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Trhané bravčové nachos s bbq omáčkou 
Pečené kuracie stehná s paradajkami a šampiňónmi
Pomarančovo-zázvorové kuracie prsia 
Bravčová panenka s orechovou omáčkou
Pečené bravčové mäso s medom a rozmarínom
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Pečené hovädzie mäso s vínovo-brusnicovou omáčkou a šalotkou
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v chladničke
a mrazničke
MÄSO

Mäso patrí medzi najobľúbenejšie a najvyhľadávanejšie potraviny.
Zo zdravotného hľadiska je cenené najmä pre obsah biologicky
hodnotných bielkovín a látok budujúcich organizmus. Obsah
plnohodnotných bielkovín kolíše od 14 do 22%. Z vitamínov
mäso obsahuje najmä vitamíny skupiny B. Okrem toho dodáva
organizmu železo a fosfor.
Akosť mäsa závisí od výživy, veku, pohlavia (samičie je kvalitnejšie), životných podmienok,
zdravotného stavu zvieraťa. Červené sfarbenie spôsobuje myoglobulín, vplyvom vzduchu
tmavne, varením bledne a hnedne.

z

Čerstvé mäso uskladnené
v chladničke spotrebujte do
2, maximálne 3 dní. Mäso balené
v ochrannej atmosfére do dátumu
spotreby. Ak viete, že to nestihnete,
mäso radšej hneď po príchode domov
z nákupu zamrazte.

z

Nezabúdajte, že zmrazené mäso treba
spotrebovať do ideálne 3 mesiacov
a zmraziť ho možno iba raz.

z

Mrazené mäso rozmrazujte
v chladničke. V chlade sa
nerozmnožia škodlivé baktérie
v mäse.

z

Druhé odporúčané rozmrazovanie
je ponorenie do studenej vody
z kohútika, hlavne ak potrebujete
rozmrazovanie urýchliť.
Rozmrazovanie v horúcej vode ani
teplej vode sa neodporúča.

Nie je nič jednoduchšie ako pripraviť rýchle, zdravé, výživné a chutné jedlo ak máte vhodný
kus mäsa. Potom ho už len stačí hodiť ho na panvicu a za pár minút máte fantastický steak
alebo soté. Alebo máte času viac a môžete ho venovať vareniu, pečeniu, duseniu či inej
príprave chutného pokrmu. Tu je pár tipov, aby všetko dopadlo tak, ako má.

Pred TEPELNOU
ÚPRAVOU

VYBERAJTE

kvalitné mäso
z

Venujte zvýšenú pozornosť
nákupu mäsa. Nikdy nekupujte
mäso, u ktorého máte
pochybnosti o jeho správnom
skladovaní v chladnom
prostredí.

z

Dávajte si pozor na mäso, ktoré
je obschnuté, príliš tmavé,
zapáchajúce a podobne.

z

Všímajte si aj dátum
spotreby a pôvod mäsa.

z

Mäso práve vybraté
z chladničky nie je vhodné
na tepelnú úpravu, hlavne ak
tá má byť rýchla (minútky,
steaky a pod.) Studené mäso
práve vytiahnuté z chladničky
môže na horúcej ploche
panvice dostať tepelný šok,
zmrštiť sa a vypustiť šťavu.
A vám zostane vysušené
mäso bez chuti.

z

Mäso vyberte z chladničky
už dve hodiny pred varením.
Hydinovému mäsu stačí len
30 minút. Potom ho nechajte
odpočívať pri izbovej teplote.

z

Mäso je tvorené zo 60 – 75 %
vodou, preto pri porciovaní
počítajte s úbytkom jeho
objemu. Čím tenšie plátky
mäsa nakrájate, tým viac
bude povrch mäsa vystavený
úbytku vody. Naopak,
čím väčší kus mäsa, tým
šťavnatejšie bude.

