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CO OCHUTNAT, VYZKOUŠET, NAVŠTÍVIT, OBJEVIT...
PŘIPRAVILA REDAKCE LCI
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V A S E K U C H Y N E . C Z

LITINOVÝ HRNEC STAUB COCOTTE 
ideální pro přípravu i servírování oblíbených a zdravých 

jídel „z jednoho hrnce“

Hrnce vynikají speciálně tvarovanou poklicí. 
Malé hroty na její spodní části zaručují 

plynulou cirkulaci 
a odpařování tekutin 

z pokrmů. Tento unikátní systém 
podlévání vlastní šťávou je až 9krát 

účinnější oproti dušení pod klasickou 
poklicí. Jsou ideální nejen pro pomalé vaření 

či dušení, ale i opékání, pečení a smažení. 
Navíc je můžete požít i k servírování, protože litina udrží teplotu pokrmu 
a díky nadčasovému designu bude hrnec Staub na vašem stole vypadat 

opravdu krásně. Na výběr je hned několik atraktivních barevných 
provedení, tvarů a rozměrů. 

Hrnce jsou smaltované zevnitř i zvenku a mohou být používány 
na všech typech ploten, včetně indukčních, a nevadí jim ani 

mytí v myčce nádobí.
   

Doporučené ceny: 
Cocotte mini – 2 019 Kč, průměr 10 cm, 
Cocotte – od 4 095, od průměru 20 cm

www.vasekuchyne.cz
S K A N D I N Á V S K Ý  S T Y L

 
ZAVÁL I DO KUCHYNĚ 

BAGETERIE BOULEVARD

Skandinávská kuchyně je u nás známá zejména vyhlášenými 
masovými kuličkami s brusinkovou omáčkou, a přitom 
je nám svým složením bližší než kořeněné pokrmy z jihu 

Evropy. V severské kuchyni nechybí dobrý chleba, hlavně 
vepřové maso a samozřejmě ryby a ani námi milované houby. 

A všechny tyto ingredience najdete i v novém podzimním 
Chef Menu Bageterie Boulevard, které se inspirovalo právě 

kuchyněmi skandinávských zemí.
Při shánění vánočních dárků si udělejte čas 

a zastavte se v Bageterii Boulevard.

www.bb.cz
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H O T E L  K N Í Ž E C Í  C E S T A

V Bližší Lhotě u Lipna se v historické budově bývalé schwarzenberské 
lesní správy nachází nově otevřený hotel Knížecí cesta s plně 

vybavenými apartmány. Tento citlivě zrekonstruovaný objekt najdete 
hned u břehu lipenského jezera, na prahu národního parku Šumava 
a pod masivem hory Smrčina, známá také jako Hochfi cht. Kdo chce 

dál od chalupy, neobejde se tu v zimě bez lyží. Na nadcházející zimu si 
zde můžete zakoupit pobytové lyžařské balíčky pro 2 či 4 osoby 
na 4 nebo 5 nocí v plně vybavených apartmánech s kuchyněmi 

a skipassem do lyžařského areálu v Rakousku. Dále v balíčku najdete 
snídani pro všechny na každý den pobytu, uvítaci coffee break, 

parkování u hotelu, lyžařské skříňky včetně vysoušeče, zapůjčení sání 
či sněžnic a láhev sektu na pokoji. Po náročném lyžování hotel také 

nabízí z pestré nabídky služeb saunu, ve které se můžete večer 
pohodlně zrelaxovat.

Pro více informací navštivte web hotelu: 
www.knizecicesta.cz
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Z D R A V Á  S N Í D A N Ě

KŘEPELČÍ VAJÍČKA

Nejen snídaně, ale i ozdoba rautů, recepcí či rodinných oslav. 
To je jen několik příkladů, kdy použít křepelčí vajíčka. A určitě 
zabodujete! Pro svoji neobvyklou velikost zaujmou malé i velké 
gurmány. Snadná konzumace a skvělá chuť předurčují křepelčí 

vajíčka na každý stůl. Vajíčka křepelky japonské z vlastní 
produkce fi rmy Schubert partner, a. s.

Kde koupit a objednat: 271 777 177 

www.schubert.cz

N E S P R E S S O 
 

KÁVA S POMERANČEM
Obtížnost: snadná • Doba přípravy: 5 minut

PŘÍSADY
1 kapsleNespresso Variations Confetto Orangette 

Čokoládová poleva
½  čajové lžičky pomerančové marmelády

30ml mléka
1ks pomerančové kůry v čokoládě

POMŮCKY
Espresso sklenice, Nespresso Aeroccino šlehač mléka

POSTUP
1. Na dno Espresso sklenice dejte pomerančovou marmeládu

2. Navrch marmelády dejte vrstvu čokoládové polevy
3. Ve šlehači mléka napěňte horké mléko, kterým překryjte 

čokoládovou polevu
4. Navrch připravte espresso (40ml)

5. Našlehanou pěnu ozdobte pomerančovou kůrou v čokoládě
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T E F A L

TEFAL WIZZO

V čase vánočních svátků bychom měli odpočívat a užívat si společné chvíle 
ve společnosti svých nejbližších. Pokud jste se i letos rozhodli potěšit rodinu 

voňavým cukrovím, máme pro vás tip, jak si práci co nejvíce zpříjemnit 
a ulehčit. Pákový kuchyňský stroj Tefal vám bude pomocníkem, na kterého 
se můžete spolehnout. Díky němu bude příprava cukroví, zákusků či buchet 

zábavou nejen o Vánocích, ale i po celý rok.

Pákový robot Tefal WIZZO QB307538 ocení všichni pekaři a cukráři. 
Stejně jako ostatní pákové roboty Tefal má i multifunkční Wizzo 

patentovanou metlu Flex Whisk. Víceúrovňové rozložení vidlic šlehací 
metly zajišťuje zvýšení efektivity šlehání a zkrácení doby nutné pro výrobu 

tuhého sněhu nebo šlehačky. Metla má i silikonovou povrchovou úpravu na 
nejzatěžovanějších částech, takže nedochází k uvolňování částeček 

kovu při tření kovu o kov.
Díky jednoduchému čelnímu ovládání můžete do práce zapojit i děti a užít 
si s nimi vánoční pohodu trochu jinak.  Robot Tefal WIZZO najde ve vaší 
kuchyni široké využití, a přitom nezabere mnoho místa. Doporučená cena 

je 7 199 Kč.

www.tefal.cz

Řásnovka 1, Praha 1, 110 00, CZ
+420 602 49 49 49

KOUZELNÉ MÍSTO
Objevte

www.AmazingPlaces.cz
f: AmazingPlacesCz

www.chateau-hostacov.cz

CHATEAU HOSTAČOV
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S M A R T P R E S S 
 

ORIGINÁLNÍ ČESKÉ KUCHAŘKY

Ve vydavatelství Smartpress vycházejí další originální české  kuchařky. Vybíráme dvě z nich. Chybí Vám ještě 
pro někoho vánoční dárek? Podívejte se na našw tipy.

E L P I D A . C Z

PONOŽKY OD BABIČKY 

Projekt, který dělá babičky šťastnějšími. A taky geniální dárek.
Princip, na kterém projekt funguje, je velmi jednoduchý. 

V Elpidě sbírají a recyklují starou nepotřebnou přízi. Tu pak 
posílají babičkám, které se do projektu přihlásily. Za upletené 

ponožky dostanou honorář, takže kromě dobrého pocitu, že 
využijí své pletařské dovednosti a udělají někomu radost, si 

také přivydělají. Celkem takto plete přes 200 babiček po celé 
republice a každý týden přibývají další.

Jestli tedy hledáte dárek, který pod stromečkem zaručeně 
nezklame a má příběh, nemusíte hledat dál. Ponožky od 
babičky jsou k dostání v e-shopu na Elpida.cz, na Fler.cz 

a také na farmářských trzích na pražské náplavce. 

Ponožky jsou k dostání ve 
4 velikostech (S-XL) za 249 Kč.

www.elpida.cz

VTIPNÉ KAŠE 
– NAMÍCHEJTE 
SI TY VAŠE
Věra Strnadová
První kniha nové edice Jídlo 
jako  lék – recepty plné zdraví

Objevte s námi zdravé 
a dobré kaše: sladkou 
a přitom zdravou snídani 

či svačinu, ale třeba i slanou verzi  jako rychlý  oběd či večeři! Vždy 
s čerstvými surovinami a mnoha důvtipnými doplňky pro vaše zdraví.

BEZ LEPKU 
– SLADKÉ I SLANÉ 
RECEPTY
Lucie Kazdová z Bezlepkové 
cukrárny

Vaření a pečení bez lepku 
má svá úskalí. Bezlepkové 
těsto se totiž chová jinak než 
klasické. Autorka knihy, která 
je maminkou syna s celiakií, to 

pojala jako výzvu a založila ve Zdibech úspěšnou specializovanou cukrárnu 
a malý bezlepkový obchod.

www.smartpress.cz




