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ŠIROKÁ NABÍDKA
PRO VAŠE GRILOVÁNÍ

Poctivý český Špekáček

Zdravé dresinky a zálivky

Sezóna ovocného osvěžení začíná

Špekáček má název podle

kostiček špeku
Poctivý český špekáček, to je opravdová
lahůdka. Pokud tedy mluvíme o kvalitě hodné

originálu a ne o náhražkách s podivnými
názvy. Pravý špekáček musí být složený
z masa a špeku, od kterého ostatně získal své
pojmenování. Původní receptura na špekáček
doslovně stanoví, že hovězí zadní tvoří polovinu obsahu a o druhou půlku se dělí maso
vepřové a špekové kostičky. I když dnes jsou
normy jiné, stále musí obsah špekáčku tvořit ze
40 procent maso a do 45 procent tuk (špek).
Proto si před koupí pozorně prostudujte složení výrobků a kupujte vždy jen ty nejkvalitnější, s nejvyšším podílem masa.
Špekáček patří do naší historie už pěkně
dlouho, vždyť poprvé se objevil na Jubilejní
zemské výstavě v Praze roku 1891! Tehdy se
s nečekaným úspěchem prodával pod názvem
uzenka jako teplá uzenina, servírovaná s křenem a rohlíkem doslova za pár krejcarů. Od
té doby se špekáček stále drží mezi oblíbený-
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mi lidovými českými pokrmy. Od roku 2011
dokonce patří špekáčky na seznam „tradičních specialit“ Evropské komise, společně
s Loveckým salámem, Liptovským salámem
a Spišskými párky.
V české kuchyni se špekáčky ohřívají,
opékají nebo nakládají jako „utopenci“.
V létě je opékání špekáčků levnou a jednoduchou variantou přípravy jídla doma i na
cestách a je spojeno s mnoha dalšími zážitky
při rozdělávání ohně, krájení špekáčků či
jejich lovení z ohniště, když nepozornému
opékači spadne z prutu.

JAK SPRÁVNĚ OPÉKAT ŠPEKÁČEK
Do černa spálený buřt, který je uvnitř studený?
Tak na to raději zapomeňte. Opékání špekáčků
je dovednost, kterou stojí za to si osvojit a naučit ji i své potomky.
 upujte pouze kvalitní špekáčky, které se
K
nerozpadají.
Před opékáním je řádně nakrojte na obou
koncích do kříže.
Chcete-li maso ještě propečenější, nakrájejte
špekáček na jedné straně „na ježka“.
Uřežte si čerstvé pruty, které nebudou hořet.
Nejprve špekáček prohřívejte v proudu horkého vzduchu nad ohněm.
Až se začne potit a pouštět šťávu, vložte ho
nad větší plamen a při opékání otáčejte, aby
po něm šťáva stékala.
Pokud se vám špekáček na nějakém místě
spálí do černa, spálené části před jídlem
odřežte, jsou velmi nezdravé.
Nedávejte si ke špekáčku kečup, ale hořčici
nebo křen. Lépe tak vynikne jeho chuť.

MARSHMALLOWS OPÉKANÉ
I GRILOVANÉ
Americké pěnové bonbony z našlehaného
cukru marshmallow, česky zvané maršmelouny, jsou oblíbenou cukrovinkou, která se
dá využít i při vaření nebo grilování. Nevěříte?
Napíchněte několik nadýchaných bonbonů
na tenčí proutek a krátce je opečte. Udržujte
je ale od ohně nejméně 20 cm, aby se neroztavily a nespadly do ohniště. Cukr na povrchu
krásně zkaramelizuje a zbarví se do hněda.
Podávejte například s piškoty nebo sušenkami.
V Americe či Velké Británii se známé bonbony
houbovité konzistence opékají nad ohněm jako
dezert zvaný Smore.

Marshmallows se dají také grilovat,
ideálně jako špízy. Na špejli napíchejte na
střídačku bonbony a čerstvé jahody a na grilu
opékejte. Zvláštní chuť vás i vaše nejmladší
hosty příjemně překvapí, třeba i v kombinaci
s rozpuštěnou čokoládou nebo sekanými oříšky. Lahodnou pochoutkou je i banán pečený
s maršmelouny v alobalu nebo na povrchu
opečené a uvnitř jemně vláčné bonbony v kombinaci s čerstvým ovocem, třeba broskvemi.

