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Nic na světě nenahradí slavnostní chvíli, kdy přinesete ze sklepa formičky na cukroví. Leží  
hned vedle ozdob na vánoční stromeček a rybízové zavařeniny, která čeká na svůj okamžik slávy.  
Už teď můžete ve své domácnosti přivítat ducha Vánoc. Zásobte spíž oříšky a mandlemi na  
vánoční pečení (str. 5) a rozhodně nešetřete na kvalitní čokoládě. Byt vyzdobte granátovými  
jablíčky (str. 8) a ošatkou čokoládových figurek (str. 6-7). Po tajemství výroby české čokolády  
Carla jsme pátrali ve Dvoře Králové nad Labem (str. 14). Než sestavíte vánoční menu, pusťte  
si pro inspiraci originální bylinkovou show Herbář, nebo nahlédněte do kuchyně ke Karolíně,  
domácí kuchařce. Linda Rybová, Kateřina Winterová a Karolína Kamberská kombinují moudrost  
prababiček s moderními kuchařskými postupy a výsledkem jsou originální pokrmy, po kterých  
se cítíte vy i všichni vaši blízcí o mnoho lépe. Na straně 20 se můžete přesvědčit, kolik péče  
věnují tyto tři inspirativní ženy přípravě slavnostního pohoštění. Vánoce jsou obdobím, kdy  
se minulost setkává s přítomností. Pozvěte rodinu a přátele, zapalte svíčky a začněte rozdávat  
dárky s pečetí vaší vynalézavosti (str. 38). Poslední den v roce si zpestřete koktejly  
s exotickými názvy a lákavým pohoštěním dotaženým do nejmenších detailů (str. 50).  

 
Vychutnejte si zimu, 
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Ráj oříšků
Jádra ořechů a mandlí dodají energii,  

vlákninu a vzácné minerály.  
Patří na sváteční stůl i do cukroví.
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Hvězdné Vánoce
Linda Rybová, Kateřina Winterová  

a Karolína Kamberská vás zvou  
ke slavnostně prostřenému stolu.

Uděláno doma
Na světě se nenajde nikdo, kdo by pod  

stromečkem neocenil vlastnoručně  
vyrobený jedlý dárek.
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Svůdné jablko
Šťavnatá zrníčka granátového  

jablka lákají atraktivním vzhledem  
i sladkokyselou chutí. 
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44
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Továrna na čokoládu
Společnost Carla sídlí ve východních  

Čechách a vyrábí čokoládu.  
Jak se dělá oblíbená pochutina?

Křoupání v puse
Přesně tak zní doslovný překlad názvu  

pozoruhodného francouzského  
dezertu croquembouche.

Velkolepá noc
Nemusíte být kouzelníci, abyste  
poslední den v roce vyčarovali  

vybrané lahůdky.
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Některé věci
se vyplatí

dělat správně

S U C H É  P L O D Y 55

Fotografie: Peter Mayr
Styling: Bernadette Wörndl

1. BILLA jádra vlašských ořechů, 200 g, klíčová ingredience pro vánoční pečení. 2. BILLA jádra pekanových ořechů,  
200 g, obsahují zinek a pomáhají v boji proti nachlazení. 3. BILLA jádra mandlí, 200 g, slupka je plná vlákniny  

a antioxidantů. 4. BILLA mandle loupané, 200 g, účinný koktejl pro zdravé vlasy a jasnou pleť. 5. BILLA jádra brazilských  
ořechů, 200 g, nejbohatší zdroj selenu, který chrání buňky. 6. BILLA směs jader ořechů, 200 g, zdravá svačinka v průběhu  
dne. 7. BILLA kešu natural, 200 g, bojovníci proti únavě. 8. BILLA jádra lískových oříšků, 200 g, prospívají při neurózách.

OŘíšky nejen  pro Popelku

Slavnostní chvíle umocněte širokou nabídkou jader a oříšků. 
 Přineste na stůl pestrou směs, ať si každý vybere podle svého gusta.



1. Lindt, čokoládoví medvídci 5 ks 50 g  2. Orion, duté figurky z mléčné čokolády, 15 g  3. Čokoládová figurka Medvídci, 75 g  
4. Lindt, dětská čokoláda s medvídky, 96 g  5. Orion, Mikuláš s medvídkem a lentilkami uvnitř, 129 g   

6. Lindt, mandle v nugátu a bílé čokoládě, 100 g  7. Figaro, Mikuláš, 110 g  8. Milka, Mikuláš s čokoládkami, 115 g

6 S L A D K Á  N A D Í L K A

Fotografie: Gunda Dittrich

Svět 
pohádek

Adventní období nás vrací do dětství.  
Kdo by nemiloval figurky skryté v šustivých  

obalech? Rozbalování je přinejmenším  
tak zábavné jako mlsání.
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1. Lindt, čokoládoví medvídci 5 ks 50 g  2. Orion, duté figurky z mléčné čokolády, 15 g  3. Čokoládová figurka Medvídci, 75 g  
4. Lindt, dětská čokoláda s medvídky, 96 g  5. Orion, Mikuláš s medvídkem a lentilkami uvnitř, 129 g   

6. Lindt, mandle v nugátu a bílé čokoládě, 100 g  7. Figaro, Mikuláš, 110 g  8. Milka, Mikuláš s čokoládkami, 115 g

1. Orion, dětská vánoční kolekce + 3D betlém uvnitř, 230 g  2. Milka, salonky s marcipánovou náplní, 338 g  
3. Orion, směs čokoládových bonbonů, Modré z nebe, 140 g  4. Lindt, čokoládové plátky 125 g  5. Lindt, vánoční pralinky, 137 g   

6. Orion, sněhulák, 100 g  7. Merci, figurka Santy, 120 g  8. Lindt, medvídek, 100 g  9. Čokoládová kolekce Zlaté Vánoce, směs figurek, 430 g
10. Lindt, směs mléčné, bílé a hořké čokolády s tekutou náplní, Lindor, 175 g
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Fotografie: Gunda Dittrich
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Fotografie: Gunda Dittrich
Styling: Bernadette Wörndl

Granátové jablko rozzáří nejen sychravé  
počasí, ale i slaná a sladká jídla. Objevte  

nová chuťová dobrodružství.

Svěžest  
úrodné oázy
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s koz
im sý

rem Salát
a granátovým jablkem
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se salsou z granátového jablka,  datlí a pomerančů

VepČŘovÉ 
MEDAILONKY
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se želé z granátového jablka

MALÉ  cheesecaky 
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Vepřové  

medailonky  
se salsou

I N G R E D I E N C E

   2  VOCÍLKA VEPŘOVÉ PANENKY

     NASTROUHANÁ KŮRA Z JEDNOHO  
   OMYTÉHO POMERANČE

   2 STROUŽKY NAŠE BIO ČESNEKU,  
   ROZMAČKANÉ

    2 LŽÍCE ČERSTVÉ PETRŽELE

  1 CHILLI PAPRIČKA

   3  LŽÍCE BILLA OLIVOVÉHO OLEJE

    SŮL A PEPŘ

   NAŠE BIO KUSKUS K PODÁVÁNÍ

   SALSA

  1  ŠALOTKA

  1 GRANÁTOVÉ JABLKO, ŠŤÁVA    
   A SEMÍNKA ZVLÁŠŤ

  80 G  DATLÍ, VYPECKOVANÝCH

  2 LŽÍCE POMERANČOVÉ ŠŤÁVY +  
   PLÁTKY POMERANČE NA ZDOBENÍ

  1  LŽIČKA BILLA MEDU

  80 G  BILLA MÁSLA

   SŮL A PEPŘ PODLE CHUTI

Sušenky rozdrťte v mixéru na drobečky. Přidejte 

rozpuštěné máslo a zpracujte těsto. Na dno otvorů 

ve formě na 12 muffinů rovnoměrně natlačte su-

šenkovou směs a dejte vychladnout do lednice.  

V hluboké míse utřete žloutky s cukrem, vetřete 

krémový sýr a přilejte smetanu, ve které rozmíchej-

te pudinkový prášek. Z chladničky vyjměte formu 

a do otvorů vlijte sýrovou hmotu. Formu umístěte 

na hluboký plech, do kterého vlijte horkou vodu, tak 

aby sahala do 2/3 výšky formy na muffiny. Pečte 

pozvolna v troubě předehřáté na 150 °C po dobu  

45 minut. Na želé svařte šťávu se 150 ml vody. 

Jakmile dosáhnete bodu varu, přisypte cukr, promí-

chejte, aby se cukr rozpustil, a pak stáhněte z ohně. 

Želatinu podle návodu na obalu namočte, vymačkej-

te a přidejte k tekutině. Promíchejte, a když se žela-

tina rozpustí, nalijte směs na vychladlé cheesecaky. 

Zdobte granátovými semínky.

4 20

 200 G  MÁSLOVÝCH NEBO OVESNÝCH  
   SUŠENEK

  80 G  BILLA MÁSLA

 100 G  MOUČKOVÉHO CUKRU

   3   ŽLOUTKY Z BILLA VAJEC

 350 G  KRÉMOVÉHO SÝRA  
   (MASCARPONE, PHILADELPHIA,  
   LUČINA)

 100 G  BILLA SMETANY KE ŠLEHÁNÍ 

   1 LŽÍCE VANILKOVÉHO  
   PUDINKOVÉHO PRÁŠKU

   ŽELÉ

100 ML ŠŤÁVY Z GRANÁTOVÉHO  
   JABLKA + SEMÍNKA NA ZDOBENÍ

 100 G  KRUPICOVÉHO CUKRU 

  3  PLÁTKY ŽELATINY

Malé cheesecaky  
z granátového  

jablka

I N G R E D I E N C E

Salát s kozím sýrem 
a granátovým  

jablkem

   1  BALENÍ CHEF MENU BABY ŠPENÁT

   1  BALENÍ CHEF MENU RUKOLA

   1  VĚTŠÍ GRANÁTOVÉ JABLKO

   2 HRUŠKY

 50 G  BILLA VLAŠSKÝCH OŘECHŮ

 250 G  KOZÍHO SÝRA S PLÍSNÍ

   1  LŽÍCE BILLA OLIVOVÉHO OLEJE

    SŮL A ČERSTVĚ MLETÝ PEPŘ 
   PODLE CHUTI

Granátové jablko rozpulte a dužinu vydlabejte 

pomocí lžíce do mísy. Přeceďte a šťávu zachyťte 

zvlášť. Jednotlivá zrníčka očistěte od zbytků  

bílé dužiny. Šťávu z granátového jablka prošlehejte  

s olivovým olejem, osolte a opepřete. Rukolu  

a špenát rozdělte na talíře, přidejte plátky hrušky, 

posypejte granátovými jadérky a vlašskými ořechy. 

Každou porci korunujte plátkem kozího sýra  

o pokojové teplotě a podávejte zastřiknuté zálivkou. 

I N G R E D I E N C E

8

Nastrouhanou pomerančovou kůru smíchejte  

s nasekanou chilli papričkou, česnekem, petrželí, 

solí a pepřem. Do vepřových panenek vmasírujte 

lžíci oleje a obalte je v aromatické směsi. Na zbytku 

oleje panenky zprudka opečte. Pak je přeneste do 

zapékací nádoby a na 15 minut vložte do trouby 

rozehřáté na 190 °C. V pánvi rozehřejte máslo, 

přihoďte nadrobno nakrájenou šalotku, granátová 

semínka (část ponechte na zdobení) a nasekané 

datle. Přidejte pomerančovou šťávu, med a šťávu  

z granátového jablka. Duste na mírném ohni  

tak dlouho, dokud směs nezhoustne. Osolte  

a opepřete. Maso nakrájejte na medailonky,  

zalijte salsou, ozdobte granátovými semínky  

a plátky pomeranče. Podávejte s kuskusem  

připraveným podle návodu na obalu.

6 2515



Fotografie: moodley brand identity; Peter Mayr, Julian Mullan.
Styling: Bernadette Wörndl. Text: Eva Rýznerová
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TOVÁRNA
 NA ČOKOLÁDU

V každém soustě čokolády se odráží rituály indiánských 
civilizací, zámořské objevy i pokroky v potravinářském 
průmyslu. Do čokoládovny Carla přijíždíme v sezóně,  

kdy provoz běží nepřetržitě a na paletách právě odpočívá  
čerstvě vyrobená šarže adventních kalendářů. 
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Od doby, kdy se Evropané poprvé setkali 

s kakaovými boby, uplynulo víc než 500 let. 

Xocolatl, posvátný horký nápoj, který popíjeli 

Aztéci při rituálních obřadech, přivezl do 

Evropy španělský dobyvatel Hernán Cortés. 

V 17. století vylepšili původní indiánskou 

recepturu španělští mniši. K napěněnému 

kakaovému základu přidali med, vanilku 

a cukr a tehdy ještě tekutá čokoláda se tak 

stala jednou z celosvětově nejoblíbenějších 

pochutin. V polovině 19. století spatřila ve 

Švýcarsku světlo světa první tabulka čokolá-

dy. Lidstvo tak objevilo způsob, jak z hořkých 

a kyselých kakaových bobů vyrobit potěšení, 

které činí život příjemnějším. Česká společ-

nost Carla ve Dvoře Králové nad Labem se 

zabývá výrobou čokolády už dvaadvacet let. 

Používání kvalitních surovin považuje za 

samozřejmost a prastaré receptuře dává  

díky špičkovým technologiím nový rozměr.  

„Začínali jsme jako výrobce polotovarů 

určených pro další zpracování a výroba 

průmyslových polotovarů stále tvoří jeden 

z pilířů naší produkce,“ vysvětluje Jakub 

Šrámek, výkonný ředitel společnosti Carla. 

