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Získejte dárek 
6 náramků v časopise Ríša
V  novém jarním vydání časopisu Ríša čeká na děti velké 

překvapení. Připravili jsme pro ně dárek – barevné náram-

ky a  dokonce 6 kusů v  každém časopise. Barvíme vajíčka 

a zdobíme si ruce! Bude heslo a hit letošního jara a Veliko-

noc. S Ríšou si užijeme všichni prima jarní zábavu při ma-

lování, luštění, tvoření a poznávání. Nezapomeňte si přidat 

časopis Ríša do nákupního 

košíku, až půjdete na-

kupovat. V  prodej-

nách ENAPO je již 

v nabídce.

s radostí k Vám přicházíme s prvním magazínem tohoto roku. Po dlouhé a opravdu vydatné zimě, i když letos pěkně 

zasněžené a často sluncem prozářené, už skutečně většina z nás netrpělivě vzhlíží k jaru, sílícímu slunci, probouzející 

se přírodě a přívalu nové energie. Jsme rádi, že k počátku jara můžeme přispět i my Jarním magazínem 2017 s čerstvou 

jarní a velikonoční nabídkou sortimentu. Věříme, že se Vám nový magazín bude líbit a že si v něm najdete „to svoje 

oblíbené“, jak v akčním sortimentu, tak i na ostatních stránkách třeba s křížovkou o ceny. To že jste si ji tak hodně 

oblíbili, potvrzují Vaše odpovědi s tajenkou křížovky, které nám ve velké míře zasíláte na korespondenčních lístcích, 

pohledech, v dopisech nebo e-mailech. Tak listujte, poznávejte, zaškrtávejte v nákupním seznamu, na co nezapomenout 

při Vašich nákupech a také relaxujte a vnímejte novou sílu přicházejícího jara a tepla.

 Těšíme se na setkání s Vámi v našich prodejnách! 

 Ať máte krásné a pohodové jarní dny!

 Vaše ENAPO

Novinka v sortimentu: 

Ríša kroužky
Je tady další sladkost od Ríši jen tak na mlsání, anebo třeba 

do velikonočního balíčku koledníkům. Kroužky s ovocnými 

příchutěmi a  vitamínem C jsou novinkou v  řadě výrobků 

značky Ríša, které jsou nově k dostání v prodejnách ENAPO. 

Velikonoční 
balíček 
s nejoblíbenějšími výrobky

Čím odměnit děti o  Velikonocích? 

Nemusíte si dělat starosti, vyřešili 

jsme to za vás. Nejoblíbenější vý-

robky a  sladkosti pěkně zabalené 

v balíčku s velikonočním motivem, 

najdete právě teď v nabídce prode-

jen ENAPO. 
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30. 4. Pálení čarodějnic s kapelami Wohnout 

a Circus Problem

Novou sezónu odpálí čarodějnice nedaleko Kroměříže 

v  Rekreačním areálu Kamínka u  Roštína. Tradiční a  ob-

líbená akce Pálení čarodějnic se tu letos uskuteční s  vel-

kolepým hudebním programem. O  ohnivé noci roztan-

čí účastníky akce kapely Wohnout a  Circus Problem. 

Kdyby se přece jen někomu únavou chtělo spát, ubytová-

ní v  místě je pro zájemce k  dispozici. Více info najdete na 

www.kaminka.cz/paleni-carodejnic

8. 5. Pohádková Kamínka

I pro děti máme tip na báječnou akci! Skvělý den si užijí o má-

jovém svátku 8. 5. s pohádkovými postavičkami. V celoden-

ním programu vystoupí hlavní host akce Michal Nesvadba, 

známý nejen z  Kouzelné školky, ve vystoupení nazvaném 

„To nej s Michalem“. Přijde také kouzelník Jiří Hadaš. Další 

hry, soutěže a dovádění na ně čeká po celý den v Rekreačním 

areálu Kamínka v prostředí krásné přírody chřibských lesů. 

