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Vychutnej si Radler s příchutí citrónu 

či pomeranče se zázvorem a užij si 

o stupeň lepší grilování. Navíc můžeš 

s Radlerem v lahvích vyhrát ve velké 

soutěži se Zlatopramenem Range Rover 

Evoque a 1111 vytuněných cen. 

Více na www.zlatopramen.cz.
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ve 13 městech České republiky. Součástí Globus Grilmánie je 

bohatý doprovodný program, který bude uvádět osvědčená 

dvojice z loňského ročníku Rychlý - Vodochodský.

Pro ty, kteří si grilování nejraději vychutnávají v kruhu své rodiny 

a přátel, nabízí Globus nejen široký výběr masa a uzenin z vlast-

ního řeznictví, ale také bohatý sortiment grilů a dalších potřeb 

pro grilování. 

GRILOVACÍ SEZÓNA 
ZA ÍNÁ! Grilování je v naší republice stále oblíbenější součástí gastronomie, a to jak v odborných, tak 

i v laických kruzích. Zároveň se stává stále oblíbenější formou trávení volného času všech 

věkových skupin s nekonečnou řadou způsobů, příprav a rozmanitostí v podávání 

grilovaných specialit. Nejedná se o pouhou úpravu masných výrobků. Grilování je 

společenská záležitost, spojená s příjemnou atmosférou a setkáním s přáteli. S rozvíjejícími se 

možnostmi, nabídkou polotovarů, ingrediencí a technického zázemí se stává grilování stále 

větším fenoménem v našem životě!

Dobrou chu , krásné léto a pohodu 
p i grilování Vám p eje Globus!

Hypermarkety Globus pořádají 8. ročník Grilmá-

nie, což je opět příležitost se bavit, vyzkoušet 

nové recepty, ať už jako soutěžící, nebo jako divák, 

který v sobě zatím jen nenašel dostatek odvahy 

předvést své grilovací umění. Na Grilmánii mají 

diváci možnost sledovat účastníky soutěže a také 

ochutnat skvělé pokrmy připravené profesionály 

nebo pouhými nadšenci. Co ale nesmí na každém 

ročníku chybět je pohoda a dobrá nálada, která 

ke Grilmánii a grilování neodmyslitelně patří. Přijďte 

se přesvědčit na Grilmánii 2012, která se koná 

8.
RO NÍK

www.globus.cz GRILMÁNIE
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Globus je zakladatelem a tradičním partnerem Mistrovství republiky ČR v grilování – Globus Grilmánie. Cílem této akce je jednak 

přispět ke kultivaci grilování jako specifi cké přípravy pokrmů, ale především umožnit setkání příznivců kvalitního jídla, pití a dobré 

zábavy. To se nám každoročně daří jak v průběhu regionálních kol, tak při celostátním fi nále. Přijďte sledovat gurmánské souboje 

soutěžních týmů a ochutnat speciality z uzenářské dílny Globusu. Nebo se přímo zapojte do soutěže o zajímavé ceny.

KOLO DATUM TERMÍNY A LOKACE

Sobota 5. 5. Praha Zli ín
Neděle 6. 5. Trmice 
Sobota 12. 5. Olomouc
Neděle 13. 5. Brno 

Sobota 19. 5. eské Bud jovice
Neděle 20. 5. Plze
Sobota 26. 5. Chomutov
Neděle 27. 5. Karlovy Vary
Sobota 2. 6. Pardubice
Neděle 3. 6. Liberec
Sobota 9. 6. Haví ov
Neděle 10. 6. Opava
Sobota 16. 6. inále - Ostrava

O NEJLEPŠÍ 
GRILOVACÍ TÝM

vice

va

Letošní ročník Grilmánie by si neměl 

nechat ujít žádný gurmán nebo 

milovník dobrého jídla připraveného 

na grilu. Stejně jako v předchozích 

letech se mezi bojovníky o titul 

„Nejlepší grilovací tým“ může zařadit 

každý, komu není cizí dobrá nálada 

a chuť soutěžit. Grilmánie není totiž jen 

soutěží profesionálních kuchařů, zapsat 

se může kdokoliv. Třeba právě vy oslní-

te porotu netradičním pokrmem z gri-

lu. Ať už celé klání dopadne jakkoliv, 

výsledky se zapíší do světového žebříč-

ku oficiálního Mistrovství ČR v grilování 

– Grilmánie 2012.

Cílem soutěžních týmů je účast na vel-

kolepém fi nále. Z každého regionálního 

kola, kterých je celkem dvanáct, vzejde 

jeden vítězný tým. Všech dvanáct vítězů 

se pak utká ve fi nále v půli června. Regi-

onální kola každoročně provází program 

pro děti i dospělé. Zábavné atrakce, 

skákací hrad a soutěže potěší celou 

rodinu. Akci provází moderátorská dvo-

jice Petr Rychlý a Ivan Vodochodský, 

nebudou tedy chybět zábavné scénky 

a vtipné postřehy. O zábavu se postará 

také Ilona Csáková a kouzelník Richard 

Nedvěd. Pozornost všech diváků a po-

rotců je ale v tyto dny upřena hlavně 

na výkony soutěžních týmů, jejichž 

speciality se budou moci i ochutnat. 

P ij te se bavit a ochutnávat, Globus 
Grilmánie 2012 je již tradi ním 
zahájením grilovací sezóny. 

g onálního 

je celkem dvanáct, vzejde 

G

SoSoSoSoSoSoSoSoobobbbbobobobo

Gri
zahájením grilo
G
z
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Odborníci mají nelehký úkol vybrat z množství originálních 

a chutných pokrmů ten nejlepší. Zároveň se soustředí 

i na hodnocení image celého týmu. Aby byl proces posuzování 

co nejdůkladnější, mají porotci doporučeno několik pravidel, 

na co se zaměřit. Oblékněte na sebe pomyslný dres sudího 

a představte si, že je na vás vybrat nejlepší tým.

GRILMÁNIE HRAJE 
FAIR-PLAY

www.globus.cz PRAVIDLA

IMAGE TÝMU

Vystupování týmu, je samostatnou kategorií, která hraje nezanedbatel-

nou roli. Členové týmu by měli respektovat hygienické a estetické 

požadavky, neměli by na stánku kouřit, požívat alkoholické nápoje 

a vykazovat známky podnapilosti. V případě, že tyto pravidla nerespek-

tují, doporučujeme bodovat nulou, zapsat poznámku do hodnotícího 

formuláře a informovat hlavního porotce. Výjimkou je mírná konzuma-

ce piva nebo kouření doutníku nebo dýmek mimo soutěžní stánek. 

1 CELKOVÝ VZHLED 
POKRMU

D ležitý je první 
dojem, jak na vás 
pokrm p sobí.

7CHU  P ÍLOH 

Vzhled kombinace hlavní 
suroviny a p ílohy jste již 
posoudili. Te  zav ete o i 
a vybavte si, zda se chu  
p ílohy snoubí nebo 
vhodn  dopl uje s hlavní 
surovinou. Pokud tým 
p ipravil k jednomu chodu 
více p íloh, pro 
vyhodnocení vypo ítejte 
pr m r ze všech.

6CHU  HLAVNÍHO 
POKRMU

Následujte své smysly. 
Cítíte z jídla 
spáleninu nebo 
nep íjemný dým? 
Je chu  surovin 
p ebita ko ením? 
V této disciplín  hrají 
hlavní roli vaše 
chu ové bu ky.

3 VZHLED HLAVNÍHO
POKRMU 

Jaké je zpracování 
hlavní suroviny. 
Vypadá lákav , sbíhají 
se vám na n j sliny?

5PRVNÍ CHU OVÝ VJEM 
HLAVNÍHO POKRMU

P ipadá vám první 
sousto dob e 
prope ené, k ehké 
a š avnaté? Pozor, 
po více soustech 
m žete zm nit názor, 
ne vždy se vyplatí dát 
na první dojem.

2 CELKOVÁ HARMONIE 
POKRMU 

Jak se vám líbí zp sob 
servírování pokrmu? 
Lahodí oku zp sob 
prezentace jídla na talí i?

4OPTICKÝ STUPE  
PROPE ENÍ 

Stejn  jako u bodu t i je 
d ležitý váš osobní pocit. 
Snahou je být 
v hodnocení objektivní, 
ne p íliš p ísní.

07G_fair-play.indd   7 17.04.12   11:38
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NENÍ D LEŽITÉ VYHRÁT
Vybrat vítěze Grilmánie není lehký úkol, a proto jednotlivé disciplíny hodnotí odborná 

porota. Tu tvoří zástupci společnosti Globus a odborníci na slovo vzatí – profesionálové 

z Asociace kuchařů a cukrářů ČR, odborného partnera soutěže, a kuchař Jiří Dolenský. 

Jiřího Dolenského znáte z našeho pořadu Poctivé vaření.

TÝMY V REGIONÁLNÍCH KOLECH 
SOUT ŽÍ VE TY ECH DISCIPLÍNÁCH:

1 – Uzenina a mleté maso
2 – Vep ové maso
3 – Hov zí maso
4 – Dezert

Všechny suroviny přidělí soutěžícím 

hypermarket Globus. Hlavní smysl tohoto 

opatření je v tom, že soutěžící nemají 

možnost přinášet si z domova předem 

naložené maso. Maso a uzeniny jsou tedy 

zaručeně čerstvé z vlastní výroby řeznictví 

Globus. Výběr příloh a ingrediencí pro přílohy 

hlavních jídel a dezert není nijak limitován, 

záleží na fantazii soutěžících.

V REGIONÁLNÍCH KOLECH SE SOUT ŽÍ 
V DOPL KOVÝCH KATEGORIÍCH:

NEJLEPŠÍ IMAGE TÝMU

Porota ocení výzdobu soutěžního stánku, 

kvalitu obsluhy a vhodný výběr oblečení. 

Přihlíží se také k vystupování soutěžících 

a atmosféře, která v týmu panuje. Roli v této 

kategorii může hrát i originální název týmu, 

bojový pokřik nebo heslo.

„EXOT“ GLOBUS GRILMÁNIE

Vítězem této kategorie je nejvýraznější tým 

nebo osobnost dne. 

NEJLEPŠÍ RECEPT A ZPRACOVÁNÍ 
DISCIPLÍN

Tato kategorie je vyhodnocena odborným 

partnerem soutěže – komisaři Asociace 

kuchařů a cukrářů ČR. Z každé kategorie – 

uzenina a mleté maso, hovězí maso, 

vepřové maso 

a dezert, je vybrán 

jeden tým, který 

daný pokrm 

připravil nejlépe. 

vepřové maso

a dezert, je vybrán 

jeden tým, který 

daný pokrm 

připravil nejlépe. 

POROTA www.globus.cz

smysl tohoto

cí nemají 

va předem 

niny jsou tedy 

roby řeznictví 

diencí pro přílohy

nijak limitován,

.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA SOUT ŽE:

1 –  Chu ové ohodnocení 
(celkový dojem po chu ové stránce)

2 – Originalita
3 – P íloha

Ve všech čtyřech soutěžních 

disciplínách jsou týmy hodnoceny 

bodovým hodnocením 1-10 

(1 = nejhorší, 10 = nejlepší). Pokud 

porotce udělí soutěžnímu týmu 

od 1do 5 bodů, musí toto stanovisko 

specifikovat písemně, včetně slovního 

ohodnocení dle doplňkových kritérií. 

Vítězem se stane tým s nejvyšším součtem 

bodů ze všech disciplín. 

Z 12 REGIONÁLNÍCH KOL 
POSTOUPÍ DO ZÁV RE NÉHO 
FINÁLE 12 TÝM  

Týmy mají šanci své dovednosti předvést 

na dvou typech grilů. Polovinu disciplín „ugrilují“ 

na kotlovém grilu značky Landman, druhá část 

se odehrává na plynových grilech značky 

Campingaz. Z každého pokrmu připraví soutěžící 

dvě porce pro porotu, třetí porci pro tzv. slepou 

porotu. Slepá porota hodnotí pouze kvalitu jídla 

bez toho, aniž by věděla, od kterého týmu 

pokrm pochází. Samozřejmě nesmí chybět 

ochutnávka pro diváky. 

 10
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www.globus.cz  K ZAKOUSNUTÍ 

Všechny hypermarkety Globus disponují vlastním 

pekařstvím. Díky tomu najdete na pultech Globusu vždy 

kvalitní čerstvé pečivo ve velkém výběru, ať už přijdete 

v jakoukoliv denní dobu. Výroba pečiva je založena 

na vlastních recepturách a tradiční řemeslné výrobě. 

