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Prostřete si 
v pestrých barvách
Vyměňte své BILLA Bonus body za slevu na elegantní italské 
nádobí pro jídla, která vám i v zimě vrátí zdravou barvu. 



NADČASOVÁ ITALSKÁ ELEGANCE PRO VÁŠ STŮL

Kameninová sada Dolce Vita spojuje moderní design s praktičností 
pro každodenní použití. Nádobí zdobí originální reliéfní dekorace 
a ornamenty ze zlatavého kovu, které se dotvářejí ručně. Každý 
kus má proto svůj unikátní vzor. Trvanlivý kameninový materiál 
se přitom nepoškodí ani při častém používání a hodí se i do 
mikrovlnné trouby nebo myčky.

Oblý tvar polévkového talíře dodá  
stolování elegantní, moderní vzhled.

Ideální i pro snídaně nebo v kombinaci  
s miskami, hrnky či espresso šálky.

+ 250 
BILLA bodů14990

+ 300 
BILLA bodů16990+ 300 

BILLA bodů15990

+ 250 
BILLA bodů14990 + 250 

BILLA bodů14990

-70%

-66%-68%

-70% -75%
Talířky

2 ks, 21,5 cm 
běžná cena 499,00

Misky
2 ks, 14 cm 

běžná cena 499,00

Salátová mísa
1 ks, 23 × 7,5 cm 

běžná cena 499,00

Set šálků s podšálky
2 šálky 110 ml, 2 podšálky 12,5 cm 

běžná cena 499,00

Jídelní sada
plochý talíř 27 cm, polévkový talíř 19 cm 

běžná cena 599,00
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Mísa na salát, vhodná také  
pro podávání předkrmu.

Na podávání ovocného salátu, vloček  
k snídani nebo třeba zmrzliny.

Dekorativní podšálky nemají obvyklou  
prohlubeň, takže se hodí i na podávání  
menších zákusků a sladkostí.

+ 250 
BILLA bodů14990

+ 300 
BILLA bodů16990+ 300 

BILLA bodů15990

+ 250 
BILLA bodů14990 + 250 

BILLA bodů14990

-70%

-66%-68%

-70% -75%
Talířky

2 ks, 21,5 cm 
běžná cena 499,00

Misky
2 ks, 14 cm 

běžná cena 499,00

Salátová mísa
1 ks, 23 × 7,5 cm 

běžná cena 499,00

Set šálků s podšálky
2 šálky 110 ml, 2 podšálky 12,5 cm 

běžná cena 499,00

Jídelní sada
plochý talíř 27 cm, polévkový talíř 19 cm 

běžná cena 599,00

+ 250 
BILLA bodů14990

+ 300 
BILLA bodů16990+ 300 

BILLA bodů15990

+ 250 
BILLA bodů14990 + 250 

BILLA bodů14990

-70%

-66%-68%

-70% -75%
Talířky

2 ks, 21,5 cm 
běžná cena 499,00

Misky
2 ks, 14 cm 

běžná cena 499,00

Salátová mísa
1 ks, 23 × 7,5 cm 

běžná cena 499,00

Set šálků s podšálky
2 šálky 110 ml, 2 podšálky 12,5 cm 

běžná cena 499,00

Jídelní sada
plochý talíř 27 cm, polévkový talíř 19 cm 

běžná cena 599,00

+ 250 
BILLA bodů14990

+ 300 
BILLA bodů16990+ 300 

BILLA bodů15990

+ 250 
BILLA bodů14990 + 250 

BILLA bodů14990

-70%

-66%-68%

-70% -75%
Talířky

2 ks, 21,5 cm 
běžná cena 499,00

Misky
2 ks, 14 cm 

běžná cena 499,00

Salátová mísa
1 ks, 23 × 7,5 cm 

běžná cena 499,00

Set šálků s podšálky
2 šálky 110 ml, 2 podšálky 12,5 cm 

běžná cena 499,00

Jídelní sada
plochý talíř 27 cm, polévkový talíř 19 cm 

běžná cena 599,00



SUROVINY (4 PORCE)
 4 papriky
 1 lžíce olivového oleje
 ½ hrnku nadrobno nakrájené cibule
 3 utřené stroužky česneku
 450 g mletého masa
 plechovka rajčat
 1 lžíce worcester omáčky
 1 lžička soli
 1 lžička pepře
 ½ lžičky oregana
 ½ lžičky sušené bazalky
  1 hrnek uvařené rýže – BILLA  
Premium dlouhozrnná rýže parboiled
  ¾ hrnku nastrouhaného sýra  
mozzarella

PLNĚNÉ PEČENÉ PAPRIKY

POSTUP:
Příprava trvá asi 35 min.
Na oleji osmahněte nadrobno 
nakrájenou cibuli a česnek. Přidejte 
mleté maso a orestujte dohněda. Přilijte 
rajčata z plechovky, dochuťte solí, 
pepřem a bylinkami. Přikryjte poklicí 
a duste na střední stupeň cca 15 minut. 
Na konci vmíchejte připravenou rýži. 
Troubu předehřejte na 200 °C. Papriky 
omyjte, od stopky rozkrojte a vydlabejte 
semínka. Naskládejte do pekáče 
vymazaného olivovým olejem. Pečte 
samotné 10 minut. Naplňte masovou 
směsí a pečte cca 20 minut. Zasypejte 
strouhaným sýrem a dopečte na barvu.

Tip navíc 
Papriky na talíři doplňte 
křupavým salátem a vinaigrette 
zálivkou. Tu jednoduše připravíte 
z kvalitního extra panenského 
olivového oleje, vinného octa, 
trošky soli a pepře. Nejenže 
jídlo bude krásně vypadat, ale 
do jídelníčku dostanete porci 
zeleniny navíc.



SUROVINY (4 PORCE)
 4 středně velké řepy (asi 400 g)
  1,5 lžíce olivového oleje
  1 červená cibule
  125 g mixu salátových listů
  100 g fety
  20 g ořechů (kešu, vlašské…)
  10 g dýňových semínek
  1 střední pomeranč
  sůl, pepř
  lístky máty / klíčky na ozdobu
 rozmarýn nebo tymián

Na dresink:
 3 lžíce olivového oleje
  3 lžíce pomerančové šťávy
 1 lžička dijonské hořčice
  pepř, sůl

 

SALÁT S ŘEPOU,  
FETOU A POMERANČEM

POSTUP:
Příprava trvá asi 60 min.
Troubu předehřejte na 200 °C. Řepu oloupejte a nakrájejte  
na stejně velké klínky. Osolte, opepřete a zakápněte olivovým olejem.  
Podle chuti přidejte rozmarýn nebo tymián, zabalte do alobalu a pečte 
30–40 minut. Oloupejte cibuli, nakrájejte na klínky a na posledních 10 minut 
přidejte k řepě. Ostrým nožem zkuste, zda jsou řepa i cibule upečené. Pokud 
ano, nechte vychladnout. Do talířů rozprostřete salát, přidejte mátu, cibuli 
a zamíchejte. Přidejte řepu, rozdrobte fetu a posypte nasekanými ořechy. 
Přidejte dílky pomeranče a posypejte dýňovými semínky.
Na dresink smíchejte šťávu z pomeranče a dijonskou hořčici. Vmíchejte olivový 
olej, přidejte špetku soli a pepře. Dresink můžete přimíchat rovnou k salátu, 
případně ho nechat v mističce na stole.

Tip navíc 
Máte naspěch, potřebujete ušetřit 
čas a zároveň si pochutnat? Sáhněte 
po předvařené vakuově balené řepě. 
Kromě salátů se skvěle hodí třeba 
do smoothies nebo pomazánek.



  4 hrnky ovesných vloček  
smíchaných půl na půl  
s pohankovými
  ½ hrnku semínek a nasekaných 
ořechů (kešu, vlašské...)
  ½ lžičky soli
  ½ lžičky skořice

DOMÁCÍ GRANOLA 

POSTUP:
Příprava trvá asi 35 min. 
Troubu předehřejte na 180 °C. Velký pečicí plech vyložte pečicím papírem. 
Ve velké míse smíchejte vločky, ořechy, semínka a sušené ovoce. Přidejte 
sůl a skořici. Promíchejte. Přidejte olej, med nebo javorový sirup a vanilkový 
extrakt. Důkladně promíchejte tak, aby všechny vločky a ořechy byly obalené.
Lžící rozprostřete v tenké vrstvě na předem připravený plech s pečicím papírem. 
Pečte cca 25 minut do zlatova a průběžně promíchávejte. Po vychladnutí 
rozlámejte na menší kousky, přidat můžete i nasekanou čokoládu. Doplňte 
citrusy a lístky máty. Ideální porce granoly záleží na vaší potřebě energie 
a fyzické aktivitě, zpravidla je to 30–50 g. Skladujte v uzavíratelné nádobě.

  ½ hrnku rozpuštěného kokosového 
nebo olivového oleje

  ½ hrnku medu nebo javorového sirupu
  1 lžička vanilkového extraktu
  hrst sušeného ovoce (mango, maliny...)
  lístky máty na ozdobu

Tip navíc 
Granolu podávejte 
s bílým jogurtem nebo 
mlékem. Pokud máte 
problémy s trávením 
laktózy, zkuste bílý 
bezlaktózový jogurt 
z řady FREE.

SUROVINY (4 PORCE)



POSTUP:
Příprava trvá asi 35 min. 
V hluboké pánvi na oleji osmahněte cibuli, 
česnek a zázvor asi 5 minut, až cibule  
zesklovatí. Přidejte curry pastu, chilli,  
a restujte další 2–3 minuty. Přidejte 
mrkev, petržel, rajče, koriandr a ještě  
3 minuty restujte. Vlijte kokosové mléko, 
rybí omáčku, osolte a přiveďte k varu. 
Vařte do změknutí kořenové zeleniny  
a brambor, přidejte šťávu a kůru z limety. 
Po změknutí všech druhů zeleniny vše 
rozmixujte ponorným tyčovým mixérem. 
Omáčka se nám rozmixováním zeleniny 
zahustí, přidejte nakrájené pak choi, 
brokolici a krevety. Poté vařte ještě 
5 minut. Podávejte s rýží, koriandrem  
a klínky limety.

SUROVINY (4 PORCE)
 2 cibule nasekané na jemno
 3 lžíce zelené curry pasty
 1 nakrájená chilli paprička
  20 g nastrouhaného čerstvého 
zázvoru
 1 mrkev nakrájená na kostky
 1 petržel nakrájená na kostky
 1 brambora nakrájená na kostky
 1 rajče nakrájené
  3 stroužky česneku nahrubo  
rozmačkané
 1 brokolice rozebraná na růžičky
 400 ml light kokosového mléka
 2 nakrájené pak choi
 300 g krevet
  šťáva a kůra z 1 limety  
+ klínky k podávání
  čerstvý koriandr do omáčky  
a na ozdobení hotového pokrmu
 rýže k podávání
 olej na tepelnou úpravu
 rybí omáčka
 sůl, pepř

THAJSKÉ CURRY S KOKOSOVÝM MLÉKEM

Tip navíc 
Nebojte se střídat druhy rýže 
k servírování. Jednou sáhněte 
po basmati variantě, příště 
zase po rýži divoké. Jídlo 
bude krásně vypadat, skvěle 
chutnat a vy se vyhnete nudě 
v jídelníčku.



CHAI LATTÉ

SUROVINY (4 PORCE)
  3 sáčky Darjeeling čaje
  2 hrnky vody
  cca 10 cm zázvoru, oloupaného 
a nakrájeného na tenké plátky
  2 kousky celé skořice
  4 kousky hřebíčku

POSTUP:
Příprava trvá asi 15 min. 
Do rendlíku nalijte vodu, vsypte koření a čerstvý zázvor.  
Přiveďte k varu a nechte asi 6 minut vařit na mírném plameni.  
Přidejte do rendlíku sáčky čaje a vařte dalších 5 minut. Poté odstavte a sceďte. 
Oslaďte cukrem/medem podle chuti. Asi do 1/3

 hrnku nalijte čaj a dolijte 
našlehaným mlékem.
Podávejte horké, můžete posypat mletou skořicí.

  ½ lžičky práškového kardamomu
  ½ lžičky vanilkové pasty
  špetka muškátového oříšku
 třtinový cukr/med na oslazení
 2 hrnky mléka

Tip navíc 
Vegani mohou sáhnout 
po alternativě v podobě 
rostlinného nápoje. Myslete 
ale na to, že co týče obsahu 
makroživin, kravskému 
mléku může konkurovat 
pouze nápoj sójový.



Jak získat nádobí Dolce Vita?
1.  Staňte se členy BILLA Bonus clubu. 

 Vyplňte registrační formulář u pokladny,  
po vyplnění dostanete svou BILLA kartu.  
Nebo si stáhněte do mobilu aplikaci „BILLA Czech“.

 
2. Nakupujte v BILLE a sbírejte body na svoji BILLA kartu.
 
3.  Pokud máte na své BILLA kartě 250 a více BILLA bodů, 

můžete získat za body a doplatek nádobí Dolce Vita.
 
(Aktuální počet BILLA bodů zjistíte na konci účtenky  
při každém nákupu nebo v aplikaci)

Výhody členství BILLA Bonus clubu

Gusto magazín 
zdarma

Klubové 
ceny

10% 
narozeninová 

sleva

Slevy u našich 
partnerů

Aplikace do 
telefonu

Slevy na zájezdy 
BILLA Travel

Atraktivní 
kampaně pro 
členy klubu



Pořadatelem je BILLA, spol. s r. o. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nabízené druhy výrobků, změnit pravidla této akce 
či akci zrušit. Právo na koupi výrobku dle pravidel této akce nelze vymáhat právní cestou ani nelze po pořadateli místo nich vymáhat 
finanční hotovost. Tato reklama není nabídkou ani výzvou k podávání nabídek, jde o dokument určený výhradně k marketingovým 
a propagačním účelům. BILLA, spol. s r. o., si vyhrazuje právo na opravu případných tiskových či jiných podobných chyb. 

Mgr. Tereza Havlínová,  
nutriční specialistka
Tereza věří, že každý z nás se může  
ve svém těle cítit lépe bez extrémů  
a zbytečných diet. Pomáhat ostatním  
ke zdravému životnímu stylu je pro ni životní 
vášeň, píše odborné články, poskytuje  
individuální poradenství a zakládá si  
na udržitelnosti i pestrosti jídelníčku.  
Proto také neustále objevuje nové zdravé 
recepty z kvalitních surovin. Některé z nich 
si teď můžete vyzkoušet i u nás.