Více info hledejte na www.kaminka.cz

20. 5. Slavnosti piva Kutná Hora

Obnovení vaření piva v loreckém pivovaru v Kutné Hoře je 

velkou slávou. Oslavovat bude také hlavní hudební hvězda 

pivních slavností kapela Horkýže Slíže. Ochutnávat pivo 

a oslavovat můžete společně v sobotu 20. 5. v Měšťanském 

pivovaru v  Kutné Hoře. Na pódiu se dále představí držitel 

Slavíka za objev roku, jenž si říká Pekař, kapely Th e Paranoid 

a  Circus Problem. Chcete vědět více a  hned z  první ruky? 

Tak sledujte www.slavnostipivakutnahora.cz

26. 5. – 3. 6. Zlín fi lm festival

Pojďte s  dětmi do pohádky a  fi lmu. Letos už po padesáté 

sedmé ožije Zlín pohádkami, vším co se točí kolem fi lmu 

a bohatým doprovodným programem, jehož se účastní celá 

řada osobností, které znáte z televize a fi lmů. ENAPO bude 

u toho, neboť je stálým partnerem tohoto slavného Meziná-

rodního festivalu fi lmů pro děti a mládež. Udělejte si výlet 

do Zlína, za ty zážitky to skutečně stojí!

10. 6. Slavnosti břeclavského piva 

Letos už pátý ročník akce bude hostit známé kapely Man-

drage, Škwor, Walda Gang, Wohnout, Th e Paranoid, We 

On Th e Moon. Ovšem to jsou interpreti pouze prvního 

pódia. Velkou letošní novinkou je rozšíření o  druhé pódi-

um na zámeckém nádvoří. Tady vystoupí Jiří Schmitzer, 

Mucha, Circus Problem a  DJ Dead Sailor. K  těmto všem 

ještě přibude hudební partička, která vzejde jako vítěz 

soutěže kapel. Jste zvědavi, která to bude? Nakoukněte na 

www.slavnostibreclavskehopiva.cz a  budete vědět vše. 

O  skvělé hudební zážitky je postaráno a  o  výtečné pivo 

z produkce Zámeckého pivovaru Břeclav rovněž.

16. – 17. 6. Holešovská Regata 

Na Holešovskou Regatu, která se koná v prostorách krásné 

zahrady zámku Holešov, můžete vyrazit společně s  námi. 

ENAPO a klokánek Ríša budou opět u toho! Více info hledej-

te na www.holesovskaregata.cz. Pojďte si zasoutěžit o lístky!

Jaro přichází, sezóna festivalů začíná. 

Kam vyrazit 
za zábavou a zážitky?
Příroda se probouzí, jaro přichází a společně s ním se otevírá i nová sezóna festivalů. Kam v dalších týdnech a měsících 

vyrazit za zábavou a hudebními zážitky v českých a moravských krajích? Máme pro vás několik zajímavých tipů. Neza-

pomeňte si je poznačit do kalendáře. Navíc si můžete zasoutěžit o lístky na známý rodinný festival Holešovská Regata.

SOUTĚŽ o 20 vstupenek 
na Holešovskou Regatu
Vyhrát můžete jednodenní vstupenku na sobotu 17. 6. 

2017 na letošní 7. ročník rodinného festivalu Holešovská 

Regata. Tipněte si, kolik diváků navštívilo minulý ročník 

Holešovské Regaty?

  21 000  23 000  20 000

Svůj tip nám zašlete do 27. 3. na e–mail: soutez@enapo.cz 

a do předmětu zprávy uveďte heslo Regata. Ze správných 

tipů vylosujeme 20 výherců, kterým zašleme tuto vstu-

penku poštou. Nezapomeňte proto v  e-mailu 

uvést svoji adresu, ať víme, kam vám máme 

poslat výhru. Třeba se štěstí usměje právě 

na vás!