BAGETA 
250g

Bageta francouzského 

typu vhodná pro 

všechny varianty 

pohoštění 

PÁRTY VE KA 
250g

Oblíbená tmavá bageta 

s posypem semínek, 

lnu, sezamu a máku

CHLÉB ŠUMAVA 
500g 

Jeden z nejoblíbenějších 

a nejvíce rozšířených 

pšeničnožitných chlebů, 

obsahuje tradiční 

žitný kvas

CHLÉB KMÍNOVÝ 
500g/1000g

Klasický pšenično - žitný 

chléb s tradičním 

žitným kvasem

CHLÉB SEDLÁCKÝ 
700g

Pšeničnožitný chléb 

s tradičním žitným 

kvasem

CHLÉB JAKO ZA 
NAŠICH babi ek

JAK CHLÉB POMÁHÁ

Žitný kvas je základ pro tradiční chléb. Dodává chlebu 

tu správnou chuť a vůni. Díky kvasu pečivo dobře 

působí na střevní mikrofl óru a působí blahodárně 

na naše trávení. Pekařství Globus jsou výjimečné tím, 

že chleba se peče výhradně s tradičním žitným kvasem 

vlastní výroby. Je k tomu zapotřebí kvalitní voda, žitná 

mouka a kvasná kultura.

Původ nejstarší pece na chleba nalezené na našem území sahá do období 4 800 až 

4 600 př. n. l. Profesionální pekaři jako dvorní řemeslníci se objevili v 11. a 12. století 

a už v roce 1387 bylo v Praze 159 samostatných pekařů. Je známo, že za vlády Jiřího 

z Poděbrad se peklo dvanáct druhů chleba: žemlový, žitný, nakyslý, mazancový, ječný, 

prosný, žaludový, jáhlový, pohankový, rýžový, perníkový a koláčový. Přestože dříve pečení 

chleba byla ženská práce, růst středověkých měst a dělba práce vytlačily výrobu z domác-

nosti. Pečení chleba přešlo do rukou pekařů. Pekaři se začali sdružovat do cechů a stávali 

se tak váženými a bohatými měšt‘any.

VÍTE, ŽE...

PAVEL MEDUNA

VEDOUCÍ PROVOZU 
PRODEJE PEKÁREN 
GLOBUS

09g_2chleba_jako.indd   9 17.04.12   10:41
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RECEPTY  www.globus.cz

Nestihli jste Globus Grilmánii? Soutěžící nám poskytly svoje 

recepty a vy tak máte šanci zažít atmosféru mistrovství grilování 

v malém u vás doma. Zkuste si připravit pokrmy, které zaujaly porotce. 

Anebo je berte jako pozvánku na letošní Grilmánii.

HOV ZÍ KOTOU  
SE SLANINOU A ROZMARÝNEM

hovězí zadní steakové maso 600 g

máslo 150 g , slivovice 100 ml

anglická slanina 100 g, rozmarýn 2 snítky,

sůl, pepř mletý

Smetanovo-houbová omáčka: 
smetana na šlehání 125 ml, sušené lesní 

houby 50 g, sůl

Šťouchané brambory: 
brambory 6 ks, jarní cibulka 1 ks, slanina 100 g, sůl, 

pepř, rajčátka na stonku 4x 5 ks na stopce

GRILMÁNIE
Jak chutná

P íprava
Hovězí maso nakrájíme na velké plátky, tenderizérem posekáme, osolí-

me, opepříme a polijeme slivovicí. Poklademe plátky anglické slaniny 

a posypeme lístky rozmarýnu. Zabalíme jako roládu a necháme odle-

žet. Poté rozkrájíme na kotoučky a napichujeme na špízové jehly. Grilu-

jeme na roštu a potíráme máslem. Smetanu zahříváme ve vodní lázni, 

přidáme sušené houby a dohromady vaříme tak dlouho, až vznikne 

hustá omáčka. Dochutíme solí. Brambory uvaříme v osolené vodě bez 

slupky, slaninu vyškvaříme na pánvi. Brambory rozmačkáme, přidáme 

slaninu a jarní cibulku nakrájenou nadrobno. Osolíme a opepříme. 

Rajčátka na stonku grilujeme na grilu, potíráme máslem. Na talíři upra-

víme hromádku šťouchaných brambor, na ně položíme 2 kotoučky 

masa a přelijeme omáčkou. Zdobíme grilovanými rajčátky.

GRILOVANÁ KRKOVICE 
V CIBULOVO-PIVNÍ MARINÁD

vepřová krkovice 800 g

Marináda: 
světlé pivo 150 ml, cibule 150 g, sůl, pepř 

mletý, med 50 g, 

sojová omáčka 50 ml, olej 100  ml

Smetanová omáčka: 
smetana na šlehání 150 ml, 

rozmarýn 1 snítka, sůl 

Povidlová omáčka: 
zelenina pod svíčkovou 120 g, cibule 50 g, povidla 300 g, strouhaný perník 30 g, 

sůl, telecí vývar 100 ml, fazolové lusky 400 g, anglická slanina 150 g, sůl, pepř, 

česnek 2 stroužky, brambory bez slupky 8 ks, sůl, olej 150 ml

P íprava
Z masa nakrájíme steaky vysoké 2 cm a tenderizérem naklepeme. Cibuli 

nakrájíme najemno, opečeme na oleji, přidáme pivo, med a koření. 

Vyrobíme hustší marinádu, do které naložíme maso. Zeleninu pod svíč-

kovou restujeme na oleji, přidáme cibuli a vše opečeme. Přidáme povid-

la a vývar a povaříme, až omáčka zhoustne. Ochutíme solí, pepřem 

a nastrouhaným perníkem. Fazolové lusky nasypeme do grilovací pánve 

na zeleninu a dáme na gril opéct. Přidáme anglickou slaninu na kostičky 

a společně orestujeme. Ochutíme solí a česnekem. Ve vodní lázni povaří-

me smetanu do zhoustnutí a ochutíme rozmarýnem a solí. 

Pokrájené a uvařené brambory dáme na gril a opékáme ze všech stran, 

aby se vytvořily proužky. Potíráme máslem se solí a olejem. Steaky grilu-

jeme na rozpáleném grilu asi 5 minut z každé strany. Naservírujeme 

na talíř fazolové lusky, brambory a přelijeme smetanovou omáčkou.

MGS 
KUJEBÁ EK

P idl á áčk

MGS 
KUJEBÁ EK

10-11g_4_JAKCHUTNA.indd   10 17.04.12   13:36
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PE ENÝ OKOLÁDOVÝ MUFFIN 
S MERU KOVÝM ATNÍ

hořká čokoláda 70% 100 g

čerstvé meruňky

cukr 100 g

polohrubá mouka 150 g

mléko 60 ml

vejce 1

škrob 2 lžíce

P íprava
Do základního piškotového těsta vsypeme nastrouhanou 70% čokoládu. Těsto 

dále vlijeme do vysypaných mufi nových forem a pozvolně pečeme v kotlíko-

vém grilu s poklicí. Čerstvé meruňky vypeckujeme a rozvaříme s cukrem, ne-

cháme vychladnout. Do zkaremelizovaného cukru s ovocem vlijeme mléko 

rozšlehané s vejci a škrobem. Karamel provaříme a přecedíme. Mufi ny podává-

me na talířku s teplým karamelem.

FILÉ Z LOSOSA ZAUZENÉ 
NA T EŠ OVÉM KOU I

losos fi lé

štěpky třešní 2 hrsti

sůl

Dresink: 
namleté oříšky, med

P íprava
Do rozpáleného uhlí vsypeme 2 hrsti předem namočené štěpky třešně. 

Filety nasolíme, přiklopíme alobalem a pozvolna udíme. Ryba se tak peče 

a udí zároveň. Dresink získáme smícháním oříšků a medem. Pro zjemnění 

dresinku můžeme přidat vodu. Podáváme na listech jarního salátu s oříško-

vo-medovým dresinkem a opečenou bagetkou.

HOV ZÍ STEAK S VINNÝM SABAYO-
NEM A GRILOVANOU ZELENINOU

hovězí zadní

Na marinádu: 
sůl, pepř, tymián, dijonská hořčice, portské 

víno červené, olivový olej

Sabayon (2 porce): 
žloutky 2, krystalický cukr 2 lžíce, bílé víno 

4 lžíce, sůl

P íprava
Maso se sváže a marinuje. Mezitím se připravíme sabayon a to tak, že smí-

cháme žloutky, s cukrem a vínem. V míse vyšleháme pevnou pěnu. Potom 

mícháme v horké lázni, dokud se pěna nezahřeje a nezačne se zvedat. Nesmí 

se však vařit. Podáváme okamžitě. Jako příloha se podává paprika, cuketa, 

lilek, cherry rajčata. 

GRILOVANÝ VEP OVÝ KR EK 
MARINOVANÝ S ESNEKEM

krkovice 150 g plátky

fazolové lusky

mrkev 

česnek

slunečnicový olej

brambory

anglická slanina

P íprava
Přibližně 150 gramové plátky krkovice naložíme do slunečnicového oleje 

s plátky česneku. Pak osušíme a vkládáme na rozpálený gril. Pečeme zprudka 

3 minuty z každé strany, solíme až na konec. Fazolky spaříme v osolené vodě 

a svážeme do plátku karotky a pečeme na grilu. Předem uvařené brambůrky 

zamotáme do anglické slaniny a napícháme na špíz.

Pravidelným inalistou je tým 
Rebelové z Ostravy. Posu te sami, jestli 

má na to, stát se vít zem.

Vít zové roku 2010 a 2011 Redhoti 
z Kadan  zastupovali R na sv tovém 

šampionátu v Gronau.

REBELOVÉ REBELOVÉ

REBELOVÉ REDHOTI

10-11g_4_JAKCHUTNA.indd   11 17.04.12   15:41
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BÝK

1.  KRK – na guláše, do 

sekané, na dušení na 

vaření

2.  PODPLEČÍ – vhodné 

k dušení, vaření

3.  VYSOKÝ ROŠTĚNEC – 

na dušení

4. ŽEBRA – na vaření

5.  STŘEDNÍ A TENKÉ HRUDÍ 
– na vaření

6.  PLEC – na dušení, pečení, 

vaření

7.  NÍZKÝ ROŠTĚNEC – maso 

vhodné na minutky

8.   SVÍČKOVÁ – nejlepší 

maso, vhodné na všech-

ny minutky, hlavně pak 

na bifteky, řezy, ale i 

pečení

9.  ZADNÍ ŽEBRO NÍZKÉ – 

na vaření

10. PUPEK – na vaření

11.  OHÁŇKA – 

na polévku

12.  KÝTA – pečení, dušení, 

plátky, závitky, rolády

JEHN

1. KRK – na ragú, na dušení

2. HŘBET – na skopové kotlety a pečení vcelku

3. HŘBET – na skopové kotlety a pečení vcelku

4. KÝTA – na bifteky, šašliky, dušené plátky, nadívání

5. HRUDÍ – na ragú, k dušení na zelenině

6. PLEC – na dušení, pečení, sekanou či roládu

7. BOK (PUPEK) – na rolády, ragú, dušení, pečení

PRASE

1. KÝTA – na pečení, dušení, na minutky, na uzení

2.  PEČENĚ (KOTLETA) – na pečení, smažení, dušení, 

na minutky, na uzení

3.  PANENSKÁ SVÍČKOVÁ – nejkvalitnější maso, na různé 

minutky, medailonky

4. PLECKO – na pečení, dušení

5. KRKOVIČKA – na smažení, pečení, dušení, uzení

6. BŮČEK – na dušení, pečení, uzení, mletí

7.  KOLÍNKO A NOŽIČKA ZADNÍ – na pečení, vaření, uzení, 

nožičky pak na sulc

8.  KOLÍNKO A NOŽIČKA ZADNÍ – na pečení, vaření, uzení, 

nožičky pak na sulc

9. VEPŘOVÁ HLAVA – na vaření 

TELE

1.   KÝTA – vhodná na řízky, fi lé, medailonky, 

pečení, dušení, smažení

2. PEČENĚ –  vhodná na minutky, žebírka, pečení, dušení, rolády, na plnění

3. PEČENĚ –  nakrájená se hodí na telecí kostky, vcelku na smažení či pečení

4. KRK – vhodný na pečení či dušení

5. PLECKO –  vhodné na dušení, na ragú, jako telecí roláda, na pečení

6. TELECÍ HRUDÍ – na pečení, vaření, dušení, zadělávání či plnění

7. TELECÍ BOK – k nadívání, dušení

8. TELECÍ KOLENO – k pečení, dušení či vaření

9. TELECÍ KOLENO – k pečení, dušení či vaření

10. TELECÍ HLAVA – na vaření

Ať už chcete připravit svojí oblíbenou pochoutku, nebo vyzkoušet nový 

recept, měli byste vědět, jaký druh masa se hodí pro jakou úpravu. Je tak 

menší riziko, že bude maso vysušené nebo příliš tvrdé. Schéma dělení masa 

je pro profesionály zaklínadlo a vám může přinést cenné rady.

