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N
ejdřív vám odhalíme malé 
triky prodavačů. Díky 
osvěžovačům na pultech 

vypadají ovoce i zelenina dlouho 
křupavé a čerstvé a oranžové 
světlo prodejny se postará o zá-
řivé barvy. Ovšem v momentě, 
kdy zboží zaplatíte a podíváte se 
na ně na denním světle, poznáte, 
že až tak čerstvé není. Tomu však 
lze předejít, pokud budete dodr-
žovat pár jednoduchých pravidel. 
Ananas 
Jednoduchá čichová 
zkouška: Voní-li ananas 
ve spodní části sladce, 
je zralý. Další dobré 
znamení je, že špičky 
šupin na slupce jsou 
hnědé. 
Avokádo
Lehký tlak prozradí, 
jestli je avokádo zralé, nebo ne. 
Pokud plod trochu povolí, může 
být okamžitě spotřebován, je-li 
tvrdý, musíte ho nechat dozrát. 
Hrušky
Jsou opravdové citlivky. Dávejte 
pozor hlavně na drobná poško-
zení slupky, na těchto místech 

totiž hrušky rychle hnijí. 
Použijte také hmat. 
Na dotek by hruš-
ky měly být pěkně 
pevné, ale ne tvr-

dé. To značí, že ještě 
nejsou zralé. 

Jablka
Nutná je typická vůně jablek. 
Kromě toho by na plodu ne-
měly být otlačeniny a měl by 
znít tlumeně, když zaklepeme 
u stopky. Je-li zvuk spíš vysoký, 
jedná se o přezrálé jablko.

áš život
diště či odpočívadla, zkrátka 
společné prostory, tvoří systém 
únikových cest. Proto jakékoliv 
jejich úpravy jako třeba přičle-
nění k bytové jednotce, rušení 
průchodů do sousedních sekcí 
apod. znamenají zásadní zásah 
do bezpečnostního řešení domu 
a znesnadňují případnou práci 
hasičů, kdyby hořelo. 
Lidé si často myslí, že jim 

se to stát nemůže. Nestarají se 
o zásady a podmínky požár-
ní bezpečnosti, přestože jsou 
stanovené právními předpisy 
a technickými normami. Přitom 
má každý povinnost chovat se 
tak, aby požár nezavinil. 
Více informací viz vyhlášky 

o požární prevenci a zákon 
o požární ochraně nebo na 
webu hasičů www.hzscr.cz.

Hromada 
nábytku na 

chodbu 
nepatří

Květák
Zvenku zelený a křupavý, uvnitř 
bílý a pevný, tak zní heslo pro 
nákup květáku. Růžičky by 
v každém případě měly být bez
hnědého zbarvení nebo tmavých 
fl eků. Takový už nekupujte.
Fazole
U fazolí se nesmí zvenku rýso-
vat jádra. To je známkou toho, že 
lusky ztratily již hodně vlhkosti 
a jsou povadlé. 
Brokolice
Dávejte pozor na křupavě 
zelené listy, růžičky by měly 
být modrozelené a zavřené. 
Pokud se již otevírají pupeny 
nebo je-li barva spíš dohněda či 
dokonce dožluta, znamená to, že 
brokolice už není čerstvá. 
Žampiony
U těchto hub by měl být klobou-
ček tvrdý a na spodní straně ješ-
tě zavřený. Mazlavé nebo fl ekaté 
houby nekupujte. 
Fenykl
Hlíza má být sněhobílá, pevná 
a lesklá. Zelená část musí připo-
mínat kopr. Starý fenykl poznáte 
podle hnědých míst.
Kiwi
Slupka by měla vypadat napnutě 
a pevně, po stlačení prsty plod 
povolí jen lehce. Zůstane-li důlek, 
je už kiwi trochu starší. 
Polníček
Pokud je sytě tmavozelený 
s malými lístky, bez dlouhých 
kořenů a žlu-
tých listů, pak 
je tento sa-
lát kvalitní 
a šup s ním 
do košíku. 