Nákupem této šunky
podpoříte opravu Libušína,

ohněm zdevastované 
národní kulturní památky.
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Kapiová střecha
100 g

Hasičská klobása
100 g

Pařížský salám
100 g

Horal
se sýrem
100 g

Salám Rio Ebro
100 g

Selské uzené maso
100 g

Javořický točený salám
100 g

Kroměřížská vysočina
100 g

6,90
1 kg = 69,- Kč

1 kg = 119,- Kč

11,90
1 kg = 99,- Kč

9,90

7,90
1 kg = 79,- Kč

11,90
1 kg = 119,- Kč

1 kg =189,- Kč

18,90

1 kg = 129,- Kč

12,90
1 kg = 149,- Kč

14,90
1 kg = 139,- Kč

13,90

Špekáčky
extra vázané
100 g

Šunková klobása
100 g

8,90
1 kg = 89,- Kč MP Krásno

Kostelecké uzeniny

Kostelecké uzeniny Váhala

MP Krásno Váhala

Kostelecké uzeniny

Kostelecké uzeniny

MP KrásnoKostelecké uzeninyKmotr Kroměříž

Valašská krkovice
100 g

1 kg = 159,- Kč

15,90
Kmotr Kroměříž

MP Krásno

MP Krásno MP KrásnoKostelecké uzeniny

Junior
100 g

1 kg = 99,- Kč

9,90
ninyy 1 kg = 79,- Kč

7,90

Javořické párky,
Javořické párky
pikantní
100 g

eninynyy

12,90
1 kg = 129,- Kč

6,90
1 kg = 69,- Kč

Pološunkový salám
100 g

Šunka Libušín
standard
100 g

Amálka šunka
nejvyšší jakosti
100 g

aaa,,,

yy.

1 kg = 119,- Kč

11,90

Kroměřížská vysočina 
krájená, balená

75 g
14,90 Kč

1 kg = 198,67 Kč





Kiwi
1 ks3,90

cena za ks

NABÍDKA PLATÍ VE DNECH
8.3. - 10.3.ilustrační foto

Při koupi 1 ks nanuku Magnum
získá každý zákazník

Magnum mini Malina
ZDARMA

www.enapo.czakční nabídka 8. 3. - 18. 3. 2017  nebo do vyprodání zásob

Uzená kuřecí stehna
420 g

1 kg = 95,- Kč

39,90

1 l = 54,09 Kč

11,90

1 kg = 66,50  Kč

39,90

Tradiční paštika
jemná, hrubá
bez éček
200 g

1 kg = 124,50 Kč

24,90

Tlačenka
speciál
100 g

1 kg = 129,- Kč

12,90

Prostě slanina
100 g

1 kg = 179,- Kč

17,90

Magnum
ALMOND
120 ml

1 l = 290,83 Kč

34,90

1 kg = 139,80 Kč

69,90

Vodňanská drůbež, a.s.

Bidfood

Játrová cihla
100 g

1 kg = 79,- Kč

7,90

Kostelecké uzeniny

Bůčková roláda
100 g

iny 1 kg = 159,- Kč

15,90

Vodňanská drůbež, a.s.

Jaternice
100 g

ilustrační foto

MP KrásnoVáhala MP Krásno

Ruská zmrzlina
220 ml

Kuřecí stehna
horní
600 g

Kuřecí řízky
prsní
500 g

1 kg = 89,- Kč

8,90
Prostě slanina
krájená, balená

120 g
29,90 Kč

1 kg = 249,17 Kč

ilustrační foto





NABÍDKA PLATÍ VE DNECH
8.3. - 12.3.

12,90
1 l = 12,90 Kč
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Smetana na vaření
10%
180 ml

Smetana ke šlehání
33%
210 g

Babiččin jogurt
borůvkový,
jahodový
150 g

1 kg = 80,48 Kč

16,90

1 kg = 63,33 Kč

9,50

Tvaroh měkký
odtučněný
250 g

1 kg = 63,60 Kč

15,90

Natura zakysaná
smetana
15%
180 g

1 kg = 60,56 Kč

10,90

1 l = 60,56 Kč

10,90

Jogobella
Limited Edition,
Panna Cotta
150 g

1 kg = 59,33 Kč

8,90

Rama
máslová příchuť
250 g

Iva
stoprocentní tuk
200 g

1 kg = 74,50 Kč

14,90
1 kg = 95,60 Kč

23,90

Klasik
bílý jogurt
150 g

1 kg = 50,- Kč

7,50

Smetana do kávy
10 x 10 g

1 kg = 99,- Kč

9,90

Jsem nová rama. Ochutnej!