JAK VYBRAT NEJLEPŠÍ
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KLOBÁSA K OPÉKÁNÍ Globus

Bílá klobása v přírodním střívku vhodná 

na grilování, vyrobena z masa dle 

tradiční receptury. Bez lepku.

Cena 7,90 Kč/ 100g

BIG GRILL Globus – polotovar 

Maso z vepřové plece vhodné 

na grilování v troubě nebo venku.

Cena 89 Kč/ kg

VEP OVÝ STEAK KO EN NÝ 
– ESNEKOVÝ Globus – polotovar

Maso z vepřové krkovice vhodné 

na grilování doma i venku.

Cena 129 Kč/ kg

BOK KE GRILOVÁNÍ 
Globus  – polotovar

Maso z vepřového boku vhodné 

na grilování doma i venku.

Cena 69 Kč/ kg

kg

var

NÍ
r

VEP OVÝ STEAK 

KO EN NÝ Globus – polotovar

Maso z vepřové krkovice vhodné na gri-

lování doma i venku.

Cena 129 Kč/ kg

Špeká ky Globus

Tradiční český špekáček v přírodním střívku vyrobený 

z masa podle tradiční receptury. Bez lepku.

Cena 7,90 Kč/ 100g

NAŽHAVTE grily…

14-15G_7nazhavte_grily.indd   14 17.04.12   17:00
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MASOVÝ ŠPÍZ Globus – polotovar 

Maso z vepřové kýty vhodné k opékání na pánvi, 

grilování nebo pečení v troubě. Špíz můžete také 

obalit v trojobalu a usmažit.

Cena 129 Kč/ kg

PÁRTY ŠUNKA Globus – polotovar

Kuchyňský masný polotovar z vepřové kýty nutný 

tepelně opracovat. Vhodné na grilování doma 

i venku.

Cena 109 Kč/ kg

JEMNÝ PÁREK Globus

Oblíbený český párek v přírodním střívku vhodný 

na opékání na roštu i na ohni. Vyroben z masa podle 

tradiční receptury. Bez lepku. 

Cena 6,90 Kč/ 100g

TELECÍ GRILOVACÍ KLOBÁSA Globus

Tenká bílá klobása v přírodním střívku s typickou 

chutí masa. Vhodná na grilování. Vyrobená z masa 

dle tradiční receptury. Bez lepku.

Cena 14,90 Kč/ 100g

PÁRTY KLOBÁSKA Globus

Tenká bílá klobáska v přírodním střívku s typickou 

chutí masa. Vhodná na grilování. Vyrobená z masa 

dle tradiční receptury. Bez lepku.

Cena 12,90 Kč/ 100g

MORAVSKÁ KLOBÁSA Globus

Tradiční klobása v přírodním střívku vhodná 

na opékání na roštu i ohni. Vyrobena z masa podle 

tradiční receptury. Bez lepku.

Cena 8,90 Kč/ 100g

TRAMPSKÉ CIGÁRO Globus

Tenká klobása v přírodním střívku 

vyrobená z masa dle tradiční receptury. 

Bez lepku.

Cena 12,90 Kč/ 100g

GRILLER Globus

Bílá klobása v přírodním střívku vhodná 

na grilování. Vyrobena z masa dle tradiční 

receptury. Bez lepku.

Cena 7,90 Kč/ 100g

NEOBSAHUJÍ
LEPEK

Uvedené ceny se mohou měnit.

PAVEL HOLE EK

VEDOUCÍ ODBORU 
MASA A MASNÉ 
VÝROBY

14-15G_7nazhavte_grily.indd   15 17.04.12   17:00
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PLYN UŽ SY Í

Asi nejznámější typ grilu je plynový. Na grilo-

vání nepotřebujete žádnou přípravu, ovšem 

myslete na to, že musíte mít po ruce naplně-

nou propanbutanovou bombu. Použití je ov-

šem rychlé a snadné. Moderní grily mají piezo 

zapalování, zapálíte tak plyn bezpečně a jedi-

ným stiskem. Nad spodním palivovým roštem 

nad hořákem mohou být umístěny lávové 

kameny. Účinek lávových kamenů je podobný 

jako u grilu na dřevěné uhlí s rozdílem, že 

porézní kámen vstřebává tuk, a znemožňuje 

tak jeho hoření. Kameny se rovnoměrně roze-

hřívají a jejich údržba je velmi snadná. S RBS 

grily je pravděpodobnost přepáleného tuku 

ještě menší. Grily s RBS technologií mají 

po stranách u grilovací vany dva hořáky, čímž 

se zabrání vzplanutí odkapávajících tuků. RBS 

grily fungují s použitím keramických briket 

nebo lávových kamenů. Plynové grily určitě 

kupujte v České republice, ty zahraniční nemu-

sí odpovídat našim parametrům a těžko byste 

k nim sháněli propanbutanovou bombu.

TO BYL TEN SLAVNÝ DEN ...

Oblíbený ve všech kuchyních, na balkonech a tera-

sách, kde již není prostor na větší zařízení, je elekt-

VYŠŠÍ GRILOVACÍ
Chutnají vám pochoutky z grilu, ale už vás nebaví půjčovat si gril od rodičů? Jestli 

přemýšlíte o pořízení vlastního zařízení, využijte své dosavadní zkušenosti, poptejte 

se svých kamarádů na radu, anebo se začtěte do následujícího článku.

rický gril. Představuje „čistou“ variantu grilování, 

protože rozžhavená topná spirála nepřijímá žádnou 

nečistotu z jídla. Elektrické grily můžete mít ve varian-

tě kontaktní, která je praktická pro přípravu karbanát-

ků, sendvičů, ale i masa. Při nákupu dejte pozor, zda 

má gril nastavitelnou výšku víka, jestli má sklopnou 

spodní desku, umožňující odtok tuku z jídla, a zda je 

zabudovaný signál nahřátí desek. U kontaktních grilů 

dávejte přednost ušlechtilým materiálům. 

Speciální Raclette grily mají zabudované dvě patra. 

Do nižšího patra patří malé pánvičky, na nichž si 

můžete připravit další pokrmy, například se sýrem 

nebo vajíčkem. Příprava na grilovačku je v případě 

elektrického grilu blesková, nepotřebujete nic než 

připojení k elektrické síti na 230 V. Nespornou výho-

dou je, že se vyhnete nepříjemnému kouři.

TAK CHUTNÁ TRADICE

Mnoho lidí nedá dopustit na grily s dřevěným 

uhlím. Příznivci tvrdí, že dřevěné uhlí pozitivně 

ovlivňuje chuť masa, a koneckonců můžete si vy-

hrát i tím, že k dřevěnému uhlí přidáte štěpky ovoc-

ných nebo jiných stromů a tím jídlo ozvláštníte. 

Výhodnější je gril na dřevěné uhlí s horním příklo-

pem, díky kterému nakumulujete teplo. Dobré grily 

s víkem mají navíc regulátory větracích otvorů, 

zajišťující stálý přísun vzduchu, čímž se grilování 

usnadňuje a vy se můžete bez problémů pustit 

do grilování šunky, pečeně, žebra, kuřete a dalších 

větších kusů. Grily s větracími otvory se podobají 

horkovzdušné troubě a představují tzv. nepřímé 

grilování. Tento způsob přípravy je zaručeně zdravý, 

bezpečný a také rychlý. Nevýhodou grilu na dřevě-

né uhlí je náročnost na přípravu. Před grilováním 

musíte rozžhavit uhlíky a musíte myslet také na od-

pad. Před koupí takového grilu se ujistěte, jak se 

zařízení čistí od oleje a od zbylých uhlíků.

TE
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GRIL ROHNSON R-250

příkon 2000 W, antiadhezní povrch včetně 

topné spirály, klasický rošt i rovná část 

grilovací plochy, nastavitelný termostat 

do 230°C, tác na odkapávání mastnoty, lze 

mýt v myčce na nádobí, skleněná poklice

RACLETTE GRIL 
HYUNDAI GR 114 
příkon 2000 W, 

kombinace raclette a kamenného 

grilu, grilovací odnímatelná plotna 

s nepřilnavým povrchem, 8 pánviček

ŠT PKY 
na grilování, různé 

druhy

NEREZOVÝ BOX 
na štěpky generující 

přírodní kouřové 

aroma

17g_2vyssi_grilovaci.indd   17 17.04.12   13:45
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GRILOVACÍ NÁ ADÍ 
Vidlička, obracečka, kleště – 

tepelně izolovaná, robustní rukojeť 

pro lepší úchop

GRILOVACÍ DMYCHADLO
Vhodné pro domácí i venkovní grily 

a krby

GRILOVACÍ MOTOREK
Bateriový 1,5 V s maximálním zatíže-

ním 10kg

PRKÉNKA S DRÁŽKOU
Ideální doplněk pro zahradní grilo-

vání a stolování

RBS (Radiant burner systém) je 
ojedinělou technologií, kdy jsou oba 
keramické hořáky umístěny po bocích 
grilovací vany. Patentovaný systém RBS 
hořáků ve spojení s rozptylovačem tepla 
umístěným ve spodní části grilovací 
vany umožňuje dosažení vydatné 
a rovnoměrné teploty mezi 250 
až 300 °C po celé grilovací ploše. 
RBS je unikátní technologie pro zdravé 
a čisté grilování bez kouře a dýmu. 
Snadná a rychlá údržba po grilování, 
díky výsuvnému lapači tuku. Všechny 
odnímatelné části (rošty, tály, misky) lze 
mýt v myčce na nádobí.

Systém hořáků RBS
Hořáky umístěné po bocích vany 
zabraňují vzplanutí odkapávajících tuku 
a štáv.

Grily 
s technologií RBS

RBS C-line 
2400 Deluxe

RBS C-line 
1900 Deluxe

RBS C-line 
1900 Super

RBS C-line 
1900

- lahůdka pro vyznavače grilování...

Doporučená cena:
12.499 Kč

Doporučená cena:
14.499 Kč

Doporučená cena:
10.999 Kč

Doporučená cena:
9.999 Kč

www.campingaz.eu

HLAVNÍ PARTNER

PARTNE I GRILMÁNIE

TIP:

NEJLEPŠÍ MASO A UZENINY 
NA GRIL KOUPÍTE V NAŠEM 
EZNICTVÍ

Extra panenský 

olivový olej

1 l

GRILLINO

Extra panen

olivový olej

1 l

Mražený jahodový krém

s tvarohem v polevě z tmavé nebo bílé 

čokolády

45 ml

PE–PO

tekutý podpalovač

Pepo 1 l

P

t

P

18-19g_1_prezentacepartneru.indd   19 17.04.12   13:59



20

času na přípravu, přesto byly perfektní a do-

staly se do fi nále. Nakonec i ve fi nále šlapaly 

vítězům na paty. Přitom se pořád smály a byla 

s nimi legrace.  Ke cti všem zúčastněným 

připisuji to, že se všichni během soutěže 

sblížili a nerozdělilo je ani vyhlášení. Vyhrát 

nemůže každý, to je jasné. Naštěstí soutěžící 

dokázali přijmout kritiku i prohru.

PR:  Většinou kladou soutěžící velký důraz na kva-

litu masa, ale málokdo se zamyslí nad stán-

kem. Konkrétní rady ovšem dávat nechci. Líbí 

se mi, že je každý stánek jiný, originální. Určitě 

by neměli opomenout formu podávání. Je 

rozdíl, když jíte z papírového tácku, talíře 

nebo prkénka. A měli by se podívat ve svém 

týmu, kdo z nich je nejvíc pohotový a upoví-

daný, a z toho udělat kapitána. Týmu nepro-

spívá, když je na jevišti někdo, z koho nako-

nec nedostaneme ani recept.

IV:   Není dobré, když se někteří berou moc vážně. 

Bylo pár týmů, které to takzvaně hrozně bašti-

ly, měly skvělé vybavení, ale nakonec se pro-

jevilo rčení „v jednoduchosti je krása“. Pak 

PR:  V průběhu soutěže jsme poctivě ochutnali 

všech čtyři sta vzorků, takže mi přinesla sedm 

kilo váhy navíc. Kromě toho jsem měl možnost 

poznat obchodní dům Globus, kde je maso-

kombinát, a z něj jsem si odnesl závislost na se-

kané. Takže když jedu autem a vidím šipku 

na Globus, hned odbočuju a jedu si sekanou 

koupit. A v neposlední řadě jsem poznal další-

ho skvělého parťáka a kolegu. Moderování je 

docela obtížné řemeslo, ale musím říct, že jsme 

se výborně sladili a já se na každou akci moc 

těšil. Také jsem obdivoval nadšení lidí, kteří 

do Grilmánie šli a věnovali jí svůj čas a peníze. 

IV:   Já chválím super produkty, které Globus dělá. 

