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Ľanové semienka:

na trávenie
a „spomalené“ črevá
„Všade, kde sa ľanové semienka stávajú
bežnou súčasťou stravovania ľudí,
sa zlepší ich zdravie“, povedal indický filozof
Mahátma Gándhí. Známe sú vysokým
obsahom omega-3 mastných kyselín
a účinne sa využívajú pri tráviacich
problémoch.
Toto jemné prírodné preháňadlo dostane
zakrátko „do pohybu“ aj najlenivejšie
črevá, ktoré vyčistia od všetkých „nečistôt“.
Slizy z osemenia dokážu viazať veľa
vody, preto sú semená schopné poriadne
napučať.

Olejnaté semienka sú doslova zásobárňou zdraviu
prospešných látok, obsahujú napr. nenasýtené mastné
kyseliny, flavonoidy, fenolové antioxidanty, vlákninu,
veľa bielkovín, aminokyseliny, železo, mangán, selén,
zinok alebo meď.
Kyselina olejová, ktorá sa v nich taktiež
nachádza, je považovaná za účinnú
prevenciu rakoviny prsníka. Tekvicové
semená pomáhajú znižovať úroveň „zlého“
cholesterolu, čím predchádzajú kôrnateniu
tepien.

ciest a reume. Navyše zinok pomáha
zlepšiť spánok, pokožku, vlasy, náladu
a tiež zrak. Podľa nemeckej štúdie by mali
ženy v menopauze jesť denne tekvicové
semienka, pretože tým môžu znížiť riziko
vzniku rakoviny pŕs až o 23 %.

Zároveň sú prevenciou vysokého krvného
tlaku. Majú antioxidačné účinky a chránia
pečeň pred poškodením. Lecitín a horčík
zase zabezpečujú aktiváciu činnosti
nervov a mozgu. Spolupôsobia tak pri
zmiernení úzkosti alebo depresie.

Slnečnicové semienka:

Tekvicové semená

pre zdravie i pre krásu
Dnes len sotva natrafíte na výživový doplnok
pre zdravie prostaty, ktorý by neobsahoval
výťažky z tekvicových semien. Nachádzajú
sa v nich esenciálne mastné kyseliny (najmä
omega-3 a omega-6). Zvlášť kvalitný
je olej z tekvicových jadierok lisovaný
za studena, ktorý sa považuje za jeden
z najzdravších tukov. Semená sú bohaté
na horčík, draslík, vápnik, selén, mangán,
meď a vitamíny skupiny B.
Mimoriadne zastúpený je v nich zinok,
ktorý posilňuje imunitu. Preto sa odporúča
semená
konzumovať
pri
infekcii,
nachladnutí, ale aj ochoreniach močových

chránia srdce a cievy

Nájdeme v nich bohato zastúpený
vitamín E, B1 a B5, ďalej železo, vápnik,
selén, horčík, draslík, meď, bielkoviny,
antioxidanty, vlákninu a fytosteríny. Tuky
v slnečnicových semenách pozostávajú
na 85 % z nenasýtených mastných kyselín.
Tento vysoký podiel chráni cievy pred
usadeninami, čím (spolu s veľkým obsahom
draslíka) pomáha predchádzať vysokému
krvnému tlaku, infarktu alebo krvácaniu
do mozgu. Aminokyselina arginín
sa zúčastňuje na ochrane vnútornej
výstelky ciev. Vďaka nej sú pružnejšie
a menej náchylné na aterosklerózu.
Pravidelná
konzumácia
semienok
napomáha zníženiu hladiny cholesterolu
v krvi. Fytosteríny, ktoré sú podobné
cholesterolu zo živočíšnej potravy, črevá
veľmi dobre prijímajú. Tak sa dostáva menej
cholesterolu do krvi, čo má opäť pozitívny
vplyv na cievy.

SEMIAČKA
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Výrazne zväčšia objem stolice a spolu
s vlákninami podporujú pohyb čriev.
Vysoko účinné sú aj proti zápalom žalúdka
alebo čreva. Vhodné je konzumovať
ich v pomletom stave. Niektoré zdroje
uvádzajú, že ľanový olej má schopnosť
bojovať proti rakovine, ba dokonca
ju vyliečiť.
Odporúča sa, prijímať olej spolu
s mliečnymi výrobkami. Takto sa účinky
oleja môžu výrazne znásobiť. Šupky
ľanových semienok obsahujú tzv.
lignány, látky so silnými antioxidačnými
účinkami.

