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PIKNIKOVÉ NOVINY
17. června 2017, park Grébovka, Praha 2

·  PŘEHLEDNÁ MAPA PARKU

·  SEZNAM KULINÁŘŮ A PRODEJCŮ

·  PROGRAM V APETIT & GORENJE LOUNGE  

(COOKING SHOW S REDAKCÍ A JEJÍMI HOSTY)

·  TIPY REDAKCE (ANEB KTERÝ STÁNEK NESMÍTE MINOUT)

·  HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ

·  WORKSHOPY (ANEB TIPY NA STÁNKY, KDE SE MŮŽETE NĚCO PŘIUČIT)

·  INSPIRATIVNÍ PŘÍBĚHY ÚSPĚŠNÝCH KULINÁŘŮ A PRODEJCŮ

·  POP-UP RESTAURACE

·  KUCHAŘKY EDIC APETIT SE SLEVOU A VÝHODNÉ PŘEDPLATNÉ

·  PIKNIKOVÁ NABÍDKA NAŠICH PARTNERŮ

·  RECEPTY NA DOMA

DOMÁCÍ VANILKOVÁ ZMRZLINA
Recept, který zvládnete sami 
doma, najdete na straně 16.

TĚŠÍME SE NA VÁS!
Přijďte za námi do Apetit  
& Gorenje lounge nebo si nás 
najděte kdekoliv na pikniku.
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Z pikniku v pohodlí
Zkraťte si cestu z pikniku. Od 9.30  
do 20.00 se můžete mezi náměstím 
Míru a Grébovkou zdarma svézt 
luxusními vozy s řidičem. Jezdit budou 
po celý den v obou směrech a vy si 
tak můžete otestovat, jaké pohodlí 
nabízejí. Líbí? Zapojte se do slosování 
a vyhrajte auto na celý víkend zdarma.

‚Vyfoť, označ a tiskni‘ s Instagrafem
 

Rozšiřte si sbírku selfie. Ta pikniková vás rozesmějí, 
kdykoliv se na ně podíváte. Vyfoťte se a své zážitky 
sdílejte na svém instagramovém profilu s hashtagem 
#apetitpiknik2017. Instagraf vám fotku hned vytiskne 
a vy si domů odnesete skvělou vzpomínku. Můžete si 
ji dát třeba na lednici! Instagraf letos najdete na dvou 
místech: u chillout zóny a na vyhlídce u foodtrucků.

#apetitpiknik2017 APETIT & GORENJE LOUNGE
Přijďte se podívat na kuchařské show redakce 
a partnerů pikniku, na kterých se budou vařit 
i ochutnávat samé dobroty.

→  10.30–11.00 | KRUŠOVICE 
Královské párování piva s jídlem slibuje snoubení těch nejlepších 
chutí. Šéfkuchař vám vysvětlí, jak pivo s jídlem správně kombinovat, 
a přímo před vámi vybrané pokrmy uvaří.

→  11.15–11.45 | MEGGLE 
Cottage cheese není jen pomazánka na chleba. Šéfkuchař Meggle 
vám prozradí, jak z něj snadno připravit vylehčený wrap. Milovníci 
sladkého se mohou pustit do zdobení panna cotty a vyhrát tašku 
plnou mléčných produktů. 

→  12.15–13.15 | APETIT A KATKA KOČIČKOVÁ 
Tak to je pecka! Vytáhnout zmrzlinu z mrazáku umí každý, ale 
z pračky?! Redaktorky Apetitu Katka Kočičková a Darina Sieglová 
vám ukážou, jak v ruční pračce za pomoci ledu a soli umíchat 
osvěžující letní lahůdku.

→  13.30–15.00 | APETIT A PETRA STAHLOVÁ 
Cukrářka Petra peče úžasné citronové tartaletky. Naučí vás připravit 
merengue, pracovat s cukrářským sáčkem, stříkat krásné špičky, 
opalovat cukrářskou pistolí, udělat krém a to vše poskládat do 
nádherné tartaletky.

→  15.15–16.45 | APETIT A JANA KRÁLIKOVÁ 
Nutriční gastronomka Jana ze Zasadnezdrave.cz vám prozradí vše 
o asijskych bylinkách a pak vás zasvětí do přípravy svého oblíbeného 
jídla: beletových závitků Bo la lot, které jsou plné zeleniny a bylin.