Načasujte si NÁKUP
z

Nekupujte čerstvé mäso, ak viete,
že ho do hodiny nemôžete vložiť do
chladničky.

z

Najodolnejšie na prepravu v nie
ideálnom prostredí sú tmavé mäsá
(ako napr. hovädzina a divina)
o čosi menej bravčové mäso
a najnáchylnejšia na skazenie
je hydina. Okrem toho najväčšiu
tendenciu ku skazeniu v nevhodných
tepelných podmienkach má mleté
a mäso balené v ochrannej atmosfére.

z

Ak je to možné, používajte na
prepravu prenosnú chladničku,
termotašku, alebo si mäso zabaľte do
alobalu či vložte do osobitnej tašky.
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ABY STE MALI MÄSO
z

Tuk je nositeľom chute. Tučné kúsky
z mäsa odrežte až po tepelnom
spracovaní, aby stihli počas dodať
mäsu chuť.

z

Ak mäso pečiete, vložte ho do
poriadne vyhriatej rúry, aby sa šokom
zatiahlo a vytvorilo kôrku, až potom
teplotu znížte a jedlo dopečte. Týmto
spôsobom sa mäso toľko nevysuší.

z

Do mäsa zbytočne nevpichujte, poruší
sa kôrka a vytečie šťava, ktorá má pri
pečení zostať vnútri.

z

Suchšie mäso (karé, stehno, baranina)
pred pečením prešpikujte slaninou.
Tučné mäso naopak radšej pečte
na mriežke, aby neležalo v kaluži
vlastného tuku.

z

Po dopečení nechajte mäso ešte pár
minút odpočinúť, až potom krájame
a servírujeme.

z

Pri varení tuhšieho hovädzieho
mäsa pridajte do vody trochu vína či
octu, mäso krásne zmäkne.

z

Aby ste zachovali mäkkosť a chuť
vareného mäsa, skladujte ho ponorené
do jeho vlastného vývaru.

čo najchutnejšie...

z

Pred tým ako začnete mäso dusiť,
ho zo všetkých strán opečte na
rozpálenom oleji. Pri opekaní sa póry
mäsa uzavrú, šťava zostane vo vnútri
mäsa a neuniká pri dusení.

z

Dusené mäso je najchutnejšie, keď ho
necháte jeden deň odležať.

z

Vyprážané mäso smažte na
rozpálenej panvici alebo vo vopred
vyhriatej rúre na vysokej teplotu,
aby ste dosiahli čo najchutnejší
výsledok. Servírujte ho čerstvo vybraté
z panvice. Ak čakáte hostí, mäso dajte
na panvicu až tesne pred zasadnutím
ku stolu. Medzitým môžete hosťom
ponúknuť polievku alebo rýchle
studené predjedlo.

z

Mäso marinujte minimálne hodinu
až dve, kým ho vyberiete z chladničky.
Najlepšou voľbou sú kyslé marinády
na báze vody. Marinády s olejom
horšie prenikajú dovnútra mäsa a na
panvici sa olej na povrchu mäsa viac
pripaľuje.
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z

Špeciálnou kapitolou je varenie
v pare. Nejedná sa o klasické varenie,
ale o úpravu parou stúpajúcou
z vriacej kvapaliny. Mäso nemá
žiadny kontakt s vodou a zostane
šťavnaté a plné chuti. Doba varenia
je ale spravidla dlhšia než pri mäse
ponorenom do vriacej vody.

KEDY
TREBA MÄSO

soliť?

Mäso v polievke solíme
vtedy, keď príde do varu.
Mäso na pečenie zase
solíme predtým ako ho
dáme do pekáča. Solené
mäso púšťa šťavu, ktorá
vnikne do tuku, a tak
zmierni teplotu, ktorá je pre
opekanie mäsa dôležitá.
Minútky, steaky a zvlášť
pečeň solíme až po opečení.

STEAK

s mangovou omáčkou
2 PORCIE
z
z
z
z
z
z

Okrem toho, že mango skvele chutí samotné
alebo v šalátoch, pripravíte z neho aj vynikajúcu
omáčku k steakom.

