tvar do U jim dodá ještě více křupavosti na okra-
jích, a v  kombinaci s jemným měkoučkým bříškem uvnitř, 
vám tvarované hranolky přinesou množství inspirace k jídlu. 
Hodí se k rybám, salátu, masu, sýru, nebo zkrátka jen tak 
s kečupem - mňam!         

S hranolky od McCain si navíc můžete být jistí, že sobě a svým 
nejbližším přinášíte to nejlepší. Obsahují totiž pouze přírodní 
složky. Hranolky, které připravíte v troubě, obsahují v průměru 
až 95% brambor. Zbylých 5% tvoří směs kvalitních slunečnico-
vých olejů. Žádné konzervační látky. Pouze chuť brambor, kterou 
vám přináší společnost McCain „z pole“ přímo na váš talíř.  

Stačí si jen vybrat bramborové speciality od McCain různých 
tvarů i chutí. A jejich příprava? Hranolky stačí vysypat na 
plech a péct při 200°C asi 20 minut. V polovině pečení je dopo-
ručujeme otočit.

Průměrná prodejní cena: 46,90 Kč / 600g balení.

Rychlé krůtí filety
„Pesto Rosso“ s 1∙2∙3 Fri`Style

Bavte se
s hranolky McCain
ve stylu free style

Přísady pro 4 osoby:
• 4 filety z krůtích prsou (150 g/1 filet)
• 1 balení McCain 1∙2∙3 Fri`Style (600 g)
• 100 g mascarpone
• 4 polévkové lžíce chilli
• 4 polévkové lžíce červeného pesta (100 g)
• 1 polévková lžíce kmínu
• 2 polévkové lžíce posekaného oregana
• 3-4 polévkové lžíce mléka
• olivový olej
• sůl

Příprava:
1. Hranolky 1∙2∙3 Fri`Style upečeme v troubě 
podle instrukcí na obalu.
2. Olivový olej smícháme s nadrobno pose-
kaným chilli.
3. Krůtí filety lehce osolíme a polejeme chilli 
olejem, který jsme si připravili. Následně je 
grilujeme z každé strany přibližně 4 minuty.
4. Mascarpone smícháme s červeným pestem. 
Do směsi přiléváme mléko, dokud nám ne-
vznikne hustší omáčka.
5. Krůtí filety servírujeme s připravenou 
omáčkou a hranolky 1∙2∙3 Fri`Style od McCain. 

I N Z E R C E



Zahřejte olej a slaninu na něm zlehka opečte

dozlatova. Vyjměte ji a ve stejném oleji

opečte ze všech stran jednotlivě cibuli, mrkev

a nakonec maso. Přendejte vše do pánve ELO  

o průměru 26 cm. Poprašte moukou, solí  

a pepřem. Do pánve přilijte víno a tolik vývaru, 

aby bylo maso jen zlehka zakryté. Přidejte  

protlak, drcený česnek, tymián. Tekutina  

v pánvi by měla probublávat po dobu  

3 až 4 hodin, dokud maso nezměkne.
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1,5 kg zadního hovězího masa Vocílka   
na kostky 5 x 5cm

170 G ANGLICKÉ SLANINY  
VOCÍLKA NA PROUŽKY

1 LŽÍCE SLUNEČNICOVÉHO OLEJE NAŠE BIO
1 větší mrkev na kolečka, 1 cibule na měsíčky

1 LŽI ČKA SOLI, ČERSTVĚ MLETÝ PEPŘ
2 LŽÍCE HLADKÉ MOUKY NAŠE BIO

750 ML BEAUJOLAIS 
500–600 ML VÝVARU Z KOSTKY

1 velká lžíce rajčatového protlaku
4 STROUŽKY ČESNEKU 

1⁄2 LŽIČKY TYMIÁNU

4 4h

nA BeAujoLAIs 

Boeuf bourguignon 

C H U T Ě  P O D Z I M U 



22



Troubu předehřejte na 200 °C. Vymažte  

rozpuštěným máslem papírové formičky na  

muffiny (asi 12 kousků), můžete použít i plech na 

muffiny. V míse rozmělněte banány, přidejte vejce, 

obě čokolády nalámané na větší kousky, cukr a olej.  

Mouku promíchejte s práškem do pečiva a přidejte 

opatrně ke směsi. Lžící naplňte formy na muffiny. 

Pečte ve vyhřáté troubě asi 20 minut, až muffiny 

vyběhnou. Nechte je ještě 15 minut ve formě.  

Pak je vyjměte a nechte vychladnout na mřížce.

23

250 g prosáté pšeničné hladké  
mouky Naše bio

85 G HOŘKÉ ČOKOLÁDY 
NA VAŘENÍ NAŠE BIO

85 G MLÉČNÉ ČOKOLÁDY NAŠE BIO
3 ZRALÉ BANÁNY NAŠE BIO

2 vejce Naše bio
70 G MOUČKOVÉHO CUKRU 

LŽIČKA PRÁŠKU DO PEČIVA
1 DL SLUNEČNICOVÉHO 

OLEJE NAŠE BIO
MÁSLO NAŠE BIO NA  

VYMAZÁNÍ FORMIČEK 

4 60 ČokoLáDoVo-BAnánoVé

muffiny

C H U T Ě  P O D Z I M U 



24 V Š E  O  D Ý N I

Fotografie: Sonja Priller, Shutterstock  
Styling potravin: Franz Karner



Její
 veličenstvo 

d ý n ě 

 Přizvěte do své kuchyně  
samotnou královnu  

podzimních surovin – dýni.  
Existuje nespočet  

způsobů jak ji připravit  
a nechat vyznít v jedinečné  

souhře chutí.
 ---

25V Š E  O  D Ý N I
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Dýňová 
polévka 

s parmazánovými krutony

V Š E  O  D Ý N I
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RAViolY
Dýňové

s modrým sýrem v máslovém závoji

V Š E  O  D Ý N I
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DýŇovÝ kOLÁČ

Americký  

V Š E  O  D Ý N I
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Na oleji zpěňte cibulku, přidejte dužinu  

z dýně zbavenou semínek a brambory  

nakrájené na kostičky, osolte, opepřete.  

Zalijte vývarem a nechte probublávat na  

mírném ohni. Polévku rozmixujte tyčovým 

mixérem. Toustový chléb nakrájejte na  

kostičky. Ve větší míse smíchejte olivový  

olej se sýrem a chléb obalte ve směsi.  

Pečte 15 minut ve vyhřáté troubě.  

Na talířích zakápněte sladkou smetanou.

300 g dýně hokkaido
1 CIBULE NAŠE BIO

2 BRAMBORY POZDNÍ  
PŘÍLOHOVÉ NAŠE BIO

2 LŽÍCE OLIVOVÉHO OLEJE
1 litr zeleninového vývaru 

SŮL A PEPŘ 
NA OZDOBU A ZJEMNĚNÍ:  

SLADKÁ SMETANA (LŽÍCE NA JEDNU PORCI)

KRUTONY:  
4 PLÁTKY SVĚTLÉHO  

TOUSTOVÉHO CHLEBA
2 LŽÍCE OLIVOVÉHO OLEJE

2 lžíce strouhaného sýra  
typu parmezán BILLA

I N G R E D I E N C E

4 60

Udělejte důlek v mouce a do něj vyklepněte 

vejce. Osolte a vypracujte tuhé těsto. Nechte 

odpočinout 15 minut a připravte si náplň.  

Na olivovém oleji zpěňte šalotku, přidejte 

dýni nakrájenou na kousky a duste  

doměkka. Na závěr přidejte rozdrobený sýr.  

Z odpočinutého těsta vyválejte 2 tenké  

placky. Vykrájejte pomocí skleničky kolečka, 

na první placce umístěte  do každého z nich 

lžičku náplně. Přitiskněte kolečky z druhé 

placky. Do velkého kastrolu dejte vařit vodu, 

osolte ji. Ravioly jsou uvařené, když vyplavou 

na povrch (8–10 minut). Dejte rozpustit 

máslo, přidejte lístky čerstvé šalvěje a sůl. 

Šalvějovým máslem zalijte vařené ravioly.