„Vedle výroby polev, fondánů a náplní jsme 

zhruba před patnácti lety uvedli na trh naši 

první bonboniéru.“ Produkce hotových  

výrobků se značně rozrostla. „V současné 

době najdete v našem katalogu kolem stovky 

maloobchodních produktů,“ uvádí Jakub 

Šrámek. V prodejnách BILLA můžete pořídit 

různé lahůdky, které dělají čest společnosti 

Carla. Výběr je lákavý. Příkladem vynaléza-

vosti jsou tabulkové čokolády čtvercového 

tvaru. Kromě tradičně oblíbených příchutí 

najdete u Carly čokoládu DUO nabízející 

praktické řešení – hořkou i mléčnou čokoládu 

v jednom balení. Pro velký úspěch u zákaz-

níků pokračuje společnost Carla s výrobou 

bonboniér. Bonbony obsahují vysoký podíl 

kvalitní kakaové hmoty, a když své blízké 

obdarujete delikátní směsí Česká čokoláda, 

Neapolitánkami nebo bonboniérou Cherry 

ze 70% čokolády, uděláte jim velkou radost. 

Vítaného pomocníka pro domácí pečení, 

představují cukrářské polevy. Vhod přijdou 

kdykoli v průběhu roku, ale při přípravě vá-

nočního cukroví obzvlášť. Sáček stačí ponořit 

Odborníci se shodují, že čokoláda 
je účinným prostředkem proti 
vyčerpání a únavě.



INSPIRACE  
Z FRANCIE  

OLOUPANÁ HRUŠKA, 
POŠÍROVANÁ  

V MUŠKÁTOVÉM VÍNĚ,
HOŘKÁ ČOKOLÁDA

MÁSLO
ŠPETKA SKOŘICE

 

VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH BILLA ZAKOUPÍTE  
TYTO VÝROBKY SPOLEČNOSTI CARLA

ČOKOLÁDA CARLOTTA  
(4 DRUHY), 100 g

ČESKÁ  
ČOKOLÁDA  

300 g

NEAPOLITANKY 
HOŘKÉ 70 % 

90 g

CHERRY,  
VIŠNĚ V ČOKOLÁDĚ  

180 g

CUKRÁŘSKÁ 
POLEVA 

(TMAVÁ, MLÉČNÁ, BÍLÁ), 100 g
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do horké vody a použít podle vlastní fantazie. 

Do společnosti Carla jsme zavítali před 

Vánoci, a tak na nás dýchá pohádková atmo-

sféra sezónních výrobků. Do vánočního se 

převlékly Kočičí jazýčky mléčné, Neapolitánky, 

mléčná čokoláda a nechybí ani adventní 

kalendář s trpaslíky. 

Vůně dalekých zemí

Společnost sídlí v ulici Krkonošská, jejíž 

název prozrazuje, že se nacházíme nedaleko 

nejvyššího českého pohoří. Vychutnáváme  

si okamžiky prvního očekávání, než vstoupíme 

do moderního provozu. K výrobě čokolády je 

zapotřebí tří základních ingrediencí: kakaové 

hmoty, kakaového másla a kakaového prášku. 

Kvalita kakaové hmoty rozhoduje o budoucích 

vlastnostech čokolády. Čím více kakaového 

másla obsahuje, tím kvalitnější a jemnější 

čokoládu lze vyrobit. „V kvalitních kakaových 

bobech se nachází 56 % kakaového másla,“ 

vysvětluje Jakub Šrámek. „Základní suroviny 

nakupujeme u prověřených dodavatelů a lea-

derů na trhu s těmito komoditami. V současné 

době rozvíjíme řadu produktů vyrobených 

z kakaové hmoty „fino de aroma“. „Pouze 

6 % světové zásoby kakaových bobů lze 

takto označit a tyto dokonalé kakaové boby 

s květinovým nádechem a oříškovým aroma 

se pěstují především v Kolumbii, Ekvádoru, 

Peru a Venezuele," zdůrazňuje Jakub Šrámek. 

Slavnostní ceremoniál začíná

Jak je možné, že z hnědé kašovité hmoty 

vznikne lesklá tabulka čokolády nebo úhledná 

pralinka lákající k zakousnutí? Na začátku 

procesu, kdy se všechny ingredience mísí 

v obřím mixéru, vypadá cesta k lesklé tabulce 

čokolády neskutečně složitě. V mixéru se 

nejprve smíchá kakaová hmota s kakaovým 

máslem, práškem a cukrem. V případě, že se 

vyrábí čokoláda mléčná, přidává se do směsi 

mléko. Kvůli přítomnosti cukru se ve hmotě 

tvoří hrudky, které je zapotřebí rozdrtit, aby 

byla čokoláda co nejjemněji „vyválcovaná“ na 

částky o velikosti 18 až 20 mikronů. Hmota 

nejdříve putuje mezi dva válce, které se 

otáčejí proti sobě a hmotu válcují na částky 

o velikosti 50-60 mikronů. Aby byla hmota 

ještě jemnější, přemístí se do pětiválce. Díky 

tření mezi válci se hmota dále vypracovává 

až na požadovanou jemnost.  Po vyválcování 

vypadává kašovitá hmota na pás. V poslední 

fází se vymíchá s další částí kakaového másla 

a emulgátorem – ten se postará o tekutost. 

V tomto okamžiku je vyrobena základní 

surovina, jakási hrubá čokoláda. Část se 

nechá ztuhnout a zformuje se do bloků nebo 

čoček o průměru 18 mm, které se uskladní 

k dalšímu použití nebo rovnou distribuují ke 

zpracovatelům. Už na první pohled je zřejmé, 

že investice do výroby a do technologií musí 

být obrovské.

Báječný svět bonboniér

 „Čokoláda je náročná na výrobu,“ potvrzuje 

Jakub Šrámek. „Máme tekuté hospodářství, 

které spotřebovává hodně energie. Čokoláda 

se přemisťuje z místa A na místo B stokilo-

metrovým potrubím a musí být neustále 

nahřívána. Tím celý proces ještě nekončí,  

na řadu přichází konšování.  



INSPIRACE  
ZE ŠPANĚLSKA  

HOŘKÁ ČOKOLÁDA
PÁR LŽIČEK KOŇAKU

SMETANA KE ŠLEHÁNÍ
KAKAO

ŠPETKA CHILLI
 

VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH BILLA ZAKOUPÍTE  
TENTO VÁNOČNÍ SORTIMENT SPOLEČNOSTI CARLA

ČOKOLÁDOVÉ  
JAZÝČKY  

MLÉČNÉ, 100 g
NEAPOLITANKY 

VESELÉ VÁNOCE MLÉČNÉ, 90 g
ČOKOLÁDA CARLOTTA 

MLÉČNÁ VÁNOČNÍ, 100 g

ADVENTNÍ  
KALENDÁŘ

90 g
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Višně v čokoládě jsou  
vyráběny ze 70% čokolády  
a proces jejich výroby se  
řadí k nejsložitějším.

19U  N Á S

obalů, které lákají oko zákazníků. A těch 

neustále přibývá. Společnost Carla dodává 

českou čokoládu klientům do Japonska, 

Itálie, Ruska, Maďarska a kupodivu i Belgie, 

vlasti čokoládových pralinek. Proč je čoko-

láda s logem Carla tak dobrá? „Protože nic 

nešidíme,“ odpovídá Jakub Šrámek. „Všem 

zákazníkům doporučuji, aby pročítali obaly 

čokolád. Ingredience jsou ve výčtu složení 

vždycky řazeny sestupně, na prvním místě je 

uvedena složka, která se v čokoládě nachází 

v největší míře. A rozhodně by to neměl být 

cukr, ale kakaová hmota. Všímejte si také 

lesku čokolády. Šedá barva svědčí o tom, 

že čokoláda nebyla dobře skladována.  

O mnohém vypovídá také doba skladování. 

Naše čokoláda má trvanlivost rok, ale poměr-

ně dost výrobců uvádí lhůtu delší. Spokojený 

zákazník, to je náš cíl,“ uzavírá Jakub Šrámek. 

Vyspělé civilizace Střední Ameriky používaly 

před třemi tisíci let kakaové boby jako  

platidlo. Dnes už tomu tak není, ale pravdou  

zůstává, že dopřát si opravdu kvalitní  

čokoládu je obohacujícím zážitkem. 

„Konšování je proces míchání při teplotě  

50-65 °C v rozmezí 24 hodin. Míchadlo 

nasává čokoládu a rozstřikuje ji po stěnách. 

Čokoláda se provzdušní, pachy se vymíchají 

a zlepšuje se jemnost. Jemnosti a lesku čoko-

lády docílíme tzv. temperací. Díky teplotním 

šokům se nabourávají krystalky kakaového 

másla. Řízený ohřev a ochlazování zajišťují 

tu správnou modifikaci krystalů. Následně 

je čokoláda zchlazená a připravena… třeba 

k výrobě exkluzivních višní v čokoládě. „Naše 

višně jsou vyrobené ze 70% čokolády a jsme 

na ně hrdí,“ uvádí Jakub Šrámek. Velké 

bedny s francouzským nápisem Griottines 

skrývají velejemné višně naložené v likéru. 

Ve vzduchu se vznáší těkavá vůně alkoholu, 

která se snoubí s nahořklým aromatem višně. 

Náhle se ozve zvukový signál: ruce pryč,  

rozjíždí se výrobní linka na višně! „Jedná  

se o jeden z našich nejsložitějších výrobních 

procesů,“ upozorňuje náš průvodce. „Je 

zapotřebí vytvarovat pralinky, přesně dopros-

třed vložit kalibrovanou višeň a obklopit ji 

jemným krémem.“ Během chvilky vyjíždějí 

na pásu čerstvě vyrobené višně v čokoládě. 

„Ochutnejte,“ vybízí nás manažerka kvality 

Eva Slavíková. Přísaháme, že višeň v čokoládě 

nikdy nechutnala lépe! Odborníci nás vzápětí 

ujišťují, že chuťové dokonalosti dosahují  

„višně“ až po řádném odležení. „Správně 

byste je měli ochutnat až za 14 dní, když se 

alkohol rozleží,“ doporučuje Eva Slavíková. 

„Uvnitř pralinky naleznete opravdový alkohol, 

nikoli jen aroma,“ vysvětluje manažerka. Na 

náplních si v čokoládovně zakládají a kromě 

těch velmi oblíbených, jako lískooříšková,  

se s čokoládou skvěle snoubí i pevné náplně  – 

jablka, hrušky, maliny, oříšky. „Patnáct  

procent oříšků v náplni hned tak někde  

neuvidíte,“ upozorňuje manažerka kvality.

Tvůrčí duch společnosti se promítá nejen  

do vynalézavých kombinací, ale i do designu 



Linda Rybová a Kateřina Winterová  
uvádějí už druhou řadu originální  
bylinkové show Herbář. Karolína  
Kamberská letos potěšila kulináře  
pořadem Karolína, domácí kuchařka.  
Tři krásné ženy, jedna společná  
vášeň – pro poctivé domácí  
jídlo. Lindu, Kateřinu a Karolínu  
jsme pozvali do společné kuchyně  
a přihlíželi, jak připravují své  
oblíbené pokrmy pro vánoční  
období.
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Fotografie: Peter Mayr
Styling: Bernadette Wörndl
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ke svátečnímu  
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Kapr

V aspiku

Sme
tano

vý  kré
m

Z losOsa
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kachn
aPomalu pečená

na kaštanech a meruňkách
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s ro
zmarý

nemlosoS
a pečenou zeleninou
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s marcipá nem

HRuškový   KoláČ
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Št́as
tnéé 

VánoCe!

Raw
cukRoví
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Kapr  
v aspiku

Pečená 
zelenina

 800 G  KAPRA, OČIŠTĚNÉHO  
   A ROZPORCOVANÉHO

  30 G  PETRŽELE, NA PLÁTKY 

  30 G  MRKVE, NA PLÁTKY

  1  CIBULE, NA KOLEČKA

  1 BOBKOVÝ LIST

  6  ZRNEK PEPŘE 

  30 G  ŽELATINY

200 ML BÍLÉHO VÍNA

  2 KYSELÉ OKURKY

  2  BILLA VEJCE, VAŘENÁ NATVRDO

   ŠŤÁVA Z 1 NAŠE BIO CITRONU +  
   CITRON NA ZDOBENÍ

    ČERSTVÝ KOPR NA ZDOBENÍ

   KAPARY NA ZDOBENÍ

   SŮL

   4  MRKVE

  2  PETRŽELE

  1  MÁSLOVÁ DÝNĚ NEBO DÝNĚ  
   HOKKAIDO

  2  BULVY FENYKLU

  4  MENŠÍ BRAMBORY 

  5  ŠALOTEK

  1 PALICE ČESNEKU

200 ML BILLA EXTRA PANENSKÉHO  
   OLIVOVÉHO OLEJE  
100 ML BILLA BALZAMIKOVÉHO OCTA

  1 LŽÍCE NAŠE BIO TŘTINOVÉHO   
   CUKRU 

   SŮL A ČERSTVĚ MLETÝ PEPŘ

  1 HRST ČERSTVÉHO TYMIÁNU

Všechny druhy zeleniny omyjte, dle potřeby 

očistěte a nakrájejte na přibližně stejně velké 

kusy. Česnek rozdělte na jednotlivé stroužky, ale 

neloupejte. Připravte si mísu, která je dostatečně 

velká, aby se do ní vešla veškerá zelenina.  

V menší misce vyšlehejte marinádu z olivového 

oleje, balzamikového octa, cukru, soli a pepře,  

až se všechny přísady propojí. Můžete si pomoci  

tyčovým mixérem. Hotovou marinádu smíchejte 

ve velké míse se zeleninou, přidejte hrst tymiá-

nu,  zakryjte potravinářskou fólií a dejte uležet  

na hodinu do lednice. Troubu předehřejte  

na 200 °C. Zeleninu i s marinádou rozprostřete 

na plech vyložený pečicím papírem, přikryjte 

alobalem a pečte přibližně 35-45 minut podle 

velikosti kousků zeleniny. Po této době odkryjte 

alobal a dopékejte ještě dalších 20 minut, aby 

zelenina pěkně zezlátla. Během pečení můžete  

zeleninu občas lehce promíchat. 

