Pevně. Spolehlivě. Srdcem.

Vážení přátelé,
možná jste to někdy sami zažili. Když máte k něčemu

Požádali jsme jednoho z nejrespektovanějších českých

mimořádný vztah, dáte tomu obvykle jméno; ať už je to

šéfkuchařů Jana Pýchu, aby ke každému našemu cementu

plyšák z dětství, první auto, nebo třeba králík v babiččině

sestavil jeden recept na letní grilování. Každý recept je,

králíkárně. Zkuste zavzpomínat...

stejně jako naše cementy, něčím specifický. Koresponduje

Jméno vybíráme obvykle tak, aby popisovalo to, co je pro

s vlastnostmi vybraného cementu a především si na

daný objekt lásky typické. A tak to máme i my v Holcimu.

každém dokonale pochutnáte.

Naše produkty milujeme. V loňském roce jsme jim proto
ke stoletému výročí firmy nadělili jména. Sedm základních

Grilování je velmi snadné, pokud dodržíte správný

cementů, sedm typických vlastností, sedm jmen:

postup. Proto jsme pro vás mimo hotových pokrmů

FESTIS, MAXIMUS, ASPER, SOLIDUS, FUTURIS, MIXTUS,

nafotili i několik záběrů demonstrujících klíčové okamžiky

FERRUS.

přípravy jídla. Pokud se jimi budete řídit, bude těžké
udělat chybu.

O lásce se říká, že prochází žaludkem. A ačkoli se to nezdá,
provoz cementárny a gastronomického provozu se až

Budeme rádi, pokud naši minikuchařku vezmete v létě

tak neliší. Na prvním místě jsou vždy kvalitní suroviny,

na zahradu mezi své přátele a společně zkusíte některé

správný

z lahůdek připravit. Věříme, že s „Cementy na grilu” se

technologický postup, dlouholeté zkušenosti

a konečně také způsob, jakým je zákazníkovi doručena

stanete králem grilovací sezony!

jeho objednávka „na stůl“.
Léto je v plném proudu, tak proč nevzít naše cementy na
gril a neužít si s nimi trochu potěšení?

Zdeněk Kadlec
Obchodní ředitel a člen představenstva
Holcim (Česko) a.s.

Seznamte se...
Jan Pýcha – kreativní šéfkuchař a světoběžník dbalý tradice
Světový rozhled po nejmodernějších trendech a zároveň

kuchařských komisí, je lektorem Kulinářské akademie

cit pro domácí kuchyni. Tak by se dal popsat kulinářský

pod záštitou EU a členem Weber Grill Akademie. V letech

rukopis Jana Pýchy, jednoho z nejrespektovanějších

1991-1998 Jan Pýcha předsedal Pražské a středočeské

šéfkuchařů současnosti. Jeho kariéra je pestrá a lemovaná

pobočce Asociace kuchařů a cukrářů ČR, několik let také

četnými zahraničními zkušenostmi i profesními úspěchy.

spoluvlastnil vyhlášenou gurmánskou restauraci Rybí trh.

Vařit začínal u tankového praporu během základní
vojenské služby, ale hned poté následuje výčet zvučných

V současné době je Jan Pýcha majitelem restaurantu

restaurantů, hotelů a destinací, kde působil jako

Pod Zámkem v Průhonicích, kde připravuje jak tradiční

specialista a šéfkuchař. Za všechny jmenujme alespoň

české speciality, tak i mezinárodní kuchyni, doplněnou

pražské hotely Ambassador a International, prestižní

širokým výběrem čerstvých ryb. Při troše štěstí se s ním

restaurant Flambée nebo restauraci Castle Praha Tokio

můžete setkat i osobně. Patří totiž ke generaci kuchařů,

v Japonsku. Následovaly stáže v Jižní Koreji, Singapuru

která je zvyklá komunikovat se svými hosty přímo na

a pracovní pobyt u francouzského gastronoma Patrika

place. Navzdory četným úspěchům a oceněním neztrácí

Pagése. Své umění a kouzlo české gastronomie ale Jan

kuchařský mág a špičkový restauratér smysl pro humor:

Pýcha šířil i v Belgii, Hongkongu, Moldávii nebo Jižní
Africe.