Ravioly:
200 G HLADKÉ  

MOUKY NAŠE BIO
2 VEJCE NAŠE BIO

ŠPETKA SOLI

Náplň:
1 ŠALOTKA 

200 G MÁSLOVÉ DÝNĚ
100 G NIVY

2 LŽÍCE  
OLIVOVÉHO OLEJE

ŠALVĚJOVÉ MÁSLO:  
125 g másla Naše bio

HRST ČERSTVÉ ŠALVĚ JE
SŮL

I N G R E D I E N C E

4 60

V Š E  O  D Ý N I

Dýňová  
polévka 

Dýňové  
ravioly 

V míse utřete žloutky s cukrem, přidejte 

med, máslo, dýňové pyré a kůru z citronu. 

Bílky vyšlehejte do tuha a vmíchejte do 

směsi. Kulatou formu o průměru 30 cm  

vymažte máslem a vysypte hrubou moukou. 

Rozválejte listové těsto, přendejte ho do  

formy. Těsto propíchejte vidličkou a dejte 

předpéct do vyhřáté trouby. Po deseti  

minutách vytáhněte, na těstový základ  

naneste připravenou dýňovou směs.  

Pečte ve středně vyhřáté troubě po dobu 

40 minut.  Nechte vychladnout a jednotlivé 

porce zdobte šlehačkou ve spreji.

 - TIP - 

Autentickou příchuť dodá koláči javorový  

sirup Grade C Naše bio, vyrobený  

z čisté mízy javoru, který můžete použít  

místo medu.

200 g listového těsta značky  
300 DÝŇOVÉHO PYRÉ  

2 LŽÍCE KVĚTOVÉHO LUČNÍHO 
MEDU ZNAČKY 

100 G ZMĚ KLÉHO MÁSLA NAŠE BIO
2 vejce Naše bio

100 G MOUČKOVÉHO CUKRU 
KŮRA Z POLOVINY CITRONU NAŠE BIO

ŠLEHAČKA NA OZDOBU

I N G R E D I E N C E

4 60

Americký  
dýňový koláč 



Český  
n á r o d n í  

p o k l a d
Devatero druhů vánočního cukroví  

nesmí chybět na žádném  
svátečním stole.

 ---

30 VÁ N O Č N Í  C U K R O V Í



Český  
n á r o d n í  

p o k l a d
Devatero druhů vánočního cukroví  

nesmí chybět na žádném  
svátečním stole.

 ---

31VÁ N O Č N Í  C U K R O V Í

Fotografie: Sonja Priller
Styling potravin: Franz Karner



32

inzerce_Gusto_PR_230x280.indd   1 24.9.2012   15:04:28



33

Do misky dejte vejce, přidejte cukr, 

nastrouhanou citronovou kůru a vše třete  

asi 10 minut. Pak přidejte umleté ořechy, 

mouku a směs dobře propracujte. Z těsta  

vyválejte na moukou poprášeném vále  

obdélník silný asi 7 mm. Polevu připravte  

tak, že v misce utřete bílky s prosátým  

moučkovým cukrem a citronovou šťávou  

tak dlouho, až se vytvoří hustá bílá poleva. 

Polevou potřete připravený obdélník těsta  

a nakrájejte na tyčinky asi 6 cm dlouhé  

a 1,5 cm široké. Tyčinky přendejte na plech  

na pečicí papír a pečte ve středně teplé  

troubě asi 15–20 minut.

280 g moučkového cukru
280 G MLETÝCH  

VLAŠSKÝCH OŘECHŮ
20 G POLOHRUBÉ MOUKY 

2 VEJCE NAŠE BIO
citronová kůra

BÍLKOVÁ POLEVA: 
2 BÍLKY Z VAJEC NAŠE BIO

200 G MOUČKOVÉHO  
CUKRU

ŠŤÁVA Z PŮLKY CITRONU  
NAŠE BIO

I N G R E D I E N C E

45

Všechny přísady zpracujte v těsto.  

Dejte na půl hodiny do studena. Rozválejte  

na 3–5 mm silnou placku a vykrajujte 

 tvořítkem srdíčka nebo jiné tvary. Pečte  

na plechu při 160 °C asi 15–20 minut do  

růžova. Upečené spojte vždy dvě a dvě  

k sobě zavařeninou a pocukrujte.

45

240 g hladké pšeničné  
mouky Naše bio

140 G ZMĚKLÉHO MÁSLA 
NAŠE BIO  

100 G MOUČ KOVÉHO CUKRU &  
1 SÁČ EK VANILKOVÉHO CUKRU

2 ŽLOUTKY Z VAJEC NAŠE BIO
Nastrouhaná kůra  

z půlky citronu Naše bio 
DŽ EM BILLA ZNAČKA

 

I N G R E D I E N C E

Z bílků ušlehejte sníh nad párou, postupně 

přidávejte cukr, dokud není sníh zcela tuhý. 

Troubu předehřejte na 120 °C. Espresso  

smíchejte se škrobovou moučkou a opatrně 

vmíchejte do bílkové hmoty. Směsí naplňte 

cukrářský sáček a na plech vyložený  

pečicím papírem stříkejte malá kolečka  

o průměru 3 cm, na ně nastříkejte do  

prstence okraje a sušte v otevřené troubě 

při teplotě 90 °C po dobu 45 minut. Pusinky 

vyjměte a nechte vychladnout na mřížce. 

Na polevu posekejte nahrubo hořkou  

čokoládu a spolu se smetanou ji rozpusťte 

ve vodní lázni. Ochuťte skořicí a nechte  

částečně vychladnout. Ponořte dolní polovi-

nu pusinek do čokoládové polevy, přendejte 

na čistý plech a nechte zaschnout.

3 bílky z vajec Naše bio
150 G MOUČKOVÉHO  

CUKRU
3 LŽIČKY PŘEKAPÁVANÉ  

KÁVY ZE SMĚSI 100 % ARABICA 
MLETÁ NAŠE BIO

2 LŽIČKY ŠKROBOVÉ MOUČKY

Poleva:
100 G HOŘKÉ  

ČOKOLÁDY NAŠE BIO
40 ML SMETANY
SKOŘICE

I N G R E D I E N C E

25

25

s čokoládou 
--

VÁ N O Č N Í  C U K R O V Í

Ledové    
ořechové tyčinky 

Linecká    
srdíčka 

Kávové    
pusinky 

60

6 VAJEC,  NAŠE BIO,  
51,90 Kc

DOPORUČUJE

25
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www.manner.com Manner CZ info@cz.manner.com Manner si prostě zamilujete.

NoviNka

Nejvyšší kvalita na trhu

      Pouze přírodní ingredience

           S pravými lískovými oříšky   

Obsahují vitamíny 

Jediné piškoty, které se nedrobí
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V horké vodní lázni prohřejte máslo  

s bílou čokoládou, až se vše rozpustí,  

přidejte vaječný koňak a strouhaný kokos.  

Hmotu vychlaďte. Tvarujte kuličky asi  

velikosti vlašského ořechu a obalujte  

v hrubě mletém kokosu.

200 g bílé čokolády
20 G MÁSLA NAŠE BIO
100 G MOUČKOVÉHO CUKRU 

120 ML VAJEČNÉHO KOŇAKU
120 g strouhaného kokosu 

HRUBÝ KOKOS NA OBALENÍ 

I N G R E D I E N C E

45

s vaječným koňakem 
--

Na vál prosejte mouku promíchanou  

s práškem do pečiva. V mouce udělejte  

důlek, nasypejte do něj cukr, mleté oříšky  

a mandle, nastrouhanou citronovou kůru,  

kakao, skořici, tlučený hřebíček, přidejte 

vejce a směs míchejte v důlku vidličkou. 

K tomu přidejte změklé máslo  

a vše vypracujete dohladka. Z hotového  

těsta udělejte váleček, nakrájejte z něj  

stejně velké kousky a vtlačuje do  

plechových formiček vymazaných máslem. 

Pečte při teplotě 170 °C asi 12 minut.  

Vyklopte ještě horké a obalujte  

ve vanilkovém cukru.

