
храната, която обичате!
рецептите, на които се доверявате!
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Пъстроцветнаорзо салата

Козуначетав саксийки
Шоколадова тортас маракуя

Салата с яйца,цвекло и бекон

Агнешки котлетис розмарин

Б
Р

О
Й

 1
09

 • 
9 

А
П

РИ
Л 

20
14

 • 
Ц

ЕН
А

: 1
,9

9 
Л

В
. 

СТРАНИЦИ 
76

1,99ËÂ.

IS
S

N
 1

31
32

33
4

9
 

77
13

13
 

23
32

25
07

ВЕЛИКДЕН Е!

На гостиМирослава Кацарова

Салата с руколаи спанак
  Агнешки котлетис ризото и сос ХоландезПлетен козунакс бадеми

Всичкоза яйцата

празнични шоколадови торти
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ЗвеЗдите на шокоЛада  
великден и шоколадът си 
подхождат така както 
минзухарите и пролетта. нашият 
експерт джейн създава шест 
изключителни рецепти и обяснява 
как правилният избор на шоколад 
може да превърне вашите печива 
и десерти в нещо наистина 
специално за празника. 

няма как великден да мине без 
яйца. в този брой ще дадем 
главната роля на един от най-
многостранните и многолики 
продукти в кухнята – яйцето. Ще 
ви покажем наистина любопитни 
и нестандартни предложения – 
торта с патешки яйца, шотландско 
ястие с пъдпъдъчи яйца, пица с яйце, 
испанска тортиля, суфле „Мак енд 
чийз” и португалски яйчени тарти.
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краен срок За Заявка – 11 Март
  

Ще ви улесним, като ви покажем стъпка по стъпка 
как да направите традиционен великденски козунак, 
както и шоколадови яйца, които да украсите 
собственоръчно и да подарите на приятелите си. 
Ще ви разкрием и техники за работа с шоколад, 
които всеки начинаещ шоколатиер трябва 
задължително да усвои.

тази година ще ви предложим едно различно и много близко до нас великденско меню – 
гръцки рецепти за посрещане на празника за шестима. то включва задушен гигантски 
маслен боб, бавно печено агнешко бутче с маслини и дафинов лист, ориз със спанак, 
хумус, традиционна гръцка салата и за десерт баклава, разбира се.

броят ще бъде рекламиран в следните канали:
вестници: Монитор и телеграф;  
списания: Moda, glaMoUR и Hello!
радио (спотове 30”): бГ радио, energy, радио нова, 
радио 1, сити радио, витоша, веселина
телевизия (спотове 30”): 24 kitchen;  
киносалони арена
в обектите на In Medio, Relay, one minute и lafka 
(над 800 в цялата страна) броевете ще бъдат на 
специална позиция.
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