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Čokoláda je nejvíc!
Skvělý čokoládový dort, 
řezy, bábovičky, …

Jarní kuřátka 
s bylinkovou omáčkou
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Prostřete si 
pod sluncem
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Milé a milí,
ten den se mi povedl zázrak. Vstala jsem 
první a předběhla obě babičky. A měla jsem 
to promyšlené. Potichu jsem vyskládala na tác 
sváteční porcelán z jejich vitríny v obýváku, 
vytáhla damaškový ubrus a postavila vodu 
na čaj. Bylo mi tak deset let a tác byl pořádně 
těžký, když jsem ho nesla z prvního patra 
na zahradu. Starý dřevěný stůl jsem přepeč-
livě prostřela a běžela po schodech zpátky. 
Zalila jsem čaj, sebrala ve špajzu ,čajové 
pečivo‘ a vytratila se. Babičky pořád spaly… 
A tak jsem, po kolena mokrá od rosy, začala 
plít záhon plný rozkvetlých jahod. Vtom obě 
vyděšeně přiletěly. Spráskly ruce a viděla 
jsem jim v očích to zděšení, když spatřily 
své rodinné stříbro na umolousaném stole. 

Zarazily své lamentování včas. To ta hlína na 
mých rukou je zlomila. Změkly jim oči, sedly si 
obřadně nad damašek, míchaly čaj s malíčkem 
noblesně zvednutým. A já jsem byla šťastná. 
Z obyčejného jarního rána byla slavnost. 
Pořádám si ji každý rok pod jarním nebem, ať 
se děje, co se děje. A udělám to přesně tak jako 
tehdy. Vynesu na slunce porcelán, který ,jde 
ven‘ často poprvé, jako tehdy ten babiččin. Jen 
už nenosím ,čajové pečivo‘ potají, ale s láskou 
uvařím to nejlepší, co umím, pozvu kamarády 
a děti, a když se jim nechce vstávat, sednu si 
do té nově zelené trávy klidně sama. Znáte tu 
vůni rána? I ptáci přece zpívají jinak. 
Voňavé jarní ráno vám přeju

Čokoládová… 
Ať nalistujete jakýkoliv časopis, 
který píše o vaření a stolování, 
bezpečně v něm v dubnu najdete 
recepty z čokolády. Má to smysl. 
Několik smyslů – čokoláda jako má-
lokterý pokrm dokáže bleskurychle 
dodat energii. Umí taky přivést do 
duše dobrou náladu. Ctitelé čokolády 
v ní nacházejí zdraví velmi prospěš-
né prvky… To všechno se hodí právě 
teď, po dlouhé šedé zimě. Proto jsme 
se ani my v redakci tento duben 
čokoládě prostě vyhnout nemohli.
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Večeře

Příprava dobré jarní večeře je 
radost sama. Může být vynikající, 
oku lahodící a hotová (skoro) 
za pár minut. Našim úžasným 
receptům ani tentokrát neodoláte.

Chcete-li, můžete 
škubánky podávat 
s pořádnou vrstvou 

tvarohu.

pro radost 
od pondělí do pátku

www.albert.cz8



CENA ZA PORCI

9 Kč

5 večeří  do 30 korun za porci

Pro 4 osoby
Příprava: 45 minut + odležení
Smažení: 15 minut

po
nd

ěl
í kJ

3278
39 %

sacharidy

120 g
43,6 %

tuky

25 g
33,3 %

bílkoviny

20 g
26,6 %

* GDA – doporučené denní množství pro dospělé založené 
na obsahu 2000 kcal (8373,6 kJ) v průměrné denní výživě. 
Individuální výživové hodnoty se mohou různit v závislosti 
na pohlaví, věku, fyzické aktivitě a dalších faktorech.