45

140 g prosáté hladké  
pšeničné mouky Naše bio

2 LŽIČKY KYPŘICÍHO 
PRÁŠKU DO PEČIVA  
70 G MOUČKOVÉHO CUKRU
25 G MLETÝCH VLAŠSKÝCH OŘÍŠKŮ

25 g mletých mandlí
KŮRA Z PŮLKY  

CITRONU NAŠE BIO 
1 LŽIČKA KAKAA

MLETÁ SKOŘICE
1 HŘEBÍČEK 

1 VEJCE NAŠE BIO
100 G MÁSLA NAŠE BIO &  

MÁSLO NA VYMAZÁNÍ FORMIČEK
vanilkový cukr na obalení

I N G R E D I E N C E

Pistáciové těsto připravíte tak, že vyšleháte 

rozdrcené pistácie s bílky, cukrem, vanilkou  

a solí. Směsí naplňte cukrářský sáček a na 

plech vyložený pečicím papírem stříkejte  

kolečka o průměru 3 cm. Pečte zprudka  

ve vyhřáté troubě 10 minut. Nechte  

vychladnout. Čokoládová náplň: Cukr  

rozpusťte ve 2 dl vody. Odstavte. V horké 

páře vyšlehejte žloutky do běla, přidejte  

cukerný roztok, dokud se žloutková směs 

nenapění. Vmíchejte rozpuštěnou i naseka-

nou čokoládu. Na polovinu koleček naneste  

náplň, přiklopte druhou polovinou koleček. 

Zdobte čokoládou a pistáciemi.

Pistáciové těsto:  
120 g oloupaných pistácií  

rozdrcených v mixéru na pastu
100 G MOUČKOVÉHO  

CUKRU  
2 BÍLKY Z VAJEC NAŠE BIO

1 VANILKOVÝ LUSK
špetka soli

ČOKOLÁDOVÁ NÁPLŇ:  
120 G MOUČKOVÉHO CUKRU

2 ŽLOUTKY Z VAJEC 
NAŠE BIO

100 G ROZPUŠTĚNÉ VYCHLAZENÉ 
MLÉČNÉ ČOKOLÁDY NAŠE BIO 

200 G NAHRUBO NASEKANÉ  
HOŘKÉ ČOKOLÁDY NAŠE BIO

NA OZDOBU: 
1 rozpuštěná čokoláda na  

vaření Naše bio 
OLOUPANÉ, NAHRUBO  
NASEKANÉ PISTÁCIE

I N G R E D I E N C E

25

25

60

Čokoládovo-pistáciové      
dortíčky

Kokosové   
kuličky

Medvědí     
tlapičky

VÁ N O Č N Í  C U K R O V Í 

MÁSLO,  NAŠE BIO,  125 g ,  
31,90 Kc

25

DOPORUČUJE
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Inspirace 
pro předvánoční 

chvíle!
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Konzervu kondenzovaného mléka ponořte 

do hrnce s vodou a tři hodiny ji neotevřenou 

vařte. Pak nechte vychladnout. Z mouky, 

ořechů, cukru, másla, kakaa, vajec  

a citronové kůry zpracujte těsto a dejte ho 

alespoň na půl hodiny odpočinout do  

chladu. Pak vyválejte na tenký plát a vykra-

jujte oválky nebo rohlíčky. Pečte dorůžova 

při 180 °C. Zkaramelizované mléko  

prošlehejte s máslem. Krémem naplňte  

cukrářský sáček a ozdobte jím oválky.  

Nechte v lednici ztuhnout a na závěr smočte 

do čokoládové polevy.

Rozinky dejte na 10 minut nasáknout do 

rumu. Máslo, smetanu, cukr a med dejte do 

hrnce a za stálého míchání v parní lázni  

asi 3 minuty povařte. Nechte vychladnout  

a vmíchejte plátky mandlí, kandovanou  

kůru a osušené rozinky. Přidejte mouku. 

Plech vymažte máslem, vysypejte mouku  

a tvořte placičky o průměru asi 8 cm.  

Pečte ve středně vyhřáté troubě do zlatožlu-

ta. Upečené ještě za tepla sejměte z plechu 

a nechejte vychladnout. Hotové můžete  

polít čokoládovou polevou. 

210 g celozrnné jemně mleté  
mouky Naše bio

140 G MLETÝCH  
LÍSKOVÝCH OŘECHŮ
70 G MOUČKOVÉHO CUKRU

140 G MÁSLA NAŠE BIO
1 lžíce kakaa Afrika Gepa

2 VEJCE NAŠE BIO 
NASTROUHANÁ KU°RA Z PU°LKY  

CITRONU NAŠE BIO

KRÉM:
1 SLAZENÉ  

KONDENZOVANÉ MLÉKO
250 G MÁSLA NAŠE BIO
1 rozpuštěná čokoláda na  

vaření Naše Bio

I N G R E D I E N C E

45

45

50 g másla Naše bio
1/8 L SMETANY  

110 G CUKRU
50 G KVĚTOVÉHO LUČNÍHO MEDU NAŠE BIO

120 g mandlí nasekaných na plátky
50 G KANDOVANÉ  

POMERANČOVÉ KŮRY 
35 G ROZINEK NAMOČENÝCH V RUMU

40 G HLADKÉ  
MOUKY NAŠE BIO

POLEVA: 
200 G HOŘKÉ ČOKOLÁDY  

NAŠE BIO NA VAŘENÍ 
ROZPUŠTĚNÉ VE VODNÍ LÁZNI

I N G R E D I E N C E

Žloutky smíchejte s cukrem a změklým  

sádlem. Přimíchejte mouku, mleté mandle  

a kůru z půlky citronu, vytvarujte do  

válečku. Hladké těsto nechte odpočinout  

v chladu, Krájejte stejně velké kousky  

a konečky prstů je vytvarujte do tvaru  

rohlíčků. Pečte na plechu při 160 °C asi 

15–20 minut do růžova. Horké obalujte ve 

směsi moučkového a vanilkového cukru.

240 g hladké mouky Naše Bio 
2 ŽLOUTKY Z VAJEC 

NAŠE BIO
60 G MOUČKOVÉHO  CUKRU 

180 G ZMĚKLÉHO SÁDLA
120 g mletých mandlí

KŮRA Z PŮLKY  
CITRONU NAŠE BIO 

MOUČKOVÝ CUKR &  
VANILKOVÝ CUKR NA OBALOVÁNÍ

I N G R E D I E N C E

45

VÁ N O Č N Í  C U K R O V Í 

15

Karamelové   
banánky 

Florentýnky   Jihočeské    
mandlové rohlíčky

DOPORUČUJE

HLADKÁ MOUKA, NAŠE BIO, 
1  kg,  34,90 Kc

25

25
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Česká a moravská  
vína jsou slazená  

sluncem,  
kořeněná nocí  

a rozhodně stojí za  
ochutnání.

---
Fotografie: 

plainpicture, shutterstock

V Í N O 
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Česká a moravská  
vína jsou slazená  

sluncem,  
kořeněná nocí  

a rozhodně stojí za  
ochutnání.

---
Fotografie: 

plainpicture, shutterstock

MÍstO V suDeCh  
zAPLnIL  

nOVý ROčníK
---

Je čas koštovat. A vydatně,  
protože podle statistik vypije každý Čech  

průměrně 20 litrů vína za rok
Vinná réva se v Evropě pěstuje už pět tisíc let, na území Česka má její  

pěstování o něco kratší historii. V letech 276-282 vybudovala římská posádka  
první vinici na kopci nad Pálavou. Pálava je rovinatá krajina, na jejímž   

obzoru se vynořuje vápencové seskupení, jeden z posledních výběžků Alp.  
Zdejší oblast patří k nejteplejším na jižní Moravě. Další rozkvět vinařství  

souvisí s rozvojem křesťanství. V 9. století zaslal moravský kníže Svatopluk  
českému knížeti Bořivojovi a jeho ženě sud moravského vína na oslavu  

narození syna. Právě Bořivoj a Ludmila se zasloužili o první výsadby vinic  
v okolí Mělníka. Ludmilin vnuk Václav byl právě na těchto vinicích zasvěcován  

do tajů výroby vína.

Česko se dělí na dvě vinařské oblasti: Čechy a Morava.  
Vinařská oblast Čechy má dvě podoblasti: Mělnickou a Litoměřickou.  

Vinařská oblast Morava se dělí na podoblasti Znojemskou, Mikulovskou,  
Velkopavlovickou a Slováckou. 

39V Í N O 
 

Dobrá  
  sklizeň



Tekutééé

BObuLe
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LuDWiG seLeCtion  
CHARDONNAY barrique pozdní  

sběr 2009, Vinné sklepy Roztoky
Plné víno intenzivní chuti  

s citrusovými a jablečnými tóny.

