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Oslávte s nami

Valentína

O pôvode Dňa svätého Valentína vieme síce pomerne
málo, ale určite by sme ho nemali hľadať v Amerike. Tá síce
predstavuje jeho dnešnú komerčnú tvár, no neviaže ju s ňou
žiadne historické puto.

Valentín nie je

americká tradícia
Kto bol skutočný svätý Valentín,
dnes nevieme, pretože existuje
niekoľko legiend o jeho pôvode.
Jedna z legiend hovorí, že pôvodne
pohanský kňaz Valentín, ktorý sa
obrátil na kresťanskú vieru, žil
v Ríme, kde platil dekrét cisára
Claudia. Ním sa zakazovalo
rímskym vojakom ženiť sa, pretože
manželské radosti by ich odvádzali
od plnenia vojenských povinností.
Svätý Valentín považoval toto
nariadenie za porušenie Božích
zákonov a snúbencov v tajnosti

oddával. Za to skončil vo väzení.
Aj tam pomáhal kresťanom,
posilňoval ich modlitbami
a robil zázraky. Keďže Valentín
sa svojej kresťanskej viery
nevzdal, 14. februára roku 270 ho
Rimania popravili. Pred svojou
popravou stihol prinavrátiť zrak
a sluch postihnutej dcére svojho
žalárnika, do ktorej sa, podľa
legendy, dokonca zamiloval. Jej
otca, Asteria, uzdravenie dcéry
presvedčilo a s celou svojou
rodinou sa mu dal pokrstiť.
V súvislosti so žalárnikovou
dcérou sa traduje, že pred svojou
smrťou poslal dievčaťu lístok
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s podpisom „Od Tvojho Valentína.“
Sviatok svätého Valentína sa
začal v katolíckej cirkvi oficiálne
sláviť počas pontifikátu pápeža
Gelasia I., 14. februára roku 496.
Vo svojej podstate vlastne nahradil
pohanské sviatky zv. luperkálie,
ktoré sa od nepamäti v Ríme slávili
15. februára.

Prvá „valentínka“

bola poslaná pred
takmer 500 rokmi
Valentínske pozdravy si ale
začali ľudia posielať až oveľa
neskôr. Prvú „valentínku“ vraj
poslal orleánsky vojvoda Charles
svojej manželke v 15. storočí
z londýnskeho väzenia, ale tradícia
sa rozšírila najviac v 19. storočí,
kedy sa svätovalentínske pozdravy
začali vyrábať hromadne. Tohto sa

chytili aj obchodníci a postupne
začali ponúkať valentínske
pohľadnice, čokolády, kytice,
hračky, či šperky.
K nám, na Slovensko však
Sviatok zamilovaných začal
prenikať až po roku 1990, a to v tej
najkomerčnejšej podobe. Obchody
na nás útočia zo všetkých strán
s bohatou ponukou valentínskych
srdiečok, plyšových hračiek
a čokolád vo valentínskom balení.
Z tohto dôvodu sa k tomuto
mnohí ľudia stavajú s veľmi
extrémnymi postojmi – niektorí
ho zbožňujú, iní ho úplne ignorujú.
Pravdepodobne najlepším
riešením je zachovať si zdravý
nadhľad. Napokon, ľúbiť by sme
sa predsa mali každý deň v roku,
a nie iba na Valentína. J

Tip

Nezabúdajte, že aj keď má vaša partnerka
k
Valentínovi vlažný postoj, nejakú drobnosť
pre mužov:
v kútiku duše očakáva. Každý z nás totiž
potrebuje k životu prejavy lásky a priateľstva
v podobe bozkov, objatí, či pohladení, ktoré v nás
prebúdzajú tie najkrajšie pocity. Prečo teda aspoň jeden
deň v roku neprežívať lásku ešte intenzívnejšie? Určite nejde o to
kupovať množstvo nezmyselných zbytočností, ale je milé svoje
city prejaviť 14. februára aspoň o niečo viac. Kyticu kvetov či
čokoládu neodmietne žiadna žena.

V každom prípade platí pre všetkých, ktorí máte niekoho radi, že doma
a s láskou pripraveným valentínskym menu určite nič nepokazíte.
Okrem vlastnoručne navarenej či napečenej dobroty nezabúdajte na
úpravu stola.