„Jsem skromný Pýcha, který nepředchází pád, ale zážitek
z dobrého jídla. Důkazem toho budiž i tato kuchařka.

A protože cit uznávaného odborníka pro snoubení

Všem příznivcům Holcimu a lahodných pokrmů přeji

moderních a tradičních pokrmů se stával věhlasným,

dobrou chuť!“

dostavila se i četná profesní ocenění. Jan Pýcha je mimo
jiné držitelem bronzové a stříbrné medaile z kuchařské
olympiády Berlin IKA, Zlaté medaile Magdaleny Dobromily
Rettigové a nejnověji i nejvyššího profesního ocenění
Asociace kuchařů a cukrářů ČR – Zlatého kříže sv. Vavřince.
Kromě toho působí jako stálý člen mnoha soutěžních

Grilované krevety Festis
s thajskou chilli omáčkou

Holcim Festis I Portlandský cement CEM I 42,5 R

Grilované krevety Festis
s thajskou chilli omáčkou
Přímý žár, doba grilování cca 5 min.
20 g másla

Ocasní části krevet zbavíme krunýře (1), nařízneme (2)

2 stroužky česneku

a vyjmeme střívko (3), pokapeme olivovým olejem

2 lžíce rýžového octa
1 lžíce hnědého cukru

2 ks středně pálivých chilli papriček
150 ml vody rozmíchané s kávovou
lžičkou škrobu
12 čerstvých krevet Black Tiger
olivový olej, sůl
šťáva z jedné limetky

2

3

4

5

6

• Výroba betonů nejvyšších tříd
• Namáhavé a předepínavé konstrukce, konstrukce ze železobetonu
nakrájenou chilli papričku, česnek, cukr a za stálého
• Mostní prvky
míchání orestujeme
do karamelova.
Stáhneme na mírný
stropní konstrukce
• Odlehčené
oheň, zalijeme
octem, citronovou šťávou a vodou
• Pórobeton
s rozmíchaným
škrobemzboží
(5). Vše provaříme do zhoustnutí,
• Betonové
pokud bude
potřeba, dochutíme špetkou soli. Krevety
• Dlažba
dáme na •
rozpálený
rošt (6) a krátce grilujeme po obou
Střešní tašky
a šťávou z limetky a necháme půl hodiny odležet (4).

OBLAST POUŽITÍ
Máslo

1 lžíce citronové šťávy

1

rozehřejeme v kastrůlku, přidáme na jemno

stranách, dokud se nám nezbarví do růžova.

• Rychlý nárůst počátečních pevností
Podáváme• Vysoké
s pálivou
omáčkou,
kouskem limetky
konečné
pevnosti
a toastem•z Vyšší
bíléhovývin
chleba.
hydratačního tepla při procesu tuhnutí a tvrdnutí
• Možnost betonáže i v chladném prostředí
• Možnost rychlého doformování a snížení energetické náročnosti
• Méně vhodný pro velkoobjemovou betonáž

VLASTNOSTI

95-100 %
Vyšší vývin
hydratačního tepla

Rychlý nárůst
počátečních pevností

Obsah
slínku

T-bone steak Maximus

s bylinkovým máslem
a salátem z fazolových lusků

Holcim Maximus I Portlandský cement CEM I 52,5 R

T-bone steak Maximus

s bylinkovým máslem a salátem z fazolových lusků
Přímý a nepřímý středně silný žár, doba grilování cca 25 min.
1 ks T-bone steaku

Hodinu před grilováním maso vyndáme z ledničky

hrubozrnná mořská sůl

a necháme ohřát na pokojovou teplotu. Po obou stranách

1 stroužek česneku

• Výroba betonů nejvyšších tříd
předepínané konstrukce
• Náročné
pak pootočíme
o
90°
grilujeme dále,
až nám vznikne
ze železobetonu
• Namáhavéa konstrukce
efektní mřížka
(4). Pak obrátíme
a dáme péci mimo
konstrukce
• Tenkostěnné
rozžhavené
uhlí a zakryté
prvky poklopem grilujeme, dokud
• Mostní
vnitřní teplota
nedosáhne zhruba 50°C. Je dobré použít
• Prefabrikáty
vpichovací• Malty
teploměr,
který pevnostních
ukáže vnitřnítříd
dosaženou
vysokých
vhodný
pro velkoobjemovou
betonáž
teplotu. Steak
vyjmeme
z grilu
(5), přikryjeme alobalem
• Méně

vinný ocet

(6) a necháme ještě půl hodiny odpočinout. Vnitřní teplota

150 ml olivového oleje

během této doby ještě stoupne asi o 5°C. Podáváme

čerstvě mletý černý pepř
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osolíme a opepříme (2, 3). Maso dáme na rošt nad

