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Uvedená nabídka platí ve 2 587 družstevních prodejnách 23.1.14
COOP v18:04
ČR.
Nabídka platí od 1. 3. do 31. 3. 2014 nebo do vyprodání zásob. Chyby v tisku vyhrazeny.
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Milí čtenáři,
byť s dvouměsíčním zpožděním, však
o to radostněji Vás vítáme v roce 2014.
Ten podle numerologie symbolizuje sedmičku odkazující na štěstí, hlubší smysl
života i duchovní poznání. Podle čínské
astrologie jsme právě vstoupili do roku
dřevěného koně – rychlého, svobodného,
plného chuti do života a bujaré společnosti. Zdá se tedy, že pro letošek před

sebou máme samé optimistické vyhlídky.
Ať už je nadpřirozeno Vaším koníčkem,
či nikoliv, přejeme Vám, abyste v tomto
roce našli svůj klíč ke štěstí i návod k jeho
použití.
Dost možná Vám k tomu pomůže
aktuální vydání magazínu COOP Rádce.
Někdo dojde kýženého uspokojení při
putování po krásách Pardubického kraje,
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jarní očista

| 24–25 |

lívanec je lívanec

kuchařský slovník

aplikace do chytrých telefonů

„coop dobré recepty“

zatímco druhý se přesvědčí, že láska skutečně prochází žaludkem. Nezapomněli
jsme ani na vášnivé zahrádkáře, netrpělivě vyhlížející první známky jara. A protože mnozí přikládají velkou důležitost
upravenému zevnějšku, můžete se těšit
na novou kosmetickou poradnu. Věříme,
že Vám pomůžeme dodržet novoroční
předsevzetí a inspirujeme Vás k mnohým
změnám.

Příjemné chvilky

nad stránkami COOP Rádce
přeje Vaše redakce

| 22–23 |

kosmetická poradna

| 26–27 |
naše zdraví

Internetovou podobu COOP Rádce naleznete na webových stránkách

www.

Club .cz
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stejně jako další rady, recepty a tipy.
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finanční rádce

Kupujeme byt
Když už vám začne být doma těsno a potřebujete se
postavit na vlastní nohy, je čas na koupi domu či bytu.
Nemovitost je také ideálním způsobem, jak zúročit
našetřené finance a zajistit se tak do budoucna.

Co vlastně
hledáte
Ať už se hodláte
nastěhovat do nového,
či do staršího, mějte oči
otevřené. Zamyslete se
nad samotným výběrem lokality. Klíčová by
měla být dostupnost
MHD a veřejné dopravy,
zvažte také vzdálenost
a dobu nutnou k dojíždění do zaměstnání i školy.
Uvědomte si, zda preferujete klidnou lokalitu blízko
zeleně, nebo zda naopak
chcete žít uvnitř městské
džungle. Velkou roli hraje i dostupnost služeb –
nákupní možnosti,
zdravotnická zařízení,
kulturní a sportovní
vyžití.
Všimněte si orientace nemovitosti vůči
světovým stranám. Byt
situovaný na jih slibuje
více světla i tepla, zatímco
sever věstí tmavé a chladné místnosti. Dispoziční řešení nemovitosti a její velikost
ovlivňuje zejména suma, kterou
hodláte do koupě investovat. Ne
vždy však platí, že byt 3+1 je rozlohou
nutně větší nežli 2+1! Důležité jsou
i společné prostory. Je v domě kočárkárna či sklep? Jak jsou zabezpečeny?

Nová, nebo stará?
K zásadním plusům novostavby
patří možnost reklamovat nedostatky a podílet se na výsledné podobě
bydlení a vnitřního zařízení bytu, dále

prvním uživatelem bytu,
a proto teprve po nastěhování objevíte mnohé
„mouchy“ v podobě
neodtékajícího odpadu,
špatně nainstalovaných
oken, nevyhovujícího
zpracování vnitřního
zařízení atp.
U starších bytů je
velkou výhodou nižší
pořizovací cena i širší nabídka na trhu,
dobrá dopravní
obslužnost a dostupnost služeb.
Ačkoliv to zprvu
nemusí vypadat
jako výhoda, byt
je již zabydlený,
a proto jsou všechny
problémy (netěsnící okna, vlhkost zdí,
zatékání atp.) patrné
na první pohled, nebo
v lepším případě již odstraněné. Nevýhodu může představovat nevyhovující dispozice
bytu, použití starších materiálů a s tím
spojené větší náklady na rekonstrukci
a dovybavení interiéru.
i kvalitnější zpracování díky použitým materiálům. Nevýhodou bydlení
v novostavbě je vyšší pořizovací cena,
mnohdy se jedná o lokalitu na periferii
města a musíte počítat také s rizikem
nekvalitně provedených prací. Budete

Vlastnictví bytu
Cena nemovitosti, kterou hradíte
při koupi, není jediným výdajem, jenž
na vás čeká. Je třeba myslet na případnou rekonstrukci i pravidelné platby

finanční rádce
spojené s provozem domácnosti. Ať už
jde o ekonomickou náročnost domácnosti (všimněte si způsobu vytápění,
náročnosti zabudovaných kuchyňských
spotřebičů atp.), nebo o pravidelné příspěvky – fond oprav, poplatky za služby,
případně také splátka anuity u družstevních bytů. Pokud uvažujete o koupi
družstevního bytu, zajímejte se o složení
družstevníků, o finance, jimiž družstvo
disponuje, i o způsob rozhodování.

Administrativní
a právní kličky
Ještě před podpisem smlouvy
si dejte práci s ověřením všech dostupných informací. Výpis z katastru
nemovitostí i list vlastnictví napoví, zda
na vybranou nemovitost není vázáno
předkupní právo, věcné břemeno,
zástavní právo (hypotéka, úvěr), nebo
dokonce exekuce.
Všimněte si také toho, kdo je vlastníkem pozemku, na kterém je nemovitost
postavena. Pokud si nejste jisti správným výběrem nemovitosti a nemáte se

na koho obrátit s žádostí o radu, můžete si najmout odborníky. Snížíte riziko
reklamací a ušetříte za opravy.

Přes realitní
kancelář
Při nákupu nemovitosti přes realitní
kancelář vybírejte solidní a prověřené
firmy. Spolehněte se na doporučení
přátel i na nestranné reference. Garancí
kvality by mělo být také členství v Asociaci realitních kanceláří ČR. Poslechněte zdravý rozum, a pokud se vám
cokoliv nezdá, raději žádnou smlouvu
nepodepisujte. Nedávejte najevo nadšení z nabízeného bytu – připravíte se
o možnost smlouvat o ceně. Jedná se
o zásadní investici, a tak platí – raději
víckrát prohlédnout, nežli koupíte. Před
podpisem jakékoliv smlouvy či dokumentu si dobře pročtěte celý text a případně jej zkonzultujte s právníkem.

Čím financovat
Málokdo si v dnešní době může
dovolit zaplatit za nové bydlení pouze
in z e r c e
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vlastními prostředky. Často proto
přichází na řadu hledání vhodného
financování.
Možností je několik – předhypoteční úvěr, hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření (řádný či překlenovací)
i půjčka na bydlení.
Předhypoteční úvěr je nejčastěji
využíván při koupi nemovitosti v družstevním vlastnictví, kdy nemůžete
touto nemovitostí přímo ručit. Následně přechází v hypoteční úvěr. Ten
umožňuje financovat dražší nemovitosti po delší časový úsek. Nežli se upíšete
k čerpání úvěru, porovnejte nabídky
od konkurenčních bank a společností.
Úvěr ze stavebního spoření má fixní
úrokovou sazbu po celou dobu splácení úvěru, a je tedy velice využívaným
a výhodným způsobem financování.
Půjčka na bydlení je vhodná spíše
pro rekonstrukci bydlení či pro nákup
nového vybavení domácnosti. Má nižší
úrokovou sazbu než běžné spotřebitelské úvěry, je ovšem nutné doložit
vynaložené prostředky.
-ld-
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zdraví

Jarní očista

Názory
na razantní detoxikaci organismu
se v odborných
kruzích velice liší.
Jedna strana upozorňuje na přílišný
šok pro tělo a doporučuje pozvolnou
a trvalou změnu
životosprávy. Ta by měla obsahovat
celkovou změnu jídelníčku, omezení
konzumace alkoholu a kouření a naopak zařazení dostatku pravidelného
pohybu. Protistrana občasnou týdenní
očistu těla naopak doporučuje s tím, že
by se neměla omezovat pouze na předjaří. Doporučuje ji především po náročném období, kdy jsme se nevhodně
stravovali a holdovali alkoholu.

jak se
nastartovat
aneb

Zdraví na talíři
Ať už si vyberete jakoukoliv cestu,
dejte pozor na drastické změny. Často
pouze rozladí organismus i vaši náladu,
a tak nemáte chuť ani sílu dovést
původní plány do zdárného cíle. Ale
ruku na srdce – kdo z nás se stravuje přísně dle pravidel zdravé výživy
a nepotřebuje čas
od času nastartovat tělo k cestě
za pevnějším zdravím. Pokuste se proto
do svého jídelníčku zařadit
více ovoce a zeleniny, ať už
ve formě salátů, nebo čerstvě
vylisovaných šťáv. Ideální jsou
druhy s vysokým obsahem vody –
ananas, mango, meloun, jablka, špenát.
Ale vynikající službu poskytnou také
volně dostupné bylinky a rostliny –
kopřiva, pampeliška, podběl, březové
pupeny, řeřicha, pažitka aj.
V kuchyni používejte co nejméně
chemicky upravovaných potravin.
Zcela vyřaďte uzeniny a masné
výrobky. Na talíři by se vám naopak
měly častěji objevovat jarní výhonky
bylinek, naklíčená pšenice, čočka,
mungo klíčky, pohanka, ale i rýže.
Myslete na dostatečný přísun tekutin – nejlépe neperlivé vody, bylinkových čajů i minerálek. Zcela vyřaďte

na

jaro

Probuďte své tělo
po zimním spánku a svlečte starou
kůži! Je ideální doba
připravit se na další sezónu. S COOP
Rádcem z vás bude
nový člověk.

kávu, černý čaj,
alkohol i slazené
nápoje.