A ešte tip

pre tých, ktorým momentálne
ten pravý/á chýba:
Aj vy môžete osláviť tento deň, pretože
láska medzi partnermi je iba jedna
z podôb lásky. Pripravte si Valentín plný
lásky s deťmi, alebo pozvite rodičov či
nezadaných priateľov a ponúknite
im niečo z nášho menu!
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Predjedlá

RUSKÝ
CVIKLOVÝ ŠALÁT

so sušenými slivkami
a orechmi
PORCIE:

CVIKLOVÝ ŠALÁT NA RUSKÝ
SPÔSOB. RUSKÝ ŠALÁT
Z VARENEJ CVIKLY SO
SUŠENÝMI SLIVKAMI
A ORECHMI OSVIEŽI A NAPLN
TELO VITAMÍNMI. AK BY STE
CHCELI SPRAVIŤ O NIEČO
NEZDRAVŠIU VERZIU, POUŽITE
NAMIESTO KYSLEJ SMOTANY
MAJONÉZU.

2

z 1 stredne veľká repa,
cca 200 g
z 2 kusy sušených sliviek
z 1 strúčik cesnaku
z 1/2 pohára kyslej smotany
z štipka (5 g) morskej soli

POSTUP:
Slivky vložíme do vriacej vody na dobu 15 minút a po vybratí
sušené ovocie jemne nasekáme nožom.
Surovú cviklu varíme 45 minút - 1,5 hodiny podľa potreby. Po
dovarení ešte teplú ošúpeme. Nastrúhame ju nahrubo alebo
nasekáme.
Cesnak rozdrvíme, syr nastrúhame alebo nasekáme na malé
kocky.
Kyslú smotanu zmiešame v samostatnej miske s citrónovou
šťavou, soľou a korením.

BILLA
Kyslá
smotana

Nakrájanú zeleninu, sušené slivky,
syr a pretlačený cesnak zmiešame
v šalátovej miske.
Oblejeme pripraveným
dresingom z kyslej
smotany.

pivo
a
v
k
e
r
P hodná
la

z šťava z polovice citróna
z hrsť nasekaných
vlašských orechov
z 25 g strúhaného tvrdého
alebo polotvrdého syra

chuť
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Tip:

V obchodoch
s potravinami
dostanete kúpiť
predvarenú repu,
čo vám výrazne
ušetrí čas prípravy.
Stačí ju zohriať.

Predjedlá

BRUSCHETTA JE
ŠPECIALITA Z TOSKÁNSKA,
STRETNETE SA TAM S ŇOU
V RÔZNYCH VARIÁCIÁCH.
RECEPT S PARADAJKAMI
A BAZALKOU JE
ZÁKLADNÝM A DOKAZUJE,
ŽE V JEDNODUCHOSTI
JE KRÁSA. CHUŤ
TOHTO RECEPTU JE
PRIAMO ÚMERNÁ
KVALITE A ČERSTVOSTI
JEDNOTLIVÝCH
INGREDIENCIÍ, HLAVNE
CHLEBA, PARADAJOK
A OLIVOVÉHO OLEJA.

TALIANSKA
BRUSCHETTA

s paradajkou
a bazalkou
PORCIE:

z 1/4 kg paradajok
z 1 PL nasekaných
bazalkových listov
z 1 strúčik cesnaku
z 3 PL olivového oleja

2

z 1/2 cibule
z soľ, mleté čierne
korenie podľa
chuti
z chlieb

POSTUP:
Paradajky pokrájame na
drobné kúsky, pridáme
bazalku, soľ, mleté čierne
korenie, nadrobno nakrájanú
cibuľu, cesnak a zalejeme
olivovým olejom. Spolu
premiešame a necháme
v chlade odstáť 20 minút.
Hriankový chlieb potrieme
olivovým olejom a opečieme
dozlatista. Môžeme potrieť
cesnakom. Opečený chlieb
podávame s paradajkovou
zmesou.