OBLAST POUŽITÍ

rozžhavené uhlí a grilujeme, dokud se nám nevypálí mříž,

bylinkové máslo
200 g fazolových lusků
1 lžíce dijonské hořčice
1 šalotka

nárůst
počátečních
pevností
VLASTNOSTI
• Rychlý
s bylinkovým
máslem
a salátem
z fazolových
lusků.

Fazolky očistíme a ve slané vodě povaříme do křupava.
Bleskurychle zchladíme v ledové vodě s ledem (zachovají
si tak svěží barvu) (1). V misce si vyšleháme olivový olej

• Vysoké konečné pevnosti
• Vyšší vývin hydratačního tepla při procesu tuhnutí a tvrdnutí
•

umožňuje betonáž i pod 5 °C
Možnost rychlého odformování

s dijonskou hořčicí, utřeným stroužkem česneku, jemně
nasekanou šalotkou a trochou vinného octa. Dle chuti
osolíme, opepříme a zlehka promícháme s připravenými
95-100 %

studenými lusky. Na povrch můžeme ogrilovat tenké
plátky slaniny či špeku.

Vyšší vývin
hydratačního tepla

Rychlý nárůst
počátečních pevností

Obsah
slínku

Hamburger Asper
s bramborovými hranolkami

H
CE

Holcim Asper I Portlandský struskový cement CEM II/A-S 42,5 R

Hamburger Asper
s bramborovými hranolkami

Střední žár, doba grilování cca 4 min. z každé strany
950 g hovězího masa

Maso odblaníme a na masovém strojku semeleme (1).

z vrchního šálu mladého býka

V míse důkladně promícháme maso s utřeným česnekem,

2 cibule na zdobení

• Výroba betonů středních a vyšších tříd
železobetonu a předpjatého betonu
• Výroba
bulky cca 1 Mostní
cm silnéa tenkostěnné
(4). Pokládámekonstrukce
na gril a pečeme
•
při mírném
žáru cca 4 min.a velkoplošné
z každé strany
(5). Před
betonáže
• Velkoobjemové
podáváním
polovinu bulky salátem a ostatními
Prefabrikace
• obložíme
ingrediencemi
na zdobení.
Hamburger dle chuti potřeme
výrobky
• Betonové
hořčicí, kečupem
či majonézou.
stavby Obložíme plátky cibule
• Základové
a přiklopíme
druhou polovinou.
stavby Plech na pečení v grilu
• Průmyslové

kečup, majonéza, hořčice

postříkáme olejem ve spreji, vyložíme předsmaženými

ledový salát

hranolkami, které rovněž lehce postříkáme olejem a dáme

4 stroužky utřeného česneku
1 menší cibule
2 lžičky worchestrové omáčky
1 lžíce dijonské hořčice
sůl, čerstvě umletý pepř

2 rajčata
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najemno nakrájenou cibulí a ostatními ingrediencemi (2,

OBLAST POUŽITÍ

3). Vytvarujeme placky o velikosti průměru hamburgerové

Rychlý nárůst počátečních pevností
VLASTNOSTI
do grilu •
pod poklop péci. Za občasného promíchání

• Vysoké konečné pevnosti
• Vyšší vývin hydratačního tepla při procesu tuhnutí a tvrdnutí

pečeme do zlatova (5).

