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Naši čtenáři a milovníci vaření, 
jaro i čas Velikonoc je tu! Proto jsme pro vás připravili velikonoční speciál 
s čerstvými tipy a recepty, díky nimž prožijete čas plný pohody. Sváteční 
pondělí začněte hned z rána skvělou snídaní, připravte sladké i slané 
pochoutky z šafránového těsta pro koledníky a pak prostřete pro rodinu stůl 
plný dobrot. Zkuste přírodou malované kraslice. Je to trendy, šetrné k planetě 
a navíc vypadají na prostřeném stole úžasně. Nesmí chybět klasiky jarních 
svátků: velikonoční nádivka, mazanec ani recepty z vařených vajec, letos 
s novými nápady. A pokud chcete vaše i sousedovy děti opravdu překvapit  
a rozmazlit, nalistujte rubriku Sladká tečka a promlsejte se až do Zajíčkova,  
kde na vás čeká království mrkvičkových cupcaků i ušatý pan Zajíc. 

Veselé, malované, šťavnaté a plné dobrého jídla,
takové Velikonoce přeje

Váš Albert

https://www.facebook.com/albertceskarepublika/
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   vegetariánské      veganské      bez lepku      bez laktózy 
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1.  Slupky zalijte vodou,  
přidejte ocet a přiveďte 
k varu. Do lázně vložte 
vajíčka. Vařte 10 minut.

2.  Uvařená vejce nechte 
odležet ve vývaru  
1 hodinu. Vejce vyjmě-
te a nechte okapat.

slupky z 5 větších 
žlutých či červe-
ných cibulí  
750 ml vody
1 lžíce octa

2 lžíce sypaného  
černého čaje
750 ml vody
1 lžíce octa

15
min

+1
hod

odležení

Přírodní barvy nejlépe 
vyniknou na vejcích s bílou 
skořápkou.

15
min

+12
hod

odležení

Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný. Na letošní 
Velikonoce ponechte umělé barvy a nálepky spát zimním 
spánkem a nechte na vajíčkách kouzlit barvy přírody. 
Krásné ornamenty zajistí jednoduše krajka od babičky 
nebo petrželka. 

VYKOLEDUJTE SI  
VAJÍČKA
malovaná přírodou

800 g borůvek  
(mohou být i mražené)
200 ml vody
2 lžíce octa

1.  Vše rozmixujte, směs přiveďte k varu, 
do lázně vložte vajíčka a 10 minut vařte. 

2.  Vajíčka nechte v nálevu 3 hodiny. Vejce 
vyjměte pomocí lžíce a nechte je okapat 
na kuchyňské utěrce.

15
min

+3
hod

odležení

1.  Čaj zalijte vodou, přidejte 
ocet a přiveďte k varu. Do 
lázně vložte vajíčka. Vařte 
10 minut.

2.  Uvařená vejce nechte 
odležet ve vývaru  
12 hodin. Vejce 
vyjměte a nechte 
okapat.

INSPIRACE
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borůvky

černý  čaj

c i bu le
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400 g nakrájeného  
červeného zelí
750 ml vody
1 lžíce octa 

1.  Zelí zalijte vodou, přidejte ocet  
a přiveďte k varu. Do lázně vložte vajíčka. 
Vařte 10 minut.

2.  Uvařená vejce nechte odležet ve vývaru  
12 hodin. Vyjměte a nechte okapat.

15
min

+12
hod

odležení

Foodstyling, fotografie:  
Tomáš Babinec, Tereza Langmajerová
Text: Eva Rýznerová

1.  Řepu zalijte vodou, 
přidejte ocet a přiveďte 
k varu. Do lázně vložte 
vajíčka. Vařte 10 minut.

2.  Uvařená vejce nechte 
odležet ve vývaru  
12 hodin. Vyjměte  
a nechte okapat.

15
min

+12
hod

odležení

400 g nakrájené 
červené řepy  
i se slupkou
750 ml vody
1 lžíce octa

2 lžíce kurkumy
750 ml vody
1 lžíce octa

1.  Kurkumu zalijte vodou, 
přidejte ocet a přiveďte 
k varu. Do lázně vložte 
vajíčka. Vařte 10 minut.

2.  Uvařená vejce nechte 
odležet ve vývaru  
12 hodin. Vejce vyjměte 
a nechte okapat.

15
min

+12
hod

odležení

7

ku rkuma

červená  řepa

červené  zelí
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Do košíku můžete 
zaplést i mladé 
proutky břízy.

Dozdobte svůj velikonoční stůl stylově 
dalšími poklady z přírody. Stačí několik 
mladých proutků vrby jívy, dřevěný 
podklad, hřebíky, kladívko a pár 
šikovných rukou. Když si Velikonoce 
připravíte s rodinou, budete z nich 
mít dvojnásobnou radost.

KRASLICE 
Kam je uhnízdit?

INSPIRACE
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1.  Červené zelí nakrájejte na proužky.
2.  Vložte do hrnce, přidejte vodu a ocet.
3.  Když před barvením přitisknete na povrch 

vejce lístky bylinek, květů nebo kousek kraj-
ky, dosáhnete zajímavého efektu. 

4.  Starou punčochu rozstřihněte tak, aby 
kopírovala velikost vejce. Zvolený motiv 
přitiskněte do středu vejce a zabalte do 
punčochy. Okraje punčochy přitáhněte 
k sobě a zauzlujte.

5.  Nálev přiveďte k varu a vejce vařte 10 minut. 
Nechte 12 hodin odležet ve vývaru.

6.  Vejce můžete po nabarvení vyleštit máslem 
nebo sádlem pro výraznější barvu.

1

3

5

2

4

6

INSPIRACE
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Na falafel můžete 
použít i sušenou 
cizrnu. Přes noc ji 
namočte do vody, 
druhý den nálev slijte 
a dál postupujte 
podle návodu.

POSTUP:
1.  Cizrnu slijte a přesypte do 

robotu společně s jarní 
cibulkou, česnekem, petrželkou, 
olivovým olejem, citronovou 
šťávou, kmínem a koriandrem. 
Rozmixujte, osolte a posypte 
kypřicím práškem. Promíchejte.

2.  Ze směsi vytvarujte 4 kuličky. 
Na pracovní plochu rozložte  
potravinovou fólii, do středu 

umístěte kuličku těsta. Překryjte 
druhou fólií a vyválejte placku 
o průměru 12 cm. Do středu 
vložte oloupané vejce a vytvarujte 
falafel. Obalte v rozšlehaném vejci 
a strouhance.

3.  Smažte v rozpáleném oleji  
dozlatova.

4.  Na dip smíchejte všechny suroviny 
a ozdobte řeřichou.

SUROVINY:
400 g cizrny z plechovky
2 jarní cibulky
1 stroužek česneku
1 hrst hladkolisté petrželky
1 lžíce olivového oleje
1 lžíce citronové šťávy
½ lžičky mletého  
římského kmínu
½ lžičky mletého koriandru
sůl
špetka kypřicího prášku
4 vařená vejce

1 vejce
200 g strouhanky
400 ml řepkového oleje

NA BYLINKOVÝ DIP:
200 ml zakysané smetany
1 lžíce směsi bylinek
½ stroužku česneku
1 lžíce olivového oleje
1 lžička citronové šťávy
sůl, pepř
20 g řeřichy

FALAFEL 
s překvapením

10

4
porce

20
min

VEGET
Milujete falafel? Zkuste tuto orientální pochoutku trochu 
vylepšit! Do těsta z cizrny zabalte vejce a překvapte 
rodinu vegetariánskou variantou skotského vejce.

INSPIRACE
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POSTUP:
1.  Avokádo zbavte pecky a dužinu pomocí  

lžíce vyloupněte. Nakrájejte na plátky.
2.  Lískové ořechy opečte nasucho na pánvi.
3.  Do mísy vložte špenát, přidejte avokádo, 

lískové ořechy, borůvky a plátky okurky.
4.  Vejce oloupejte, rozpulte a rozložte na salát.
5.  Na zálivku smíchejte med, hořčici, 

citronovou šťávu a olej. Osolte a opepřete.
6.  Salát ozdobte řeřichou a podávejte se 

zálivkou.

SUROVINY:
2 avokáda
80 g lískových ořechů
400 g baby špenátu
100 g borůvek
½ salátové okurky
4 vařená vejce

NA ZÁLIVKU:
2 lžíce medu
1 lžička dijonské 
hořčice
3 lžičky citronové šťávy
2 lžíce olivového oleje
sůl, pepř
20 g řeřichy

BAREVNÝ SALÁT  
s vařeným vejcem

4
porce

15
min

VEGET

INSPIRACE
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NOVINKYNOVINKY

S jarem roste chuť, tak pospíchejte do Albertu a přidejte 
do nákupního košíku něco nového. Ochutnejte kus Slovenska 
a upečte s námi svůj vlastní chleba!

CO JE V ALBERTU
nového?

GAZDOVSKÁ 
KLOBÁSA
ALBERT EXCELLENT

BIO MOUKA 
CHLEBOVÁ ŽITNÁ 1 kg

NATURE’S PROMISE

Zlatohnědý povrch slaniny je pokrytý 
kmínem a výrazná kouřová vůně láká 
k nakousnutí. Tradiční slovenský 
výrobek potěší na velikonoční 
obložené míse.

GAZDOVSKÁ 
UZENÁ SLANINA
ALBERT EXCELLENT 

Pečení vlastního domácího chleba je trendy. Vyzkoušejte 
svůj první bochník z žita, které má vysoký obsah 
minerálních látek. Díky tomu je žitné pečivo vydatnější 
než běžné pekařské výrobky z pšeničné mouky.

Mistrovský kousek vyrábí slovenští 
uzenáři podle původní domácí 
receptury. Za skvělou chutí stojí vysoký 
obsah vepřového masa ze slovenských 
a českých chovů. Zkuste ji při přípravě 
typické slovenské polévky kapustnice 
nebo české zelňačky.

12



NOVINKY

13

NOVINKY

Pokud používáte 
větší podíl žitné 
mouky, pečte chleba 
raději ve formě.

UPEČTE SI  
vlastní chleba!

BIO MOUKA 
CHLEBOVÁ PŠENIČNÁ 1 kg
NATURE’S PROMISE

I doma můžete upéct skvělý 
chleba, který provoní celou 
kuchyň! Když na těsto použijete 
naši chlebovou mouku 
Nature’s Promise, bude mít 
chleba tmavší barvu a pevnější 
strukturu. Na rozdíl od běžných 
hladkých mouk je tento výrobek 
v bio kvalitě a obsahuje více 
minerálních látek. Kombinací 
této mouky s žitnou chlebovou 
moukou získáte různé varianty 
chlebových těst.

13



TRŽNICE

Když mrkev 
oloupete,  
přidejte slupky  
do vývaru.

Mladé lístky kedlubny 
jsou plné vitaminu C. 
Čerstvé je můžete  
přidat do salátu.

14

mladá mrkev  

s natí na jaře
rané odrůdy  

na jaře

draslík, 

vápník, 

karoten

vápník, 

hořčík, 

draslík

Mrkev Kedlubna

SEZONA:
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MRKEV A KEDLUBNA 
Hvězdy jarní kuchyně

Mrkev

Mladá mrkev s čerstvou natí vyniká křehkostí. O slovo se hlásí také kedlubna, která je nejchutnější  
právě na jaře.

Chlubí se titulem nejoblíbenější kořenové zeleniny, 
a to nejen díky nízkým kalorickým hodnotám 
a zázračným účinkům na lidský zrak.  

RADY Z TRŽNICE 

Mladou mrkev s natí najdete také pod názvem karotka. Je mírně 
nasládlá a chutná výborně syrová.
Čerstvou mrkvovou nať nevyhazujte, ale využijte místo bylinek při 
přípravě pesta. Ranou mrkev nemusíte škrábat, stačí ji opláchnout 
pod studenou vodou.

PŮVOD A ROZŠÍŘENÍ

Rostlina pochází z úrodné oblasti jižní Asie. Původní bílé a fialové 
odrůdy byly vyšlechtěny do dnešních oranžových odstínů. Mrkev je 
dnes rozšířená po celém světě.

NÁPADY DO KUCHYNĚ
 
1.  Stravitelnost mrkve a výtěžek betakarotenu zvýšíte přidáním 

kvalitního rostlinného oleje.
2.  Připravte dětem zdravější mrkvové chipsy místo bramborových.
3.  Zkuste použít mrkev při přípravě sladkých jídel, jako mrkvový dort 

nebo mrkvové rohlíčky.

Kedlubna

Křehká hlíza kedlubny, odborným názvem brukve zelné, 
je plná nasládlé šťávy. Dužina chutná po lískových 
oříšcích a při kousnutí jemně křupne.

Vybrat si můžete z raných, poloraných i pozdních odrůd a kedlubnu 
používat v kuchyni po většinu roku. Pestrost do jídelníčku vnesou 
nejen bílé, ale i modré odrůdy. Pozor na starší kedlubny s větším 
průměrem, jejich dužina bývá dřevnatá. Pokud chcete kedlubny 
zachovat déle čerstvé, neodřezávejte listy.

Jako místo původu se udává oblast kolem Středozemního moře. 
S expanzí římské říše se kedlubna rozšířila po celé Evropě. V jiných 
kultivarech se pěstuje také v Asii.

1.  Kedlubna nakrájená na jemné plátky se hodí jako přísada 
do salátů. 

2.  Ve tvaru hranolků si kedlubnu vychutnáte s bylinkovým 
nebo sýrovým dipem. 

3.  Vyzkoušejte kedlubnové zelí! 
4.  Typickou chuť brukvovité zeleniny zmírní tepelná úprava.



RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

ENERGIE: 237 kcal / 12,0 %
BÍLKOVINY: 10,0 g / 14,0 %
TUKY: 13,0 g / 21,0 %
SACHARIDY: 21,0 g / 8,0 %
Hodnoty odpovídají 1 porci.

SUROVINY:
1 červená a 1 žlutá paprika Albert
2 mrkve
100 g cherry rajčat
1 stroužek česneku

2 lžíce olivového oleje
4 snítky čerstvého koriandru
4 vejce
4 plátky toastového chleba
sůl, pepř

POSTUP:
1.  Papriky zbavte jádřince a vykrojte 4 kroužky silné 1,5 cm. 
2.   Zbytek paprik použijte na salát. Nakrájejte je nadrobno a přendejte do mísy. Přidejte na 

kostičky nakrájenou mrkev, rozčtvrcená rajčata a rozdrcený česnek. Zakapejte 1 lžící oleje 
a promíchejte se 2 snítkami koriandru. 

3.  Na pánvi opečte na zbývajícím oleji kroužky paprik, z každé strany 3–4 minuty. Po otočení 
vklepněte do každého kroužku vejce a prohřejte, dokud se bílky nezpevní (asi 4–5 minut). 

4.  Podávejte na opečeném toastu a doplňte mrkvovopaprikovým salátkem. Osolte, opepřete 
a ozdobte zbývajícím koriandrem.

PAPRIKOVÉ 
KROUŽKY
s mrkvovým
salátkem

4
porce

20
min

VEGET

PAPRIKA 
ŽLUTÁ A ČERVENÁ 
ALBERT

16



RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN
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PEČENÁ KEDLUBNA
s jogurtovým dipem

4
porce

20
min

VEGET

SUROVINY:
4 kedlubny
2 lžíce sezamového oleje Nature’s Promise
sůl, pepř
250 g cherry rajčat
1 palice česneku
2 lžíce slunečnicového oleje
250 g smetanového jogurtu
3 hrsti směsi salátů a mladé lístky 
kedlubny

POSTUP:
1.   Kedlubny oloupejte a nakrájejte na 1 cm silné plátky. Plech vyložený pečicím papírem 

pokapejte polovinou sezamového oleje a na něj rozložte plátky kedluben. Osolte, 
opepřete a zakapejte zbývajícím olejem. Pečte v troubě na 230 °C po dobu 8–10 minut po 
jedné straně. Poté kedlubny otočte a pečte dalších 6 minut. 

2.   Na jiný plech vyložený pečicím papírem rozložte cherry rajčata a česnek rozebraný na stroužky. 
Zakapejte slunečnicovým olejem. Rajčata a česnek pečte 20 minut v troubě na 190 °C. 

3.   Na dip vymáčkněte pečený česnek ze slupek a promíchejte ho s jogurtem.  
Osolte a opepřete.

4.   Salát promíchejte s pečenými rajčaty. Pečené kedlubny ozdobte kedlubnovými lístky.

ENERGIE: 242 kcal / 12,0 %
BÍLKOVINY: 6,0 g / 9,0 %
TUKY: 19,0 g / 30,0 %
SACHARIDY: 16,0 g / 6,0 %
Hodnoty odpovídají 1 porci.

Pečené kedlubny  
podávejte s jogurtovo-
česnekovým dipem.

SEZAMOVÝ OLEJ 
NATURE’S PROMISE BIO

17

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN



RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

ENERGIE: 606 kcal / 30,0 %
BÍLKOVINY: 31,0 g / 44,0 %
TUKY: 13,0 g / 21,0 %
SACHARIDY: 94,0 g / 36,0 %
Hodnoty odpovídají 1 porci.

PENNE 
na asijský způsob

4
porce

30
min

SUROVINY:
400 g těstovin penne  
Albert Quality
2 lžíce olivového oleje
2 stroužky česneku
200 g hovězí svíčkové
150 g brokolice
½ červené papriky
2 lžíce sójové omáčky
1 lžička třtinového cukru
150 g sušených rajčat
1 lžička sezamových semínek
2 snítky hladkolisté petrželky
1 citron

POSTUP:
1.  Těstoviny uvařte podle návodu na obalu. 
2.  V pánvi osmahněte na oleji plátky česneku, přidejte 

hovězí maso na nudličky, růžičky brokolice a nakrájenou 
papriku. Zakapejte sójovou omáčkou a přidejte cukr. 
Restujte 15 minut a nakonec přimíchejte sušená rajčata. 

3.  Promíchejte s těstovinami, posypte sezamovými 
semínky, ozdobte petrželkou a klínky citronu.

18

TĚSTOVINY PENNE 
ALBERT QUALITY



ČERSTVÝ 
KOPR ALBERT

ENERGIE: 276 kcal / 14,0 %
BÍLKOVINY: 10,0 g / 14,0 %
TUKY: 21,0 g / 33,0 %
SACHARIDY: 13,0 g / 5,0 %
Hodnoty odpovídají 1 porci. 

SUROVINY:
40 g másla
2 lžíce hladké 
mouky
200 ml  
zeleninového  
vývaru
200 g brambor 
150 g žampionů

250 ml smetany  
na vaření (12 % tuku) 
1 lžička bílého 
vinného octa 
8 snítek  
čerstvého kopru
Albert
sůl, pepř
4 vejce 

POSTUP:
1.  Na másle osmahněte mouku dozlatova. Zalijte ji vývarem, přidejte nakrájené brambory  

a žampiony a 20 minut vařte. 
2.  Přidejte smetanu a promíchejte. Dochuťte vinným octem, 3 snítkami nasekaného kopru, solí 

a pepřem. 
3.  Do hluboké misky rozprostřete potravinářskou fólii. Vyklepněte do ní vejce, přidejte pár kapek 

oleje a zamotejte. Zpevněte uzlem nebo utáhněte provázkem, aby vznikl pevně uzavřený 
balíček. Vhoďte do vroucí vody přibližně na 5 minut nebo více, podle velikosti vejce. Potom fólii 
rozstřihněte, vejce rozpulte a dochuťte solí a pepřem. 

4.  Polévku podávejte s rozkrojeným vejcem a ozdobte zbývajícím koprem.

DOMÁCÍ KULAJDA
se ztraceným vejcem

4
porce

30
min

VEGET

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN
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RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN
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KUŘECÍ STEAK  
v parmazánu

ENERGIE: 675 kcal / 34,0 %
BÍLKOVINY: 45,0 g / 64,0 %
TUKY: 17,0 g / 27,0 %
SACHARIDY: 86,0 g / 33,0 %
Hodnoty odpovídají 1 porci.

4
porce

30
min

POSTUP:
1.  Z vajec oddělte bílky a prošlehejte je se solí a pepřem. Kuřecí řízky obalte 

nejprve v bílcích a poté v nastrouhaném parmazánu. 
2.  V pánvi rozehřejte slunečnicový olej a maso dokřupava opékejte, asi 

6 minut z každé strany. 
3.  Kuskus uvařte podle návodu na obalu. V pánvi rozehřejte olivový olej, 

přidejte nakrájenou cibulku, hrášek, baby karotky a špenát. Restujte 
10 minut. Osolte a opepřete. Promíchejte s vařeným kuskusem.

SUROVINY:
2 vejce
sůl, pepř
4 kuřecí prsní řízky
6 lžiček parmazánu
150 ml slunečnicového  
oleje

NA ZELENINOVÝ KUSKUS:
400 g celozrnného kuskusu  
Nature’s Promise 
2 lžíce olivového oleje
2 jarní cibulky
140 g hrášku
100 g baby karotek
100 g baby špenátu

CELOZRNNÝ KUSKUS 
NATURE’S PROMISE

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

20
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RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

ZAPEČENÉ VEPŘOVÉ PLÁTKY
s čerstvým špenátem
SUROVINY:
4 plátky vepřové 
pečeně na kámen 
Albert
sůl, pepř
2 hrsti baby  
špenátu

300 ml smetany  
na vaření (12 % tuku) 
4 plátky másla
400 g brambor
60 g másla
2 jarní cibulky
hrst pažitky

POSTUP:
1.  Vepřové plátky osolte a opepřete. 
2.  Vložte je do zapékací nádoby 

a posypte špenátem. Zalijte 
smetanou a poklaďte plátky másla. 

3.  Pečte 20 minut v troubě na 180 °C.

4.  Brambory oloupejte, uvařte 
doměkka a rozšťouchejte.

5.  Na másle osmahněte nakrájené 
cibulky a vmíchejte je do brambor 
společně s nakrájenou pažitkou.

ENERGIE: 584 kcal / 29,0 %
BÍLKOVINY: 38,0 g / 54,0 %
TUKY: 38,0 g / 60,0 %
SACHARIDY: 22,0 g / 8,5 %
Hodnoty odpovídají 1 porci.

4
porce

30
min

BEZ 
lepku

V této úpravě  
můžete vyzkoušet  
i kuřecí plátky.

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN
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VEPŘOVÁ PEČENĚ 
NA KÁMEN ALBERT



ELIXÍR ŽIVOTA
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SHAKE SHAKE BABY
S příchodem jara je čas to pořádně 
roztančit s ovocem. Zkuste shaky 
neboli mléčné koktejly, které znáte 
z amerických seriálů i retro mléčných 
jídelen. I když vypadají hříšně, jsou 
plné čerstvého ovoce.

BANÁNOVÝ 

SHAKE

BANÁNY

Tak snadno 
dostupné a tak 
neobyčejné! Pro 
svou přirozenou 
sladkost a tropické 
aroma patří banány 
k nejoblíbenějším 
druhům ovoce. 
Rozmixovaný 
banán koktejl 
přirozeně zahustí 
a obohatí vlákninou 
a draslíkem!

1
sklenice
250 ml

10
min

230 ml MLÉKA

1 LŽIČKA KARAMELU

SLANÉ PRECLÍKY 
NA ZDOBENÍ

1 LŽÍCE ŠLEHAČKY

2  BANÁNY

SUROVINY:
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ELIXÍR ŽIVOTA

1.  Očištěné jahody rozmixujte. Díky 
vysokému obsahu vody se vytvoří 
přirozeně hustá tekutina.

2.  Jahodovou směs nalijte do sklenice, 
přidejte pár lžic bílého jogurtu, 
a pokud chcete, i kopeček jahodové 
zmrzliny. Zdobte lístky máty.

23

KOKOSOVÉ 

MÁMENÍ Z BOBULÍ

JAHODOVÝ KOKTEJL
SUROVINY:
80 g jahod
200 ml bílého jogurtu
1 kopeček jahodové zmrzliny
máta na ozdobu

MALINY

Ne nadarmo se říká 
zmrzlině přelité 
teplými malinami 
Horká láska. Šťavnaté 
rudé plody jsou 
přísada jako stvořená 
do hříšného koktejlu. 
Kromě toho vás 
nadopují vitaminem C 
a také minerály.

BORŮVKY

Tmavě modré korálky  
se zázračnými účinky. 
Když je přidáte do 
koktejlu, nejenže ho 
nádherně obarvíte, 
ale posílíte i svou 
imunitu a zrak. 

OSTRUŽINY

Svěží a mírně natrpklá chuť ostružin 
korunuje jakýkoliv mix ovoce. Ostružiny 
jsou bojovníkem proti únavě a zatočí 
také s nachlazením.

100 ml KOKOSOVÉ VODY

100 ml KOKOSOVÉHO MLÉKA

1 LŽIČKA KARAMELU

50 g MALIN

50 g BORŮVEK

50 g OSTRUŽIN

SUROVINY:



Dezerty z kynutého 
těsta připravte den 
předem, abyste 
ušetřili čas.

BYLINKOVÁ  
POMLÁZKA
s ricottou

Foodstyling, fotografie: Petra Novotná
Text: Eva Rýznerová
Kuchař: Jaroslav Prokš

Velikonoční pondělí si zaslouží stůl plný dobrého jídla a rodinné pohody. 
Začněte snídaní do postele. Co si dát po probuzení do svátečního dne 
 jiného než velikonoční vejce? Zkuste je netradičně, a protože posnídáte 
vydatně, klidně oběd s plným stolem dobrot  
o něco posuňte na odpoledne. Mezitím  
upleťte s dětmi pomlázku a připravte  
výslužku pro malé koledníky. 

24

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU

HODY, HODY do pohody

24



MAZANCOVÝ
COP

ŠAFRÁNOVÍ ZAJÍČCI

BRAMBOROVÝ  
SALÁT

NÁDIVKA
3x jinak

JEHNĚČÍ KÝTA

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU
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Na velikonoční snídani si dopřejte bio 
vejce z Albertu. Zakoupením bio výrobků 
přispějete k tomu, aby byla i pro další 
generace zachována čistá krajina  
a slepičky měly lepší stravu a volný pohyb.

VEJCE 
v kokotkách

PIZZA KRASLICE
s vejci a šunkou

RANČERSKÁ VEJCE 
pro pravé kovboje

1

2

3

26

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU



POSTUP: 
1.  Kokotky vytřete rozpuštěným más-

lem. Rozdělte do nich stejným dílem 
kozí sýr a lučinu. Do každé nádobky 
vložte cherry rajče a vklepněte vejce. 
Osolte a opepřete.

2.  Vložte do trouby na 180 °C a pečte 
15–20 minut.

3.  Posypte nasekanou petrželkou  
a hned podávejte.

POSTUP: 
1.  Do mističky rozdrobte droždí, 

posypte cukrem, 1 lžící 
mouky, přidejte vlažnou vodu 
a nechte vzejít kvásek.

2.  V mouce udělejte důlek  
a přelijte do něj kvásek.  
Přidejte 100–150 ml vlažné 
vody a zadělejte těsto.  
Nechte hodinu kynout.

3.  Těsto rozdělte na 4 bochánky, 
dlaní je zploštěte a okraje 

roztáhněte do stran.  
Přemístěte je na plech 
vyložený pečicím papírem. 
Do každého bochánku 
udělejte důlek a do něj 
vyklepněte vejce. Posypte 
kostičkami šunky  
a nastrouhaným sýrem. 
Osolte a opepřete.

4.  Vložte do trouby na 250 °C  
a 10 minut pečte.

POSTUP: 
1.  Ve velké pánvi rozhřejte olej a máslo. 

Přidejte na kostičky nakrájenou 
papriku a jarní cibulku. 

2.  Do pánve rozklepněte všechna vejce  
a posypte je lístky špenátu. Osolte  
a opepřete. 

3.  Prohřívejte po dobu 3 minut tak, 
aby bílky ztuhly, ale žloutek zůstal 
polotekutý. 

POSTUP: 
1.  Uřízněte 8 širších a 2 tenčí proutky z vrby. 

Přes noc je namočte do vody.
2.  Nahoře svažte proutky jedním tenkým  

proutkem podle obr. 1.
3.  Poté vrchní špičku k něčemu připevněte, 

aby se nehýbala. 
4.  Proutky rozdělte na poloviny a zaplétejte 

podle obr. 3 a 4. Začněte plést od slabšího 
konce směrem k silnějšímu. Zbývajícím 
tenkým proutkem svažte spodní konec 
a utáhněte.

SUROVINY:
30 g másla
80 g měkkého 
kozího sýra
1 lučina
4 cherry rajčata
4 vejce
sůl, pepř
2 snítky hladkolisté 
petrželky

SUROVINY:
21 g droždí
1 lžička cukru

250 g hladké mouky
150 ml vlažné vody
4 vejce

60 g šunky od kosti
60 g goudy
sůl, pepř

SUROVINY:
1 lžička olivového 
oleje
30 g másla
½ červené papriky
1 jarní cibulka
4 vejce
30 g baby špenátu
sůl, pepř

SNÍDANĚ  
pro malé i velké  
koledníky

JAK NA POMLÁZKU

VEGET4
porce

25
min

VEGET4
porce

5
min

4
porce

20
min

1

1.

2. 3.

2

3

1
2 3 4 5 6 7

8 1 2 3 4 8 5 6 7

4.

12 3 4 8 5 6 7

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU
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kynutí



SUROVINY:
120 ml vlažné vody 
42 g čerstvého droždí 
125 ml teplého mléka
7 nitek šafránu 

100 g cukru krupice
65 g másla 
1 lžička soli
1 kg hladké mouky
3 vejce

MAZANCOVÝ COP 
ze šafránového těsta 

VEGET

Hotový cop můžete ozdobit 
jedlými květy. Například petrklíči, 
sedmikráskami nebo maceškami.

POSTUP: 
1.  V hrnku smíchejte polovinu vlažné vody 

s rozdrobeným droždím.
2.  Přelijte do větší mísy, přidejte zbytek vody, 

mléko, šafrán přelitý 1 lžící horké vody, cukr, 
změklé máslo a sůl. Přisypte 375 g mouky. 

3.  Těsto promíchejte, zapracujte 2 vejce 
a prohněťte. Přidávejte zbylou mouku 
a vymíchejte hladké vláčné těsto.  

4.  Těsto vytvarujte do koule a přemístěte  
do mísy vymazané olejem, těsto několikrát 
otočte. Mísu překryjte potravinářskou fólií 
a nechte kynout hodinu na teplém místě.  
Z vykynutého těsta oddělte  a použijte  
ji na šafránové zajíčky (protější strana).

5.  Troubu předehřejte na 180 °C. Těsto 
přemístěte na pomoučenou plochu, rozdělte  
na třetiny a vyválejte tři hady dlouhé cca  

90 cm. Od středu začněte plést cop.  
Konce odkrojte a přitiskněte k sobě. 

6.  Konec copu přemístěte na plech vyložený 
pečicím papírem. Postupně zamotejte do 
tvaru mazance, konec založte dolů. Na 
potravinářskou fólii rozetřete olej, těsto jí 
překryjte a dejte na 20 minut odpočinout.

7.  Fólii sundejte a cop potřete prošlehaným 
vejcem. Pečte cca 20–25 minut.

28

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU

10
porcí

1
hod

+1
hod 

kynutí



POSTUP: 
1.  Těsto rozdělte na 7 stejně 

velkých kousků. 
2.  Ze 6 kusů uválejte hady  

o průměru cca 1,2 cm.  
Z poslední části vytvarujte  
6 menších kuliček. 

3.  Každého hada přehněte  
v polovině do tvaru  
písmene U. Volné konce 
uchopte a dvakrát překřižte. 

Do vzniklé spodní části s me-
zerou vložte kuličku. Troubu 
předehřejte na 180 °C.  

4.  Potravinářskou fólii lehce 
postříkejte olejem, olej na ní 
rozetřete. Fólií zajíčky pře-
kryjte a dejte odpočinout na 
10 minut na teplé místo. 

5.  Fólii sundejte a povrch po-
třete prošlehaným vejcem. 
Pečte 16–18 minut.

SUROVINY:  
– viz recept na protější straně
Z  odloženého těsta na šafránový  
mazancový cop připravte zajíčky.
1 vejce

ŠAFRÁNOVÍ  
ZAJÍČCI

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU
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VEGET6
kusů

50
min

+1
hod 

kynutí
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Bylinková pomlázka je ideálním 
občerstvením pro malé koledníky, 
kteří mají raději slané. Po 
vychladnutí ji nakrájejte a uvidíte, 
že nezbude ani jediný kousek!

Do náplně můžete přidat 
nasekané čerstvé bylinky.

BYLINKOVÁ POMLÁZKA  
s ricottou  
a bazalkovým pestem

+1
hod 

kynutí
VEGET

30

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU

2
ks

1
hod

30



SUROVINY: 
600 g brambor
300 g mrkve
100 g ředkviček
1 okurka

NA JOGURTOVOU 
ZÁLIVKU:
300 ml bílého jogurtu
2 lžíce citronové šťávy
1 lžíce olivového oleje
sůl, pepř
1 hrst máty

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU

1 2

3 4

5 6

POSTUP:
1.  Brambory vařte ve slupce  

20 minut. Po vychladnutí je 
nakrájejte na osminky.

2.  Mrkev oloupejte a vařte 
10 minut. Nakrájejte ji na 
kolečka. Ředkvičky nakrájejte 
na čtvrtiny, okurku na kolečka.
Promíchejte ve velké míse.

3.  Na zálivku smíchejte všechny 
suroviny a podávejte ji zvlášť 
k bramborovému salátu.

SUROVINY: 
600 g hladké mouky 
60 ml olivového oleje
1 lžička soli
320 ml mléka
40 g čerstvého droždí 
1 lžička cukru

2 lžičky olivového oleje 
na pomazání

NA NÁPLŇ:
8 lžiček bylinkového 
pesta 
200 g ricotty

TĚSTO A NÁPLŇ:
V míse promíchejte mouku, olej a sůl.  
V hrnečku ohřejte mléko, dovnitř rozdrobte 
droždí, přidejte cukr a vše promíchejte vidličkou.
 Mlékem zadělejte mouku a vypracujte hladké 
těsto. Zakryjte ho potravinářskou fólií a nechte  
1 hodinu kynout na teplém místě.  
Mezitím si připravte náplň. V misce rozmíchejte  
4 lžičky pesta a ricottu. 

POSTUP:
1.  Těsto rozdělte na dvě poloviny. Vyválejte hladké 

těsto na cca 4 mm silný plát. 
2.  Pomažte ho polovinou připravené náplně 

a navrch rozetřete ještě 2 lžičky samotného pesta. 
3.  Takto připravené těsto zarolujte do rolády.
4.  Rozkrojte napůl.
5  Obě poloviny otočte náplní směrem nahoru. 
6.  Od středu zaplétejte postupným křížením. Konce 

přitlačte k sobě do tvaru špičky. Stejně zpracujte 
i druhou polovinu těsta. Povrch pomažte olivovým 
olejem a pečte na 180 °C cca 25–30 minut.

BRAMBOROVÝ SALÁT  
s jogurtovou zálivkou

BYLINKOVÁ 
POMLÁZKA

VEGET
VEGET

Podávejte 
s jehněčími 
plátky.

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU
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4
porce

30
min
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JEHNĚČÍ KÝTA
se špenátovou krustou
SUROVINY:
1 bageta
250 g baby špenátu 
3 lžíce olivového 
oleje
4 plátky jehněčí kýty
sůl, pepř
1 snítka máty
1 snítka hladkolisté 
petrželky

POSTUP: 
1.  Bagetu rozpulte a vydlabejte 

střídku. Rozdrobte ji a rozložte 
na plech vyložený pečicím papí-
rem. Pečte pár minut v troubě 
na 200 °C.

2.  V pánvi rozehřejte olej a maso 
opékejte z každé strany 4–5 mi-
nut, aby bylo středně propeče-
né. Nebo déle, pokud chcete víc 
propečené. Osolte a opepřete.

 

3.  230 g špenátu rozmixujte  
a promíchejte se střídkou. 
Osolte a opepřete.

4.  Plátky masa přendejte na plech 
a posypte špenátovou směsí. 
Přelijte výpekem z masa a za-
pékejte 5 minut na 180 °C.

5.  Maso před podáváním ozdobte 
zbývajícími lístky špenátu, 
mátou a petrželkou.

25
min

4
porce

Chuťově výrazné jehněčí maso 
dobře doplní těžší francouzská 
vína se zemitými tóny. Vyzkou-
šejte výběr z Albertu.

JAK NA TO?
Podívejte se
na videorecept:
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Použijte pekáč 
o velikosti 20 × 30 cm.

Bez nádivky si Velikonoce 
neumí nikdo představit. 

10
porcí

55
minVELIKONOČNÍ  

NÁDIVKA
3× jinak

POSTUP: 
1.   V misce smíchejte prošlehaná vejce, 

smetanu a mléko. Osolte, opepřete 
a přidejte strouhaný muškátový oříšek. 

2.  Vajíčkovou směsí přelijte na kostičky  
nakrájené rohlíky a nechte 10 minut odležet. 

3.  Bylinky nasekejte a přidejte k rohlíkům. 
Dobře promíchejte. 

4.   Troubu předehřejte na 180 °C. Nádivku 
přendejte do pekáčku vyloženého pečicím 
papírem a pečte 35 minut dozlatova.

RECEPT NA ZÁKLAD NÁDIVKY

KUŘECÍ NÁDIVKA S PAPRIKOU
K ZÁKLADNÍMU RECEPTU PŘIDEJTE:

POSTUP: 
Na másle opečte na kostičky nakrájené maso, 
přidejte papriku nakrájenou na kostičky a pokrá-
jenou bílou část jarních cibulek. Přidejte k zákla-
du na nádivku a pokračujte podle postupu.

SUROVINY:
7 vajec
50 ml smetany  
ke šlehání 
150 ml mléka
sůl, pepř

 
muškátový oříšek 
10 rohlíků 
1 hrst pažitky
1 hrst hladkolisté 
petrželky

30 g másla
350 g kuřecích  
prsních řízků

½ červené papriky
2 jarní cibulky

NÁDIVKA S UZENÝM MASEM
K ZÁKLADNÍMU RECEPTU PŘIDEJTE:
30 g sádla
350 g uzené vepřové pečeně 

POSTUP: 
Na sádle opečte na kostičky nakrájené 
uzené maso a přidejte k základu. Dále 
pokračujte podle postupu.

BEZMASÁ FIT NÁDIVKA
K ZÁKLADNÍMU RECEPTU PŘIDEJTE:

POSTUP: 
Na másle opečte nastrouhanou mrkev  
a přidejte ji k základu stejně jako lískové 
ořechy a přecezený sýr cottage. Pokračujte 
podle základního postupu.

30 g másla
250 g mrkve 

70 g lískových ořechů 
200 g sýru cottage

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU

3333



ALBERT JSTE VY
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ALBERT JSTE VY

@hejnickovi @zivotnavesnici

@nikitana10

Nová foto výzva potěší všechny  
milovníky sladkého! Inspirujte se nápady 
na cupcaky v tomto čísle magazínu. 
Upečte je podle našeho receptu nebo 
vytvořte jarní cupcaky podle vlastní 
fantazie. Fotky sdílejte na Instagramu  
s hashtagem #albertmagazin nebo nám 
je pošlete do redakce.

VELIKONOČNÍ VÝZVA: 

JARNÍ 
CUPCAKY

Děkujeme všem za krásné fotky a gratulujeme výhercům! Každý z nich získá 1000 Kč poukázku na nákup v Albertu.

VÝHERCI MEXICKÉ VÝZVY  
z březnového čísla

Redakce Albert magazínu: 
Podkovářská 2, Praha 9, 190 00

Nejlepší inspirace zaslané do 15. 4. 2019 se objeví v květnovém čísle. 

POUKÁZKA NA NÁKUP 

V ALBERTU V HODNOTĚ 

1 000 Kč!

3x výhra  

velikonoČn
í výzvy:



KDYŽ ZDRAVÍ CHUTNÁ

PESTRÁ

CHUT
VEGGIE POMAZÁNEK 

OSLOVÍ 
KAŽDÉHO



KOLEM SVĚTA
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Vyzkoušejte 
holandské sýry 
z Albertu. Studeným 
i teplým pokrmům 
dodají pořádný říz.

Holandsko je proslulé nekonečnými nížinami a malebnými městečky 
protkanými vodními kanály. K návštěvě láká uvolněná atmosféra 
přístavů a bujarý život v nich, ale také gastronomické bohatství, 
které si můžete vychutnat na trzích nebo v útulných bistrech. 
Holandsko je totiž rodištěm slavných sýrů, jako gouda nebo eidam. 
Zveme vás na velkou sýrovou jízdu.

HOLANDSKO, 
země větrných mlýnů a sýrů

KOLEM SVĚTA

36
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SUROVINY:
150 g holandského  
zrajícího ovčího sýra
150 g lučiny

sůl, pepř
12 cherry rajčat
12 stonků pažitky

KYTICE  
JEDLÝCH  
TULIPÁNŮ
z Holandska

POSTUP:
1.  Ovčí sýr nastrouhejte a promíchejte s lučinou. Osolte 

a opepřete. Pomazánku přendejte do cukrářského 
sáčku.

2.  Cherry rajčata nařízněte na špičce do kříže a lžičkou 
opatrně vydlabejte dužinu. Vnitřky naplňte sýrovou 
pomazánkou.

3.  Plněná rajčata naaranžujte na talíř a ke každému 
přidejte po jednom stonku pažitky.

37

KOLEM SVĚTA

4
porce

20
min

VEGET



KOLEM SVĚTA
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ZRAJÍCÍ OVČÍ SÝR

ZRAJÍCÍ KOZÍ SÝR 
S KORIANDREM

KOLEM SVĚTA
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 •   Je vyrobený z ovčího mléka z farem 
ze severní části Holandska.

 •  Má jemnou oříškovou chuť.
 •   Pro inspiraci kombinujte se saláty, 

víny, datlemi a krekry.

 •   Díky koriandru má výraznou 
aromatickou chuť.

 •   Překvapte kombinací se sušenými 
šunkami a klobáskami, fíkovou 
marmeládou, čerstvými fíky a ořechy.



KOLEM SVĚTA
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ZRAJÍCÍ SÝR 
S KOŘENÍM

Amsterdam

KOLEM SVĚTA
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Nizozemsko láká cestovatele na větrné mlýny, dřeváky a pestrobarevné tulipány. Pokud se ale 
vydáte prozkoumat tuto nížinatou zemi lépe, objevíte svěží zelené louky a na nich pasoucí se ovce, 
krávy i kozy – gastronomický holandský poklad. Nizozemsko tak zůstává královstvím úžasných sýrů, 
které můžete ochutnat exkluzivně v sortimentu Albertu.

OCHUTNEJTE HOLANDSKÉ SÝRY
z Albertu

 •   Pochází z kravského mléka ze severozápadního Holandska. 
Ochutnejte chuť výrazného koření a bylinek.

 •   Vyzkoušejte se sušenou klobáskou, olivami, slanými krekry 
a nakládanými paprikami.



KOLEM SVĚTA
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ROYAL SENDVIČ
se zrajícím holandským  
sýrem
Představte si ty nejpikantnější 
chutě propojené v jednom soustu. 
Ano, jde to!

4
porce

40
min

KOLEM SVĚTA
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SUROVINY:
600 g mletého hovězího masa 
1 stroužek česneku 
2 lžíce hořčice 
sůl, pepř 
2 lžíce slunečnicového oleje
8 plátků chleba 
100 g holandského zrajícího sýra s kořením
150 g nakládaných okurek
20 g polníčku

NA KARAMELIZOVANOU  
CIBULI:
2 lžíce olivového oleje 
2 velké červené cibule
2 lžíce třtinového cukru 
1 lžíce balsamikového octa

NA CHUTNEY OMÁČKU:
150 ml zakysané smetany
2 lžíce BBQ omáčky
3 lžíce fíkové marmelády
1 lžíce petrželky

POSTUP:
1.   Mleté maso dejte do mísy, přidejte 

česnek, hořčici, sůl a pepř. Vytvarujte 
4 burgery. Na grilovací pánvi rozehřejte 
olej a grilujte je z každé strany  
2–3 minuty. 

2.   Cibuli nakrájejte na kroužky. V pánvi 
rozehřejte olej, přidejte cibuli a opékejte 
10 minut dozlatova. Osolte, opepřete, 
vmíchejte cukr a nechte zkaramelizovat. 
Zakapejte balsamikovým octem.

3.   Na chutney omáčku smíchejte všechny 
suroviny.

4.   Potřete 4 plátky chleba chutney 
omáčkou. Vložte část cibule, burger, 
nastrouhaný sýr, plátky okurek 
a polníček. Přiklopte plátkem chleba. 
Hotové sendviče opékejte na grilovací 
pánvi 3–4 minuty dozlatova. 

JAK NA TO?
Podívejte se

na videorecept:
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KOLEM SVĚTA
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Co se do sendviče 
nevejde, podávejte 
zvlášť. Ať si každý 
doplní sendvič podle 
libosti.

SUROVINY:
1.  Čerstvý chléb
2.  Domácí burger 
3.  Kyselé okurky
4.  Chutney omáčka
5.   Holandský zrající sýr  

s kořením
6.  Karamelizovaná cibule



Od roku 2011 vinařství získalo celkem 6x titul Šampion 
Národní soutěže vín, Salonu vín ČR, dále ocenění Vinař roku 2016
a titul Best Winery soutěže Prague Wine Trophy 2018, 2017, 2016.

Na mou duši noblesní.

ředitel Zámeckého Vinařství Bzenec

Vína s noblesou
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Proč Královské kuře?
1.  Běžné kuře roste 32 dnů, zatímco Královské kuře 56 dnů.
2.  Kuře dostává nutričně vyvážené krmivo. 
3.  Královské kuře je chováno na bázi welfare – má větší prostor 

k pohybu, odchyt a porážka probíhají šetrně.
4.  Královské kuře seženete exkluzivně pouze v Albertu.

Jak připravit Královské kuřátko v kuchyni:
•  Kuře naporcujte a v pomalém hrnci duste na másle a šalvěji.
•  Připravte českou klasiku: kuře na paprice ve smetanové omáčce.
•  Kuře rozpulte a přes noc marinujte ve směsi oleje (200 ml), citronové 

šťávy (100 ml), chilli papriček (4 kusy) a bylinek (1 hrst). Druhý den ho 
na grilovací pánvi zprudka opečte a máte ďábelské kuře!

NAPORCUJTE KUŘE JAKO ŠÉFKUCHAŘ

Vyzkoušejte Královské kuře. Je krásně šťavnaté 
s vyzrálou chutí a vynikajícím pevným masíčkem.ZAJDĚTE SI PRO

Kuře položte prsíčky 
dolů. Ostrým nožem 

udělejte řez podél páteře 
z obou stran. Odsekněte 
kuřecí hřbet a z hrudní 
části vytáhněte kost ve 

tvaru V.

Odřízněte horní část 
stehna od paličky.

Každou polovinu 
rozdělte na stehno 

a prsní část s křídlem. 

Na prsní čtvrtce 
oddělte křídlo. 

Z křídla můžete ještě 
odříznout letky.

MASO MĚSÍCE

43



STOJÍ ZA TO JÍST LÉPE
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S JAREM ROSTE 
chut i klíčky

Klíčky a výhonky vypěstované  
ze semínek jsou dobře dostupným 
dopingem, který vás nakopne jarní 
energií. Pozorovat, jak z klíčků raší 
nový život, je navíc skvělá zábava!

SEZAM 
ČERNÝ

ŘEDKVIČKA
SETÁ

ŘEŘICHA 
SETÁ

ŘEPA 
ČERVENÁ

MUNGO 
FAZOLE
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STOJÍ ZA TO JÍST LÉPE

NAMÁČENÍ + KLÍČENÍ
Prvotřídní superpotravina u vás doma!

Klíčky jsou doslova elixírem života. Zkuste tentokrát jejich pěstování přímo u vás doma. 
Semínkům musíte věnovat čas, trpělivost a pravidelnou závlahu, ale odměnou vám bude 

dobrota nabitá jarní energií.

NAMÁČENÍ
Den před začátkem 

klíčení namočte 
mungo fazole přes 

noc do studené vody. 

KLÍČENÍ
Namočené fazole přesypte do sklenice 

se sítkem. Použít můžete také obyčejnou 
sklenici uzavřenou perforovanou 

potravinářskou fólií. Dvakrát denně 
fazolky propláchněte.

SKLIZEŇ
Naklíčené mungo fazole 

chutnají jako čerstvě 
vyloupaný hrášek. Můžete 
je použít do salátů nebo 

jako přílohu.

ZELENÁ ČOČKA 
NATURE’S PROMISE BIO

Ideální k přípravě 
salátu se zálivkou 
z modrého sýra.

FAZOLE ADZUKI
NATURE’S PROMISE BIO

Barevně vyniknou 
s dalšími luštěninami nebo 
jako základní surovina pro 

přípravu raw hummusu.

QUINOA
NATURE’S PROMISE BIO

Naklíčenou quinoou 
posypte povrch míchaného 
salátu nebo ji použijte jako 

náplň do jarních závitků.

CIZRNA
NATURE’S PROMISE BIO

Po naklíčení můžete cizrnu 
chroupat syrovou podobně 

jako oříšky.

ŘEDKVIČKA
SETÁ

6 –12
hod

3 –4
dny

12
hod

4 –5
dní

6 –12
hod

3 –4
dny

12
hod

2 –3
dny



STOJÍ ZA TO JÍST LÉPE
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NENÁPADNÁ 
ŘEŘICHA
Malý velký zázrak

Řeřicha setá je běžně dostupná a snadno klíčí. Je známá svou ostrou 
chutí a proto je ideální jako výrazná kořenicí přísada do zálivek, 
studených omáček nebo jídel asijského typu. Skvěle chutná na chlebě 
potřeném máslem nebo tvarohem. U řeřichy, stejně jako u ostatních 
klíčků a výhonků platí, že by se měly konzumovat syrové, jen tak si 
zachovají vitaminy a minerály.

ŘEŘICHA
SAKURA

Řeřicha sakura má 
výraznou fialovou barvu 
a využívá se hlavně jako 
dekorace.

ŘEŘICHA
SETÁ

Klíčky řeřichy 
vynikají vysokým 
obsahem 
vitaminu C.

Tip na velikonocní 
deko  aci
Semínka umístěte do bílých skořápek, 
které krásně vyniknou v zelených obalech 
od vajec Nature‘s Promise.

^
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JARNÍ SALÁT 
s rýžovými nudlemi a klíčky

4
porce

20
min

POSTUP:
1.  Rýžové nudle připravte podle návodu na obalu 

a přendejte je do mísy.
2.  Přidejte na plátky nakrájené ředkvičky, našikmo 

nakrájené jarní cibulky, proužky papriky, hrášek  
a směs klíčků.

3.  Zálivku připravte smícháním všech surovin.  
Podávejte se salátem.

SUROVINY:
300 g rýžových nudlí
150 g ředkviček
2 jarní cibulky
½ žluté papriky
50 g hrášku
1 hrst směsi klíčků (řeřicha, 
ředkvička, červená řepa)

LIMETKOVÁ
ZÁLIVKA:
3 lžíce sezamového oleje
1 lžíce limetkové šťávy
1 lžička medu
sůl, pepř

Můžete použít 
i vlasové rýžové 
nudle.

VEGET
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Před podáváním můžete 
závitky rozkrojit.

STOJÍ ZA TO JÍST LÉPE

FRESH ROLKY
s arašídovou 
omáčkou 

4
porce

30
min

POSTUP:
1.  Připravte si hluboký talíř s vlažnou vodou a rýžový papír v něm z obou stran navlhčete. 
2.  Ke spodnímu okraji rozložte část surovin: papriky nakrájené na proužky, plátky 

ředkviček, klínky limetky, stonky chřestu, jarní cibulku, vařené krevety, proužky 
avokáda, najemno nakrouhané zelí, klíčky a koriandr. Suroviny obměňujte podle 
vlastní fantazie. Rýžový papír rolujte směrem od sebe a okraje po stranách přitom 
zahrnujte dovnitř. Hotové závitky posypte sezamovými semínky.

3.  Na arašídový dip rozdrťte česnek. Zázvor oloupejte a nastrouhejte. Smíchejte 
s ostatními surovinami, rozřeďte 2 lžičkami vlažné vody a podávejte k závitkům.

SUROVINY:
4 rýžové papíry
1 červená paprika
5 ředkviček
2 limetky
4 stonky zeleného chřestu
2 jarní cibulky
4 krevety
1 avokádo
80 g červeného zelí
2 hrsti směsi klíčků (řeřicha, ředkvička, 

červená řepa) 
4 snítky koriandru
1 lžička černých sezamových semínek

ARAŠÍDOVÁ OMÁČKA:
2 stroužky česneku
3cm kousek zázvoru
3 lžičky arašídového másla
1 lžička sójové omáčky
1 lžička rybí omáčky
2 lžičky třtinového cukru 

řeřicha 
setá

červená 
řepa

mungo 
fazole

řeřicha 
sakura

ředkvička 
setá

Rádi vám předvedeme, co v nás doopravdy je!

www.vinarstvibreclav.cz

© Design:www.absreklama.cz 13/03/2019  9/43   tel.: 603 156 406

JAK NA TO?
Podívejte se  

na videorecept:
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Už po generace patří chutně upravený králík na sváteční stůl. Naservírujte 
na velikonoční tabuli delikátně ochuceného králíka od českého dodavatele 
z Trhového Štěpánova.

POSTUP:
1.  Troubu rozehřejte na 180 °C. Králíka 

naporcujte, hřbet stáhněte provázkem, 
osolte a opepřete. 

2.  Maso opečte ze všech stran na pánvi na 
3 lžících olivového oleje a přendejte ho do 
zapékací nádoby. Do stejné pánve přidejte 
1 lžíci oleje, rozpůlenou paličku česneku 
a mrkev na špalíčky. Opečte dozlatova 
a vložte do pekáčku. 

3.  Do pánve přidejte hořčici, víno, vývar, 
smetanu, citronovou šťávu a med. 
Promíchejte a krátce svařte. Směsí přelijte 
maso v pekáčku. Na povrch nakrájejte 
máslo a rozložte snítky rozmarýnu. Pekáček 
přikryjte alobalem a pečte 45 minut. Během 
pečení přelévejte maso výpekem.

SUROVINY:
1 celý králík Rabbit
sůl, pepř 
4 lžíce olivového oleje
1 palička česneku 
200 g mrkve 
4 lžíce dijonské 
hořčice 
200 ml bílého vína 

200 ml  
zeleninového vývaru 
150 ml smetany 
(30 %)
šťáva z ½ citronu
1 lžíce medu 
100 g másla
2 snítky rozmarýnu

6
porce

60
min

 / advertorial

Králičí maso značky Rabbit:
•   je jedním z nejdietnějších mas,
•  má nízký obsah tuku,
•  má nízký obsah cholesterolu,
•   je od českého výrobce.

SLAVNOSTNÍ KRÁLÍK  
po francouzsku

50

OCHUTNEJTE 
S NÁMI

Jako přílohu 
vyzkoušejte 
bramborové 
gnocchi.

BEZ 
lepku
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ALBERT BAVÍ

Vyhrát můžete poukázku na nákup v síti prodejen 
Albert v hodnotě 300 Kč 
Jak se zapojit? Vyluštěte dubnovou křížovku a tajenku zašlete do 15. 4. 2019  
na adresu redakce Albert magazínu: Podkovářská 2, Praha 9, 190 00. Nebo 
tajenku vyplňte přímo do formuláře na webu www.albert.cz/tajenka.
Výherce křížovky z čísla 3/2019: František Konečný, Uherský Ostroh

LUŠTĚTE PŘI VAŘENÍ!

CO PŘINESE JARO?
Křížovka na duben
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RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

525252

U Inků dávala 
sílu válečníkům, 
dá ji i dětem. 
V řadě  
Nature‘s 
Promise 
vyzkoušejte 
v bio kvalitě 
to nejlepší  
pro vaše 
nejmenší.

Neboli sladké 
brambory se hodí
k vaření, dušení 
i pečení.

Vděčné ovoce, které 
seženete po celý 
rok. Díky vysokému 
obsahu vitaminu C je 
navíc ideální součástí 
dětské svačinky.

MRKEV

BATÁTY

JABLKO

QUINOA

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN
MAMINKY 
MAMINKÁM

BABY ŠPENÁT
Jaro je jeho sezona, přidejte ho pro 
malé děti jen trošku a v kombinaci 
s ovocem.

U dětí oblíbená kořenová 
zelenina, díky které uvidí 
ostře jako rys.
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RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

53

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN
MAMINKY 
MAMINKÁM
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PŘESNÍDÁVKA
plná energie
Připravte originální svačinku 
plnou vitaminů, na které si 
vaše dítě pochutná. Touto 
kombinací uspokojíte svého 
drobečka.

1
sklenička
125 ml

50
min

SUROVINY:
2 plátky 
menšího batátu
2 plátky jablka
1 lžička quinoy
½ menší mrkve 
20 ml kuřecího 
vývaru

5 g baby 
špenátu 
olivový olej

POSTUP:
1.  Batát a jablko dejte na  

plech a pečte v troubě 
na 180 °C přibližně 45 minut. 
Po vychladnutí je pečlivě 
oloupejte a očistěte.

2.  Quinou namočte na 
5–10 minut do studené vody, 

tak odbouráte její případnou 
hořkost. 

3.  Quinou vložte do rendlíku 
spolu s mrkví nakrájenou 
na tenké plátky a kuřecím 
vývarem. Přikryjte poklicí 
a vařte přibližně 15 minut. 

4.  Baby špenát orestujte 
na kapce olivového oleje 
a nechte zatáhnout.

5.  Následně rozmixujte 
všechny suroviny do hladké 
kaše. 

Pro vaše nejmilejší uděláte 
nejlépe, když při vaření do 
dětské sklenky kápnete 
trochu oleje pro lepší 
vstřebání všech vitaminů.

Vhodné  
pro děti  
od 8 měsíců.

BEZ 
laktózy







































Dort s roztomilým kukučem zajíčka 
vykouzlí úsměv na tváři celé rodině.

100 g BÍLÉ 
ČOKOLÁDY

2 LŽÍCE MLETÝCH 
VLAŠSKÝCH OŘECHŮ

2 LŽÍCE 
TŘTINOVÉHO CUKRU

PIŠKOTY, 
LENTILKY, ŠPEJLE

ZAJÍČKOVÝ 
DORT

SUROVINY:
Na 2 korpusy 
(forma 2 × 18 cm):
250 g hladké mouky 
1 lžička prášku do pečiva
100 g mletých vlašských ořechů 
250 g másla 
4 vejce 
250 g cukru krupice 
 

NA KRÉM: 
125 g másla 
250 g cukru moučky 
2 lžíce mléka 
1 lžička vanilkového 
extraktu 
100 g čerstvého sýru
typu Lučina 

KRÉM NA ZDOBENÍ:
3 bílky
200 g cukru krystalu 
¼ lžičky citronové šťávy
50 g strouhaného kokosu 
50 g mletých vlašských ořechů

VEGET

72

SLADKÁ TEČKA

1
dort

70
min

+1
hod

 chlazení



NA OUŠKA A DOKONČENÍ DEKORACE:
1.  Na zadní stranu plechu kápněte trochu 

oleje, rozetřete. Na plech nalepte 
celofán o velikosti A4. 

2.  Smíchejte mleté ořechy a cukr. Nad 
vodní lázní rozehřejte čokoládu 
a namočte v ní piškot na králičí nos. 

3.  Na celofán nalijte čokoládu do tvaru 
králičích uší. Doprostřed nasypte 
ořechy. Dejte vychladit. Po 20 minutách 
sloupněte a zapíchněte uši do dortu. 

4.  Pomocí zbylého krému připevněte oči 
z lentilek a nos z piškotu namočeného 
v čokoládě. Kolem nosu zapíchněte 
vousy ze špejlí. 

U NÁS V ZAJÍČKOVĚ 
je život sladký

POSTUP: 
1.  Troubu předehřejte na 180 °C. 

Smíchejte mouku, prášek do pečiva 
a mleté ořechy. Máslo rozpusťte 
a nechte vychladnout. Zvlášť vyšlehejte 
vejce s cukrem a zapracujte máslo. 

2.  Po třetinách vmíchejte sypkou směs 
a vypracujte dohladka.  
Pečte v dortových formách vyložených 
pečicím papírem asi 30 minut.  
Nechte 10 minut chladit ve formě,  
pak korpusy vyndejte a nechte 
vystydnout. 

3.  Na krém vyšlehejte měkké máslo 
s cukrem, mlékem a vanilkovým 

extraktem. Zvlášť promíchejte lučinu 
a zapracujte ji do máslového krému. 
Rozdělte na třetiny. 

4.  Korpusy po vychlazení rozřízněte 
v polovině a promažte vrstvičkou 
krému. Dejte chladit do lednice.

5.  Krém na zdobení připravíte tak, že nad 
vodní lázní šleháte 8 minut bílky, cukr 
a citronovou šťávu. Bílkovou hmotou 
potírejte zchlazený korpus. Trochu 
krému odložte na připevnění nosu a očí. 

6.  Smíchejte kokos a ořechy a směs 
přitlačte na stěny korpusu tak, abyste 
vytvořili králičí srst. Zbytkem posypte 
vrchní část dortu. Dejte chladit.

SLADKÁ TEČKA

Jako když Alenka proskočila králičí norou a ocitla se v říši divů, tak vykouzlíte 
barevný Zajíčkov na Velikonoce, ze kterého budou v údivu všechny děti.
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POSTUP:
1.   Troubu předehřejte na 180 °C. Mouku  

smíchejte s kokosem a práškem do pečiva. 
2.   Zvlášť utřete cukr s máslem, zapracujte po 

jednom vejce. Přisypávejte moučnou směs 
a promíchejte dohladka. Nakonec vlijte mléko 
a promíchejte. 

3.   Muffinové košíčky rozložte do plechu a naplňte 
do      těstem. Pečte 18 minut. Nechte 5 minut 
dojít v plechu a pak nechte zcela vychladit. 

4.   Všechny suroviny na krém vyšlehejte.  
Krémem naplňte cukrářský sáček a zdobte 
povrch cupcaků. Ze všech stran posypte 
kokosem. 

5.   Na ouška úhlopříčně rozstřihněte nůžkami 
marshmallows. Cukr smíchejte se špetkou 
růžového barviva.

6.   Marshmallows namáčejte rozstřihnutou částí  
do obarveného cukru. Zapíchněte do krému.

SUROVINY:
NA TĚSTO:
200 g hladké mouky 
100 g strouhaného kokosu 
1 lžička prášku do pečiva
250 g cukru 
250 g měkkého másla 
4 vejce 
150 ml mléka 

NA KRÉM: 
200 g mascarpone 
50 g měkkého  
polotučného tvarohu 
50 g cukru krupice 
100 g strouhaného kokosu 

NA ZDOBENÍ: 
bonbony marshmallows
cukr krystal 
růžové potravinářské barvivo 

VEGET

SLADKÁ TEČKA

Vyzkoušejte i další barvy oušek 
podle fantazie změnou barviva.

UŠATÉ CUPCAKY
s kokosem

12
kusů

1
hod



JAK NA TO?
Podívejte se  

na videorecept:

VEGET
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MRKVIČKOVÉ CUPCAKY
s lahodným krémem

POSTUP:
1.  Troubu předehřejte na 180 °C. Mouku smíchejte 

s kakaem a práškem do pečiva. 
2.  Zvlášť vyšlehejte cukr a vejce a za stálého míchání 

přilévejte olej. Do tekuté hmoty nasypte moučnou 
směs a promíchejte. Nakonec vmíchejte mrkev 
a mléko. 

3.  Papírové muffinové košíčky rozložte do plechu 
a plňte těstem do     . Pečte 18 minut. Nechte 5 minut 
dojít v plechu, košíčky vyndejte a nechte vychladit. 

4.  Všechny suroviny na krém smíchejte, přidejte 
dostatek oranžového barviva. 

5.  Pažitku zastřihněte do správné délky. Cukrářský 
sáček naplňte krémem a spirálovitým pohybem 
nastříkejte na korpus krém ve tvaru mrkviček. 

6.  Nahoru zapíchněte připravenou pažitku.

SUROVINY:
200 g hladké mouky 
3 lžíce kakaa 
1 lžička prášku do pečiva
200 g cukru 
4 vejce 
200 ml oleje 
100 g nastrouhané mrkve 
100 ml mléka

NA KRÉM:
300 g lučiny 
80 ml smetany ke šlehání
50 g cukru krupice
oranžové potravinářské barvivo 

NA ZDOBENÍ:
čerstvá pažitka 

12
kusů

1
hod

SLADKÁ TEČKA



S NESCAFÉ GOLD

VYHRAJTE
5x DOVOLENOU

AKCE PLATÍ OD 4. 4. DO 1. 5. 2019
VE VŠECH HYPERMARKETECH A SUPERMARKETECH ALBERT.

PODMÍNKY SOUTĚŽE NALEZNETE V ODDĚLENÍ KÁVY NEBO NA WWW.NESTLE.CZ

Kupte 1 ks kávy NESCAFÉ GOLD 200 g, NESCAFÉ GOLD CREMA 200 g nebo NESCAFÉ GOLD
BARISTA 180 g, pošlete slogan a hrajte o zájezd v hodnotě 60 000 Kč dle vlastního výběru.
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