→  17.00–18.30 | APETIT A ZDENĚK KŘÍŽEK 
S šéfkuchařem restaurace Spices se pustíte do přípravy skvělého 
vietnamského salátu a rybího jungle kari od úplného začátku. 
Autentická chuť zaručena!

→  PŘEKVAPENÍ NA KONEC 
Vydržte s námi až do konce! Zapojte se do naší zábavné soutěže  
a můžete vyhrát spoustu skvělých dárků!

KATKA 
KOČIČKOVÁ
Nová posila 
redakčního týmu 
časopisu Apetit. 
Dlouho psala 

o divadle, ale pak se zbláznila do 
zmrzliny. Založila blog Tři kopečky, 
koupila si zmrzlinový stroj a pustila se 
do experimentů. Jako kulinář ji pak 
prodávala na jednom z prvních Apetit 
pikniků. A s velkým úspěchem!

PETRA 
STAHLOVÁ
Francouzskou 
cukrařinu má 
v malíčku. Pozorovat 
ji při práci je zážitek 

– Petra je naprosto soustředěná 
a precizní. Má fantastický smysl pro 
detail a jejím cílem je dokonalost. 
Výsledkem pak je mistrovské dílo, které 
úžasně vypadá i chutná.

JANA 
KRÁLIKOVÁ
Nutriční gastronomka, 
která čerpá 
z výživových směrů, 
jako jsou raw, 

vegetariánství a veganství. Pořádá 
výlety do asijské tržnice Sapa a nedávno 
rozjela on-line projekt Asijské bylinky. 
Miluju souhru thajské bazalky, koriandru 
a máty. Prozradí vám o nich vše!

ZDENĚK 
KŘÍŽEK
S asijskou kuchyní se 
poprvé setkal v hotelu 
Jalta. Okamžitě si 
zamiloval japonskou 

kuchyni a především teppanyaki 
– originální způsob přípravy jídla, které 
se upravuje přímo před zraky hostů na 
stole s grilovací deskou. Nyní působí jako 
šéfkuchař restaurace Spices v hotelu 
Mandarin Oriental Prague.

Špičkové 
spotřebiče se 
slevou až 60 %
Společnost Gorenje speciálně pro 
Apetit piknik připravila kuchyň na 
míru a pro cooking show dodala 
zbrusu nové spotřebiče, které po 
skončení akce můžete koupit se 
slevou až 60 %. V nabídce budou 

třeba ikonická chladnička retro bulli, myčka, parní trouba či víceúčelový 
mixér. Určitě je přijďte kdykoliv během dne omrknout a zamluvit si je předem.

Hosté Apetitu

Už žádné plastové příbory ani 
kelímky! Mrkněte do stánku e-shopu 
Picnictime.cz. Představí vám luxusně 
vybavené koše, se kterými můžete 
stolovat v přírodě od jara až do 
podzimu. Jen na Apetit pikniku navíc 
získáte 10% slevu na nákup v e-shopu.

Piknik po anglicku

Pitný režim
Na Apetit pikniku žízní určitě trpět 
nebudete. Občerství vás třeba 
voda ledovcového 
původu Aqua 
Angels. Je křišťálově 
čistá a příjemně 
osvěžující. 
Nabídnou vám ji ve 
skleněných nebo 
v permanentních 
hliníkových láhvích, 
které můžete 
používat znovu 
a znovu. Už žádné 
zbytečné obaly!

Letní piknikové duo
Taky milujete Gin & Tonik? Ochutnejte 
toto skvělé spojení s toniky Double 
Dutch. A vyzkoušejte i netypický drink 
Hennessy cognac a Craberry Double 
Dutch tonik. Nebudete litovat!

Novinka

Apetit piknik point

Rok co rok si před Apetit piknikem 
udělám plán, co všechno musím 
stihnout (pozdravit kulináře, dát si 
sklenku cidru s Jáchymem v jeho 
Cidrerii, ochutnat…). A také nakoupit 
(chilli omáčky od Huhu Chilli, 
marmeládu ze sicilských pomerančů 
od Rose Garden…). Jenomže na pikniku 
utíká čas snad ještě rychleji než 
v redakci před uzávěrkou! A já bych 
toho přitom za jeden den potřebovala 
letos stihnout ještě mnohem víc: 
chtěla bych se zúčastnit všech 
kuchařských show, které budou 
probíhat v Apetit & Gorenje lounge, 
vidět všechny workshopy, které budou 
pořádat u vybraných stánků, ochutnat 
co nejvíc dobrot a pak všechny ty 
kalorie vytančit v Tančírně. Na letošní 
‚do to list‘ si ale připisuji ještě další 
položku – se sklenkou bublinek v ruce 
se zastavit, pozdravit se s vámi,  
našimi čtenáři – a přituknout na Apetit 
a 7. ročník Apetit pikniku! 
Přeji vám krásný den a spoustu 
zajímavých nejen chuťových zážitků. 