Sezamové semienka
pre pevné kosti

Kto by ich nepoznal? Zdobia rôzne druhy
pečiva, šaláty, známy je i sezamový olej
alebo pasta. Sezam sa vyznačuje najmä
vysokým podielom vápnika, horčíka,
fosforu a vitamínov skupiny B.
Neošúpané
semienka
obsahujú
na 100 gramov 10-krát viac vápnika
a tiež oveľa viac železa ako kravské
mlieko. Pravidelným príjmom v strave tak
podporujeme spevnenie kostí a zubov
a zabraňujeme osteoporóze.

CHIA semienka
u vás doma

Chia semienkami môžete posypať
šalát, ryžu, či zemiakovú kašu, vhodné
je pridanie do rôznych ovocných
kokteilov, smoothies a šejkov.
Výborne vám poslúžia, aj keď ich pridáte
do ranného jogurtu, ovsenej kaše alebo
ovocných tanierov.

Zima klope na dvere naklíčte si vitamíny!

Ideálna denná konzumácia je jedna
čajová lyžička, WHO udáva dennú normu
jednej polievkovej lyžice.
Pri príprave chia semienok sa nemusíte
obávať ani tepelnej úpravy. Ak sa vám
nepozdáva konzumácia celých semien,
neváhajte potravinu pomlieť a používať
ako posyp na ktorékoľvek jedlo.
Chia semienka môžete bez problémov
pražiť i piecť. V sladkých koláčoch
získajú zaujímavú orechovú príchuť.
Zaujímavým doplnkom je aj chia olej, ktorý
sa hodí do rôznych šalátov a zálievok.

9cthaiajosemmiesntoiekv
1.

Obsahujú vysoké množstvo
vitamínov skupiny B

2. Sú bohatou zásobárňou železa
3. Majú 5-krát viac vápnika ako
mlieko (620 mg v 100 gramoch)
4. Obsahujú veľké množstvo
draslíka
5. Majú dvojnásobne väčšie
množstvo bielkovín ako ostatné
bežné semená, a to až 21 gramov
na 100 gramov
6. Sú považované sa najvýznamnejší
prírodný zdroj Omega 3
a Omega 6 mastných kyselín
7. Sú bohaté na vlákninu, ktorá
prečisťuje črevá a upravuje
metabolizmus. Obsahujú
až 33 gramov vlákniny
8. Množstvo antioxidantov chráni
a očisťuje organizmus
9. Až 440 mg magnézia vyrovná
náladové krivky a pomôže vás
udržať v pohode

Vypestujte si doma misky plné krásne sfarbených výhonkov rôznych
semien. Sú plné vitamínov a enzýmov, čo s príchodom jesene padne viac
ako vhod. Jednoduchý proces, do ktorého môžete zapojiť aj deti, sa určite
stane obľúbenou formou „zahradníčenia“ celej rodiny.

Žiadna veľká veda, ale kvalita semien

je základ

Môžete zvoliť ľahšiu cestu a kúpiť si niektoré naklíčené semienka v supermarkete alebo
si doma vypestovať vlastné klíčky. Semienka na domáce klíčenie odporúčame zaobstarať
si v bio kvalite a, samozrejme, aj dodržať všetky zásady správneho nakličovania. V ponuke
sú aj špeciálne súpravy na klíčenie, no pokojne to zvládnete aj bez nich.

Poradíme vám, ako na to:
Kúpte si niekoľko druhov bio semienok, obilnín alebo strukovín, ktoré však musia byť
určené na naklíčenie, nie na vysádzanie pripravte si jemné sitko na preplachovanie
semien a misky na nakličovanie pripravte si navlhčenú papierovú utierku, ktorá dobre
saje vodu.
Postup:
Každý druh semienok dajte do nakličovacej misky na navlhčenú papierovú utierku.
Semienka v miskách dajte na teplé miesto. Na druhý deň ich prepláchnite na sitku a dajte
na novú navlhčenú papierovú utierku. Pozor, prepláchnite ich aspoň 3-krát denne.
Semienka musia byť stále dostatočne navlhčené, aby
nevyschli, ale určite nemajú vo vode plávať. Každý jeden
druh semien, obilnín alebo strukovín potrebuje iný
nakličovací čas. Na svetle začnú klíčky okrem koreňa
vyháňať aj prvé lístky. Na konzumáciu je vhodná celá
rastlinka.
Postupov na nakličovanie je mnoho, dá sa robiť aj bez
vlhkého papiera, napr. iba v miske alebo na samotnom
sitku, v ktorom sa preplachuje, ktoré položíte na navlhčenú
vatičku alebo papierovú utierku alebo si môžete vyrobiť
nakličovacie poháre.