Jsem nevěřící Tomáš a šťoural, proto jsem během 

návštěvy masokombinátu nakukoval do skříní 

a polic, jestli tam nejsou náhražky. Nenašel jsem 

vůbec nic. To, že to Globus myslí poctivě, není 

prázdná fráze. Dál můžu potvrdit čtenářům, že 

Petr je skvělý partner. Není pravda, že je sebe-

středný a je s ním obtížná spolupráce, jak se 

o něm traduje. (smích) Naopak se mi s ním pra-

covalo moc dobře. A stejně jako Petra mě potěšili 

soutěžící. Většina z nich byla velice dobře připra-

vená, a tak by se dvacet procent z nich mohla 

srovnávat s profesionály. Měli dobré znalosti 

o grilování, vyznali se v surovinách a ctili teploty 

u každého druhu masa. Po celou dobu jsme jedli 

výborné pokrmy, největší nadšení v nás vyvolaly 

dezerty na grilu. (Petr Rychlý přitakává.)

IV:   Já si vzpomínám na recesistické piráty. Pak 

tam byli Pat a Mat, v Karlových Varech byl 

úžasný tým Flinstounů s autem naaranžova-

ným jako jeskyně a další. Ti, co to pojali s nad-

hledem, tak ti nakonec bodovali i u porotců. 

PR:  Určitě nezapomenu na dámy, které si říkaly 

Sailors. Přihlásili se na poslední chvíli, ovšem 

braly to se vší zodpovědností. Neměly moc 

ROZHOVOR  www.globus.cz

VÍC NEŽ 
SOUT ŽENÍ

Petr Rychlý a Ivan Vodochodský loni poprvé moderovali 

Globus Grilmánii. Přestože se dosud pracovně nesetkali, 

diváci i oni si moderování náramně užili. Na osmé Grilmánii 

si účast zopakují a jejich úkolem bude, kromě uvádění 

doprovodného programu, představovat a povzbuzovat 

soutěžící. Že je grilování baví, přinejmenším jako 

moderování, o tom jsem se ujistila během našeho rozhovoru.

vali
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mánii 

t 

ovoru.

Obdivoval jsem nadšení lidí, kte í do Grilmánie 
šli a v novali jí sv j as a peníze
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www.globus.cz  ROZHOVOR

IV:   Příjemným zjištěním bylo, že minimálně polo-

vička týmů používala sezónní suroviny. Bylo 

období jahod, takže velká část týmů opravdu 

připravovala jídla z čerstvých jahod, které byly 

na pultech. Někteří soutěžící si sami dělali šle-

hačku. Hrozně mě bavilo, že si jí na místě vyrá-

běli metličkou. Ale pořád to není samozřej-

most. Byla ještě velká skupina těch, kteří měli 

jahody v konzervě a šlehačku ve spreji. Postup-

ně v průběhu soutěže mizely i různé kořenící 

směsi, v nichž byly sůl nebo glutamát. V po-

sledním kole jsme nenašli žádné takové pří-

pravky. Ve fi nále šlo hlavně o maso a jeho vlast-

ní chuť. Bylo minimálně dochucené a naložené 

jen tak, aby se objevila podstata jídla.

IV:   Mně na grilu chutná maso, které není obecně 

považováno za příliš kvalitní. Nepotřebuji 

svíčkovou ani panenku nebo roštěnou. Chut-

ná mi hovězí pupek, ramínko, prostě maso, 

které je prorostlé tukem. A vždycky si pochut-

nám na dobré rybě. Měla by být čerstvá, u nás 

tedy přichází v úvahu pstruh, candát, lín i kapr, 

když se dobře odkostí. U ryb platí zásada, že 

se musí dělat krátce a na prudším ohni. 

Z toho, co jsem viděl na Grilmánii jsem si 

vyzkoušel lososa na asijský způsob a grilovaný 

třeba byly zklamaný výsledkem. Hrozně moc 

chtěly vyhrát a nakonec jim to proklouzlo 

mezi prsty. Shodli jsme se s porotou na tom, 

že to už je vyšší gastronomie a s grilováním to 

nemá moc společného. Grilování pro nás 

znamená sednout s přáteli, příjemně si s nimi 

popovídat a během toho si i něco dobrého 

připravit k jídlu. Nemusíte kvůli tomu strávit 

dva dny přípravou v kuchyni.

PR:  Mě nejvíc překvapilo křehčení steaku sodou. 

Pamatuješ si to?

IV:   Já jsem pátral, jestli to je vědecky podložené, 

ale nic jsem k tomu nenašel.  

PR:  Tohle maso bylo opravdu velice jemné a křeh-

ké… Zatímco Ivan je ostřílený profesionál, já 

jako laik jsem našel spoustu inspirace. Mně se 

líbily pokrmy ozdobené zeleninou, třeba 

ve tvaru myšky. Odkoukal jsem nějaké carvin-

gové fígle a teď dělám dětem překvapení 

na talíři tím, že jim vykrajuji různé tvary ze 

zeleniny. Objevem pro mě byly čerstvé bylin-

ky. Pro Ivana to není nic nového, on si je pěs-

tuje za oknem, ale já jsem až teprve na Gril-

mánii zjistil, jaký je chuťový rozdíl mezi suše-

ným kořením a čerstvým. 

ananas. Výborné byly palačinky a zmrzlina 

s piškotem, které jsem odkoukal. 

PR:   Já do ryb většinou nejdu, nemám s tím trpě-

livost. Často se mi rozpadnou. Pořídil jsem si 

sice mřížku na obracení, ale moc mi to nepo-

mohlo. Osobně když griluju, tak je to vždy pro 

hodně lidí. Mně se osvědčila kuřecí křídla 

naložená v jogurtu. Jsou díky tomu neskuteč-

ně šťavnatá a je to i dost syté jídlo. Je to tak 

jednoduché, že zvládnu obsloužit gril a záro-

veň se bavit s kamarády. Na rozdíl od Ivana 

dělám i vepřovou panenku, to člověk nemusí 

moc ochucovat, je to prostě v kvalitě masa. Já 

griluju rychle, nechci grilováním okouzlit. 

IV:   Já jsem se právě vrátil z Cejlonu a v létě se 

chystáme do Itálie a Španělska. 

PR:   Mě čeká grilování u moře. (Následuje můj 

nechápavý pohled). Teda myslím tím opalová-

ní. Těším se hlavně na teplo, pracovně je léto 

zatím otevřený. V tuhle chvíli jsem dozkoušel 

komedii Techtle Mechtle v Divadle Na Fidlovač-

ce a pořád se točí Ordinace v Růžové zahradě. 

V Ordinaci jsem se nedávno podruhé pracovně 

setkal s Ivanem. Jeho postava se jmenuje Vrati-

slav Zlatohlávek a je to majitel pizzerie. On 

u toho žrádla prostě zůstal i v herecké branži.   

Moderování je 
obtížné emeslo, 
ale výborn  jsme 

se sladili

Není pravda, že 
je sebest edný, 

pracovalo se mi 
s ním dob eB hem Grilmánie 

p ibral 7 kilo

U jídla z stal 
i v herecké 

branži Hrozn  m  bavilo, 
že si d lali vlastní 
poctivou šleha ku

Ivan je v kucha in  
ost ílený  profesionál
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www.globus.cz  SILUETA

RYBY NA TALÍ I
S rostoucí oblibou ryb roste i příležitost objevovat chutě 

tohoto masa. Zajímáme se o možnosti, jak ryby připravovat 

na různé způsoby a v široké nabídce na našich pultech je 

přitom vždy šance najít něco nového. Sympatické na rybách 

je kromě malého množství tuku, škála hodnotných vitamínů.

PRAŽMA

Nejčastěji se setkáváme s pražmou 

královskou a pražmou šedou, v obou 

případech se jedná o mořské ryby. 

Pražma šedá má tučnější maso, hodí 

se proto ke smažení na pánvi, nebo 

se celé ryby grilují. Nenasycený tuk 

pražmy je zdraví prospěšný a lehce 

odbouratelný. U nás ji v obchodech 

najdeme spíše vzácně, zato na ni 

můžete narazit při svých dovolených 

ve Středomoří, kde je velmi populár-

ní. Oproti tomu pražmu královskou 

známe velmi dobře. Její maso je 

velmi chutné a k její oblíbenosti 

přispělo i to, že má velmi málo kostí. 

Menší kusy se hodí ke smažení, 

pečení nebo grilování vcelku. Kusy 

okolo jednoho kila se doporučují 

fi letovat.

MO SKÝ VLK

Voňavé maso mořského vlka se u nás 

těší velké oblibě. Má málo kostí a cha-

rakteristické aroma. Proto se nedopo-

ručuje mořského vlka příliš kořenit, 

vytratila by se tak jeho jedinečná chuť. 

Mořský vlk se hodí k pečení a smažení 

vcelku, ale i fi letování. Velmi dobrý je 

také připravený  na grilu. Podobnost 

názvů svádí plést si mořského vlka 

s mořským ďasem. Bezpečně je po-

znáte podle toho, že cena mořského 

ďase je mnohonásobně vyšší.

Vitamínová bomba
Mořský vlk obsahuje velké 

množství selenu, vitamínu B, 

fosforu a také hořčíku a vitamínu 

B12. Má velmi málo tuku.

BYLINKÁ KA RADÍ

Grilované ryby dobře chutnají s čerstvými bylinkami. Můžete použít 

petrželku, bazalku, kerblík, saturejku, rozmarýn, tymián nebo 

oregano. Bylinky nejenže dodají chuť, ale mají i řadu pozitivních 

účinků na naše trávení. Na grilování doporučuji naložit ryby 

do bylinkové směsi. Stačí natrhat bylinky, nasekat je, nebo ještě lépe 

utřít nožem. Přidáme sůl, pepř, olej. Lze přilít bílé víno, šťávu z mladé 

cibulky nebo zázvoru. Dá se přidat i utřený česnek a citrón. To vše 

smícháme, až vznikne polotuhá hmota. Potřete bylinkami plátky 

masa a nechte třicet minut uležet, anebo grilujte rovnou i s bylinkami.

Vitamínová bomba

Pstruh duhový je bohatý na 

B12, B6, fosfor, selen a hořčík. 

Má vyšší podíl bílkovin. 

Obsahuje zdravý a snadno 

odbouratelný nemastný tuk.

Vitamínová bomba

Tuňák obsahuje kromě selenu 

a vitamínu B6 Omega 3 

kyseliny, fosfor, hořčík a B12. 

Některé druhy mají vzácné 

vitamíny A, D, B2 a B3. Má 

velmi málo tuku. 

TU ÁK

Všestranné použití a chutné maso 

udělalo z tuňáka velmi populární rybu. 

Maso tuňáka je pevné, tmavě červené 

barvy. Filety se hodí ke grilování a sma-

žení.  Maso má tendenci vysychat, 

proto se musí dodržovat předepsané 

teploty a doby úpravy, které jsou ob-

vykle nižší. Steaky doporučujeme 

ve variantě medium. Pokud maso 

chceme propéct, lze steak tuňáka 

po osmahnutí podlít a nechat mírně 

dusit. Známé je jeho použití při přípra-

vě sushi a jako tatarského bifteku. 

Dobrý je také jako carpaccio.

PSTRUH

Díky výnosnějšímu chovu vytlačil 

pstruh duhový ze Severní Ameriky 

našeho původního pstruha potoční-

ho. Jedná se o sladkovodní rybu, 

i když některé druhy žijí střídavě 

v řece i moři. Pstruh duhový má 

jemné maso s mírnou chutí a hodí se 

ke smažení, grilování, ale i pečení 

v troubě. Při pošírování doporučuje-

me dochutit bílým vínem.
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P íprava t sta:

Z části vlažného mléka, lžičky cukru a droždí si 

připravíme kvásek. Do mísy dáme mouku, 

cukr, citrónovou kůru, vzešlý kvásek, rozmíchané 

žloutky ve vlažném mléce a olej. Ingredience 

smícháme a zaděláme je do hladkého těsta. Ne-

cháme kynout. Z vykynutého těsta utvoříme 

kuličky. Z kuličky vytvarujeme placku, vyhloubíme 

důlek a plníme připravenými náplněmi.

Takto připravené koláčky potřeme žloutky. Koláčky 

skládáme na plech vyložený pečícím papírem 

a pečeme v předehřáté troubě na 180°C, 

dokud nezezlátnou.