179, 90 Kč  

MoDrý pOrTuGAL
Habánské sklepy 

Znamenité víno s jemnými ovocnými 
tóny připomínajícími třešně či višně.

89, 90 Kč  

PálAVA 2011
polosuché víno s přívlastkem  
pozdní sběr, Vinselekt Michlovský 
Uchvátí vás svěží květinovou vůní  
pomerančovníku a provensálských bylin. 

199, 90 Kč 

RulANDsKÉ BíLÉ 
2010 pozdní sběr, Templářské sklepy 
Ve vůni převažuje žluté zahradní ovoce v kombinaci 
s rozkvetlými lučními kvítky a dotekem čerstvé 
chlebové kůrky v závěru. Chuť je širší,harmonická 
s výrazem zeleného  jablka a grepu.

179, 90 Kč 

Tekutééé

BObuLe
Ochutnejte v BILLE…

Fotografie: Gerhard Wasserbauer 



42 VÁ N O Č N Í  M E N U
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Fotografie: Sonja Priller, Shutterstock 
Styling potravin: Franz Karner
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24. 12.
Jen jednou do roka usedají  

všechny české domácnosti k obdobně  

prostřenému stolu. Vévodí mu  

smažený kapr a bramborový salát.

VÁ N O Č N Í  M E N U

ŠTě DRÝ DeN



45VÁ N O Č N Í  M E N U
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Do velkého hrnce dejte lžíci másla, na  

nudličky krájenou kořenovou zeleninu  

a osmažte. Přidejte 2 litry vody, lžíci soli  

a mlíčí nebo jikry z kapra. V jiném hrnci  

uvařte hlavu z kapra, cibuli a pár snítek  

zelené petržele. Uvařte doměkka, přeceďte  

do polévky k jikrám, maso z hlavy pečlivě 

oberte do polévky. Přidejte máslovou jíšku  

a nechte dobře povařit, dokud polévka  

nezhoustne. Hotovou polévku okořeňte  

špetkou muškátového květu.

 - TIP -
Podávejte s houskou nakrájenou na  

kostičky, dorůžova opraženou na másle.

hlava z kapra
60 G KOŘENOVÉ  

ZELENINY
MLÍČÍ NEBO JIKRY

1 MENŠÍ CIBULE
špetka muškátového květu
LŽÍCE MÁSLA NAŠE BIO 
PÁR SNÍTEK ZELENÉ PETRŽELE

SŮL NA OCHUCENÍ

NA JÍŠKU:
30 G MÁSLA NAŠE BIO

30 g hladké mouky Naše Bio

I N G R E D I E N C E

6

Brambory oloupejte, nakrájejte na kostičky  

a dejte do velké mísy. Přidejte cibuli  

nakrájenou nadrobno, kousek doměkka  

uvařeného celeru a mrkve, dvě natvrdo  

uvařená vejce, kyselou okurku, šunku,  

vše dobře nasekané. Promícháme, osolíme 

podle chuti a přidáme majonézu.

 - TIP -
Majonézu můžete nahradit jednoduchou  

octovou zálivkou: 2 lžíce vody smíchejte  

se 3 lžícemi octa, přidejte špetku cukru  

a lžíci oleje. Vymíchejte v jemnou směs.

1 kg pozdních brambor př ílohových 
Naše Bio vařených den předem

1 CIBULE NAŠE BIO
1 MRKEV NAŠE BIO

KOUSEK CELERU
2 vejce Naše bio vařená natvrdo

1 KYSELÁ OKURKA 
100 G DUŠENÉ ZAUZENÉ ŠUNKY VOCÍLKA

1 MAJONÉZA
SŮL A PEPŘ  NA DOCHUCENÍ

I N G R E D I E N C E

6

24. 12.

Porce kapra vložte na 15 minut do osolené-

ho mléka. Potom je osušte, osolte, obalte  

v mouce, rozšlehaných vejcích  

a strouhance. Mírně smažte v rozpáleném 

tuku po obou stranách dozlatova,  

což trvá asi 12 minut po každé straně.

 

- TIP -
Jsou-li porce zvlášť vysoké, vložte je po  

osmažení do pekáče, potřete máslem a ještě 

asi na 5 minut dejte do horké trouby.

4 porce kapra
250 ML MLÉKA  

NAŠE BIO
60 G HLADKÉ MOUKY NAŠE BIO

2 VEJCE NAŠE BIO
150 g strouhanky

ROSTLINNÝ OLEJ  
NA SMAŽENÍ

SŮL

I N G R E D I E N C E

4

24. 12.

24. 12.

VÁ N O Č N Í  M E N U

Rybí   
polévka 

40

Smažené   
kapří podkovy 

Bramborový  
salát 

30
podle učitelky vaření  

Anuše Kejřové
--

45DOPORUČUJE
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25. 12.
HoD Boží
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Maso opláchněte, osušte a zbavte sádla  

a blanek. Den předem ho nechte marinovat  

v pivní marinádě, kterou vytvoříte  

smícháním všech ingrediencí. Druhý den 

dejte maso do pekáče, přidejte oloupaná 

jablka, nakrájená na čtvrtky. Podlijte  

naběračkou horké vody a marinádou. Pečte 

v předehřáté troubě půl hodiny až hodinu. 

Pak maso obraťte a při mírné teplotě pečte 

podle potřeby přibližně dalších 40 minut.  

V průběhu pečení seškrabávejte připečenou  

šťávu kolem pekáče. Trochu procezené  

omáčky nalijte na pečeni, zbytek podávejte 

v omáčníku.

- TIP -
Chuť pečeně zlepšíte, přidáte-li  

k plecku kousek vepřového bůčku nebo  

menší vepřové kolínko.

Sýr, oloupané pomeranče a jablka nakrájejte 

na kostičky, dejte do mísy, přidejte na  

nudličky nakrájenou čekanku a vše lehce  

promíchejte. Salátovou směs pak přendejte  

do hlubší skleněné misky. V hrnečku  

rozmíchejte jogurt s citronovou šťávou,  

medem, hořčicí. Tuto marinádu podávejte 

k salátu zvlášť.

Utřete máslo a žloutky, přidejte housky  

nakrájené na kostičky, mouku, petržel,  

sůl a pepř. Na závěr vmíchejte do těsta  

sníh ze tří bílků. Z těsta tvarujte knedlíčky  

o průměru 4 centimetry a odložte je na más-

lem vymazaný talíř. Dejte vařit vodu,  

až začne vřít, osolte ji. Knedlíčky povařte  

4–5 minut. Servírujte horké.

 

Pivní marináda:
4 LŽÍCE 

SLUNEČNICOVÉHO  
OLEJE NAŠE BIO

500 ML SVĚTLÉHO PIVA
2 STROUŽKY ČESNEKU

1 lžička grilovacího koření
1 LŽIČKA SOLI 

1,5 KG VEPŘOVÉ PLECE VCELKU VOCÍLKA
4 JABLKA NAŠE BIO

2 bílé čekanky
2 JABLKA NAŠE BIO 

2 STŘEDNĚ VELKÉ POMERANČE
250 G EIDAM BLOKU

125 ml bílého jogurtu Naše Bio
2 LŽÍCE CITRONOVÉ ŠŤÁVY 

3 LŽIČKY KVĚTOVÉHO MEDU NAŠE BIO
1 LŽIČKA PLNOTUČNÉ  

HOŘICE

I N G R E D I E N C E

I N G R E D I E N C E

4 2h

4

3 lžíce hrubé mouky
3 VEJCE NAŠE BIO
90 G MÁSLA NAŠE BIO

2 HOUSKY, DEN STARÉ
HRST SEKANÉ PETRŽELE

 sůl a pepř

I N G R E D I E N C E

4 25

25. 12.

25. 12.

25. 12.

Čekankový  
salát  

VÁ N O Č N Í  M E N U

s pomerančem a jablky
--

20

Jemné houskové  
knedlíčky 

VáNOČní NepřIpoušTí žáDNý 

půsT - MuSÍ se HODOVAt.
Druhý svát

ek

Vepřové v pivní  
marinádě  

DOPORUČUJE
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26. 12.
SVAtý šTěpáN

VÁ N O Č N Í  M E N U

Krůtí prsa rozřízněte na plát, jemně  

naklepejte, osolte, opepřete. Na nádivku 

utřete v míse máslo do pěny a postupně 

k němu přimíchejte 3 žloutky, chléb  

namočený v mléce, muškátový květ, sůl, 

pepř, nasekané ořechy, podle potřeby  

strouhanku a promíchejte. Nakonec do  

nádivky lehce přimíchejte sníh z bílků.  