2 steaky z hovädzieho mäsa
soľ a čierne korenie
1 mango
1 avokádo
½ červenej cibule
2 hrste miešaného zeleného
šalátu

Studená omáčka:
z 1 mango
z 3 lyžice limetkovej šťavy
z 1 jarná cibuľka, nasekaná
nadrobno
z 1 lyžička oleja
z štipka soli a čierneho
korenia
z 1 strúčik cesnaku (podrviť)
z 1 ČL medu

POSTUP:
Predhrejeme si rúru na 100 °C a začneme
s omáčkou. Mango rozpolíme po dĺžke
a rozmixujeme s ostatnými ingredienciami
na studenú omáčku dohladka.
Na rozpálenej panvici opečieme steaky
z každej strany (3 minúty), osolíme,
okoreníme a presunieme na rošt do rúry.
Medzitým si nakrájame druhé mango
a avokádo na tenké plátky. Cibuľu
ošúpeme, nakrájame na tenké kolieska,
premiešame so šalátovými listami. Túto
zmes zeleniny rozprestrieme na tanier
a na vrch naaranžujeme mango, avokádo
a hotové steaky. Podľa potreby dosolíme,
okoreníme.
Na záver jedlo polejeme omáčkou.

SATAY KURACIE ŠPÍZY

s arašidovou omáčkou
4-6 PORCIÍ
POSTUP:

z 600 g kuracích pŕs
z 4 PL sójovej omáčky
z 1/2 ČL strúhaného
zázvoru
z 1 PL oleja
z 1 PL limetkovej
šťavy
OMÁČKA:
z 150 g arašidov
z 2 PL oleja
z 250 ml kokosového
mlieka
z 125 ml vody
z 2 PL trstinového
cukru
z 2 PL červenej karí
pasty
z podľa chuti soľ

Kuracie mäso umyjeme, osušíme
a napichávame na drevené alebo kovové
špajdle ako vlnovku.
Očistený zázvor nastrúhame a zmiešame
so sójovou omáčkou. Touto zmesou mäso
potrieme a necháme aspoň dve hodiny
odpočinúť v chladničke.
Na prípravu omáčky pomelieme arašidy.
V hrnci opražíme karí pastu, zalejeme vodou,
kokosovým mliekom, pridáme pomleté
arašidy, cukor a necháme povariť 15 minút.
Dochutíme limetkovou šťavou.
Odležané špízy grilujeme cca 15 minút
z každej strany.
Podávame s ryžou a šalátom a namáčame
v arašidovej omáčke.
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Trhané bravčové nachos

POSTUP:

Do veľkého hrnca
Mäsiarov výber
vložíme bravčové
pliecko spolu s cibuľou.
V samostatnej miske
zmiešame suché korenie.
Zmes korenia rovnomerne
natrieme na bravčové mäso. Kečup a horčicu zmiešame
s rozotretým cesnakom a nadrobno nakrájanou cibuľou.
Potom mäso natrieme touto zmesou.

2.

Bravčové pliecko pečieme pri vysokej teplote asi
4 hodiny, kým mäso nezmäkne a ľahko sa oddelí.

3.

Mäso odstavíme z ohňa a položíme na krájaciu dosku. Na
trhanie mäsa použijeme dve vidličky.

4.

Predhrejeme si rúru na 200 stupňov. Vložíme tortillové
lupienky na panvicu určenú na pečenie v rúre. Potom
pridáme trochu bravčového mäsa, BBQ omáčku a syr.
Opakujeme tieto kroky s niekoľkými vrstvami tortillových
lupienkov.

5.

Vložíme do rúry a pečieme asi 8 až 10 minút, kým sa syr
neroztopí a nezhustne.

6.

Na vrch dáme nachos s paradajkami, cibuľou a chilli
papričkami. Podávame horúce.

S BBQ OMÁČKOU
8 PORCIÍ
Na trhané bravčové mäso:
z cca 1 kg bravčového
pliecka
z 1 stredná červená cibuľa
z 1/4 šálky kečupu
z 1/4 šálky dijonskej horčice
z 1/4 šálky hnedého cukru
z 1 polievková lyžica čili
prášku
z 1 čajová lyžička
kajenského korenia
z 1 lyžička čierneho korenia
z 2 hlavičky cesnaku,
rozdrvené
z 1 cibuľa, nakrájaná
nadrobno

Na nachos:
z tortilla chipsy
z BBQ omáčka
z 1 stredne veľká červená
cibuľa, nakrájaná na
kocky
z 2 chilli papičky, nakrájané
na plátky
z 1 šálka syra čedar,
nastrúhaného
z 1 šálka strúhaného syra
typu Eidam
z paradajky, nakrájané na
kocky
z koriander, nasekaný

Bravčové pliecko

1.
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PEČENÉ
KURACIE STEHNÁ

s paradajkami
a šampiňónmi
6 PORCIÍ

z 6 vykostených kuracích
stehien
z 1/2 šálky olivového oleja
z 3 lyžice balzamikového
octu
z 3 lyžice čerstvej
citrónovej šťavy
z 4 strúčiky cesnaku
z 1 ČL tymianu
z 2 šálky cherry paradajok

z 2 šálky nakrájaných
šampiňónov
z 2 lyžice olivového oleja
z soľ

POSTUP:
1.

