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Týždenne do 33 080 domácností

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

www.aktaon.com

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN
ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

4,90 eur

77
0907

BUKOV Štúdio, s.r.o.

škridla výpredaj

3,50 €/m

rookov
„Už
my
od ﬁrm
“
MOLNÁR

25

Cenové ponuky ZDARMA
07-0012

ARRI s.r.o.

0903
3 405
40
05 588
588
0905
5 983 602

Predajňa
Dunajská Streda, ul. Istvána Gyurcsóa 1197/10
(pri predajni DIEGO)
mobil: 0905 387 343
e-mail: kamenoprodukt@gmail.com

MŰFOGSORJAVÍTÁS
NON - STOP!
94-0070
0070
070

2

0905 746 124
09

MŰFOGSOR KÉSZITÉS
5 MUNKANAP ALATT
REÁLIS ÁRON

0902 501 802

tel./fax: 031/55 986 89
mobil: 0905 387 343
e-mail: kamenoprodukt@nextra.sk

DS20-21 strana

1

07-0062

GLAZÚROVANIE
ANÍ
VANÍ

STRECHYNA KĽÚČ

www.strecha.ws

tel.: +421 914 257 779
E-mail: Bukovstudio@gmail.com

07-0060

PO-PI: 8:00-17:00
SO: 9:00-12:00
Dunajská ulica 1856/2A, 931 01 Šamorín

- Stužkové
- Podujatia
- Svadby
- Oslavy
- Fotoknihy
- Kalendáre
- Promo videá

07-0064

- Video
- Fotograﬁa
- Štúdiové fotenie
- Exteriérové fotenie
- Renovácia fotograﬁí
- Úprava fotograﬁí
- Tlač fotograﬁí

02-49 10 30 40 / kotly@triangel-ba.sk

Výroba a montáž
na mieru:
obklady krbov
schody
parapety
pracovné dosky
obklady a dlažby

Bezkonkurenčné ceny!

07-0005

Galantská cesta 360/12, Dunajská Streda
tel.: 0905 901 604, info@aktaon.com

OTVORENÉ:
pon.-piat.: 7.00-17.00, sob.: 7.00-12.00

predaj - montáž - servis
Predajňa: Tomášikova 35 a 37, BA

KAMENO-PRODUKT
ROHOVCE 158

Výklopné záuvky do nábytku
alebo kuchynskej linky - od 19,99 eur

25. rokov na trhu

Led reﬂektory - od

CIA
INZER 9 019

Najlepší výber KOTLOV
94-0069

Zásuvky na diaľkové ovládanie, sada 3ks - od 19,99 eur

07-0063

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná

Široký sortiment predlžovacích prívodov
do interiéru a exteriéru - od 24,99 eur

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, ZAMESTNANIE

2

Marian Vörös

0907 779 019

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (33.080 domácností)
párny týždeň:
Šamorín, Dunajská Streda, Malé
Blahovo, Čiližská Radvaň, Dolný
Štál, Gabčíkovo, Jahodná, Malé
Dvorníky, Ohrady, Okoč, Opatovský Sokolec, Veľké Dvorníky, Veľký Meder, Vrakúň, Baka, Baloň,
Dunajský Klátov, Jurová, Kostolné Kračany, Kráľovičove Kračany,
Kútniky, Lúč na Ostrove, Medveďov, Povoda, Topoľníky, Trhová
Hradská, Trstená na Ostrove
nepárny týždeň:
Báč, Blatná na Ostrove, Čenkovce, Holice, Horný Bar, Štvrtok na
Ostrove, Trnávka, Veľká Paka,
Zlaté Klasy, Malé Blahovo, Gabčíkovo, Horná Potôň, Kvetoslavov,
Lehnice, Michal na Ostrove, Orechová Potôň, Rohovce, Šamorín,
Veľké Blahovo, Veľký Meder, Vydrany, Dunajská Streda

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

e
nob

Ponúkame poistenie:

tPTÙCtNBKFULVtQPEOJLBUFűPW
tDFTUPWOÏtWP[JEJFM
Vyberte si najvýhodnejšie poistenie
Hlavná 21/1, P.O.Box 181, 929 01 Dunajská Streda
tel./fax: 031/552 47 37, mobil: 0907 742 798, 0905 988 039, 0905 524 737
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, mobil: 0905 491 878

e-mail: Leporis@nextra.sk
BJOÏ

www.hydinarskafarma.sk Ponúka
hydinárska farma topolnica (pri galante)
• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové landerské húsatá
• 7 týžd. morky big 6
krmivo pre nosnice, rastová a znášková
ášš
á

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

EUROKAMEŇ NOBE, s.r.o.
Kračanská cesta 558
558/19, 929 01 Dunajská
j k SStreda

Mimoriadna akčná ponuka 20 % na
vybrané skladové hroby a pomníky
Akcia na kuchynské pracovné dosky a zásteny
z prírodného kameňa - 15%

HĽADÁME A KÚPIME
NEHNUTEĽNOSTI

Ponuka platí do 31.05.2020,
alebo do vypredania zásob.

Využite obdobie prerušenia dražieb nehnuteľností
na riešenie Vašej situácie, nebude trvať večne

Tel.: 0905 955 554

www.eurokamennobe.sk

Zlavy

na krytiny až do

TETOKET
eladunk, szerelünk

- 50%

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Výročia a udalosti
sa uskutočnila sa druhá pražská defenestrácia.

23. mája 1618

Ha felhív
vagy megkeres,
árajánlatunk
ingyenes!

Hľadáme na TPP šikovných stavbárov
na pozície:
murár, obkladač, železiar, tesár, zvárač,
s nástupom ihneď.

cserepek (pléh, klasszikus) l trapézlemezek
ereszcsatornák l tetoszerkezetek
purhab-panelek l szerelt csarnokok l házak

tel.: 0905 577 222 www.stresnekrytiny.sk

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Miesto výkonu práce Bratislava, Dunajská Streda, Galanta
Ponúkaný plat: 5€/+ stravné lístky
Bližšie info.: Hilda Sebőková, +421 902 361 271, praca@avastav.sk

BRIGÁDA V BA IHNEĎ

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

Sme renomovaná obchodná spoločnosť podnikajúca
dlhodobo v tejto oblasti a ponúkame viacero možností,
ako túto Vašu situáciu vyriešiť ešte pred dražbou s využitím
našich technických, právnych a finančných služieb.

V prípade záujmu nás kontaktujte na
tel.č. 0907 121 212 resp. na
e-mailovej adrese reality2@dimarko.sk

781200046-8

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

ROZVOZ
e
Zabezpečím

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499
9

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

07-0004

INZERCIA

sprostredkovateľ poistenia, úverov a leasingu - člen skupiny

36-0007

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

O dovolenkové dni prišli tí, ktorí museli zostať doma z práce. Väčšina z nich aj
o peniaze. Súdiac podľa tlaku a kritiky na
pomoc od štátu, sú mnohí doslova finančne
na dne. Hrozia bankrotmi, osobnými bankrotmi, ukončením podnikania, zatváraním živností.
Ale druhá najhlučnejšia mediálna
téma sú zároveň dovolenky – v zahraničí,
letecké, pri mori. Nejak mi to nejde do hlavy. Čakať na štátnu pomoc a zároveň takmer
po troch mesiacoch prakticky bez práce aj
na – dovolenky. Nemá to logiku. Niekde sa
v niečom mýlime. Buď v tom, ako sme na
tom biedne, alebo v tom, že po takom prvom
polroku, ako je tento, je dovolenka pri mori
to najnevyhnutnejšie. Byť bez príjmu, nárokovať si štátnu pomoc a zároveň žiadať o
možnosť cestovať k moru je naozaj viac ako
divné. Možno žijem v inom svete, v inej re-

P.L.S. s.r.o. Ing. Peter Leporis

publike, asi... A to som nepožiadal štát ani o
euro pomoci, hoci som živnostník. A ani to
nespravím, lebo vidím, koľkí z nás ju potrebujú naozaj a súrne.
A keď už sme pri tých dovolenkách –
čo tak spoznať Krivoklatskú dolinu, dolinu
Červeného kameňa, obe na Považí, Alebo
Látanú dolinu na Orave, či iné krásny našej
prírody od krajného východu až po západnú hranicu? Prípadne nafúkať kolesá na
bicykli? Aj to je jedna z foriem, ako si pomôžeme navzájom tu, na Slovensku.
Lebo skutočne sa mi nezdá príliš efektívne vyvážať našu štátnu pomoc napríklad
podnikateľom na Jadrane. Použil by som aj
iné výrazy, ale sem sa akosi
ď sa reštrikčné
nehodia. Keď
lmia, naozaj by
opatrenia utlmia,
sme mohli aj s dovolenkaás. O nič neprími začať u nás.
deme, to mi, prosím, verte.
ravom
m –
S pozdravom
vie vám
hlavne zdravie
u rozu– (a aj trochu
mu)

52-0063

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Asi je to normálne, že s blížiacim sa koncom mája téma dovoleniek vyskakuje
pomaly už aj z povestnej „chladničky“.
Menej normálne je, že sa tak deje tento
rok.

36-0059

Trhovisko 10
DUNAJSKÁ STREDA
dunajskostredsko@regionpress.sk

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

- pomocné práce v logistike BA 4 € / hod. (brutto) len muži
- pomocné práce v tlačiarni BA 3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy
+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok
BEZ UBYTOVANIA

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk

DS20-21 strana
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32-0058

Redakcia:

Ach, tie dovolenky

07-0009

DUNAJSKOSTREDSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

ZÁHRADA

DUNAJSKOSTREDSKO
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www.telervisgabcikovo.sk
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SPRAVODAJSTVO / ŠKOLA
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COVID -19 odpovede pre diabetikov Potravinové balíky pre rodiny v núdzi
Aké sú príznaky a varovné signály
u diabetika, na ktoré musí dávať pozor?
Rovnaké ako u nediabetika - zvýšená teplota alebo horúčka, suchý kašeľ a
dýchavičnosť. Úvodné symptómy môžu
byť ale u diabetikov menej výrazné.
Diabetici v popísaných prípadoch mali
zriedkavejšie horúčku, tlaky na hrudníku alebo pocit skráteného dychu. Častejšie sa môžu vyskytnúť tráviace ťažkosti,
napínanie na vracanie a vracanie. Diabetik navyše môže spozorovať neočakávané rozkolísanie, alebo vzostup glykémií.
Ako prebieha diabetologické vyšetrenie počas tohto obdobia?
Vyšetrenia prebiehajú v súlade s Metodickým usmernením hlavného odborníka MZ SR pre diabetológiu, ktoré
sa upravuje podľa vývoja pandemickej
situácie. Všetci privítame, keď pravidelné kontroly budú môcť byť vykonávané,
ako sú diabetici zvyknutí u svojho lekára. V súčasnosti všetci diabetológovia
veľmi ochotne poradia po telefóne, mailom, alebo niektorí aj cez videohovory.
Ak si to situácia vyžiada, termín na kontrolu si dohodnete na presný deň a čas.
Čo je potrebné mať nachystané pri
kontakte s diabetológom?
Keď zavoláte, majte k dispozícii údaje
o nameraných hodnotách hladiny cukru
a ak si meriate ketolátky, tak aj ich výsle-
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Čo mám robiť, aby sa zabránilo šíreniu COVID-19 v mojom dome - a čo
mám robiť, ak má vírus v domácnosti
niekto?
Všetkým hygienickým opatreniam je
potrebné venovať zvýšenú pozornosť,
hlavne umývaniu rúk a dezinfekcii povrchov. Ak má niektorý člen domácnosti
COVID-19 je diabetikovi najlepšie izolovať sa do samostatného bytu, či chaty.
Ak to nieje možné, o to viac je potrebné
chorému dať iba vyhradený priestor
v domácnosti.
Ovplyvňuje COVID-19 prístup k antidiabetickým liekom, inzulínu, či
zdravotníckym pomôckam?
Sledujte si, aby ste mali doma zásoby
svojich liekov a používaných zdravotnimálne na 1 me
níckych pomôcok minimálne
medzajú,
siac. Výrobcovia uvádzajú,
že COVID-19 nemá v súčasčasnosti vplyv na súčasčné
né výrobné a distribučné
schopnosti liekov pre diabetikov.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

9 1
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5 4
U
D

dok. Sledujte si svoju spotrebu tekutín,
majte prehľad, koľko tekutín za deň asi
vypijete alebo užijete. Sledujte a opíšte
čo najpresnejšie svoje príznaky – únava,
smäd, močenie, kašeľ, bolesť hrdla,...
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s piatimi a viac deťmi majú nárok na
štyri potravinové balíčky. Okrem tzv.
veľkej potravinovej pomoci je možné
požiadať mestský úrad alebo Charitu
aj o potraviny, ktoré im poskytujú obchodné reťazce. Potravinové reťazce
môžu potraviny darovať jednotlivcom
alebo organizáciám. Cieľom je zabrániť
plytvaniu potravín, ktoré je vo veľkých
aj malých reťazcoch bežné a pomôcť
ľuďom v núdzi. Treba sa vopred ohlásiť
na Charite, kde sa potraviny z reťazcov
roztriedia a rozdajú príjemcom.
Na pomoc podobným osudom,
ako je váš, sme aj my v Centre konkrétJe viacero možností, ako vám po- nej pomoci FEMINA vyhlásili finančnú
môcť. V prvom rade je potrebné zistiť, zbierku na nákup a distribúciu potrači ste príjemcami potravinovej pomoci, vín - Zje sa každé zrnko. 80 balíkov poa to na stránke Slovenskej katolíckej travín pre rodiny v núdzi. Pomôžeme
charity u príslušného okresného ko- a zodpovieme na vaše otázky aj cez čet
ordinátora, príp. na územnom spolku na www.centrumfemina.sk.
červeného kríža alebo na ústredí úradu
práce. Príjemcami potravinovej pomoci sú osoby v hmotnej núdzi alebo osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo
krízovej životnej situácii. Za mimoriadne nepriaznivú alebo krízovú životnú
situáciu sa považuje životná situácia
krátkodobého charakteru, z ktorej sa
občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením, napríklad,
ak má osoba príjem pod úrovňou životného minima, pri náhlom vážnom
» Zuzana Gajdošová
ochorení živiteľa rodiny, pri strate živisociálna pracovníčka
teľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté
Centrum konkrétnej pomoci FEMINA
živelnými pohromami, a pod. Rodiny
– projekt Fóra života
„Sme osemčlenná rodina so šiestimi školopovinnými deťmi. Manžel
je invalidný dôchodca, donedávna
si privyrábal na brigádach, ja som
nezamestnaná na aktivačných prácach. Deti sú teraz počas pandémie
doma a treba im pripravovať jedlo.
Niet za čo kúpiť ovocie, zeleninu,
mäso, mliečne výrobky. Kupujeme
múku, ryžu, cestoviny, strukoviny,
mlieko, mäsové výrobky. Prosím,
pomôžte nám nakúpiť aspoň základné potraviny, aby sme nejako
zvládli toto náročné obdobie.“
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Prijem plošnej
inzercie

do ktorého koľvek okresu
tel.: 0907 779 019
e-mail: dunajskostredsko@regionpress.sk
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DOMÁCNOSŤ

DUNAJSKOSTREDSKO
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NÁBYTOK HALÁSZ
akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke

www.nabytok-halasz.sk

Kreslo ušiak 6015
pôvodná cena 189,- EUR AKCIA: 149,- €

Kreslo Ušiak VOLARE
pôvodná cena 245,- EUR AKCIA: 220,- €

Sedacia suprava BRUNO
rozkladacia s úložným priestorom,
rozmery 240 cm x 170 cm x 97 cm
Pôvodná cena 480,- € AKCIA 399,- €

Sedacia súprava LIZA rozkladacia 2 x
úložný priestor, rozmer 227 cm x 347 cm x
93 cm.
Pôvodna cena 969,- € AKCIA do 869,- €

Detské rozkladacie kresielko
Cena 50,- €

Vysoké postele s výškou spania 62 cm
s úložným priestorom, pružinovým matracom a topperom.
Pôvodna cena od 648,- € AKCIA do 599,- €

Pružinový matrac výška 19 cm
rôzne rozmery Cena od 99,-

Písací stôl FERDO 1
Pôvodna cena 55,80,- € AKCIA 39,- €

Detská otočná stolička
Pôvodna cena 24,30 €
AKCIA 15,90 €

Skriňa JOLIN poličková aj
vešiaková šírka 200 cm Pôvodná
cena 289,- € AKCIA 240,- €

Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy: DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauflandu), tel.: 0905/897 852

NOVÉ ZÁMKY (OD PERLA), F. Kapisztóryho 42, 0905/296 317, KOLÁROVO (VEDĽA TESCA), V. Palkovicha 15,
tel.: 0905/296 516, ŠAĽA-VEČA, Nitrianska 1750/51, 0905/296 557

DS20-21 strana
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32-0020-1

PREDAJNE MÁME OTVORENÉ !

FIRMÁM, SLUŽBY

6
Občianska
riadková
inzercia

STE ZAČÍNAJÚCI ŽIVNOSTNÍK?
CHCETE POMÔCŤ ROZBEHNÚŤ BIZNIS?
PREDAŤ VÝROBKY, PONÚKNUŤ VAŠE SLUŽBY?
Sme tu pre Vás!
INZERCIA V NOVINÁCH REGIONPRESS
V KTOROM KOĽVEK OKRESE NA SLOVENSKU
ZA VÝHODNÝCH PODMIENOK

01 AUTO-MOTO / predaj
»Predám Citroen Berlingo
1,6 HDI, r.v. 6/2010, šedá
metalíza, naj. 213 000
km. 1. majiteľ, servisná
knižka – pravidelný servis,
garážované, klíma, tepomat, cen. zam., el. okná a
iné. STK/EK 4/2020. Cena:
5300 €. Dohoda. Tel.: 0915
975 284

02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-

cykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»STARÝ PIONIER MUSTANG
STADION SIMSON JAWA 90
MANET KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406



    

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

         

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
obecné o váhe od 2 do 4
kg na zarybnenie. Cena
za kg 4-€ Tel.: 0905 578
188 DS
»Chystáte sa vykopať
miesto na bazén či jazierko? Bezplatne prevezmem
zeminu v obci Vrakúň, prípadne viem poradiť aj doporučiť. Tel. 0905 578 188
»Medencét vagy tavat
tervez kiásni? A Vrakúň faluban ingyenesen átvesze
a foldet-talajt, tudok segítenni is. Tel.0905 578 188
»Bezplatne prevezmem
zeminu, aj miešanú zo
štrkom v obci Vrakúň. Tel.
0905 578 188



Trhovisko 10,
929 01 Dunajská Streda

Marián Vörös
tel.: 0907 779 019

  

Bezplatná nezáväzná konzultácia je u nás samozrejmosťou.

»Predám dospelé KAPRE

14 RÔZNE / iné
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16 ZOZNAMKA

my
to
dáme!

»Zdravím hľadám milú
kamarátku /priateľku/
menší hendikep nevadí.
Som 33r rozvedený bez záväzkov. Mobil 0940536504
Dušan
»Ponúkam domov žene z
dediny ktorá chce začať od
začiatku BA 0903527833

Chcete si
podať
inzerát?

Otvorme si srdcia
a egÁ pokorme

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera DS medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

Nech zavládne pokora
a odíde tá pohroma

LETÁKY
07-0001

Príklad:
RP DS 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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Chutné zeleninové nátierky a šaláty plné vitamínov

Jar na tanieri

Po zime náš organizmus priam
prahne po vitamínoch. V týchto
dňoch nám však už nič nebráni v
tom, aby sme oprášili košík a vyrazili na trh nakúpiť sviežu jarnú zeleninu. Pripraviť si z nej môžeme chutné
nátierky či šaláty.

do uvarené vajcia, 1PL nasekanej pažítky, citrónovú šťavu a soľ na dochutenie,
reďkovku na zdobenie pokrájanú na kolieska

Postup: Maslo dáme do misky, necháme ho zmäknúť a následne vymiešame s
krémovým syrom a soľou. Na strúhadle
Na pultoch obchodov či u predajcov na s väčšími slzičkami postrúhame umyté
trhu je už v ponuke dostatok mladej jarnej reďkovky a na tvrdo uvarené vajíčka a pricibuľky, reďkovky, šalátov či pažítky. Vy- dáme do misky k vymiešanému maslu so
užitie tejto chrumkavej zeleniny plnej vi- syrom. Ochutíme citrónovou šťavou. Nátamínov je v našej kuchyni mnohoraké a tierku podávame natretú na tmavý alebo
príprava chutných šalátov či nátierok z nej celozrnný chlieb. Ozdobíme nasekanou
nezaberie veľa času. Prinášame zopár ná- pažítkou a kolieskami reďkovky.
metov v podobe jednoduchých receptov.

ilustračné foto

Zemiakový šalát s reďkovkami
Suroviny: 500 g zemiakov, 3PL olivo- umyté a na kolieska nakrájané reďkovky.

autor RitaE pixabay

Nátierka s jarnou cibuľkou
Postup zálievka: Nivu pretlačíme cez
Suroviny: 1/2 zeleru, 4 mrkvy, 2 jarné vého alebo repkového oleja, 2PL jablčné- Zalejeme zálievkou, dobre premiešame a sitko, prípadne poriadne pomrvíme medzi
necháme odstáť. Šalát pred podávaním prstami, dáme do misky a vymiešame s
posypeme nasekanou pažítkou.
citrónovou šťavou dohladka. Pridáme majonézu, kyslú smotanu, prípadne biely jogurt,
worcesterskú omáčku, podľa potreby soľ.
Jarný šalát
s reďkovkami a pažítkou
Postup šalát: Šalát rozoberieme na
Suroviny na šalát: 2 ks hlávkového jednotlivé listy, opláchneme ich a nechášalátu, viazaničku reďkovky, 2 vajcia, 1PL me odkvapkať. Reďkovku pokrájame na
nasekanej petržlenovej vňate, 1PL nase- kolieska, vajcia na osminky. Šalátové listy
kanej pažítky
rozložíme na väčší tanier, na ne navrstvíSuroviny na zálievku: 150 g syra s me reďkovku aj vajcia, prelejeme pripravemodrou plesňou, 2PL citrónovej šťavy, nou zálievkou a posypeme petržlenovou
2PL majonézy, 125 ml kyslej smotany prí- vňaťou a pažítkou. Podávame s tmavým
padne bieleho jogurtu, 1 KL worcesterskej pečivom.
omáčky, soľ
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

49-0021

cibuľky, šťavu z polovice citróna, 250 g ho octu, 2 ČL horčice, 1ČL medu, 8 reďkotvarohu, 1 biely jogurt, soľ
viek, 2PL nasekanej pažítky, soľ, mleté
čierne korenie
Postup: Zeler a mrkvu najemno naPostup na zálievku: Metličkou v misstrúhame, jarnú cibuľku pokrájame
na kolieska, všetko vložíme do misky a ke vymiešame horčicu, ocot, med, soľ a
dôkladne premiešame. Pridáme šťavu mleté čierne korenie a za stáleho miešaz citróna, tvaroh, biely jogurt a opäť pre- nia prilievame olej.
Postup na šalát: Zemiaky umyjeme,
miešame. Dochutíme soľou. Podávame s
celozrnným chlebom, prípadne bagetou. vložíme do hrnca s vriacou vodou a uvaríme do mäkka. Po uvarení zo zemiakov
zlejeme vodu a necháme ich vychladReďkovková nátierka
Suroviny: 3 viazaničky reďkovky, 100 núť. Zemiaky zbavíme šupky, rozkrojíme
g masla, 3 ks krémového syra, 3 na tvr- na polovice a vložíme do misy. Pridáme
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

Objednávky:
www.matejovdvor.sk
0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290
100% záruka kvality
Sme tu pre Vás už 30 rokov
ODLOŽTE SI NÁŠ INZERÁT
HYDINU PONÚKAME CELOROČNE

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

  
TO, RÝCHL





stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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34-0002-3

Chcete chovať hydinu?

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE
Nosnice
Brojler y
Mor ky
Káčatá
Húsatá
Husokačky

VYHRAJTE 400 €
63-0077

splátky od 98 €

0948 787 777 | www.balkona.eu

atia .
y pl
0
Zľav . 6. 202
do 1

zimné záhrady

zasklievanie terás