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

Losos  
s rozmarýnem

Lososa omyjte, osušte a nakrájejte na porce.  

Otrhejte a najemno posekejte část rozmarýnu  

a smíchejte se šťávou z jednoho citronu. Rybu 

naložte do této směsi a nechte marinovat  

alespoň 3 hodiny. Troubu předehřejte na  

200 °C. Porce lososa osušte, dejte do zapékací  

nádoby, poklaďte plátky másla a zbývajícím 

rozmarýnem, zakryjte pokličkou nebo alobalem 

a pečte 20 minut. Ozdobte snítkou rozmarýnu, 

plátkem citronu a jako přílohu podávejte  

pečenou zeleninu.

I N G R E D I E N C E

 800 G  LOSOSA

   3  VĚTVIČKY ROZMARÝNU

  4  PLÁTKY BILLA MÁSLA

100 ML BILLA OLIVOVÉHO OLEJE

   ŠŤÁVA Z 1 NAŠE BIO CITRONU +  
   CITRON NA ZDOBENÍ

   SŮL 

4 30

8 60

MENU  
Z HERBÁŘE
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- TIp -
Osvěžující roli ve svátečním menu svěřte  

hruškovému salátu. 200 ml cideru povařte  

na mírném ohni 30 minut, až vznikne hustý 

sirup. Mezitím oloupejte 2 zralé hrušky, rozkrojte 

na půlky, zbavte je jádřince a společně s jemně 

nasekanou šalotkou vložte do větší mísy. Přidejte 

zálivku, kterou vytvoříte smícháním 50 g  

rozpuštěného másla se šťávou z poloviny citronu 

a 1 lžičkou třtinového cukru. Hrušky obalte  

v marinádě a řeznou ranou je položte do  

rozpálené pánve. Až změknou, přesuňte je  

na lůžko z baby špenátu a rukoly. Na závěr  

zakápněte sirupem ze cideru.

Kořenovou zeleninu, cibuli, bobkový list  

a pepř povařte 10 minut v půl litru osolené vody. 

Přidejte porce kapra a při mírném varu vařte  

do měkka (8-10 minut). Rybu vyjměte a do 

vývaru vlijte želatinu rozmíchanou v troše vody. 

Na mírném ohni míchejte tak dlouho, až  

se rozpustí. Aspik přeceďte přes ubrousek,  

přidejte víno a nechte vychladnout a zhoust-

nout. Část aspiku nalijte do menších  

mističek či formiček a nechte ztuhnout  

v chladničce. Na ztuhlý aspik naaranžujte porce 

ryb, plátky mrkve, okurek, vajec a zalijte  

zbylým aspikem. Dochuťte citrónovou šťávou  

a nechte ztuhnout v chladničce. Před  

podáváním vyklopte formičky a jednotlivé  

porce ozdobte koprem, citronem a kaparami.

8 30
ČAS NA 

TUHNUTÍ 
ASPIKU

3 HODINY 
NA MARINO-

VÁNÍ

HODINA  
NA MARINO-

VÁNÍ
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Princip raw, neboli syrové, tepelně neupravené 

stravy si získává stále více příznivců. Představa, 

že budete při takovém způsobu stravování  

chroupat jenom nakrájenou mrkev, je ale mylná. 

Příznivci raw stravy vyvíjejí recepty, ve kterých 

tvoří pokrmy vzhledově podobné těm „normál-

ním“. Do těst, například na cukroví, se nikdy ne-

používá mouka, ale zpevní  se díky rozmělněným 

oříškům, mandlím nebo jiným semínkům.  

Výbornou funkci pojidla splňují nasekané datle, 

fíky a rozinky. Ke slazení se používá zejména 

med nebo sirup z agáve. Veškerá semínka, oříšky  

a sušené ovoce namočte před použitím do vody, 

klidně i přes noc. Zvýší se tak jejich výživová 

hodnota a také půjdou lépe zpracovat.

Raw 
cukroví

Smetanový krém 
z lososa

   MAKOVÉ KULIČKY 
   S KOKOSEM  

 100 G  MÁKU

 200 G  NAŠE BIO SLUNEČNICOVÝCH  
   SEMÍNEK

 100 G  SUŠENÉHO KOKOSU

    NAŠE BIO SIRUP Z AGÁVE

   CITRÓNOVO- 
   -MANDLOVÉ KULIČKY  
   S KOKOSEM 

 100 G  MLETÝCH MANDLÍ

 100 G  MLETÉHO SUŠENÉHO KOKOSU

 30 G  NAJEMNO MLETÉHO  
   SUŠENÉHO KOKOSU

     ŠPETKA SOLI

  6  LŽIC NAŠE BIO AGÁVE SIRUPU

   4  LŽÍCE ČERSTVÉ CITRÓNOVÉ   
   ŠŤÁVY Z NAŠE BIO CITRONU

  2 LŽIČKY VANILKOVÉHO  
   EXTRAKTU (NEBO 1 CM SEMÍNEK  
   Z VANILKOVÉHO LUSKU)

  1 VRCHOVATÁ LŽÍCE CITRÓNOVÉ  
   KŮRY Z NAŠE BIO CITRONU

  1/4 HRNKU A 1 LŽÍCE KOKOSOVÉHO  
   OLEJE

   OŘECHOVO-DATLOVÉ  
   KULIČKY S VLOČKAMI 

   15  MĚKKÝCH MASITÝCH DATLÍ 

   1 HRNEK BILLA MANDLÍ

   1 HRNEK MLETÉHO SUŠENÉHO   
   KOKOSU

  2/3  HRNKU BILLA VLAŠSKÝCH   
   OŘECHŮ

   2/3 HRNKU NAŠE BIO OVESNÝCH   
   VLOČEK

   4 LŽÍCE KAKAA

   2 LŽIČKY KOKOSOVÉHO OLEJE

  1/2  LŽIČKY MUŠKÁTOVÉHO KVĚ TU

  1 LŽIČKA SKOŘICE 

   MLETÉ PISTÁCIOVÉ OŘÍŠKY

 300 G  FILETŮ CHLAZENÉHO LOSOSA

  2  LŽÍCE BILLA MÁSLA

  1  MALÁ CIBULE, NADROBNO  
   NAKRÁJENÁ

  5  BRAMBORY NAKRÁJENÉ NA  
   KOSTIČKY

  1  MRKEV, NAKRÁJENÁ NA KOLEČKA

   LITR RYBÍHO NEBO  
   ZELENINOVÉHO VÝVARU

 125 ML BILLA SMETANY 33% 

   ČERSTVÝ KOPR

   SŮL A PEPŘ

Slunečnicová semínka a mák umelte a smíchejte 

s kokosem a třemi polévkovými lžícemi sirupu  

z agáve. Těsto můžete naředit několika kapkami 

vody. Vytvarujte kuličky a podávejte ihned.  

Velikost a tvar zvolte podle momentální inspirace.

Datle vypeckujte, všechny ingredience vložte do 

vhodné nádoby a rozmixujte. Z těsta tvarujte kulič-

ky, obalte v pistáciových oříšcích, podávejte nebo 

uzavřete do těsnící nádoby a skladujte v lednici.

Cibuli nechte na másle zesklovatět. Přihoďte 

mrkev, brambory a za občasného míchání  

pár minut restujte. Pak do hrnce přidejte vývar, 

osolte, opepřete, a vařte 10 minut. Lososa nakrá-

jejte na kousky a ty promněte v rukou – zbavíte 

ho tak malých kostí. Přidejte k polévce a vařte 

dalších 7 minut. Pár kousků lososa a brambor si 

dejte stranou (budete jimi zdobit talíř) a zbytek 

polévky rozmixujte dohladka. Dochuťte naseka-

ným koprem (nechte si ještě nějaký na ozdobu)  

a vmíchejte smetanu. Do každého talíře nalijte 

polévku, do středu vložte pár kostiček lososa  

a brambor a ozdobte čerstvým koprem. 

4

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

Raw 
cukroví

Mandle rozmixujte a smíchejte se sušeným 

kokosem a solí. V jiné misce promíchejte agáve 

sirup s citrónovou šťávou, kůrou a vanilkou. 

Spojte obě směsi a vmíchejte kokosový  

olej. Těsto dobře propracujte a tvarujte kuličky.  

Můžete je obalit v kokosu či nechat jen tak.  

Skladujte v lednici a podávejte chlazené.

I N G R E D I E N C E

25 20

20 20

35

MENU  
PODLE  

KAROLÍNY



Pečená dýně   
s tymiánem

   1  MENŠÍ DÝNĚ HOKKAIDO

 1 DL BILLA OLIVOVÉHO OLEJE

   ČERSTVÝ TYMIÁN

    SŮL A ČERSTVĚ MLETÝ PEPŘ 
 

Dýni omyjte, rozpulte, každou půlku položte 

řeznou stranou na prkénko a pokrájejte  

na podkovy.  Dejte do pekáče, polijte olivovým 

olejem, posypejte solí, pepřem a tymiánem,  

a rukama proházejte, aby byla dýně obalená  

ze všech stran olejem i kořením. Troubu  

rozehřejte na 220° C, vložte pekáč s dýní,  

a pečte přibližně půl hodiny. 

I N G R E D I E N C E

Pomalu pečená  
kachna

Hruškový koláč  
s marcipánem

V míse smíchejte mouku s oběma druhy cukru.  

Přidejte žloutky, citronovou šťávu a nasekané  

máslo. Vypracujte těsto a odložte ho na hodinu  

do ledničky. Těsto rozválejte dokulata a přeneste 

do formy. Dno propíchejte vidličkou. Položte přes 

něj pečicí papír, na který nasypejte suché fazole. 

Pečte 10 minut v troubě předehřáté na 190 °C 

(horkovzdušná na 160 °C). Mezitím oloupejte 

hrušky, vyjměte jádřince a nakrájejte na tenké  

plátky. Marcipán rozválejte na placku ve velikosti 

formy. Předpečený koláč vyndejte z trouby,  

odstraňte fazole, vyložte plackou marcipánu, kte-

rou propíchejte vidličkou, aby šťáva z hrušek pro-

tekla do těsta. Marcipánovou vrstvu poklaďte plát-

ky hrušek a dejte péct (teplotu snižte na 170 °C).  

V hrníčku si smíchejte meruňkový džem  

s citronovou šťávou a rumem.  Po 20 minutách 

koláč vyndejte z trouby a potřete ho připravenou 

směsí. Ponechte dalších 15 minut v troubě  

a po vychladnutí servírujte.

I N G R E D I E N C E

 250 G  BILLA HLADKÉ MOUKY

 170 G  BILLA MÁSLA

 60 G MOUČKOVÉHO CUKRU

   1 SÁČEK VANILKOVÉHO CUKRU  

  2 ŽLOUTKY Z BILLA VAJEC

  1 LŽÍCE CITRONOVÉ ŠŤÁVY Z NAŠE  
   BIO CITRONU

   NÁPLŇ

200 G  MARCIPÁNU

   3 HRUŠKY

   5  LŽIC MERUŇKOVÉHO DŽEMU

  1  LŽÍCE CITRONOVÉ ŠŤÁVY Z NAŠE  
   BIO CITRONU

  1  LŽÍCE RUMU TUZEMSKÉHO

8 30
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Obliba dýně hokkaido stoupá. A to je dobře, 

protože má všestranné použití a navíc  

vydrží delší skladování. Dýně hokkaido jsou 

oblíbené pro svou nasládlou oříškovou chuť  

a vláknitou strukturu dužiny, která vynikne  

v polévkách, sladkých a slaných náplních  

i jako součást zeleninových pokrmů. Díky  

bohatému zastoupení mnoha minerálních látek, 

například vápníku, draslíku, hořčíku, fosforu  

a vitaminům A, B, C, je dýně přímo stvořená  

pro obohacení zimního jídelníčku. Nádhernou  

oranžovou barvu má na svědomí vysoký obsah  

beta-karotenu a i vzhledově se tak dýně právem  

řadí k nejžádanějším sezónním ingrediencím.

10 40

S přípravou kachny začněte večer před podává-

ním. Kachnu opláchněte a osušte, odřízněte tuk  

u biskupa a krku, důkladně ji prosolte, vložte  

do pekáče. Podlijte centimetrem vody, přiklopte, 

a na osm hodin vložte do trouby vyhřáté na  

90 °C. Druhý den ráno zvyšte teplotu  

na 120 °C a nedivte se, že je kachna ještě úplně 

bledá, svou práci na její vnitřní struktuře už 

předchozí etapa odvedla. Znovu přiklopte a pečte 

dalších pět hodin, aniž byste se o kachnu jakkoli 

starali (nepodlévejte, neubírejte tuk atd.).  

Zatímco se kachna dopéká, vyloupejte si kaštany. 

Na vypouklé straně je ostrým nožíkem nařízněte 

do křížku. Naříznuté kaštany buď vložte do  

horké vody a 8 minut je povařte, nebo je pečte  

15 minut v troubě vyhřáté na 200 °C. Ještě horké 

(opravdu horké, protože jinak vám slupka znovu 

ztvrdne) je oloupejte, a to včetně vnitřní blány.  

V hrníčku rozmíchejte meruňkovou marmeládu 

se sběračkou vypečeného kachního tuku  

a skořicí. Touto směsí kachnu důkladně potřete.  

Přidejte k ní vyloupané kaštany, pokrájené  

meruňky a pečte další hodinu už odkryté.  

Kachnu několikrát polijte vypečenou šťávou.  