Kuracie stehná vložíme do veľkej misy. Pridáme olivový olej,
balzamikový ocot, citrónovú šťavu, nastrúhaný cesnak, tymián
a soľ. Dobre premiešame, aby bolo kura rovnomerne obalené.
Marinujeme asi 20 minút.

2.

Rúru predhrejeme na 210°. Keramickú misu, určenú na
použitie v rúre potrieme trochou olivového oleja a kuracie
stehná vložíme kožou nadol. Na vrch nalejeme zvyšnú
marinádu.

3.

Kuracie stehná pečieme
v rúre asi 20 minút.
Paradajky a šampiňóny
zmiešame s olivovým olejom
a trochou soli. Kuracie
stehná otočíme a pridáme
paradajky a šampiňóny.
Pečieme ešte asi 20 minút.

4.

Rúru nastavíme na grilovanie
asi na minútku-dve, aby sa
vrch opekal do zlatista. (Pozor
na kura, aby neprihorelo.)
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Kuracie stehná
Mäsiarov
výber

Pomarančovo-zázvorové
KURACIE PRSIA

POSTUP:
1.

Kuracie prsia umyjeme a nakrájame na tenšie plátky.
Vložíme ich do skleného pekáča alebo zapekacej misy.

2.

Zázvor očistíme a nastrúhame, cibuľku si nakrájame
najemno a obomi posypeme plátky mäsa, polejeme
olejom, pomarančovou šťavou, okoreníme a osolíme
podľa chuti. Na vrch pridáme nakrájané pomarančové
plátky.

3.

Dáme piecť zakryté alobalom na 15 minút, odkryjeme
a dopekáme do chrumkava ešte 20 minút.

4.

Hotové mäso ozdobíme nasekanou petržlenovou vňaťou
a plátkami pomaranča. Môžeme podávať s čerstvou
zeleninou alebo ryžou.

2 PORCIE
z 2 ks kuracích pŕs
z 2 cm zázvoru
z hrsť čerstvej pažítky alebo
jarnej cibuľky
z 100 ml pomarančovej
šťavy s dužinou
z 1 pomaranč

z
z
z
z
z
z

½ cibule
soľ
1 PL olivového oleja
mleté čierne korenie
korenie na grilované mäso
štipka petržlenovej vňate

Kuracie prsia často pripravujeme
s rôznymi slanými omáčkami či
zeleninou. Prekvapte doma trochou
nevšednosti a vyskúšajte
k mäsku tentoraz pridať
osviežujúcu chuť
pomaranča
a zázvoru.

Kuracie rezne
Mäsiarov
výber
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BRAVČOVÁ PANENKA

s orechovou omáčkou
4-6 OSOBY

Bravčová panenka
Mäsiarov
výber
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POSTUP:

z
z
z
z
z
z
z
z

600 g bravčovej panenky
50 g vlašských orechov
150 ml silného kuracieho vývaru
2 PL orechového oleja
čierne mleté korenie
1/2 PL zemiakového škrobu
1 PL orechového oleja
soľ

1.

Bravčovú panenku očistíme od blán, nasolíme, okoreníme. Na panvici zohrejeme
orechový olej a mäso sprudka opečieme z každej strany. Keď je mäso opečené,
vložíme ho do rúry vyhriatej na 180 stupňov a pečieme približne 10 – 15 minút.

2.

Upečenú panenku vyberieme zo zapekacej misy a zabalíme do alobalu. Do výpeku
pridáme orechový olej a vmiešame škrob. Zápražku potom zalejeme vývarom
a dobre premiešame. Pridáme nahrubo nakrájané vlašské orechy a varíme, kým
omáčka dostane želanú konzistenciu.