Marie Holobrádková,  
šéfredaktorka časopisu Apetit Apetit piknik 

poprvé v Brně!
Mimopražští můžou skákat nadšením 
– letos se konečně přesuneme 
i mimo Prahu. Tentokrát přiostříme 
a spojíme síly s festivalem Chillibraní! 
Veškeré pikantní podrobnosti se 
dozvíte na stánku Chilližrout (č. 73).

Chillibraní & Apetit piknik
2. září 2017, Koupaliště  
Riviéra, Brno

Soutěž o vstup zdarma
Přijďte si zasoutěžit o lístky 
na Chillibraní do Apetit & Gorenje 
lounge. Pro dva výherce máme vždy 
čtyři vstupenky, abyste mohli vyrazit 
rovnou celá parta! 

→
Soutěž
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Jóga zone

Hudba a zábava

Tančírna

HUDBA A HRY
Tady je vše povoleno! Zpívejte, tančete nebo 
se jen tak válejte na dece. Čekají vás skvělé 
drinky i nejrůznější hry a atrakce k zapůjčení 
zdarma. Hrát vám k tomu budou DJové a kapely, 
o kterých jste zatím možná neslyšeli, ale 
rozhodně by vám neměly uniknout. 

→  11.00–12.00 | DJ SUNPAJA 
Funk, disco, soul a house v jednom dokonalém koktejlu.

→  12.00–13.30 | TEEPEE VS. MIKOLÁŠ RŮŽIČKA 
Indie-folk pro piknikový koncert obohatí elektrická kytara a piano. 

→  14.00–16.00 | FILIP ZOUBEK A THE BLUES Q. 
Hrají blues, jazz a další žánry a nově interpretují třeba B. B. Kinga či 
legendárního Johnyho Cashe.

→  16.30–18.00 | HI5LIVE 
Multiinstrumentalisté vám naservírují hravý set  
nu-funku, nu-disca, housu a breakbeatu.

→  18.30–20.00 | JUICY FREAK 
Čtyřčlenná dechová sekce, poctivá funková rytmika  
a energická kytara dohromady tvoří pořádně rozjetý funkostroj.

TANČÍRNA 
SE ŠKOLOU TANCE
Slyšíte je? Venkovním areálem kavárny Pavilon 
Grébovka budou od rána do večera znít 
kubánské rytmy a skvělí učitelé z Balumuka 
Dance School vás nenechají v klidu posedět. 
Naše škola tance je úplně zadarmo a pro 
každého bez omezení. Utíkejte na parket! 

→  10.30–18.30  
(vždy v hodinových intervalech)  
Venkovní areál kavárny Pavilon Grébovka 
Délka lekce 15–20 minut | Zdarma 

ZVOLNĚTE S JÓGOU
Unavilo vás pobíhání mezi stánky? Společně s Vichy 
jsme pro vás připravili relaxační lekce jógy se skvělou 
lektorkou Zuzkou Klingrovou. Po celý den si v Jóga 
zone užijte masáže obličeje, diagnostiku pleti, 
vyzkoušejte produkty Vichy Slow Âge nebo si  
o ně rovnou zasoutěžte!

→  10.30 | 11:30 | 14:30 | 16:00

Vytvořte si vlastnoručně květinové čelenky, 
věnečky a další drobnosti, které zkrášlí 
každou ženu. Tvořivá dílna s Le Petit Joie 
má otevřeno od 11 do 19 hodin. Přijít můžou 
dospělí i děti. Workshop stojí 150 Kč. Pokud si 
na tvoření netroufnete, můžete si pro radost 
koupit hotové ozdoby.

 Květinový workshop
Apetit piknik si užijí i ti nejmenší. V dětském koutku 
s Klasáčkem a kuchařským programem je čeká 
pořádná porce zábavy. V dílničce se naučí třídit 
zdravé a nezdravé potraviny a společně si připraví 
a vychutnají piknikové dobroty. Aby jim vytrávilo, 
zaběhají si slalom s míčkem a zasoutěží při skákání 
v bramborovém pytli na čas a při házení míčkem 
na maketu farmy. Nebudou chybět ani malování 
na obličej, puzzle, omalovánky, kvízy, hádanky 
a spousta dalších úkolů pro chytré hlavičky.