Rama jednoduše rostlinná
60 % tuku

JEDNODUŠE DOBRÁ
Z kvalitních rostlinných olejů. 
Neobsahuje mléčnou složku. 
Vhodná pro vegany.

Rama s máslem
80 % tuku

BOHATÁ MÁSLOVÁ CHUŤ
Kvalitní rostlinné oleje 
a lahodné máslo.

Rama s podmáslím
80 % tuku

SVĚŽÍ A KRÉMOVÁ
Kvalitní rostlinné oleje, 
podmáslí a svěží chuť.

Neobsa
huje 

m
léčn

ou 

slo
žk

u

Mléko
polotučné,
1,5 %
1 l



Poctivost 

|   www.kmotr.cz



Karotka
volná
1 kg
vv9,90

cena za kg

NABÍDKA PLATÍ VE DNECH
15.3. - 17.3.

Ledová káva
s kofeinem
330 ml
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Primator
plátky
100 g

Mozzarella
100 g

1 kg = 229,- Kč

22,90

1 kg = 199,- Kč

19,90

Císařský sýr
45%
100 g

1 kg = 169,- Kč

16,90

Cottage
čerstvý sýr ve smetaně,
bez příchuti, pažitka
150 g

Jadel
pařený sýr
110 g

1 kg = 132,67 Kč

19,90
1 kg = 190,- Kč

20,90

Veselá kráva
lahodná
140 g

1 kg = 192,14 Kč 

26,90

Président
tavený sýr
šunkový
150 g

1 kg = 119,33 Kč

17,90

1 l = 36,06 Kč

11,90

Ríša Mléčný snack
s kakaovou polevou
30 g

1 kg = 263,33 Kč

7,90

Pacholík jogurt
čokoládový, vanilkový
90 g

1 kg = 132,22 Kč

11,90

Mléčná rýže
karamel,
jahoda
175 g

1 kg = 73,71 Kč

12,90

k
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Pochoutkový salát
100 g

Řemeslný chléb,
Selský chléb
s kváskem
405 g

1 kg = 89,- Kč

8,90

1 kg = 66,42 Kč

26,90

Bageta
šestizrnná
150 g

1 kg = 81,67 Kč

4,90

1 kg = 66,- Kč

9,90

Kobliha
s ovocnou náplní
60 g

Listový závin
s jablečnou náplní
130 g

Attack
lískový oříšek
30 g

Špička
s tvarohovou náplní
balená po 2 ks
220 g

1 kg = 114,62 Kč

14,90
1 kg = 130,- Kč

3,90
1 kg = 81,36 Kč

17,90

Corn Flakes
375 g

1 kg = 71,73 Kč

26,90

Čerstvé listové těsto
rozválené
275 g

1 kg = 79,64 Kč

21,90Pochoutkový salát
vanička 140 g

13,90 Kč
1 kg = 99,29 Kč

rozpečeno
pouze v prodejnách 
vybavených vlastní 

pecí

rozpečeno
pouze v prodejnách 
vybavených vlastní 

pecí

Olomoucké tvarůžky
malé
100 g

1 kg = 229,- Kč

22,90

Král sýrů Hermelín
original
120 g

1 kg = 215,83 Kč

25,90

Hellmann's
Tatarská omáčka
420 ml

Hellmann's
Majonéza
420 ml

1 l = 87,86 Kč 

36,90
1 l = 87,86 Kč

36,90



HRADY CZ
pořádá Nedomysleno & Riff Raff © 2017

11.  – 12. 8.  Veveří
18.  – 19. 8.   Hradec n. Moravicí
25.  – 26. 8.  Bouzov

HRADY.CZ
14.  –  15. 7.  Točník – Žebrák
21.  –  22. 7.  Kunětická hora
28.  –  29. 7.  Švihov
04.  –  05. 8.  Rožmberk n. Vltavou
01.  –  02. 9.  Bezděz  

předprodej:               www.hradycz.cz®

Arakain a Lucie Bílá l Tomáš Klus

Mig 21 l Vypsaná fi xa l Anna K. l Rybičky 48
Horkýže Slíže l Xindl X l Mandrage

Enapo A5.indd   1 16.2.2017   14:04:31

Velikonoční balíček
Ríša velikonoční perník s ovocnou náplní 60 g,
Ríša pitíčko pomeranč 250 ml,
Vejce mléčná čokoláda 12,5 g,
Zajíc mléčná čokoláda 40 g,
Ríša roksové lízátko 10 g,
Ríša Čokobanánek 25 g,
Lion 42 gon 422 gg