•

umožňuje betonáž v chladném prostředí
Možnost rychlého odformování

80-94 %
Vyšší vývin
hydratačního tepla

Rychlý nárůst
počátečních pevností

Obsah
slínku

Jehněčí kýta Solidus

se sirupem z javoru a pomerančů

Holcim Solidus
CEM II/B-S 32,5 R

Holcim Solidus I Portlandský struskový cement CEM II/B-S 32,5 R

Jehněčí kýta Solidus
se sirupem z javoru a pomerančů
Holcim Futuris
Nepřímý středně silný žár, doba grilování cca 2 hod.
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Portlandský cement s vápencem
CEM II/A-LL 42,5 R

Jehněčí kýtu částečně vykostíme (vyšroubujeme stehenní
a pánevní kost) (1). Kořenící přísady jemně nasekáme
a smícháme s olivovým olejem, dobře zatřeme do masa
i v místech, kde byly kosti (2), a necháme při pokojové

Holcim Futuris
CEM II/A-LL 42,5 R

teplotě asi 1 hodinu odležet. Ingredience na sirup svaříme
1,5 kg jehněčí kýty
a necháme stranou. Jehněčí kýtu napíchneme na
2 lžíce olivového oleje
grilovací rožeň (3) a dáme na nepřímý žár péci pod
3 stroužky česneku
poklop.
cca směsi
3/4 hod.
Mezitímažsipo
namočíme
od nižších
vyšší třídy
• Betonové
OBLAST POUŽITÍ Grilujeme
dubové
štěpy.
Když
je
kýta
v
jádru
propečená
2 lžičky hrubozrnné mořské soli
• Velkoobjemové a velkoplošné betonážena
teplotu cca 50°C (4), přidáme do žhavého uhlí
snítka čerstvého rozmarýnu
Klasickéštěpy
stavební
práce
– zdicípřipraveným
cementové malty
namočené•dubové
a kýtu
potřeme
čerstvě namletý černý pepř
Prostý a vyztužený
beton
sirupem. •
Zaklopíme
a necháme
udit ještě dalších
cca 20 min.
Pak
poklop
odstraníme
a necháme ještě
Na sirup:
Základové stavby
• žáru
na
přímém
udělat
kůrčičku
(5)
za
stálého potírání
120 ml pomerančové šťávy
vod
• Vhodný pro prostředí agresivních
zbytkem sirupu. Karotky očistíme a krátce povaříme
100 ml javorového sirupu
čističky,
opěrné
v mírně osolené
vodě,
aby zdi)
zůstaly tuhé. Vychladíme
Hloubkové
a vodní
stavby
vany, jezy)
2 lžíce medu
v ledové •
vodě
a necháme
okapat.
Gril(přehrady,
předehřejeme
na
přímou
střední
teplotu.
V
misce
promícháme
1 lžíce octa balsamico
• Průmyslové stavby (nádrže, chladicí věže)
Portlandský cement s vápencem
rozpuštěné máslo s medem, octem, špetkou soli
1/2 lžičky hrubozrnné mořské soli
a pomerančovou kůrou. Vložíme mrkve a ze všech stran
Karotky s pomerančovou kůrkou:
je v nálevu okoupeme. Takto připravené mrkve kleštěmi
vybereme •z Nižší
nálevu,
položíme
napříč na
grilovací
rošt tuhnutí
vývin
hydratačního
tepla
při procesu
VLASTNOSTI
10 karotek
a grilujeme sVysoké
uzavřeným
poklopem
na
přímém
středním
konečné pevnosti
•
100 g medu
žáru 4-6 min., až trochu zkaramelizují. Občas obratíme,
vhodnýpo
pro
práce,
kde segrilovaných
požaduje rychlý nárůst
• Méně mřížky
80 g rozpuštěného másla
aby byly vypálené
celém
obvodu
vysoká do
odolnost
proti zálivky
mrkví (6). Popevností
ugrilováníavložíme
zbylé prohřáté
kůra z pomeranče
a
posypeme
sekanou
petrželkou.
5 g balsamico octa
sekaná petrželka
65-79 %
Nižší vývin
hydratačního tepla

Pomalý nárůst
počátečních pevností

Obsah
slínku

Banány Futuris

v karamelu s kokosem

Holcim Futuris I Portlandský cement s vápencem CEM II/A-LL 42,5 R

Holcim Futuris
CEM II/A-LL 42,5 R

Banány Futuris
v karamelu s kokosem a pomerančem
Holcim Futuris
Silný žár, doba grilování cca 5 min.
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Portlandský cement s vápencem
6 lžic třtinového cukru
•
POUŽITÍ42,5
3 lžíce nastrouhanéhoCEM
kokosu OBLAST
II/A-LL
R
•
6 velkých banánů