Pre kuchá
rov

- začiatočn

a tých, čo íkov
nemajú
nikdy čas
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Predjedlá

Exotik

pre labužna
íkov,
a navyše v
eľm
efektný do i
jem

TATARÁK
Z LOSOSA

s avokádom
a mangom
PORCIE:

2

TENTO TATARÁK Z LOSOSA JE
VLASTNE VEĽMI JEDNODUCHÝ
RECEPT. UŽ SAMOTNÁ KOMBINÁCIA
TRIA LOSOS-AVOKÁDO-MANGO JE
PERFEKTNÁ A POKRM JE NAVYŠE
EŠTE VYLEPŠENÝ MIERNE PIKANTNOU
CITRÓNOVOU MARINÁDOU.
Trik je aj v podaní tataráku na tanieri.
Tri elegantné kruhy naukladané na seba
vyzerajú veľmi efektne a vaši hostia sa
budú cítiť veľmi výnimočne.

z 200 g filetov z lososa,
nakrájaných na kocky
z 2 avokáda, nakrájané na kocky
z 250 g manga, nakrájaného na
kocky
z 2 lyžice (30 ml) olivového oleja
z 1 bio citrón (džús + kôra)
z 1/4 malej čili papričky
z mleté čierne korenie
z soľ
z 1 strúčik cesnaku, rozdrvený
z 2 polievkové lyžice
(25 g) sezamových semiačok
z rukola

BILLA
Premium
mango
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POSTUP:
V menšej miske pripravíme marinádu
s olivovým olejom, citrónovou šťavou
a kôrou. Pridáme pretlačený cesnak,
mleté čili korenie a dochutíme soľou
a korením.
Potom potrebujeme 3 stredne veľké
misky – do jednej dáme lososa, do
druhej avokádo a do tretej mango.
Kocky nakrájaného lososa zalejeme
2/3 marinády a pridáme sezamové
semiačka. Chladíme minimálne 30
minút v chladničke.
Zvyšnú 1/3 marinády rozdelíme na dve
časti a rovnomerne polejeme avokádo
a mango, obe nakrájané na kocky.
Mango potom scedíme v sitku, aby
nebolo príliš šťavnaté.
Vložíme priamo do taniera, ideálne
pomocou menšej okrúhlej formy na
pečenie. Najprv dáme vrstvu manga,
potom vrstvu avokáda a nakoniec
lososovú. Vrch ozdobíme rukolou
a ihneď podávame!

Hlavné jedlá

SALMONE

da Firenze
PORCIE:

2

z 400 g lososa
z 1/2 šálky cibule,
nakrájanej na kocky
z 3 veľké strúčiky
cesnaku, prelisované
z 150 g čerstvého
špenátu, nasekaného
z 200 g húb porto bella,
nakrájaných na plátky
z 1/4 šálky bieleho vína
z 3/4 šálky smotany na
šľahanie
z soľ
z 1/2 ČL červenej papriky
z 1 PL olivového oleja

NÁZOV „SALMONE DA FIRENZE“ ZNAMENÁ V TALIANČINE „LOSOS Z FLORENCIE“,
PRETOŽE PRÁVE Z FLORENCIE TOTO CHUTNÉ JEDLO POCHÁDZA. ĽAHKÉ KRÉMOVÉ
JEDLO Z LOSOSA, KTORÉ SA ĽAHKO PRIPRAVUJE A JE HOTOVÉ ASI ZA 20 MINÚT.
RECEPT POZOSTÁVA ZO ŠŤAVNATÉHO, JEMNÉHO, PEČENÉHO LOSOSA A JE
DOPLNENÝ KRÉMOVÝM ŠPENÁTOM S HUBAMI.
POSTUP:
Rúru predhrejeme na 220 oC a malý plech
vyložíme papierom na pečenie.
Spodok lososa potrieme olejom
a položíme ho kožou nadol na
papier na pečenie. Lososa
dochutíme soľou a korením.
Pečieme 13 - 18 minút,
v závislosti od veľkosti
BILLA
a hrúbky lososového steaku.

Bio Baby
špenát

Počas pečenia lososa
rozohrejeme veľkú panvicu
na strednom ohni. Pridáme
trochu olivového oleja
a na kocky nakrájanú
cibuľu. Podusíme cibuľu
do sklovita. Pridáme huby,
cesnak a špenát. Prikryjeme
a za občasného miešania
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necháme špenát uvariť. Pridáme biele víno.
Dusíme niekoľko minút, aby sa alkohol
uvaril a vyprchal.
Pridáme smotanu na šľahanie a dobre
premiešame. Dochutíme soľou a červenou
paprikou. Premiešame a pár minút
povaríme. Na uvareného lososa položíme
špenátovo-hubovú zmes.