PIKNIK  www.globus.cz

LÉTO VŠEMI SMYSLY
Chutě léta jsou jedním z největších lákadel, které nám teplé období přináší. Na stole 

máme spoustu čerstvého ovoce a zeleniny, ale také hub. Naše pokrmy se odlehčují 

a my jsme víc, než kdy jindy, otevřeni netypickým pokrmům. Co třeba maso vylepšit 

zeleninovou nádivkou nebo obměnit nudnou přílohu?

e

Ingredience

Na t sto:
polohrubá mouka 250 g

vanilkový cukr 1ks

droždí 40 g

citrónová kůra z 1 citrónu

žloutek 3 ks

olej 200 ml

cukr krupice 6 g

mléko 250 ml

hladká mouka 250 g

Drobenka:
hrubá mouka 100 g

cukr 50 g

máslo 80 g

Nápln : 

JAK SI VYROBIT TVAROH

Ze zkyslého mléka si můžete vyrobit vlastní domácí tvaroh. Obstarejte si 

nejlépe čerstvé mléko (určitě ne trvanlivé) a nechte ho zkysnout. Pak ho 

zahřejte za občasného zamíchání na mírném plameni. Na měkký tvaroh 

stačí teplota 30 – 40°C, tvrdý tvaroh na strouhání získáte zahřátím 

na 60°C. Sražení mléka můžeme ještě podpořit přidáním chlebové kůrky 

nebo horkého bramboru. Sražený tvaroh necháme ustát, naplníme 

do sáčku z řídké látky, mírně zatížíme a lisujeme. Čím tvrdší tvaroh chce-

me, tím více ho musíme lisovat a syrovátku nechat vykapat.

Autorem receptů je Jiří 

Dolenský, dvojnásobný vítěz 

Grilmánie a úřadující mistr 

České republiky v grilování. 

Video k těmto a dalším receptům naleznete na 

www.poctivy-nakup.cz

TVAROHOVÁ: 
tvaroh 100 g

žloutek 1 ks

vanilkový cukr 1 ks

citrónová kůra 1 lžička

rozinky 50 g

rum 20 ml

Utřeme tvaroh s máslem, žloutky a cukrem. 

Přidáme citrónovou kůru a pokládáme 

na placičky z těsta. Povaříme rozinky ve vodě 

s rumem a posypeme jimi koláče. 

MAKOVÁ:
mák 50 g

cukr 40 g

mléko 100 ml

mandle 20 g

Mák s cukrem povaříme v mléce do husté 

hmoty. Necháme vychladnout a dáváme 

na koláčky. Posypeme sekanými mandlemi.

JABLE NÁ:
jablka 200 g

cukr 50 g

skořice 1ks

máslo 20 g

Oloupaná a nakrájená jablka orestujeme 

spolu se skořicí a  cukrem doměkka. Vychlad-

lé dáváme na těsto a sypeme drobenkou 

připravenou z hrubé mouky, másla a cukru.

POVIDLOVÁ:
povidla 100 g

Povidla dáme na těsto a posypeme 

sekanými mandlemi. Pokud jsou povid-

la tuhá, rozděláme je s vodou.

eme 

povid-

.

SVATEBNÍ KOLÁ KY 
S MÁKEM, TVAROHEM, 
JABLKY NEBO POVIDLY
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KU ECÍ PRSO PLN NÉ ŽAMPIÓNOVOU 
P NOUSE SMETANOVÝM ŠPENÁTEM 

A S BRAMBOROVÝMI NO KY 

Ingredience
kuřecí prso (může být s kůží) 200 g

žampióny 50 g

smetana 50 g

bramborové nočky 100 g

máslo 50 g

olej 20 g

sůl 10 g

pepř 1 g

tymián 2 g

špenát 100 g

česnek 10 g

mouka hladká 10 g

VEP OVÁ ROLKA PLN NÁ KYSANÝM ZELÍM 
S BRAMBOROVÝMI PLACKAMI 

Ingredience
vepřová kýta 150 g

sůl 5 g

pepř 0,1 g

kysané zelí 80 g

anglická slanina 20 g

cibule 50 g

olej 50 ml

hladká mouka 10 g

brambory 100 g

polohrubá mouka 50 g

Z části kuřecího masa, žampiónů a  smetany uděláme v mixeru se se-

káčkem kuřecí pěnu, kterou ochutíme solí a pepřem. Nařízneme kůřecí 

prso a naplníme ho žampiónovou pěnou. Pokládáme na předem rozpále-

nou pánev s olejem (pokud máme prso s kůží, pečeme pouze na kůži). 

Přidáme česnek, tymián a máslo, vložíme do rozehřáté trouby na 170°C 

a pečeme asi 15 minut.

Mezitím si orestujeme na oleji najemno nakrájenou cibulku, na kterou 

dáme čerstvý špenát. Osolíme, opepříme a přidáme smetanu. Bramborové 

nočky uvaříme v osolené vodě a dáme na talíř. Přidáme smetanový špenát 

a na něj dáme upečené kuřecí prso. Přelijeme výpekem, do kterého jsme 

dali trošku mouky a povařili.

www.globus.cz  PIKNIK  

Kýtu nakrájíme na plátky a naklepeme. Ochutíme solí a pepřem. Ci-

bulku nakrájíme najemno a orestujeme spolu s anglickou slaninou 

na oleji. Přidáme kysané zelí, podusíme 10 minut pod pokličkou a poté 

necháme vychladnout. Zelí poklademe na maso a zabalíme jako španěl-

ské ptáčky. Dáme do vymaštěného pekáčku s najemno nakrájenou 

cibulkou a pečeme na 170°C asi jednu hodinu.

Mezitím si připravíme bramborové placky z předem uvařených a oloupa-

ných brambor, které si nastrouháme. Přidáme polohrubou mouku, vejce 

a utvoříme těsto jako na bramborové knedlíky.

Vyválíme válečkem a vykrojíme kulaté placky, které smažíme v rozpále-

ném oleji. Po upečení rolády vyjmeme maso a  do výpeku přidáme 

hladkou mouku, kterou orestujeme dozlatova a zalijeme trochou vývaru. 

Povaříme asi 15 minut.

P íprava

P íprava

(na 1 porci)

(na 1 porci)
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MIMI KLUB  www.globus.cz

V mnohém vám však mohou pomoci stále se 

zdokonalující služby, které naštěstí zohledňují 

současný baby boom. Ať už se vydáváte na kratší 

jednodenní výlet, nebo cestu s pobytem, starosti 

obvykle dělají dvě nejdůležitější věci – co budeme 

jíst a kam s ním.  

KDE SE NAJÍST S MIMINKEM

Řada provozovatelů pochopila navzdory benevo-

lentnímu zákonu, že nekuřácká restaurace přitáhne 

větší množství zákazníků, a proto dnes není pro-

blém najít restauraci nebo kavárnu bez nepříjemné-

ho zápachu. Asi nejucelenějším rádcem je webová 

stránka Dokuřte.cz, kde najdete seznam restaurací, 

v kterých se nekouří, nebo je v nich nekuřácká část 

dobře oddělena. Obsáhlý bedekr najdete i na strán-

kách Babyweb.cz. Zde seznam restaurací a kaváren 

„Dítě vítáno!“ sestavují samy maminky, jsou zde 

tedy  místa vyzkoušená na vlastní kůži. Nevýhodou 

je, že tento výčet ne vždy obsahuje hodnocení, 

a tak podrobnější informace si musíte najít sami. 

S větším množství doporučení a fotografi í najdete 

místa na adrese Kam s dětmi.com. Užitečný je také 

Lunchtime.cz, který je navíc opatřen dobrým vyhle-

dáváním, v němž lze zadat zvlášť nekuřácké prostře-

dí i dětský koutek.  Pomoci vám může i řada portá-

lů, které jsou zaměřené na určitý kraj nebo město. 

Navzdory dojmu, že si můžete vybrat z nepřeberné-

ho množství „baby friendly“ restaurací, maminky 

potřebují víc než jistotu dětského koutku a nekuřác-

kého prostředí. Ne vždy však na internetu najdete 

informaci, zda personál nebude zaskočen vašim 

přáním ohřát příkrm v mikrovlnce. Proto spolehlivě 

NA DOVOLENOU 
S KO ÁRKEM

Ačkoliv cestování s malými dětmi se značně liší od představ typu 

„vyjet si a vypnout“, nemusíme se této záliby vzdávat. Zvládnete to, 

s dětmi se dá dobře cestovat po tuzemsku i do ciziny. 

FOTOSOUT Ž
www.mimi-klub.cz

platí pravidlo, že hotelová restaurace je většinou 

na malé děti připravená. 

KAM S NÍM?

Většina hotelů je schopná postarat se o rodinu 

s malými dětmi, doporučuji však předem zjistit, co 

konkrétně hotel poskytuje. Ideální je hotelová po-

stýlka, elektronická chůvička a dětská židlička v re-

stauraci. Některé hotely prodávají dětské výživy, 

kosmetiku a taky plovoucí plíny do bazénu. Pokud 

na lístku hotelové restaurace neuvidíte označené 

dětské menu, nezoufejte. Některé restaurace, i když 

na děti myslí, všechno jídlo automaticky zařazují 

do denní nabídky. Zde najdete alespoň jedno slad-

ké jídlo, případně jedno dietní s přírodně uprave-

ným plátkem masa. Také většina restaurací bez 

problému akceptuje poloviční porce. A co dalšího ví 

personál o dětech? Že jim zkrátí čas DVD projekce, 

dětský koutek s hlídáním, případně venkovní hřiště 

s atrakcemi a podobně. V hotelech je možnost 

placeného hlídání a působí zde animátoři, zeptejte 

se kdy a s jakým programem. Recepční, stránky 

města nebo místní infocentrum budou schopni 

odpovědět na dotazy, jaké vodní atrakce jsou 

na koupališti nebo krytém bazénu, jaké turistické 

trasy jsou dobré pro kočárek, kam můžete jet 

na kole s cyklovozíkem a kam pro jistotu vzít dítě 

do klokánka. Ve městech většinou bývají dětská 

centra přístupná pro všechny. Stejně jako ve vašem 

dětském centru, i zde vám můžou poskytnout 

hlídání, zatímco vy chcete navštívit muzeum s ne-

rosty. Co spolehlivě zahřeje dětskou duši, je návště-

va zoo nebo loutkového představení. 

JAK PE OU 
MALÍ PEKA I?

Globus je všude spojován s kvalitním 

a ověřeným řeznictvím, ale v mnoha 

hypermarketech již naleznete i naše vlastní 

pekařství, kde pro vás připravujeme každý 

den čerstvé pečivo z těch nejkvalitnějších 

surovin podle vlastních receptur a tradičních 

postupů. Pekařství jsou otevřené a Vy tak 

můžete pozorovat, jak se u nás peče. 

UKAŽTE NÁM, JAK PE ETE DOMA VY 
A VAŠI MALÍ POMOCNÍ CI. T EBA 
V NAŠÍ NEJNOV JŠÍ FOTOSOUT ŽI 
NA TÉMA MALÍ PEKA I.

Pečení s dětmi je náročnější na nervy, ale 

přináší nezapomenutelné zážitky. Každý určitě 

dodnes rád vzpomíná na pečení vánočního 

cukroví s maminkou nebo s babičkou, kdy 

jsme si připadali velcí, šikovní a hrozně důleži-

tí. Když dětem půjčíte zástěrku, prkénko 

a kousek těsta, stanou se z nich určitě nadšení 

pekařští pomocníci. Pak je čas rychle očistit 

ruce od mouky, vytáhnout fotoaparát a zvěč-

nit malé pracanty v akci. 

Fotosoutěž pro členy Mimi klubu bude probí-

hat od 1. do 20. května na našich interneto-

vých stránkách a ceny čekají na deset nejzají-

mavějších snímků. 5 nejhezčích fotografi í 
obdrží dárkovou kartu v hodnotě 500 Kč, 
dalších 5 se pak může těšit na skvělý dort 
dle vlastního výběru z našeho pekařství.
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www.globus.cz  OSOBNOST

VIZITKA
Narodila se 1. října v Chebu. Už 

od dětství její kroky směřovaly 

k dráze zpěvačky. Jako malá 

zpívala ve sboru a školním 

orchestru, úspěšně se účastnila 

pěveckých soutěží. Naučila se 

hrát na kytaru a bicí. V roce 

1987 se stala členkou dnes už 

legendární kapely Laura a její 

tygři. V roce 1992 se 

osamostatnila a vydala se 

na sólovou dráhu. Od prvního 

sólového debutu v roce 1993 

s názvem Kosmopolis vydala 

dosud sedm alb. Od roku 2005 

se věnuje swingu a blues a jejím 

snem je vydat swingovou 

desku. Ilonu známe i jako 

muzikálovou zpěvačku. Nyní 

opět spolupracuje s kapelou 

Laura a její tygři. S manželem 

má syna a na podzim se rodina 

rozroste o dalšího potomka. 

Já jsem už loni v ranním televizním vysílání Grilmánii 

zaregistrovala. Poslouchala jsem pořadatele a hodnotící 

kuchaře z komise a přišlo mi to jako zajímavá výzva pro 

globusácké zákazníky. Osobně se grilovaček vždycky 

ráda účastním, baví mě je obstarávat a hrozně ráda 

rozdělávám oheň. Považuji to za takový malý happe-

ning. Baví mě dobrá nálada, která u grilování panuje. 