Ve 2 lžících rumu rozpustíme 6 lžic cukru, směs přivedeme

do varu a vaříme, dokud nevznikne zlatavý karamel.
Přidáme nastrouhaný kokos a pomerančovou kůru. Ještě

Konstrukce z prostého betonu a železobetonu pro všechny běžné pevnostní třídy betonů
Základové stavby
vychladnout.Průmyslové
Ztuhlý karamel
rozlámeme na kousky (1)
stavby
a v mixéru Prefabrikace
rozdrtíme na sypkou směs. Omyté banány
ve slupce neloupeme
rozřízneme podélně napolovic (2).
Betonovéavýrobky
Pokapeme zbylou
z pomeranče
Omítkyštávou
a cementové
maltya řezné plochy
tekutý karamel vylejeme na pomaštěný plech a necháme

1 pomeranč

2 lžíce rumu
olej na pomazání plechu
Rumové Mascarpone:
100 ml Mascarpone

•
•
•
•
posypeme kokosovým karamelem (3, 4). Vložíme na gril (5)
nárůst5počátečních
než u portlandského cementu
VLASTNOSTI
• Pomalejší
a při středním
žáru grilujeme
minut, dokudpevností
se karamel

přispívá rovněž
neroztaví a nezezlátne
(6). k eliminaci smršťovacích trhlin
100 ml šlehačky 33% Portlandský cement s vápencem
• Vysoké konečné pevnosti srovnatelné s portlandským cementem
2 lžíce moučkového cukru
• Vyšší vývin hydratačního tepla při procesu tuhnutí a tvrdnutí umožňuje betonáž
Do misky dáme Mascarpone, šlehačku, moučkový cukr

chladném
prostředí
a lžíci rumu, vvše
vyšleháme
do hustého krému.

• Přítomnost vápence přináší výrazně lepší zpracovatelnost betonů

(Servírovat můžeme i s vyšlehanou smetanou či bílkovým
sněhem.)

•

Holcim Futuris
CEM II/A-LL 42,5 R

1 lžíce rumu

a vysoce estetický finální vzhled betonového díla
Jemně mletý vápenec má přímý vliv na snížení nebo odstranění
odlučování vody a stabilizaci barevnosti betonu

80-94 %
Nižší vývin
hydratačního tepla

Pomalý nárůst
počátečních pevností

Obsah
slínku

Grilované Mixtus ryby

s citronovou šalotkou

Holcim Mixtus I Portlandský směsný cement CEM II/B-M (S-V) 32,5 R

Grilované Mixtus ryby
s citronovou šalotkou
Holcim Futuris
Přímý středně silný žár,

doba grilování cca 3-5 min. na každé straně, dle velikosti ryb

1

2

3

4

5

6

Portlandský cement s vápencem
2 ks vykuchaných cípalů
•
POUŽITÍ42,5
2 ks vykuchaných makrel
CEMOBLAST
II/A-LL
R
•
Oloupané šalotky nakrájíme na kolečka a orestujeme ve

olej na potření
Na marinádu:

Holcim Mixtus
CEM II/B-M (S-V) 32,5 R

zvláště
a vyztuženého
betonu
třetině oleje.Výroba
Přilijeme
ocet prostého
a necháme
svařit tekutinu

250 ml olivového oleje

2 stroužky jemně nasekaného česneku
šťáva ze dvou citronů + nastrouhaná kůra

Betonové
a astředních
na polovic (1).
Přidáme směsi
ostatnínižších
suroviny
nechámetříd
přejít

•
Zdicí cementové
malty
osušíme a• odstřihneme
ploutve
(2, 3). Zevnitř osolíme
Základové betony
•
mořskou solí a opepříme (4). Držák na ryby potřeme
• Běžné stavební práce
olejem a vložíme ryby (5). Klademe na rozpálený rošt.
Velkoobjemové
velkoplošné
betonáže
varem. Odstavíme
a nechámea na
teple. Opláchnuté
ryby

V polovině doby pečení obrátíme a necháme opéci
z druhé strany (6). Nesmíme ryby vysušit.

2 čajové lžičky nasekané
čerstvé máty
VLASTNOSTI
Portlandský
cement
s vápencem• Nízký vývin hydratačního tepla, což je předností
1 čajová lžička jemně nasekaného koriandru

velkoobjemových
Servírujeme při
s čerstvou
francouzskoubetonážích
bagetou.

125 ml bílého vinného octa

• Zvýšená odolnost proti účinkům agresivního prostředí

8 šalotek

•

Holcim Futuris
CEM II/A-LL 42,5 R

pepř, mořská sůl

v přímé závislosti na obsahu strusky
Méně vhodný pro práce, kde se požaduje rychlý nárůst pevností
a vysoká odolnost proti mrazu

65-79 %
Nižší vývin
hydratačního tepla

Pomalý nárůst
počátečních pevností

Obsah
slínku

Špízky Ferrus

z kuřecích jatýrek s kešu krustou
a se závitky z cukety a sýra Tofu

Holcim Ferrus I Vysokopecní cement síranovzdorný CEM III/B 32,5 N-SV

Špízky Ferrus
z kuřecích jatýrek s kešu krustou
Futuris
a se závitkyHolcim
z cukety a sýra
Tofu

1

2

3

4

5

6

Portlandský cement s vápencem
Na špízky Satay:
•
OBLAST POUŽITÍ42,5
R
500 g kuřecích jatýrekCEM
zbavených II/A-LL
žilek
•
Přímý středně silný žár, doba grilování cca 8 min.

Bambusové Betonové
špízky namočíme
40 min.tříd
do studené
nižších ana
středních
vody. Na rozehřátém oleji orestujeme citronovou trávu,
Velkoobjemové
velkoplošné
betonáže
česnek a chilli
papričky s kešua oříšky.
Přidáme
arašídové
1 lžíce olivového oleje
Prostý mléko,
a vyztužený
beton šťávu a zvolna
máslo, kokosové
limetkovou
1 nasekaný stroužek česneku
vaříme do zhoustnutí
(1). Necháme
Zdicí cementové
malty vychladnout. Kuřecí
jatýrka promícháme
s
kešu
pastou
(2) a napichujeme na
5 lžic arašídového másla
Základové stavby
bambusové špízky (3). Grilovací rošt potřeme trochou
100 g jemně nasekaných kešu
Hloubkové
stavby (čističky,
zdi)
oleje a grilujeme
při prudkém
žáru po opěrné
obou stranách
150 ml kokosového mléka
Průmyslové
stavby
(nádrže,
chladicí
věže)
cca 5 min. (4). Konce cuket odřízneme a nakrájíme podélně
na tenké plátky.
Ty z obou
stran potřeme
olejem,
osolíme
šťáva z jedné limetky
Vhodný
v prostředí
agresivních
vod
a prostředí vyšších teplot
a opepříme. Při středním žáru grilujeme z každé strany
1 lžička cukru
2 min. (5). Pak je sejmeme z grilu a do každého plátku
Portlandský cement s vápencem
1 lžička jemně sekané středně pálivé
zabalíme kousek sýra, zakápnutý sojovou omáčkou.
trvanlivost
VLASTNOSTI
NapíchnemeVysoká
na bambusový
špízek a grilujeme při nízkém
chilli papričky
Vysoké
konečné
žáru
po
obou
stranách
asi
4 pevnosti
min. (6). Po upečení opět
1 lžička jemně nasekané citronové trávy
pokapeme sojovou
omáčkou.
Při procesu
tuhnutí nízký vývin hydratačního tepla pod 270 J/g

Na závitky:
2 cukety
4 lžíce olivového oleje
čerstvě umletý pepř, sůl
200 g sýra Tofu
slaná sojová omáčka na pokapání

•
•
•
• Není vhodný pro práce, kde se požaduje rychlý nárůst pevností

Holcim Futuris
CEM II/A-LL 42,5 R

Holcim Ferrus
CEM III/B 32,5 N-SV

•
•
•
•
•
•

a vysoká odolnost proti mrazu

20-34 %
Nižší vývin
hydratačního tepla

Pomalý nárůst
počátečních pevností

Obsah
slínku

Cement na grilu
Telecí hřbet v krustě
cementu a čtyř pepřů

Takto grilujeme maso u nás v cementárně. Vám ale důrazně doporučujeme cement
z receptu vypustit a držet se původní receptury.

