
*Nákupný zoznam a rady kde nakupovať vychádzajú z mojej osobnej skúsenosti s nákupom potravín v Bratislave. Nejedná sa o žiadnu reklamu (len 

som vám chcela uľahčiť behanie po obchodoch). 

 

 

Shopping list – Chlebíčky cca 24 ks 
http://www.lapetit.sk/chlebicky/  

 
• 2 x chlieb v tvare veky (cca 500g) 

• 300 g ricotty (alebo tzv. cream cheesu ako lučina) 

• 100 g údeného tuniaka (môžete použiť aj lososa) 

• 100 g cherry paradajok 

• 2 menšie mrkvy  

• 1 menšia cuketa 

• 1 – 2 zrelé avokáda 

• zväzok reďkoviek 

• šťava z 1/3 citróna 

• 2 PL trstinového cukru (alebo akýkoľvek máte doma) 

• 2 PL vínneho octu 

• 3 ČL Dijónskej horčice (tú by som nezamieňala za klasickú) 

• 1 ČL chrenu (aj čerstvý aj  zaváraný) 

• 1 sušená čili paprička (môže byť aj čerstvé čili) 

• fenikel (semiačka – nájdete medzi koreninami), soľ, čierne korenie, extra virgin olivový olej 

• čerstvá bazalka, kôpor (ten je fajn aj mrazený), žerucha  

 

Z osobnej skúsenosti viem, že nie všetko sa dá zohnať v jednom obchode a pri nákupoch nechcem stráviť 

hodiny behaním a zháňaním. Chcem nakúpiť takpovediac na „jednom mieste“ a keďže na trhu čerstvé 

bylinky a zeleninu teraz nezoženiete, chtiac nechtiac treba ísť do supermarketu. 

 

Väčšinu zeleniny, ricottu, údeného tuniaka, klíčky aj zrelé avokádo (naozaj pekné) vždy zoženiem v Bille 

(nie je Billa ako Billa, takže odporúčam navštíviť väčšiu – lepšie zásoby), majú aj kvalitnejšie pečivo od 

Naglreitera (pozrite si zloženie). Ak chcete zohnať aj výhonky a žeruchu odporúčam obchod Freshlandia 

v OC Central (majú vyššie ceny ale ovocie a zelenina je naozaj výberová a jahody chutia aj v zime - sú 

totiž dovezené niekde z južnej pologule nie z Holandska). Všetko by sa malo dať kúpiť aj v Tescu, 

v Kauflande som nenatrafila na zrelé avokádo ani žeruchu a v Jednote nerada nakupujem. 

 

 

 

 

http://www.lapetit.sk/chlebicky/