Pokud po půlhodině nebude kachna nabírat krás-

ně zlatavou barvu, zvyšte teplotu na 140 °C. 

I N G R E D I E N C E

6

    1  KACHNA O VÁZE 2 KG

  5 LŽIC  MERUŇKOVÉ ZAVAŘENINY

  10 SUŠENÝCH MERUNĚK,  
   POKRÁJENÝCH 

  15  JEDLÝCH KAŠTANŮ

   ŠPETKA SKOŘICE

   5  LŽIČEK SOLI

14 HODIN

VÁ N O C E 31



Fotografie: shutterstock, moodley brand identity; Peter Mayr.
Styling: Bernadette Wörndl Text: Eva Rýznerová
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INFO

   
 

GARANCE: 
Z českých chovů

Poctivá  kvalita

Dobře opracováno

Profesionálně 
naporcováno

Denně kontrolovaná  
kvalita

Při nakupování hovězího masa cítí člověk velkou 
zodpovědnost. Jaký kus vybrat, aby bylo maso po úpravě 
měkké a šťavnaté? Hovězí maso od Vocílky vám rozhodování 
usnadní, protože se vyznačuje vysokou jakostí a pochází  
z mladých býků chovaných v České republice. Hovězí maso 
je oproti jiným druhům masa chuťově výraznější a nabízí 
širokou škálu úprav. Řada z nich patří do zlatého fondu české 
kulinární tradice. I proto si hovězí maso zaslouží, aby  
se vrátilo do českých domácností minimálně jednou týdně. 

Hovězí maso vždy bylo jedním ze základních 

pilířů české gastronomie. Svíčková patří už po 

generace k vrcholům umění každé hospodyně. 

Existují přísně střežená tajemství ohledně 

přípravy proslulé smetanové omáčky, ale 

jedno je všem dobrým kuchařkám nad slunce 

jasné – masový základ nelze ošidit. Sousto 

libové svíčkové, které se po prvním kousnutí 

rozpadá na jazyku, zajistí hostitelce neskonalý 

obdiv. Další divy českého kulinárního světa 

nesou názvy koprovka, rajská, znojemská 

pečeně… Představa poctivého guláše či do 

měkka dušených roštěnek navodí okamžitě 

atmosféru útulného domova. Hovězí je oblí-

bené nejen pro svoji lahodnou chuť, ale i pro 

různorodé využití. Od minutkové úpravy přes 

dušení až po pomalé pečení při nízké teplotě, 

hovězí maso můžete své rodině nabídnout  

ve velkém množství variant. 

 

Hovězí od Vocílky

Cesta k lahodnému pokrmu začíná u výběru 

kvalitního kousku masa. Sortiment hovězího 

masa Vocílka je zvolen tak, že nabízí zákazní-

kům k využití veškeré druhy masa. Základní 

druhy hovězího masa se objevují pravidelně  

v letákových akcích, aby měl zákazník možnost  

koupit hovězí maso v zajímavých cenových 

relacích. Kvalitu hovězího od Vocílky pečlivě 

střeží nejen sám výrobce, společnost Koste-

lecké uzeniny a Státní veterinární správa, ale 

především „páni Vocílkové,“ tedy zástupci 

BILLY, kteří osobně dohlížejí na celý proces 

produkce masa pod značkou Vocílka. „Páni 

Vocílkové“ pracují denně ve výrobě a pro 

zákazníky BILLY kontrolují původ, kvalitu  

a balení masa, kterého se do BILLY měsíčně 

dodá až 50 tun. Díky tomuto opatření pro-

chází maso Vocílka trojnásobnou kontrolou, 

což garantuje zákazníkům BILLY spokojenost. 

Maso pocházející z podniku na Českomoravské 

vysočině nese pečeť tohoto kraje, tradičního 

zemědělského regionu s více než stoletou 

tradicí řeznické a uzenářské výroby. Vocílka 

garantuje kompletní zpracování masa od 

porážky, přes bourání až po balení hotového 

výrobku. Dodavatel zaměstnává jakožto český 

zpracovatel české řezníky a odborníky s dlou-

holetou praxí a zkušenostmi. Garantuje, že 

maso pochází ze špičkových českých chovů  

a že se dostává z chovatelské farmy na váš 

talíř bez zbytečného cestování. Maso  

prochází ve výrobním závodě v Kostelci  

u Jihlavy, založeném už v roce 1917, přísnou 

veterinární kontrolou a musí splňovat celou 

řadu nejnáročnějších požadavků na hygienu  

a provoz. Díky těmto systémům lze dosle-

dovat výrobní proces v každém jeho kroku, 

přičemž každý pracovník ručí za svůj výstup. 

Politika kvality je společným zájmem doda-

vatele i obchodního řetězce BILLA a prolíná 

se všemi procesy při zpracování masa. Cílem 

Vocílky je nabídnout zákazníkovi kvalitativně 

standardní výrobek, který ve všech fázích 

výrobního procesu odpovídá stanoveným  

specifikacím a který zákazníka uspokojí  

ve všech směrech. Maso se dostává na pulty 

obchodů v miskách s ochrannou atmosférou. 

Jedná se o pečlivě vyváženou směs oxidu 

uhličitého a kyslíku. Díky ochranné atmosféře 

si maso zachovává jasně červenou barvu  

a prodlužuje se jeho trvanlivost. Často bývá 

maso v miskách již upraveno pro vaření, pod 

značkou Vocílka najdete například naporco-

vané kostky na guláš. Zásadní odpověď na to, 

proč zařadit do jídelníčku hovězí maso, posky-

tují lékaři. Z posledních vědeckých výzkumů 

vyplývá, že konzumace hovězího masa napo-

máhá snižovat hladinu cholesterolu v krvi.  

Červená masa, mezi něž počítáme také hově-

zí, navíc obsahují vysoký podíl železa. Železo 

stále patří mezi hlavní nedostatkový minerál 

v celé Evropě. Přitom nedostatek železa  

v organismu může zapříčinit únavu, obtížnou 

koncentraci a snížení odolnosti proti infekcím. 

Spotřeba hovězího masa ale od roku 1994 

výrazně klesla – z 18 kg na osobu na 8 kg!  

V souvislosti s tak dramatickým snížením 

spotřeby, poukazují lékaři na hovězí maso ja-

kožto přirozený zdroj široké palety důležitých 

živin a doporučují zařadit ho na jídelníček, 

a to i dětský, minimálně jednou do týdne. 

Představu šťavnatého steaku splní maso 

pocházející z mladých býků, a právě takové 

nabízí Vocílka. Maso mladých býků, starých 

12 až 24 měsíců, má jemně mramorovanou 

svalovinu s jen lehce viditelnou světlou či 

mírně bělavou vrstvou tuku a je světle růžové. 

Po správném kulinářském zpracování je 

optimálně křehké. S masem od řezníků, kteří 

nosí s hrdostí zástěru Vocílka, si můžete být 

jisti, že se na váš stůl dostává maso zdravotně 

nezávadné, perfektně opracované a přitom 

mimořádně chutné. Už nic nebrání tomu, 

abyste si u Vocílky vybrali to nejkřehčí,  

nejšťavnatější a nejchutnější hovězí, které  

si toužíte dopřát.



PORCOVÁ
NÍ

hovězíhO

34 M A S O  V  H L AV N Í  R O L I 

Pěkně mramorované maso s jasně 
viditelnou vrstvou tuku. Nejlepší  

a také nejlevnější hovězí maso k vaření 
(na polévku), lze jej však použít  

i na pečení.

HRuDÍ se ŽeBrY
6

Používá se většinou na guláš, komu 
nevadí klihovatost, může vyzkoušet  

i ostatní úpravy, například hovězí  
na červeném víně.

KlIŽKa
10

Kulatá plec připomíná tvarem svíčkovou 
a podobně se i upravuje. Lidově se nazývá 

„falešná svíčková“ a jedná se o vysoce kvalitní 
kus masa. Hodí se i na malé steaky na způsob 

medailonků. Loupaná a velká plec jsou  
vhodné na roštěnky, závitky, ptáčky, rolády. 

Tento kus vynikne v jakékoli omáčce,  
při dušení či vaření.

PleC
9

Prorostlá svalovina s výbornými chuťo-
vými vlastnostmi. Hodí se na jakoukoli 

omáčku či vývar, pokud je vyšší, lze  
z něj naříznout i steak. Namletý  

je výtečný do hamburgerů.

KRk
8

Hovězí pupek, zbavený všech tučných 
částí, se hodí na roládu, kapsu, lze ho 

nakrájet na guláš nebo grilovat vcelku. 
Hodí se i k přípravě flank  

steaku na grilu.

Bok a Pupek
5

Jedná se o vysoce namáhané maso 
bohaté na pojivovou tkáň, pevné,  
propracované a dobře prorostlé.  

Vyžaduje velmi dlouhou tepelnou 
úpravu, téměř bezvýhradně se vaří  

a je jedním z nejoblíbenějších  
mas na guláš.

KlIŽKa
2

Velmi kvalitní, libové a křehké maso, 
používá se např. na pravý škrábaný 

tatarák, bifteky a svíčkovou omáčku.

SVíČKová 
4

Výborný kus masa první kategorie  
z předního hřbetu. Měkký, prorostlejší 

kus hovězího, ideální na přípravu  
šťavnatých steaků nebo třeba rostbífu.

VYsoKÝ roŠTěNeC
7

Dělí se na části, které jsou co do  
struktury a jemnosti masa odlišné –  
květovou špičku, vrchní a spodní šál, 

ořech a váleček. Z vrchního šálu  
a květové špičky se připravují skvělé  
ptáčky, závitky i rolády. Spodní šál  

musíte dusit déle, aby změkl.

KÝTa
12

1

3

4

5 6

7
8

9

10

Libovější kus masa, po svíčkové vysoce 
ceněný. Hodí se k rychlým úpravám,  

i na grilování. Nízký roštěnec bez kosti 
se nazývá roštěná.

NíZkÝ RoŠtěNeC
3



SVÍČKOVÁ

HOVĚZÍ

ROŠTĚNÁ

NA GULÁŠ
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Co moŽná NeVíTe  
O hověZím MAse

 
Hovězí maso je vysoce hodnotné. Nejenže obsahuje  

19 % cenných bílkovin, ale je i významným zdrojem látek 
a živin pro krvetvorbu a má vysoký obsah esenciálních 

aminokyselin, vitaminu B12, z mikroživin pak 
železa, zinku a selenu. 

Čerstvé hovězí je jasně červené. Odstín masa závisí  
i na pohlaví, kvalitě výživy a také na tom, z jaké  

části těla je maso naporcováno.  

Při vaření hovězího mějte na paměti zlaté rady našich 
babiček: Pokud chcete uvařit chutný vývar, vložte maso, 

ideálně s kostí, do vody studené. Pokud chcete docílit 
lepší chutě masa a po uvaření ho servírovat nakrájené  

na plátky, pak vložte maso do vody vařící. Lepší  
chuti docílíte, když maso vaříte velmi pozvolna –  
jde o takzvané tažení. Nezapomeňte sbírat pěnu, 

 aby se vývar nezakalil. 

Po uvaření ponořte hovězí maso do studené vody.   
Na vzduchu totiž maso během chvilky osychá, tmavne  

a také se na povrchu vysuší. Když ho ale rychle zchladíte, 
a pak ještě teplé krájíte, neoschne tak rychle. 

Hovězí maso solte až na poslední chvíli. Sůl vytahuje  
z masa vodu a tím ho při delší tepelné úpravě vysušuje.

TIPY
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VÍdeňský  
TAFELSPITZ

PIKANTNÍ   

taTaRák

RosTBíF
se št�ouchanými bramborami 

KdYŽ Maso  
VYZRÁVá

 
Pravá kulinářská i nutriční hodnota přichází  

u hovězího, na rozdíl od vepřového a kuřecího  
masa, až po určité době zrání. Při něm dochází  
k mírné ztrátě vody a maso získává specifické  

vlastnosti, zejména plnou chuť a zajímavě rozvinuté 
aroma. Kromě hovězího Vocílka najdete ve  

vybraných prodejnách BILLA také opravdovou  
lahůdku – stařené hovězí, které prochází procesem 

takzvaného „mokrého staření“. Probíhá tak, že  
se maso po porážce rozbourá na části, zabalí do  

vakua a několik týdnů zraje v chlazeném prostředí 
při optimální teplotě od -1°C do 1°C. Maso se  

tak stává křehčím a chuťově výraznějším.  

TIPY
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Pikantní  
tatarák

I N G R E D I E N C E

 200 G  VOCÍLKA HOVĚZÍ SVÍČKOVÉ 

   1  ŠALOTKA

   1  LŽIČKA MLETÉHO CHILLI

   1  LŽIČKA WORCESTROVÉ OMÁČKY

  1  ŽLOUTEK Z BILLA VEJCE

    SŮL A ČERSTVĚ MLETÝ PEPŘ

   BILLA EXTRA PANENSKÝ   
   OLIVOVÝ OLEJ

   JEMNÉ PLÁTKY ŘEDKVIČEK,  
   OKUREK A KAPARY NA OZDOBU

3 15

Smíchejte hořčici se 3 lžícemi oleje, solí, pepřem  

a vzniklou směs rovnoměrně vmasírujte do  

očištěného masa. Pro lepší soudržnost svažte 

maso kuchyňským provázkem V pánvi rozehřejte  

zbývající olej a maso zprudka osmahněte ze 

všech stran tak, aby se zatáhlo. Maso přemístěte  

na plech do trouby vyhřáté na 100 °C. Pečte  

40-50 minut, maso by mělo zůstat uvnitř  

růžové. Rostbíf nechte vychladnout, zabalte  

do alobalu a nechte přes noc uležet v lednici.  

Vypečenou šťávu uschovejte zvlášť. Druhý den 

krájejte rostbíf na tenké plátky a přelijte šťávou.  