Vylehčené bistro 
Nezapomeňte ochutnat menu 
plné specialit z produktů Meggle. 
Přesvědčte se, že cottage cheese sluší 
nejen pečivu, ale hravě z něj připravíte 
třeba zdravý wrap nebo smoothie. 
Navíc si během dne můžete zasoutěžit 
o kontaktní gril!

To je maso!
Pořád nevíte, jak na dokonale 
šťavnatý steak? Zajděte v 11.00, 
13.00 a 15.00 za profíky řeznictví 
SelaVita. Přípravu s vámi projdou 
krok za krokem a jako bonus zdarma 
ochutnáte prvotřídní maso. 

Dokonalý pár
Dát si pivo s utopencem můžete 
v každé hospodě, s čokoládovým 
dezertem jen na Apetit pikniku! 
Královský pivovar Krušovice 
vám představí luxusní pokrmy 
spárované se svými pivy. Na 
stánku samozřejmě ochutnáte také 
jejich osvěžující novinku, Ležák za 
studena chmelený. S Ležákem si 
navíc zasoutěžte u pivní interaktivní 
stěny. Výhra je doslova k sežrání! 

Workshop

Potěžkejte sýr!
Milovníci italských delikates 
nesmějí minout stánek La 
Formaggeria Gran Moravia. 
Má pro vás ochutnávku těch 
nejlepších mléčných výrobků 
a také tipovací soutěž. 
Uhádnete, kolik váží bochník 
sýru Gran Moravia?

Soutě
ž

Sdílej bublinky
Kromě Apetit pikniku se dnes koná 
také International Moët Party Day. 
Sdílejte své zážitky z téhle velkolepé 
oslavy na Instagramu nebo Twitteru 
s hashtagem #moetpartydaypiknik. 
Autor nejoriginálnější fotky získá Moët 
piknikový koš.

Až do dna!
V chillout zóně 
Becherovky si 
vyberete z šesti druhů 
osvěžujících koktejlů. 
Nabídnou vám je 
v páru s vyladěnými 
chuťovkami. Za vypité 
drinky dostanete 
žetony, které pak 
můžete směnit 
za super dárek.

 Spousta zábavy  
v Klasáčkově  
dětském koutku

Nejlepší smoothie
Veggie zone, stánek Philips I 11.00 
přednáška ‚Co by mělo  
obsahovat zdravé smoothie?‘
Nutriční specialistka Kateřina 
Boesenberg vám prozradí, jak připravit 
dokonalé smoothie, které nejen chutná, 
ale prospívá i vašemu tělu. 

Pohodová Chillout zone 
Hledáte místo, kde si v klidu vychutnat 
všechny ulovené dobroty? Zamiřte do 
Chillout zone. Tady se můžete kdykoliv 
během dne posadit do pohodlného 
lehátka nebo si jen tak lehnout na deku 
v trávě. Kromě osvěžujících drinků 
ze Simply Coly servírujeme i skvěle 
namixovanou hudbu a kapely.

Postujte a vyhrajte!
Selfíček není nikdy dost. Vyfoťte se, jak 
si se Simply Colou užíváte piknik, a fotku 
sdílejte na Instagramu s označením 
#apetitpiknik2017 a @simplycola. Když 
budete mít štěstí, odnesete si domů svůj 
vlastní kousek přírody!

Soutěž

Soutěž

Workshop

Dárek

Soutěž

Workshop

Soutěž

Chuť zažít víc
Vaření v páře je zdravé, praktické 
a zábavné, proto nesmíte 
minout foodtruck Electrolux. 
Ochutnáte menu od finalisty 
soutěže Masterchef Jirky Hilgarta, 
dostanete kuchařku a zmrzku 
zdarma a ještě si zasoutěžíte! 

Soutěž

 Škola focení jídla
Fotit jídlo je cool. Facebook, Instagram, blogy… krásně  
vyfocené jídlo vám nasbírá lajky raz dva. Nechte si poradit  
od profesionálních fotografů, jak na to, aby byly vaše fotky 
opravdu k nakousnutí. Na workshopu vám odtajní skvělé triky, 
jak fotit jídlo, na co se zaměřit a čeho se vyvarovat, zkrátka ty 
nejlepší osvědčené vychytávky profíků, kteří fotí dnes a denně. 

Workshop