1 bal. =  49,90 Kč

49,90
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Deli
pistáciová
35 g

Disko
kakaové sušenky
s čokoládovou náplní
157 g

1 kg = 107,64 Kč

16,90

1 kg = 225,71 Kč

7,90

Ke Kafíčku
celomáčené mléčné
145 g

JoJo Mixle pixle
80 g

Relax
100% ovocné pyré
120 g

Perníčky
ze švestkovou náplní
160 g

Banány
v čokoládě
45 g

BeBe Dobré ráno
kakaové
5 x 50 g

1 kg = 79,60 Kč

19,90
1 kg = 157,93 Kč

22,90

1 kg = 148,75 Kč

11,90
1 kg = 115,83 Kč

13,90

1 kg = 124,38 Kč

19,90

1 kg = 197,78 Kč

8,90

Kinder Bueno
43 g

1 kg = 369,77 Kč

15,90

Brumík ÁBéCé
mini kakaové sušenky
s kousky mléčné čokolády
25 g

Brumík
čokoládová náplň
30 g

1 kg = 276,- Kč

6,90
1 kg = 230,- Kč

6,90

Lentilky Pomlázka
5 x 28 g

Corny BIG
chocolate - banana
50 g

1 bal. = 49,90 Kč

49,90
1 kg = 238,- Kč

11,90

Horalky
50 g

1 kg = 158,- Kč

7,90





Ondrášovka
limetka a citron,
grapefruit
1,5 l

rruuiitt
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Teekanne
Fresh Orange
50 g

Capri-Sonne
Orange
200 ml

1 l = 34,50 Kč

6,90
1 kg = 598,- Kč

29,90

Pepsi, Mirinda
pomeranč
330 ml

1 l = 30,- Kč

9,90

Jihlavanka
extra speciál
mletá káva, 150 g

Jihlavanka
standard
mletá káva, 250 g

1 kg = 266,- Kč

39,90
1 kg = 199,60 Kč

49,90

Ríša LOOOK!
sycený nápoj
s příchutí maliny,
pomeranče
250 ml

1 l = 39,60 Kč

9,90

Klember Zázvorový čaj
s příchutí limetky
40 g

1 kg = 922,50 Kč

36,90
1 kg = 581,67 Kč

34,90

Jacobs Gold
instantní káva
100 g

Caro originál
cereální nápoj
200 g

1 kg = 999,- Kč

99,90
1 kg = 349,50 Kč

69,90

Herbex Bylinná směs
na průdušky
60 g

Magnesia
jemně perlivá,
neperlivá
1,5 l

1 l = 9,27 Kč

13,90

Korunní
jemně perlivá,
neperlivá
1,5 l

1 l = 6,60 Kč

9,90

Korunní
Malinovka
1,5 l

1 l = 5,93 Kč

8,90

1 l = 6,60 Kč

9,90

Mattoni
pomeranč,
citron
1,5 l

Aquila Veritea
zelený čaj s broskví
1,25 l

1 l = 7,93 Kč

11,90
1 l = 20,72 Kč

25,90





AVE Tuzemák
37,5%
0,5 l
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Moravská Hruška
40%
0,5 l

1 l = 179,80 Kč

89,90
1 l =  278,- Kč

139,00

Monster Energy
0,5 l

Monster The Doctor
0,5 l

Kofola
original
2 l

1 l = 59,80 Kč

29,90
1 l = 59,80 Kč

29,90

1 l = 9,45 Kč

18,90

Dobrý sirup
lesní směs,
pomeranč
700 ml

1 l = 38,43 Kč

26,90

Hello 100%
ananas
1 l

1 l = 31,90 Kč

31,90
1 l = 31,90 Kč

31,90

Hello 100%
pomeranč
1 l

novinkyi
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Lay`s Max
sýr a cibule,
solené
70 g