Šťouchané brambory: Brambory oloupejte, osolte 

a uvařte do měkka. Na rozehřátém másle opečte 

nakrájenou jarní cibulku a přidejte slaninu  

nakrájenou na proužky. Do vařených brambor 

nalijte ohřátou smetanu a šťouchadlem na  

brambory zapracujte slaninu a cibulku. V příloze  

by měly zůstat patrné kousky brambor.

8 90

  1 KG  VOCÍLKA ROŠTĚNÉ VCELKU

   6  LŽIC BILLA SLUNEČNICOVÉHO   
   OLEJE

   3   LŽIČKY DIJONSKÉ HOŘČICE

   SŮL A ČERSTVĚ MLETÝ ZELENÝ  
   PEPŘ

   ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY

  1 KG  BRAMBOR

  3  JARNÍ CIBULKY

 100 G VOCÍLKA ANGLICKÉ SLANINY

 50 G  BILLA MÁSLA

   3 DL  BILLA SMETANY

    SŮL

Rostbíf  
se št'ouchanými 
bramborami 

I N G R E D I E N C E

Vídeňský  
tafelspitz

  1 KG VOCÍLKA HOVĚZÍHO ZADNÍHO 

 500 G  KOSTÍ NA POLÉVKU

   2 DL  BÍLÉHO VÍNA

  2 CIBULE, VCELKU

  1 MRKEV, OČIŠTĚNÁ

  1 PÓREK, OČIŠTĚNÝ

   4 BOBKOVÉ LISTY

   NOVÉ KOŘENÍ VCELKU

   SŮL

   ČERSTVÁ PETRŽEL K PODÁVÁNÍ

Do silnostěnného hrnce vložte všechny  

ingredience kromě zadního hovězího a přidejte 

vodu tak, aby bylo vše zakryté. Přiveďte k varu  

a do horké tekutiny vložte zadní hovězí. Vařte  

na mírném ohni dvě hodiny, v průběhu vaření  

odebírejte pěnu a ke konci vývar podle  

chuti osolte. Vyjměte maso a nakrájejte ho  

na centimetr silné plátky. Servírujte v nahřátých 

talířích v přeceděném vývaru a zdobte petrželí. 

Ve vývaru vařené plátky hovězího masa můžete 

podávat také jako samostatný chod s vařenými 

bramborami a křenovou omáčkou.

I N G R E D I E N C E

8 2h

 

- TIp -
Tatarák z hovězího masa zkombinujte  

s tataráčkem zeleninovým, například okurkovo-

-avokádovým. Jedno avokádo rozpulte, vyjměte 

pecku a zakapejte citronovou šťávou.  

V porcelánové míse utřete avokádo pomocí  

vidličky do hladka a přidejte polovinu nastrou-

hané okurky. Osolte, opepřete a chuť dotáhněte 

olivovým olejem a citronovou šťávou. Mistrovské 

dílo dokonáte, když hovězí tatarák proložíte 

vrstvou zeleninového tataráku.

NOC NA  
ODLEŽENÍ

Maso naškrábejte špičkou ostrého nože nebo 

nasekejte na drobné kostičky. Do takto uprave-

ného masa přilijte trochu studené vody, zapra-

cujte strouhanou šalotku, chilli a worcestrovou 

omáčku. Dochuťte solí a čerstvě mletým pepřem. 

Vytvarujte kulatý bochánek, uprostřed udělejte 

důlek, do něhož vklepněte syrový žloutek. Povrch 

žloutku osolte, opepřete, zakapejte olivovým  

olejem a podávejte s plátkem opečeného chleba.



Fotografie: Gunda Dittrich
Styling: Bernadette Wörndl
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Kávový  
LIKÉR 

s rumen

Ostrov 
pokladů 

Chcete darovat nezapomenutelný dárek?  
Zavřete se do kuchyně a pusťte se do výroby jedlých dárků.  

Dovnitř nikoho nepouštějte – vždyť se vám pod  
rukama rodí překvapení!
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Ostrov 
pokladů 

Chcete darovat nezapomenutelný dárek?  
Zavřete se do kuchyně a pusťte se do výroby jedlých dárků.  

Dovnitř nikoho nepouštějte – vždyť se vám pod  
rukama rodí překvapení!
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Karamelové bonbony

40 DÁ R K Y 



a pistáciovými oříšky

GRANOLA S BRUSINKAMI
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Originální osvěžení od 
River Original

Pink Lemonade

Spritzer

Pink Lemonade

Spritzer

Pink Lemonade

Spritzer

Pink Lemonade

Spritzer

Indian Tonic Water

Ginger Ale

Platnost akčních cen: 1.12.2014 – 31.12.2014

Platnost akčních cen: 1.12.2014 – 31.12.2014
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Karamelové 
bonbony

Orangettes  
au chocolat

  310 G   KONDENZOVANÉHO MLÉKA

 100 ML BILLA SMETANY

  450 G   NAŠE BIO TŘTINOVÉHO CUKRU

   BILLA SLUNEČNICOVÝ OLEJ 
   NA VYMAZÁNÍ PLECHŮ 

 

   5  POMERANČŮ 

 250 G  NAŠE BIO TŘTINOVÉHO CUKRU +  
   DALŠÍ NA OBALENÍ

 500 ML VODY

 500 G   ČOKOLÁDY NA VAŘENÍ 

I N G R E D I E N C E

Do hrnce se silným dnem nalijte kondenzované 

mléko a smetanu. Přidejte cukr a za stálého  

míchání přiveďte k varu. Nechte probublávat  

přibližně 15 minut, dokud směs nezhoustne  

a nelepí se. Připravte si dva plechy a vymažte 

je olejem. Pomocí stěrky rozetřete karamel na 

plech. Nechte chvíli prochladnout a potom krájej-

te ostrým nožem čtverečky. Karamely vložte  

do papírových košíčků nebo zabalte do celofánu.

50 40

Pomerančovou kůru nařízněte na osminky a opa-

trně ji oloupejte. Odstraňte vnitřní bílou vrstvu, 

která je hořká. Do velkého hrnce nalijte studenou 

vodu a vložte do ní proužky kůry. Přiveďte k varu, 

zmírněte oheň a nechte 5 minut probublávat. 

Slijte a postup ještě jednou opakujte. Kůru nechte 

okapat a nakrájejte na proužky široké 1 cm.  

V hrnci se silným dnem svařte 500 ml vody  

s cukrem. Do cukrového rozvaru vložte okapanou 

kůru tak, aby byly všechny kousky zcela ponořené. 

Nechte marinovat v sirupu co nejdéle, ideálně 

přes noc. Druhý den vyjměte jednotlivé proužky 

pomocí pinzety a klaďte na plech vyložený pečicím 

papírem. Až kůra oschne, máčejte ji v čokoládě 

rozpuštěné nad párou. Nechte zaschnout  

a uchovávejte v chladu.

36 30 1 DEN NA  
MARINOVÁNÍ

 400 G  NAŠE BIO OVESNÝCH VLOČEK

 100 G  SMĚSI BILLA MANDLÍ, NAŠE BIO  
   SLUNEČNICOVÝCH SEMÍNEK,   
   BILLA VLAŠSKÝCH A BILLA  
   LÍSKOVÝCH OŘECHŮ 

 100 G VYLOUPANÝCH PISTÁCIOVÝCH  
   OŘÍŠKŮ

   2 LŽÍCE SEZAMOVÝCH SEMÍNEK

 50 G SUŠENÝCH BRUSINEK

  4  LŽÍCE NAŠE BIO AGÁVE SIRUPU

  2 LŽÍCE NAŠE BIO JAVOROVÉHO   
   SIRUPU

V hluboké míse promíchejte všechny ingredience. 

Směs přendejte na plech vyložený pečicím papí-

rem a rovnoměrně rozložte. Pečte zprudka  

v troubě předehřáté na 200 °C, dokud směs  

nezezlátne, přibližně 30 minut. V průběhu pečení 

směs jednou promíchejte. Nechte vychladnout  

a granolu přesypte do skleniček nebo do  

průhledných dárkových sáčků. Ozdobte  

štítkem s popisem všech ingrediencí.

Granola 
s brusinkami  

a pistáciovými 
oříšky

I N G R E D I E N C E

8 20

 

- TIP -
Vodu nahraďte smetanou a získáte chuťově 

jemnější variantu kávového likéru. Pohrát  

si můžete i s alkoholem, místo rumu můžete  

použít třeba vodku nebo koňak. Při zdobení 

lahví použijte celé lusky vanilky nebo  

skořice a hvězdičky badyánu.

 

- TIP -
Velmi efektně zapůsobí, když k sáčku  

s granolou přiložíte vlastnoručně psaný recept  

a pár tipů k použití. Granola chutná skvěle  

k snídani s jogurtem nebo mlékem. Vynikne  

i jako posýpka dezertů s krémovým povrchem. 

Nezapomeňte uvést věnování!

43

Kávový likér  
s rumem

I N G R E D I E N C E

 50 ML  SILNÉ PŘEKAPÁVANÉ KÁVY 

 300 G NAŠE BIO TŘTINOVÉHO CUKRU

 200 ML VODY

    1   VANILKOVÝ LUSK 

  500 ML  RUMU 

0,75l 20

Vodu svařte s cukrem a přidejte dřeň  

z vanilkového lusku. Jakmile se cukr rozpustí,  

nechte cukrový rozvar prochladnout. Přidejte  

černou kávu a rum. Dobře promíchejte, přeceďte 

přes jemné sítko a slijte do skleněných lahví  

vypláchnutých horkou vodou. 
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slavnostní  
dezert

24.12.



Fotografie: Peter Mayr
Styling: Bernadette Wörndl

Když k sobě spojíte větrníčky  
z odpalovaného těsta jantarovým karamelem,  

vytvoříte zázrak, kterému Francouzi říkají  
croquembouche. Jeho krása bere dech  

a uznejte, že za námahu  
rozhodně stojí.
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Zlatá 
pyramida

I N G R E D I E N C E

 180 G   BILLA HLADKÉ MOUKY

 250 ML VODY

   80 G   BILLA MÁSLA

       5   BILLA VAJEC

    ŠPETKA SOLI

    MOUČKOVÝ CUKR NA POSYPÁNÍ  
    PYRAMIDY
 
   
    NÁPLŇ

 500 ML  33% SMETANY KE ŠLEHÁNÍ

  100 G CUKRU
 
   
    KARAMEL

 150 G   NAŠE BIO TŘTINOVÉHO 
    CUKRU

 180 ML BILLA SMETANY

   2  LŽÍCE NAŠE BIO JAVOROVÉHO  
    SIRUPU

   50 G  BILLA MÁSLA

50 ČAS NA 
ZDOBENÍ

Croquembouche znamená  
v doslovném překladu „křoupání 

v puse“. Tento na první pohled 
komplikovaný dezert nesmí 

chybět na žádné francouzské 
svatbě nebo při velkých oslavách. 

V tradičních francouzských 
cukrářských knihách ho najdete 
také pod názvem pièce montée, 
větrníčkům se říká profiteroles  

a vyskytují se v mnoha variantách. 
Kombinují se různé varianty těsta 

(nádherně vypadají větrníčky  
kakaové) s rozmanitými náplněmi 

(žloutková, pudinková, kávová) 
a efektním zdobením – zde se 

fantazii meze nekladou a můžete 
použít cukrářské perličky, flitry, 

marcipánová srdíčka, hvězdičky… 
Obzvlášť neodolatelné jsou 

větrníčky plněné vanilkovou 
zmrzlinou a polité rozpuštěnou 
čokoládou. Pokud vám připadá 

příprava dezertu příliš zdlouhavá, 
ušetřete čas tím, že větrníčky  

z odpalovaného těsta přichystáte 
předem. Jednotlivé kuličky  

nechte v rozestupech zamrazit  
a upečte je, až bude mít čas. 

DOPORUČUJE

25
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Hrnec vypláchněte studenou vodou a dejte do něj vodu, máslo  
a špetku soli. Přiveďte k varu a za stálého míchání přisypávejte  

mouku. Míchejte, dokud se těsto nepřestane přichytávat. Až se ze směsi  
vytvoří hladká koule, odstavte těsto na pár minut stranou.  

***
Až vychladne, všlehejte do něj vejce, jedno po druhém.

***
Dva plechy vyložte pečicím papírem a z těsta tvarujte pomocí  

dvou kávových lžiček nebo zdobičky na těsto kuličky o průměru 3 cm. 

***
Troubu předehřejte na 210 °C a kuličky vložte do trouby. V této fázi pečení  
troubu neotevírejte, těsto by nevyběhlo. Po deseti minutách snižte teplotu  
na 190 °C a kuličky pečte dalších 12 minut. Zatímco chladnou, vyšlehejte  

smetanu s cukrem. Spodek každého kousku trochu natrhněte nožem  
nebo hrotem zdobičky a naplňte šlehačkou.

***
Na karamelový krém si připravte velkou pánev a nasypejte  

do ní cukr. Při střední teplotě nechte cukr rozpustit, nemíchejte.  

***
Když se začne cukr roztékat a zabarví se do jantarova, stáhněte pánev  

z ohně a nechte vychladnout. Do zkaramelizovaného cukru vmíchejte dvě lžíce 
smetany a vraťte na oheň. Přiveďte k mírnému varu a přilijte zbývající smetanu, 

javorový sirup a máslo. Karamel použijte na „slepení“ jednotlivých kuliček.

***
Spodní část každého větrníku namočte do karamelu a sestavujte opatrně  

pyramidu. Jako oporu můžete využít papírový kužel, který seženete  
v cukrářských potřebách. Nebo kuličky postupně vyrovnávejte na plochý  

dortový podnos. Základnu tvoří 5 kuliček, druhé patro 5,  
třetí 5, čtvrté 4, páté 3, špičku jedna kulička. 

***
Zbytkem karamelu oviňte pyramidu ze všech stran. 

***
Úplně nakonec korunujte své dílo sprškou moučkového cukru.



 Zimní
pohádka

48 C E S T O VÁ N Í

Bolzano 

TReNTino 

BenáTky

LieNz



www.itsbilla.cz

C E S T O VÁ N Í 49

Le Corbusier nazýval Dolomity „nejkrásnější 

stavbou světa“ a zcela právem. Horské  

masivy jako zkamenělí svědci času střeží 

útulná údolí plná života, nad špičatými  

vrcholy krouží orli, modrá obloha v jedineč-

ném odstínu „azzuro“ dodává energii stejně 

jako slunce, které svítí každý den.  

Od rakouského alpského masivu dělí severní 

Itálii přes 350 ostrých hrotů. Rozkládají se 

na rozloze 5000 m2 v místě prastaré obchod-

ní stezky, která historicky vedla z Vídně do 

Benátek. Dolomity jsou pro svůj jedinečný 

půvab jednou z nejznámějších alpských 

rekreačních oblastí a jejich velká část se 

nalézá v italském regionu Jižní Tyrolsko.  

Za unikání bílou barvou pohoří stojí speciální 

vápenec s vysokým obsahem hořčíku.  

V létě lákají „bledé hory“, jak Dolomity kdysi 

 nazývali místní obyvatelé, k túrám po 

rozeklaných skaliskách, v zimě uspokojí ty 

nejnáročnější milovníky lyžování, protože 

síť sjezdovek je velmi rozvinutá stejně jako 

služby navázané na zimní sporty. Lanovky  

a vleky vás dopraví skoro až do nebe. Ly-

žařské areály jsou položené ve vysoké nad-

mořské výšce, což na sjezdovkách zaručuje 

dokonalou sněhovou peřinu. Zimní lyžařská 

sezóna tradičně začíná koncem listopadu, 

ale sníh najdete na alpských svazích často 

už v říjnu. Relaxace plná síly přírody láká 

mnoho českých turistů i proto, že sever 

Itálie je lehce dostupný autem – z Prahy  

trvá cesta kolem šesti hodin. Ubytování  

si rezervujte raději několik měsíců předem 

(www.itsbilla.cz.) v jednom z útulných 

horských hotýlků. V nabídce cestovní kan-

celáře ITS BILLA Travel najdete i penzion ve 

věhlasném lyžařském areálu Solda, který  

se nachází v nadmořské výšce 1900 metrů.

 

Balzám na tělo i duši

Neodmyslitelnou součástí zimní rekreace 

jsou lázeňské procedury. Typické relaxační 

kúry vycházejí z mocných sil přírody  

a v nabídce služeb spojených s ubytováním 

naleznete možnost saunování, bylinkové 

koupele, solné jeskyně nebo vířivky  

s minerální vodou. Filozofie alpského 

welness čerpá nejen z pozitivních účinků 

nadmořské výšky a vysokohorského podnebí, 

ale využívá síly jedinečného přírodního 

materiálu, z něhož jsou postaveny exteriéry 

i interiéry – všude, kam se podíváte, vidíte 

dřevo. Vědecké průzkumy prokázaly,  

že dovolená v horách má omlazující účinky  

a upevňuje zdraví. Krevní tlak klesá, počet 

červených krvinek stoupá, zatímco váha se 

i bez zvláštního přičinění redukuje. Výrazně 

se zlepšuje i kvalita spánku. Cílem hostitelů 

je, abyste se v jejich kraji cítili co nejlépe. 

Snaha uspokojit všechny smysly cestovatelů 

je patrná z každého úsměvu nebo podání 

jídelního lístku. Dolomity byly v minulosti 

především zemědělskou oblastí, což se odráží 

v celkovém charakteru kraje. Pýcha na 

selské výrobky se prolíná s drsným životem 

horalů a jejich pohnutou historií. Přežití 

v horských oblastech vyžadovalo pečlivé 

obdělávání půdy, které není nadbytek. Na 

minimální ploše zde farmáři pěstují vyhlá-

šená jablka, brambory, zelí a vinaři s láskou 

hýčkají dvacet odrůd vinné révy. 98,8 % 

plochy obdělávané vinaři získalo ochrannou 

známku DOC, a přestože vinice Jižního  

Tyrolska tvoří pouhých 0,7 % vinařské  

plochy Itálie, sbírají jihotyrolská vína kaž-

doročně řadu ocenění. Na více než polovině 

plochy vinic se pěstuje víno červené. Odrůdy 

bílého vína jsou velice rozmanité. Horké 

dny a chladné noci mají za následek, že bílá 

vína z Jižního Tyrolska patří k nejperlivějším 

v Itálii. Do Dolomit není možné jen přijet, 

poklonit se jejich velkoleposti a zase prch-

nout do moderního světa. Původní krása hor 

ukrývá historii milionů let a podmanivým 

způsobem zanechává stopu v přítomnosti 

každého cestovatele. 

V roce 2009 byly Dolomity 
zapsány na seznam kulturního 
dědictví UNESCO. Když se před 
vámi náhle vzepnou výrazné 
profily horských stěn, máte  
pocit, že jste jakousi nevidi-
telnou bránou vstoupili do 
minulosti. Mohutné hory jsou 
nejpůsobivější brzy ráno, když  
se jejich typická bílá barva  
odráží v čerstvě napadaném 
sněhu. 
--- 

Mít apetiT  
jAkO horaL 

 
Drsnější podnebí a charakter Jižního 

Tyrolska se odráží ve zdejší gastronomii. 
Stopy v kulinární tradici zanechalo také 

mnoho staletí habsburské nadvlády. 
Pozůstatkem snoubení s rakouským  

kulinářským uměním jsou malé  
knedlíčky, canederli. Podávají se  

v silném vývaru posypané parmezá-
nem a chutnají výrazně, protože jejich 

součástí je speck. Pokud si chcete dovézt 
gastronomický suvenýr, pak rozhodně 
kus dočerna uzeného specku. Pomalu 
sušená vepřová šunka, která se pyšní 
ochrannou známkou původu IGP, se  
vyrábí z nejkvalitnějšího vepřového 

masa a tajemství její jemnosti spočívá  
v dlouhé době zrání – musí se nechat 

uležet minimálně 22 týdnů. Jihotyrolská  
pohostinnost je příslovečná a navazuje 
na italskou tradici. V každé restauraci 
vám nabídnou primi piatti. Jedná se  

o  těstoviny nejrůznějších tvarů zkombi-
nované s různými ingrediencemi.  

V horalské variantě raviol nebo brambo-
rových gnocchi nechybí houby, slanina  

a tučný sýr. Jako hlavní jídlo si  
dopřejte zvěřinový guláš s knedlíčky  

z polenty. Chuťově nejlepší a také  
vzhledově krásná jablka pocházejí právě 

z jižního Tyrolska. Za jejich kvalitu prý 
může sluneční svit, který na jabloně svítí 

přes 300 dní v roce. Strudel di mele, 
místní varianta štrúdlu, skrývá piniové 

oříšky a nedivte se, když vám k vydatné 
porci číšník nabídne vanilkovou zmrzli-

nu nebo kopeček šlehačky. Ve vánočním 
období uvidíte ve výlohách cukráren 

místní specialitu – zelten. Ovocný chlebí-
ček charakterizuje prolínání rozinek, fíků, 
mandlí, oříšků s chutí medu, perníkového 

koření a rumu.

GASTRONOMIE 
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 CHLEBÍČKY  S PEČENOU ŘEPOU a modřenínem

Při promýšlení silvestrovské tabule vsaďte na rozličnost  
surovin a barevné kombinace. Plán na poslední  

noc v roce musí být bez chybičky, proto nezapomeňte  
na fantastické koktejly.

NEŽ 
ODBIJE  
PŮLNOC 



Fotografie: Gunda Dittrich
Styling: Bernadette Wörndl
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veKY 
S JÁTROVOU PAŠTIKOU 

a jablky na másle

BRUSCH
ETTY

Se SALáMeM 
a křepelčím vejcem 

plněné mandlí 

ŠVESTKY ve SLanINĚ

KOKTEJL Í NeGrOnI 



52 S I LV E S T R

KOKT
EJL 

MiMoSA 

ÍČTVEREÍČ
KY

  S loSoSovoU PěNoU

závITky Z PARMSKÉ ŠUNKYa mozzarelly

RolkY

SE Š
PENÁ

TEM 

a salámem
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závITky Z PARMSKÉ ŠUNKY

 

- TIP -
 Z toastového chleba můžete pomocí tvořítek  

na cukroví vykrájet různé tvary a nabídku  

pohoštění tak zpestřit. Pro milovníky větších 

soust připravte klasické toasty - plátky  

toastového chleba rozřízněte našikmo  

a vzniklé trojúhelníky spojte náplní.

Veky s játrovou  
paštikou 

       6   KRAJÍČKŮ  VEKY

  150 G  KUŘECÍCH JATER

   2   LŽÍCE PORTSKÉHO VÍNA

  1  ŠALOTKA

  2  SARDELOVÁ OČKA

  2  LŽÍCE BILLA OLIVOVÉHO OLEJE

  7  KYSELEJŠÍCH JABLÍČEK

 70 G  BILLA MÁSLA

   ŠPETKA SKOŘICE

   SŮ L A PEPŘ

 

Na olivovém oleji zpěňte nadrobno  

nasekanou šalotku. Do ní vložte sardelová očka  

a pomocí vařečky rozmělněte. Přidejte odblaněná 

a očištěná kuřecí játra a podlijte vínem. Restujte, 

dokud játra nenasáknou tekutinu. Jejich střed  

by měl zůstat narůžovělý. Prochladlou směs 

rozmixujte tyčovým mixérem. Plátky veky potře-

te paštikou. Zdobte polovinami jablek, které i se 

slupkou orestujte na másle a dolaďte skořicí. 

I N G R E D I E N C E

14 20

Čtverečky 
s lososovou 

pěnou

I N G R E D I E N C E

   5  KRAJÍČKŮ BÍLÉHO TOASTOVÉHO 
   CHLEBA 

  100 G  LUČINY

  100 G  BILLA MÁSLA, ZMĚKLÉHO

  100 G  OKURKY, NAKRÁJENÉ NA TENKÉ  
   PLÁTKY 

  100 G  BILLA UZENÉHO LOSOSA +   
   DALŠÍ NA ZDOBENÍ 

    KOPR NA ZDOBENÍ

1522

Máslo utřete s lučinou a přidejte nadrobno  

nakrájeného lososa. Pokud chcete dosáhnout 

jemnější konzistence, pomazánku rozmixujte. 

Chléb rozřízněte na tři proužky a ty rozkrojte na 

tři dílky, z každého plátku chleba tak vytvoříte 

devět čtverečků. Na čtverečky chleba naneste 

pomazánku, zdobte zbylým lososem, plátkem 

okurky a snítkou kopru. Přiklopte čtverečkem 

chleba a zpevněte párátkem.

Chlebíčky  
s pečenou  

řepou 

I N G R E D I E N C E

   1  CELOZRNNÁ BAGETA NEBO  
   CELOZRNNÝ CHLÉB

   2  MENŠÍ ČERVENÉ ŘEPY

  100 G  SEDLČANSKÉHO MODŘENÍNU

    2  LŽÍCE SMETANY 

   1  LŽIČKA ČERSTVĚ 
   NASTROUHANÉHO KŘENU 

    BILLA EXTRA PANENSKÝ 
   OLIVOVÝ OLEJ 

   ČERVENÉ HROZNOVÉ VÍNO NA   
   ZDOBENÍ

1h20

Řepy očistěte, zabalte do alobalu,  

zakápněte olivovým olejem a při 200 °C  

upečte do měkka (asi 50 minut). Nechte  

vychladnout, oloupejte a nakrájejte na kostičky. 

Modřenín rozdrobte a promíchejte se smetanou 

a křenem. Bagetu nakrájejte na plátky. Na každý 

rozprostřete pečenou řepu a sýrovou směs.  

 Zdobte hroznovým vínem.

1 HODINA

šťAStNý  
nový Rok

01. 01.
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Švestky ve slanině 
plněné mandlí 

       20   SUŠENÝCH ŠVESTEK

   2 LŽÍCE KOŇAKU

   4   LŽÍCE HORKÉ VODY

  20  OLOUPANÝCH MANDLÍ

  20  PLÁTKŮ   VOCÍLKA ANGLICKÉ   
   SLANINY

Sušené švestky naplňte uprostřed mandlemi. 

Přelijte horkou vodou a přidejte koňak.  

V nálevu nechte švestky uležet ideálně přes noc. 

Druhý den je vyndejte z nálevu, osušte  

papírovou utěrkou a jednotlivé švestky zabalte  

do plátků slaniny. Troubu rozehřejte 

 na 240 °C. Na plechu vyloženém pečicím 

 papírem pečte švestky dokřupava,  

zhruba 10 minut.

I N G R E D I E N C E

20 20

Závitky z parmské    
šunky  

a mozzarelly

       10   PLÁTKŮ BILLA PROSCIUTTO   
   CRUDO DI PARMA

   1 BILLA MOZZARELLA

     ČERSTVÁ CHEF MENU RUKOLA

   BILLA EXTRA PANENSKÝ    
   OLIVOVÝ OLEJ 

Mozzarellu vyndejte z nálevu a nechte ji  

okapat. Nakrájejte ji na kostičky, které  

vyskládejte doprostřed každého plátku šunky. 

Postupujte tak, aby v každém plátku šunky  

bylo stejné množství mozzarelly. Přidejte pár  

lístků rukoly a zarolujte. Můžete zpevnit  

párátkem. Zakapejte olivovým olejem  

a podávejte s pečivem.

I N G R E D I E N C E

10 5

S I LV E S T R

Rolky 
se špenátem  
a salámem

I N G R E D I E N C E

   1  BILLA LISTOVÉ TĚSTO

 100 G  BILLA SALAME MILANO

  130 G  CHEF MENU ŠPENÁTU

    2  LŽÍCE BILLA EXTRA PANENSKÉHO  
   OLIVOVÉHO OLEJE 

  100 G  CHŘESTU, STERILIZOVANÉHO 

   1  BILLA VEJCE NA POTŘENÍ 

   SŮL A PEPŘ

   KMÍN NA POSYPÁNÍ  
 

1520 15 MINUT  
NA ODLEŽENÍ

Ve velké pánvi rozehřejte olivový olej. Přidejte 

špenát, osolte, opepřete a 5 minut duste. Rozvá-

lené těsto nakrájejte na proužky, každý poklaďte 

plátky salámu, vychladlým špenátem a přidejte 

chřest. Proužky zaviňte a potřete rozšlehaným 

vejcem. Posypejte kmínem a pečte 45 minut  

v troubě vyhřáté na 200 °C.

DOBA NA  
ODLEŽENÍ

PŘI PŘÍPRAVĚ SILVESTROVSKÉ PÁRTY 
VYUŽIJTE KVALITNÍ VÝROBKY ZNAČKY BILLA

BILLA MOZZARELLA 
125 g

BILLA LISTOVÉ TĚSTO 
275 g

BILLA PROSCIUTO  
CRUDO DI PARMA 90 g

BILLA SALAME  
CAMPAGNOLO 100 g



S I LV E S T R 55

Koktejl  
mimosa

Bruschetty  
se salámem  

I N G R E D I E N C E

   2  CIABATTY

   1  STROUŽEK ČESNEKU

    6  KŘEPELČÍCH VAJEC

  100 G  BILLA SALAME CAMPAGNOLO 

      KYSELÉ OKURKY 

    BILLA EXTRA PANENSKÝ  
   OLIVOVÝ OLEJ

1012

Ciabatty nakrájejte na plátky a zprudka  

nasucho opečte na grilovací pánvi nebo v troubě. 

Každý plátek potřete česnekem a zakapejte  

olejem. Křepelčí vejce vařte po dobu necelých 

dvou minut, potom je ponořte do studené  

vody. Oloupejte a rozpulte. Bruschetty zdobte 

salámem, polovinou křepelčího vejce  

a plátkem kyselé okurky.

PŘI PŘÍPRAVĚ SILVESTROVSKÉ PÁRTY 
VYUŽIJTE KVALITNÍ VÝROBKY ZNAČKY BILLA

BILLA SALAME  
MILANO 120 g

BILLA LOSOS UZENÝ  
SKOTSKÝ 125 g

BILLA LOSOS UZENÝ  
S CITRÓNEM 100 g

BILLA LOSOS MARINOVANÝ  
S KOPROVÝM DRESINKEM 190 g

I N G R E D I E N C E

 40 CL   SUCHÉHO SEKTU 

 40 CL  ČERSTVÉ VYLISOVANÉ  
   POMERANČOVÉ ŠŤÁVY

104

Do fléten na šumivé víno rozlijte  

vychlazený suchý sekt a doplňte stejným  

množstvím pomerančové šťávy, kterou  

profiltrujte přes sítko nebo plátno.

Koktejl 
negroni 

120 ML CAMPARI BITTER

120 ML ČERVENÉHO VERMUTU  
   (NAPŘ. CINZANO ROSSO)

120 ML GINU

  4  PLÁTKY ČERVENÉHO POMERANČE  
   NA OZDOBU

    LED

Do nízkých širokých sklenic (tzv. whiskovek) 

vhoďte pár kostek ledu a rovnoměrně rozlijte 

všechny tekuté suroviny. Zamíchejte a podávejte 

zdobené plátkem pomeranče.

I N G R E D I E N C E

4 10
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Styling: Bernadette Wörndl. Fotografie: moodley brand identity; Peter Mayr.
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Platí na vybraných prodejnách. 

SpeCiAlISTé  
nA KRásu
Obdarujte své blízké  
dárky, ze kterých pramení  
svěžest.

Vánoční kazeta  
Adidas Get Ready,  

tělový deodorant, 150 ml,  
sprchový gel, 250 ml

3

Masážní přírodní košík

1

Vánoční balíček  
Gillette Mach 3 Turbo,  

holicí strojek Turbo Razor +  
3 náhradní hlavice,  

gel na holení, 200 ml

5

Vánoční kazeta  
Radox Invigorate s kačenkou,  

sprchový gel 2 v 1, 250 ml  
pěna do koupele, 500 ml 

 sůl do koupele, 400 g

2

Vánoční kazeta  
Garnier Body Repairing Care, 

regenerační krém na ruce, 100 ml, 
regenerační balzám na rty, 4,7 ml, 
regenerační tělové mléko, 250 ml, 
výživný regenerační krém, 50 ml

4
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PRVNÍ REGENERAČNÍ PÉČE AŽ PRO

NOVINKA:

O DNÍ MILIONŮ 
ZÁŘIVÝCH ODLESKŮ.*  

GLISS KUR MILLION GLOSS 
S KONCENTROVANÝM ELIXÍREM 
PRO LESK
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Moje volba. Moje hlava. 
Moje vlasy.

Schauma Fresh it Up!

NEODOLATELNĚ VOŇAVÉ VLASY 
A ZDRAVÉ KONEČKY. 

NOVINKA

B13-00510_GK+Schauma_Billa_Gusto_inz_215x140-02.indd   1 6.10.2014   17:23:04



I N Z E R C E

voLBA!MOJE
Dopřejte si kosmetiku v kvalitě, kterou ocení celá rodina.

1. MY HAIR pěnové tužidlo na vlasy Volume & Fullness pro extra silnou fixaci, maximální objem a push-up efekt, 250 ml, 
2. MY HAIR lak na vlasy Volume & Fullness, 300 ml, 3. MY HAIR lak na vlasy Power & Hold pro silnou fixaci, maximální tvarování  

účesu a novou elasticitu vlasů, 300 ml, 4. MY BODY  krémové tekuté mýdlo Milk & Honey, Almond Milk, Aqua, 500 ml 

Fotografie: moodley brand identity; Julian Mullan.

1

2

3 4

inzerce_AQF_billa_215x140.indd   1 15/10/14   14:35

PRVNÍ REGENERAČNÍ PÉČE AŽ PRO

NOVINKA:

O DNÍ MILIONŮ 
ZÁŘIVÝCH ODLESKŮ.*  

GLISS KUR MILLION GLOSS 
S KONCENTROVANÝM ELIXÍREM 
PRO LESK

* 
 P

ři
 b

ě
žn

é
m

 p
o

u
ži

tí
 M

as
k

y 
p

ro
 1

0 
d

e
n

n
í l

e
sk

 v
 k

o
m

b
in

ac
i s

e 
ša

m
p

o
n

e
m

 
a 

ko
n

d
ic

io
n

é
re

m
 G

li
ss

 K
u

r 
M

il
li

o
n

 G
lo

ss
.

Moje volba. Moje hlava. 
Moje vlasy.

Schauma Fresh it Up!

NEODOLATELNĚ VOŇAVÉ VLASY 
A ZDRAVÉ KONEČKY. 

NOVINKA
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99,90Kč

CENA PŘI NÁKUPU S KUPONEM
Kupon platí pro všechny druhy pracích prášků 
Ariel 20 pracích dávek

Kupon platí od 1. 12. do 24. 12. 2014 a je použitelný pouze v prodejnách BILLA.
Sleva bude odečtena na pokladně po předložení vystřiženého kupónu.

229,90Kč

CENA PŘI NÁKUPU S KUPONEM
Kupon platí pro plenky řady Pampers Sleep&Play 
Maxi 50, Junior 42, Mini 68 a Midi 58

Kupon platí od 1. 12. do 24. 12. 2014 a je použitelný pouze v prodejnách BILLA.
Sleva bude odečtena na pokladně po předložení vystřiženého kupónu.

199,90Kč

CENA PŘI NÁKUPU S KUPONEM
Kupon platí pro všechny Jar tablety 40 ks a 52 ks

Kupon platí od 1. 12. do 24. 12. 2014 a je použitelný pouze v prodejnách BILLA.
Sleva bude odečtena na pokladně po předložení vystřiženého kupónu.

49,90Kč

CENA PŘI NÁKUPU S KUPONEM
Kupon platí pro všechny druhy intimek Discreet 50 ks a 60 ks

Kupon platí od 1. 12. do 24. 12. 2014 a je použitelný pouze v prodejnách BILLA.
Sleva bude odečtena na pokladně po předložení vystřiženého kupónu.

56,90Kč

CENA PŘI NÁKUPU S KUPONEM
Kupon platí pro všechny šampony Head&Shoulders 200 ml

Kupon platí od 1. 12. do 24. 12. 2014 a je použitelný pouze v prodejnách BILLA.
Sleva bude odečtena na pokladně po předložení vystřiženého kupónu.

124,90Kč

CENA PŘI NÁKUPU S KUPONEM
Kupon platí pro čisticí ubrousky Pampers Natural Clean 
Quattro 4x64

Kupon platí od 1. 12. do 24. 12. 2014 a je použitelný pouze v prodejnách BILLA.
Sleva bude odečtena na pokladně po předložení vystřiženého kupónu.

49,90Kč

CENA PŘI NÁKUPU S KUPONEM
Kupon platí pro všechny vložky Naturella 20 ks, 16 ks a 14 ks

Kupon platí od 1. 12. do 24. 12. 2014 a je použitelný pouze v prodejnách BILLA.
Sleva bude odečtena na pokladně po předložení vystřiženého kupónu.
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I N Z E R C E

Vánoční těsta
Ruční vypracování

Bez extra konzervantů
Domácí kvalita

Babické listové těsto



Skoro každý ji zná a mnozí z nás si tuto 
nejznámější českou paštiku pravidelně 
kupujeme. Ano, řeč je o legendární Májce, 
která se nejen v Česku stala synonymem to-
hoto druhu pochutiny. Děláme z ní svačiny, 
bereme ji s sebou na rodinné výlety 
a  dovolené, hodí se na párty s přáteli a blíz-
kými, vychutnáváme při posezení s vínem 
nebo používáme jako vhodnou ingredienci 
pro vaření. A nyní si už můžeme dokonce 
vybrat z více druhů Májek.  Pro milovníky 
paštik s hrubší texturou je tu nově Májka 
s brusinkami a Májka se zeleným pepřem. 
Kdo dává přednost krémovitějším pa-
štikám, ocení jemnost Májky s kuřecím 
masem. Pojďme se podívat, jak a z čeho se 
taková nová Májka v moderním skleněném 
obalu vůbec vyrábí. 

Kvalita surovin je základ 
Nové Májky se vyrábějí ve Slovácké Frutě, 
v jednom ze závodů společnosti Hamé, umís-
těném v Kunovicích u Uherského Hradiště. 
Výrobní proces začíná před zmodernizovanou 
výrobní halou, kde pracovníci přijímají  a kon-
trolují nejdůležitější vstupní suroviny, vepřové 
maso, játra a sádlo, z velké většiny od lokálních 
dodavatelů. Suroviny následně jdou v nerezo-
vých nádobách do skladů, kde jsou nastaveny 
potřebné teplotní režimy. 

Výroba paštikového díla 
Při vstupu do výrobní haly si musí každý bez 
výjimky navléci ochranný plášť i čepec na 
hlavu, pečlivě si umýt  ruce a projít hygienickou 
smyčkou. Do obří procesní nádoby pracovníci 
překlápí vstupní suroviny, které jsou následně 
rozmělněny pomocí kutrových nožů a mělících 
zařízení. Výroba paštikového díla probíhá 
za tepla, takže se během kutrování a mělení 
(tj. procesu krájení a rozmělnění) vstřikuje do 

produktu předčištěná potravinářská pára.
Po této první fázi dochází k mělení na jemnou 
pastovitou hmotu, do níž je přidáno koření, 
zelený pepř nebo sušené brusinky přesně dle 
receptury. Připravené paštikové dílo se posléze 
přečerpává do zásobní nádrže, z níž postupuje 
potrubím přes kontrolní síta zachycující pří-
padné nečistoty. 

Důkladná kontrola
Několikrát prověřené paštikové dílo putuje 
potrubím do zásobníku plničky, ze které je 
rovnoměrně plněno do umytých a speciálně 
ošetřených skleněných obalů. Ty ještě 
před tím prochází inspektorem skla zachycují-
cím poškození nebo znečištění skla. Naplněné 
skleničky jsou po uzavření víčkem podrobeny 
dalším dvěma kontrolním prvkům.
Vakuotester zjišťuje, zda víčko přilnulo k obalu. 
Rentgen zase kontroluje případné nečistoty. 
Funkčnost těchto kontrolních mechanismů 
navíc ještě pravidelně testují samotní zaměst-
nanci, kteří do oběhu posílají některou ze 
závadných atrap.

Sterilace: Aby vydržely doma 
i na cestách
Naplněné a uzavřené skleničky vyskládají pra-
covníci do sterilačních košů, v nichž výrobky 
absolvují nejdůležitější výrobní etapu - steri-
laci. Ve sterilačních tlakových nádobách  čeká 
výrobky tepelné ošetření pod tlakem až 3 barů 
pomocí vody o teplotě do 121 stupňů Celsia. 
Speciální sondy přitom kontrolují, zda byla 
potřebná teplota dosažena i uvnitř výrobku 
umístěného uprostřed sterilačního koše. Díky 
této úpravě vydrží paštika bez úhony skladová-
ní po dobu až tří let, a to i za vyšších teplot, což 
ocení třeba cestovatelé a turisti. 