19,90 Kč

19,90 Kč

134,90 Kč

Klobása s divokým
česnekem

Šunková klobása
se sýrem

Goudovka větrem
ošlehaná

1 kg = 199,00 Kč

1 kg = 199,00 Kč

100 g

MP Krásno

100 g

MP Krásno

16,90 Kč
1 kg = 169,00 Kč

100 g

Kostelecké uzeniny

13,90 Kč

15,90 Kč

Trampská cigára

Grilovací koleno

119,90 Kč

MP Krásno

89,90 Kč

1 kg = 251,78 Kč

Dvouručák hovězí burger

Masošpejle

2× 165 g

365 g

Kostelecké uzeniny

124,90 Kč

1 kg = 149,83 Kč

Vepřové a Hovězí maso
mělněné
600 g

Kostelecké uzeniny

31,90 Kč

1 kg = 138,78 Kč

27,90 Kč

1 kg = 106,33 Kč

Makrela z Irska
na gril

1 kg = 107,31 Kč

Toustís
světlý,
tmavý

900 g

Nabídka dostupná ve vaší prodejně

100 g

91,90 Kč

1 kg = 299,75 Kč

Bidfood

1 kg = 159,00 Kč

100 g

Kostelecké uzeniny

Kostelecké uzeniny

450 g

1 kg = 139,00 Kč

Šunkový točený salám

MP Krásno

1 kg = 299,78 Kč

Severské bulky
světlé,
cereální
6 ks

300 g

Penam, United Bakeries

260 g

Penam, United Bakeries
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PŘESVĚDČTE SE,
ŽE NADÝCHANÉ SEVERSKÉ BULKY
NEODMYSLITELNĚ PATŘÍ
I KE GRILOVÁNÍ, K MASU
A LETNÍ POHODĚ.

WWW.ODKOLEK.CZ

34,90 Kč
1 kg = 86,17 Kč

Selský chléb
s kvasem
405 g

39,90 Kč
1 l = 190,00 Kč

Dresing
Caesar,
Francouzský

19,90 Kč
1 kg = 710,71 Kč

Krkovička s česnekem
Americké brambory

28 g

210 ml

rozpečeno
Pouze v prodejnách s vlastní pecí.
La Lorraine

19,90 Kč
1 kg = 796,00 Kč

Gyros

25 g
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19,90 Kč

19,90 Kč

Grilované kuře

Grilovací koření

1 kg = 710,71 Kč

28 g

1 kg = 663,33 Kč

, 30 g

49,90 Kč

49,90 Kč

1 kg = 89,11 Kč

1 l = 166,33 Kč

Thomy
kečup
jemný

Thomy
Česneková
omáčka

560 g

300 ml

34,90 Kč

49,90 Kč

1 kg = 240,68 Kč

Peperoni mild
300 g

1 kg = 285,14 Kč

Jalapeno zelené pálivé
papričky krájené

360 g

Hořčice Česká,
Delikates, Medová, Gril

od 288 g

28,90 Kč
1 kg od 93,23 Kč

34,90 Kč

1 kg = 319,16 Kč

Ohnivák Na gril

(Pikantní koření zdarma)
407 g

1 kg = 329,13 Kč

Olmín na grilování,
Bruschetta

(grilovací koření zdarma)
103 g

Cibulky
330 g

300 g

57,90 Kč

32,90 Kč

Mix pálivých chilli
papriček

Grilmix
zeleninová směs

37,90 Kč

29,90 Kč

1 kg = 385,99 Kč

1 kg = 187,99 Kč

340 g

340 g

1 kg = 222,94 Kč

340 g

33,90 Kč

1 kg = 157,36 Kč

Otmánek
jemný kečup

Burger okurky, plátky

129,90 Kč

29,90 Kč

1 kg = 116,33 Kč

1 kg = 83,05 Kč

Okurky AVE 6–9 cm

Hermelín Na gril

(Grilovací koření zdarma)
(Brusinková omáčka zdarma)

Figura Hermelín Na gril

670 g

129,90 Kč
1 kg = 324,75 Kč

(koření sušená rajčata + bylinky)
400 g
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23,90 Kč
1 kg = 72,42 Kč

Bílý jogurt
smetanový 10%

330 g

28,90 Kč

27,90 Kč

1 kg = 144,50 Kč

1 kg = 279,00 Kč

Tradiční
pomazánkové
NATUR

49,90 Kč

Mozzarella ITALY

Lučina Trio Light
čerstvý sýr
termizovaný
3 × 70 g

100 g

100 g

200 g

25,90 Kč
1 kg = 259,00 Kč

Toast tavený sýr
plátkový

1 kg = 237,62 Kč

16,90 Kč
1 kg = 169 Kč

Balkánský sýr

100 g

210 g

29,90 Kč
1 kg = 460,00 Kč

Chips čočkové
paprikové, zakysaná
smetana s cibulkou
65 g

29,90 Kč
1 l = 59,80 Kč

Big Shock Original

0,5 l

35,90 Kč
1 kg = 287,20 Kč

Tyčinky solené,
sýrové, Italia

125 g

33,90 Kč
1 l = 48,43 Kč

Big Shock Gold

0,7 l

34,90 Kč
1 kg = 279,20 Kč

LAYS Oven Baked
grilovaná zelenina, salt

125 g

29,90 Kč
1 l = 39,87 Kč

Semtex
Street Water
Recover,
Imunnity,
Focus
funkční voda
0,75 l
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ZDRAVÉ DRESINKY A ZÁLIVKY

RAW RECEPTY ZVLÁDNE KAŽDÝ
Pokud chcete vyzkoušet odlehčené a zdravější
verze dresinků nebo zálivek na saláty, budete
potřebovat hlavně pořádný mixér. Dresinky
typu raw jsou totiž připravovány z netradičních surovin právě mixováním. A co že to
znamená, že je něco raw? Jde o takzvaně „živé
jídlo“ (raw food), které neprošlo tepelnou
úpravou nad 42 stupňů Celsia. Možná budete
trochu překvapeni složením jednotlivých
surovin, ale výsledná chuť vás mile překvapí!
Tak do toho!

RAW FARMÁŘSKÝ DRESING
PŘÍSADY: 1 šálek kešu ořechů, 3/4 šálku
vody, 3 lžíce citronové šťávy, 1/4 šálku jablečného octa, 1/3 šálku olivového oleje, 3 lžíce
medu nebo javorového sirupu, 2 stroužky česneku, 1 lžička sušeného kopru a 1 lžička soli.
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Všechny přísady nasypejte do vysokorychlostního mixéru a ten udělá všechnu práci
za vás. Dresink je krémovitý a bez hrudek.
A mísu mixéru budete chtít vylízat.

RAW ŠTIPLAVÁ JAHODOVÁ
ZÁLIVKA
PŘÍSADY: 1 a 1/2 šálku čerstvých sladkých
jahod, 2 lžíce olivového oleje, 1 lžíce jablečného octa, špetku mořské soli.
Opět všechno nasypeme do mixéru a rozmixujeme do hladka. Zálivka je přirozeně sladká, netřeba doslazovat, a připravíte ji za pět
minut. V lednici vydrží i několik dní a hodí
se zejména k salátům se špenátem. Na rozdíl
od malinového dresinku chuť neruší drobná
semínka, proto je dobré zvolit právě jahody.

OSTRÁ ČESNEKOVÁ ZÁLIVKA
PŘÍSADY: 1 šálek olivového oleje, 1/2 šálku
čerstvé citronové šťávy, 3 stroužky česneku,
2 lžičky sušené bylinkové směsi italské nebo
řecké (například tymián, rozmarýn, oregano), 1/2 lžičky mořské soli. Všechny přísady
umixujeme do hladka.

NÁŠ TIP
NEBOJTE SE EXPERIMENTOVAT
Začínající letní sezona je jako stvořená
pro nové recepty a chutě. Čerstvé
a právě sklizené suroviny si zaslouží vaši
pozornost. Už žádné polotovary ani žádná
poctivá svíčková se šesti knedlíky. Přišel
čas vyzkoušet lehké saláty se zdravými
zálivkami a dresinky.

15,90 Kč

11,90 Kč

1 l = 31,80 Kč

14,90 Kč

1 l = 23,80 Kč

1 l = 29,80 Kč

Velkopopovický
Kozel Mistrův ležák
světlý ležák

Budvar Výčepní
světlé výčepní pivo

záloha 3,- Kč

záloha 3,- Kč

0,5 l

Zlatý Bažant
světlý ležák

0,5 l

0,5 l

17,90 Kč

16,90 Kč

16,90 Kč

1 l = 35,80 Kč

1 l = 33,80 Kč

Zlatý Bažant
světlý ležák

0,5 l

15,90 Kč

záloha 3,- Kč

1 l = 33,80 Kč

Radegast Ratar
speciální
výčepní pivo

0,5 l

Radegast
Rázná 10
světlé výčepní
pivo
0,5 l

15,90 Kč

18,90 Kč

Budvar Výčepní
světlé výčepní
pivo

Frisco Brusinka
Frisco Spritz

35,90 Kč

35,90 Kč

189,00 Kč

Baronova zahrada
bílá

Baronova zahrada
červená

1 l = 31,80 Kč

1 l = 31,80 Kč

Staropramen
Smíchov
světlé výčepní
pivo

0,5 l

0,5 l

1 l = 17,95 Kč

1 l = 57,27 Kč

1 l = 17,95 Kč

2l

330 ml

1 l = 378,00 Kč

2l

Gin Dynybyl
Special dry
37,5 %
0,5 l
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Pivo, mošt nebo víno?
Cider je od každého něco!
Sezóna ovocného osvěžení právě začíná

I v tak tradiční pivařské zemi, jakou je Česká
republika, se velmi rychle zabydlely osvěžující
ovocné nápoje na bázi piva nebo nízkoalkoholického kvašeného moštu. Je to nápoj jako
stvořený pro hádanku. Vyrábí ho pivovary, ale
pivo to není. Vyrábí se z jablek, ale mošt to
taky není. Má k tomu blízko, ale jablečné víno
ani pálenka to taky není. Co je to?
Cider je kvašený jablečný mošt, který patří
k nejstarším alkoholickým nápojům. Za zemi
původu je označována Anglie, kde se těší velké
oblibě. Roční spotřeba cideru v této zemi je až
500 milionů litrů. Cider je méně hořký než
pivo a také méně sladký než běžné limonády.
K jeho výrobě se používají vybrané odrůdy
jablek, z nichž se vyrobí jablečný mošt. Ten
zraje v dřevěných sudech, pak se čistí, ředí
a pasterizuje. Obsah alkoholu je 0,5 % až 8%,
nápoj vyšším obsahem alkoholu je už označován jako jablečné víno.
Cidery mají také mnoho různých variant. Mohou být suché (nad 5 % obsahu alkoholu), polosuché (3 až 5 %) i sladké (do 3 %),
jemně perlivé, šumivé i bez bublinek. Dnes
už se můžeme běžně setkat nejen s tradičními
jablečnými cidery, ale vyrábějí se i cidery
hruškové nebo cidery s přídavkem ovocných
šťáv z borůvky, černého rybízu či maliny.
Díky nízkému obsahu alkoholu jsou stejně
jako radlery oblíbené pro svou osvěžující
chuť. Cider vás neuspí ani neotupí a můžete
ho bez obav popíjet po celý den. Svou osvěžující chutí zbavují žízně, výborně osvěží a hodí
se takřka ke každému jídlu.
V zahraničí má cider (sajdr) různé
varianty názvu i výslovnosti. V Polsku dostanete sydr, v Itálii sidro (sídro), v Německu
Apfelwein a v Rakousku most (mošt). Španělská sidra je často vyráběna jen ze zelených
jablek, silné aroma zajišťuje vanilka, med
a švestky. Stáčí se do lahví na víno s korkovou zátkou a nalévá se z velké výšky, čímž se
nápoj výrazně okysličí, zvýší se jeho perlivost,
aroma i výrazná chuť.
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Francouzský cidre (sídr) je také něco
jiného než anglický cider (sajdr). Francie
dbá velmi přísně na dodržování tradiční
receptury, podle níž se nápoj vyrábí výhradně z čerstvého moštu, nesmí se doslazovat
ani dosycovat oxidem uhličitým. A navíc
nezraje v sudech, ale přímo v lahvích.
Zatímco v Anglii se cidery vyrábějí také
z jablečného koncentrátu (což je přírodní
produkt vyráběný odpařením vody z jablečné šťávy), povoleny jsou přídavky v podobě
cukru, aromat i barviv. Čeští výrobci jsou
na evropském trhu stále ještě nováčky, vezmeme-li v úvahu historii ciderů začínající
ve starém Římě, a při výrobě využívají oba
postupy. Každoročně se v ČR vypije asi
5 milionů litrů cideru a množství stále
stoupá.

CIDERY V KUCHYNI
Cider můžete stejně jako pivo využít v kuchyni jako zajímavou indregienci pro přípravu
míchaných nápojů nebo některých teplých
pokrmů. Přinášíme vám dva tipy pro horké
letní dny:

PANÁKOVÝ CIDER MIX
Jeden litr vychlazeného cideru smíchejte
s litrem vychlazené sodovky. Přidejte panáka
dobré whisky a panáka čistého ginu. Chuť
a aroma dodáte míchanému nápoji buď šťávou
z jednoho velkého citronu, pomeranče nebo
salátové okurky, můžete přidat mátu, meduňku. Doslaďte cukrem a servírujte ve vysokých
sklenicích.

CIDEROVÁ MARINÁDA NA MASO
Obsah jedné láhve cideru vlejte do hrnce,
přidejte sojovou omáčku dle chuti, rozdrcený česnek a nechejte probublávat, dokud se
tekutina neodpaří a marináda nezhoustne.
Připravenou směs nechejte vychladnout.

Marinádu můžete použít pro nakládání masa
i ryb před grilováním.
Novinky typu Radler nebo Cider jsou
oblíbené zejména u žen, mladých lidí, kteří
se nebojí experimentovat, a také u početné
skupiny outdoorových sportovců. Za všechny jmenujme hlavně cyklisty, vždyť radler
znamená v němčině cyklista.
Radler je pivní mix původem z Bavorska. Je namixovaný napůl z klasického
světlého piva a napůl z citronové limonády
typu Sprite. Musí mít ten správný říz i chuť.
Mísí se v něm hořkost piva, sladká a kyselá
chuť limonády. Radler je proto vnímám jako
velmi osvěžující nápoj, který zažene žízeň.
Obsah alkoholu nepřesahuje 2,5 %, takže je
vhodný k popíjení i v parném letním počasí
či při sportovních aktivitách. Dnes už se pod
obecným označením radler vyrábí i řada
jiných ovocných příchutí, než jen ta původní
citronová. Například červený grep, pomeranč
se zázvorem či rybíz. Radlery jsou k dostání
v lahvích nebo plechovkách.
V zahraničí, zejména ve Francii a Itálii, je
radler k dostání i pod jinými názvy, například
Panaché, což znamená francouzsky míchaný.
V poněmčené variantě Panasch je například
ve Švýcarsku oblíbený i v kyselé variantě, kdy
je místo limonády k pivu přidávána minerální
voda.

28,90 Kč
1 bal = 28,90 Kč

ALU Grilovací miska

3 ks

39,90 Kč
1 bal = 39,90 Kč

14,90 Kč
1 bal = 14,90 Kč

Tácek papírový č. 4

15 ks

36,90 Kč
1 bal = 36,90 Kč

Talířek z celulózy/cukrové třtiny
vhodný do mikrovlnky, trouby
Ø 22 cm

Miska z celulózy/cukrové
třtiny vhodná do mikrovlnky,
trouby 400 ml

8 ks

8 ks

22,90 Kč
1 bal = 22,90 Kč

Kelímek transparentní

0,5 l × 10 ks

19,90 Kč
1 bal = 19,90 Kč

Kelímek transparentní

0,2 l × 25 ks

15,90 Kč
1 bal = 15,90 Kč

Papírová slámka
24 ks

12,90 Kč
1 bal = 12,90 Kč

Odlivka na Alkohol

0,04 l × 8 ks

14,90 Kč
1 bal = 14,90 Kč

Set dřevěných
příborů
4 x 2 ks

49,90 Kč
1 bal = 49,90 Kč

ALU folie grilovací
EXTRA
38 cm × 8 m

55,90 Kč
1 bal = 55,90 Kč

PE-PO
dřevěný podpalovač
2v1
20 dávek

do vyprodání zásob
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15,90 Kč

24,90 Kč

1 kg = 159,00 Kč

1 kg = 249,00 Kč

Špekáčky Premium

Staročeská slanina

100 g

MP Krásno

100 g

MP Krásno

Grilovací
koleno

CELÝ RECE PT

Šunková
klobása
se sýrem

VALAŠSKÉ CHLEBÍČK Y
Vepřové koleno, hořčič ný dip
a cibulová marmeláda.

Všechny recepty najdete na krasno.cz/recepty

Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) a je určen pouze k marketingovým a propagačním účelům. Nabídka se může na jednotlivých
maloobchodních prodejnách lišit. Změna cen a chyby tisku vyhrazeny. Vydavatel si vyhrazuje právo na změnu bez předchozího upozornění.
Nabídka platí od 1. 7. do 31. 8. 2022 nebo do vyprodání zásob.
Magazín Pivo a Gril vydává společnost PRAMEN CZ a.s., Havlíčkův Brod, IČO: 252 71 971. Tel.: 572 592 539, e-mail: info@pramencz.cz