Nevarte,

blanšírujte

Ak chcete klíčky jemne tepelne upraviť, nevarte ich, ale
blanšírujte, čiže povarte ich cca 1 minútu vo vriacej vode,
jemne im to zlepší chuť. Dlhším varením by prišli o všetky
cenné živiny, a to nechceme.

Ktoré klíčky

sú obľúbené?

Najčastejšie sa využívajú semená obilnín
a strukovín.
Možností je mnoho, spomenieme napríklad
lucernu siatu, šošovicu, fazuľku mungo,
pohánku, cícer, pšenicu, hrach, žeruchu...

SEMIAČKA
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Klíčky semienok,
obilnín alebo strukovín
majú veľmi cenný
obsah, na ktorom
je založený ich vlastný
rast a prospievanie.
Ich vlastné živiny
im majú zabezpečiť, aby
z každého drobného
semiačka mohla vyrásť
kvalitná rastlina.

CHIA PUDING

s horúcimi malinami a granolou
2 PORCIE

Na puding:
z 4 PL chia semienok
z 250 nesladeného
kokosového mlieka
z 30 g nízkotučného
bieleho jogurtu
z ¼ lyžičky mletej škorice
z štipka soli
z pár celých malín
z 2 PL granoly – kúpenej
alebo domácej (recept
na nasledujúcej strane)

Tento puding je skvelým variantom
nielen ako dezert či snack, ale
oceníte ho aj ako raňajky. Je ľahký,
chutný a môžete ho pokojne
pripraviť deň vopred, aby ste
si prvé ranné jedlo mohli vychutnať
v pokoji a bez časového stresu.

POSTUP:

BILLA chia

Na horúce maliny:
z 250 g malín
z 2 ČL vanilkového extraktu
z 2 ČL citrónovej kôry
z 1 PL citrónovej šťavy
z 2 PL medu

SEMIAČKA

1.

Do misky si dajte chia semienka, mlieko, jogurt, škoricu a soľ
a dôkladne premiešajte. Zakryte fóliou a dajte zachladiť
do chladničky, ideálne na noc.

2.

Na prípravu horúcich malín si umyté maliny osušte a vložte
do vopred vyhriatej panvice.

3.

Pridajte vanilkový extrakt, citrónovú kôru a šťavu
a za občasného miešania varte cca 10-15 minút. Pridajte med
a povarte ešte cca 5 minút.

4.

Vychladnuté maliny vrstvite do pohárov alebo misiek
s pudingom a granolou. Vrstvu malín a granoly môžete prekryť
ďalšou vrstvou pudingu. Dozdobte zvyšnými
malinami a granolou.

plné zdravia | 5

Domáca pečená
GRANOLA
CCA

15 PORCIÍ

z 400 g ovsených vločiek
z 300 g orechovej zmesi (napr. mandle, vlašské orechy,
pekanové orechy atď .)
z 100 g kokosových chipsov
z 6 PL semienkovej zmesi podľa preferencií (napr. ľanových,
sezamových, slnečnicových, chia semienok atď.)
z hrsť sušených hrozienok
z hrsť sušených brusníc
z 1,5 dl kokosového oleja
z 2 banány
z 2 PL medu
z 2 PL arašidového masla

POSTUP:
1.

Rúru predhrejte na 180 °C.

2.

Vo veľkej mise zmiešajte všetko okrem oleja, banánov,
medu a arašidového masla.

3.

Vidličkou popučte banán na kašu a zmiešajte s kokosovým
olejom, medom, arašidovým maslom. Ak je kokosový
olej či med moc tuhý, zmes trochu prihrejte, aby sa vám
suroviny ľahšie miešali.