Na plát masa rovnoměrně rozprostřete  

nádivku. Plát stočte a umístěte do pekáčku, 

ze všech stran pomazejte rozpuštěným  

máslem. Pečte při 190 °C asi 40 minut za 

občasného podlévání. Upečenou roládu 

vyjměte a šťávu slijte do kastrůlku, přilijte  

smetanu, do které jste předtím rozkvedlali 

mouku. Ochuťte hořčicí a dobře povařte.

Roláda z krůtích  
prsou 

500 g krůtích prsou
100 G MÁSLA NAŠE BIO

SŮL A PEPŘ

OŘECHOVÁ NÁDIVKA:
150 g másla Naše bio  

+ máslo na pomazání rolády
3 VEJCE NAŠE BIO 

1 PLÁTEK TOUSTOVÉHO CHLEBA
2 LŽÍCE MLÉKA 

100 G VLAŠSKÝCH OŘECHŮ
STROUHANKA  

sůl a pepř
NA DOKONČENÍ OMÁČKY:

200 ML SMETANY
40 g hladké mouky Naše Bio

LŽÍCE PLNOTUČNÉ HOŘČICE 

I N G R E D I E N C E

4 2h

26. 12.

plněná ořechovou nádivkou
 --
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53VÁ N O Č N Í  Š T Ó L A

Fotografie: Gerhard Wasserbauer  
Styling potravin: Akos Neuberger

I N G R E D I E N C E

500 g prosáté hladké mouky Naše Bio
100 G MOUČKOVÉHO CUKRU

180 G MÁSLA & 
 20 G ROZPUŠTĚNÉHO MÁSLA NA 

POTŘENÍ ŠTÓLY NAŠE BIO
100 G ROSTLINNÉHO TUKU NEBO  

VEPŘOVÉHO SÁDLA
100 g vyloupaných mandlí &  

2 hořké mandle
150 G ROZINEK NAMOČENÝCH  

V RUMU 
30 G KANDOVANÉ POMERANČOVÉ  

A CITRONOVÉ KŮRY
CITRONOVÁ KŮRA  

Z JEDNOHO CITRONU  
NAŠE BIO

42 G DROŽDÍ (JEDNA KOSTKA)
MUŠKÁTOVÝ OŘÍŠEK  

2–3 dl mléka Naše Bio na kvásek
NA OBALENÍ:

100 G MOUČKOVÉHO CURKU
1 balíček vanilkového cukru

 
z DrÁžĎAn

Sladký

pozdrav





 z DrážĎan
Sladký

pozdrav
Vánoční štóla je německou variantou oblíbené 

vánočky. Kořeny jejího původu leží v Drážďanech. 

Originální receptura neobsahuje žádná vejce,  

zato velké množství tuku.

1. Připravte si kvásek. Do vlažného mléka rozdrobte droždí,  
přidejte lžičku cukru a 2 lžíce mouky. Kvásek nechte  

vzejít na teplém místě. 

--
2. Do prosáté mouky v míse nasekejte změklé máslo  

a margarín, přidejte sůl, cukr, citronovou kůru, strouhaný muškátový 
oříšek, strouhané hořké mandle, cukr a vše zamíchejte. V mouce  

utvořte důlek a do toho nalijte vzešlý kvásek.  

--

3. Postupně zapracujte všechny zbývající přísady –  
okapané rozinky, nasekané mandle, kandované ovoce. 

--

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

--
5. Přikryjte utěrkou a na teplém místě nechte  

kynout hodinu, do dvojnásobného objemu. 

--

6. Z vykynutého těsta utvořte podlouhlý válec. 

--
7. Umístěte na plech. Troubu předehřejte na teplotu 240 °C  

a vložte do ní plech se štólou. Když začne na povrchu zlátnout,
tak snižte teplotu na 180 °C a štólu přikryjte alobalem.  

Pečte 45 minut až hodinu.

--

8. Ihned po upečení potřete štólu rozpuštěným máslem a obalte 
v moučkovém cukru smíchaném s vanilkovým cukrem.

--

9. Vychladlou štólu zabalte do alobalu a nechte 2 − 4 týdny uležet. 
Tradičně se doporučuje štóla péct začátkem adventu, aby se do  

Vánoc řádně rozležela.

1 2h
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Horké
 

zBožÍ
Vybavte si kuchyni moderními  

pomocníky. Členové BILLA Clubu  

mohou uplatnit své členské výhody!

Německá rodinná firma ELO zásobuje domácnosti kvalitním nádobím již více než 75 let a za tuto  
dobu získala řadu ocenění. Kvalitu, design a rozumnou cenu mohou dnes zákazníci ocenit ve více než  

40 zemích světa. A nyní máte tuto možnost i vy – exkluzivně v supermarketech BILLA.

ELO
PÁNev

CENA:  
299 Kč  + 300 BILL A BODŮ  

NEBO 599 Kč 
Pánev o průměru 26 cm je vybavena nepřilnavým  

povrchem Thermoceramica, který vede 
 rychle teplo. Je vhodná pro přípravu lehkých  
pokrmů bez tuku a také ke smažení a dušení  

na všech druzích sporáků, včetně indukčních.  
Je omyvatelná v myčce.

- - -

K dostání jsou i pánve ve velikostech 
o průměru 24, 26 a 28 cm a WOK  

pánev o průměru 30 cm. V kuchyni se 
osvědčí také hrnce z vysoce  

kvalitní oceli s poklicí,  
dostupné ve velikostech  

o průměru 20, 24  
a 28 cm.

Fotografie: Gerhard Wasserbauer 
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tak blízko nebe
 Tyrolsko

Innsbr
uck

Německo

V
or
ar
lb
e
rs
ko

Itálie

Salcburk

Rakousko je rájem nejen pro lyžaře,  
ale i labužníky. Milovníci prašanu i poctivého  

horalského jídla si přijdou na své.
 ---
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Lyžařská sezóna právě začíná, 
horské štíty se obalují ledem a na 
sjezdovky padá prašan lehký jako 
vánek. Pokud vás láká romantická 
tvář hor, dokonalý komfort a služby 
na vysoké úrovni, vypravte se  
letos do Tyrolska. Přivítá vás bílá 
krajina zapadlá do sněhu. Klid. 

Žádný rámus všedního dne, žádný stres.  

Dopřát si můžete relaxaci na čerstvém  

vzduchu, načerpáte tak mnoho nových sil. 

Zima v západním Rakousku vás nadchne  

především díky hojnosti sjezdovek a svahů 

s hlubokým sněhem. Lyžovat se v Rakousku 

dá na plných 22 000 kilometrech sjezdo-

vek takřka ve všech spolkových zemích, 

nejvíce však v Tyrolsku. Není náhodou, že 

právě z Rakouska pochází tolik světových 

lyžařských šampiónů. Velká část lyžařských 

oblastí leží v nadmořských výškách nad 

3000 metrů nad mořem a nabízí téměř  

nekonečný výhled na moře alpských vrcho-

lů. Ve stínu alpských obrů se skrývá vzrušu-

jící svět nejen ostře řezaných sjezdovek,  

ale i desítky kilometrů dlouhých běžeckých 

tras a sáňkařských drah, i značené turistic-

ké stezky. S hlavou v oblacích si můžete  

pročistit hlavu a vypustit všechny starosti. 

Služby na nejvyšší úrovni
Zatímco někteří lyžaři se už nemohou 

dočkat, až budou po rakouských horských 

vrcholech zdolávat barové židličky  

v elegantních klubech nebo hotelových 

halách, jiní se zase rádi sesednou v družné 

společnosti kolem kachlových kamen  

v horských chatách. Nebo si dopřejí  

exkluzivní večeři v některé z mnoha labuž-

nických restaurací nedaleko od sjezdovky.

Pokud chcete mít o starost méně, vyjeďte si 

na dovolenou bez vlastní lyžařské výbavy  

a využijte služeb půjčoven lyží a lyžařského 

vybavení, které se nachází v každém regio-

nu Tyrolska, většina je u dolních stanic lano-

vek, přímo u lyžařské školy nebo v centru 

obce. Výbava je vždy z technicky nejmoder-

nějšího materiálu.

Ubytovat se můžete v některém z hotýlků, 

jejichž samozřejmou součástí jsou i stále 

populárnější wellness zóny (přehlednou  

nabídku najdete v katalogu cestovní kance-

lář ITS BILLA Travel).

Jak se sem dostat
Tyrolsko je vzdáleno od Prahy 500 kilomet-

rů, vzdálenost urazíte za zhruba 5 hodin.  

Jeďte směrem na Mnichov a potom dále na 

Innsbruck. Před vjezdem na rakouskou

dálnici neopomeňte varování upozorňující

na nutnost pořídit si dálniční známku,

desetidenní vás vyjde na 8 euro.

Tyrolské speciality
V dřívějších dobách odpovídal jídelníček  

tyrolských horalů jak jejich skromným  

příjmům, tak i nezbytnosti stravovat se 

kaloricky vydatně. Mezi základní suroviny 

patřila mouka, tuk a sýry. Specialitou, která 

zůstala zachována až dodnes, jsou jídla  

„aus dem Pfandl“, čili z pánve. Sounáleži-

tost rodiny se kdysi vyjadřovala společným 

jídlem z jedné nádoby. Představte si naše 

knedlo vepřo zelo, ale knedlíky a vepřové 

nakrájené na malé kousky, promíchané se 

zelím a vydatně zakapané sádlem. Asi tak 

vypadá typický Pfandl, který si můžete  

objednat v každé tyrolské restauraci. A co 

vás dál čeká na jídelním lístku?

Schlipfkrapfen – taštičky plněné různými 

náplněmi (sýr, maso, tvaroh), podávají se 

jako předkrm.

Käsespätzle – těstoviny podobné haluškám. 

Servírují se v litinové pánvi zalité roztave-

ným tučným sýrem z kravského mléka.

Schmarrn – sladký moučník připomínající 

palačinku. Na rozdíl od ní je ale vysoký  

jeden centimetr, podává se vydatně  

posypaný moučkovým cukrem a zakápnutý 

povidly nebo čokoládou.

Další tyrolskou specialitou je speck – uzený 

sušený vepřový bok, obalený v rozdrcené 

směsi koření. Pozor, s naším českým  

špekem nemá ale vůbec nic společného.  

Spíše se dá přirovnat k italskému prosciu-

ttu. V tyrolské kuchyni se využívá opravdu 

hojně – začíná se s ním už při snídani –  

vajíčka smažená na specku patří k oblíbeným 

specialitám. K obědu si tyrolští horalové 

často dopřávají spätzle zalité rozpáleným 

speckem a k večeři třeba hovězí steak – jak 

jinak než na specku.

www.itsbilla.cz, www.tyrolsko.cz
www.austria.info
---

Soutěž pro členy  
BILLA Clubu

Vyhrajte  týdenní pobyt s polopenzí  

pro 2 osoby ve čtyřhvězdičkovém  

hotelu Kaiserhof **** v Tyrolsku.

Stačí odpovědět na jednoduchou otázku:

Jaké je hlavní město Tyrolska?

 a) Salcburk

 b) Innsbruck

 c) Klagenfurt

Odpovědi zasílejte ve tvaru  

BILLA CLUB CLENSKECISLO ODPOVED  
na číslo 907 99 06

Výhra zahrnuje: ubytování v hotelu  

Kaiserhof****  / Berwang / Tyrolsko pro 2  

osoby na týden (7 nocí) s polopenzí,  

neobsahuje dopravu a cestovní pojištění.

Výherce se po obdržení výherního certifiká-

tu domluví s CK ITS BILLA Travel s.r.o. na  

tel. čísle 800 220 800 na volném termínu  

a provede rezervaci zájezdu.

Dalších 10 soutěžících, kteří správně  

zodpoví soutěžní otázku, získá jako vedlejší 

výhru sadu stavebnic LEGO.

 

Podmínky soutěže:
1. Podrobné podmínky sms soutěže  

naleznete na www.billa.cz.
2. Soutěžící se do soutěže přihlašují  

zasláním svého členského čísla a odpovědi 

na první soutěžní otázku formou SMS  

v předem daném tvaru. Soutěžící, kteří  

zašlou správnou odpověď, postupují do  

dalšího kola a obratem obdrží druhou  

a zároveň finálovou soutěžní otázku.

3. Pro soutěž je zřízena telefonická infolinka 

na čísle 777 710 418, která je v provozu  

v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hod.

4. Výherci budou prostřednictvím  

SMS informováni o výhře ihned po skončení 

akce. Operátor bude výherce kontaktovat  

do 30. 11. 2012
5. Cena jedné SMS zaslané do soutěže  

je 6 Kč vč. DPH, službu technicky zajišťuje 

Crazy Tomato s r.o./Axima  spol.s r.o.

Fotografie: Shutterstock 
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Fotografie: Gerhard Wasserbauer 
Styling potravin: Akos Neuberger



2013
Silvestrovské

bakchanálie  

61PA R T Y  M E N U



6262 PA R T Y  M E N U



63

Krevetové krokety  
s majonézou 

Krevety opláchnĕte, přelijte horkou vodou  

a nechte deset minut odstát. Polovinu  

toustového chleba zalijte mlékem  

a nechte nasáknout. Chléb rozdrobte do 

mísy, přidejte  nasekané krevety a nastrou-

haný brambor, čerstvou petrželku, vejce, 

osolte, opepřete podle chuti a promíchejte. 

Namočenýma rukama vytvořte malé  

krokety, lehce je obalte ve strouhance  

a naskládejte na pečicí papír, aby se  

nepřilepily k podložce. Do pánve nalijte  

2cm vrstvu oleje, rozehřejte a krokety 

v něm osmažte ze všech stran dozlatova.

200 g vyloupaných  
chlazených krevet

1 VAŘENÝ  BRAMBOR 
NAŠE BIO

100 G SVĚTLÉHO  
TOUSTOVÉHO CHLEBA

100 G STROUHANKY
2 dl mléka Naše Bio

HRST NASEKANÉ ČERSTVÉ  
PETRŽELKY 

1 VEJCE NAŠE BIO
ROSTLINNÝ OLEJ  

NA SMAŽENÍ
SŮL A PEPŘ NA DOCHUCENÍ

MAJONÉZA  
K PODÁVÁNÍ

I N G R E D I E N C E

30 40

Lososový tataráček  
s avokádovou pěnou 

Lososa nasekejte na velmi jemno. Dokonale 

rozmělněné maso dejte do skleněné mísy,  

zakapejte šťávou z jednoho citronu, osolte, 

opepřete. Nakonec vmíchejte nasekanou  

pažitku a nechte odležet v lednici. Avokádo 

rozpulte, oloupejte, zakapejte šťávou  

z druhého citronu a dejte do mixéru.  

Přidejte zakysanou smetanu,  

osolte a opepřete podle  

chuti, rozmixujte. 

 - TIP -
Tatarák servírujte na plátcích opečené  

veky. Dozdobte avokádovou pěnou pomocí  

cukrářského sáčku.

I N G R E D I E N C E

200 g filetů čerstvého lososa  
bez kůže

2 CITRONY NAŠE BIO
ČERSTVÁ PAŽITKA

1 AVOKÁDO
200 g zakysané smetany

SŮL A PEPŘ NA DOCHUCENÍ 
VEKA K PODÁVÁNÍ

4 20

Daiquiri Ernesta
Hemingwaye

V shakeru smíchejte bílý rum s čerstvě  

vymačkanou a přefiltrovanou šťávou  

z limety a grepu. Podávejte ve vychlazené 

koktejlové sklence, můžete přidat led.

- TIP -
Známý americký spisovatel prý miloval 

daiquiri obohacené o pár kapek třešňového 

likéru Maraschino. Můžete ho také vyzkoušet  

například s griotkou nebo třešňovicí.

2 dl bílého rumu 
ŠŤÁVA Z JEDNÉ LIMETY

ŠŤÁVA Z JEDNOHO  
ČERVENÉHO GREPU

4 kolečka čerstvé limety  
na ozdobu

I N G R E D I E N C E

4 15

PA R T Y  M E N U

DOPORUČUJE



64 DVOJITÁ
PRACÍ SÍLA!

Duo-Caps

Nový

Inspirován vámi. vysoký prací výkon

  s tekutým odstraňovačem skvrn

  s posilovačem zářivých a jasných barev

  pohodlné dávkování a manipulace

Billa_Persil_DuoCaps_230x280mm.indd   1 10.10.12   16:38
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MY BODY
Jemný sprchový 
gel Lotus Spa 
300 ml 
39,90 Kč  

MY BODY
Zjemňující  
sprchový gel,
a pěna do koupele  
Milk & Honey  
300 ml 
39,90 Kč
700 ml 
49,90 Kč 

MY BODY
Osvěžující  

sprchový šampon 
Sports Active  

na tělo a vlasy 
300 ml 

39,90 Kč 

MY BODY
Zvláčňující  

sprchový gel  
s aloe vera  

Soft &  
Sensitive 

300 ml 
39,90 Kč 

LázNě
Prohřejte se od hlavy až k patě v aromatické 

koupeli s kosmetickou řadou MY body.

Kosmetika MY je skvělá volba pro ty, kteří neradi utrácejí hodně peněz, ale hledají poměr  
ceny a kvality. Široký sortiment značky MY zahrnuje produkty základní osobní péče a produkty jsou  

dostupné exkluzivně pouze v supermarketech sítě BILLA.

Fotografie: Gerhard Wasserbauer 
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RADLER ZIMNÍ

•  unikátní kombinace polotmavého  
 piva se šťávou z přírodního ovoce 
 a vánočního koření nebo čokolády
• první Radler, který lze ohřát
• dvě příchutě: hruška se skořicí 
 a višeň s čokoládou

Zimni Radler_image inzerce Billa_230x140mm.indd   1 27.09.12   15:17

C O L O R - V I V E

ČEŠKY

C O L O R - V I V E

gusto_230x140.indd   1 2.10.12   16:24

I N Z E R C E
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RADLER ZIMNÍ

•  unikátní kombinace polotmavého  
 piva se šťávou z přírodního ovoce 
 a vánočního koření nebo čokolády
• první Radler, který lze ohřát
• dvě příchutě: hruška se skořicí 
 a višeň s čokoládou

Zimni Radler_image inzerce Billa_230x140mm.indd   1 27.09.12   15:17 Brochure_230x280.indd   1 09.10.12   16:37
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Vím, co mi chutná.
PT servis konzervárna TÁBOR

Firma PT servis konzervárna spol. s r.o. navazuje na dobrou tradici v˘roby kon-
zervovan˘ch potravin v âeské republice. Firma se zab˘vá v˘robou a distribucí maso-
v˘ch konzerv, hotov˘ch jídel, pa‰tik, pomazánek a zeleninov˘ch pokrmÛ a v˘robkÛ.
V roce 1911 byla zaloÏena Továrna na konzervy a poÏivatiny s v˘robním programem
ovocn˘ch pomazánek, zeleninov˘ch konzerv a ovocn˘ch vín. Sortiment se roz‰ifioval
a postupnû závod vyrábûl i masové konzervy pro armádu. V roce 1921 se stal závod
akciovou spoleãností a do‰lo i k zaregistrování ochranné známky REKORD.

V roce 2000 koupil nemovit˘ majetek Ing. Pavel Tomá‰ a zaãala nová éra v˘robního
závodu. Vznikl první t˘m pracovníkÛ, kter˘ s majitelem firmy mûl jedin˘ cíl, a to co nej-
rychleji obnovit v˘robu. Rychle probíhaly opravy budov a kompletace v˘robních linek.
Dobrá vûc se podafiila. Firma zaãala vyrábût základní sortiment v˘robkÛ. Postupnû
docházelo k nárÛstu v˘roby. Sezonní v˘robu sterilované zeleniny doplÀoval masov˘
program v mimosezonních mûsících. S rozvojem v˘robního programu byla konzervár-
na schopna splnit poÏadavky obchodních fietûzcÛ a realizovat své v˘robky v celé âR.

Konzervárna se v uplynul˘ch 5 letech zamûfiila pfiedev‰ím na modernizaci techno-
logického zafiízení. Do technologick˘ch linek byly doplnûny stroje, které odpovídají
moderním trendÛm v˘roby potravin. Modernizace technologie pfiispûla ke zlep‰ení
kvality v˘robkÛ. Kvalita a zdravotní nezávadnost v˘robkÛ je priorita firmy. Do balicích
linek byly nainstalovány rentgeny. Jako jedna z mála firem se mÛÏe pochlubit rentgenem
na velké sklenûné obaly – gastro balení, kde jsou detekovány neÏádoucí cizorodé látky.
Dynamickému zvy‰ování prodeje a v˘roby se postupnû pfiizpÛsoboval i systém fiízení,
pfienos informací a organizaãní a fiídicí struktura firmy. Provoz nov˘ch v˘robních
technologií vyvolal potfiebu zavedení nov˘ch metod fiízení pro v‰echny úseky – v˘-
robního, technického, obchodního, logistiky, úseku v˘voje a kontroly kvality, úseku
nákupu a úseku podpory fiízení. Zaveden˘ systém vlastní v˘chovy odborn˘ch pra-
covníkÛ pfiiná‰í firmû dostatek zauãen˘ch pracovníkÛ, které mÛÏe postupnû vyuÏívat
pro odborná pracovní místa. V˘hodou je, Ïe pracovníci si své teoretické poznatky
mohou okamÏitû ovûfiit v praxi.

Úspû‰nû realizuje zeleninov˘ v˘robní program, coÏ jsou pfiedev‰ím sterilované
okurky, paprika, zelí, smûsi do salátÛ, leãa, a to v maloobchodním i gastro balení.
V produkci masov˘ch konzerv jsou nejznámûj‰ími v˘robky vepfiová, hovûzí, krÛtí
a kufiecí masa ve vlastní ‰Èávû, vynikající konzervy pod znaãkou MeiNing, hotová jídla

– gulá‰e, leão a dal‰í. V˘znamnou skupinou v˘robkÛ jsou pomazánky a pa‰tiky v balení
alu-pack. U spotfiebitelÛ jsou velmi oblíbené napfi. Pekelníkovy tousty, Vepfiová pa‰tika
s pepfiem, ale i tzv. vajeãn˘ program, tj. krÛtí maso s vejci nebo tuÀák s vejci a dal‰í.
Firma pouÏívá pro balení sv˘ch v˘robkÛ v‰echny obaly, které jsou recyklovatelné,
coÏ je velmi prospû‰né pro Ïivotní prostfiedí.

Sortiment v˘robkÛ do roku 2000 byl znám pod obchodním oznaãením REKORD,
pak jej vystfiídala obchodní znaãka, která kopíruje cel˘ sortiment distribuovan˘ na trh.
Gourmet – kategorie produktÛ, k jejíÏ v˘robû je pouÏívána zelenina, Fruit – kategorie
produktÛ z ovoce, Carne – kategorie masov˘ch v˘robkÛ mimo v˘robkÛ z ryb
a poslední kategorie Marina – kategorie v˘robkÛ vyroben˘ch ze sladkovodních
a mofisk˘ch ryb. Pod touto obchodní znaãkou najdou spotfiebitelé na‰e v˘robky na
prodejních pultech v‰ech fietûzcÛ pÛsobících v âR.

A nyní zpût do reality.
Cílem firmy je pfiispût jako ryze ãeská firma k vrácení dÛvûry spotfiebitelÛ k potra-

vináfisk˘m v˘robkÛm ãesk˘ch v˘robcÛ. Tuto snahu firmy je moÏné doloÏit ocenûním
pro na‰e v˘robky _ napfi. ocenûní Zlatá Salima. Ministerstvo zemûdûlství âR udûlilo
ocenûní znaãky kvality Klasa. Znaãku kvality Klasa získaly v˘robky Sterilované zelí bílé,
Okurky delikates – Prémium. Mnoho v˘robkÛ je py‰né na oznaãení âesk˘ v˘robek.
Zamûfiuje se i na spotfiebitele nejmen‰í, tj. na dûti. Mezi v˘robky vhodné pro tuto
cílovou skupinu jsou bez pochyby zeleninové a ovocné v˘robky, u kter˘ch dbáme
pfiedev‰ím na sníÏen˘ obsah cukru, Ïádné konzervanty a tzv. „éãka“. Za zmínku stojí
napfi. nov˘ v˘robek, kter˘ plánujeme pfiipravit do prodeje pod názvem a logem
znám˘ch postaviãek z televizního pofiadu Kouzelná ‰kolka, Franti‰ek a Fanynka. 

