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FORM

PEČENÍ 
S LÁSKOU

KRÁTKÝ ÚVOD 
DO SVĚTA 
SÝRŮ  

inspirace

Loupání a krájení zeleniny 
nikdy nebylo tak snadné

Zúčastněte se 
a vyhrajte!

KVÍZ KVÍZ 

PODZIMNÍ DEKORACE 
sezonní tipy



32

Čas pro inspiraci
3

4

5–7

8–10

11

12–13

14–15

16–17

18

19

Čas pro inspiraci

KrátKý úvod do světa sýrů 

ochutnávKa sýrů s FisKars 
Functional Form

podzimní recepty

loupání a Krájení zeleniny niKdy 
nebylo taK snadné

ostré jaKo břitva

bájeČné recepty pro podzimní 
peČení

peČení s lásKou

hřejivá podzimní atmosFéra

Kvíz

na podzim je prima zajít si na procházku 
a obdivovat barvami prozářenou přírodu 
kolem nás. zahradníci se těší z výsledků své 
namáhavé celoroční práce a kuchaři jsou ještě 
šťastnější, protože si mohou vychutnat báječná 
jídla připravená z plodů úrody. v tomto čísle 
našeho časopisu najdete spoustu inspirace 
právě pro dny, kdy teplota vzduchu povážlivě 
klesá a máme více času setkávat se s rodinou 
a přáteli.

chutné recepty samozřejmě nemohou chybět. 
v době, kdy přicházejí první mrazíky, je nanejvýš 
příjemné rozpálit troubu a vytáhnout z ní něco 
teplého a sladkého. nebo budete chtít po 
večeři vyzkoušet něco zcela jiného? co třeba 
sýr? existují stovky druhů, určitě se vám podaří 
objevit ten svůj. na následujících stránkách vám 
nabídneme několik zajímavých legend, které 

se se sýry pojí a které možná neznáte. Čtěte 
a dozvíte se víc. 

Kromě skvělých tipů a receptů vám také 
představíme některé užitečné kuchyňské 
nástroje. společnost Fiskars si zakládá na 
detailech a snaží se zdokonalovat kuchyňské 
pomůcky tak, aby vám usnadnily jakoukoliv 
činnost, na kterou pomyslíte. snažíme se, aby 
i příprava na vaření byla pro vás příjemným 
zážitkem. a pokud se pustíte do závěrečného 
kvízu, s trochou štěstí můžete vyhrát set 
na pečení skládající se z kuchařské lžíce, 
mašlovačky se silikonovými vlákny a metly.

za redakční tým našeho časopisu bych si přál, 
abychom vám ve dnech, kdy teploty klesají 
stále níž, přinesli do vašich domovů trochu tepla 
a pravé podzimní atmosféry. 

mikko
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sýry se vyrábějí již asi 4000 let a po celém 
světě se produkuje několik stovek druhů. liší se 
zemí svého původu, z jakého druhu mléka jsou 
vyrobeny, dále pak vzhledem, vůní a strukturou. 
co však mají společné, je jejich jedinečná chuť 
a vůně. jsou skvělou alternativou k sladkým 
dezertům.  

a protože sýry už dlouho milují lidé po celém 
světě, je jasné, že se neobejdou bez několika 
legend a zajímavých faktů, které se k jednotlivým 
druhům pojí.  

Krátký úvod 
do světa sýrů

brie 
Nejslavnější francouzský sýr Brie byl po staletí 
pokrmem, kterým se vzdával hold francouzským 
králům. Dnes je tento „Král sýrů“ nejnapodobovanějším 
druhem na světě. Výborně chutná v kombinaci 
se sladkým ovocem, jako jsou fíky, nebo dokonce 
s ovocným džemem a říká se o něm, že je neodolatelný 
v kombinaci s dalším králem – šampaňským. 
Tak na zdraví, Vaše Výsosti!

Gouda
Věděli jste, že ačkoliv je tento sýr pojmenovaný 
po holandském městečku Gouda, vyrábí se pod 
stejným názvem po celém světě? Tento tradiční 
krémový polotvrdý sýr zraje od čtyř týdnů až po pět 
let! Produkuje se v mnoha příchutích, takže pokud 
dostanete chuť na něco exotického, vyzkoušejte Goudu 
ochucenou bylinkami, česnekem nebo třeba obojím. 

Kozí sýr
Kozy byly jedněmi z prvních zdomácnělých zvířat, 
takže výroba kozího sýru má opravdu dlouholetou 
historii. Štiplavá chuť je způsobena velmi silným 
zažíváním těchto zvířat. Kozy jsou schopné spásat 
i hořké rostliny, které jiná choulostivá zvířata jako 
například krávy nepozřou. A tuto trpkou stravu koz 
pocítíte právě i v jejich sýru.

blue cheese
Nejranější legenda mluví o pastýřce, která si v jeskyni 
zapomněla oběd – tvaroh a kus žitného chleba. 
Když se po týdnech vrátila pást své stádo na to samé 
místo, objevila Rokfór. Dnes má modrý sýr bohaté 
využití – můžete s ním ochutit rizoto, přidávat jej na 
pizzu nebo jenom uždibovat s ovocem a krekry. 
Jedno je jisté – všichni mají na tento sýr svůj 
vlastní názor. Buď ho milujete, nebo nenávidíte. 
Anebo z obou trochu. 

mozzarella
Mozzarella byla ve skutečnosti objevena náhodou. 
Legenda vypráví o tom, jak v jedné sýrárně v Neapoli 
omylem spadl sýr Cottage do lázně s horkou 
vodou. Pravá Mozarella se vyrábí z buvolího mléka 
a skvěle se hodí k těstovinám, salátům, masu nebo 
gratinovaným jídlům. Nejoblíbenější variantou, jak 
si na Mozarelle pochutnat, je však stále jednoduchý 
salát ze zralých rajčat, čerstvé bazalky, pár kapek 
olivového oleje se špetkou soli. 
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plátKovaČ na sýr 
je prima, když je možnost nakrájet sýr 
na plátky vlastnoručně a užít si tak jeho 
bezprostřední čerstvost. naporcovat jej běžným 
nožem na hezké tenké plátky je ovšem téměř 
nemožné. 

pro perfektní plátky, použijte plátkovač na sýr. 
povšimněte si drobných drážek na povrchu. 
zjednodušují samostatné krájení a zvedání 
nakrájených plátků, aniž by se přilepily k čepeli.

ochutnávka sýrů  
s kuchyňským  
náčiním řady Fiskars  
Functional Form

nůž na Krájení sýrů 
se špiČatým hrotem 

Čím jsou sýry měkčí, tím hůř se krájí na tenké 
plátky. 

na oba druhy sýrů – tvrdé i měkké – můžete 
použít nůž na krájení sýrů se špičatým hrotem. 
nepřilnavá čepel se speciální dvojitou špičkou 
vám servírování hodně ulehčí. 

po dobré večeři nebo u vína s přáteli byste 
možná měli chuť na trochu sýra. Krájení této 
dobroty ovšem může být záludné, protože se 
sýry na běžné nože lepí a těžko se pak úhledně 
servírují. pokud použijete vhodné náčiní, 
neuspokojíte pouze mlsné jazýčky. porce budou 
i hezké na pohled.  

Kuchyňské náčiní Fiskars Functional Form není 
vyrobeno pouze z kvalitních odolných plastů 
v ergonomickém designu, dává důraz také na 
detaily, které mu přidávají na užitečnosti.  

nůž na Krájení  
měKKých sýrů
V případě, že je sýr příliš měkký, bude nejlepším výběrem 
nůž s otvory. Důvod je jednoduchý – čím méně se sýr 
dotýká čepele, tím méně se na ni bude lepit. 

plátKovaČ na měKKý sýr
Pokud máte v úmyslu krájet měkký sýr, vyberte si právě 
tento plátkovač. Vtip je v tom, že má velmi krátkou čepel, 
a tak je kontakt s měkkým sýrem minimální. 

 
Věděli jste?   

Co má VliV na měkkost 
sýrů? Záleží hlaVně na 

obsahu Vody. tVrdé sýry jí 
míVají méně než 50 % obsahu, 

ZatímCo ty měkké VíCe než 70 %. 
tVrdé sýry také déle Zrají, 

a proto jsou sušší. 



98

Budete potřebovat:  
1 sáček směsi čerstvých salátů
1  zralou hrušku bez jádřince  

a nakrájenou na tenké plátky
1 malou červenou cibuli
1 balíček rozdrobeného rokfóru
vlašské ořechy
ocet, olivový olej, sůl, pepř

podzimní receptybudete snad potřebovat 
strouhaný sýr?

umyjte salát a smíchejte jej ve velké míse 
s hruškou, červenou cibulí, rokfórem a ořechy. 
pokapejte lehce octem, olivovým olejem, posolte 
a opepřete. 

podzim je obdobím, kdy konečně využijete 
všech darů přírody, které jste nasbírali při letní 
sklizni. můžete třeba kombinovat sladké ovoce 
se zdravou a aromatickou zeleninou. lze tak 
připravit chutná jídla s vůní a chutí podzimu.

speciálně na pizzu a těstoviny se chodí čerstvě 
nastrouhaný sýr. má plnější chuť a není oschlý. 
posypané jídlo tak bude mnohem lépe chutnat.

podzimní salát s hrušKami

Věděli jste, 
že hrušky jsou méně 

alergenní než jiné oVoCe? 
proto se kojenCům jako  

prVní Z džusů podáVá práVě 
hruškoVý. nebo je to pro jeho 

sladkou Chuť a krémoVou 
konZistenCi? 

 
náš tip: 

Vložte sýr na  
10–20 minut do 

mraZáku, Ztuhne 
a bude se strouhat 

mnohem lépe. 

struhadlo na sýr
Toto struhadlo je skvělým příkladem důrazu na detail. 
Pro větší pohodlí při práci jsou okraje otvorů ke strouhání 
speciálně nabroušené.

struhadlo s misKou
Struhadlo s miskou má jedinečný oboustranný systém 
ke strouhání – jemný na jedné a drsný na druhé 
straně. Přebytečný sýr můžete pohodlně uzavřít 
v přídavné misce se vzduchotěsným uzavíráním 
a silikonovým okrajem.  

sKládací struhadla
Praktická pomůcka může být využita ve třech polohách: 
plně vysunutá pro pohodlné strouhání přímo na pokrm, 
polozavřená pro strouhání do talíře a složená k lepšímu 
skladování! Hodit se vám bude ke strouhání jablek, sýru, 
brambor nebo jemné nastrouhání citronové kůry, čokolády 
nebo parmezánu. 
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Budete potřebovat:
1 na kostičky pokrájenou cibuli
1 na kostičky pokrájenou mrkev
1 na kostičky pokrájený pórek
2 na kostičky pokrájené řapíkaté celery
2 stroužky rozmačkaného česneku
75 g na plátky nakrájených hub

500 g na kostičky pokrájeného hovězího masa 
na dušení 
2 polévkové lžíce hladké mouky
3 větvičky tymiánu
750 ml hovězího vývaru z kostky nebo 
koncentrátu
2 polévkové lžíce rajčatového protlaku
trochu worčestrové omáčky, olivový olej

rozpalte 1 polévkovou lžíci oleje na velké pánvi. 
přidejte cibuli, mrkev, pórek, celer a česnek, 
smažte na mírném ohni asi po dobu 5 minut 
tak, aby směs nezhnědla. přidejte houby a vše 
dohromady povařte dalších 5 minut a poté 
vyndejte z pánve. ohřejte na pánvi ještě trochu 
olivového oleje a vložte do ní hovězí maso, 

osmahněte dohněda po všech stranách 
a přimíchejte mouku. 
zeleninu vraťte do pánve s masem, přisypte 
tymián, přilijte vývar, protlak a worčestrovou 
omáčku. vařte na mírném ohni pod pokličkou  
1 a půl hodiny doměkka, občas promíchejte. 
podávejte s bramborem nebo rýží. 

dušené hovězí se zeleninou

doporuČení:  
dlouhým pomalým 

Vařením se Zelenina 
téměř roZplyne, takže je 
VýVar ještě hustší. jídlo 
bude mnohem Chutnější, 

připraVíte-li ho 
 o den dříV. ohřejte 2 polévkové lžíce oleje ve velké 

pánvi, přidejte polovinu cibule a smažte ji 
do doby, než začne nabírat barvu. přidejte 
hořčici a kmín, míchejte, až směs pěkně 
zhnědne. přidejte zeleninu a kari pastu, dobře 
promíchejte. vložte směs do zeleninového 
vývaru a přiveďte k varu. 

ztlumte oheň, vařte zvolna 30 minut, až 
zelenina zkřehne. mezitím upražte na pánvi 
piniové oříšky. pohybujte pánví rovnoměrně  
po hořáku, aby se semínka nepřipálila.  

rozmixujte polévku ponorným mixérem 
a vmíchejte jogurt. posolte. před podáváním 
posypejte piniovými oříšky a ozdobte koprem. 

polévKa z Kořenové 
zeleniny s piniovými 
oříšKy  

Budete potřebovat:
2 cibule, natenko nakrájené
2 pórky, nakrájené
3 mrkve, nakrájené
2 středně velké brambory, nasekané
1 malý celer, nasekaný
1,2 l zeleninového vývaru
3 polévkové lžíce rostlinného oleje 
1 čajovou lžičku hořčičných semínek 
1 čajovou lžičku kmínu
2–3 čajové lžičky kari pasty 
250 ml bílého jogurtu
piniové oříšky a kopr  
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ostré jako břitva
pokud používáte nože ke krájení mraženého 
masa, kostí nebo jiného pevného jídla, nedivte 
se, že se časem otupí. budete-li se dobře starat 
o nože Fiskars, poslouží vám dlouhá léta – 
dokonce několik generací. 

i když je v současnosti možné mýt většinu nožů 
v myčce na nádobí, je pořád lepší dělat to ručně. 
po použití je dobré nože opláchnout pod tekoucí 
vodou a utřít co nejdříve. jídlo totiž obsahuje 
kyseliny, které mohou čepel nože poškodit 
v případě, že nůž necháváte neumytý a zbytky 
jídla na něm zasychají.  

pokud přesto budete nůž dávat do myčky, 
nezapomínejte jej oddělit od ostatních nožů či 
nádobí, aby se čepel ničeho nedotýkala. 

je také důležité, jak nože ukládáte. nejlepším 
způsobem je nechávat nože zasunuté v dřevěném 
stojanu nebo přichycené na magnetické 
desce. necháváte-li nože v šuplíku s ostatními 
kuchyňskými pomůckami, rychleji se otupí a čepel 
se může kontaktem s jinými předměty poničit. 
brát ostré nože se šuplete je také samozřejmě 
mnohem nebezpečnější. 

aby se zachoval perfektní řez, obvykle stačí 
nůž naostřit asi jednou měsíčně. K ostření nožů 
můžete použít buď ocílku nebo jednoduše ostřič 
nožů Fiskars sharp-roll. jeho obsluha je velmi 
jednoduchá; stačí položit brusku na rovný povrch 
a jezdit nožem dopředu a dozadu, až je čepel 
opět hezky ostrá. 

vidět na kuchyňském stole vlastnoručně natrhanou zeleninu  
je skvělý pocit. brambory, mrkev, celer a další se dobře uplatní 
v salátech, polévkách i v hlavních jídlech, kterým dodají příjemnou 
chuť. navíc obsahují vitamíny! s malými chytrými pomocníky od 
Fiskars je práce se zeleninou mnohem snadnější. 

přímá šKrabKa
Když loupete oválnou zeleninu jako třeba brambory, 
určitě se vám hodí přímá škrabka, která dobře 
přilne k povrchu. Konec škrabky také poslouží na 
vykrajování oček a špatných částí loupané zeleniny. 

šKrabKa
Klasická škrabka by neměla chybět v žádné 
domácnosti. Je výborná k loupání okurek,  
mrkve a další zeleniny.  

oKrajovací nůž
Zahnutá čepel nože přispěje k preciznějšímu 
okrájení drobnější zeleniny. 

loupací nůž 
Loupací nůž lze použít nejenom na loupání a krájení 
ovoce a zeleniny, ale také například k nasekání 
česneku a jiných drobných přísad. 

snídaňový nůž
Tento nůž má krátkou zoubkovanou čepel, která je 
naprosto ideální ke krájení rajčat a jiného měkkého 
ovoce s tlustší slupkou na úhledné plátky.

loupání a krájení  
zeleniny nikdy  
nebylo tak snadné

Co je 
dobré Vědět:

nehledě na to, jakou 
metodu broušení nožů si 

ZVolíte, je Vždy dobré nože 
po broušení umýt V horké 

Vodě a osušit utěrkou.  

 
Věděli jste?  

je ZajímaVé, že brambory 
se ZaČaly nejdříVe pěstoVat 

V jižní ameriCe a do eVropy se 
roZšířily až V 16. století. V tom Čase 

byly poVažoVány Za Velmi VZáCné 
a použíValy se také V lékařstVí. 

těžko se mohlo V té době tušit, že 
se stanou téměř každodenní 

straVou Většiny Z nás!
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Budete potřebovat: 
250 g jablek
265 g cukru
110 g nasekaných čerstvých nebo 
mražených brusinek
110 g mrkve
2 vejce
120 ml rostlinného oleje
310 g mouky
3 čajové lžičky kypřicího prášku
2 čajové lžičky jedlé sody
2 čajové lžičky mleté skořice
1/2 čajové lžičky soli

tyto jednoduše připravitelné muffiny milují 
jak děti, tak dospělí. až jsou jablka a mrkve 
pokrájené, jde už jenom o to smíchat vše 
dohromady. 

báječné recepty pro 
podzimní pečení

oloupejte a pokrájejte jablka a mrkev. jablka 
v misce posypte cukrem a nechte 10 minut 
odležet. přidejte brusinky, mrkev, vejce, olej 
a dobře promíchejte. smíchejte mouku s kypřicím 
práškem, sodou, skořicí a solí a vmíchejte do 
jablkové směsi, až je těsto lehce provlhčené. 
papírové košíčky na muffiny plňte asi do dvou 
třetin objemu. pokládejte je na pečicí plech.

pečte na 190 °c asi 25–30 minut nebo proveďte 
test těsta pomocí špejle. před vyjmutím 
z papírového košíčku nechte na 5 minut 
vychladnout. 

smíchejte všechny suché přísady čili mouku, 
ovesnou kaši, kypřicí prášek, sodu, skořici, oříšky 
a sůl. do velké mísy rozbijte vejce. postupně 
vmíchejte hnědý cukr, až směs zhoustne. přidejte 
rozpuštěné máslo a také přilijte vanilkový extrakt.  

smíchané suché přísady přidejte do tekuté směsi 
a vmíchejte nasekané hrušky. těsto vlijte na 
vymaštěný a moukou vysypaný plech. pečte při 
165 °c asi 70 minut nebo si propečení koláče 
otestujte pomocí špejle.

hrušKový KoláČ 

tato lahodná šťavnatá dobrota nejen skvěle  
chutná, ale při pečení také vykouzlí v kuchyni 
krásnou podzimní vůni. 

Budete potřebovat:
4 vejce
330 g hnědého třtinového cukru
170 g rozpuštěného másla
10 ml vanilkového extraktu
190 g mouky
180 g celozrnné mouky
80 g ovesné kaše suché
100 g nasekaných vlašských ořechů
250 g nahrubo nasekaných neoloupaných hrušek
1 polévkovou lžíci kypřicího prášku 
1/2 čajové lžičky jedlé sody 
1 1/2 čajové lžičky mleté skořice 
1/4 čajové lžičky soli

šťavnaté muFFiny 
s jablKy a brusinKami

 
doporuČení: 

smíChejte 60 g Cukru 
a 3 poléVkoVé lžíCe 

pomeranČoVého džusu.  
pak touto směsí pokapejte 
muffiny, které tím budou 

ještě lahodnější. 

jistě jste na podzim hrdí na svou úrodu rozmanitých druhů ovoce. proč tedy neozvláštnit klasické 
moučníky právě štědrými dary našich zahrádek, aby byly ještě šťavnatější a chutnější? navíc vaše děti 
nebudou pouze se zájmem sledovat, co se děje v troubě, ale mohou vám také aktivně pomáhat. 

 náš tip:
podáVejte buď 

s kopeČkem šlehaČky, 
nebo VanilkoVé ZmrZliny. 

takto serVíroVaný deZert 
je dokonalou inspiraCí 
pro podZimní poseZení 

u káVy. 
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pečení s láskou
Když teploty venku začnou klesat, přijde vhod 
pocítit příjemné teplo rozehřáté trouby, navíc když 
je jasné, že se v ní peče něco, co uspokojí naše 
sladké chuťové buňky.  

než ale z trouby vytáhnete svůj oblíbený koláč, 
čeká vás ještě dost práce. Kuchyňské náčiní 
na pečení Fiskars Functional Form je vyrobeno 
z vysoce kvalitních materiálů s důrazem na 
ergonomii, která dělá z pečení hračku.

metla
Toto náčiní je skvělým pomocníkem při zpracování 
vajec či lehkého těsta. Je vyrobena z nerezavějící 
ocele a drátěné části jsou pokryty silikonem, takže 
nepoškrábou jemný povrch nádobí. Šlehací drátěné 
části byly navrženy tak, aby dosáhly i na ta nejzáludnější 
místa v mísách, pánvích a kastrůlcích.

stěrKa na těsto
Pro přendání těsta z mísy na pečicí plech použijte 
stěrku. Její silikonová hlava má asymetrický tvar, aby 
se dostala do všech možných rohů a úhlů. Silikon 
navíc vydrží teplotu až 180 °C, takže je stěrka vhodná 
i k vyškrabování horkých pánví.

váleČeK na těsto
Pokud potřebujete z těsta vyválet tenký plát, sáhněte po válečku s nepřilnavým teflonovým povrchem. 
V porovnání s klasickým dřevěným válečkem má ten teflonový několik výhod. Za prvé, aby se práce 
ještě zjednodušila, teflonový váleček je opatřen dvěma ergonomicky tvarovanými madly. Za druhé, 
vložíte-li váleček před válením těsta do lednice, kovová část uprostřed válečku zchladne. Tak se těsto 
při válení i v teple kuchyně udrží v nelepivém stavu a nepřichytává se nepříjemně k válecí desce. 
Zpracovávané těsto se navíc nelepí ani na samotný váleček. Není divu, že právě toto kuchyňské náčiní 
obdrželo ocenění Reddot Design.

siliKonová mašlovaČKa
Pečete-li čerstvé koláčky, použijte silikonovou mašlovačku. Namočte ji do lehce 
rozšlehaných vajec nebo oleje a potřete povrch koláčů. Nebudou tak vysušené a budou 
mít krásnou zlatohnědou kůrku. Speciálně tvarovaná silikonová vlákna mašlovačky lépe 
drží jak olej, tak tekutiny. Hlavu mašlovačky lze navíc nastavit do třech různých poloh. 

náš tip:
i když jsou kuChyňské 

pomůCky fiskars Vyrobeny 
Z nepřilnaVýCh materiálů, může 

se stát, že se těsto při ZaděláVání 
bude lepit na ruCe. abyste tomu 

předešli, pokapejte si je 
olejem. 
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podzim je plný barev a byla by škoda nevyužít 
příležitosti přinést si tyto barvy domů. podzimní 
listí se zbarvuje od oranžové přes hnědou až 
tmavě červenou a stává se tak dokonalou 
dekorací pro podzimní stůl. plno inspirace 
najdete i na zahradě. pro dekoraci interiéru 
se dají skvěle využít dýně, šípky, slunečnice 
a samozřejmě podzimní ovoce.

podzimní aranžmá na stůl

využijte krásu podzimních barev a prostřete 
na stůl červený či oranžový ubrus a ubrousky. 
uprostřed stolu se bude nádherně vyjímat 
proutěný košík naplněný dekorativními dýněmi, 
barevnými listy a šípky. zbylé listy v kombinaci 

 

s kaštany a žaludy lze skvěle využít jako dekoraci 
ubrousků na talíři nebo je můžeme rozmístit okolo 
talířů na stůl. nakonec nezapomeňte zapálit na 
stole svíčky. skvěle dotvoří pohodovou podzimní 
atmosféru vašeho domova.

*Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její 
pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle 
vlastního uvážení. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn využít 
jména, příjmení výherců a informace o nich (v souvislosti se soutěží) ve sdělovacích prostředcích. 
Každý z účastníků soutěže poskytuje odesláním e-mailu organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby 
organizátor účastníkem uvedené osobní údaje zpracoval ve své marketingové databázi. Organizátor 
tímto informuje každého účastníka, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování pro 
účely soutěže, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
v platném znění.

hřejivá podzimní 
atmosféra

Kvíz – zúčastněte se a vyhrajte!

1.  Který sýr je právem nazýván Králem sýrů? 
a)  brie 
b)  Gouda 
c)  mozzarella

2.  co má vliv na měKKost sýrů?
a)  země původu 
b)  druh použitého mléka   
c)  procento vody 

3.    jaK při peČení předejdete tomu,  
aby se vám těsto lepilo na ruce?   

a)  pokapáním rukou trochou oleje
b)  namočením rukou do studené vody
c)  posypáním rukou solí 

4.   Kde se jaKo první zaČaly pěstovat brambory?
a)  jižní amerika
b)  severní amerika 
c)  evropa

5.  jaK byste měli naložit s noži po jejich broušení?
a)  uložit je do šuplíku s dalším kuchyňským nářadím 
b)  umýt horkou vodou a osušit utěrkou 
c)  ukrojit s nimi plátek másla 

své odpovědi zasílejte  
na e-mailovou adresu: 

soutez@fiskars.cz  
do 31. prosince 2011. 

pět soutěžících, jejichž doručené 
e-maily se správnými odpověďmi budou 

vylosovány, vyhraje set na pečení 
skládající se z kuchařské lžíce se 

silikonovým zakončením, mašlovačky 
se silikonovými vlákny a metly potažené 
silikonem na koncích. informaci o výhře 

se výherci dozví od organizátora 
e-mailem nejpozději do konce  

února 2012. *

NÁŠ TIP:
Čekáte-li náVštěVu, 

můžete bareVné podZimní 
listy použít jako jmenoVky 

na stůl – jednoduše je 
popište jmény přátel 

a položte je na 
talíře.



20

Functional Form 
FunKČní a erGonomicKy navržené nástroje  
s důrazem na Kvalitu a inovativnost
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