4.

Banánovú zmes postupne pridávajte do veľkej misy
a poriadne miešajte, aby sa všetky suché suroviny pekne
zmiešali.

5.

Dva pekáče prikryte papierom na pečenie. Obalenú zmes
rozložte na pekáče.

6.

Vložte do predhriatej rúry a pečte do chrumkava, približne
25 minút.

7.

Zmes uskladnite v chlade a suchu v uzatvárateľných
nádobách, vydrží tak niekoľko týždňov.

BILLA
zmes orechov

SEMIAČKA
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KÁVOVÝ CHIA DEZERT

s penou dalgona

Na chia puding:
z 2 PL chia semienok
z 200 ml mandľového
mlieka
z 2 PL kakaového prášku
z 2 PL javorového sirupu
z 4 kocky kvalitnej horkej
čokolády

2 PORCIE

Na polevu dalgona:
z 2 PL instantnej kávy
z 2 PL cukru
z 2 PL horúcej vody

POSTUP:

BILLA BIO
javorový sirup

1.

Do misy pridajte
mandľové mlieko,
kakaový prášok,
javorový sirup
a miešajte, kým
sa nespoja. Pridajte chia
semienka a ešte raz
poriadne premiešajte.

2.

Zmes nechajte odstáť
5-10 minút, puding
by už mal začať hustnúť.
Ak sa vám konzistencia
zdá príliš hustá,
pridajte malé množstvo
mandľového mlieka
a premiešajte.

3.

Puding dajte do chladničky
aspoň na 2 hodiny alebo
najlepšie na celú noc.

4.

Keď je puding hotový, prelejte
ho do dvoch dezertných pohárov.

5.

Na polevu dalgona zmiešajte instantnú kávu, cukor
a horúcu vodu v miske v rovnakom pomere. Ručným
mixérom mixujte 4-5 minút, kým sa textúra nenapení.
Môžete tiež miešať ručne, vtedy však mixovanie bude trvať
približne dvojnásobok času.

6.

Na chia puding nasypte čokoládu, nastrúhanú alebo
nakrájanú na malé kúsky a zalejte vrstvou
dalgony. Na záver môžete ešte posypať
zvyškom strúhanej čokolády.

Krémová,
úra
penivá text
na
go
al
d
kávy
je dokonalým
ia
doplnkom ch
pudingu.

Tipy:

z Môžete použiť akékoľvek mlieko podľa
vlastného výberu, či už rastlinné mlieko
alebo klasické kravské
mlieko.
z V prípade kávy dalgona
sa snažte udržať rovnaký
pomer medzi instantnou
kávou, cukrom a horúcou vodou.
V prípade menšieho množstva cukru
sa nemusí vytvoriť správna konzistencia peny.

SEMIAČKA
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Rýchla tekvicová

POLIEVKA HOKKAIDO
4 PORCIE
z 500 g očistenej
a nakrájanej
tekvice Hokkaido
z 0,5 dl tekvicového
oleja
z 0,5 l zeleninového
vývaru

z 100 g cibule
z 2 dl plnotučného
mlieka
z 50 gramov masla
z 2 PL tekvicových
semienok

BILLA Premium
tekvicový olej

POSTUP:
1.

Cibuľu v začiatku varenia restujte na masle
dozlatista, nakrájanú tekvicu pridajte k cibuli,
použite pol litra zeleninového vývaru pre lepšiu chuť.

2.

Polievka sa varí približne 20 minút a ku koncu môžete doliať
či pridať napenené mlieko.

3.

Na záver ju celú rozmixujte ponorným mixérom dohladka
a ozdobte pár kvapkami tekvicového oleja, trochou
napeneného mlieka, na sucho opečenými tekvicovými
semienkami a lístkami čerstvej petržlenovej vňate.

BASMATI RYŽA

s bielou fazuľou
2 PORCIE

júca
Vynika chá
u
d
o
n
u,
a jed
polievk
á
v
o
ic
je
tekv
e
ahr
ktorá z ti.
aj zasý

z 150 g veľkej bielej
fazule v konzerve
z 1 hrnček ryže basmati
z 2 PL olivový olej
z 2 strúčiky cesnaku
z hrsť čerstvého
špenátu

z 1 ČL karí korenia
z 1 ČL sušeného
koriandra
z 1 ČL čierneho sezamu
z 1 PL bieleho sezamu
z himalájska soľ

POSTUP:

SEMIAČKA

1.

Cesnak nadrobno nasekajte
a opražte na olivovom oleji. Pridajte
karí korenie, koriander a premiešajte.

2.

Umyté špenátové listy nechajte
odkvapkať, vysušte ich
a pridajte k zmesi
na panvici. Premiešajte
a krátko orestujte.

3.

Pridajte scedenú
bielu fazuľu a dobre
premiešajte, nechajte
na ohni, kým sa fazuľka
nezohreje.

BILLA biela
fazuľa

4.

Na záver pretlačte ešte 2 strúčiky
cesnaku, 1 PL sezamových semienok a opäť
zamiešajte. Nechajte odpočívať.

5.

Medzitým si urobte ryžu. Premiešajte ju s čajovou
lyžičkou čierneho sezamu a pokvapkajte olivovým
olejom.

6.

Podávajte na tanieri posypané nasucho opraženými
sezamovými semienkami ako samostatný
vegan obed.
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BUDHOVA MISKA

s grilovaným kuracím mäsom
2 PORCIE
POSTUP:
1.

Kuracie prsia naložte do marinády, ktorú si pripravíte
z olivového oleja, červenej mletej papriky, himalájskej
soli, mletého koriandra a pretlačeného cesnaku.
Marinujte aspoň 1 hodinu.

2.

Medzitým si ružičkový kel, zelené fazuľové struky
a brokolicu nakrájajte na menšie kúsky. V parnom hrnci
alebo v ryžovare pripravte na pare do polomäkka, aby
boli chrumkavé. Hotové jemne osoľte himalájskou soľou.

3.

Kuskus nasypte do misky a prelejte vriacou vodou,
ktorá by mala siahať cca 0,5 cm nad vrch kuskusu.
Prekryte potravinovou fóliou a nechajte napučať. Hotový
ho dochuťte soľou a troškou olivového oleja.

SEMIAČKA

z 1 ks kuracie prsia
z hrsť ružičkového
kelu
z 1 menšia brokolica
z hrsť zelených
fazuľových strukov
z červená fazuľa
z konzervy
z 1 hrnček
celozrnného
kuskusu

z vetvičky čerstvého
koriandra
z sezamové
semienka
z červená mletá
paprika
z cesnak
z 1 ČL mletého
koriandra
z olivový olej
z himalájska soľ

4.

Naložené kuracie prsia preložte na gril a z oboch
strán ugrilujte, počas grilovania občas potrite zvyškom
marinády.

5.

Ešte horúce ugrilované prsia potrite pretlačeným
cesnakom, zmiešaným s olivovým olejom a soľou.
Nechajte mierne vychladnúť, potom nakrájajte
a preložte do misky.

6.

Mäso obložte na pare pripravenou zeleninou, čerstvými
špenátovými listami, kuskusom.

7.

Fazuľu z konzervy sceďte a pridajte do misky. Celú
misku posypte ľanovými semienkami.
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ŠPENÁTOVÝ ŠALÁT

s avokádom a jablkom
2 PORCIE
POSTUP:

Na šalát
z 6 hrstí čerstvého baby špenátu
z 1 avokádo
z 1 červené jablko
z 2 hrste zrniek granátového
jablka
z slnečnicové semienka
Na zálievku:
z 1 PL olivového oleja
z 1 ČL balzamika
z 1 ČL medu
z 2 PL šťava z vytlačeného
pomaranča
z soľ, čierne korenie
Príloha
z krajec kvalitného chlebíka,
opečeného na sucho

BILLA
špenát

SEMIAČKA

1.

Baby špenát premyte vodou,
jemne osušte.

2.

Avokádo ošúpte a spolu
s jablkom nakrájajte na tenké
mesiačiky.

3.

Slnečnicové semienka opražte
na suchej panvici do hneda
- nie na prudkom ohni, aby
panvica nezačala „dymiť“.

4.

Špenát, avokádo, jablko
vložte do misy. Posypte
zrnkami granátového jablka
a slnečnicovými semienkami.
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5.