Bohemia Preclíky
solené
70 g

1 kg = 227,14 Kč

15,90
1 kg = 212,86 Kč

14,90

Makovky
90 g + 20% ZDARMA

1 kg = 137,96 Kč

14,90

  záloha 3,-Kč

1 l = 19,80 Kč

9,90
1 l = 19,80 Kč

9,90

1 l = 15,80 Kč

7,90

Budweiser Budvar
B:Original
světlý ležák
0,5 l

Radegast Originál 10
světlé výčepní pivo
0,5 l

Gambrinus Originál 10
světlé výčepní pivo
0,5 l

Braník
světlé výčepní pivo
0,5 l

1 l = 25,80 Kč

12,90

  záloha 3,-Kč   záloha 3,-Kč

  záloha 3,-Kč

1 l = 19,93 Kč

29,90

Braník Jedenáctka
světlý ležák
1,5 l

1 l = 15,93 Kč

23,90

Delegát
světlé výčepní pivo
1,5 l

1 l = 127,87 Kč

95,90
1 l = 127,87 Kč

95,90

Rulandské šedé
víno bílé suché
0,75 l

Frankovka rosé
víno růžové suché
0,75 l

AVE Sýrové kuličky
80 g

1 kg = 186,25 Kč

14,90
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Rýže parboiled
varné sáčky
4 x 100 g
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Exclusive of Nature
Tuňák kousky
ve vlastní šťávě
185 g

AVE Polévkové nudle
těstoviny dvojvaječné
250 g

y j j
000 ggg g

Amora Dijonská hořčice
ostrá
150 g
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Panzani Originale
rajčatová omáčka
400 g

1 kg = 99,75 Kč

39,90

1 kg = 188,65 Kč

34,90

Praktická kuchyňská dóza s 8 sáčky koření
v novém uzavíratelném obalu
Paprika sladká 23 g,
Skořice mletá 23 g,
Nové koření 15 g,
Pepř mletý 18 g,
Bobkový list 3 g,
Kmín celý 28 g,
Majoránka 5 g,
Guláš 28 g

1 bal. = 99,90 Kč

99,90

Polévka
s játrovými knedlíčky
58 g

1 kg = 343,10 Kč

19,90
1 l = 168,13 Kč

26,90

1 kg = 103,10 Kč

29,90
1 l = 124,38 Kč

19,90

1 kg = 51,60 Kč

12,90
1 kg = 62,25 Kč

24,90

Panzani Vřetena
500 g

Podravka original
přísada do jídel
190 g + 100 g NAVÍC

Maggi Tekuté koření
160 ml

Sójová omáčka
tradiční
160 ml

1 kg = 49,80 Kč

24,90

1 kg = 134,71 Kč

22,90

Brazilská zeleninová
pomazánka
170 g

Puding
příchuť vanilka
2 + 1 ZDARMA

Lucka
Instantní nudlová polévka
příchuť slepičí
60 g

1 kg = 115,- Kč

6,901 l = 11,48 Kč

Extra Jam
jahoda
250 g

1 l = 11,48 Kčč

1 kg = 87,60 Kč

21,90
1 kg = 98,20 Kč

10,90
1 kg = 266,- Kč

39,90
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První jarní den tu bude zanedlouho, ale jak se na něj při-
pravit, abychom jaro přivítali usměvaví, zdraví a plní ener-
gie? Předlouhá zima byla pro náš organismus zatěžkávací 
zkouškou. Méně slunečního svitu, výskyt virových infekcí, 
ale také naše stravovací prohřešky spojené mnohdy s nedo-
statečným pohybem imunitě zrovna neprospějí. Potřebný 
restart imunity můžete podpořit jednoduše třeba čerstvý-
mi bylinkami a koktejly z ovoce a zeleniny. 

Bylinky oživí imunitu
Petrželka, pažitka či jarní cibulka se používají obyčejně 
jako ozdoba různých jídel. Málokdo z nás ovšem tuší, jak 
velké množství důležitých vitamínů a zdraví prospěšných 
látek obsahují. Neopomínejte je proto přidávat do salátů, 
polévek, pomazánek nebo jen tak jimi posypat namazaný 
chleba a máte první krok na oživení imunity splněný.

Ovocné a zeleninové koktejly 
plné vitamínů
Celou řadu vitamínů a živin dodají tělu mixované koktejly. 
Připravit si je můžete z  různých druhů ovoce a  zeleniny, 
které máte v oblibě. Mají výhodu v  tom, že díky procesu 
rozmixování se živiny obsažené v ovoci a zelenině snadno 
vstřebávají do těla. Sušené ovoce, oříšky a různá semínka 
jsou výborným doplňkem k ochucení a zároveň zdrojem 
dalších cenných živin. Přidejte si svůj oblíbený druh při 
mixování do nápoje. Lahodný koktejl plný vitamínů máte 
hotový snadno a rychle. 

Jarní jídelníček si tak můžete zpestřit třeba kiwi banáno-

vým koktejlem, který připravíte rozmixováním jednoho 
banánu a dvou kiwi s pěti lžícemi bílého jogurtu a mlékem 
(mléko dle potřeby). Nalijte do sklenice a ozdobte ještě ko-
lečkem kiwi. 
Výbornou přísadou do koktejlů je kustovnice čínská, kte-
rá dodává nápoji příjemnou nasládlou chuť. Na mléč-

ný koktejl s  kustovnicí si nachystejte hrst kustovnice 
a 150 ml smetany. Rozmixujte. Dolijte mlékem dle potřeby 
(asi 300 ml), oslaďte medem. 
Vydatné koktejly, vhodné zvláště ke snídani, připravíte 
z  ovesných vloček, které je potřeba předem namočit do 
mléka alespoň na dvě hodiny, aby změkly. Rozmixujte je 
s  medem a  mlékem (množství dle potřeby) a  doplnit je 
můžete broskvemi, malinami nebo lesním ovocem.

Přidejte si do přátel 
slunce a pohyb
Míchejte a mixujte nejen vitamínové koktejly, ale kombi-
nujte také vaše jarní aktivity. Věnujte se více pravidelnému 
pohybu a choďte více na slunce. Sluneční paprsky podpo-
rují tvorbu vitamínu D, který je v těle spouštěčem procesů 
přispívajícím k dobré náladě. Spojením těchto přísad beze-
sporu získáte recepturu na to, jak být na jaře fi t a v pohodě. 
Ať prožijete krásné jaro a každý den s úsměvem!

Jak podpořit imunitu 
a být na jaře fi t? 
Zkuste to s bylinkami a vitamínovými koktejly



AVE Konzerva pro psy
s hovězím,
s kuřecím
415 g

Whiskas kapsičky
drůbeží výběr v želé
4 x 100 g

Whiskas kapsičky
klasický výběr v krémové omáčce
4 x 85 g

AVE Stelivo
pro kočky
5 kg

VE Stellliiivvvo
rroooo kkkkkkkoočččččkkkyyyyyyyyyyyy
kkkggg
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1 bal. = 34,90 Kč

34,90

Ria tampony
normal
16 ks

1 bal. = 179,90 Kč

179,90

Big Soft Peach
toaletní papír 2-vrstvý, 8 + 2 ks

1 bal. = 54,90 Kč

54,90

Big Soft Natura
papírové kapesníčky 3-vrstvé
10 x 10 ks

1 bal. = 16,90 Kč

16,90

1 l = 43,80 Kč

21,90
1 ks = 19,90 Kč

19,90

Citra
saponát na nádobí
citrón
0,5 l

Pomáda Pohoda
1 ks

1 l = 35,90 Kč

35,90

Dr. Devil universal
s marseillským mýdlem
1 l

AVE Zatahovací pytle
na odpad 60 l
10 ks

1 bal.  = 15,90 Kč

15,90

Bref WC Duo Active
ocean
50 ml

1 l = 598,- Kč

29,90

Sunlight All in 1
double action
tablety do myčky, 66 ks

AVE Aviváž
různé druhy
1 l

1 l = 24,90 Kč

24,90

1 kg = 28,67 Kč

11,90
1 kg = 99,75 Kč

39,90
1 kg = 117,35 Kč

39,90
1 kg = 6,78 Kč

33,90
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Přichystejte si zástěrky a kuchařské čepice, budeme péct dob-
rotu! Poproste maminku nebo babičku o  pomoc a  společně si 
můžete užít zábavné tvoření. Recept na muffiny je jednoduchý. 

Jak si je ozdobíte, je už na vaší fantazii. Můžete použít lentilky, 
oříšky, marcipánové květinky či jiné cukrářské ozdoby a vytvořit si vlastní originální sladkost. Nezapomeňte na 
barevné košíčky pro muffiny, ty dodají vašemu výtvoru spoustu parády. 

 Hodně zábavy vám přeje klokánek Ríša!

Magazín ENAPO, ev. č. MK ČR E14235

Vydává společnost: ENAPO OBCHODNÍ a. s., Kroměříž, IČO: 26946131

Redakce: Jana Gärtnerová, Věra Roubalíková

Tel.: 572 592 539, e-mail: enapo@enapo.cz, www.enapo.cz

P
ře

d
ti

sk
o

v
á

 p
ří

p
ra

va
 a

 t
is

k:

T
is

k
á

rn
a

 K
A

TO
S

 s
.r

.o
., 

N
á

d
ra

žn
í 2

9
1

/3
5

7
5

1
 1

7
 H

o
rn

í M
o

št
ě

n
ic

e

Te
l.:

 5
8

1
 2

2
4

 1
2

3
, w

w
w

.k
at

o
s.

cz

Chyba tisku vyhrazena. Upozorňujeme, že ceny uvedené v magazínu mají charakter

obecné informace a jsou nezávazné pro všechny prodejce. Tento dokument není nabídkou

(návrhem na uzavření smlouvy) a je určen pouze k marketingovým a propagačním účelům.

Nabídka se může na jednotlivých maloobchodních prodejnách lišit.

Vaše prodejna ENAPOVážení zákazníci, 
děkujeme Vám za návštěvu prodejen ENAPO! Přejeme Vám krásné jarní 
dny sluncem a pohodou prozářené a veselé Velikonoce příjemně prožité 
s rodinou a Vašimi nejbližšími. 
 
Připravujeme pro Vás Letní magazín ENAPO, který vyjde v květnu 2017.

klokánka Ríši
JARNÍ MUFFINY
Potřebné suroviny: 
půl hrnku oleje, 3 vejce, 2,5 hrnku polohrubé 
mouky, 1 kypřící prášek do pečiva, špetka soli, 
1 hrnek krupicového cukru, 1,5 lžičky vanilko-
vého cukru, 1 hrnek mléka

Pracovní postup: 
V  první misce vyšlehejte vejce s  cukrem do 
pěny, postupně přilévejte olej za stálého šlehání, 
poté mléko a promíchejte. Ve druhé misce pro-
míchejte všechny sypké suroviny. Obsah první 
misky vlijte do druhé misky a vše pečlivě promí-
chejte v hladké těsto. Formičky na muffi  ny plňte 
těstem do 3/4 nejvýše. Pečte dozlatova při 180 
stupních.
Na ozdobení si můžete připravit krém vyšlehá-
ním kostky másla (250 g) s trochou mléka svaře-
ného s vanilkou a cukrem (cukr dle chuti). Další 
barevnou variantu krému získáte zašleháním 
trochy kakaa nebo rozpuštěné čokolády.
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Jarní křížovka o 10 cen!
Získejte AVE poukázky v nominální hodnotě 200 Kč na nákupy!

Pro deset z vás máme připraveny AVE poukázky v nominální hodnotě 200 Kč na nákupy v prodejnách ENAPO, které 

vylosujeme ze všech došlých správných odpovědí s tajenkou Jarní křížovky. Tajenku Jarní křížovky zašlete nejpozději do 

31. 3. 2017 na adresu ENAPO OBCHODNÍ a.s., Nad Ovčírnou V. 1778, 760 01 Zlín nebo na e-mail: soutez@enapo.cz a 

uveďte heslo „křížovka“. Nezapomeňte také připojit svou zpáteční adresu!



Najdete v nabídce prodejen ENAPO