Firma si velmi cení pfiíznû spotfiebitelÛ, ktefií si oblíbili v˘robky, coÏ potvrzuje
nárÛst prodeje a v˘roby. To je velmi zavazující, a proto firma PT servis konzervárna
pouÏívá pfii v˘robû sv˘ch v˘robkÛ podle pfiíslu‰n˘ch receptur kvalitní vstupní suroviny
(Ïivoãi‰né suroviny – chlazená masa, ãerstvou chlazenou zeleninu, ovoce, napfi.
moravské meruÀky, cukr, ocet, chlazenou vajeãnou melanÏ aj.).

Spoleãnost PT servis konzervárna mÛÏe díky inovacím spotfiebitelÛm nabízet nové
druhy v˘robkÛ ve standardní i prémiové kvalitû, které roz‰ifiují ‰irok˘ sortiment
konzervovan˘ch v˘robkÛ na ãeském i zahraniãním trhu.
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R E J S T Ř Í K  R E C E P T Ů R E J S T Ř Í K  R E C E P T Ů 

Americký dýňový koláč  29

Boeuf bourguignon na beaujolais  21

Bramborový salát podle učitelky vaření Anuše Kejřové  47

Čekankový salát s pomerančem a jablky  49

Čokoládovo-banánové muffiny  23 

Čokoládovo-pistáciové dortíčky  35

Daiquiri Ernesta Hemingwaye  63

Dýňová polévka s parmazánovými krutony  29

Dýňové ravioly s modrým sýrem v máslovém závoji  29

Florentýnky  37

Jemné houskové knedlíčky  49

Jihočeské mandlové rohlíčky  37

Kachna na medu a zázvoru  13

Kachní prsa na pomerančích  13

Karamelové banánky  37

Kávové pusinky máčené v čokoládě  33

Kokosové kuličky s vaječným koňakem  35

Krevetové krokety s majonézou  63

Ledové ořechové tyčinky  33

Linecká srdíčka  33

Lososový tataráček s avokádovou pěnou  63

Medvědí tlapičky  35

Pikantní kachní konfit  13

Prostá bramborová polévka  19

Roláda z krůtích prsou plněná ořechovou nádivkou  51

Rybí polévka  47

Smažené kapří podkovy  47 

Vánoční štóla  53

Vepřové v pivní marinádě pečené na jablcích  49

---

---
Přivítejte teplé jarní dny  

křehoučkými saláty, slanými koláči  
a neodolatelnou jehněčí pečínkou.

Plus: 
Deset večeří, které stihnete  

připravit do půl hodiny.

Příští číslo časopisu  
Gusto vychází
 1. 3. 2013

jArA
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800 220 800

Zima 2012/2013

Letecké zájezdy
• slevy za včasnou rezervaci
• ubytování pro rodiny se 3 dětmi
• pevné dětské ceny
• výhodné cenové tipy
• odlety z Prahy

Evropa autem
• slevy za včasnou rezervaci
• vstupenky do Tropical Islands zdarma
• velké dětské slevy
• až 3 děti zdarma
• výhodné cenové tipy

EGYPT ⋅ GRAN CANARIA ⋅ TENERIFE ⋅ SAE 
SRI LANKA ⋅ MALEDIVY ⋅ MAURICIUS ⋅ MEXIKO 
DOMINIKÁNA ⋅ KUBA ⋅ KENIA

LETECKÉ ZÁJEZDY

VOLEJTE ZDARMA · REZERVACE ON-LINE 
    800 220 800 · www.itsbilla.cz

Garance nejnižší
ceny

ZIMA 2012/13

RAKOUSKO ⋅ NĚMECKO   
SLOVENSKO ⋅ ČESKO

EVROpA AUtEM

VOLEJtE ZDARMA · REZERVACE ON-LINE 
    800 220 800 · www.itsbilla.cz

Garance nejnižší
ceny

ZIMA 2012/13

bezplatná linka: 
rezervace on-line: www.itsbilla.cz

Garancenejnižšíceny

Nové katalogy
na všech prodejnách BILLA.
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Chcete dopřát svému  
psímu miláčkovi tu  
nejlepší, nejchutnější  
a zdravou stravu? 
Nečeká Vás lehký úkol…
Důležité je znát alespoň základní výživové 

potřeby čtyřnohého přítele. Pokud však nejste 

veterinář a nemáte čas na podrobné studium 

psí anatomie, je ideální cestou spolehnout se 

na know-how odborníků na výživu a dopřát 

pejskovi krmiva vyrobená za jejich dohledu 

a při důkladné kontrole surovin. V současné 

době naleznete ve většině „marketů“ regály 

plné různých druhů krmiv pro psy. Počínaje 

suchými granulemi, konzervami, pamlsky 

a všelijakými dalšími doplňkovými krmivy.  

Zmíněný nelehký úkol však zní: Jak vybrat 

to správné krmení právě pro mého pejska? 

Základní fakta 
Žaludek psa je poměrově mnohem větší než 

lidský. Představuje  více než 60 % hmotnosti 

celého trávicího ústrojí (zatímco u člověka 

je to jen 10 %). Naopak psi mají velmi krátké 

střevo (tenké i tlusté). Tím pádem potrava 

prochází střevem dost rychle. Tato specifika-

ce vyžaduje vysoce stravitelné krmivo, 

které umožňuje rychle asimilovat (pozn.: 

asimilace = přijmutí a přeměna látek živým 

organizmem pro výstavbu jeho těla) maxi-

mum důležitých živin. Z výživového hlediska 

je také důležitý poměr vlákniny. Pro psy je 

potřeba vlákniny 2 až 3 %. Zastoupení vyšší 

než 5 % v krmivu vede ke snížení stravitelnos-

ti dalších živin.

Nezbytné je také dodržování správné  

techniky výživy. Je vhodné podávat krmivo  

ve stejném objemu a ve stejný čas, spolu  

s dostatečným množstvím čerstvé pitné vody. 

Řada „Lucky“ nabízí také krmiva vhodná pro 

kočky žijící i v domácnosti. Lucky cat výrobky 

mají nejen vyvážené složení, obsahující všech-

ny důležité živiny, ale také uspokojí 

i leckdy mlsný kočičí jazýček.

Jedinečný TAURIN
Krmiva Lucky cat jsou obohacena o Taurin, 

který je nezbytný pro správnou funkci srdeč-

ního svalu, imunitu a vstřebávání tuků.

Vše je vyráběno za pomoci nejmo
dernějších technologií a zároveň je 
věnována zvláštní pozornost výběru 
kvalitních surovin. 

Krmiva Lucky dog
Díky dlouhodobé zkušenosti specialistů na 

výživu zvířat a veterinářů bylo možné vyrobit 

krmiva s vyváženým poměrem proteinů, 

vitaminů a minerálů potřebných pro zdravý 

život pejsků. Navíc krmiva Lucky dog jsou 

exkluzivně obohacena o tzv. Pet Vita Komplex 

obsahující vyvážený premix vitaminů, šitý 

přímo na míru potřebám domácích mazlíčků. 

Máte možnost výběru z ucelené řady, 

která obsahuje suché granule, konzervy,  

masové paté nebo také nový a oblíbený 

trend – kapsičky pro psy. 

Vyzkoušejte nová  krmiva Lucky dog 

a dopřejte tím svému mazlíčkovi vyváženou 

stravu, která mu bude zároveň chutnat.

Celý sortiment krmiv Lucky dog naleznete 

exkluzivně na regálech supermarketů BILLA 

v blízkosti Vašeho domova.

Díky zvolení vhodného krmiva pro  
Vašeho pejska a zároveň správným  
dávkováním můžete výrazně  
ovlivnit jeho zdraví a kvalitu života.

Čtyřnozí přátelé člověka

Věděli jste že…
Některé lidské potraviny  
mohou být pro psy až toxické?
Například:  čokoláda, česnek,  
hrozny, cibule nebo rozinky.
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