Medzitým si pripravte
zálievku z oleja,
balzamika, medu
a vytlačeného
pomaranča. Ak treba,
ochuťte aj soľou
a korením.

6.

Šalát zalejte zálievkou
a jemne premiešajte.

7.

Podávajte s kvalitným
chlebíkom, opečeným
na sucho.

MINI BAGEL

so semienkami
16 KS

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

200 ml studenej vody
7 g sušeného droždia
20 g medu
450 g hladkej špaldovej
múky
2 ČL himalájskej soli
1,5 litra vody
20 g medu
1 PL sódy bikarbóny
1 vajce
sezamové biele a čierne
semienka, ľanové semienka,
prípadne mak

BILLA BIO
špaldová múka

POSTUP:
1.

Do studenej vody pridajte med, droždie, premiešajte a nechajte
postáť cca 15 minút.

2.

Medzitým si v miske zmiešajte múku so soľou. Pridajte vzniknutý
kvások a vymieste cesto.

3.

Cesto rozdeľte na osem rovnakých častí a každú časť ešte
na polovicu. Vytvarujte malé guľky, poukladajte ich na plech
posypaný hrubou múkou, prikryte utierkou. Nechajte 5 minút
odpočívať.

4.

Každý kúsok cesta jemne premieste, opäť spravte guľky
a prikryte utierkou. Na vrch dajte druhý plech a vložte
do chladničky na cca 14 až 18 hodín.

5.

V hrnci nechajte zovrieť vodu s medom a sódou bikarbónou.
Bagle varte z každej strany 20 sekúnd. Položte na mriežku
a nechajte odkvapkať.

6.

Bagle poukladajte na plech vystlaný papierom na pečenie,
potrite rozšľahaným vajíčkom a posypte čiernym, bielym
sezamom, ľanovými semienkami. Môžete pridať aj mak.

7.

Pečte pri 230 °C cca 15 minút dozlatista.

Tip:

aplniť
ôžete n
Bagle m ek, lososom,
v
čímkoľ rmi, šalátom
, sy
u
o
k
n
z nich
u
š
rojení mini
k
z
o
r
o
ap
ívne
exkluz
urobíte y pre vašich
snack stí.
ho

SEMIAČKA
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Večerný

SEMIENKOVÝ
CHLIEB
z 160 g jemných ovsených
vločiek
z 40 g čerstvo podrvených
ľanových semienok
z 50 g lieskových orechov
(môžu byť aj pekanové)
z 100 g nelúpaných mandlí
z 100 g slnečnicových
semienok
z 30 g tekvicových
semienok
z 20 g chia semienok
z 3 PL psyllia (skorocelovej
vlákniny)
z 1 PL kokosového oleja
z 1 ČL agáve sirup
z 1 ČL soľ
z 360 ml vody

POSTUP:
1.

Všetky suché ingrediencie zmiešajte v miske. Pridajte k nim
rozpustený kokosový olej, agáve sirup a vodu. Poriadne
premiešajte.

2.

Do obdĺžnikovej formy vystlanej papierom na pečenie nalejte
semienkovú zmes. Pozor, aby bola v celej forme aj v jej kútoch.

3.

Vrchnú časť pekne uhlaďte – toto bude spodná časť chleba.
Zmes nechajte vo forme odležať na chladnom mieste cca
2 hodiny.

4.

Pečte v rúre na 200 °C cca 25 minút.

5.

Po tomto čase chlieb z rúry vyberte, premiestnite na plech
a obráťte ho pečenou časťou, ktorá bola vrchom formy,
nadol.

6.

Dajte piecť ešte na 30 minút, pokiaľ nebude dozlatista
opečený. Hotový chlieb krájajte až po úplnom vychladnutí.

BILLA mandle

SEMIAČKA
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NA VAŠOM ZDRAVÍ

nám záleží!

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

Ako
posilníte
VAŠU IMUNITU?
RADY + TIPY + 14 DŇOVÝ JEDÁLNIČEK

DOPRAJTE
SVOJMU TELU

starostlivost'
– 280 STRÁN TIPOV NA CESTE
ZA ZDRAVOU ŠTÍHLOSŤOU

Viac
ako
200
RECEPTOV

PRE DETI OD 6 MESIACOV DO 2 ROKOV,
SCHVÁLENÝCH ODBORNÍKMI

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:

