Uwaga na Słowacji!
1 lutego na Słowacji wszedł w życie
nowy kodeks drogowy. Zmniejsza on
dopuszczalną prędkość na terenie zabudowanym z dotychczasowych 60 do 50
kilometrów na godzinę i rozciąga na cały
rok obowiązek jazdy z włączonymi światłami. Znaczącą zaostrzono też sankcje za
wykroczenia drogowe – maksymalna wysokość mandatu wzrosła do 1300 euro,
czyli ponad czterokrotnie! Na przykład za
przekroczenie dopuszczalnej prędkości o
20 km na godzinę trzeba będzie zapłacić
20 euro, ale za przekroczenie prędkości o
80 km na godziną – aż 1300 euro! Mandat będzie można zapłacić na miejscu
wykroczenia również kartą bankową.
Policjant będzie miał prawo zatrzymać
prawo jazdy, o ile kierowca nie będzie w
stanie zapłacić mandatu. Grzywnę będzie można odpracować w postaci robót
publicznych.
Obowiązuje również zerowa tolerancja
spożycia alkoholu. Za prowadzenie auta
po spożyciu alkoholu grozi grzywna do
1000 euro i utrata prawa jazdy na 5 lat.
Kierowcy nie mogą także korzystać
podczas jazdy z telefonu komórkowego.
Karane będzie również korzystanie z antyradarów.

Konkurs Niewiadowa
Fabryka Przyczep Niewiadów S.A.
ogłosiła konkurs na nazwę typu (Niewiadów xxx) nowej przyczepy kempingowej.
Łukasz Smejda: Chcielibyśmy zachęcić
Państwa do przesyłania nam ciekawych
propozycji, pocztą elektroniczną na
adres marketing@niewiadow.pl do dnia
31 marca 2009 r. Nagrodą w konkursie
będzie przedsionek do przyczepy kempingowej N126 dowolnego typu. Nowa
nazwa ma być jednowyrazowa, przyjazna
również dla odbiorców obcojęzycznych i
nie może być zbieżna z obecnie stosowanym nazewnictwem w caravaningu czy
motoryzacji. Wyboru hasła dokona zespół
złożony z pracowników NIEWIADÓW S.A.
Zastrzegamy sobie prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia w przypadku, gdy żadne z haseł nie zostanie zaakceptowane. Życzymy wielu pomysłów i
powodzenia!
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Happy Hobby Weekend
– piknik rodzinny dla
caravaningowców

Firma 2N-Everpol we współpracy z
„Polskim Caravaningiem” oraz magazynem Forbes jako patronami medialnym
organizuje w dniu 26 kwietnia br. piknik
rodzinny w Tomicach k. Góry Kalwarii
przy ul. Puławskiej 10, o godz. 10.00. Jest
on skierowany do klientów i entuzjastów
caravaningu i uroczyście otworzy sezon
2009.
Impreza równocześnie zbiega się z
otwarciem salonu pokazowego i siedziby
oddziału firmy, który zajmuje się wynajmem i sprzedażą wysokiej jakości kamperów, przyczep kempingowych i akcesoriów kempingowych.
Podczas samego pikniku będzie można na żywo obejrzeć najnowsze trendy w
przyczepach kempingowych i kamperach
firm Hobby, Tec czy Tabbert. Przygotowano także szereg atrakcji dla dzieci, w tym
liczne animacje, gry i zabawy.
W dniu imprezy będzie można nabyć
akcesoria kempingowe w atrakcyjnych rabatach cenowych. Gwoździem programu
będzie losowanie cennych nagród od firmy Hobby, m. in.: nowej przyczepy kempingowej, czy też atrakcyjnej wycieczki
kamperem.
Do dyspozycji gości będą udostępnione samochody demo wyposażone w
najnowocześniejszy sprzęt audio-wideo
takich marek, jak Clarion czy Blaupunkt.
Aby móc uczestniczyć w tym niecodziennym wydarzeniu, wystarczy zarejestrować się w specjalnym formularzu na
stronie firmy 2N-Everpol:
http://www.everpol.pl/caravaning.html

poszukują. Największym udoskonaleniem
jest możliwość zarezerwowania kampera
przez internet. Na stronie zaprezentowane są wszystkie samochody, do każdego z
nich dołączona jest specyfikacja techniczna oraz galeria zdjęć. Można już w domu
wybrać kamper, który najbardziej odpowiada naszym wymaganiom i od razu go
zarezerwować. Płatność odbywa się kartą, przelewem, lub w bardziej tradycyjny
sposób – w biurze firmy.
Przypomnijmy, że Bońkowscy Caravaning zajmuje się wynajmem i sprzedażą
samochodów kempingowych oraz przyczep i akcesoriów kempingowych.

Pamela Anderson
zamieszkała w przyczepie
Sławna seksbomba przeprowadziła
się wraz z dziećmi na początku lutego
do przyczepy kempingowej swojego nowego narzeczonego, którym jest Jamie
Padgett – surfer i elektryk z Malibu. Czterdziestojednoletnia gwiazda „Słonecznego patrolu” (i paru innych filmów) oraz
wielu edycji „Playboya” będzie mieszkać
w przyczepie tylko na czas remontu jej
luksusowego domu. Jak powiedziała portalowi www.boatandcaravan.co: Uwielbiam mieszkać w domku na kołach. Mam
teraz dwa domy, ale jeżeli miałabym wybierać, wolałabym mieszkać w przyczepie
niż gdziekolwiek indziej.
Dla gwiazdy „Słonecznego patrolu”
mamy propozycję: powinna spróbować
caravaningu mniej stacjonarnego i odwiedzić jeden z wiosennych zlotów…

Nowa strona internetowa
Bońkowscy Caravaning
Od połowy stycznia działa nowa strona Firmy Bońkowscy Caravaning, pod
adresem www.campery.pl. Można na niej
zarezerwować kampera on-line.
Zmianie uległa szata graficzna i funkcjonalność strony. Dzięki prostej i przejrzystej organizacji strony, użytkownicy mogą
teraz łatwiej i szybciej odnaleźć to, czego

Kuchenna
rewolucja
Gotowanie na parze jest zdrowe i ekologiczne, jednak
do takiego sposobu przyrządzania potraw potrzebny
jest odpowiedni sprzęt. Polecamy garnek do gotowania
na parze z pokrywką firmy Tescoma.
Przyrządzanie potraw na parze rozsławili
w świecie Chińczycy oraz Japończycy. Polacy lubią jeść tłusto, lubią smażyć i dusić, a jak
gotować to tylko w wodzie, a nie w oparach.
Jednak coraz więcej rodaków doskonale zdaje sobie sprawę z zalet tej metody gotowania.
Przygotowane tak potrawy mają więcej witamin i minerałów, bo żywność nie jest zanurzana w wodzie i nie dochodzi do wypłukiwania
składników odżywczych. Przykładowo brokuły po ugotowaniu na parze zawierają 50%
więcej witamin niż te ugotowane konwencjonalnie. Również smak potraw jest bardziej
intensywny. Składniki są sprężyste, jędrne, nie
wchłaniają zbyt dużo wody i nie wysychają.
Wreszcie posiłki gotowane na parze nie wyma-

Wymiary i technika

Ma 3 litry pojemności oraz 20 cm średnicy. Kontrolę gotowania zapewnia pokrywka
ze szkła i stali nierdzewnej z otworem dla
parę. Naczynie posiada uchwyty z wytrzymałego tworzywa, które nie parzą w dłonie
oraz podziałkę do odmierzania gotowanych
składników potraw. Można w nim gotować
na wszystkich typach kuchenek – gazowych,
elektrycznych, z płytą ceramiczną i indukcyj-

Królowa Bona, przywożąc z Włoch
warzywa zrewolucjonizowała
polską kuchnię. Podobną rolę
odegrać może technika gotowania
potraw na parze rodem z Azji.

nych. Wyjątkowo grube i wielowarstwowe
dno zapewnia oszczędność energii.

Oferta

Seria Presto to zestaw kilku garnków.
Ten do gotowania na parze kosztuje 167,58
zł. Warto jednak zapoznać się z pozostałymi produktami czeskiej firmy Tescoma sp.
z o.o. - zarówno z tej jak i pozostałych serii.
Dlatego zapraszamy na stronę internetową
www.tescoma.com.

Marynowana cielęcina albo pasta Rojo
Cobb BBQ System to wielofunkcyjne urządzenie do grillowania,
smażenia i wędzenia. Po raz kolejny prezentujemy przepisy dań, które
z powodzeniem możemy przyrządzić na tym urządzeniu.
Cielęcina marynowana w soku
jabłkowym i musztardzie

Dobre czerwone wytrawne wino do
cielęciny to strzał w dziesiątkę.

W takiej przyczepie – legendarnej Airstream
– Pamela Anderson mieszka obecnie z dziećmi.

gają używania tłuszczu. Ten sposób gotowania
najlepiej sprawdza się w przypadku warzyw,
delikatnego mięsa, ryb i owoców morza. Na
początek warto zacząć przygodę gotowania
na parze z garnkiem z serii Presto.

fot. mat. promocyjne

w skrócie

Cobb idealnie nadaje się na jacht lub camping, nie nagrzewa się i spokojnie można go postawić nawet na laminacie łodzi – jest lekki (4,5
kg), bezpieczny i prawie bezdymowy. Dlatego
warto się skusić na jego zakup, aby podczas caravaningowych podróży jeść to, czego na zwykłym,
tradycyjnym grillu nie przygotujemy. Oto kolejne
dwa przepisy:

Składniki: 2 ząbki czosnku, 2 łyżki stołowe
musztardy (francuska), ½ szklanki soku jabłkowego, 1 kg cielęciny, tymianek, oliwa z oliwek, sól i
pieprz.
Zgnieciony czosnek mieszamy z musztardą, tymiankiem, solą, pieprzem i dodajemy ¼
szklanki soku jabłkowego w celu przygotowania
marynaty. Następnie w odpowiednim naczyniu
dokładnie nacieramy cielęcinę marynatą i pozostawiamy na 30 minut. Pozostały sok i kilka ziarenek pieprzu oraz pozostałość marynaty wlewamy
do „fosy” Cobba, tak aby w trakcie pieczenia dać
odpowiednią wilgotność i aromat potrawie, po
upieczeniu będzie to wspaniały sos do mięsa.
Pieczemy pod przykryciem przez około 45 minut
na rozgrzanym grillu uprzednio posmarowanym
oliwą, zalecamy odwracać pieczeń co 10 minut.
Kwasy w soku jabłkowym dodadzą aromatu i
ujędrnią nasze mięso. Po upieczeniu i zdjęciu
z grilla mięso należy odłożyć na około 5 minut
przed podaniem.

ROJO pasta/salsa

Składniki: 4 posiekane obrane pomidory, 2
świeże papryczki chili (posiekane bez ziarenek), 1
posiekana cebulka, ½ szklanki posiekanej świeżej
kolendry, 1 ząbek czosnku, 1 łyżeczka oliwy z oliwek, szczypta soli.
Aby przygotować salsę, należy wymieszać
pomidory, papryczki chili, cebulkę i kolędrę w misce. Utrzeć czosnek z oliwą z oliwek oraz szczyptą
soli. Następnie wszystko razem dokładnie należy
wymieszać – oliwę z pomidorami. Odłożyć na 2
godziny, aby wszystkie smaki i aromaty się wymieszały. Serwować w temperaturze pokojowej.
Źródło: www.foodlovers.pl
Oprac. Red.

Jak widać na
zdjęciu – na Cobbie
przygotować można
więcej aniżeli na
tradycyjnym grillu.
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