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Kvalita

Naštartujte deň
lahodnou šálkou…
Možno sa snažíte vyhýbať všetkému sladkému, to
ale nie je dôvod prestať maškrtiť. Len si namiesto
dezertu pripravte lahodný ochutený čaj, napríklad
s príchuťou čokolády a kakaa, vanilky, korenia alebo
citrónovej trávy a zázvoru. A pokiaľ dávate prednosť
káve, ochutnajte napríklad vynikajúcu sladkastú
kávu z Kolumbie s jemnou orieškovou arómou.

S tónmi mliečnej
čokolády a korenia

… a užite si sladké ráno
Lievance ochutené javorovým sirupom alebo ovocným džemom sú osvedčenou
pochúťkou, ktorá spríjemní každé ráno. Alebo ochutnajte sladkosti ochutené soľou.
Tieto chuťové protipóly sa výborne dopĺňajú a vytvárajú nezvyčajne zaujímavú delikatesu. Kombinácia karamelu a morskej soli si rýchlo získa vaše sympatie.

Z quebeckých
javorov

Sladkastá s ľahkou
orieškovou chuťou

Pravý čaj zo
Srí Lanky
Bohatá chuť
karamelu a morskej
soli z Anglesey
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Skvelá párty za 5 minút

… s delikátnymi jednohubkami

Určite sa vám už stalo, že ste mali nečakanú návštevu a doma nič na zahryznutie. Buďte na takéto
situácie pripravení a oslňte návštevu vybranými syrovými a mäsovými špecialitami. Pochutnajte si na
kvalitných syroch vyrábaných tradičnými metódami
od najlepších výrobcov syra v Európe.

Tiež ste ako deti pomáhali mamine robiť jednohubky z plátkov veky a ozdobných
špáradiel v tvare šabličiek? Skúste to znovu a zapojte aj deti. Napichnite na ozdobné špáradlá cibuľky nakladané v bielom octe balsamico, syry, plnené olivy alebo
klobásky nakrájané na kúsky. Je to jednoduché, zábavné a má to štýl.

Prvýkrát vyrobený
v Normandii
v roku 1932

Jemná oriešková
krémová chuť

Údená na
drevenom uhlí

S náplňou z gréckych
syrov Feta a Mizithr

Perfektne
dozreté
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Pripravte si orientálnu večeru

Dotiahnite svoje pokrmy k dokonalosti

Viete, čo znamená „curry“? Nie je to zmes korenín, ale „omáčka“. Indické karí majú bohatú korenistú chuť, do ich základu
sa väčšinou používajú paradajky a cibuľa. Pojem „karí“ sa však
vzťahuje k ešte jednej ingrediencii a tou sú tzv. karí listy, veľmi
typické pre indické pokrmy. Z našich hotových omáčok ich obsahuje napríklad Madras.

Ani najčerstvejší šalát nebude bez dobrého dresingu ničím iným než zeleným
listom. Skúste naše delikátne dresingy – ako napríklad na šalát Ceasar so syrom Parmigiano Reggiano alebo si vyrobte vlastný z panenského olivového
oleja a niektorej ochutenej horčice.

Francúzske horčice
s burgundským vínom

Obsahuje karí listy
a opraženú rímsku rascu
So syrom
Parmigiano
Reggiano
zrejúcim
24 mesiacov

Ideálna príloha k omáčkam
je indická ryža Basmati
s jemnou orieškovou vôňou
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Privítajte nový rok
Po novoročnom prípitku sa určite budú
hodiť Tesco finest tyčinky z lístkového cesta so syrom Gruyère a makovými semiačkami alebo po domácky pečené chrumkavé chipsy.

Pikantná chuť
zrelého syra

Viac inšpirácie nájdete tiež na tescorecepty.sk.