Jaro dělá
krásná
těla

Nezapomínejte
na dostatek pohybu. Po zimním lenošení v noře začněte procházkami do přírody, které
se mohou postupně proměnit v lehký
běh nebo delší pěší túry. Perfektní jsou
také cyklistika i nordic walking, kdy se
tělo dostává do formy postupně. Pokud
vám nepřeje počasí nebo nemáte dostatek volného času, zařaďte do denního programu domácí cvičení – jógu
či pilates, při kterých protáhnete tělo
a uvolníte mysl.
Tělo zvenku i zevnitř probudí sauna,
díky níž se organismus zbaví škodlivin.
Pravidelná návštěva sauny posiluje
obranyschopnost lidského organismu,
snižuje výskyt různých onemocnění,
přináší uvolnění, a především odpočinek těla i ducha. Není ovšem vhodná
pro všechny jedince. Vyhnout by se jí
měli kardiaci, epileptici i lidé se zánětem žil. Pokud vám pobyt v horkém
prostředí (obvykle 80–100 ˚C) nedělá
dobře, zvolte alternativu ve formě
infrakabiny. Zde teploty nepřesahují
55 ˚C, proto není organismus zbytečně
zatěžován.
Zimou zkřehlé tělo skvěle probudí
také lymfatická masáž. Rozproudí v těle
lymfu, což pozitivně působí při problémech s pohybovým aparátem, při
bolestech hlavy i při
otékání

končetin.
Zejména ženy pak oceňují příznivý
vliv na celulitidu a na celkový vzhled
pokožky. V domácím prostředí můžete
lymfu rozproudit pomocí pravidelného
suchého kartáčování a otužování.

zdraví

Koktejl

Ostropestřec
mariánský
Bodlák oplývající nejenom nezvyklou krásou, ale i kouzelnými léčivými
schopnostmi. Pomáhá především při
detoxikaci jater a organismu. Skvěle
funguje také při regeneraci žilního
systému. Je cenným pomocníkem při
zmírňování vlivu nadměrné konzumace alkoholu a léků. Používá se ovšem
také při dalších zdravotních problémech – žlučníkových kamenech či hemoroidech. Vyznavače zdravé výživy
potěší, že je k dostání ve formě celých
či drcených sušených semen i čajových
směsí. Zarytí vyznavači zdravé výživy
doporučují celá či drcená semínka
žvýkat každý den. K dostání jsou
nejrůznější potravinové doplňky s výtažky z ostropestřce, tinktury, oleje
i mastičky.

Zelený ječmen
Šťáva z mladého ječmene je skutečným životabudičem, který bychom si
měli dopřávat nejenom v předjaří. Lze
buď zakoupit sušený preparát, nebo
je možné ječmen vypěstovat doma
v květináči. Jak ukázal výzkum vědců
z Mendelovy univerzity, mladý ječmen
obsahuje mnoho důležitých látek: antioxidační vitamíny C a E, železo, vápník,
hořčík, fosfor a další. Skvělé výsledky
přináší v boji s překyselením organismu
i s vysokým obsahem cukru a cholesterolu v krvi.
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z červené
řepy

| 1 středně velká červená řepa | 1 středně
velké jablko | 1 lžička strouhaného křenu
| 150 ml minerální vody | citronová šťáva
| špetka soli | řapíkatý celer
Zeleninu očistíme a nakrájíme
na větší kusy, které rozmixujeme
najemno. Přilijeme minerální vodu, dochutíme solí a citronovou šťávou a znovu mixujeme. Podáváme ve vysoké
sklenici ozdobené řapíkatým celerem.

Kopřiva
Je spjata s jarní očistou jako málokterá další bylinka. Přitom je levnou
a dostupnou léčivkou skrývající se
téměř v každém koutě zahrady. Kopřiva
je bohatá na vitamín C, pomáhá při
zánětech dýchacích a močových cest,
při chudokrevnosti i cukrovce. Odvar
z kopřivy ulevuje od trávicích obtíží
a zlepšuje prokrvení orgánů. Nejvhodnější je používat čerstvě natrhané
mladé kopřivy, které omyjeme a zalijeme horkou vodou. Necháme louhovat
15–20 minut, scedíme a odvar podáváme ještě vlažný. Doporučuje se pít
alespoň jeden litr tohoto odvaru denně
po dobu tří týdnů. Mladé kopřivy můžeme také používat v kuchyni – spařené a nasekané listy se hodí do polévky,
nádivky, omelet i koktejlů.

Mrkvový

salát

s ananasem
| 500 g čerstvé mrkve | 2 plátky čerstvého ananasu | limetová šťáva | med
Mrkev očistíme a nastrouháme
najemno, přidáme očištěný ananas
nakrájený najemno, zakápneme limetovou šťávou, dosladíme medem a dobře
promícháme. Necháme uležet alespoň
půl hodiny v chladu.
-drei-

in z e r c e

Mléko pochází z tradičních oblastí,
které si zachovaly čisté přírodní
prostředí a vhodné podmínky.

kuchařský slovník

Co děláme,

Na cizích názvech v kuchařkách i restauračních
menu už si nezamotáte jazyk. V novém kuchařském seriálu se dozvíte, co se pod kterým heslem
skrývá. Ohromte své stolovníky
novinkami nejenom ve slovníku,
ale i na talíři!
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al d en t e
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F l a m b uj e m e
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G r at inuj em e
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kuchařský slovník

M a r i n uj e m e
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Gratinovaný

 nak ládání po
travin, nejčastě
ji masa
ú
 čelem je nejeno
m získ ání nezv
yk lé ho aroma a chut
i, ale také
křehčení masa
 k řehkosti mas
a dosáhneme př
idáním
kyselé suroviny
do marinády
(např. citronová
šťáva, kefír,
vinný ocet)
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ády pak tvoří kv
alitní
olej, bylinky, ko
ření, čerstv ý pe
př
či česnek , ale po
užívá se také
méně obvyklý
cukr nebo med

chřest

| 1 svazek čerstvého chřestu
| 50 g nastrouhaného parmazánu
| hrst strouhanky | sůl | máslo
Chřest povaříme zhruba 5 minut
v osolené vodě, přendáme do zapékací
misky vymazané máslem, zasypeme
parmazánem smíchaným se strouhankou a zprudka zapečeme na 180 ˚C, aby
se vytvořila zlatavá kůrčička.

Pošírovaný

Pa síruj em e

losos

travin přes síto
 r ozmělňování po
nebo plátno
ípravu zeleniny
 j e typické pro př
a ovoce
ívá při přípravě
 nejčastěji se využ
leninového
omáček , polévek , ze
v
pyré i ovocných šťá

| 500 g filetu z lososa | 2 červené papriky
| kopr | čerstvý špenát
Na vývar: 200 ml suchého bílého vína

| ½ chemicky neošetřeného citronu
| 1 lžíce bílého vinného octa | 2 bobkové
listy | celá šalotka | karotka | sůl
| čerstvě mletý pepř

P o š í r uj e m e

Filet z lososa omyjeme, osušíme,
nasolíme a vložíme do vyššího pekáče.
V hrnci svaříme všechny suroviny na vývar, necháme pozvolna probublávat
asi půl hodiny. Hotový vývar scedíme
a přelijeme jím připravený filet. Pekáč
zakryjeme alobalem Pečeme 45 minut
na střední teplotu. Rybu vyjmeme z vývaru, zbavíme kůže a podáváme s podušeným špenátem, čerstvým nasekaným
koprem a zeleninou dle libosti.
-drei-
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S drobnými opr avami
si por adíme sami

Jistě jste už zažili potíže s páchnoucími odpady, kapajícím
kohoutkem či s protékající toaletou. Není potřeba
podléhat panice a honem shánět kvalifikovaného
pracovníka. Toho povoláme, až když do výlevky půl hrnku
Kapající
jedlé sody a nalít půl hrnku
sami neuspějeme.

vodovodní
kohoutky

octa. Až směs přestane
pěnit, zalijte vroucí vodou
a za 5 minut propláchněte
studenou vodou. V případě
potřeby zopakujte.

Kapající kohoutek při
dnešních cenách vody
pěkně provětrá peněženku.
A neustálé kap, kap, kap jde
za chvíli na nervy. Je zapotřebí vyměnit těsnění nebo
dotáhnout sedlo vodovodní
baterie.
Než začnete s opravou, nezapomeňte uzavřít
hlavní přívod vody, abyste
nevyplavili byt i sousedy,
a umyvadlo či dřez zacpat
zátkou, aby drobné součástky nespadly do odpadu.
Odšroubujte šroubek držící kohoutek a sundejte jej.
Dále vyšroubujte ventilovou vložku a šroubek jistící
těsnění. Těsnění vyměňte
za nové a promažte ho
vazelínou. Zkontrolujte stav
sedla, a je-li vše pořádku,
namontujte vložku zpět.
Zajistěte kohoutek, otevřete hlavní přívod vody
a vyzkoušejte, jestli se dílo
zdařilo.

Ucpaná
toaleta
Přesvědčte se, zda není
přeplněná jímka (u rodinných domů). Poté zkuste
několikrát odpad prorazit
záchodovým zvonem.
Můžete vyzkoušet i vhodné
chemické prostředky.

P o z or !
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Ucpaný odpad
Nejdříve zkuste pročistit odpad zvonem, který uvolní nečistoty. Pak ho propláchněte vroucí vodou, abyste spláchli
mastnotu hromadící se v odpadu.

