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MARKÉTA HRUBEŠOVÁ

RECEPTY PRO MALÉ
KUCHTÍKY
Markéta Hrubešová není pouze herečka, ale také vášnivá kuchařka a autorka knih o vaření a jídle.
Vydala také knihu, která je věnovaná nejmladším členům rodiny s názvem Pan Brambora a jeho
kamarádi. Popisuje v ní odkud se vzaly plodiny, se kterými se běžně setkáváme na talíři. Ti nejmenší najdou zalíbení v kamarádském příběhu z podpalubí, starší sourozenci se dozvědí zajímavosti
z historie a rodiče či prarodiče se mohou potěšit společným kuchtěním se svými ratolestmi. V knize najdete také jednoduché recepty, aby si děti mohly něco dobrého uvařit spolu se svými rodiči
a také si u toho hezky popovídat.
Jeden z receptů Vám přinášíme:
ČOKOHRNEČKY
• 1 hrnek hladké mouky
• 4 lžíce kakaa
• 2–3 lžíce třtinového cukru
• 2 vejce
• 8 lžic rozpuštěného másla
• 12 lžic strouhané čokolády
• lžička soli
• 4 lžíce mléka

Donut s náplní
jahodovou, čokoládovou
71 g

Ve velké míse smíchejte postupně všechny přísady. Pak směs rozdělte do 4 hrnků. Každý hrneček zvlášť vložte asi na 90 sekund do mikrovlnné trouby. Nechte asi 5 minut vychladnout,
abyste si nespálili jazýčky. Pochoutku můžete
ozdobit třeba kopečkem vanilkové zmrzky!
Hrnečky můžete upéct i v troubě. Pečte při
160°C asi 10 minut. Pak už vám popřejeme jen
dobrou chuť!

11,50 Kč
1 kg = 161,97 Kč

Kuřecí šunka z prsou
standardní
100 g

rozmrazeno
Pouze ve vybraných prodejnách.

Kája šunka
nejvyšší jakosti
krájená, balená

29,90 Kč

17,90 Kč
1 kg = 179,00 Kč

Kája šunka
nejvyšší jakosti
100 g

Kostelecké uzeniny

Junior Kája
100 g

1 kg = 299,00 Kč

11,90 Kč
1 kg = 119,00 Kč

20,90 Kč
1 kg = 209,00 Kč

MP Krásno

Kája párky pro děti
100 g

17,90 Kč
1 kg = 179,00 Kč

100 g

MP Krásno
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Nabídka platí od 3. 8. – 30. 9. 2020 nebo do vyprodání zásob.

MP Krásno

MP Krásno

Svačinka
šunková, lahůdková
60 g

Bobík MilkDrink
čokoláda, vanilka
250 ml

15,90 Kč
1 kg = 265,00 Kč

13,90 Kč
1 l = 55,60 Kč

Pomazánka
Tuňák, Losos
100 g

Alpro sójový nápoj
vanilka, čokoláda
250 ml

25,90 Kč

Májka pro Zlatíčka

23,90 Kč

Kostíci kapsička
jahoda/banán
vanilka

1 kg = 259,00 Kč

1 l = 95,60 Kč

48 g

13,90 Kč
1 kg = 289,58 Kč

14,90 Kč
1 kg = 212,86 Kč

70 g

(vydrží až 6 hod mimo lednici)

SÝR a KŘUP přírodní,
s čedarem
35 g

15,90 Kč
1 kg = 454,29 Kč

Lučina pro děti
100 g

33,90 Kč
1 kg = 339,00 Kč

Olmíci medvídci
vanilkoví,
čokoládoví

13,90 Kč
1 kg = 111,20 Kč

125 g

Lipánek
vanilkový, kakaový
80 g

13,90 Kč
1 kg = 173,75 Kč

Lipánek Smetanový,
Smetanový laktóza <0,01%,
Maxi Duo kakaovo banánový

19,90 Kč
1 kg = 153,08 Kč

130 g

Nabídka platí od 3. 8. – 30. 9. 2020 nebo do vyprodání zásob.
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JAK VYZRÁT NA SVAČINY DO ŠKOLY
Novým trendem v přípravě školních svačinek je jídlo do skleničky. Krásně
vypadá, jednoduše se připraví a hygienicky konzumuje. Stačí malá lžička
a ubrousek. Navíc jde o ekologické balení, protože skleničku se šroubovacím víkem můžete používat opakovaně. A co do skleničky připravit?

Vyzkoušejte třeba jogurt s ovocem nakrájeným na kostičky a posypaný
plátky mandlí. Nebo domácí ovocnou přesnídávku. Těstovinový salát
se sýrem. Ovoce nebo zeleninu nakrájenou na kostičky. Pomazánku, ke
které stačí koupit rohlík. Do skleničky můžete uvařit pudink nebo oblíbený ledový desert pro horké dny. Nebo dobrou kaši, která chutná i za
studena. Když do přípravy svačinky do skla zapojíte i děti, zvýšíte tak
šanci na to, že ji opravdu sní.

Mini muffiny
mramorové
250 g
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55,90 Kč
1 kg = 223,60 Kč

Pomazánka s ořechy a brusinkami

V misce rozmačkáme dvě balení sýra Lučina. Přidáme hrst mletých
nebo jemně nasekaných vlašských ořechů, jednu najemno nastrouhanou
mrkev, dvě lžíce pokrájených sušených brusinek. Jemně promícháme,
ozdobíme lístky čerstvé máty. Podáváme s krekry nebo pečivem.

Avokádová pomazánka

Zralé avokádo rozpůlíme nožem a vydlabeme. Dužinu rozmačkáme
vidličkou, přidáme dvě lžíce žervé, trošku soli a dochutíme citronovou
šťávou. Pro lepší mazání přidáme pár kapek olivového oleje a vše řádně
promícháme do hladka.

Croissant
čokoládová náplň
50 g

Nabídka platí od 3. 8. – 30. 9. 2020 nebo do vyprodání zásob.

11,90 Kč
1 kg = 238,00 Kč

Croissant 5 cereálií
lesní ovoce
50 g

12,90 Kč
1 kg = 258,00 Kč

Magdalenas s jogurtem
65 g

9,90 Kč

Zlaté oplatky do ruky
lískooříšková, čokoládová náplň,
vanilková příchuť

1 kg = 152,31 Kč

7,50 Kč
1 kg = 320,51 Kč

23,4 g

Milka Tender
Milk, Nut
37 g

12,90 Kč

Jsem Kokosová tyčinka
s kakaovou náplní,
s příchutí vaječný likér

1 kg = 348,65 Kč

8,90 Kč
1 kg = 178,00 Kč

50 g

ALASKA kukuřičná
trubička plněná
kakaovým,
mléčným krémem

4,90 Kč
1 kg = 272,22 Kč

Skittles žvýkací
bonbóny
fruits, crazy sours

9,90 Kč

1 kg = 260,53 Kč

38 g

Ovesná snídaně Biskiti
čokoládoví s lupínky
mléční s jahodami

62,90 Kč
1 kg = 179,71 Kč

350 g

18 g

Choco Balls
dětské cereálie
375 g

44,90 Kč
1 kg = 119,73 Kč

Cinamon Magic
obilné čtverečky
se skořicí

44,90 Kč
1 kg = 119,73 Kč

Granko,
Granko exclusive
225 g/200 g

45,90 Kč

1 kg = od 204,00 Kč

375 g

Nabídka platí od 3. 8. – 30. 9. 2020 nebo do vyprodání zásob.
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PITNÝ REŽIM ZLEPŠUJE POZORNOST ŠKOLÁKŮ
Víte, že více než polovinu našeho těla tvoří voda? U dětí školou
povinných je to asi 60 % a čím je dítě mladší, tím je podíl vody v těle
vyšší. Proto je tak důležité dětem neustále dodávat dostatek tekutin,
aby organismus fungoval správně. Zvláště dopoledne, protože v noci
žádné tekutiny nepřijímají. Je proto nezbytné se ráno pořádně
napít a doplňovat tekutiny průběžně po celý den. Jinak budou děti
malátné, nesoustředěné a bude je pobolívat hlava. Stejně jako nás,
dospělé.
Ruku na srdce, vypít dva litry neperlivé vody po nich asi chtít nemůžeme, ale při balení svačiny do školy bychom neměli na pití s sebou
zapomenout. U sladkých nápojů opatrně, zkuste ovocné šťávy ředit
vodou nebo postupně snižujte množství sirupu. Ideální je studený

Hello Pomeranč, Jablko
250 ml

čaj s medem, který dodá kromě vody i energii. Mléko je sice také tekutina, ale vzhledem ke svému složení je vnímáno spíše jako pokrm.
Voda je prostě nezbytný základ pro to, aby děti dobře prospívaly. Ve
škole i v životě.

Nezapomeňte ani na odpolední program. Pokud školáky čeká ještě
trénink, pohybové aktivity a další fyzicky náročnější pohyb, bude jejich potřeba tekutin dále stoupat. Když budou mít po ruce svačinku
a láhev s pitím, vrátí se vám domů s dostatkem energie na napsání
úkolů a vyprávění o tom, co za celý den zažili. Za odměnu jim můžete pořídit nějakou pěknou láhev na vodu, kterou si v obchodě sami
vyberou a budou z ní rádi popíjet.

6,50 Kč
1 l = 26,00 Kč

Hello 100%
Jablko - višeň,
Jablko - meruňka
200 ml
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Nabídka platí od 3. 8. – 30. 9. 2020 nebo do vyprodání zásob.

9,90 Kč
1 l = 49,50 Kč

Kubík Waterrr Jablko, Jahoda
Watterrr Summer Fruits
Mango sorbet - citron, Vodní meloun - citron

15,90 Kč
1 l = 31,80 Kč

500 ml

ROBBY BUBBLE
Jahoda, Meloun
750 ml

Odol perlička
dětský zubní kartáček
měkký

25,90 Kč
1 ks = 25,90 Kč

Odol perlička
ústní voda pro děti
300 ml

54,90 Kč
1 l = 73,20 Kč

45,90 Kč
1 l = 153,00 Kč

1 ks

Školní sešit
s potiskem A5
linkovaný

Odol perlička
jahodová
1 ks

Glitrový sešit A5
linkovaný
více barev

25,90 Kč
1 ks = 25,90 Kč

33,90 Kč
1 ks = 33,90 Kč

1 ks

29,90 Kč
1 ks = 29,90 Kč

Gumovatelné
gelové pero
1 ks

15,90 Kč
1 ks = 15,90 Kč

Tužka s dekorací
bludiště
1 ks

14,90 Kč
1 ks = 14,90 Kč

1 ks

Nabídka platí od 3. 8. – 30. 9. 2020 nebo do vyprodání zásob.
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Ríša Pastelky
šestiboké 12 ks

29,90 Kč
1 bal = 29,90 Kč

Popisovače (fixy)
12 barev

29,90 Kč
1 bal = 29,90 Kč

Ríša Propisky 2 ks
a Mikrotužky 2 ks

29,90 Kč
1 bal = 29,90 Kč

29,90 Kč
1 bal = 29,90 Kč

Ríša Vodové barvy
se štětcem 12 barev

Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) a je určen pouze k marketingovým a propagačním účelům. Nabídka se

maloobchodních
prodejnách lišit.
Nabídka platí od 3. 8.–30. 9. 2020 nebo do vyprodání zásob. Změna cen a chyby
Nabídka platí může
od 3.na8.jednotlivých
– 30. 9. 2020
nebo do vyprodání
zásob.
v tisku vyhrazeny. Vydavatel si vyhrazuje právo na změnu bez předchozího upozornění.