Akú
prílohu
zvoliť k florentskému lososovi?
Najlepšie na tom je, že k lososovi
z Florencie môžete podávať doslova –
NIČ. Jedlo je dokonalé tak, ako je. Pokiaľ
máte potrebu ešte niečo pridať, môžete
ho podávať so zemiakovou kašou,
s cestovinami, alebo s extra zeleninou.

Hlavné jedlá
z
z

KURACÍ ŠALÁT

Na kuraciu marinádu:
z 3 lyžice olivového
oleja
z 2 ČL citrónovej
šťavy
z 1 ČL cesnaku,
podrveného

s avokádom a špargľou
s dresingom z kešu
PORCIE:

300 g kuracích pŕs
1 PL repkového oleja na varenie

2

TENTO KURACÍ ŠALÁT V PALEO ŠTÝLE JE OSVIEŽUJÚCI, ZDRAVÝ A SUPER CHUTNÝ! ŠŤAVNATÉ
MARINOVANÉ KURACIE MÄSO SA VÝBORNE HODÍ
K ČERSTVEJ ZELENINE, CHRUMKAVEJ ŠPARGLI,
SVIEŽEMU AVOKÁDU A „MLIEČNE KRÉMOVÉMU“
CITRÓNOVÉMU DRESINGU – VŠETKO DOPLNENÉ
ĽANOVÝMI SEMIAČKAMI.

BILLA
Kešu orechy

Pre íkov
mirleovcneptov

Dressing z kešu a citróna:
z 1/3 šálky kešu
orechov, vopred
namočených
z 4 lyžice vody
z 1 PL mandľového
(alebo iného
orechového) mlieka
Šalát:
z 100 g šalátových
listov
z 1 avokádo
z 150 g špargle
z 2 lyžice petržlenovej
vňate

z
z
z

z
z
z
z

z
z

1/4 lyžičky kurkumy
(nemusí byť)
1/4 ČL soli
1/4 ČL čerstvého
mletého čierneho
korenia
3 lyžice citrónovej
šťavy
1/2 ČL cesnaku,
podrveného
1/4 ČL kurkumy
soľ a korenie podľa
chuti
2 lyžice ľanových
(alebo sezamových)
semiačok
soľ a korenie podľa
chuti

POSTUP:
Všetky suroviny na marinádu dáme do misky
a spolu premiešame, do misky vložíme kuracie
prsia a v marináde rovnomerne obalíme.
Zakryjeme a necháme marinovať minimálne
hodinu a ideálne cez noc.

FIT ALEO
aP

Do misky dáme kešu orechy a toľko teplej vody,
aby sme ich zakryli, misku prikryjeme a necháme
aspoň 15 minút odležať, zatiaľ pripravíme mäso.
Kuracie prsia nakrájame priečne, na cca 2 – 2,5
cm hrubé kúsky. Na liatinovej panvici na silnom
ohni roztopíme 1 PL oleja. Keď je panvica veľmi
horúca, dáme ju na strednú teplotu. Kuracie
prsia restujeme z každej strany asi 5 minút, aby
boli zvonka zlatohnedé.
Zvyšnou marinádou zalejeme kuracie mäso,
keď zostávajú ešte posledné 2 - 3 minúty
varenia. Vyberieme kuracie mäso a necháme ho
odpočívať, kým si pripravíme zvyšok šalátu.
Namočené kešu orechy, vodu, mandľové
mlieko, cesnak a kurkumu rozmixujeme
vysokovýkonným mixérom (vhodným aj na
orechy) do hladkej krémovej konzistencie. Ak
chceme mať redšiu konzistenciu, pridáme viac
vody. Podľa chuti dosolíme a okoreníme.
Stredný hrniec s vodou privedieme do varu.
Drevené konce špargle odrežeme a zvyšnú
špargľu prekrojíme na polovicu. Do vriacej
vody pridáme špargľu a 1 minútu blanšírujeme.
Scedíme a špargľu ponoríme do misy s ľadovo
studenou vodou.
Naukladáme prsia na taniere, špargľu
nakrájame na cca 4 cm kúsky, avokádo na plátky
a poukladáme na tanier.
Posypeme semiačkami, petržlenovou vňaťou,
soľou a korením. Pokvapkáme zálievkou z kešu
a citróna a podávame.
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Hlavné jedlá

Medovo-cesnakové

BRAVČOVÉ KOTLETY
PORCIE:

2

PRÍPRAVA RECEPTU NA VYKOSTENÉ BRAVČOVÉ KOTLETY
S ĽAHKOU OMÁČKOU Z MEDU A CESNAKU TRVÁ LEN
15 MINÚT, POKIAĽ SA ROZHODNETE PODÁVAŤ ICH
NAPRÍKLAD SO ŠALÁTOVÝMI LISTAMI. S OPEKANÝMI
ZEMIAKMI NA VYSOKEJ TEPLOTE TO MÔŽETE STIHNÚŤ
UŽ ZA 30 - 40 MINÚT.
Mäso:
z 400 g vykostených bravčových
kotliet (3 bravčové kotlety)
z soľ
z mleté čierne korenie
z 1 polievková lyžica rastlinného
oleja
z 2 lyžice masla
z 3 strúčiky cesnaku, nadrobno
nakrájané
z čerstvý rozmarín (alebo
petržlenová vňať)

Medový dresing:
z 3 lyžice medu
z 2 lyžice teplej vody
z 1/4 lyžičky soli
z 1/2 čajovej lyžičky
jablčného octu
z kajenské korenie

Rýchrleovka

p
ov
milovník kej
s
gurmán y
klasik

POSTUP:
Bravčové kotlety ochutíme soľou a mletým čiernym korením,
z oboch strán mäsa. Všetky ingrediencie na medový dresing
dôkladne spolu zmiešame.
Zahrejeme (ideálne) liatinovú panvicu na vysokú teplotu.
Pridáme rastlinný olej a 1 lyžicu masla. Na rozpálený olej
pridáme bravčové kotlety a smažíme nepretržite z každej
strany 3 - 4 minúty alebo dovtedy, kým povrch nezhnedne.
Preklopíme na druhú stranu a opakujeme to isté.
Bravčové kotlety dáme na jednu stranu panvice a pridáme
zvyšné maslo a cesnak a dusíme cca 15 sekúnd, alebo kým
cesnak nezhnedne. Pridáme medovú cesnakovú omáčku,
povaríme, aby omáčka
zhustla, alebo kým
omáčka nezíska
jantárovo hnedú
farbu. Omáčkou
oblejeme
bravčové kotlety.
BILLA
Vypneme oheň,
Včelí med
ozdobíme čerstvým
rozmarínom a ihneď
agátový
podávame.

S ČÍM PODÁVAME?
Toto jedlo sa najlepšie podáva s jednoduchou prílohou, ako je
špargľa s cesnakovým maslom. Alebo listový šalát s olivovým
olejom a citrónom. Môžeme zvoliť aj opekané zemiaky:
zvonka svieže a vo vnútri nadýchané, takže sú ľahkou
prílohou, ktorá sa hodí takmer ku každému jedlu!
OPEKANÉ ZEMIAKY:
z
z

200 g malých
zemiakov
2 PL olivového
oleja

z

Na dochutenie: soľ, sušené alebo
čerstvé bylinky, drvená rasca, mletá
červená paprika, sušený cesnak alebo
grilovacie korenie, korenie na pečené
zemiaky (podľa vlastných preferencií)

Zemiaky nemusíme šúpať. Ak máme malé zemiaky, môžeme
ich nakrájať na polovicu alebo ak sú úplne malé, pred
pečením ich jednoducho popicháme vidličkou alebo nožom,
aby mohla para unikať.
Zemiaky nakrájame na cca 3 cm hrubé mesiačiky. Rúru
predhrejeme na veľmi horúcu teplotu. Pridáme olivový olej
a korenie či bylinky a na plechu vystanom papierom na
pečenie opekáme v rúre domäkka.

AKO DLHO PIECŤ ZEMIAKY A NA AKEJ TEPLOTE?
Nasledujúce časy varenia sú pre 3 cm veľké zemiaky a v
závislosti od nastavenej teploty pečenia:
z
z
z
z

pečieme pri 180 °C: 45 – 50 minút
pečieme pri 190 °C: 40 – 45 minút
pečieme pri 210 °C: 30 – 35 minút
pečieme pri 230 °C: 20 – 25 minút
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Hlavné jedlá

