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3. květen - 9. květen

10. květen - 16. květen

17. květen - 23. květen

24. květen - 30. květen

Jamieho rychlá a snadná kuchyně
Vysíláme od 3. května

Silvia Collocalová: Pozdrav z Itálie
Vysíláme od 16. května

Donalovy rychlé a zdravé recepty
Vysíláme od 22. května

Mary Berry a nejlepší rychlé občerstvení na světě
Vysíláme od 24. května

Jamie Oliver zjednodušil domácí přípravu rozličných pochoutek na nejúnosnější možnou
míru. Každý z nás to může mít jednoduché doslova denně a vztahuje se to i na ty, kteří
zápasí s nedostatkem času, protože jsou od rána do večera zaměstnaní. Jamie k přípravě
každého receptu používá všehovšudy pět ingrediencí, čímž dokazuje, že jeho fantastická
jídla nevděčí za svou chuť nekonečnému množství použitých surovin. Poznáme zbrusu
novou sérii jídel a v každé epizodě uvidíme směs mas, ryb, zeleniny a sladkostí. Tyto
jednoduché, ale přesto neobyčejně chutné pokrmy nevyžadují nic jiného než několik
opravdu kvalitních ingrediencí kombinovaných s Jamieho originální nápaditostí.

Cucina povera. Tato dvě krátká slova navozují představu takové kulinářské idyly a
takových hřejivých pocitů spojených se stolováním, jaké nemohou pocházet odjinud,
jedině z Itálie. Výraz, který se dá také přeložit jako „prostá kuchyně” v sobě skrývá onen
rozkošně venkovský styl vaření, který každého milovníka dobrých jídel dokáže během
krátkého okamžiku dokonale rozněžnit. V tomto seriálu navštíví Silvia tři malebné italské
regiony, které má nejraději. Jde o Abruzzo, Marche a Molise. V těchto krajích nám
ukáže, co taková cucina povera vlastně doopravdy znamená, pokaždé uvaří pár zdravých
jídel s místními obyvateli, a to přímo v jejich kuchyních, a diváci mohou zkoumat, v čem
spočívá pravé italské tajemství toho životního pocitu, kterému se říká „dolce vita”.
Ovšem duší celého seriálu je vlastní rodinná kuchyně, kterou má Silvia saját doma v
Abruzzu. Tam se s námi podělí o nejkrásnější chvíle trávené v kruhu nejbližších a
nejmilovanějších. Všichni vaří, jedí a jsou veselí, takže hned pochopíme, proč se italské
kuchařské umění netýká jen samotného jídla.

Donal se v tomto seriálu obrací k milovníkům moderní kuchyně.Nabízí nám takkové
recepty, nápady a kuchyňské triky, které příliš zaměstnaným rodinám pomohou uvařit
pravá a nefalšovaná jídla bohatá na živiny, ale zároveň velice rychlá a chutná. Počínaje
fantastickými večeřemi z jediné pánve až po klasičtější výživné pokrmy, které si zákazník
může odnést s sebou. Donal prostě divákům pro radost připraví unikátní, i když všední,
ale zároveň jednoznačně zdravá jídla.

Tento zbrusu nový seriál sleduje Mary Berry na její cestě do světa rychlého vaření.
Šestidílná labužnická pouť plná převratných událostí zavede Mary do cizokrajných
měst, ve kterých ještě nikdy nebyla, ale navštívíme s ní i místa situovaná poněkud
blíže jejímu bytu, kam bychom se však za normálních okolností s největší
pravděpodobností nedostali. Zážitky z těchto cest se odrážejí na Maryiných vlastních
rychlých, čerstvých a mimořádně dobrých jídlech, jejichž přípravu nám předvádí
prostřednictvím navštívených lokalit. Cestou nám Mary bleskurychle uvaří několik ze
svých nejlepších rychlých pokrmů – někdy v kuchyni, někdy na střeše domu, v
jídelním voze nebo v kavárenské minikuchyňce.