Pokud se tato mechanická metoda
mine účinkem, použijte hydroxid sodný
neboli louh. Louh je žíravina, a to velmi
účinná. Nasypte do odpadu doporučené množství, zalijte vroucí vodou
a nechte působit. Úspěch je zaručen,
ale při práci s louhem dávejte pozor,
abyste se nepotřísnili.
Můžete vyzkoušet i přípravky
na ekologické bázi, jejichž účinek je
stejný jako u louhu, anebo nasypat

Protékající
toaleta
Nejdříve se pokuste zjistit příčinu.
Někdy pomůže snížit hladinu plováku,
a je po problému. Jestliže je plovákový
ventil zanesen nečistotou, vyčistěte
ho a vraťte zpět. Pokud je příčinou
protékání vody výraznější poškození
plovákového ventilu nánosem vodního
kamene, zkuste kámen šetrně odstranit
nebo ventil vyměňte za nový.
-koř-
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velikonoce

Velikonoce
s předstihem

Úklid kolem nás i v nás
Ve čtvrtek 20. března
tože první jarní úplněk
budou Velikonoce
po něm, tedy 20.–21.
spoustu času, abysvátky pořádně při-

v 17.57 začne jaro. A provychází na 15. dubna,
o prvním víkendu
dubna. Máme tedy
chom se na ty krásné
pravili. Nebo nemáme?

Postní
doba
Čeká nás
nádherné
období
znovuzrození, vzkříšení
ze zimního spánku
všude, kam se
podíváme, nás
nevyjímaje. Nejdřív
se ale musíme zbavit zimních
nánosů.
Naši předci na to měli výborný recept. Od Popeleční středy až
do Božího hodu velikonočního drželi
půst. Neznamenalo to, že by úplně
hladověli, ale nejedli maso kromě ryb,
nepili alkohol. Očistit tělo po zimě
můžeme zvýšeným přísunem ovoce
a čerstvé zeleniny. Úplně vynecháme
uzeniny, omezíme maso, smažená jídla
i sladkosti. Ideální je do jídel přidávat
zelené natě, například petrželovou,
pažitkovou nebo cibulovou, které mají

řadě též k přípravě na nejdůležitější křesťanské svátky
roku.

Velký
jarní
úklid

množství vitamínu A a C a železa. Velmi
lehce dostupnou vitamínovou bombou
jsou pak naklíčené luštěniny, obiloviny
a řeřicha pěstovaná na vlhké vatě.
Pro pořádek: Letos připadá začátek
půstu na 5. března. Postní období je
podle křesťanských zvyků také dobou
určenou k rozjímání a v neposlední

Možná si
říkáte, že před pár
týdny byly Vánoce,
tak proč máme už
zase uklízet. Naše
babičky měly jasno. Nejenže
znovu umyly okna, pověsily čisté voňavé záclony, ale také odsunuly všechen
nábytek a vymetly pavučiny, vyklepaly
koberce, udělaly pořádek ve spižírně.
Před Velikonocemi se většinou také
nově vymalovalo, natřely se okenní
rámy, udělaly se drobné opravy.
Uklízení má v této souvislosti
především očistnou funkci. V přírodě
je jaro časem nových začátků – proč
si tedy taky jeden nedopřát! Vezmě-

velikonoce
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dávala výslužku v podobě kraslic
i jiných dobrot.

me popořádku skříň za skříní, poličku
po poličce a zbavme se všeho, co
nepotřebujeme, co nám už nepřináší
radost. Pak ještě vyvětrejme, a když
to budeme chtít vzít opravdu zgruntu,
na závěr vyžeňme poslední zbytky negativní energie z domu pomocí dýmu
z mocného bylinného vykuřovadla –
šalvěje!

Osení
Na velikonočním stole jistě
nebude chybět spousta tradičních
dobrot. Mezi nimi by měla kralovat
i miska s osením z jarního ječmene.
Správnou dobou pro jeho výsev
je 10–14 dní před svátky. Hezká je
i naklíčená čočka nebo řeřicha, jejichž
semena rozprostřeme na navlhčenou
vatu. Misku pak můžeme ozdobit
malovanými vajíčky, čokoládovými
figurkami a podobně.

Šest

postních
nedělí
Černá neděle
Černou nedělí je nazývána
podle černého oděvu žen, který
nosily kvůli smutku ze smrti Ježíše.
Kromě názvu Černá se užívají i pojmenování Liščí nebo Pučálka.
Liščí neděle je odvozena od zvyku,
kdy hospodyňky pekly preclíky a zavěšovaly je na stromky a dětem vyprávěly, že je nadělila liška. Název Pučálka se
pojí s pokrmem z praženého hrachu.

Pražná neděle
Druhá postní neděle se nazývá
podle pokrmu z pražených naklíčených
zrn.

Kýchavá neděle
Pokud během ní třikrát za sebou
kýchnete, měli byste se po celý rok těšit
dobrému zdraví.

Družebná neděle
Při ní se scházeli přátelé ke společnému posezení a pochutnávali si
na vykládaných koláčích „družbancích“.
V tento den se také chodívalo na námluvy.

Smrtná neděle
Ač smutný název, bývá to den plný
radosti a veselí. Konává se totiž rituál
vynášení Morany. V některých oblastech se figurína znázorňující smrt,
zimu, pálí, jinde se vhazuje do vody.

Květná neděle
Oblíbeným zvykem tohoto dne je
trhání ratolestí, u nás obvykle proutků
„kočiček“. Ty se pak světí v kostele.

Pašijový
týden
Po Květné neděli následuje
pašijový týden, pro křesťany nejdůležitější období roku. K modrému pondělí,
Šedivému úterý ani ke Škaredé středě
se neváží žádné výraznější rituály. Zato
Zelený čtvrtek je významný.
Peklo se pečivo nazvané jidáše ve tvaru
spirály, které se po upečení mazalo medem. A hlavně byla na stole zelená jídla
jako špenát, kapusta, zelí. Nejmagičtějším dnem je Velký pátek . Zvony
nezvoní, věřící vyjadřují svůj smutek
z ukřižování a smrti Ježíše. Na pole
a do lesů se vypravují hledači pokladů.
Velkým pátkem vrcholí předvelikonoční
půst. Na Bílou sobotu se vše chystalo na nadcházející neděli, Boží hod
velikonoční. Uklízelo se, připravovaly se obřadní a sváteční pokrmy,
pekli se velikonoční beránci a mazance,
nádivka. Lahůdky se světily v neděli
ráno v kostele a každý, kdo vstoupil
do domu, musel posvěcených lahůdek okusit. Od všeho kousek dostaly
i stromy v sadu, pole a studna i domácí
zvířata. Pomlázka na Velikonoční
pondělí má rovněž svůj význam. Ač
cizinci neznalému našich obyčejů může
vyšlehání děvčat a žen spletenými
proutky přijít barbarské, značí vlití nové
životní síly. Někde děvčata mládence
polila vodou a všude jim za ten výprask

Úplně jiné
kraslice
Oblíbenou velikonoční dekorací
jsou vyrašené větve břízy, na které
zavěsíme lehké kraslice. Působivé jsou
kraslice z provázků nebo barevných
bavlnek.
Suroviny: příze (bavlnky, motouz,
barevné stužky, vlna na pletení) | malé
nafukovací balónky | lepidlo (Herkules,
lepidlo na tapety nebo směs z 2 dílů tekutého škrobu a 1 dílu mouky)
Postup: Nafoukneme balónky
do požadované velikosti. Přízi namočíme na cca 1 minutu do lepidla. Poté
jí balónky co nejrovnoměrněji omotáme. Zavěsíme je na šňůru a necháme
1–2 dny dokonale zaschnout. Špendlíkem balónek propíchneme, odstraníme
jeho zbytky z kraslice a je hotovo.
-koř-
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d-test

Jak v ybr at

šunku

Výrobek s názvem šunka musí splňovat
Chuť
požadavky potravinářské vyhlášky
– musí být lahodná,
přiměřeně slaná a výrobek
– pro vepřovou šunku jsou č. 326/2001 Sb. v platném znění. musí být na skusu křehký a šťavstanoveny tři. Liší se především
Je-li vepřová, musí být vyrobena natý. Naopak na závadu je příliš
obsahem čisté svalové bílkoviny.
málo slaná chuť nebo kyselá
z kýty. Šunka z jiného než chuť.čiŠunka
Šunka nejvyšší jakosti jich musí
by také neměla být příliš
vepřového masa musí být
obsahovat nejméně 16 procent. Pro
suchá, gumovitá nebo měkká.
šunku výběrovou je předepsáno
na obalu označena druhem Vůně
minimálně 13 procent čisté svalové
bílkoviny a pro šunku standardní ale- použitého masa a částí těla
– musí být příjemná, typická pro
šunku
a bez vedlejších pachů. Nevoníspoň 10 procent. Čistá svalová bílkohospodářského zvířete.
-li šunka po mase, je to na závadu.
vina zprostředkovaně udává množství
Každá šunka musí být
použitého libového masa. Standardní
šunka smí obsahovat barviva, škrob či
označena třídou jakosti, Obsah soli
sóju, jejichž použití je v případě šunky
– se na etiketě balených výrobků
z
níž
vyplývá,
zda
je
povinně uvádí v případě, že je jí ve výnejvyšší jakosti a šunky výběrové
robku více než 2,5 procenta.
zakázáno.
ve výrobku více či
méně masa.
Vepřová šunka
Datum

Třídy
jakosti

–

smí být vyrobena pouze z kýty.
A to z celosvalové, jde-li o šunku nejvyšší jakosti či výběrovou. V případě šunky
standardní může být použita kýta zrněná, tedy z drobnějších částí masa.

Vzhled
nakrájené šunky

–

prozradí, zda byla správně vyrobena. Především z ní nesmí při nákroji
docházet k uvolnění tuku nebo vody.

Plátky se nesmí rozpadat ani praskat či
se oddělovat na jednotlivé svaly.

Povrch šunky

–

nesmí být oslizlý, lepkavý, nebo
dokonce plesnivý. Tolerují se ojedinělé
dutinky nebo menší ložiska tuku, avšak
větší póry a dutinky se již považují
za závadu. Závadou je i mramorování,
krvavé skvrny a příliš syté nebo příliš
světlé zabarvení.

použitelnosti

–

na etiketě balených výrobků je
vodítkem, kolik dní zbývá do vypršení
trvanlivosti. Čím vzdálenější datum je,
tím lépe.

Název šunka

–

a to i ve zdrobnělé či odvozené formě – je zakázáno používat pro
výrobky, které nesplňují požadavky pro
ni předepsané ve vyhlášce.

náš region
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Pověsti

Pardubického kraje

Při putování Pardubickým krajem jsme se seznámili s výrobou
dřevěných hraček. Hračky, Pardubice, perník. Co vás napadá?
Nás třeba pohádka o perníkové chaloupce.
Jestli si však myslíte, že Pardubice
mají ve znaku svůj typický perník nebo
třeba právě chaloupku z tohoto chutného materiálu, jste na omylu. Proč si
město perníku, hokeje a ploché dráhy dalo do znaku
přední polovinu bílého
koně? Že by to byl odkaz
na legendární Velkou
pardubickou?
Kdepak, podle
pověsti je vše úplně
jinak.

Pardubický
znak
Když v roce 1158 vedl císař
Fridrich Barbarossa vojenskou
výpravu proti italskému Milánu,
bylo v jeho armádě také několik tisíc
vojáků českého knížete Vladislava.
Ti byli v té době vyhlášení a obávaní
bojovníci. České vojsko předcházela
pověst ďábelských válečníků a doslova
se před ním třásla celá Evropa.
Dobývání milánských hradeb dlouho netrvalo. Udatní Češi bleskurychle
zdolávali zdi opevnění. Škrabošky na jejich tvářích podtrhovaly zkazky o jejich
spojení s ďáblem. A tak se milánští
obránci před nimi dávali na ústup.
Jako jeden z prvních pronikl
do města pan Ješek z Pardubic. Rytíř
chtěl pochopitelně pro sebe získat co
největší válečnou kořist. Pod tíhou
cenností se jeho koni podlamovala
kolena. Při průjezdu milánskou bránou
si naloupeného pokladu všiml ukrytý
strážný. Myšlenka na vydrancované
město jej rozzuřila a za všechny si chtěl
vyřídit účty alespoň s tímto hamižným
zlodějem.

Přesekl lano, na němž visela kovová
mříž. Její ostré bodce přeťaly Ješkova
bělouše těsně za sedlem. Ješek z Pardubic sundal z mrtvého koně sedlo
i válečný lup a pěšky, zbrocený koňskou
krví, došel do ležení českého vojska.
Za statečnost při dobývání Milána
získal kníže Vladislav z rukou císaře
královskou korunu. Král Vladislav se pak
odměnil svým chrabrým vojákům. Statečný Ješek z Pardubic získal šlechtický
titul a do znaku přední půlku bílého
jezdeckého koně se zlatou uzdou
na červeném poli.
Časem se tento erb stal městským
znakem Pardubic.

Čertův dub
u Chocně
Při návštěvě Choceňské mlékárny
jsme se dozvěděli nejen spoustu zajímavostí o zdejších lahodných výrobcích, ale také o Čertově dubu, místě

opředeném pověstmi a známém
z jedné pohádky.
Asi 6 km od Chocně se na úbočí
stejnojmenného kopce nachází
Čertův dub. Podle pověsti žil
v blízkosti stromu v dávných
dobách chudý chlapec, který
si velmi přál zbohatnout.
Upsal proto svou duši
ďáblu. Pod mladým
doubkem stvrdili smlouvu, že čert zajistí, aby se
z chlapce stal úspěšný a bohatý hospodář. Vše, na co mladík
v následujících deseti letech
sáhne, se mu bude dařit. Až uplyne
deset let a až opadá listí z dubu, čert
si odnese mladíka do pekla.
Ďábel potěšeně zmizel a pro chudého chlapce začalo deset let úspěchů, bohatství a štěstí. Když vypršela
vyměřená lhůta, objevil se čert znovu
a dožadoval se mladíkovy duše. Ten jej
však dovedl k dubu, pod nímž smlouvu podepsali, a ukázal do koruny
stromu.
Ačkoliv podzim již skoro předával vládu zimě, na větvích bylo stále
mnoho uschlých listů. Pekelník zmizel
s nepořízenou a s varováním, že se
na jaře vrátí.
Jenže na jaře zjistil, že staré listy
z dubu opadávají teprve tehdy, když
už raší nové. Ďábel uznal, že jej mladý
hospodář přechytračil, vrátil mu úpis
a víckrát se neobjevil.
Od těch dob se stromu říká Čertův
dub. Ačkoliv ten původní dub byl již
před více než sto lety pokácen, pojmenování přešlo i na jeho nástupce.
A z jaké pohádky tento strom znáte?
No přece z té od Jana Wericha – Až
opadá listí z dubu.
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Pomazánkové
máslo z Chocně
chuťové buňky potěší

Choceň je malé přívětivé město pod Orlickými horami. I lidé jsou tu
přívětiví. A tak není divu, že po lahodných jogurtech, tvarohu a pomazánkových máslech z Choceňské mlékárny s 85letou tradicí výroby se
v obchodech po celé republice jen zapráší. Nepřekvapuje, že každý rok nějaký produkt získá ocenění Regionální
potravina Pardubického kraje. Naposledy Choceňské pomazánkové
máslo s houbami.
na teplotu cca 60 °C, pak putuje potrubím na odstředivku, kde je
rozděleno na smetanu
a odstředěné mléko.
Každá složka se
pak pasterizuje
samostatně –
mléko při 80 °C,
smetana při
více než 90 stupních.“ Nato jsou
zas zchlazeny na teplotu nižší než 6 °C, při které se
v míchacích tancích míchají směsi pro
samotnou výrobu.

Od začátku
diktát kvality
Na dvůr přijíždí velká cisterna plná
mléka. Řidič předá obsluze vzorek, a ta
hned zajistí rychlý základní rozbor, který zjistí, zda v bílé tekutině nejsou nějaké cizorodé látky a zda má správnou
teplotu a kyselost. V pořádku. Cisterna
může být připojena. Řidič otevře ventil
a přes filtr a chladič mléko potrubím
teče do jednoho ze stříbřitých tanků
na 60 tisíc litrů, kde spolu s dalšími přivezenými hektolitry vyčká, než na něj
dojde řada. „Denně nakupujeme cca
50 tisíc litrů mléka,“ prozrazuje manažer
výroby Ing. Jaroslav Cabalka.
Vede nás do příjmové místnosti,
plné složitého systému nerezového
potrubí. „Slouží jak k vypouštění mléka
a smetany, tak k případnému prodeji
zbývajícího odstředěného mléka, k mytí
celého zařízení,“ vysvětluje.

Proč tu na jednom místě mléko
z potrubí po kapkách naplňuje kelímek? „To je velmi důležité svědectví
o kvalitě mléka z určité cisterny. Odkapává do vzorkovnice po celou dobu vypouštění a my dalším rozborem získáme
podklad pro zjištění tučnosti, obsahu
bílkoviny a podobně.“
Vcházíme do pasterační stanice
o patro výš, kterou manažer výroby
označuje za srdce celé mlékárny. „Tepelnou úpravou mléka, která zničí téměř
všechny případné nežádoucí mikroorganismy, musí projít veškeré mléko, které
nakoupíme. Teprve poté může postoupit
do další výroby. Nejdříve se předehřeje

Česká rarita
A to už jsme na začátku výroby pomazánkového másla, vlajkové lodi Choceňské mlékárny, jak ho kvůli oblibě
u zákazníků nazývá ředitel společnosti,
Ing. Pavel Marek. Jedná se o nejmodernější středisko celého podniku, uvedené do provozu před dvěma lety.
Víte, jak vůbec spatřila tato jedinečná pomazánka světlo světa? „V 80. letech minulého století Výzkumný ústav
mlékárenský připravil výrobek, který měl
nižší tučnost než klasické máslo, ale byl
obdobně použitelný na mazání pečiva.
Naše mlékárna byla jedna z prvních,
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která ho zařadila do své produkce,
a vyrábíme ho dodnes,“ říká manažer
pro marketing a obchod Jan Fogl.
Ve dnech, kdy vychází tento časopis,
se ještě může označovat jako pomazánkové máslo, od března ho hledejte
v obchodech jako Choceňské tradiční
pomazánkové.
Ale pojďme zpátky do provozu.
V jednom z velkých stříbrných míchacích tanků je připravena 36% smetana.
Poté se do ní přidá sušené odstředěné
mléko a sušená syrovátka. „Následně
se směs zhomogenizuje, tedy důkladně
promíchá, a pasterizuje. Musí v ní totiž
být naprosto sterilní prostředí pro
mlékárenské kultury, které jsou
vloženy následně, když je směs
zchlazena na zrací teplotu,“ dozvídáme se od Jaroslava Cabalky.
Vypadá to, že se nic neděje. Ale
ve čtyřech menších uzavřených tancích miliony „hodných“ mlékárenských bakterií zpracovávají smetanu
s dalšími ingrediencemi do kyselosti
potřebné pro výrobu pomazánkového másla. „Ráno naši pracovníci
odeberou vzorek, aby zjistili, zda kyselost
odpovídá potřebě. Pokud ano, pouští
prokysanou hmotu o patro níž,“ informuje manažer výroby. Všechny
úkony jsou řízené počítači, které
ovládají pracovníci toho kterého
střediska.

cílová
rovinka
Polotovar je přečerpán do pěti
výrobních kotlů, kde se znovu předehřeje, obohatí o přídatné látky, kterými
jsou škrob, sůl a případně další ingredience. Choceňské pomazánkové máslo
mlékárna vyrábí jak neochucené, tak
s řadou příchutí. My jsme tu kvůli tomu
s houbami. Jedná se o přídavek pečlivě
navážené směsi sušených hřibovitých
hub a žampionů. „Odebíráme je od speciální firmy, pro niž je sbírá skupina certifikovaných houbařů v českých lesích.
Jsou to tuny sušených hub za rok,“ směje
se Jan Fogl.
Směs se teď dohřeje na termizační
teplotu 75–80 °C a přes homogenizační čerpadlo, které ji řádně rozmíchá,
putuje na baličky.
Baličky pomazánkového másla jsou
zase o poschodí níž. Hotové pomazánkové máslo se automaticky plní

do kelímků a okamžitě uzavírá víčkem.
Ženy stojící kolem pásu, po němž hotové výrobky jedou, ručně kontrolují, zda
je víčko u každého kelímku dostatečně
pevně uzavřené. To zatím automaty
nedokáží. Na balicí lince jsou i detektor
kovů a automatická váha, které hlídají,
aby se ven nedostal výrobek s nějakou
kovovou neplechou nebo o nižší váze,
než slibuje obal.
Denně se tu vyrábí minimálně
10 tun pomazánkového másla. To je
kapacita balicí linky v jedné směně.
„Dost často vyrábíme stejné množství
i ve druhé směně. Děláme však přesně
tolik, kolik je od zákazníků objednáno,
nevyrábíme do zásoby,“ vyzdvihuje
Jaroslav Cabalka. Ani denní kapacitu linky by jeden člověk nedokázal
vymazat na chleba za celý svůj
život, viďte.

V laboratoři
je živo
Cestou na expediční rampu, odkud
míří zboží nákladními auty do centrálního skladu za městem a pak za zákazníkem, si prohlížíme laboratoř. Věřte
tomu, že její pracovníci spolu s nejmodernější přístrojovou měřicí technikou
nedopustí, aby nějaký předem daný
parametr výrobku nesouhlasil. „Výrobky
jsou standardně v pořádku. Každý rok tu
probíhá řada auditů a stabilně dosahujeme vynikajících výsledků,“ potvrzuje
manažer jakosti a vedoucí laboratoře,
Ing. Michal Buša.
A nejsou to jen pomazánková
másla. Samostatnou reportáž by si
zasloužily i jogurty a tvarohy. Však je
znáte pod privátní značkou RANKO
z prodejen COOP, honosí se dokonce
pečetí COOP Dobré jistoty. „Byli jsme
první, kdo začal dodávat privátní značku
do tohoto řetězce. COOP je jeden z našich
největších odběratelů dodnes,“ pochvaluje si ředitel Pavel Marek.

O zboží Choceňské mlékárny
je zájem nejen v České republice, ale i na Slovensku, v Maďarsku a v současnosti probíhají
námluvy s ruským trhem.
A my se můžeme těšit
na další chutné novinky
v sortimentu.
Jana Kořínková
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Roztomilé hračky se staletou tradicí

Zvíř átk a

z javorového
kruhu

Nositel tradice lidových řemesel je moc záslužné ocenění. Navazuje
na program UNESCO Žijící lidské poklady a od roku 2001 je předává ministr kultury České republiky těm, kteří nejlépe ovládají technologie
tradiční výroby ohrožené zánikem a podílejí se na jejich šíření a předávání
dalším generacím. Už jich bylo oceněno 53 ze všech koutů republiky.
Jedním z nich je Ladislav Chládek,
který se svou ženou vyrábí ve Výprachticích širokou škálu dřevěných
zvířátek štípaných ze soustruženého
bloku. Jeho činnost je o to záslužnější,
že tento technologický postup, známý
z minulosti z Krušných hor, s odsunem německy mluvícího obyvatelstva
takřka zanikl. „A představte si, že historie
těchto hraček se datuje až do 16. století!,“
vyzdvihuje v současnosti jejich jediný
tvůrce u nás.

Zasloužil se
o to ÚLUV
Nebylo náhodou, že se do této technologie před lety pustil. Spolupracoval
s někdejším Ústředím lidové umělecké výroby a později byl i jeho stálým
zaměstnancem. Možná, že i vy máte někde schovanou dřevěnou „housenku“
na kolečkách a další nápadité hračky,
které díky němu a jeho paní vznikly.
Takže když se výtvarnice Jarmila Jeřábková rozhodla obnovit tradiční krušnohorské štípané hračky, nebylo divu,
že oslovila právě jeho. Připravila první

vzory. „Já jsem začal studovat to, co se
dochovalo – pár hraček a popis výroby –
a pustili jsme se do práce,“ vzpomíná
pan Ladislav. Dlužno říct, že měl k této
činnosti blízko. Narodil se v rodině
bednáře, vyučil se nástrojařem, a než se
definitivně upsal dřevěným hračkám,
pracoval jako nástrojař a vedoucí kontrolor výroby.
Počátky výroby hraček ve Výprachticích nebyly vůbec jednoduché. „Hlavně
chybělo strojní a nářaďové vybavení. Též
jsem hledal vhodné dřevo, které splní
zejména podmínky pevnosti při tvorbě
jemného detailu u výrobku,“ popisuje
Ladislav Chládek a bere do ruky blok
javorového dřeva, které se ukázalo být
pro daný účel ideální.
Nezasvěcený nejdřív nemůže
pochopit, jak to funguje. Ale vlastně je
to jednoduché. Z bloku dřeva Ladislav
Chládek postupně vytvoří dutý prste
nec, jehož reliéf odpovídá budoucí
hračce nebo krásné vánoční ozdobě,
které rovněž dělá. „Moje, jak se dnes
říká, know-how je zvláštní technologie,
směsice strojního i ručního soustružení,
frézování, kopírování,“ usmívá se.

Ve zhotoveném prolamovaném
kroužku se skrývají třeba pelikáni nebo
opičky, králíčci, koníci, ježci, slepičky a spousta dalších zvířátek. Každé
z nich má „svůj“ z profilu vytvarovaný
prstenec. „Pak se plátek po plátku dělí,
dole jsou široké necelý centimetr, nahoře
o pár milimetrů užší. Naši předci je štípali,
já je řežu malou cirkulárkou. Potom se
vyvrtá otvor na zavěšení (ozdoba) nebo
uchycení koleček (zvířátko). Když někdo
chce, nabarvíme je, ale naše hračky jsou
krásné díky javoru samy o sobě, přírodní.“
Velikost akorát do malé dětské dlaně,
díky kolečkům se pohybují po ploše.
Úžasné podněty pro dětskou fantazii!
Ve vzorně uklizené dílně Ladislava
Chládka to krásně voní javorovým dřevem. Do řemesla zasvětil svého vnuka,
který se vyučil truhlářem. A nemusíte
až do Výprachtic nebo na některé trhy,
kterých se účastní, abyste se hračkami
a ozdobami potěšili. Své místo mají
ukázky jeho tvorby mezi ostatními dosavadními nositeli tohoto významného
oceněnění v Muzeu lidových řemesel
v zámku v Chanovicích v Pošumaví. Příště
se vypravíme za dalším z nich.
-koř-

Recepty z Olomouckých tvarůžků
Šunkové závitky
překvapte své známé…
předkrm

Plněné žampiony
nejen pro vegetariány…
grilování

Hamburger
proti gustu…

snadná příprava

Jednohubky

k příjemnému posezení…
pikantní

Recepty z Olomouckých tvarůžků
Hamburger

Šunkové
závitky

4 housky, 167 g Olomouckých tvarůžků, 50 g anglické slaniny,
sladká paprika, cibule, hořčice, kečup, tatarská omáčka,
nakládaná okurka

6 silnějších plátků šunky, 100 g Olomouckých tvarůžků, 100 g
měkkého tvarohu, 2 – 3 lžíce majonézy, pažitka, sůl

Housky rozkrojíme, na spodní stranu naklademe kolečka
tvarůžků tak, aby pokryly téměř celou plochu housky,
a posypeme paprikou. Horní polovinu housky potřeme
hořčicí a pokryjeme plátky slaniny. Všechno dáme do
rozpálené trouby krátce, ale prudce zapéct. Poté spodní
poloviny housek posypeme drobně nasekanou cibulí
a sladkokyselou okurkou, podle chuti polijeme kečupem
nebo tatarskou omáčkou a přiklopíme horní částí housky se
slaninou.

Tvaroh našleháme s majonézou, přidáme nastrouhané
tvarůžky, sekanou pažitku, a je-li třeba, dosolíme. Směsí
potřeme plátky šunky, zabalíme je a necháme vychladit.

Jednohubky

Plněné
žampiony

Na pomazánku:
250 g měkkého tvarohu, 200 g Olomouckých tvarůžků, 50 g
másla, 1 cibule, 1 – 2 dl mléka, pálivá paprika, sůl, pepř
Na ozdobu:
125 g Olomouckých tvarůžků (Tyčinky), trvanlivý salám,
sterilovaná okurka, čerstvá červená paprika

400 g žampionů, 150 g Olomouckých tvarůžků, 1 menší cibule,
sůl, kmín, máslo

Tvaroh utřeme s máslem, přidáme mléko a našleháme do
pěny. Vmícháme nastrouhané nebo nadrobno nakrájené
tvarůžky, jemně nakrájenou cibuli, koření a podle chuti
dosolíme. Namažeme na kolečka celozrnné bagety,
zdobíme kousky tvarůžkových tyčinek, pikantním salámem,
okurkou a paprikou.

... tradičně
jedinečné ...

Žampiony očistíme, kloboučky oddělíme a prozatím
odložíme stranou. Cibuli osmažíme na másle, přidáme
nadrobno nakrájené nožičky žampionů, přidáme sůl
a kmín a podusíme doměkka. Do vychladlé směsi přidáme
nadrobno nakrájené tvarůžky, vzniklou hmotou plníme
kloboučky hub a grilujeme.

Další recepty najdete na

www.tvaruzky.cz

zahrada
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Zahradníkův rok

BŘEZEN
Staré české přísloví sice praví „březen,
za kamna vlezem“, ale
takovému zahradníkovi
by jeho zahrádka pěkně poděkovala. Spala
od podzimu a teď si
žádá řádné ošetření
ve všech svých částech.

Květinová
zahrada

Vyčistíme a upravíme skupiny
trvalek a jarních cibulovin. Okrasným
rostlinám prospěje zarytí uleženého
kompostu a hnoje, případně zahradnického substrátu Fortel.
V březnu začínáme s jarním řezem
růží a také vysazujeme jejich nové
sazenice. Starší růže pohnojíme nebo

Pokud jste to ještě neudělali, je
nejvyšší čas prořezat starší jabloně
a hrušně. S řezem mladých ovocných stromků je však lepší vyčkat až
do dubna.
V březnu také dokončíme řez
angreštů a rybízů. Krátké a nedorostlé
výhony maliníku a ostružiníku
odstřihneme u země, ostatní
zkrátíme asi na 120–140 cm.

Lidové moudro praví, že
v dubnu za kamny ještě
zůstaneme. To však pro
zahrádkáře rozhodně
neplatí, protože teď mají
nejvíc napilno.

Stromy a keře
V dubnu můžeme řezat peckoviny,
jestliže jsme to nestihli již v předchozím

Zeleninová
zahrada
Je čas pro pěstování rychlené
a rané zeleniny na zakrytých záhonech
a ve skleníčcích systémem směsných
kultur. Například mezi řady salátů
vysejeme ředkvičky, které sklidíme,
než saláty vyrostou. K předpěstování
vyséváme choulostivější druhy zeleniny: cukety, patisony, rajčata, okurky,
květáky. Na záhony volně vyséváme
otužilejší druhy zeleniny. Jistě se vám
v minulých letech osvědčila semena
naší privátní řady Fortel a letos se k nim
zase rádi vrátíte.

Stromy a keře

duben

pokropíme kapalným hnojivem Fortel
univerzal.
V březnu je vhodná doba na přihnojení trávníku a dosévání holých
míst. Na jaře mu nejlépe prospěje NPK
hnojivo, které máme v naší nabídce
privátních značek rovněž zastoupené,
stejně tak jako travní směsi.
Popínavé rostliny pročistíme a prostříháme. Za oknem nebo ve skleníku
vyséváme letničky pro předpěstování.

roce po sklizni. Pokračujeme s výsadbou slabě narašených broskvoní,
meruněk a vinné révy.

Květinová
zahrada
Většina trvalek v této době raší a je
optimální doba na rozdělování starých
trsů. V druhé polovině dubna bývá také
vhodné období pro zasazení mečíků,
frézií a montbrécií.
Dokončujeme řez růží. U velkokvětých ponecháváme dvě až čtyři očka,
u mnohokvětých zkracujeme na polovinu celkové výšky.

Začínáme sekat trávník. Vyséváme otužilé letničky, trvalky a některé
skalničky. Vyčistíme všechny vodní
nádrže.

Zeleninová
zahrada
Koncem dubna vysazujeme do skleníku rajčata, papriky, lilky a cukety.
V oblastech s mírnějším podnebím lze
již vysévat některé teplomilné druhy
zeleniny do volné půdy, ale pro jistotu
je zakryjeme fólií nebo netkanou textilií. Konec dubna je ideální čas na sázení
naklíčených brambor.
-koř-
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kosmetická poradna

Poznej s vou

pleť
M il é d ám y,

má me za sebou vá no ční
svátky a př edpokl ád ám
, že žá dn á z Vá s ne vy ne
Fa sci nuje Vá s př íbě h o
chala pohá dku Tř i oří šky
pr om ěn ě Pope lky v př ekr
pr o Pope lku .
ásnou pr incez nu? M ne
bý t Pope lkou. Nicmén ě
ano. Ně kdy se vše chn y
ka žd á žen a je krá sná ! A
žen y cítíme
pokud ví, jak na to, mů
že bý t ješ tě krá sně jší . M
je uč it žen y, jak bý t krá
oje prá ce
sné . V ka žd ém vě ku a ka
Pr ove du Vá s zákla dním
ždý de n.
i pojm y z kos me tik y a viz
áž istiky , po radím Vá m
Al e ab ychom se mohly vě
ně kte ré tip y a triky př i
no vat líč ení, mu síme ne
líč ení.
jdř íve správ ně ur čit typ
pra vid elnou pé či. Lí čen
ple ti a dopř át své ple ti
í je tře šni čk a na do rtu ,
je tře ba mít pod ně j spr
krá snou a čis tou ple ť. I
áv ně př ipravenou ,
malíř maluje na čis té krá
sné plátno!

Vaše Olga Vovsí ková

Kvalitní péče o pleť
se skládá z těchto kroků:
 či
 štění – je důležité provádět ho
večer, ale i ráno! Malé množství čisticího přípravku nanesete na vlhký
obličej a opláchnete vodou. V žádném případě nepoužívejte mýdlo,
sprchové gely, ale pouze přípravky
určené k čištění obličeje.
 t
 onizace – slouží k dočištění
a osvěžení pleti, stahuje póry, zvyšuje jemnost pleti.
 h ydratace, výživa – na pleť
aplikujte vhodný krém, určený pro
váš typ pleti.
 o chrana – na pleť naneste vhodný make-up, který chrání pleť před
škodlivými vlivy prostředí – slunce,
mráz, vítr, znečištěné ovzduší.
Přípravky vždy volte kvalitní, vhodné pro váš typ pleti, podporující její
přirozenou regeneraci.

Typy pleti

Suchá pleť

Typické jsou pro ni malé póry a matný
povrch, téměř nemastný a bez lesku.
Vrásky se tvoří snadno a rychle, hlavně
kolem očí a úst. Pleť vypadá unavená,
zašedlá a bez jiskry. Často se vyskytují
šupinky, drsnost pleti či její popraskání.

Přípravky určené
pro suchou pleť
 Jemně čistí, aniž by pleť poškodily.
 Změkčují, zvláčňují a dodávají pleti
nezbytnou vlhkost a hydrataci.

Normální pleť
Vypadá zdravě, je jemná. Mastnota a hydratace jsou v rovnováze. Jen zřídka lze pozorovat akné či ucpané póry. Pokud této
pleti věnujete dostatečnou péči, vrásky
většinou přicházejí až s vyšším věkem.

Přípravky určené
pro normální pleť
 Udržují optimální úroveň hydratace.
 Zanechávají pleť čistou a svěží.

Smíšená pleť
Vypadá zdravě a je jemná, pouze
v T-zóně (oblast ve tvaru písmene T,
kterou tvoří čelo, oblast nosu a brady)
je mastnější, tváře a vnější obličejové
partie vykazují znaky suchosti. Pokud
této pleti věnujete dostatečnou péči,
vrásky většinou přicházejí až s vyšším
věkem.

Přípravky určené
pro smíšenou pleť
 Pomáhají regulovat nadměrné
množství mastnoty v T-zóně
 Stahují póry a hydratují suché oblasti.

kosmetická poradna

Mastná pleť
Je důsledkem nadměrné činnosti tukových žláz. Pro tuto pleť jsou typické
výrazné póry. Buďto jsou póry čisté, tuk
pak vytéká na povrch a pleť je lesklá,
nebo jsou póry ucpané, a vznikají černé
tečky a akné. Někdy se stává, že už
několik hodin po vyčištění můžete mít
pocit, že je pleť mdlá a lepkavá. Vysoký
obsah tuku na povrchu pleti umožňuje
vrchním vrstvám pokožky zadržovat
vodu a tento tuk chrání pleť před vysycháním a před vlivy životního prostředí.
Vrásky se na této pleti vyskytují v pozdějším věku.

Přípravky určené
pro mastnou pleť
 Regulují povrchovou mastnotu,
takže pleť je hladká a zářivá.
 Čistí póry do hloubky.

www.

Vánoční
nadílka
v COOPu
Již potřetí jste se mohli zapojit do Velké vánoční soutěže.
Od půlky listopadu do konce
prosince jste za své nákupy
nad 299 Kč získávali hrací karty,
posílali kódy a těšili se, jestli se
na vás usměje vánoční štěstí.
V každém ze čtyř soutěžních kol
se hrálo o 108 nádherných cen. Mezi
nimi se kutálela řada soudků s pivem,
cinkaly láhve s kvalitním vínem, hřály
žehličky, fény, toustovače i hrnce. Nová
elektronika byla k mání jak pro vaši kuchyni, tak obývací pokoje. Rozmazlovat

 Pomáhají, aby po nalíčení vypadala
pleť déle svěže.

Čeho si dál všímat
Při výběru kosmetických přípravků
pouze toto dělení nestačí, musíme
přihlížet k dalším faktorům, a podle nich
pak lze pleť dále rozdělit na: velmi citlivou, zralou, aknózní, ekzematickou atd.
Popis typů pleti může být základním vodítkem pro orientaci při volbě
přípravků. Je vám 25 a více? Začněte
používat oční krém. Hydratujte oční
okolí a předejděte tvorbě vrásek. Je
vám 35–40 a více? (Záleží na stavu pleti.) Už nestačí pouze čistit a hydratovat!
Je nutné přidat k péči další krok, a to
jsou liftingová, regenerační a výživná
séra. Účinně bojují proti vráskám a dalším příznakům stárnutí pleti. Pronikají
do spodních vrstev pokožky, minima-
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lizují vrásky, stimulují vznik nových
buněk, vypínají pokožku a zlepšují její
pružnost, vypínají kontury obličeje. Pleť
vypadá mladší, zářivější.

Víte, že stárnutí pleti je
geneticky dáno z pouhých
30 %? Zbytek ovlivní náš
životní styl, kouření, strava,
slunění a jiné vlivy.
Myslete na to!
Olga Vovsíková
nezávislá Sales Director Mary Kay
kosmetické poradenství po celé ČR

www.

Club .cz

Jak se starat o pleť v zimě
se dozvíte na www.coopclub.cz.

Club .cz

informuje
vás mohly kosmetické
balíčky, hebké osušky
i pobyty s wellnes či
pivními procedurami.
Letošní „coopácký“
Ježíšek pamatoval
také na čtyřnohé kamarády a mezi ceny
zařadit mnoho kilogramů granulí pro
domácí mazlíčky.
Zkrátka a dobře,
bylo opět o co hrát.
A to jsme ještě ani nezmínili hlavní
ceny – tři automobily, skútr, myčku
a zájezd dle vlastního výběru
v hodnotě 35 000 Kč!
Navíc pro děti bylo připraveno
internetové puzzle s jejich oblíbeným
veverčákem Čiperkou. I zde byla pro
vaše ratolesti připravena bohatá nadílka. Notebooky, telefony, MP4, sluchátka, trampolíny, televize atd. Prostě vše,
po čem dětské srdce touží.

Není tedy divu, že Velká vánoční
soutěž si opět našla množství příznivců.
Téměř 23 000 soutěžících zaslalo hrací
karty poštou. Do soutěže dorazilo přes
24 000 SMS s hracím kódem. Více než
56 000 kódů bylo zasláno přes internet.
Přízeň, jakou věnujete „coopáckým“
soutěžím, nás těší i zavazuje. Proto
už nyní přemýšlíme, čím vás
překvapíme příště.
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vaření

Oblíbená
sladká pochoutka, která
potěší během
celého dne.
Lívance na sto
způsobů! Preferujete je
jako horkou
voňavou
snídani, rychlý
odpolední dezert,
nebo občasný pamlsek
k večernímu hrnku
mléka?

Ať žije placka!
Lívanec je

lívanec

Ochutnat je můžete snad po celém
světě – sladké, kulaté, zlaťoučké dukátky
ozdobené pestrobarevnými polevami
i se širokou škálou náplní. Je libo české
lívanečky či palačinky, německé Pfannkuchen, anglické pancakes, francouzské
crêpes, ruské bliny, či polské naleśniki?
Tradiční kynuté těsto na lívance
postupně vytlačují rychlejší a odlehčené varianty s použitím tvarohu, kysané
smetany, bílého jogurtu, kefíru i kypřicího prášku. Moderní návody pocházející především z Anglie a USA pak přímo
do těsta přidávají čokoládové hoblinky, ořechy i ovoce. V kuchařkách se
stále častěji objevují zdravější recepty
používající celozrnnou mouku, ovesné
vločky i pohanku. Fantazii se zkrátka
ani v tomto případě meze nekladou.

Co k lívancům?
V Česku se lívance tradičně podávají obalené v moučkovém a skořicovém cukru s přepuštěným máslem či
pomazané marmeládou nebo džemem s vydatnou šlehačkovou čepicí.
Stále oblíbenější jsou také varianty
s čerstvým i kompotovaným ovocem.
Božskou kombinaci představuje horké
ovoce se zmrzlinou. V tomto případě
vedou lesní plody – maliny a borůvky.
Nejednoho jedlíka neurazí ani horké
jablečné či hruškové pyré.
Rychlejší variantou, vhodnou zejména pro snídaňové lívance, je přeliv

javorovým
nebo karamelovým sirupem, hotovou
čokoládovou či vanilkovou omáčkou. Vynikající jsou také lívance plněné
vyšlehaným tvarohem, pudinkovým
krémem či čokoládovou pěnou. Poté
už stačí dozdobit čerstvým ovocem
a podávat jako odlehčený dezert. Další
inspiraci přináší francouzská klasika
crêpes Suzette – palačinky „vykoupané” v pomerančovo-karamelové omáčce, které je možné na závěr oflambovat.

Pancake Day –
tedy Palačinkový
den

Anglicky mluvící země oslavují
tento svátek na Škaredé úterý, před-

cházející Popeleční středě, před Velikonocemi. Kromě konzumace palačinek
a palačinkových dortů je tento den
spjat s mnoha tradicemi, např. s palačinkovým závodem. Inspirací pro tento
sportovní mač měla být hospodyňka,
kterou zvonění na masopustní mši
vytrhlo od přípravy palačinek. Stačila
jen sebrat šátek a se zástěrou i s pánví
s palačinkou běžela rovnou do kostela.
Každoročně se tak pořádá závod mezi
hospodyňkami, které běží i s pánví
a palačinkou z náměstí do kostela. Cestou mají ještě palačinku na pánvi třikrát
obrátit. Která z hospodyněk doběhne
první, ta si vyslouží polibek od zvoníka.

vaření

Tradiční

Karamelovo-jablečné

kynuté

pyré

lívance

| 5 středně velkých jablek | 1 lžička mleté
skořice | 1 lžíce třtinového cukru | 1 lžíce
másla | voda

| ½ kostky droždí | 500 ml mléka
| 300 g polohrubé mouky | 1 lžíce
krupicového cukru | 1 vejce | citronová
kůra | špetka soli

Jablka oloupeme, zbavíme jádřinců
a nakrájíme na kostky. Na pánvi zahřejeme cukr, dokud se nezačne rozpouštět,
přidáme máslo a pokrájená jablka a opečeme. Zasypeme skořicí a podlijeme vodou. Dusíme alespoň 15 minut, dokud se
nezačnou jablka rozpouštět. Výslednou
směs rozmixujeme dohladka. Můžeme
zjemnit máslem, případně dosladit.

Z trochy mléka, cukru a droždí necháme vzejít kvásek. Ten pak s ostatními surovinami zpracujeme v hladké
těsto.

Kefírové

lívance

| 250 ml kefírového mléka | 250 g polohrubé mouky | 2 vejce | ½ kypřicího
prášku | 1 lžíce cukru krystal
Ingredience smícháme a na lívanečníku smažíme dozlatova.
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Nechcete se zdržovat se zaděláváním
těsta? Vyzkoušejte
Lívanečky v prášku
z naší privátní
řady Varoma. 
in z e r c e

Pohankové
lívance

| 150 g hladké pohankové mouky
| 1 vejce | 200 ml mléka | 1 lžíce medu
| 1/2 lžičky prášku do pečiva
-ld-
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naše zdraví

Na návštěvě
ve stojanu

„Naše zdr aví“

Panadol, Paralen, Nurofen. Všechny tři najdete v nabídce COOP Naše
zdraví. Všechny tři znáte už dlouhá léta. Ale umíte je správně užívat? Víte,
na co který z nich opravdu účinně zabírá?
Zeptali jsme se těch nejpovolanějších – právě výše zmiňovaných Panadolu, Paralenu a Nurofenu.
Dobrý den, milé
vyhrazené léčivé
přípravky. Mám
chřipku. Po kterém z vás mám
vlastně sáhnout,
aby se mi ulevilo?
Paralen: A máte
skutečně chřipku,
nebo jen prosté
nachlazení?
Mezi tím je nějaký rozdíl?
Panadol: Aby ne. Obě onemocnění
jsou sice virového původu, ale přesto
nejsou totožná. Rychlá otázka: Máte
rýmu?
Mám.
Panadol: Tak to je jasné. Na 99,9 % jde
o nachlazení, a na to jsme odborníky
já a tady kolega Paralen. O nachlazení
víme vše.
Jak se nachlazení pozná?
Panadol: Prosím, začněte, kolego!
Paralen: Děkuji, kolego. Ve stručnosti – nachlazení může způsobit více
než 200 různých virů, proto můžete
onemocnět i několikrát do roka. Při jednom nachlazení totiž nezískáte imunitu
vůči všem virům, které jej zapříčiňují.
V kolektivu se choroba pomocí kapének pochopitelně šíří rychleji, ale může
ji vyvolat i přímý kontakt, např. použití
stejného kapesníku, podání ruky.

To je mi jasné, ale pořád nevím, jak
poznám, že jde o nachlazení.
Panadol: Kolega Paralen jde
na všechno moc ze široka. Nachlazení je zpravidla doprovázeno akutní
rýmou. Vše ale začne mírnou bolestí
hlavy, ucpaným nosem a zvýšenou
únavou. Nemoc útočí
pomaloučku.
Později se
přidá kýchání,
někdy i zvýšená teplota,
a hlavně již
zmiňovaná
rýma.
Paralen: Ta vrcholí zhruba druhý až
třetí den, kdy se mění v hustší zelenavý
sekret.
Panadol: Ano. A také se mohou
dostavit mírné bolesti svalů a bolest
v krku.
Proč si při nachlazení mám vzít jednoho z vás, Panadole a Paralene?
Paralen: Oba totiž obsahujeme
účinnou látku paracetamol, která tlumí
horečku a bolesti nejrůznějšího druhu.
Nedráždíme žaludek, proto nás mohou
užívat i lidé se žaludečními problémy.
To, co umíme, je při nachlazení plně
dostačující, ale můžete nás samozřejmě
použít i při chřipce. I když na ni je asi
vhodnější náš kolega Nurofen.
Dostali jsme se tedy ke chřipce. Čím se
liší chřipka od nachlazení?
Nurofen: Chřipka útočí náhle. Dalo
by se říct, že jste schopni přímo

naše zdraví
poznat okamžik, kdy vás nemoc
postihla. Najednou se cítíte mizerně,
teplota se vyšplhá ke 40°, šíleně vás
rozbolí hlava, klouby, svaly. Chvilku
jste zpocení jako myš, pak máte zimnici. Jste neskutečně unavení. Trápí
vás suchý kašel spojený s bolestí
na hrudi. Rýma se objevuje pouze
ojediněle.
Tato nemoc bývá často podceňována, přitom se však jedná o závažnou
chorobu. V minulosti na pandemie
chřipky zemřely miliony lidí. Například
španělskou chřipkou se v letech
1918–1920 nakazilo 500 milionů lidí
a 40 až 50 milionů jich zemřelo. Odborníci tvrdí, že veliké pandemie chřipky
postihují lidstvo v intervalech cca
40 let. Poslední velká pandemie byla
koncem 60. let 20. století, takže další
vlna už je na spadnutí.

www.

Paralen: Chřipka je nebezpečná
hlavně pro řadu komplikací, které může
vyvolat. Jedná se třeba o virový zápal
plic, zhoršení astmatických problémů,
záněty kosterních svalů. U kardiaků
se zvyšuje pravděpodobnost zánětu
srdečního svalu.
Nurofen: Standardní chřipka trvá 1 až
2 týdny, ale stejně dlouho zabere i následná rekonvalescence a přetrvávající
pocit malátnosti.
Proč mám při chřipce raději sáhnout
po vás, Nurofene?
Nurofen: Já jsem skutečně vhodnější. Obsahuji totiž účinnou látku
ibuprofen, která nejen tlumí bolest
a snižuje horečku, ale navíc má
i protizánětlivé účinky. Lépe si tedy
poradím s bolestivými záněty kloubů
a účinněji předcházím možným

chřipkovým komplikacím, o kterých
jsme již mluvili.
Ale při nachlazení vás můžu také použít?
Nurofen: To sice můžete, ale měl
bych být nasazován na závažnější
problémy. A hlavně bych měl být
užíván po jídle a jen v malých dávkách
a krátkodobě.
Chtěli byste k našemu povídání ještě
něco dodat?
Paralen, Panadol, Nurofen: Ano.
U nás všech platí, že je důležité podrobně si přečíst příbalový leták a při
jakýchkoliv komplikacích se poradit
s lékařem.

Děkuji vám za rozhovor
i cenné informace.

COOP Naše zdraví

Club .cz

informuje

Prémiové
ovoce

Prémiová
rajčata

Nabídka řady COOP Premium se
rozšířila o chutné ovocné pamls
ky, nad kterými zaplesají malí
i velcí strávníci.

Všichni milovníci rajčat teď jásají.
Rodina výrobků COOP Premium
se rozrostla o Rajčata loupaná
krájená a Rajčata loupaná celá.
S těmito dvěma novinkami bude
vaření ještě radostnější a snazší.

V krásných buclatých skleničkách
na vás čekají mandarinky, plátky
meruňek, broskví či hrušek Williams.
Pro ty, kteří nevědí, jakému ovoci dát
přednost, je připraven ovocný koktejl –
směs vybraných druhů ovoce.
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čerstvou bazalku. Uvařené těstoviny
přelijeme omáčkou, posypeme strouhaným sýrem a dozdobíme lístkem
čerstvé bazalky.

Vyzkoušejte například rychlé a chutné spaghetti Margherita.

Spaghetti

Margherita

| 1 balení špaget COOP Premium
| 1 plechovka krájených loupaných rajčat
COOP Premium | 3 stroužky česneku
| olej | pepř | sůl | trochu cukru
| bazalka | strouhaný sýr
Špagety uvaříme v osolené vodě
al dente. V hlubší pánvi rozpálíme olej
a orestujeme na něm plátky česneku.
Přidáme rajčata i s nálevem, dochutíme
cukrem a pepřem. Provaříme a přidáme

COOP Premium

vám přeje dobrou chuť.
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domácnost

Určitě nám
dáte za pravdu,
že chladnička
je jeden z nejbáječnějších
vynálezů
lidstva. Nemusíme
chodit každý den nakupovat, můžeme si udělat zásoby na celý
týden. Nemusíme nosit potraviny do jeskyně
( jako naši praprapředci) nebo do sklepa ( jako
naši předci). Také řemeslo
ledařů, kteří do bohatých domácností
nebo restaurací nosili led,
vymizelo.
Není
ovšem
chladnička jako
chladnička, a má-li
dobře
sloužit, musíme se o ni také
dobře starat.

Dej to

k ledu!

Na koupi
s rozumem
Dnešní chladničky toho umějí
mnohem více než jejich předchůdkyně. Některé mají beznámrazový
systém, díky němuž odpadá zdlouhavé
odmrazování. Jiné nabízejí možnost
rychlého chlazení nebo mražení. Mezi
užitečné funkce patří i dětský zámek.
Lednice bývá umístěna v kuchyni,
ale i na chodbě, v komoře, či dokonce ve sklepě. Na to, kde bude stát, je
přitom třeba brát zásadní ohled již při
jejím výběru. Pokud bude stát na chladnějším místě, nespotřebuje tolik energie, a nemusí být tedy kategorie A++.

Malé ledničky dnes kupuje málokdo. Na druhé straně velká lednice
s obrovským mrazákem se hodí pro
početnou rodinu, která má navíc přísun
úrody ze zahrádky, případně masa ze
zabíjačky. Určitě není vhodná pro někoho, kdo žije sám, a navíc se stravuje
mimo domov.

Chladnička
ráda
dýchá

Že chladnička
nemá být umístěna
v blízkosti spotřebičů vydávajících
teplo, jako je radiátor,
trouba, myčka, sušička
prádla a podobně, je všeobecně známo. Za každý stupeň nad 20 °C okolní
teploty vzroste její spotřeba energie.
Chladnička by také neměla být dlouhodobě vystavena přímému slunečnímu záření.
Základní podmínkou správného fungování je však rovněž
dobré proudění vzduchu kolem
přístroje. Proto je třeba při
plánování umístění počítat
s mezerami, kterými může přicházet vzduch
nutný k odvádění odpadního
tepla z tepelného
výměníku chladničky.

Chce to
systém
Přinést domů nákup a pak ho bez
ladu a skladu nacpat do lednice,
to je běžná, nicméně ne zrovna
rozumná praxe v mnoha domácnostech. Ukládání v chladničce by
mělo mít systém. V každém místě
spotřebiče je totiž jiná vlhkost a každá surovina má na ni jiné nároky.
 V chladničce uložte nejníže,
do speciálního boxu, ovoce
a zeleninu. Zásuvka je vyrobená přesně pro ně, udržuje
se v ní ideální vlhkost. Ovoce
ani zeleninu před uložením
do ledničky nemyjte.
 Maso a ryby skladujte
ve spodní přihrádce (nad zeleninovým
boxem), kde je opět vyšší vlhkost.
 Směrem vzhůru ukládejte šunku, sýry a jogurty, úplně nahoru pak
mléčné výrobky a některé druhy ovoce
a zeleniny: například meloun, banány,
mango nebo lilek.

domácnost
 Sýry skladujte buď pod speciálním
poklopem, nebo v mikrotenovém sáčku
či potravinové fólii. Kvalitní sýry vydrží
i několik týdnů, ale musíte je obden
přebalovat.
 Salámy, které si přinesete z obchodu zabalené v papíře, přendejte raději
do fólie a teprve poté uložte do papíru.
Můžete se inspirovat i u sousedů: v Německu skladují hospodyňky salámy obvykle tak, že všechny druhy vyskládají
na talíř, a ten přikryjí alobalem.
 Dvířka také potřebují řád. V nich je
dole prostor na vyšší láhve, například
s alkoholem nebo minerální vodou.
Nad ně se vejdou plechovky nebo další
menší balené potraviny, které potřebují
při skladování stát. Další patro směrem
nahoru je určeno ke skladování másla
a margarínu.
 Úplně nahoře bývá místo na vejce.
Skladovat v lednici vejce v papírovém
obalu, ve kterém jste je koupili, je podle odborníků nevhodné, je totiž přímo
rájem různých mikroorganismů, a tak
hrozí kontaminace ostatních potravin.
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však vytírat jednoduchým roztokem.
Smícháme vodu s trochou octa a jedlé sody, a hned máme vyhráno. Ocet
odstraňuje nežádoucí zápach a dezinfikuje, zatímco soda svými alkalickými
vlastnostmi nejen čistí otírané povrchy,
ale také změkčuje vodu.

Energetické
třídy

Pravidlo číslo 1 zní:
Teplé a horké věci
do chladničky nepatří!

I vnitřek
chladničky
potřebuje péči
Vnitřek chladničky samozřejmě také
vyžaduje pravidelnou údržbu. Stačí ho
in z e r c e

Podle úspornosti provozu se
chladničky řadí do jedné ze sedmi
kategorií (A až G). Kategorie A zahrnuje
nejlepší a nejúspornější výrobky, které
jsou v průměru o polovinu lepší než
výrobky kategorie C a D, které jsou
uváděny jako standardní. Kategorie
F je již o 25 % horší než standard a G
raději obejděte co největším obloukem. Ve třídě A+ musí mít chladničky
a mrazničky spotřebu energie minimálně o 25 % nižší, a ve třídě A++ dokonce
o 30 % nižší, než je spotřeba energie
spotřebičů třídy A.
-koř-
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luštíme o ceny

Do slosování budou
zařazeny jen odpovědi
obsahující jak tajenku
osmisměrky, tak tajenku
křížovky.
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OSMISMĚRKA – LEGENDA: Asie, Australan, autoopravna, bachor, barvy, brod, cestovné,

citrónovník, čokoláda, dvojice, editor, holandština, chrup, chvála, imperialista, intervence,
kakao, klenot, knihovna, konstruktér, konzerva, kraul, kvér, mech, minerálka, mrakodrap,
naleziště, nora, obchodnice, okolnost, opěradlo, parno, pekařství, pěsti, portugalština,
protagonistka, rentgen, shon, slonovina, smeč, spoluobčan, sršeň, surovec, terasa,
termit, trocha, Valencie, vánice, varhany, záda, zmatek.

Správné znění tajenek z této stránky od vás budeme očekávat do 31. března 2014 na adrese Delex, s. r. o., Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň. Řešení
můžete zasílat i na e-mailovou adresu coopclub@coopclub.cz, kde do předmětu zprávy uveďte „COOP Rádce – křížovka“. Jména deseti vylosovaných
výherců budou zveřejněna na adrese www.coopclub.cz v sekci soutěže a v příštím čísle COOP Rádce. Výherci obdrží dárkový balíček od společnosti
ESSA, s. r. o. Správné znění tajenek z minulého čísla zní: „Vychutnejte si“ a „Vánoce s výrobky ESSA“. Výherci jsou: Jarmila Dvořáková, Lázně Bělohrad;
Vlastimil Krejčí, Znojmo; Alena Dychtlová, Velešín; Anna Tichá, Vamberk; Marie Křížová, Volary; Miloslav Mikulec, Bělá pod Pradědem;
Marcela Nezbedová, Postřelmov; Helena Pětivoká, Hradec Králové; Miroslav Valkovič, Český Krumlov; Martin Modlitba, Praha 5.