Líbí se mi, že se sejde rodina, přátelé a všude je plno 

pištících a vřeštících dětí.

Miluji ryby a zeleninu. Ostatní maso moc nemusím, ještě 

mi chutná grilované krůtí. K tomu chlebíček „cak cak“, jak 

říká můj manžel. To znamená, že to je rychlá úprava. 

Přestože nakládání masa na gril je kontroverzní, já to 

dělám. Samozřejmě se těším, že na Grilmánii ochutnám 

i ostatní masíčka, kterých tam bude určitě spousta. 

Já nerozumím lidem, co se nezajímají o jídlo a jídlem chtějí 

jenom zahnat hlad. Vychutnat si jídlo je přece požitek.

 

Žádný recept nemám. Záleží hlavně, na co máme 

chuť. Nakládám maso, jak mě to zrovna napadne. 

Vždycky ho ale připravuji den dopředu. Maso pro syna 

jsem vždycky méně dochucovala a vzhledem k tomu, 

že ho vždycky snědl, usuzuji, že mu chutnalo. Loňské 

léto totiž ještě moc nemluvil, rozpovídal se až teprve 

před dvěma měsíci. 

Já jsem se asi opravdu narodila, abych v ruce držela 

mikrofon, i když v mém případě spíše jako zpěvačka. Už 

jsem párkrát moderovala v televizi nebo jiné akce. Praxí 

člověk časem získá jakousi jistotu, takže i k moderování 

mám blízko. A proč ne? Nová práce, nový rozměr, nové 

zkušenosti. Já jsem se například bránila účinkování 

v muzikálech, ale teď nelituji. Každý nový muzikál a kaž-

dá jiná zkušenost mi něco přinese. Taky si s sebou něco 

odnese, ale tak už to v životě chodí. Pokud nová zkuše-

nost není vyloženě bolestná, je určitě přínosem.

My jsme se čerstvě přestěhovali do domu a na jaře 

a v létě se budeme věnovat zahradě. Budeme ji kom-

pletně zařizovat a vybavovat, včetně skleníku a prolé-

začek, dětem zařídíme asi i pískoviště. Léto bude urči-

tě volnější, už nebudu tolik pracovat a budu třeba 

na své nové zahradě grilovat.

TEXT: Edita Langpaulová

NOVÝ ROZM R
Líbí se mi

Ilona Csáková je nový člen týmu Grilmánie. Jejím úkolem je 

divákům i grilujícím nadšencům během soutěžního dne 

zpříjemňovat čas svými písničkami. Není to první spolupráce 

s Petrem Rychlým a Ivanem Vodochodským. Jak sama říká, oba 

pány zná roky. Přestože na podzim přivede na svět druhého 

potomka, Globus Grilmánii i grilovačku u sebe na zahradě, si hodlá 

pořádně užít.
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TIPY  www.globus.cz

LÉTO NA GRILU

Teplé víkendy si neumíme představit bez zahradní grilovačky. Jste připraveni 

na nápor mlsných jedlíků? Doporučuji udělat si zásobu nezbytných 

maličkostí, bez kterých se příprava jídel v létě neobejde.

Nerezové nože Globus       
N Ž NA LOUPÁNÍ 

6,5 cm

Cena 249 Kč

N Ž NA CHLÉB 

21 cm

Cena 399 Kč

KUCHA SKÝ N Ž 

19 cm 

Cena 449 Kč

VIDLI KA NA MASO 

14 cm  

Cena 499 Kč

TY OVÝ MIXÉR ALLURE, 3V1

V létě se Vám bude hodit šikovný a zároveň 

designový pomocník do kuchyně od Russell 

Hobbs. Tyčový mixér 3v1 s lehkostí kombinuje 

mixování, šlehání a sekání. Ovocný koláč, 

rozmixované jahody či zeleninové polévky tak 

budou díky výkonu 650 W hotové raz dva.

Cena 1890 Kč

ELEKTRICKÝ PE ÍCÍ HRNEC TEFAL UNIFLEX

Elektrický hrnec pro pečení a zapékání, smažení, vaření jako v klasickém hrnci. Víko se zabudova-

ným topným tělesem na klasické zapékání, pečení a vaření, ale také na rozmrazování. Hrnec má 

nepřilnavý povrch a indikátor správné teploty Thermo-spot ®. Je pro klasické plynové a elektrické 

sporáky (kromě indukčních), hrnec lze mýt v myčce. Druhé plastové víko pro uchování v ledničce 

je za rozumnou cenu. Příkon 650 W, kvalitní vnější smaltovaný povrch, kvalitní vnitřní nepřilnavý 

povrch „Prometal“, ergonomické napojení el. šňůry na držadlo a protiskluzová úprava.

Cena 2990 Kč

PÁNEV STEAK DIAMOND 

28 cm, 5-ti vrstvý nepřilnavý 

povrch

Cena 699 Kč
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www.globus.cz  RUBRIKA  

OLEŠNICE EL GRILLO 480G

Bílý sýr vyráběný tradičním způsobem s velkým podílem ruční 

práce. Sýr je možné konzumovat za studena, ale hlavně je určen 

ke grilování. Přiložená speciální směs koření dodá sýru pikantní 

chuť a plastový tácek usnadňuje krájení i servírování.

SADA DÓZ 3 KUSY

obdélník nebo čtverec, vhod-

né do myčky, do mrazáku 

do -40 °C, do MVT po otevření

Cena 49,90 Kč

KK ARAŠÍDY

pražené, solené

500 g, plech

Cena 79,90  Kč

K EN STROUHANÝ EFKO

výrazně aromatický druh šlechtěného 

křenu, který se vyznačuje unikátní 

jakostí s násobným obsahem 

pálivých silic, 60g

Cena 31,90 Kč

CRACKERY

stick paprika 

150 g

Cena 29,90  Kč

HERMETICKÉ DÓZY

3 kusy, různé velikosti

Cena 49,90 Kč

TOPPITS GRILOVACÍ ALOBAL

10 m

Cena 49,90 Kč

MADETA FITNESS

V létě vás zaručeně osvěží Madeta 

Fitness syrovátkové nápoje s příchutí 

citrusů, manga nebo brusinek. Chut-

nají jako džus a jsou plné zdraví pro-

spěšných látek nejen pro sportovce.

BREF POWER 

odmašťovač s rozprašovačem 500 ml

Je vhodný speciálně pro čištění těžko 

dostupných míst, jako jsou například 

kotle, digestoře, krbové kamna 

a rošty z trouby či grilu, spolehlivě 

odstraní mastnotu a připáleniny

Cena 89,90  Kč

KORREKT GRILOVACÍ MISKY 3 KS

Cena 19,90 Kč

KORREKT GRILOVACÍ MISKY 5 KS

Cena 34,90 Kč

FKO
ka 

29,90  Kč

V létě v

Fitness

citru

ého
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POUKÁZEK NA PÁRTY ŠUNKU EKÁ 
NA ÚSP ŠNÉ LUŠTITELE!10

Správné znění tajenky posílejte do 31. 5. 2012 na adresu Globus, Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9. 

Dopis označte heslem „Globus Grilování“. Seznam výherců najdete na www.globus.cz. 

 K ÍŽOVKA  www.globus.cz

Á 
CHUTNÁ PÁRTY 

ŠUNKA PRO 
VÝHERCE

P ejeme Vám hodn  št stí!
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LASKEJTE SVÁ CHODIDLA

Zvláštní kapitolu našeho těla představují nohy. Je 

obecně známo, že je to jedna z nejvíce namáha-

ných částí těla. V poslední době ale bylo prokázáno, 

že nedostatky chodidel se mohou negativně proje-

vit v podobě bolesti zad nebo migrény. Extrémní 

případy přenecháme odborníkům, podívejme se 

však na to, co my sami můžeme pro své nohy udě-

lat. V základě rozlišujeme dva projevy zanedbání – 

vysušená chodidla, a naopak nadměrně vlhká. 

U suchých chodidel je sklon k praskání kůže, u potí-

cích se chodidel zase k mykózám. Suchou kůži 

ošetřujeme speciálními mastnými krémy nebo 

olejem. Na vlhká chodidla dáváme antiperspirační 

krémy nebo spreje. Téměř všechny přípravky obsa-

hují dezinfekční složku, což prospívá nohám zejmé-

na v létě, kdy jsou náchylnější k plísním, způsobe-

ným zvýšeným teplem a vlhkem. Kromě nejnutněj-

šího ošetření si můžeme dopřát deodorant 

na nohy, a také procedury a přípravky na povzbu-

zení a prokrvení.  Zatímco krémy a spreje v létě 

aplikujeme denně, peeling kůže a ošetření nehtů 

stačí absolvovat jednou týdně. 

Hygieně obuvi se v létě vyplatí věnovat více, než 

kdy jindy. Boty, v nejlepším případě kožené, by se 

měly stříkat dezinfekčním a antimykotickým spre-

jem. Zdraví, nejen nohou, ale i celého těla, prospí-

vají masáže chodidel. 

VŽDY BEZ CHLOUPK

Určitě často přemýšlíte, jakým způsobem ošetřit 

kůži na vašich lýtkách, aby vypadala jako z alabas-

tru a přitom nás to nestálo moc času ani peněz. 

Slabinou těchto úvah je, že každá se lišíme 

a máme jiné zkušenosti. Není tedy jisté, že co 

vyhovovalo vaší kamarádce, bude dobré i pro vás. 

Zatímco některá nedá dopustit na žiletku, jiná 

s sebou za všech okolností vozí epilační strojek. 

Rozdíl mezi depilací žiletkou a epilací voskem, 

nebo strojkem, je značný. Při depilaci se zbavuje-

me chloupků, ale kořínky zůstávají, zatímco epila-

ce znamená zbavit se chloupků i s kořínky. Účin-

nost zákroku je individuální, ale obecně platí, že 

depilace vydrží 2 dny, epilace až 6 týdnů. Nevýho-

dou depilace pěnou a žiletkou je známé a neoblí-

bené zarůstání chloupků. Možná proto depilační 

ZAOST ENO NA NOHY
V teplých dnech se s lehkostí zbavujeme svých svršků a necháváme 

rozmazlovat naši kůži sluníčkem a letním vzduchem. Spolu s tím 

řešíme, jak ochránit naši kůži před sluncem a jak ji udělat krásnější. 

Zkrátka léto si klade vyšší nároky na náš vzhled a to, čím jsme se dosud 

zabývali jen okrajově, se znovu hlásí o slovo.

pěny v poslední době válcují oblíbenější epilační 

voskové proužky a cukrové pasty. Voskové prouž-

ky stačí nahřát v ruce, vosk se nemusí zahřívat 

elektricky jako v salónech. Před použitím se ujistě-

te v letáku výrobce, jestli je vám 24 hodin po epi-

laci zapovězeno opalování a zda je v balení hydra-

tační a zklidňující přípravek. Určitě se hodí i pro-

středek pro zamezení růstu chloupků. Staronovým 

objevem je epilace cukrovou pastou, která k nám 

přišla z  arabských zemí. Princip je podobný jako 

u voskových pásků, ale s tím rozdílem, že se nedě-

lá za tepla (někde aplikují vosk nahřátý). Pasta 

působí i jako peeling a dezinfi kuje. V žádném 

případě ale nedoporučuji vyrábět si pastu doma, 

mohlo by se stát, že se budete cukrové krusty jen 

těžko zbavovat. 

HEDVÁBNÉ NOHY

Nový Veet Suprem´E-

ssence depilační krém 

ve spreji hydratuje díky 

esenciálnímu oleji a na-

víc obsahuje vůni růže. 

Vaše nohy budou tak 

hedvábně hebké 

a provoněné. K pou-

žití nepotřebujete 

žiletku. 

Cena 249 Kč

CHYT E NA PATY

Keratinový komplex K+ 

urychluje samoregeneraci 

rozpraskané kůže, lanolin 

a urea hydratují a zvláčňu-

jí. Už za tři dny budou 

vaše nohy viditelně hlad-

ké. Navíc zabraňuje 

infekci a je tak 

jemný, že ho ocení 

i diabetici. Ulevuje 

od bolesti.

Cena 219 Kč

4 TÝDNY BEZ 
CHLOUPKU

Voskové pásky 

pomohou udržet 

vaše podpaží 

a bikiny v per-

fektním stavu. Nebuďte 

nepříjemně zaskočeny 

ve chvílích, kdy to nejmé-

ně čekáte. Voskové pásky 

jsou určené pro citlivá 

místa na těle. 

Cena 249 Kč
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JAKO 
NA MECHU

Instant Recovary 

Cream účinně 

hydratuje suchou 

a ztvrdlou kůži 

na nohách. Chrá-

ní pokožku chodidel 

před praskáním. Pečuje 

o nehty a dodává jim 

zářivý vzhled.

Cena 129 Kč
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Vyladit si nohy

Při epilaci trpíte stále stejnou bolestí? Pou-

žijte lokální anestetikum ve formě mastič-

ky nebo gelu. 

Pokud máte při depilaci problém se zarůs-

táním chloupků, může být způsobený 

tupou žiletkou.

Svědění kůže po holení je způsobené její 

podrážděností a přecitlivělostí. Pomůže 

zklidňující krém, chladivý gel nebo krém přímo 

určený po depilaci. Podepilační ošetření navíc 

obsahuje látky zamezující další růst chloupků.

www.globus.cz  PÉ E O T LO
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ZAHRADA  www.globus.cz

LÉTO (NE)P INÁŠÍ 
JEN OVOCE
Léto zahrádkářům přináší ovoce v podobě chutných plodů, avšak nese s sebou 

také riziko škůdců, kterým se v teplém období daří více, než kdy jindy. Naštěstí 

nejste na starosti se zahrádkou sami.

POZOR NA PLÍSE  BRAMBOROVOU
V tomto období začíná možnost prvního výskytu plísně bramborové na bramborách 

i rajčatech. V porostech rajčat je vhodné odstranit spodní listy, které jsou blízko u země 

a zůstávají dlouho ovlhčené. Jsou to první místa pro výskyt plísně. K postřiku je v tuto 

dobu vhodné použít pro rajčata i brambory přípravky 

Ridomil Gold MZ 68 WP či Ortiva. Postřik provádíme 

ráno, případně k večeru, nikdy v poledním teple. Do 

přípravku se vyplatí přidat smáčedlo pro dobré ulpění 

postřiku na listech. Jako výborné se ukazuje Silwet, ale 

poslouží i několik kapek jaru.

yy y přpřípípraravkvkyy 

oovádíme 

tteple. Do 

oobré ulpění 

ee Silwet, ale 

Ludmilu Duškovou a Jana Kopřivu znáte z Receptáře 

Prima nápadů. Dlouhodobě se zabývají péčí o rostliny 

a díky svému vzdělání i mnohaletým zkušenostem se 

stali opravdovými experty ve svém oboru. S jejich cen-

nými radami a doporučeními se setkáváme i v našem 

Baumarktu GLOBUS, označeni jsou tímto logem:

NENECHTE P EMNOŽIT VLNATKU
Vlnatka krvavá je druh mšice, která se projevuje 

tvorbou jemné vatičky. Ideální podmínky má 

především po řezu a mechanickém poškození. 

Proto je třeba všechny rány důkladně ošetřit. 

Samotný postřik provádíme při prvních výskytech 

a podle potřeby jej opakujeme. Postřik je třeba 

provádět z malé vzdálenosti a při větším tlaku. 

Použijte přípravek Mospilan 20 SP současně 

s aplikací smáčedla Silwet.

BAZALKA, NEZBYTNÁ V KAŽDÉ KUCHYNI
Bazalka je vynikající koření i léčivka. Během června můžete začít se sklizní 

mladých listů, z rostlin, které jsme viseli začátkem května. Nejčastěji se 

využívá k okořenění pokrmů a salátů. V první polovině června je možné 

dokonce bazalku ještě sít. Listy jsou i vynikající koření a současně je vý-

borné jejich využití do čaje. Slouží ke zlepšení nálady a uklidnění nervů. 

Především se pro tyto účely hodí nové aromatické druhy, zařazené 

do sortimentu, jako je bazalka citronová, skořicová a modrá vůně.

PÉ E O PAŽITKU SE VYPLATÍ
Pažitka potřebuje po každém seříznutí nejen hodně vody, ale i živin. I když 

nať právě nepotřebujete, vyplatí se její pravidelné sestřihávání ještě před 

nasazením poupat. Po seříznutí, které se provádí asi jednou za 14 dní, pou-

žijte pro přihnojení hnojivo s vyšším obsahem dusíku. Jako vynikající se 

ukazuje Hycol, ledek amonný a jako doplněk stimulátor růstu – Lignohumát.
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KDY VYSÍT DVOULETKY
Výsev dvouletek jako jsou macešky, pomněnky, 

sedmikrásky, karafi áty ad. se provádí v červnu 

až červenci do pařeniště, truhlíků nebo na 

pečlivě připravený výsevný záhonek. Především 

macešky velmi trpí při klíčení vlivem vysokých 

teplot, kdy navíc půda velmi rychle vysychá. 

Proto se vyplatí semínka jen slabounce zasypá-

vat a po zalití výsevy zastiňovat. Výsevy nesmí 

zaschnout, proto je třeba dbát na pravidelnou 

zálivku. Jakmile semínka začnou klíčit, zatemně-

ní se sejme, ale za slunného počasí se budou 

opět lehce zastiňovat. Právě příliš vysoké letní 

teploty v některých letech bývají příčinou neú-

spěšného pěstování těchto květin. Po vyklíčení, 

především při výsevech v pařeništi, je nutné 

výsevy důkladně větrat, aby nedošlo k nadměr-

nému vytažení semenáčků.

PRAVIDELNÁ 
LIKVIDACE PLEVEL  
SE VYPLATÍ

Plevelných druhů jsou tisíce, liší se svým 

vývojovým cyklem, způsobem rozmnožo-

vání a příslušností k určité lokalitě či druhu 

půdy. Proto se vyplatí sledovat od samého 

jara průběžně každý kout zahrady, aby se 

žádnému plevelu nepodařilo nasadit se-

mena. Právě na schovaných nebo málo 

přístupných místech, které uniknou vaše-

mu pohledu, vyroste velmi často nežádou-

cí plevel a nasadí semena. O jejich důklad-

né rozšíření se pak postará vítr.

Velmi často se zapomíná na plevel rostou-

cí v dlažbě. Z několika rostlin se velmi 

brzy rozroste porost, který se pak mecha-

nicky velmi obtížně likviduje. Na řadu 

v tomto případě přicházejí herbicidní 

přípravky. Mezi nejlepší, bez zanechání 

reziduí v půdě i spodní vodě, patří Roun-

dup. Aplikace je velmi jednoduchá, použí-

vá se 20-50 ml na 1 l vody, to postačí na 

ošetření 100 m2. Velkým pomocníkem je 

návod pro správné naředění a vhodný 

postřikovač.

ASY NA STROMECH
Především v extenzivních neošetřovaných sa-

dech se můžeme setkat s velmi nápadným 

zbarvením kůry. Kmeny i silnější větve bývají 

pokryty souvislými cihlově nebo zeleně zbarve-

nými povlaky, od kterých si při dotyku můžeme 

pořádně zbarvit ruce i oblečení. Zbarvení, které 

se letos projevuje, velmi často způsobují řasy. 

Řasy jsou nejprimitivnější forma rostlin a jsou 

i součástí lišejníků. Některé druhy řas, které 

můžeme pozorovat na kmenech stromů, mohou 

mít červenou barvu. Kromě toho, že špiní ruce 

i oděv, stromům neškodí a není nijak nutné, 

snažit se je odstraňovat. Pokud se přece jen 

rozhodneme pro jejich likvidaci, můžeme použít 

měďnaté fungicidy, na které jsou velmi citlivé. 

Razantním prostředkem je pak zelená skalice 

(síran železnatý), která se však nesmí dostat na 

zelené části rostlin. Aplikujeme 0,5% roztok.
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POZOR NA MANDELINKU

Mandelinka bramborová je rychlý škůdce. Při 

přemnožení zlikvidují mandelinky během 

několika dnů celé rostliny. Nejčastějším zdro-

jem je pěstování brambor na stejném pozem-

ku, protože dospělí brouci přezimují v půdě. 

Jakmile se zem ohřeje, brouci vylézají z půdy, 

páří se a samičky kladou vajíčka na sotva vzešlé 

hlízy rostliny. Pro aplikaci přípravků je nejvhod-

nějším termínem doba maximálního líhnutí 

larev. Jako účinné se ukazují přípravky Calypso 

480 SC, Nurelle D nebo Mospilan 20 SP.
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Biofarma Slunečná

V jižních Čechách poblíž přehrady Lipno a jezera Plešná se 

nachází vesnička Slunečná. Biofarma Slunečná se věnuje 

chovu ovcí, koz, skotu a také má pár oslíků. Na přilehlých 

pozemcích se pěstují brambory, ovoce a zelenina. Hosté 

mohou každé ráno sbírat ještě teplá vajíčka, ochutnat čerstvé 

sýry z kozího, ovčího či kravského mléka. Rybáři si mohou 

ulovit kapříka v malém rybníčku. Prohlédnout si můžete mini-

mlékárnu, kde si sami vyzkoušíte nadojit si mléko.

Biofarma Slunečná nabízí ubytování ve dvou původních 

stavbách. Apartmány jsou zařízeny přírodními materiály 

a starožitným nábytkem v rustikálním stylu. K dispozici je 

kompletně vybavená kuchyně, jídelní kout a satelitní tele-

vize. K dispozici je zimní zahrada, wellness se saunou, 

vířivkou a soláriem. V ceně pobytu je zahrnutá bohatá 

snídaně složená z místních produktů.   

www.biofarma-slunecna.cz

Slunce, příroda, aktivní odpočinek i poznávání. 
To, co je ve světě zcela běžné, nabízí už i naše 
české farmy. Dovolenkové pobyty na českých 
farmách jsou pro ty, kteří už zapomněli, jak 
vypadají domácí zvířata, nebo jejichž děti se 
teprve učí první slova. Pasoucí se koně, krávy, 
ale i čerstvé ovoce a zelenina přímo ze 
zahrady, budou nejsilnější a také nejchutnější 
vzpomínkou na léto. 

Biofarma JURÉ

Kousek za Zlínem v Lužkovicích najdete kopec Juré a blízko něj 

rodinnou farmu, jejíž historie je stará téměř sto let. Po restituci zde 

hospodaří dvě generace potomků původních majitelů, od roku 

1994 na ekologické bázi. Chová se zde masný skot, ovce, kozy, 

slepice, nechybí ani kočky, dva bernardýni a brakýř. V sadech se 

pěstuje mnoho druhů ovoce. Kromě bio masa, včetně jehněčího, 

si můžete pochutnat na bio pohance, sušeném ovoci, domácích 

povidlech a také domácích přesnídávkách. 

K dispozici jsou dvoulůžkové a čtyřlůžkové apartmány, kuchyňka je společná. V místě 

jsou cyklostezky a turistické značky. Po nich se můžete vydat do ZOO Lešná, Zámku 

Vizovice, nebo na Svatý Hostýn. Pokud nechcete chodit po vyšlapaných cestičkách, 

vydejte se do lesa na sběr hub. Na farmě je hospůdka a můžete si i ugrilovat sele.  

 www.biofarmajure.cz

farmPRÁZDNINY NA 

34

EKOPENZION
Ekopenzion Veronica v Hostětíně je vzor pro všechny, kteří chtějí být šetrní k život-

nímu prostředí a rádi se poučí o všem, co se týká ekologického bydlení. Ekopenzi-

on nabízí Zelenou dovolenou, během které se dozvíte něco o kořenové čistírně, 

úsporném osvětlení, tradiční sušírně ovoce, moštárně, biomasové výtopně a další. 

Ubytování je ve dvou až čtyřlůžkových pokojích v ekologicky šetrném režimu. 

Pokoje podléhají pasivnímu vytápění, třídí se odpad, interiér je z přírodních mate-

riálů. Více o ekologických tipech na www.hostetin-veronica.cz.
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www.globus.cz  DOVOLENÁ 

S SEBOU NA CESTY

7“ TFT LCD  kapacitní multi-touch, 5ti 

bodová dotyková obrazovka 

s vícejádrovým procesorem Cortex A8 

a GPU Mali400 s frekvencí 1 GHz. 

Android Market k dispozici, Gmail, Skype 

(video), G-senzor, grafi cký akcelerátor 

pro 3D hry, Wi-Fi, HDMI rozhraní, 

podpora Flash a MS Offi  ce.

SENCOR SMR

Sada dvou radiostanic s dosahem 

až na 5 km v otevřeném terénu 

vám pomůže v komunikaci. Má 

8 kanálů, automatické skenování 

kanálů, volací tón. Je na tužkové 

baterie.

STAN MARQUEE
Zaručeně pohodlné spaní v přírodě pro 4-5 

osob ve stanu s vodním sloupcem 3000 mm 

a propracovaným systémem odvětrávání, 

hmotnost 5,2 kg

NAFUKOVACÍ 
KRUH PNEUMATIKA

Multimediální přehrávač 

poslouží jako zdroj zábavy 

a informací. Umí přehrát Mp3, 

video, ukáže foto i text.

D TSKÉ 
NAFUKOVACÍ RUKÁVKY

POTÁP CÍ BRÝLE 
A ŠNORCHL

Všichni si chceme užít prázdniny a vzácný čas dovolené. 

Aby se vaše cestování za odpočinkem nestalo obdobím 

plným stresu, nezapomeňte, že pár důležitých 

drobností vám pomůže ulevit od cestovní horečky. 

LABELLO CLASSIC 

Balzám na rty, 4,8 g

Cena 42,90 Kč

SENCOR SFP
KOLE KOVÉ BRUSLE NEXT GOCLEVER TAB A73 
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Léto vždycky přináší do našeho šatníku osvěžení 

a mezi letními kousky najdeme ty nejpestřejší, 

jaké vůbec máme. Sluníčko nás sice nutí příliš se 

nezahalovat, ale o to více vyniknou barvy 

oblečení. V létě hodně sportujeme, chodíme na 

procházky, proto by outfi t měl odpovídat tomu, 

co právě děláme. do barev
OBLE TE LÉTO 

DÁMSKÁ ŠÁLA
100% polyester, různé barvy, 

zdobení na koncích,

BLUE SEVEN

Cena 299 Kč

DÁMSKÝ KLOBOUK,

různé druhy a barevné 

kombinace, GLOBUS,

Cena 249 Kč

PLÁŽOVÝ SET
deka se samostatným polštářem, 

prostorově úsporný, měkké 

polstrování, GLOBUS,

Cena 299 Kč

DÁMSKÁ OBUV,
lehká a pohodlná obuv NIKE pro 

mnohostranný trénink

cena 1 990 Kč

DÁMSKÁ HALENKA,
volný střih, fl orální motiv

materiál 100% polyester

OBERMEYER

Cena 499 Kč 

DÁMSKÉ TRI KO,
polo střih s límečkem 

a knofl íčky,

ALPINE PRO

DÁMSKÁ SUKN ,
s nastavitelnou délkou,

ALPINE PRO

DÁMSKÉ BERMUDY,
bílé a khaki, praktický materiál, 

OBERMEYER

Cena 699 Kč

TAŠKA,
přes rameno, s nastavitelnou délkou popruhu

ALLPINE PRO 

Cena 499 Kč

VÝ SET
ářem,

ěkké 

US,

Kč

cecenan 1 999090
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ZÍSKEJTE KVALITNÍ ZAVAZADLA 
OD JEDNÉ KORUNY

V období od 20. března do 20. srpna můžete 

sbírat body za každý nákup nad 300 Kč.

Zavazadla renomované švýcarské fi rmy 

Wenger si pak pořídíte za nasbírané body 

a malý doplatek. V některých případech 

doplatek činí pouhou korunu. Na letošní 

dovolenou tak budete moci cestovat oprav-

du stylově. Sbírání bodů můžete urychlit 

nákupem výrobků označených logem Plus 

Points. Za takové výrobky získáte body navíc.

Všichni si chceme užít prázdniny a vzácný čas dovolené. Aby se vaše cestování 

za odpočinkem nestalo obdobím plné stresu, nezapomeňte, že pár důležitých drobností 

vám pomůže ulevit od cestovní horečky. 

NOVINKY Z GLOBUSU

Marcela Krejčíková,

Manažerka časopisu 

GLOBUS Mini

Vybírá pro vás

P J OVNA NAVIGACÍ V GLOBUSU

Pořízení navigace do auta nepatří mezi 

zanedbatelné výdaje. Vynaložené peníze 

by mohly mrzet zejména ty, kteří potře-

bují „rádce na cesty do neznáma“ jen 

na pár dní v roce. Právě z těchto důvodů 

jsme se v Globusu rozhodli nabízet její 

zapůjčení. Z vybrané nabídky navigací, 

kterou neustále obměňujeme, si můžete 

zvolit nejlépe vyhovující model. Navigaci 

si lze půjčit v každém hypermarketu 

Globus v oddělení elektra, kde vám naši 

pracovníci rádi vysvětlí její ovládání. 

Denní půjčovné stojí 40 Kč a minimální 

výpůjční doba je 4 dny. Pro vypůjčení je 

nutné složit vratnou zálohu. Pokud se 

vám navigace zalíbí, můžete si ji po ná-

vratu hned zakoupit. Jako bonus vám 

poskytneme slevu ve výši půjčovného.

S GLOBUSEM NA DOVOLENOU

Hledáte inspiraci pro Vaše letní výlety, dovolenou 

anebo vybavení zahrádky? Vše najdete v našem 

velkém katalogu LÉTO 2012, který platí od 23. 4. 

do 31. 7. 2012. Tak neváhejte a pořiďte veškeré 

potřebné vybavení 

na jednom místě – 

rychle a pohodlně 

– v Globusu.

CESTOVNÍ BALENÍ KOSMETIKY

Sbírali jste až doposud vzorečky kosmetiky z časo-

pisů, abyste na dovolenou nemuseli vyrážet obtěž-

káni arzenálem celé koupelny? V Globusu si nyní 

můžete pořídit oblíbené produkty v cestovních 

velikostech! V menších baleních seženete například 

antiseptickou ústní vodu, zubní pastu, sprchový gel, 

opalovací krémy s ochranným faktorem i šampon 

na vlasy. Všechny produkty jsou koncipovány tak, 

aby vystačily na průměrně dlouhou letní rekreaci 

a pohodlně se vešly do jedné kosmetické taštičky.

Elmex MINI 

zubní pasta 20ml
Palmolive MINI 

sprchový gel 

Olive Milk 50ml 

Lilien travel 

pack MINI 

4x50ml 

3373737377377

Akce platí od 20. 3. 

do 20. 8. 2012
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CO CHTÍT

V první řadě si ujasněte, jaké 

nároky máte vy a vaše rodi-

na. Možná přijdete na to, že 

ne všichni členové touží 

po stejné dovolené. Pak se 

stává, že někdo je nespokoje-

ný, protože se většinu času musí 

přizpůsobovat zbytku rodiny. Je 

jasné, že bez kompromisů se neobejdete, ale 

přesto, nakonec mohou být co nejméně bolestivé. Ať 

už se chcete opalovat, nebo objevovat exotiku kraje, 

pro děti i pro vás jsou velkou výhodou dětští animá-

toři a animační programy. V hotelech také bývá kou-

tek pro děti od určitého věku, a to buď hlídaný, nebo 

bez hlídání. Zjistěte si, jestli hotel takové služby po-

skytuje a v jakém rozsahu.

Možná uvítáte možnosti hotelového wellness cent-

ra, kde vám poskytnou masáže, relaxační koupele 

nebo očistnou kůru. Pokud rádi sportujete, zjistěte 

si, jestli je u hotelu kromě sportovišť k dispozici 

trenér a za jakou cenu. Příjemná součást každé 

dovolené jsou výlety. Záleží jen na vás, jestli dáváte 

přednost výletu s průvodcem, nebo si půjčíte auto 

přes hotelovou recepci a vydáte se sami.

Hotelová gastronomie je spojená s asi největším 

očekáváním. Avšak pozor, pod označením All 

Inclusive najdete v každém zařízení něco jiného, 

proto se vždy ptejte na konkrétní vámi vybraný 

hotel. Obecně zahrnuje All Inclusive jídlo a nápoje, 

rozsah nabídky je však různý. Obvykle to bývá 

snídaně, oběd a večeře. Zjistěte si, zda se podávají 

svačiny a nápoje a v jakém čase, někde je totiž 

doba svačin a nápojů omezená. Nedoporučuje se 

vycházet z předchozích zkušeností, nebo ze zvyk-

lostí dalších hotelů daného střediska. Každý hotel 

má individuální režim.

U KOHO KOUPIT

Možností koupit dovolenou je mnoho, ale kdo se 

má vyznat v nabídkách na internetu a katalozích 

různých společností? Jsou dva způsoby, jak lze 

koupit dovolenou. Koupit si ji u cestovní kanceláře, 

která je pořadatelem zájezdu, nebo cestovní agen-

tury, což je prodejce. Zatímco cestovní kancelář se 

zabývá především organizací dovolené a zná tedy 

svoji destinaci a lokální podmínky velmi dobře, 

prodejce nabízí velké množství zájezdů a dovole-

ných na různých místech a různých úrovní. Výhody 

cestovní kanceláře jsou obvykle kvalitní informace, 

jsou však většinou specializovaná jen na určitá 

místa. Cestovní agentury nabízí mnohem větší 

výběr, ale osobně tyto destinace většinou neznají. 

S těmito případy se setkáte hlavně v menších ob-

cích. Riziko cestovních agentur je větší, pokud si 

dovolenou kupujete přes internet. Na síti totiž 

neobjevíte kancelář, která dovolenou organizuje. 

Finanční rozdíl, ač by se na první pohled mohlo 

zdát, že kanceláře musí mít ceny nižší, je téměř 

nulový. Cestovní agentury si nepřidávají marže, ale 

dostávají od kanceláří procenta z prodeje. Koncové-

ho klienta se to tedy nijak nedotkne.

Možná se neradi spoléháte na prostředníka a dává-

te přednost ryze vlastnímu výběru. V době interne-

tu se zdá, že je vše na dosah. Jedinou výjimkou jsou 

hotely. Některé nemají vlastní rezervační systémy 

a pokoje prodávají přes jiné portály. Proto nebuďte 

zaskočeni, když se vám nepodaří dostat se 

na webové stránky hotelu. Stále více je však pravi-

dlem, že hotely mají kvalitní webové stránky, kde je 

kromě podrobného popisu a fotografi í i vlastní 

rezervační systém. Tento způsob rezervace klidně 

použijte – většinou se opravdu jedná o ty nejlev-

nější ceny, které jsou dostupné, a navíc ze stránek 

získáte potřebné informace.

VYBERTE SI DOB E 
Nebyli jste vždy spokojeni se svojí dovolenou? Nelámejte nad cestovkami hůl. Poradíme 

vám, jak si dovolenou správně vybrat, abyste se vyhnuli nepříjemnému překvapení.

POJIŠT NÍ BEZ RIZIK

Pojem cestovní pojištění, se kterým se dnes 

často setkáváme, zahrnuje zdravotní pojiš-

tění, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, 

pojištění odpovědnosti za škody a pojištění 

pro případ storna. Někdy je cestovní pojiš-

tění, nebo alespoň zdravotní pojištění, 

zahrnuté v ceně zájezdu. Zamyslete se 

nad tím, zda pro vás není zdravotní pojiště-

ní v ceně zbytečné (máte ho třeba celoroč-

ní) a zda požadujete i cestovní pojištění. 

Zdravotní pojištění v sobě skrývají jedno 

úskalí, a to výše, kterou kryje a rizika, která 

jsou zahrnutá do smlouvy o pojištění. Spor-

tovcům proto doporučujeme připojistit se, 

zejména potápěči se musí informovat, zda 

se pojistka vztahuje i na ně. Výjimky se 

týkají také návštěvy zubaře. Ne všechny 

pojistky je hradí. Pozor, pokud si objednáte 

pobyt sami, hotely neumožňují pojištění 

proti stornu!

dovolenou

LÉTO  www.globus.cz

38g_vybertesidovolenou.indd   38 17.04.12   14:30



S vyst iženými slevovými kupony m žete 
v hypermarketech Globus ušet it na 
vybraných výrobcích.

NÁPOJ 
OKOLÁDOVÝ,

250ml 

OSTRÝ K EN PRO SINGLES I NA DOVOLENOU!
Na našem trhu se objevila novinka v podobě toho nejostřejšího přírodního křenu, jaký 

si dovedete představit. Steirer Kren je k dostání i v malé 12g variantě pro piknik či 

grilovačku v přírodě, dovolenou nebo jako ideální produkt pro „singles“. 

Porcovaný strouhaný křen Efko 12g v hodnotě 9,90Kč – ZDARMA!
Vložte si do košíku Křen strouhaný porcovaný 12g a po předložení tohoto 
kupónu vám bude na pokladně jeho cena odečtena. Kupón předložte před tím, 
než pokladní začne načítat váš nákup.
Platnost 28. 4. – 28. 5. 2012

DEZERT VANILKOVÝ, 

125g

SLEVA 5K  na každý výrobek
NÁPOJ VANILKOVÝ,

250ml

DEZERT 
OKOLÁDOVÝ, 

125g

OJ VANILKOVÝ,

DEZ
OK

125gPlatnost 28. 4. – 28. 5. 2012

SLEVY PRO VÁS
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www.mimi-klub.cz

To nejlepší pro 
miminka i maminky

Mimi klub poskytuje slevy na spoustu zboží od plen přes dětskou 

kosmetiku až po výživu pro děti. A k tomu ještě spoustu dalších výhod! 

Registrujte se v Informačním centru Globus nebo 

na www.mimi-klub.cz nebo na infolince 800 241 242

CHCETE I VY VYUŽÍVAT TYTO VÝHODY?
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