Cement na grilu

Telecí hřbet v krustě cementu a čtyř pepřů
s chilli papričkami a grilovanou zeleninou

1

2

3

4

5

6

Přímý silný žár a nepřímý střední žár, doba grilování cca 15 min.
1 kg telecího vykoštěného hřbetu

Telecí hřbet potřeme lehce olejem a vyválíme ve směsi

hrst nadrcených pepřů

pepřů, soli a chilli papriček (1, 2). Necháme v pokojové

(zelený, růžový, černý a bílý)

teplotě cca 1 hodinu odstát. Vložíme na gril na prudký
žár (3, 4), aby se nám vypálily mřížky (5). Pak stáhneme

2 nasekané chilli papričky

stranou na nepřímý žár a pomalu propékáme, ale hlídáme

1 lžíce mořské hrubozrnné soli

vnitřní teplotu, aby nepřekročila 55°C (5). Maso odložíme

olivový olej na potření

pod alobal a necháme cca 15 min. odpočinout. Libovolnou

různé druhy zeleniny či hub

zeleninu nakrájíme na plátky cca 1 cm silné. (Cuketu a lilek
nasolíme a necháme tzv. vypotit, aby se nám vylouhovala
přebytečná voda. Než je dáme na gril, osušíme je čistou
utěrkou.) Plátky zeleniny na řezu potřeme olejem
a grilujeme na prudkém žáru z obou stran tak, aby zelenina
byla uvnitř upečená, ale ještě trochu křupavá (6). Na talíři
ji lehce osolíme a potřeme rozmixovanými lístky čerstvých
bylinek (pažitka, petrželka, bazalka, tymián, rozmarýn)
s česnekem v olivovém oleji.

Pevně. Spolehlivě. Srdcem.
Jsme Holcim (Česko), člen mezinárodní skupiny Holcim se sídlem ve švýcarském Curychu. Ve více než 70 zemích
světa zaměstnáváme 80 000 lidí s ročním obratem okolo 450 miliard korun.
V České republice provozujeme vlastní cementárnu, pískovny a síť betonáren s profesionálním zákaznickým
servisem. I když těžíme z mezinárodních znalostí a zkušeností, produkty, které od nás zakoupíte, jsou vyrobeny
zde v Česku, z českých surovin, českýma rukama.
Při našem podnikání klademe mimořádný důraz na udržitelný rozvoj a sociální zodpovědnost.
Holcim je zařazen do Dow Jones Sustainability Index. V roce 2012 jsme oslavili 100 let od založení naší společnosti.

A na závěr...
Odborných rad a postupů ohledně grilování najdete v kuchařkách nebo na internetu mnoho.
Na závěr naší minikuchařky proto uvádíme několik doporučení, která jsme během „natáčení” zachytili z úst šéfkuchaře :)

„Hlavně se neboj!”
„Když nejíš růžové maso, radši uvař guláš.”

Provozovny Holcim

Lovosice
Dobřín

Cement / Hlavní sídlo společnosti
Lomy
Štěrkopískovny
Beton

Vrchlabí
Ml. Boleslav

Jaroměř

„Rybu dělej co možná nejkratší dobu, jinak z ní vykouzlíš dřevo.”
„Pokud jsi nic nepřipálil, tak jsi negriloval, ale vařil.”
„Chuť doladíš až pomocí omáček a dochucených másel.”

Mělník

Smiřice
Hradec Králové
Čeperka
Praha
Pardubice
Vysočany
Čáslav
Ústí n. Orlicí
Praha – Lipence
Prachovice
Benešov
Litomyšl
Prosetín
Havl. Brod
Ledeč n. Sázavou
Žďár n. Sázavou
Jihlava
Velké Meziříčí

„Marinádou ti maso nezměkne!”

„U grilu je vedro – nezapomeň na pitný režim!”
„Nejlepší kleště na obracení je zednická špachtle.”
„Nejlepší rošt je litinový tál.”

Štramberk

„Nejlepší uhlí je plyn.”

Brno

„Nejlepší kuchař je hlad.”
www.holcim.cz
Holcim Česko

„Nesnažte se být profesionály; museli byste nejdříve zkazit mnoho surovin.”

