
PLÁ VEČEŘE? , 

YCHLE TIPY , , 

JIDLA, KTERA 
EZABEROU 

CELÝ VEČER 

, 

SUPER NABIDKA! 
SLEVA 1000 KČ 
NA SKVĚLOU 
DOMÁCÍ PEKÁRNU 
PANASONIC 



Ápetit Anketa 

Bez čeho bych nikdy 
E~EMIGROVAL? 

Pohádkový Honza vyrazil do světa s rancem buchet. Co dobrého bychom 
mě.I.i mít ve skořepinovém kufru my, aby se nám v cizině nezastesklo? 

Jsem naprostý 
stravovací 
konzervatiyec 
- nejradějJ jím 

aekolečka pořád totéž. v cizině 
m proto s jídlem prakticky 
ycky p~blém. Už od dětství 

potrpím na sýry, čím pikant
'"ší, tlm Jé~. Kdyby nebyly 

~ych žil, muset Jlfch na 
e~!yslet. 

REDAKTORKA ZPRAVODAJ 
ČT VE SPOJENÝCH STÁTECH: 
Já jsem si s sebou do ciziny po
aždé brala bramborové a hous
ove knedlíky v prášku, jablečné 
žvý<ačky a taky dostatečnou 
zásobu čoko l ádovo-kokosových 
yčinek Margot. Peču z nich totiž 

jeden koláč. 

80 APETIT 

ANTONÍN KINSKÝ, 
HOSTINSKÝ A RESTAURATÉR: 
Jím vlastn ě všechno, ale některé věci si nedovedu 
představit bez h ořčice - tím myslím výhradně 
plnotučnou a ve ve lkém množství. Když jsem pra-
oval v Hamburku, nechával jsem si ji od známých 
zit. Mažu si ji i na chleba. Nejdřív přijde hořčice 
potom špek, anebo kraj íc natřu máslem nebo 

" sádlem a pak hořčicí. Ovšem pokud není plnotuč
ná, velškeré kouzlo rázem mizí. 

MIRKA ČEJKOVÁ, MODERÁTORKA: 
Jako malá jsem s rodiči jezdívala do asijských zemí. Vozili 
jsme si s sebou z pekárny kvásek na chleba. V tamní české 
kolonii si ho lidé předávali a jednou týdně se tam pekl 
chleba. I moji synové teď ve Státech vyžadovali „ten chle
bíček, přece ten, jak míváme doma se šunkou ... " 

PETk 1AHODA), P~ZIDENT ČESKÉHO SVAZU CESTOVATELŮ: 
Během poslední expedice u stromových lidí (stro
moví, protože žijí na stromech) na Nové Guineji 
jsme sEf živili ságovými če rvy, indonéskými nudlo
vými polévkami, sušeným masem a mUsli tyčinka-
mi. Zakrátko jsme toužili po řízku, vepřu knedlu, 

eri~e a jitrnicích a hodně nás tentokrát trápily 
ínky na pečené kolínko. Všech pět nás sedělo pohromadě 
1irali jsme, jak to kolínko v různých hospodách chutná. 

ROMANA MÁZEROVÁ, NA MATEŘSKÉ 
DOVOLENÉ V HELSINKÁCH: 
Vždycky si s sebou z domova -
beru mák, protože ve Finsku ho 
seženete jenom v takovém pidi
balení, v jakém se u nás prodává 
koření. A stýská se mi po roma
dúru a hermelínu; camembert 
mi přece jenom připadá chuťově 
jiný. Musím ovšem přiznat, že nám moje oblíbené sýry 
během ,pašování' už párkrát pěkně zavařily. Táhla se za 
námi totiž docela podezřelá pachová stopa ... 
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