Odpovědi (bez háčků a čárek) posílejte do 8. 4. 2013 do 24.00 hod. 
všemi způsoby (e-mailem, ko resp. l., faxem či jako SMS na 906 15 09).  
Zadejte tvar CL 14 31 odpověď A/B. Podrobnosti – str. 32.

ŽEHLICÍ PRKNOŽEHLICÍ PRKNO
Čtyři z vás vyhrají praktické žehlicí 

prkno značky Vileda. Jistě vám usnadní 
práci s žehlením. Kromě vylepšeného a atraktivního 
designu je vybaveno dětskou pojistkou s Click Stop 
systémem. Žehlení tak bude naprosto bezpečné 
i v přítomnosti dětí. Nastavitelná výška je samo-
zřejmostí, takže žehlení pro vás bude pohodl-
nější. Máte-li menší domácnost, uvítáte i jeho 
menší rozměry. Více informací a tipů na 
úklid najdete na www.vileda.cz 

Soutěžní otázka: 
Na prkně Vileda můžete:
 A: ŽEHLIT / B: JEZDIT

Tvar SMS: CL 14 31 odpověď A/B

...řepkový olej představuje nutričně velmi hodnotnou 

potravinu, a to hlavně díky vysokém obsahu 

prospěšných vícenenasycených mastných kyselin? 

Ty totiž snižují riziko kardiovaskulárních onemocnění, 

snižují hladinu cholesterolu i riziko trombóz. 

Věděli jste, že...
i lístky, bez dlouhých 
a žlu-
ů, pak 
sa-
tní 
ím 
u. 

Pomeranče
Čím je plod těž-
ší, tím obsahu-
je více šťávy 
a tím je i čer-
stvější. Pozor, 
u pomerančů v síťce vždy kon-
trolujte, zda už nejsou plesnivé.
Ředkvičky
Zářivě zelené listy a křupavé čer-
vené hlízy. Povolí-li malé kuličky 
při tlaku, jsou už povadlé.
Paprika
Sáhnout mů-
žete jen po 
křupavých lesk-
lých luscích bez 
měkkých míst. 
Rukola
Rukola má tmavězelené lístky. Při 
delším skladování jsou nažloutlé, 
fl ekaté a páchnou. 
Cuketa
Vybírejte malé pevné kusy. Obsa-
hují méně vody a mají intenzivní 
chuť. 
Cibule
Dávejte pozor na to, aby cibule 
byla pevná a suchá. Takovou, 

u níž už jsou vidět 
z e l e n é 
k l í č k y , 
raději vů-
bec ne-
kupujte.

Česnek
Je opravdu čerstvý, když je hla-
vička neporušená, napnutá, 
pevná a beze skvrn. Čerstvost 
poznáte i podle toho, že dělicí 
slupky mezi jednotlivými stroužky 
jsou narůžovělé a pružné. 
Kedlubna
U kedlubny platí: Čím men-
ší, tím lepší. Ideální je průměr 
asi 8 cm. Kedlubna by měla mít 
čerstvé zelené listy. Má-li hlíza 

trhliny, nekupujte ji.
Mrkev
Udělejte tzv. 
ohybovou zkouš-
ku. Čerstvá mrkev 
při ní praskne. Dá-

-li se kořen ohnout, 
je starý. Čerstvou mrk-
vičku také poznáte 
podle její svěží barvy.
 Hlávkový salát
Ten velice rychle 
vadne. Dávejte 
při jeho koupi 
pozor, aby byly 

listy  křupavé, měly zele-
né  okraje a předěl na košťálu byl 
pevný a světlý. 
Mango
Zralé mango poznáte rychle po-
dle sladké vůně, dužina při tlaku 
jemně povolí. Má-li slupka malé 
množství černých skvrn, jedná se 
už o velmi zralý plod.
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13 do 24.00 hod. 
MS na 906 1509)99 ..  .  
– str. 32.

ktické žehlicí 
vám usnadní
a atraktivního
u s Click Stop
sto bezpečné
ka je samo-
 pohodl-
e i jeho 
na
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