v,
Pre vegiáánnoov
vegetarčo držia
a tých,
iu
štíhlu lín

CUKETOVÉ
CESTOVINY
Cestoviny:
z 4 veľké cukety alebo
200 g nemúčnych
cestovín (ryžové,
fazuľové,
šošovicové...)
z 200 g šampiňónov
porto bella,
odstopkovaných
a husto nakrájaných
na plátky
z 1 lyžica olivového
oleja
Avokádovo-špenátové
pesto
z 1 avokádo, rozpolené,
odkôstkované
a olúpané
z 3 šálky baby špenátu
z 1 polievková lyžica
surových píniových
orieškov (alebo
vlaškých orechov,
kešu, mandlí)
z 2 strúčiky cesnaku
z 1 limetka
z 1/4 až 1/2 čajovej
lyžičky morskej soli
z štipka čili
Na ozdobenie:
z sezamové semienka
z píniové alebo iné
orechy (rovnaké ako
v peste)

so špenátovým
pestom
a hubami
PORCIE:

2

VEĽMI JEDNODUCHÉ, ALE PRÍCHUŤOU NABITÉ
CESTOVINY. HUBY DODÁVAJÚ V CHLADNOM
ZIMNOM DNI PRÍJEMNÚ POHODU A PESTO JE
VĎAKA AVOKÁDU, ŠPENÁTU, ORECHOM A SEZAMU
PREPLNENÉ MIKROŽIVINAMI.
VĎAKA MALÉMU MNOŽSTVU POTREBNÝCH SUROVÍN
A ASI 30 MINÚTAM ČASU NA PRÍPRAVU MÁTE VEĽMI
RÝCHLO VÝŽIVNÚ A MIMORIADNE CHUTNÚ VEČERU.

HUBY: Olivový olej dáme na veľkú panvicu a po
rozohriatí pridáme huby. Za občasného miešania
restujeme 10 - 12 minút, kým sa huby sfarbia do
zlatohneda. Odstavíme zo sporáka.
PESTO: Kým sa huby varia, pripravíme si pesto
tak, že do výkonného kuchynského robota
pridáme avokádo, baby špenát, surové orechy,
cesnak, limetkovú šťavu, morskú soľ a čili.
Mixujeme 2 - 3 minúty, kým nebudeme mať
hodvábne jemnú a krémovú omáčku z pesta.
CESTOVINY: Nemúčne cestoviny z ryže, fazule,
červenej šošovice a podobne pripravíme podľa
návodu na obale.
Ak si vyberieme cuketové rezance, môžeme ich
podávať surové alebo varené. Cuketu najprv
ošúpeme, zbavíme jadierok a stredovej dužiny.
Na výrobu takýchto cestovín je ideálny špiralizér
– špeciálny stroj alebo krájač zeleniny, pomocou
ktorého si takto jednoducho vyrobíme zeleninové
špagety. Klasicky ich vieme pripraviť aj nožom na
doske, ale nebudú také dokonalé. Cuketu najskôr
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nakrájame na tenké plátky približne hrúbky
špagiet. Plátky potom ešte pozdĺžne nakrájame
v tej istej hrúbke, čím sa dopracujeme k rezancom
približne štvorcového prierezu. S krásou rezancov
si príliš nelámeme hlavu, ide skôr o to, aby mali
približne rovnakú hrúbku, vtedy sa na panvici
udusia rovnako rýchlo.
Ak ich chceme uvariť, pridáme polovicu „cestovín“
na veľkú panvicu s trochou olivového oleja a za
častého miešania dusíme 5 - 6 minút. Potom
to isté urobíme s druhou polovicou. Keby sme
všetky „cestoviny“ vložili naraz, neprevarili by sa
rovnomerne.
Cuketové rezance alebo iné cestoviny dáme
do veľkej misy. Na vrch dáme pesto, opatrne
premiešame a rozdelíme na dva taniere.
Na vrch dáme šampiňóny a posypeme morskou
soľou. Môžeme ozdobiť semiačkami a orieškami,
ktoré sme predtým krátko orestovali na suchej
panvici.
Podávame ihneď.

