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Zdraví ukryté
do stroužku
Charakteristický
zápach · Ostrá chuť
Antibiotické účinky

KLÁNOVICE – Přání každého jednotlivce jsou velmi rozmanitá. Některá však máme
společná. Myslím, že to mé
k takovým patří. Líbilo by se
mi mít „svého“ lékaře, právníka, cukráře, kadeřníka…
Ve výčtu profesí bych mohla
pokračovat dlouho. Zkrátka
znát odborníky, na které se
mohu s důvěrou obrátit.
 Potřebuji-li radu či doporučení v oblasti zelenina ovoce, vím, kam jít. Napsali
jste nám dotaz, jaký je rozdíl mezi českým a dovozovým česnekem. Proto jsem
se došla zeptat do obchodu
Ovoce-zelenina U Kaluže.
 Pane Hrdlici, jak si vysvětlujete současný nedostatek
českého česneku?
To, že je český česnek nedostatkovým artiklem, má své příčiny na začátku devadesátých
let. S otevřením hranic začalo
proudit do naší republiky zboží všeho druhu. Vznikaly super
a hypermarkety a u mnoha
věcí, ale i potravin, hrála nejdůležitější roli cena. A jelikož
náš český česnek byl díky svým
výrobním nákladům dražší,
vytlačila ho z pultů dovozová
produkce. Česnek se stal téměř
neprodejným zbožím a i díky
tomu zanikaly plochy pro jeho
pěstování. Když není úroda,
není ani dostatečná sadba.
Pokrýt zájem o vyšší produkci
proto potrvá několik let.
 Proč podle vás chtějí zákazníci v posledních letech
naopak ten český?
Jednak už jsme se celkem
nasytili všemožných dovozů a vyrostla nová generace,
která se začíná více přiklánět ke kvalitě před cenou.
 Jaký je tedy rozdíl mezi
českým česnekem a dovozovým (především z Číny)?
Český česnek si je co do chuti velmi podobný s česnekem
dováženým ze Španělska.
Větší odlišnost má však ve
vztahu k čínskému česneku,
neboť české odrůdy jsou
kvalitnější, a to především
vyšším obsahem silic. Ty jsou
zárukou větší intenzity chuti.
Další důvod lze spatřovat
v menším chemickém ošetření, protože tuzemský česnek neabsolvuje tak dlouhou
cestu ke spotřebiteli a není
vystaven tolika rizikům.
 Česnek paličák a nepaličák. V čem se odlišují?
Paličák vytváří na vrcholu palici - je to kulovité květenství.
Má tvrdý stvol, kterým se ke
stroužkům česneku dostane
více vzduchu a díky tomu
rychleji vysychá. Vyznačuje
se velkými stroužky a jeho
zabarvení je více do fialova.
Nepaličák obsahuje více
silic, proto je jeho vůně
i chuť více intenzivní. Nevytváří květenství (palici)
a díky tomu se nevyčerpává
procesem kvetení. Je lépe
a dlouhodoběji skladovatelný, přesto u lidí v naší republice vítězí paličák.
Tak a teď už nezbývá, než
si počkat na letošní úrodu
česneku, který se sklízí v červenci. Pak může každý z nás
provést vlastní srovnání české
a zahraniční produkce.
(ik)

Jarní údržba trávníku

Počasí nám napovídá, že
zima se chystá předat žezlo
jaru. S prvními teplejšími dny
tak můžeme začít s péčí
o zahradu, než se naplno
probudí do nové sezony.
Věnujme zahradě v předjaří
trochu pozornosti, protože to,
co teď zanedbáme, během
sezony doženeme jen ztuha.

Včasná a správná jarní péče má
velký význam zejména pro zdraví
a kondici trávníku. Letošní zima
s neobvykle dlouhou sněhovou
pokrývkou mu dala nebývale zabrat - i na dobře udržovaných
trávnících doslova řádí plíseň
sněžná. Proto není na škodu zopakovat si několik zásad, jejichž
dodržení nám pomůže napravit
škody napáchané zimou. S údržbou trávníku můžeme začít během března, zásadně vždy až
po rozmrznutí a oschnutí půdy.
Shrabeme naváté listí, větvičky
a suchou trávu, vyhrabeme co
nejlépe místa napadená plísní
sněžnou. Pohnojíme trávník startovací dávkou speciálního rychlerozpustného trávníkového hnojiva, které má optimální poměr
živin pro regeneraci po zimě.
Přibližně koncem dubna nastává vhodný čas na tzv. vertikutaci
(také vertikální řez nebo prořezání). Jde o operaci, kdy se nože
vertikutátoru nebo vertikutačních hrábí zařezávají do hloubky
3–5 mm pod povrch půdy, čistí
travní drn od odumřelé travní

PRODEJ HRNKOVÝCH
KVĚTIN
Sezónní květiny: petrklíče, macešky, violky, sedmikrásky
a pomněnky
Letničky – záhonové a balkonové květiny (od pol. dubna):
pelargonie, petunie, surﬁnie, million bells, begonie, fuchsie,
verbeny, bacopy, bidens, afrikány, voskovky a další

OSAZOVÁNÍ TRUHLÍKŮ
O trávu je potřeba pečovat již na jaře, jinak vám přeroste přes hlavu Foto: zdroj web

hmoty (tzv. plsti) a tím umožňují přístup vody, živin a světla do
trávníku. Před prořezáním musí
být trávník vždy posečený na
délku kolem 3 cm, jinak výsledek
nebude optimální. Na menších
plochách si vystačíme se speciálními ručními vertikutačními
hráběmi, na větších plochách
použijeme motorový vertikutátor. Plst vynesenou vertikutací
na povrch trávníku musíme dokonale shrabat. Trávník bezprostředně po správně provedené
vertikutaci vypadá řídce a uboze,
ale pokud jej hned po tomto zásahu správně přihnojíme plným
kombinovaným hnojivem, brzy
se dočkáme hustého zeleného
trávníku. Po vertikutaci můžeme dosít případná holá místa
v trávníku. Prořezání je vhodné
zopakovat ještě v září a doplnit
je hnojením trávníku speciálním

hnojivem s nižším obsahem dusíku. Můžeme tak výrazně zmírnit dopady nadcházejícího zimního období a plísně sněžné.
Během celé sezony nezapomínejme na dostatečnou výživu
trávníku. Mějme na paměti, že
čím více zaléváme a sekáme, tím
více živin musíme dodat zpět do
půdy pro zajištění optimálního
stavu trávníku. Kromě startovacího hnojení na jaře a speciálního hnojení na zimu, kdy
potřebujeme rychlerozpustná
hnojiva, se v sezoně osvědčila
trávníková hnojiva s pomalým
uvolňováním živin. Nehrozí pruhovaný trávník vlivem přehnojení a nedohnojení a rostliny hnojivo bezezbytku využijí. Dle typu
přípravku můžeme nahnojit i na
několik měsíců dopředu a těšit
se z kvalitního hustého zeleného
trávníku. Zahradnické služby Roušal
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VAŘENÍ S MULTIPLO

Kuchyňské a interiérové studio
Living vám nedávno poradilo
v článku o koupi kuchyně, kdy je
ideální vkročit do kuchyňského
studia a začít řešit rozmístění pracovních míst v kuchyni, pozic pro
spotřebiče a s tím spojený i celkový
vzhled a praktičnost celé kuchyně.
V tomto článku jsme se zaměřili na spotřebiče. Je to s kuchyní
neodmyslitelný celek, který dovede celkový pohled na kuchyň
pozvednout, stejně jako celkový
dojem zkazit. Spotřebiče by však
měly být také velice funkční a dávat jeho uživateli příjemný a snadný pocit z vaření. V našem studiu
prodáváme spotřebiče takřka ke
každé kuchyni, máme vyškolené
prodavače, kteří umí zákazníkovi
poradit a vybrat pro něj tu nej-

optimálnější variantu s ohledem
na jejich využitelnost a cenu.
O spotřebičích se toho v článcích
napsalo již mnoho, dnes Vám
však chceme představit vaření
trochu jinak a to bez trouby a klasické varné desky.
MULTIPLO je inovační varnou
soupravou, která poskytuje netradiční ztvárnění varné desky
a přináší revoluci v pojetí domácího vaření. Multifunkčnost
spočívá v tom, že Multiplo může
zpracovávat 5 typů klasického
vaření a tím vyhovuje všem potřebám přípravy. Je to vaření
v páře, vaření ve vodě, opékání
a restování, smažení a vaření při
nízké teplotě, neboli dušení.
Kuchyně a interiéry LIVING,
je certifikovaným prodejcem

Vyspělá technologie pro dokonalé výsledky, to je indukční vaření MULTIPLO, vynalezené značkou Scholtés a to díky svému flexibilnímu propojení s profesionálním vařením. Multiplo má dvě indukční zóny, každá má výkon 1 400 W a mohou fungovat buď
součastně, nebo odděleně. Teplo se šíří rovnoměrně, s perfektní přesností teploty.
S Multiplo jsou výkony vaření zvýšené a díky nim dochází k úspoře času a energie
Praha: 10. 3. 2011, Zdroj: Kuchyně a interiéry LIVING s.r.o.

Út – Pá 9 – 18
So – Ne 9 – 17
Po zavřeno

Tel.: 736 765 346
2 km od křižovatky v Rostoklatech na staré kolínské

OVOCE – ZELENINA
U KALUŽE
zboží, které voní a chutná
bio potraviny
bio kuřata

vinotéka
Ecover

KVĚTINY
květinové vazby – svatební, smuteční
hrnkové květiny PO: 14 – 19 hod.
OD DUBNA – MOŽNOST
PLATBY KARTOU

ÚT – PÁ: 8 – 12 a 14 – 18 hod.
SO:
8 – 12 hod.
ul. Votavova, Praha 9 – KLÁNOVICE
tel.: 777 877 261

značky Scholtés. Na prodejně se
můžete s těmito výrobky blíže
seznámit popř. nakoupit. Prodejci Vám ochotně podají podrobnější informace. Přijďte se
také podívat a seznámit s novou
kolekcí kuchyní pro rok 2011,
nebo s akční nabídkou kvalitních sedacích souprav. Pro naše
spokojené zákazníky nabízíme
věrnostní program v podobě
dalších slev, pro ostatní motivační program Living-team. NašÍm cílem je vytvářet spokojenou
klientelu zákazníků, a to se nám
daří, je to pro nás odměna, za
kterou Vám děkujeme.
Kuchyně a interiéry LIVING s.r.o.
Mladých Běchovic 2, 190 11 Praha 9 Běchovice, tel: 722 930 050
www.interieryliving.cz
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