




















Vyplatí se také investovat fi nance do kvalitních 
stěračů nebo alespoň jejich gumiček. S tím souvisí 
také výměna směsi do ostřikovačů. Nemrznoucí směs 
můžete směle nahradit směsí letní. Na pultech najde-
te nekonečné varianty výrobků, které okno snadno 
zbaví nečistot i nevítaného létajícího hmyzu.

Voňavý interiér
Co si budeme vyprávět, lépe se usedá do voňavé-

ho a čistého vozu, kde na vás nečíhají nánosy prachu 
a zbytky bahna. Pro absolutní pohodu doporučujeme 
pořídit gumové podložky pod nohy, které nevyža-
dují složitou údržbu. Stačí je omýt vodou a nechat 
oschnout. Pokud jste zastáncem koberců, je vhodné je 
demontovat a vyklepat nebo vysát.

Jako v pokojíčku
Palubní desku očistí a oživí nejrůznější cocpity, 

které navíc provoní celý interiér vozu. Dejte 
pozor, aby vám voda nezatekla do míst, kde 
není žádoucí. Vůni můžeme doladit i závěsný-
mi voňavkami nebo nejrůznějšími odpařovači 
do větracích mřížek.

Máte-li automobil vybavený klimatizací, 
před začátkem letní sezóny nechejte zkontro-
lovat fi ltr a klimatizaci nechte popř. doplnit. 
Předejdete nepříjemnému zápachu při jejím po-
užívání. Navíc jistě nechcete vdechovat zanešené 
nečistoty a bakterie.

Skladovací prostory
Při úklidu kufru nezapomeňte zkontrolovat 

platnost lékárničky a přítomnost povinné výbavy 
automobilu. Skládací přepravky a nářadí pro rychlou 
opravu jakéhokoliv problému nejenom na voze vám 
nezaberou velké místo, ale v případě potíží, jako když 
je najdete. Potřebný může být i kanystr na pohonné 
hmoty a pro doplnění kapaliny do ostřikovačů.

Spokojený řidič, řidič vyrovnaný 
a s bezpečným vozem je zárukou 
toho, že si váží nejen svého zdraví, 
ale i zdraví svého okolí. Přejeme 
vám spoustu spokojených kilomet-
rů za volantem!

-drei-

Hellmanns_coop.indd   1 26.1.2011   12:34:23

IN
Z

E
R

C
E





Velikonoční zajíček
Na těsto: 2 bílky  60 g Hera margarínu na pečení 

 90 g cukru krupice  1 balení vanilínového cukru Dr.Oetker 
 2 žloutky  100 ml vlažného mléka 
 120 g polohrubé mouky  ½ balíčku kypřicího prášku 

do pečiva Dr.Oetker  1 hrozinku

Na vymazání: rozpuštěný tuk na pečení  jemně prosátou strouhanku

Na ozdobení: 50 g moučkového cukru

Dále potřebujeme: formu na zajíčka o velikosti 21 cm, jednodílnou

Příprava: Nejprve ušleháme z bílků tuhý sníh. Heru, cukr a vanilínový 
cukr vyšleháme elektrickým šlehačem na středním stupni do pěny.  

Po jednom zašleháme žloutky, přidáme mléko a polovinu mouky smíchanou 
s kypřicím práškem.  Přidáme sníh z bílků a druhou polovinu mouky. 
Formu na zajíčka důkladně vymažeme tukem a vysypeme strouhankou, 
na místo očka vložíme hrozinku.  Nalijeme těsto, uhladíme a pečeme  
v předehřáté troubě asi 30 minut (elektrická trouba 190 °C, horkovzdušná 
trouba 170 °C).  Po upečení necháme mírně vychladnout, potom zajíčka 
opatrně vyklopíme z formy.  Po vychladnutí pocukrujeme.

Pečení je radost, HERA je pečení. Recepty na velikonoční pečení na www.pecenijeradost.cz
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Vyzkoušejte novinky od Maggi

Další recepty najdete na www.maggi.cz
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Křupavé kuře potřené medem, plněné 
rychlou nádivkou

Suroviny: 1 celé kuře, 4 housky nebo rohlíky, 1 vejce, 4 lžíce 
mléka, petrželka, 1 lžíce medu, 1 kalíšek Maggi Gurmánského 
kuřecího bujónu

Postup: Omyté a osušené kuře potřeme 1 kalíškem Maggi 
Gurmánského kuřecího bujónu ze všech stran i vnitřku. Dovnitř 
vložíme rychlou nádivku, kterou získáme natrháním rohlíku nebo 
housky na hrubé kusy, které zalijeme mlékem, přidáme nasekanou 
petržel a vejce. Kuře pečeme v rozehřáté troubě na 190 °C 
po dobu 45 min. Krátce před dopečením potřeme kuře medem. 
Podáváme s bramborovou kaší přelitou čerstvým máslem.

Kuřecí nudličky s koktejlovými rajčaty a smetanou 

Suroviny: 600 g kuřecích prsních řízků, 3 lžíce olivového oleje, 
200 g koktejlových rajčat, 200 ml smetany, 1 kalíšek Maggi Gurmánského 
zeleninového bujónu

Postup: Kuřecí prsní řízky nakrájíme na nudličky a osmahneme na olivovém 
oleji. Přidáme na polovinu nakrájená koktejlová rajčata a 1 kalíšek Maggi 
Gurmánského zeleninového bujónu. Přilijeme smetanu a krátce prohřeje-
me. Podáváme např. s rýží.

Krémová zeleninová polévka

Suroviny: 2 kostky Maggi Extra silného zeleninového 
bujónu, 1 l vody, 50 g másla, 60 g hladké mouky, 300 g zeleniny 
(např. mražené zeleninové směsi), šálek mléka, šálek sladké smeta-
ny, 1 žloutek, špetka muškátového květu, pepř, sůl, petrželka

Postup: Z másla a mouky připravíme světlou jíšku, zalijeme ji 
vývarem z Maggi Extra silného zeleninového bujónu, promí-
cháme a povaříme. Do vývaru přidáme na kostičky nakrájenou 
zeleninu a vaříme doměkka. Měkkou zeleninu vybereme z vývaru, 
rozmixujeme s mlékem a vrátíme zpět do vařící se polévky. Přidáme 
zbytek mléka, smetanu, povaříme a nakonec zjemníme rozkvedla-
ným žloutkem. Hotovou polévku ozdobíme nasekanou petrželkou. 

Slepičí polévka

Suroviny: Kuřecí maso na polévku (křídla, hřbet z jednoho kuřete), 1 kostka 
Maggi Extra silného slepičího bujónu, zelenina na polévku (např. mrkev, 
celer, petržel, kukuřice, pórek, hrášek, celkem přibližně 350 g), 2 lžíce vlaso-
vých nudlí, sůl, pokrájená petrželka na ozdobu

Postup: Do hrnce nalijeme vodu, osolíme ji, vložíme do ní kuřecí maso 
a přivedeme k varu. Když se voda začne vařit, snížíme teplotu a na mírném ohni 
vaříme asi 2 hodiny doměkka. Měkké maso vyjmeme z polévky, maso obereme 
a nakrájíme. Vývar přivedeme znovu k varu a vhodíme kostku Maggi Extra 
silného slepičího bujónu. Do polévky přidáme nadrobno pokrájenou zeleninu 
a uvaříme ji doměkka. Maso vrátíme do polévky. Nudle uvaříme v osolené vodě 
a před podáváním je vmícháme spolu s petrželkou do polévky. 

Křupavé kuře potřené medem, plněné
rychlou nádivkou
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Kuřecí nudličky s koktejlovými rajčaty a smetanou 
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memmme.me.me.me.mmememe  PoPo PoPo PoPPPodávdávdávdávdávdá ámeámeáámeámeáme nana na nanapřpř.př.př.přřřř.p  s  s  sss s rýžýžrýžrýžrýžrýžrýžííí.í..

Krémová zeleninová polévka

SurSurovioviny:ny: 22 koskostkytky MagMaggi gi ExtExtra sililnéhého z leleeninninninovéovéoového ho 
bujjónuónu 1, 1 l l vodvody, y, 50 50 g mg ásla, 60 g hhladl dkéké ké moumoumoumouky,kky, 30 300 g0 g ze zeleninyy 
(na(např.p  mražené zeleninové sé měsě i)i),i), šá šá šááleklekleklek ml mlékaéka, š, šáleálek sladké smesmetta-tta-
ny, 1 1 žložlouteutek,k, špešpetkatka mu muškáškáškáškátovtovéhéhoéh  květu, pepř, sůl, pepetržt žtrželklklkelkaa

Postupup: : Z mZ má lásla a mouky připravíavíme me s ěsvětlou jíškšku, u, zallzalijeijeme mee jiji ji 
vývvývaarem z Maggi Extra silsilnéhnéhoo zeleninninovéovéhho o bujbujónuónu, p, promromí-í-
cháme a povařímříme. e. DoDo vývaru př přidáidáme e na na koskos itičtičky ky naknakakrájrájenoenou u
zelzelenieninu nu aa v říaříme domoměkkěkka. MMěkMěkkoukou zezelenleninuinuinu vy vyberbereremeeme z z z ývývvývaruaru, 
rozmixujeujeme me s ms mléklékem em a va v átrátátímeíme zp zpzpěět ět dodo o vařvařícíícící se se po pop lévlévlévky.kky. Př Přidáidáidáme meme 
bzbyytekk ml mlékaéka s, s tmetmetanuanu p, p, povaovařímřímříme ae aa n na nakonkkonkonec ec zjezjezje ímnímníme me rozrozozkkvekvedldladla--

nýmýným žl žloutoutkemkemkem. H. Hotootootovouvouou p po popolévlévlévkkuku ozdozdozd bobíobíobímeme me nasnasekaekaekanounounou pe petržžtrželkelkou.ou. 

Slepičí polévka

SurSurovioviovioviny:ny:ny:ny KuKuKu Kuřecřřecí mí masoaso na polévku k (křídlí a, hřbřbet z jednd hohoo kuk kuřetřřetř te),e) 1 1 koskostkatka 
MagMaggi gi ExtEx ra silného slepičího bujónu, zelenina na pa poléolé kvku (např. mrkev, 
celceler,er  petržel, kukuřice, pórek, hrášek, celkem m připřiblibližnžně 350 g), 2 lžíce vvlaslaso-o-
vývých nudlí, sůl, pokrájená petrželkaa na na oz ozdobdobu

Postup: Do hrnce ce nalnalijeijeme vodu, osolíme ji, , vlovložímžíme do ní kkuřeuřecící maso o 
a přivededeme me k vk varu. Když se voda začzačnene řvařit, snížížíme me teptepplototu au a na na mímírnérném om ohnihnihni  
vařvařímeíme asi 2 hodiny doměěkkakka. M. Měkkěkké masoaso vy vyjjmeme me z pz pp loléolévkyvky, m, masoaso ob obereeereme me 
a nakrájíj me.me. Vý Vývarvar př přivei deme ze znovnovu ku k vav ru ru a va vhhodhodímeíme ko kokostkstkuu MaMagMaggigi g ExtExtExtra ra 
silsilnéhného slepičího bujbujónuónu D. Do po poléolévkyvkyvky př přidáidáme me nadnadadrobrobno nono pokkpokrájrájrájenoenou zu zeleeleeleninninu u 
a ua uvařvařímeíme jijj d doměkměkka.ka. Ma Maso so vrávrátímtímme de do po po poléolévkyvkyvkyy NN. Nudludludle ue uvařvařvaříímeíme v v osoosolenlenlené véé voděodě
a pa předřed popp dádávdáváníáním jm jje vee v ímícmíchámhámháme se se s lpolpolpolu su su s pe pe petržtržtrž lkelkelkkouou ou dodo do polpolpolévkévkévky.y.

Další recepty najdete na www.maggi.cz

Vyzkoušejte novinky od Maggi
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10 dkg Šunka
s křenem Delikates
bylinkový sýr s česnekem    
tvarohový sýr Želetava
10 dkg eidam 
mletý pepř, sůl