Dezerty

NEPEČENÝ
CHEESECAKE

z ricotty
PORCIE:

CELÁ TORTA, 10-12 KUSOV
ZÁKLAD TOHTO NEPEČENÉHO RICOTTOVÉHO TVAROHOVÉHO
KOLÁČA JE ZMESOU GRAHAMOVÝCH KREKROV, MASLA
A CUKRU SO ZÁZVOROM A ŠKORICOU. NA VRCHOLE JE
BOBUĽOVITÉ OVOCIE A KVAPKA MEDU.
POSTUP:
Za stáleho miešania varíme maslo a cukor
v malom hrnci na miernom ohni, kým sa
cukor nerozpustí, cca 4 minúty. V miske
spojíme nadrobené maslové sušienky,
soľ, zázvor a škoricu. Premiešame
s rozpusteným maslom, kým zmes nebude
pripomínať vlhký piesok. Zatlačíme zmes
do tortovej formy s priemerom 20 cm.
Prikryjeme igelitom a chladíme 1 hodinu
v chladničke.

Na cesto:
z 5 lyžíc masla
z 3 lyžice
kryštálového
cukru
z 160 g rozdrvených
maslových
sušienok BILLA
(asi 10 - 12 celých
sušienok)
z 1/4 čajovej lyžičky
soli
z 1/4 čajovej lyžičky
mletého zázvoru
z 1/4 čajovej lyžičky
škorice

Medzitým elektrickým mixérom vyšľaháme
ricottu, smotanu, med, citrónovú kôru, soľ
a zázvor dohladka. Rozotrieme plnku do
vychladeného cesta pomocou špachtle,
aby sme pekne vyhladili vrch. Prikryjeme
igelitom a znovu chladíme v chladničke, kým
plnka nestuhne, asi ďalšie 2 hodiny.
Spojíme čerstvé bobuľovité ovocie, cukor
a citrónovú šťavu v strednej miske.
Necháme stáť 15 - 30 minút pri izbovej
teplote, kým sa bobule nestanú šťavnaté.

Na plnku:
z 500 g ricotty, izbovej teploty
z 250 g smotany, izbovej teploty
z 80 g medu
z kôra z 1 bio citróna
z 1/4 lyžičky soli
z štipka mletého zázvoru
Na polevu:
z 200 g rôzneho bobuľovitého
ovocia, podľa sezóny
čerstvého, prípadne
mrazeného
z 2 lyžice kryštálového cukru
z šťava z 1 citróna
z tekutý med na pokvapkanie

Pokiaľ používame mrazené ovocie,
ohrejeme ho na panvici s cukrom, a keď
zmäkne, pridáme citrónovú šťavu. Môžeme
podávať aj teplé.
Na tvarohový
koláč nasypeme
túto ovocnú
zmes a tesne
pred podávaním
pokvapkáme
medom.

BILLA Premium
Maslové
sušienky

Veľmichý
jednodu, ktorý

pt
rece nu aj
zvlád čníci
to
začia
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Dezerty

hý
c
u
d
o
n
Jed recept

hly
a rýc lovníkov
i
pre m oláčikov
raw k

Malinová
srdiečková

RAW
TORTIČKA
PORCIE:

8 - 12 TORTIČIEK,
PODĽA VEĽKOSTI FORMY

TÚTO TORTU SI DOKÁŽE
PRIPRAVIŤ NAOZAJ KAŽDÝ, JE
TO JEDEN Z NAJJEDNODUCHŠÍCH
SLADKÝCH RECEPTOV.
NAPRIEK RÝCHLEJ PRÍPRAVE
JE NAOZAJ SKVELÝ A AK HO
OZDOBÍME ČERSTVÝM OVOCÍM,
DOSIAHNENE AJ KRÁSNY
LUXUSNÝ VZHĽAD.

BILLA
Mandle
Krusta:
z 1 hrnček kešu
orechov
z 1 hrnček mandlí
z 1/2 hrnčeka
čerstvých datlí
z 3 lyžice vody
Krém:
z 1 hrnček kešu orechov
z 1 hrnček kokosového oleja
z ½ hrnčeka strúhaného kokosu
z 1 hrnček malín alebo iného
ovocia (podľa dostupnosti)
z 1/2 hrnčeka agáve sirupu
z 1 citrón
z 1 lyžička vanilky
Na ozdobenie:
z čerstvé jahody alebo iné ovocie
(podľa dostupnosti)
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POSTUP:
V kuchynskom robote rozdrvíme
najprv orechy na múku, potom
pridáme datle a spojíme s orechmi.
Na zmes nalejeme 3 lyžice vody
a mixujeme, až sa cesto zľahka
lepí. Potom natlačíme zmes do
malých tortových formičiek,
ideálne v tvare srdca. J
V mixéri spracujeme kešu orechy,
citrónovú šťavu, kokos, agáve
sirup a vanilku do jemného krému.
Kokosový olej pridáme až na
záver a znovu mixujeme, kým sa
olej dokonale spojí s ostatnými
surovanami. Olej nesmie plávať na
povrchu. Do hotovej zmesi zľahka
primiešame ovocie.
Tortu môžeme bohato ozdobiť
čerstvými malinami alebo iným
ovocím, ktoré krátko marinujeme
v mede s citrónom, aby neosychalo
a nezoxidovalo.