3.

Mäso nakrájame na plátky, prelejeme omáčkou a podávame s prílohou podľa chuti.
(zemiakové či zeleninové pyré, dusená mrkva a pod.)
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PEČENÉ BRAVČOVÉ MÄSO

s medom a rozmarínom
6 PORCIÍ

ie
Spojen ch
z 2 a 1/2 kg
avý
zaujím eného
bravčového
eč
karé s kosťou
chutí p edom.
sm
mäsa
z morská soľ
z 7 PL
balzamikového
octa
z 4 PL olivového oleja
z ¼ PL mletej rasce
z ¼ PL mleté feniklové zrnká (môžete
ich roztĺcť v mažiari)
z 3 ks bobového listu
z 4 veľké cibule
z 1 PL nadrobno posekaného
rozmarínu
z 6 strúčikov cesnaku

POSTUP:
1.

Bravčové mäso položíme na veľkú drevenú dosku, urobíme doň ostrým
nožom veľa drobných priečnych zárezov a zo všetkých strán povtierame
soľ, s olejom premiešaný rozmarín, rascu a fenykel a tri rozotreté strúčiky
cesnaku.

2.

Mäso vložíme do pekáča, podlejeme balzamikovým octom a malým
množstvom olivového oleja. Pridáme bobkové listy, na polovice rozkrojené
4 cibule, 3 strúčiky cesnaku rozpolené.

3.

Rúru rozohrejeme na 220 °C, podlejeme mäso ešte asi 400 ml vody
a pečieme cca 20 minút. Potom teplotu zmiernime na 190° C a pečieme
cca ešte 45 minút. Počas pečenia ho oblievame výpekom.

4.

Po upečení mäso vyberieme a necháme ho ešte cca 15 minút oddychovať.

5.

Môžeme podávať s pečenými zemiakmi alebo zeleninovým šalátom.
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BRAVČOVÝ BÔČIK

s bylinkovou marhuľovomedovou plnkou
7-9 PORCIÍ
Ak milujete chrumkavú mäsovú kožu, tento nápad na
pečenú večeru sa vám bude páčiť. Vzhľadom k tomu,
že už samotné mäso je kaloricky výživné, podávame
ho ideálne so zeleninovým šalátom alebo dusenou
zeleninou.
z cca 2,5 kg kus
bravčového bôčika,
vykosteného, s kožou
z 180 g nasekaných
sušených marhúľ
z 1 cibuľa, nakrájaná
z 4 PL olivového oleja
z 50 g čerstvej strúhanky

z 2 PL medu
z 10 nasekaných listov
šalvie
z malý zväzok nasekanej
petržlenovej vňate
z malá hrsť tymiánu
z 1 PL soli

POSTUP:
PLNKA:
1.

Na malej panvici rozohrejeme 1 polievkovú lyžicu oleja.
Pridáme cibuľu a dusíme cca 10 minút dozlatista.

2.

Odrežeme asi 100 g bravčového mäsa. Bravčové
odrezky vyšľaháme v kuchynskom robote, potom
ich preložíme do misky s bylinkami, strúhankou,
marhuľami, dusenou cibuľou a 2 PL oleja, okoreníme
a dobre premiešame.

MÄSO:
1.

Bravčový bôčik otočíme kožou nahor. Ostrým nožom
narežeme kožu v 1 cm intervaloch a potrieme ju soľou.
Bravčový bôčik otočíme a ešte trochu okoreníme, potom
dužinu potrieme medom. Položíme plnku do stredu,
potom spojíme 2 konce a pevne zvinieme. Otočíme mäso
tak, aby sa konce stretli pod ním. Zvinuté bravčové mäso
previažeme kuchynským povrazom. Mäso uložíme
na mriežku a odokryté preložíme do chladničky na
niekoľko hodín, ideálne až na 24 hodín, aby koža stihla
vyschnúť a mäso absorbovalo chuť plnky.

2.

Rúru vyhrejeme na 220 °C. Bravčové mäso
potrieme zvyšným olejom a troškou morskej soli.
Pečieme v strede rúry pol hodiny. Znížime na 180 °C
a pokračujeme v pečení ďalšie dve hodiny. Nakoniec
zapneme rúru späť na teplotu 220 °C, aby bola koža
chrumkavá. Pečieme ďalších 30 minút – nebojte sa, ak
vaše bravčové mäso vyzerá zvonku tmavé, v strede
bude stále šťavnaté a chutné. Vyberieme z rúry,
prikryjeme fóliou a pred vyrezávaním necháme cca 45
minút odpočívať.

Tip:

, dáme
mkavá ci gril
u
r
h
c
rú
je
ka nie
pod ho
ny
Ak kôr oľko minút boli aj stra
y
k
b
ie
a
n
,
ju na
nabok é – len treba
a
v
íme ju
a otoč e chrumka ť, pretože s
a
v
o
d
pekn
le
stále s
ripáli.
mäaso eraz ľahko p
t
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Tip preekrov:
fajnšm

lomer
é, tep sti
v
o
t
o
h
ča
mäso
ubšej
Keď je ý do najhr a by mal
n
vlože zieho mäs °C.
hoväd azovať 65
uk

Hovädzie bez kostí
Mäsiarov
výber

POSTUP:

PEČENÉ
HOVÄDZIE MÄSO

s vínovo-brusnicovou
omáčkou a šalotkou
5-7 PORCIÍ

Šťavnaté pečené hovädzie mäso, obzvlášť
neodolateľné s horčicovou kôrkou, pikantnou
šalotkou a omáčkou obohatenou o červené víno.
z 2 kg vrchnej strany
hovädzieho mäsa (s
vrstvou prírodného
tuku na povrchu)
z 3 veľké mrkvy,
pozdĺžne rozkrojené
z 10 podlhovastých
cibúľ-šalotiek,
olúpaných a pozdĺžne
rozpolených
z 2 PL hladkej múky

z 300 ml červeného
vína
z 0,5 l čerstvého
hovädzieho vývaru
z 3 ČL želé z brusníc
z 1 PL dijonskej horčice
z 1 PL oleja
z 1 ČL soli
z 5 celých listov šalvie
z 2 vetvičky rozmarínu

1.

Pred pečením necháme mäso asi hodinu zohriať na izbovú teplotu.
Rúru vyhrejeme na 220°C . Mäso osušíme kuchynským papierom
a potom celé potrieme olejom. Zmiešame horčicu so soľou a lyžičkou
korenia, potom ním potrieme aj mäso. Položíme mrkvu do veľkej
formy na pečenie a na ňu dáme hovädzie mäso tučnou stranou
nahor. Na vrch dáme šalviu a rozmarín.

2.

Pečieme 15 minút, potom znížte teplotu na 180 °C a pečieme ešte asi
55 minút až hodinu. Mäso by malo byť upravené ako medium, pokiaľ
chcete viac „rare“, varte iba 45 minút.

3.

Pred poslednými 30 minútami varenia podlejeme hovädzie mäso
tukom, ktorý sa nahromadil v plechu, pridáme šalotku a bobkové
listy a obalíme ich v tuku. Okoreníme a vrátime do rúry. Medzitým
si v malom kastróliku uvaríme víno, aby sa zredukovalo asi na dve
tretiny obsahu.

4.

Keď je mäso hotové, preložíme ho na dosku, voľne prikryjeme
alobalom a necháme odpočívať. Rúru zapneme na 200 °C a vrátime
plech do rúry na ďalších 10-15 minút, kým šalotka nezmäkne.

5.

Šalotku odložíme bokom, aby zostala teplá. Odstránime prebytočný
tuk z formy, necháme si iba 1 polievkovú lyžicu tuku a všetky tmavé
šťavy. K tejto zmesi pridáme múku a za stáleho miešania varíme
na sporáku asi 2 minúty. Postupne prišľaháme zredukované víno,
následne hovädzí vývar a želé z brusníc. Necháme prebublať
do zhustnutia a sýtosti, pridáme šťavu z odpočívajúceho mäsa
a dochutíme podľa chuti. Mrkvu vyhodíme.

6.

Hotové hovädzie mäso podávame s vínovo-ríbezľovou omáčkou
a šalotkou. Doplníme dusenou zeleninou, napríklad ružičkovým
kelom.
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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:

