
BYLINKY
V HLAVNÍ ROLI CHUŤ

Jaro 2016

3
 BARVY    

VELIKONOC

Jaro!



Velikonoční mlsání

Na každý velikonoční stůl patří

pořádný mazanec, a proto jsme

pro vás s Pekárnou Kabát připravili

velikonoční překvapení. K Vašemu

nákupu nad 800 Kč nyní přibalíme

jako dárek krásně propečený

mazanec.

Je pro Vás ručně připravený, plný

rozinek a mandlemi sypaný.

Jak mazanec získat? Do vašeho 

nákupu jej zdarma přidáme, když 

v prvním kroku nákupního košíku 

zadáte kód MAZANEC6 a kliknete 

vpravo na “uplatnit slevu”.

*Platnost akce od 21. 3. do 28. 3. 2016 

O Pekárně Kabát 

Pekárna Kabát je místem tradiční 
pekařské práce, prvotřídních surovin a 
ruční výroby každého kousku pečiva. 
Vyzkoušejte poctivě připravené pečivo 
a okamžitě se zamilujete. 

V čem je Kabátův mazanec 
jedinečný? 

Skutečné máslo, žádná chemie, 
aromata a náhražky. Těsto je připraveno 
s láskou a mašlováno několikrát denně 
klepanými a šlehanými vejci, takže 
mazanec má tradiční vzhled. 

Jaké pečivo zákazníkům chutná 
nejvíce? 

Ze sladkého určitě moravské koláče, 
kterých máme několik druhů. Ať už 
povidlový nebo višňový, v každém okraji 
najdete tvaroh. Koláč je tak vláčný od 
prvního do posledního kousku. Z naší 
slané nabídky vede kroucený rohlík
a brusinková bageta, která vyniká svou 
sladkokyselou chutí.

- Richard Kabát

Mazanec
 jako dárek*



Milí zákazníci,

také už vyhlížíte jaro? My v Kolonial.cz se na něj připravujeme už od ledna. Víme totiž, že s 
online nákupy budou velikonoční přípravy mnohem jednodušší a vám tak přibyde více času na 
tradice. Nebo si raději něco upečete?

V nejnovějším magazínu pro vás máme velikonoční recepty od našich foodblogerů. Žlutá. Bílá. 
Zelená. Barvy, které budou bavit celou rodinu. Ať vyzkoušíte jehněčí kotlety, špenátový salát či 
mangový dort, jedno je jisté. Velikonoce jsou letos v Kolonialu krásně barevné!

Pusťte si s jarem do kuchyně nové chutě a nechte se inspirovat naším bylinkovým průvodcem, 
který poradí, jak se zeleným kořením začít.  

Nechybí ani velikonoční překvapení od Pekárny Kabát, našeho oblíbeného dodavatele. 
K tradičnímu velikonočnímu menu patří voňavý mazanec a my vám jeden krásně propečený 
přibalíme jako dárek. Ať vám u svátečního stolu chutná!

Za celý tým Kolonial.cz vám děkuji za přízeň a přeji krásné Velikonoce.

Petr Vyhnálek, 

ředitel Kolonial.cz

O Kolonial.cz

V čele stojí Petr Vyhnálek, odborník na slovo vzatý, který se v potravinářství a maloobchodě 

pohybuje přes 20 let. Než se v jeho zkušených rukou ocitl příběh Kolonialu, 14 let vedl všechny 

české pobočky sítě Globus. Nejdůležitější je pro nás čerstvost zboží. Vše objednáváme u 

dodavatelů těsně před závozem k zákazníkovi a nic nám tak neleží dlouho na skladě. Zboží vám 

dovezeme hned na druhý den. Navštíví vás jeden z našich usměvavých příručí, kteří se na každé 

adrese snaží o co nejosobnější přístup. Dovezeme, vyložíme, poradíme. Vždy s úctou až k vám.

Přejete si nám napsat, chcete se zeptat? info@kolonial.cz  |  226 256 156

Líbí se vám to, co držíte v rukou? Nelíbí? Řekněte nám to. magazin@kolonial.cz

Ukažte nám váš nákup z 

Kolonialu na Instagramu. Každý 

měsíc pošleme jednomu

 z vás dárek. #kolonialcz 

Krabice, ve kterých vám vozíme 

nákup až ke dveřím, můžete při 

příštím nákupu vrátit našemu 

příručímu.

Tašky, ve kterých je váš nákup 

uložen, jsou vyrobeny z 

kukuřičného škrobu. 100% 

ekologické, rozložitelné a 

kompostovatelné. Rozloží se za 

3 měsíce zároveň s organickou 

hmotou.

Co je u nás nového? O co právě 

soutěžíme? Sledujte náš Facebook 

a nic vám neunikne.

@kolonial.cz 

Věděli jste, že?

/mujkolonial

Editorial
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O bylinkách
Vaše truhlíky se ještě nezelenají? Nevadí, na Kolonial.cz máme čerstvé bylinky po ruce dříve, než se urodí u vás na balkóně.
Naučte se používat zásobárnu vitamínů a minerálů, které denně provoní vaši kuchyň. A jaké bylinky dovezeme až k vám?

Ve staročeštině známý jako třebule nebo stokláska má podobné využití jako petrželka.
Spolu s estragonem a pažitkou tvoří základ směsi ‘fines herbes‘. Vynikající do omelet.

Slavné babské ucho ze Saxany se dříve využívalo častěji než petrželka. Výrazná vůně a trpká 
chuť ji předurčuje k ochucení tučnějšího masa, které se pak lépe tráví.

Nepostradatelný především ve francouzské kuchyni. Koření se jím pečená a grilovaná masa, 
zeleninové pokrmy, omáčky a polévky. Naložený do vinného octa slouží jako základ na 
přípravu proslulé omáčky béarnaise.

Středomořský voňavý zázrak se velmi podobá mateřídoušce.
Přidáním k masu, polévkám nebo omáčkám podpoříte svůj imunitní systém.

Všestranný pomocník v kuchyni. Plody se hodí do nakládané zeleniny, oddenky
ke kandování a lístky se uplatní jako koření do polévek, salátů nebo na chléb s máslem. 
Lahodný je i čerstvý kořen.

Tato exotická bylinka, známá také jako citronela, je základem asijské kuchyně. 
Vypadá jako pórek, ale chutná úplně jinak. Je nepostradatelná do thajských jídel a připravíte 
z ní i osvěžující čaj.

Jako součást oblíbeného kari koření se používá hlavně v asijské, jihoamerické a mexické 
kuchyni. Dříve důležitá přísada nápojů lásky nemůže chybět v pravé asijské polévce a co víc, 
během vteřiny osvěží dech.
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Kerblík

Šalvěj

Estragon

Tymián

Libeček 

Citronová tráva 

Koriandr

TYTO A VŠECHNY OSTATNÍ BYLINKY NAJDETE

NA WWW.KOLONIAL.CZ/VSEOBYLINKACH
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Velikonoční barvy 
na váš stůl 

ŽLUTÁ
Není tajemstvím, že žlutá barva má 
povzbuzující a rozveselující účinky. 
Aby také ne, když symbolizuje 
sluneční paprsky, které nám často 
dokáží zlepšit náladu i během vel-
mi náročného dne. Rozzařte i vy 
svou velikonoční tabuli touto nad-
míru pozitivní barvou a vykouzlete 
úsměvy na obličejích vašich nej-
bližších ještě předtím, než dojde 
na první lahodné sousto.

ZELENÁ
K Velikonocům neodmyslitelně 
patří zelená, barva naděje, rovno-
váhy a klidu. Evokuje osení slibující 
bohatou úrodu. A kdy jindy ladit 
pokrmy do zelena, než právě na 
Zelený čtvrtek? Je již velmi starým 
zvykem v tento den jíst zelené 
pokrmy jako špenát či zelí, aby-
chom si zajistili zdraví po celý rok. 
Tato barva však slibuje mnohem 
širší škálu potravin a lahodných 
kombinací! 

PŘEMÝŠLÍTE, JAKÉ DOBROTY LETOS PŘIPRAVÍTE PRO VAŠI 
RODINU A PŘÁTELE BĚHEM VELIKONOC? UŽÍVEJTE SI JAR-
NÍ BARVY I NA VAŠEM STOLE. NAŠI OBLÍBENÍ BLOGEŘI PRO 
VÁS PŘICHYSTALI INSPIRACI LADĚNOU DO ZÁŘIVÉ ŽLUTÉ, 
NADĚJNÉ ZELENÉ A MINIMALISTICKÉ BÍLÉ. 

BÍLÁ
V jednoduchosti je krása. Pokud 
jste zastánci čistoty a minimalis-
mu, s bílou na vašem stole neudě-
láte chybu. I ta patří mezi tradiční 
barvy Velikonoc a symbolizuje klid 
a naději. Dáváte-li v kuchyni před-
nost klasickým českým receptům, 
servírujte sekanou a vývar s kned-
líčky doplněné elegantní bílou.



Žlutá tabule
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Mangový koláč
Koláčová forma o průměru 26 cm (12 kousků) 

Na těsto: 40 g měkkého másla, 150 g hladké 

celozrnné pšeničné mouky, 70 ml vlažného 

mléka, 1 lžička hnědého cukru, ¼ lžičky soli,

½ balíčku sušeného droždí

Na náplň: 2 ks manga, 1 lžička oleje,

150 g bílého nízkotučného jogurtu, 2 vejce,

2 balíčky vanilkového cukru

1. Z vlažného mléka, droždí a hnědého cukru 

připravíme kvásek, vlijeme do mísy s moukou, 

máslem a solí, Vypracujeme vláčné těsto, 

přikryjeme utěrkou a necháme na teplém místě 

asi hodinu kynout.

2. Troubu předehřejeme na 180 °C

3. Manga oloupeme a nakrájíme na tenké plátky. 

Koláčovou formu vymažeme olejem. Těsto 

vyválíme na pomoučněném vále na tenkou 

placku, vložíme do formy a vytvoříme asi 3 cm 

vysoký okraj.

4. Placku obložíme plátky manga. Jogurt 

rozšleháme s vajíčky, vanilkovým cukrem a 

nalijeme na koláč.

5. Pečeme na 180 °C asi 30 minut.

@e_eva

Eva

DALŠÍ RECEPTY NAJDETE NA

KOLONIAL.CZ/VELIKONOCE

BEZ JAKÉHO POKRMU BY 
VELIKONOCE U EVY NEBYLY? 

Mazanec a z výslužky připravujeme 

vajíčkovou pomazánku. 

CO NESMÍ CHYBĚT VE 
VELIKONOČNÍM NÁKUPU
Z KOLONIAL.CZ? 

Pravidelně kupuji zeleninu a čerstvé 

bylinky, které nebudou chybět ani 

tentokrát. Speciálně rozmarýn, který ladí 

skvěle s mým jehněčím.

Jehněčí kotlety se 
salátem z červené 
quinoy
Pro 4 osoby | Na kotlety: 8 ks jehněčích kotlet 

(600 g), 2 stroužky nasekaného česneku, 8 lžic 

olivového oleje, 2 lžíce čerstvého rozmarýnu 

nasekaného nadrobno, ½ lžičky nastrouhané 

kůry z citronu, sůl, pepř

Na salát: 250 g červené quinoy, 250 g žlutých 

cherry rajčátek, 1 ks žluté papriky, 1 ks červené 

papriky, 1 ks cukety, 1-2 ks jarní cibulky, 

2 stroužky česneku, 3 lžíce olivového oleje, 

špetka chilli, několik snítek tymiánu nebo hrst 

máty, 1 lžíce citronové šťávy

1. Quinou propláchneme teplou vodou, uvaříme 

v 2,5 násobném množství vody 15 minut. 

Přebytečnou vodu scedíme v sítku. Uvařenou 

quinou přesuneme do větší mísy.

2. V pánvi rozehřejeme olivový olej. Cuketu 

rozkrájíme na kolečka a smažíme ji z obou stran 

dozlatova. Na závěr přidáme nasekaný česnek, 

špetku chilli, tymián (nebo mátu), promícháme, 

necháme rozvonět a odstavíme. Na prkénku 

nakrájíme ostatní zeleninu na malé kousky

a společně s opečenou cuketou přidáme do mísy

s quinoou. Salát zakápneme citronovou šťávou.

3. Kotlety rozdělíme na jednotlivé porce. Z kosti 

odstraníme přebytečné kousky masa či blány. 

Opláchneme je, osušíme, zlehka naklepeme, 

osolíme a opepříme.

4. V misce smícháme česnek s olivovým olejem, 

rozmarýnem a citronovou kůrou. Kotlety potřeme 

připravenou směsí a vložíme nejméně na 30 

minut do lednice.

5. Rozehřejeme gril (grilovací pánev), kotlety

grilujeme 3 minuty z každé strany, poté vyjmeme 

a přesuneme do jiné nádoby. Necháme zakryté 10 

minut pod alobalem.

Kotlety servírujeme společně se salátem z červené 

quinoy.
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Zelená tabule
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Jehněčí kotlety
s kardamomem
Na marinádu: 3 stroužky česneku,

1 lžička nového koření, 5 tobolek zeleného 

kardamomu, (cca třetinu lžičky rozdrcených 

semínek), 1 lžička uzené papriky, půl lžičky 

muškátového oříšku, 1 lžička soli, 3 vrchovaté 

lžičky nasekaných lístů máty, 4 lžíce olivového 

oleje, 15 kuliček černého pepře (půl lžičky 

drceného prášku), šťáva z 1 většího citronu,

1 menší cibule

8 jehněčích kotlet (cca 1 kg)

1. V hmoždíři si rozdrtíme 3 stroužky česneku, 

semínka z 5 tobolek zeleného kardamomu

a 15 kuliček černého pepře.

2. V malé misce na marinádu si rozmícháme

3 lžíce olivového oleje s 1 lžičkou nového koření, 

1 lžičkou uzené papriky, ½ lžičky nastrouhaného 

muškátového oříšku, 1 lžičkou soli a se 3 lžičkami 

nasekané čerstvé máty. Do směsi přidáme předem 

nadrcené koření. Marinádu pořádně promícháme.

3. Marinádu vmasírujeme do masa. Kotlety 

uložíme do velké misky. Přidáme ještě 2 lžíce 

olivového oleje a pokapeme šťávou z 1 citronu. 

Poklademe plátky z 1 cibule. Misku před uložením 

do lednice zakryjeme.

4. Necháme v lednici uležet minimálně 8 hodin, 

nejlépe přes noc.

5. Rozehřejeme si pánev s troškou olivového oleje 

na vysokém žáru. Mezitím vyndáme kotlety z 

lednice a necháme v pokojové teplotě.

6. Kotlety restujeme 3,5 minuty z každé strany a 

poté necháme ještě 5 minut odpočinout.

Mátovo limetkový
raw dort
Na krustu: 200 g datlí medjool (cca 10 datlí), 

150 g loupaných mandlí, 50 g kokosu,

3 lžíce vody

Na krém: 300 g kešu, 150 ml kokosového oleje, 

120 ml sirupu z agáve, 100 ml šťávy z citronu a 

limetek (1 citrón, 2 limetky), 5-7 snítků máty, 

1 hrst špenátu (volitelné)

1. Namočíme si 300 g kešu oříšků na 2 hodiny

do vody.

2. Ve vodní lázní necháme rozpouštět 150 ml 

kokosového raw oleje.

3. V robotu si rozmixujeme nahrubo 150 g

mandlí, 200 g datlí a 50 g kokosu. Vznikne nám 

lepivá hmota. Pokud nelepí, přidáme do ní 1-3 

lžíce vody.

4. Hmotu na krustu rovnoměrně rozprostřeme na 

dno vyklápěcí dortové formy o průměru 18 cm. 

Formu s krustou dáme do lednice.

5. Nyní si připravíme krém. Do kuchyňského 

robotu přidáme předem namočených 300 g kešu, 

150 ml rozpuštěného kokosového oleje, 120 ml 

sirupu z agáve, 100 ml šťávy z citronů, 5-7 snítků 

máty a na obarvení hrst špenátu. Rozšleháme 

krém dohladka a lijeme do formy s krustou. 

Rovnoměrně jej rozetřeme.

6. Ozdobíme mátou a limetkou.

7. Necháme ztuhnout alespoň 2 hodiny a 

následně můžeme servírovat.

www.pgfoodies.com

Petr a Gábina

POKRM OD PETRA A GÁBINY, 
KTERÝ MUSÍTE VYZKOUŠET? 

Jehněčí maso se u nás jí zřídka, ale

k Velikonocům a příchodu jara podle nás 

patří - kotlety jsou navíc rychlé, nevšední

a chuťově zajímavé. 

JÍDLO, KTERÉ JE PRO NĚ 
SYMBOLEM VELIKONOC? 

Nádivka s kopřivami. 
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Bílá tabule
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Sekaná
500 g mletého masa (mix hovězího a 

vepřového), 3 hrsti strouhanky, 3 vejce, 

1 cibule nakrájená na jemno, 1 stroužek 

prolisovaného česneku, 2 lžičky dijonské 

hořčice, mléko podle potřeby

1. V kastrůlku si uvaříme dvě vajíčka - asi jen 

3 minuty, aby bílek ztuhl, ale žloutek zůstal 

tekutý, ten se totiž dopeče v troubě. S vejci 

manipulujeme opatrně, aby se neprotrhla.

2. Do mísy dáme mleté maso, dobře osolíme a 

opepříme, přidáme jeden žloutek, strouhanku, 

petrželku s majoránkou, hořčici, cibuli a česnek. 

Vše začneme ručně zpracovávat - po částech 

přilijeme tolik mléka, aby sekaná držela tvar.

3. Z masa vytvarujeme plát, umístíme do něj 

dvě oloupaná vejce a vytvarujeme šišku. Šišku 

potřeme bílkem a pečeme na 180 °C asi půl 

hodiny.

Zeleninový vývar
 s krupicovými noky

Vývar: 1 lžíce másla, 1 lžíce olivového oleje,

2 mrkve nastrouhané + 1 nakrájená

na kostičky, 1 petržel nastrouhaná 

+ ½ nakrájená na kostičky, ½ celeru 

nastrouhaného, ½ pórku, 1,5 l vody, tymián, 

bobkový list, nové koření, sůl a čerstvě mletý 

pepř

Krupicové noky: 10 lžic krupičky, 2 lžíce 

rozehřátéko másla, 1 vejce, 1 lžíce nasekaných 

bylinek podle chuti (petrželka, libeček, ...)

1. V hrnci rozehřejeme máslo a olej a osmahneme 

na něm nastrouhanou zeleninu a pórek. Zalijeme 

vlažnou vodou, osolíme a přivedeme k varu. 

Vaříme asi 30 minut, vývar zcedíme, rozvařenou 

zeleninu vyndáme - do polévky ji už nevracíme.

2. Do polévky zavaříme čerstvou zeleninu 

nakrájenou na kostičky, tu necháme povařit jen 

10 minut. Nakonec v polévce povaříme i noky. 

Krupičku smícháme s vejcem a máslem, dobře 

osolíme. Lžící tvoříme noky, ty necháme

v polévce vařit asi 3 minuty.

Kolonial.cz | 9

www.foodlover.cz

Tereza

JAKÉ JÍDLO JE PRO TEREZU 
SYMBOLEM VELIKONOC? 

Beránek a vajíčková pomazánka - to je 

tradice, která u nás k Velikonocům patří. 

CO NESMÍ CHYBĚT VE 
VELIKONOČNÍM NÁKUPU Z 
KOLONIAL.CZ? 

Spousta bylinek, čerstvý špenát, mladé 

brambory a dobré maso. 

DALŠÍ RECEPTY NAJDETE NA

KOLONIAL.CZ/VELIKONOCE



Velice mile mě překvapilo, že nákup vozíte do všech pater i bez 

výtahu. Píšu to proto, že v našem době bude probíhat rekonstrukce 

výtahu, takže taková služba, kterou já považuju za nadstandard, 

je úžasná.

Eva V. 

Poprvé jsem si objednala jídlo přes 

internet. Můj mini zkušební nákup 

(doslova) dojel dneska ke dveřím a jsem 

mega nadšená. Nejenom, že už nemusím 

dojíždět daleko pro moje nejoblíbenější 

flapjacky, ale také nemusím stát dlouhou 

depresivní frontu u kasy. Mám pocit, 

že jsem objevila Ameriku. 

@ngaluongova 

Dobrý den, jsem moc spokojená s vaší 

službou. Využila jsem ji podruhé a jsem 

nadšená. Čerstvá zelenina, ovoce, pe-

čivo… Vše v bezva stavu. Jsem ráda, že 

jsem vás objevila! 

Alena S. 

Ráda bych poděkovala a velmi vyzdvihla

ochotu, slušnost a obrovskou trpělivost

slečny Andrey Š., která mi na vaší zákaz-

nické lince pomohla s objednávkou. Máte

ve vašem týmu skvělou kolegyni! Díky

Andreo a hodně štěstí v životě.

Lenka H. 

Naprostá spokojenost… Hlavně proto, že 

vozíte i k nám na vesnici. Co mi odešlo 

auto, nakupuji jen u vás. Především bych 

vypíchla kvalitu ovoce a zeleniny, která je 

vždycky krásná. Také jsem ráda, že nabízíte 

farmářské potraviny, hlavně vejce. Příručí 

jsou vždy velmi milí a pomůžou s nákupem 

až domů… Za mě hodnotím 5 *. Děkuji 

za takovou službu, určitě budu i nadále 

využívat. 

Irča F. 

Děkujeme za vaši přízeň
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