Dezerty

BANANA SPLIT

á la FIT
PORCIE:

z
z
z
z
z

2

2 banány
2 hrste lesného ovocia (maliny, čučoriedky...)
6 PL gréckého jogurtu
2 hrste kúpenej alebo domácej granoly
2 kávové lyžičky medu (stévie, brezového
cukru, javorového sirupu – podľa preferencií)

Na domácu granolu (celý plech):
z 3 šálky ovsených vločiek podľa
výberu
z 1 šálka mixu orechov
z ½ šálky semienok
z 2 PL tekutého medu
alebo javorového
sirupu
z 1 PL kokosového tuku
z 2 ČL škorice
z štipka soli

BILLA
Bio Javorový
sirup

MÁTE PARTNERA/PARTNERKU, KTORÍ VKUSE POČÍTAJÚ
KALÓRIE A KEĎ IM PREDLOŽÍTE CHUTNÝ KOLÁČIK
S CUKROM, TVÁRIA SA, ŽE ICH CHCETE ASI ZABIŤ?
POKIAĽ VÝRAZNE NEREDUKUJÚ AJ SACHARIDY, TENTO
FIT ZDRAVÝ RECEPTÍK BY IM MOHOL ULAHODIŤ – MÁ
IBA 290 KCAL A JE VYSKLADANÝ ZO SAMÝCH ZDRAVÝCH
INGREDIENCIÍ.
POSTUP:
Jogurt dôkladne zmiešame
s medom alebo iným
sladidlom.
Banány ošúpeme a pozdĺžne
rozkrojíme na dve polovice.
Polovice banánu položíme
oproti sebe na 2 taniere
a medzi ne navrstvíme
osladený jogurt.
Posypeme
bobuľovým
ovocím, granolou
a pokvapkáme medom.
Podávame ako fit raňajky
alebo zdravý dezert po
hlavnom jedle.

DOMÁCA GRANOLA:
Vo veľkej mise zmiešame
vločky s orechmi
a semienkami. Pridáme
med, olej, štipku soli
a dobre premiešame. Plech
vystelieme papierom na
pečenie a porozkladáme naň
zmes. Posypeme škoricou.
Pečieme na 150 oC asi 35 až
40 minút. Hotovú granolu
necháme vychladnúť
na plechu aj niekoľko
hodín. Potom uskladníme
v uzatvorenej nádobe,
kde vydrží chrumkavá aj
niekoľko týždňov.

Pre tých
na Valen , čo aj
tína chc
ú

byť „ fit “
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NA VAŠOM ZDRAVÍ

nám záleží!

Viac dobrých rád a receptov nájdete aj v špeciálnych
publikáciách, ktorých je BILLA hrdým partnerom.

Viac
ako
200
RECEPTOV
PRE DETI OD 6 MESIACOV
DO 2 ROKOV, SCHVÁLENÝCH
ODBORNÍKMI

DOPRAJTE
SVOJMU TELU

starostlivost'
– 280 STRÁN TIPOV NA CESTE
ZA ZDRAVOU ŠTÍHLOSŤOU

NOVINKA
AK MÁTE VY ALEBO VAŠE DETI

PROBLÉM
S HISTAMÍNOVOU
INTOLERANCIOU,

máme
pre vás tip

NA ÚŽASNÚ POMÔCKU, KNIHU,
KTOREJ VYDANIE TIEŽ PODPORILA BILLA.

OBJEDNÁVAJTE NA:
www.mamaaja.sk/objednavka
Pripravil: ORBIS IN, s.r.o.,
redakcia časopisu MAMA a ja, redakcia časopisu FIT Štýl

TIPY
NA ĎALŠIE

e-booky

NA WWW.BILLA.SK:

