
CHAMPAGNE COCKTAIL

ZAJÍMAVOST
Angostura Aromatic Bitters, dávající nápoji stopu hořkosti 
a středně hnědou barvu, se vyrábí na Trinidadu podle re-
ceptury, již formuloval v roce 1824 Dr. J. B. G. Sieger, 
lékárník ze Slezska, který emigroval do Jižní Ameriky. Téměř 
pětačtyřicetiprocentní hořkou přísadu do nápojů, které 
obsahují sladké komponenty, nazval podle některých zdro-
jů podle stromu angostura, jehož kůru údajně využil při 
sestavování bylinné směsi použité k přípravě, podle vysvětle-
ní na lahvičce to však bylo podle jména venezuelského 
města, přejmenovaného časem na Ciudad de Bolívar. Kůra 
angostury se prý naopak v receptuře nevyskytuje...

Tip: 
Místo angostury můžete použít k vytvoření variant např. 
některý fernet, maďarské Unicum, německý Underberg, 
případně i Karlovarskou becherovku. V takovém případě 
ovšem opatrně s názvem! Nejjednodušší by bylo přidat k 
tomu původnímu slovo SPECIÁL, které oznamuje předem 
změnu proti standardu.

Zdroj:   UMĚNÍ KOKTEJLU
Nakladatelství Svojtka&Co.

inzerce

5.55 Snídaně s Novou
8.55 Ulice (3369)

Původní český seriál (2017). 
9.50 Přijde letos Ježíšek?

Český romantický film (2013). 
11.50 Tescoma s chutí

Tipy na víkend s I. Vodochodským. 
12.00 Polední Televizní noviny

Sportovní noviny, Počasí
13.00 Ordinace v růžové zahradě 2 

Teď ti odpovědět nemohu
Další příběhy oblíbených hrdinů 
populárního seriálu TV Nova (2009). 

14.10 Mentalista III (12)
Krvavá štvanice
Třetí řada amerického krimi seriálu

15.05 Mentalista III (13)
Rudý poplach
Třetí řada amerického krimi seriálu

15.55 Kriminálka Miami IX (7)
Na háčku
Devátá řada kanadsko-amerického 
kriminálního seriálu (2010).

16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny

Sportovní noviny
17.30 Kriminálka Miami IX (8)

Všechno nejlepší
Devátá řada kanadsko-amerického 
kriminálního seriálu (2010). 

18.25 Ulice (3370)
Původní český seriál (2017). 

19.30 Televizní noviny
Sportovní noviny, Počasí

20.20 Popelka
Půvabná Elka žije se svým otcem ve 
velkém krásném domě, obklopeném 
přírodou. Po smrti Elčiny maminky se
jednoho dne otec rozhodne znovu 
oženit. Jenže s příchodem macechy a
jejích dvou rozmarných dcer se v kdysi
poklidném domě všechno změní. Pak
ale otec nečekaně umírá a laskavá 
dívka je vydána napospas své kruté 
a žárlivé nevlastní rodině... 
Americko-britský film (2015).

22.10 Chart Show
To nejlepší z osmdesátek
Málokterá éra byla v dějinách pop music
tak výrazná jako 80.léta minulého 
století. V další epizodě Chart Show se
zastavíme u největších hitů té doby. 
Zavzpomínejte na asi nejdiskutovanější
hudební období. Libor Bouček ve studiu
přivítá skvělou sestavu hostů - Heidi 
Janků, Martina Dejdara nebo Václava
Koptu. A těšit se můžete na skladby 
Mekyho Žbirky, Petry Janů i 
Michaela Jacksona.

0.00 Mentalista III (12)
0.45 Mentalista III (13)
1.25 Kriminálka Miami IX (6)
2.05 Kriminálka Miami IX (7)
2.50 Krok za krokem III  
4.15 Ordinace v růžové zahradě 2

TV PROGRAM

hudební show
Chart Show22.10

PÁTEK 22.12.

4.45 Louskáček a Myší král
Německá pohádka (2015). 

5.40 Rozum a cit
Americko-britský romantický film 

8.00 Auta 2
Americký animovaný film (2011) 

9.45 Mentalista III (10)
Třetí řada amerického krimi seriálu 

10.35 Mentalista III (11)
Třetí řada amerického krimi seriálu 

11.20 Medvědi
Americký dokument (2014). 

13.05 Santa Claus 2
Americká komedie (2002). 

15.15 Posledních pět let
Americký muzikál (2014). 

16.55 Námořní vyšetřovací služba VIII
Osmá řada amerického krimi seriálu

17.45 Námořní vyšetřovací služba VIII
Osmá řada amerického krimi seriálu

18.35 Čtvery Vánoce
Americko-německá romantická 
komedie (2008). 

20.00 Grinch
Ve vísce na sněhové vločce všichni milují
Vánoce, až na ošklivého a zlomyslného
skřeta Jima Carreyho. Ale malá Taylor
Momsen nevěří, že by se pod zelenou
chlupatou kůží skrývalo zlé srdce a 
hodlá to prověřit... Americký vánoční
rodinný film (2000). 

21.55 Čarodějky z Eastwicku
Americká hororová komedie (1987). 

0.05 Romeo musí zemřít
Americký akční film (2000). 

2.00 Pohřešovaní III (2)
2.40 Pohřešovaní III (3)
3.20 Pohřešovaní III (4)
4.00 Pohřešovaní III (5)

Kanadský seriál (2004). 

6.35 Házená Bundesliga  
Rhein-Neckar Löwen - SG 
Flensburg-Handewitt
Záznam 18. kola německé 
házenkářské Bundesligy

8.05 Walker Texas Ranger III (9,10)  
Třetí řada amerického seriálu (1994-95). 

9.35 Walker Texas Ranger III (11,12) 
Třetí řada amerického seriálu (1994-95). 

11.25 Ripleyho věřte nevěřte III
Třetí řada amerického dokumentu 

12.15 Ripleyho věřte nevěřte IV
Čtvrtá řada amerického dokumentu 

13.25 Válka skladů: Kanada I (33,34)
Kanadská reality show (2013)

14.20 Válka skladů: Kanada I (35,36)
Kanadská reality show (2013)

15.30 Mistři zastavárny (10,11)
Americká reality show (2009) 

16.15 Mistři zastavárny (12,13)
Americká reality show (2009) 

17.00 Walker Texas Ranger III (13,14) 
Třetí řada amerického seriálu (1994-95). 

18.35 Válka skladů Kanada II (1,2)
Druhá řada Kanadské reality show 

19.30 Mistři zastavárny I, II (14,1)
Americká reality show (2009) 

20.20 Kriminálka New York IX (13)
Devátá řada amerického krimi seriálu

21.05 Kriminálka New York IX (14)
Devátá řada amerického krimi seriálu

21.55 Agenti S.H.I.E.L.D. II (9)
Druhá řada Sci-Fi seriálu (USA) 

22.40 Kriminálka New York IX (11)
23.30 Kriminálka New York IX (12)
0.15 Kriminálka New York IX (13)
1.05 NHL Pátky na ledu  

Buffalo Sabres - Philadelphia 
Flyers
Přímý přenos hokejového zápasu NHL

3.35 Kriminálka New York IX (14)
4.10 Gotham III (13,14)

CHAMPAGNE COCKTAIL
[vyslov: šampaň koktejl]

Dávky na 1 porci:
2 střiky Angostura Aromatic Bitters
18 cl vychlazené šampaňské, 2 cl koňak
kousek cukru, řez pomeranče
koktejlová třešnička
 
Dejte vychladit šampaňskou flétnu nebo misku 
a suché šampaňské víno. Připravte si kousek kostkového 
cukru (ve velikosti asi mocca kostky). Otevřete láhev 
vína (pokud použijete rozlévané šampaňské, 
přesvědčete se, že dosud perlí!).

Do sklenky vložte cukr a zastříkněte ho 2 střiky 
angostury. Po stěně sklenky přidejte šampaňské 
v takovém množství, aby se do ní vešel ještě koňak. 
Ten přidejte na závěr. Sklenku ozdobte řezem 
pomeranče a koktejlovou třešní.

Champagne Cocktail podávejte kdykoli jako osvěžu-
jící nebo i slavnostní nápoj s koktejlovým ubrouskem. 
Přiložte malý talířek na odložení ozdoby.