A další zkoušky...
Vyrobené paštiky jsou následně skladovány po 
dobu 14 dnů při normálních pokojových tep-
lotách, aby se ověřila jejich teplotní stabilita. 
Část vzorků z každé šarže prochází navíc ještě 
termostatickou zkouškou, při které jsou pro-
dukty vystaveny teplotě vyšší 37 stupňů Celsia 
po dobu 7 dnů. Po uplynutí této doby proběhne 
vyšetření mikrobiální stability. Pokud zkouška 
neprokáže žádné živé organismy ani jejich spó-
ry, je výrobek v pořádku a šarže je uvolněna pro 
etiketaci a pak už putuje k zákazníkovi.

Nejdůležitější test: ochutnávka
Nová Májka ve skle, vyrobená podle zcela nové 
receptury, je stejně  jako další výrobky každo-
denně degustována přímo v závodech a také 
na pravidelných každodenních degustacích 
nezávislých osob mimo výrobu. Zkuste Májku 
s novými příchutěmi a s vysokým obsahem 
masa, doma, s přáteli, venku, s vínem nebo jen 
tak, na chuť, a poznáte to sami.

Jak se rodí nová generace oblíbené Májky

K lit i j ák

duktu předčištěná potravinářská páuktu přeř dčdčišištěětě áánáná ppototraravivi ánářská pá

moderním skleněném 

kK li ii j ák

Na www.novamajka.hame.cz uvidíte 
nejen samotnou výrobu nových Májek, 
ale i to, jak lze z paštiky udělat naroze-
ninový dort s brusinkami a co dalšího 
s nimi můžete zažít. 

Paštiky si s chutí dávají i čeští biatlonoví reprezentanti.



Skoro každý ji zná a mnozí z nás si tuto 
nejznámější českou paštiku pravidelně 
kupujeme. Ano, řeč je o legendární Májce, 
která se nejen v Česku stala synonymem to-
hoto druhu pochutiny. Děláme z ní svačiny, 
bereme ji s sebou na rodinné výlety 
a  dovolené, hodí se na párty s přáteli a blíz-
kými, vychutnáváme při posezení s vínem 
nebo používáme jako vhodnou ingredienci 
pro vaření. A nyní si už můžeme dokonce 
vybrat z více druhů Májek.  Pro milovníky 
paštik s hrubší texturou je tu nově Májka 
s brusinkami a Májka se zeleným pepřem. 
Kdo dává přednost krémovitějším pa-
štikám, ocení jemnost Májky s kuřecím 
masem. Pojďme se podívat, jak a z čeho se 
taková nová Májka v moderním skleněném 
obalu vůbec vyrábí. 

Kvalita surovin je základ 
Nové Májky se vyrábějí ve Slovácké Frutě, 
v jednom ze závodů společnosti Hamé, umís-
těném v Kunovicích u Uherského Hradiště. 
Výrobní proces začíná před zmodernizovanou 
výrobní halou, kde pracovníci přijímají  a kon-
trolují nejdůležitější vstupní suroviny, vepřové 
maso, játra a sádlo, z velké většiny od lokálních 
dodavatelů. Suroviny následně jdou v nerezo-
vých nádobách do skladů, kde jsou nastaveny 
potřebné teplotní režimy. 

Výroba paštikového díla 
Při vstupu do výrobní haly si musí každý bez 
výjimky navléci ochranný plášť i čepec na 
hlavu, pečlivě si umýt  ruce a projít hygienickou 
smyčkou. Do obří procesní nádoby pracovníci 
překlápí vstupní suroviny, které jsou následně 
rozmělněny pomocí kutrových nožů a mělících 
zařízení. Výroba paštikového díla probíhá 
za tepla, takže se během kutrování a mělení 
(tj. procesu krájení a rozmělnění) vstřikuje do 

produktu předčištěná potravinářská pára.
Po této první fázi dochází k mělení na jemnou 
pastovitou hmotu, do níž je přidáno koření, 
zelený pepř nebo sušené brusinky přesně dle 
receptury. Připravené paštikové dílo se posléze 
přečerpává do zásobní nádrže, z níž postupuje 
potrubím přes kontrolní síta zachycující pří-
padné nečistoty. 

Důkladná kontrola
Několikrát prověřené paštikové dílo putuje 
potrubím do zásobníku plničky, ze které je 
rovnoměrně plněno do umytých a speciálně 
ošetřených skleněných obalů. Ty ještě 
před tím prochází inspektorem skla zachycují-
cím poškození nebo znečištění skla. Naplněné 
skleničky jsou po uzavření víčkem podrobeny 
dalším dvěma kontrolním prvkům.
Vakuotester zjišťuje, zda víčko přilnulo k obalu. 
Rentgen zase kontroluje případné nečistoty. 
Funkčnost těchto kontrolních mechanismů 
navíc ještě pravidelně testují samotní zaměst-
nanci, kteří do oběhu posílají některou ze 
závadných atrap.

Sterilace: Aby vydržely doma 
i na cestách
Naplněné a uzavřené skleničky vyskládají pra-
covníci do sterilačních košů, v nichž výrobky 
absolvují nejdůležitější výrobní etapu - steri-
laci. Ve sterilačních tlakových nádobách  čeká 
výrobky tepelné ošetření pod tlakem až 3 barů 
pomocí vody o teplotě do 121 stupňů Celsia. 
Speciální sondy přitom kontrolují, zda byla 
potřebná teplota dosažena i uvnitř výrobku 
umístěného uprostřed sterilačního koše. Díky 
této úpravě vydrží paštika bez úhony skladová-
ní po dobu až tří let, a to i za vyšších teplot, což 
ocení třeba cestovatelé a turisti. 

A další zkoušky...
Vyrobené paštiky jsou následně skladovány po 
dobu 14 dnů při normálních pokojových tep-
lotách, aby se ověřila jejich teplotní stabilita. 
Část vzorků z každé šarže prochází navíc ještě 
termostatickou zkouškou, při které jsou pro-
dukty vystaveny teplotě vyšší 37 stupňů Celsia 
po dobu 7 dnů. Po uplynutí této doby proběhne 
vyšetření mikrobiální stability. Pokud zkouška 
neprokáže žádné živé organismy ani jejich spó-
ry, je výrobek v pořádku a šarže je uvolněna pro 
etiketaci a pak už putuje k zákazníkovi.

Nejdůležitější test: ochutnávka
Nová Májka ve skle, vyrobená podle zcela nové 
receptury, je stejně  jako další výrobky každo-
denně degustována přímo v závodech a také 
na pravidelných každodenních degustacích 
nezávislých osob mimo výrobu. Zkuste Májku 
s novými příchutěmi a s vysokým obsahem 
masa, doma, s přáteli, venku, s vínem nebo jen 
tak, na chuť, a poznáte to sami.

Jak se rodí nová generace oblíbené Májky
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Na www.novamajka.hame.cz uvidíte 
nejen samotnou výrobu nových Májek, 
ale i to, jak lze z paštiky udělat naroze-
ninový dort s brusinkami a co dalšího 
s nimi můžete zažít. 

Paštiky si s chutí dávají i čeští biatlonoví reprezentanti.
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www.bozkov.cz
www.pijsrozumem.cz

     Tuzemák

Hrací karty jsou  
součástí balení.

WWW.PIJSROZUMEM.CZ WWW.PIJSROZUMEM.CZ

Božkov Tuzemský
1L

Printer’s Whisky
0,7L    

Napoleon  
Ambassador

0,7L

Božkov Peprmint 
0,5L

Božkov Griotte 
0,5L

Božkov Vaječný 
likér 

0,5L

1L = 219,90 Kč

21990

1L = 285,60 Kč

19990
1L = 214,10 Kč

14990

1L = 179,80 Kč

8990

Platnost cen v termínu od 1. 12. do 31. 12. 2014
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Biohovězí pochází z ekologických chovů speciálních masných plemen. 
Zvířata žijí celý svůj život v přirozeném prostředí na horských pastvách, 

kde mají dostatek pohybu. Slunce, čerstvý vzduch a přirozená rostlinná 
strava se pozitivně odrážejí na kvalitě a chuti masa. 

Dopřejte si kvalitu a vyzkoušejte hovězí maso značky NAŠE BIO.

Mezi nejoblíbenější druhy biohovězího patří:
  . NAŠE BIO hovězí plátky,
 . NAŠE BIO hovězí maso na guláš, 
 . NAŠE BIO hovězí přední,
 . NAŠE BIO hovězí provensálský biftek. 

V BILLE zakoupíte i NAŠE BIO kuře (celé i dělené).
Dodavatelem kvalitního masa pod značku NAŠE BIO je společnost Biopark.

 

Hovězí maso přispívá k vyvážené stravě a obsahuje životně důležité prvky. Vedle své 
vynikající chuti a univerzálnosti v kuchyni je biohovězí maso důležitým zdrojem 

bílkovin, želena, vitaminů skupiny B, vitaminu D, zinku a omega-3 mastných kyselin. 
Navíc má nízký obsah tuku, je tedy vhodné i pro udržování štíhlé linie.

Biohovězězíí pochází z ekk lologiickýký hch chovů speciálních masných pplelemenBiohovězí í pop chází z ekologických chovů speciálních masných pplemen. 
ZZvířata žijí cellýý svsvůjůj žživivot v ppřirozeném prprosostřtřededíí nana hhororskskýých pastvách,

kde mají dostatek pohybu. Slunce, čerstvý vzduch a přirozená rostlinná 
strava se pozitivně odrážejí na kvalitě a chuti masa. 

Š

Biohovězí
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R E J S T Ř Í K 71

R E J S T Ř Í K  R E C E P T Ů R E J S T Ř Í K  R E C E P T Ů

Bruschetty se salámem a křepelčím vejcem  55

Citronovo-mandlové kuličky s kokosem  29

Croquembouche 44

Čtverečky s lososovou pěnou 53

Granola s brusinkami a pistáciovými oříšky  43

Hruškový koláč s marcipánem  29

Chlebíčky s pečenou řepou a modřenínem 31

Kapr v aspiku  28

Karamelové bonbony  43

Kávový likér s rumem  43

Koktejl mimosa  55

Koktejl negroni  55

Losos s rozmarýnem  28 

Makové kuličky s kokosem  29 

Malé cheesecaky se želé z granátového jablka  13

Orangettes au chocolat  43

--- 

Ořechovo-datlové kuličky s vločkami 29 

Pečená dýně s tymiánem 31

Pečená zelenina  28

Pikantní tatarák  37

Pomalu pečená kachna na kaštanech a meruňkách  31

Rolky se špenátem a salámem  54

Rostbíf se šťouchanými brambory  37

Salát s kozím sýrem a granátovým jablkem  13

Smetanový krém z lososa  29

Švestky ve slanině plněné mandlí  54

Veky s játrovou paštikou a jablky na másle  53

Vepřové medailonky se salsou z granátového 

jablka, datlí a pomerančů  13

Vídeňský tafelspitz  37

Závitky z parmské šunky a mozzarelly  54

--- 

 jARA
---

Až se zima rozloučí a vládu nad zemí předá jaru,  
přinesou první sluneční paprsky úrodu v podobě křehkých  

salátů, šťavnatého chřestu, sladkého hrášku a jarní  
cibulky. Jak s nimi nejlépe naložit?

 
Plus: Velikonoce se neobejdou bez dozlatova upečeného  

kuřátka s nádivkou – nechte v ní zazářit spoustu bylinek.  
Abyste hodovali jako králové, přineste na stůl  

domácí pečivo.

Příští číslo časopisu  
Gusto vychází

 4. 3. 2015
---
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Toblerone  
ONE by ONE, 200 g

Akční cena platí pro nákup jednoho výrobku.

Pilsner Urquell
1 l
Platí do vyprodání zásob. 
Akční cena platí pro nákup jednoho výrobku.

Ballantines 
0,7 l

Akční cena platí pro nákup jednoho výrobku.

-25%

Poctivé  párky 
Vídeňské,  
Debrecínské, 180 g
Akční cena platí pro nákup jednoho výrobku. Akční cena platí pro nákup jednoho výrobku.

Nivea  
styling na vlasy, 250 ml

-40%

Listerine
Total Care, 500 ml
Akční cena platí pro nákup jednoho výrobku.

-33%

-31%

Ballantines_Inzerce_215x280_A_04_FINAL.indd   1 17.10.2014   15:28:56

-27%

*1. 12. 2014 do 31. 12. 2014*

-16%



Ballantines 
 0,7 l

Platnost kupónu je od 1. 12. 2014 do 31. 12. 2014  
a je platný pouze v prodejnách BILLA.

běžná cena
399,00 Kč

29900
-25%

Toblerone  
ONE by ONE, 200 g

Platnost kupónu je od 1. 12. 2014 do 31. 12. 2014  
a je platný pouze v prodejnách BILLA.

běžná cena
119,90 Kč

7990

-33%

Listerine
Total Care, 500 ml

Platnost kupónu je od 1. 12. 2014 do 31. 12. 2014  
a je platný pouze v prodejnách BILLA.

běžná cena
145,90 Kč

9990
-31%

Nivea  
 styling na vlasy 

250 ml

běžná cena
99,90 Kč

5990

Platnost kupónu je od 1. 12. 2014 do 31. 12. 2014  
a je platný pouze v prodejnách BILLA.

-40%

Pilsner Urquell
 1 l

Platí do vyprodání zásob. 
Platnost kupónu je od 1. 12. 2014 do 31. 12. 2014  

a je platný pouze v prodejnách BILLA.

běžná cena
179,90 Kč

14990
-16%

Platnost kupónu je od 1. 12. 2014 do 31. 12. 2014  
a je platný pouze v prodejnách BILLA.

Poctivé  párky 
Vídeňské,  

Debrecínské, 180 g

-27% běžná cena
54,90 Kč

3990

*1. 12. 2014 do 31. 12. 2014*
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