Opečené škubánky
1 kg brambor AQ, varného typu C
sůl
250–300 g hrubé mouky
sádlo AQ na smažení  
kyselé okurky AQ k podávání
hrnek studeného mléka AQ 
k podávání 

Brambory oloupejte, nakrájejte na kos-
tičky a uvařte doměkka v osolené 
vodě. Sceďte – vývar uchovejte v jiné 
nádobě. Pak postavte hrnec s brambo-
rami mimo plotýnku, zalijte vývarem, 
aby sahal asi do poloviny brambor, 
a zasypte moukou, hrnec vraťte na 
středně rozpálenou plotýnku a přiklo-
pené nechte 20 minut propařit. Pak 
rozšťouchejte co nejvíc dohladka. Po-
tom je ještě propracovávejte vařečkou 
a roztírejte ke stěnám kastrolu. Teprve 
po 10 minutách propracovávání získají 
brambory pravou škubánkovou kon-
zistenci – přestanou se lepit na vařeč-
ku. Poté z hmoty vykrajujte škubánky 
pomocí lžíce namočené v rozpuště-
ném sádle. Škubánky nechte pár hodin 
uležet. Pak je z obou stran usmažte na 
rozpuštěném sádle dozlatova. Podávej-
te s kyselou okurkou a hrnkem mléka.

kg

2

Brambory

konzumní
Pyré
C

Datum balení/
Dátum balenia:

Země původu/
Krajina pôvodu:

Odrůda/Odroda:

Pyré
C

Moucné, rozsýpavé, vhodné 
na placky, kase, knedlíky, 

do polévek, do testa apod. 

A Salátové
Pevné, lojovité, vhodné k príprave 
bramborového salátu, k varení ve 
slupce, loupané se solí i jako príloha.

Varné typy konzumních brambor:

Informace o produktu

Konzumní brambory pozdní 2 kg

Konzumné zemiaky neskoré 2 kg
Varný typ C - pyré, žltomäsové oválne

Registrační číslo balírny: 6516

Registračné číslo balírne: 6516

Výrobce/Výrobca: Blanická bramborářská s.r.o, Vidimská 
17/740, 181 00 Praha 8, Česká republika. Vyrobeno pro 
AHOLD Czech Republic, a.s., Slavíčkova 1a, 638 00 Brno.

Vyrobené pre AHOLD Retail Slovakia, k.s., Ivánska cesta 12, 
821 04 Bratislava, Slovensko.

4

LDPE

Polomoucné, polopevné, vhodné jako 
prílohové, solené, loupané, restované, 
pro guláse, do polévek, na loupacku 
i do testa, na saláty, grilování i hranolky.

B Prílohové

280 170

12

240

15

330
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od pondělí do pátku

úte
rý

kJ

1369
16,2 %

sacharidy

32 g
11,6 %

tuky

15 g
20 %

bílkoviny

18 g
24 %

* GDA – doporučené denní množství pro dospělé založené 
na obsahu 2000 kcal (8373,6 kJ) v průměrné denní výživě. 
Individuální výživové hodnoty se mohou různit v závislosti 
na pohlaví, věku, fyzické aktivitě a dalších faktorech.

1 lžička olivového oleje
6–8 vajec AQ
sůl
čerstvý koriandr AQ, nasekaný
4 malé francouzské bagetky
1 balení Lahůdkové paštiky AQ
4 plátky dušené šunky AQ
2 mrkve, na tenké nudličky
sójová omáčka

Na oleji opečte volská oka 
z vajec – z každého jednotli-
vě. Lehce je osolte a posypte 
koriandrem. Malé bagetky 
podélně rozřízněte a spodní 
díly namažte játrovkou. Navrch 
dejte po plátku šunky, mrkvové 
nudličky, zakápněte sójovou 
omáčkou a přidejte volská oka. 
Přiklopte horním dílem a ihned 
podávejte.

Bagetky s volským okem

CENA ZA PORCI

20 Kč

Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut 

Slepičí vejce jsou lehce 
zaměnitelná za křepelčí.  

Do každé bagety dejte tři.

www.albert.cz10



stř
ed

a

kJ

1862
22,1 %

sacharidy

81 g
29,4 %

tuky

7 g
9,3 %

bílkoviny

15 g
20 %

* GDA – doporučené denní množství pro dospělé založené 
na obsahu 2000 kcal (8373,6 kJ) v průměrné denní výživě. 
Individuální výživové hodnoty se mohou různit v závislosti 
na pohlaví, věku, fyzické aktivitě a dalších faktorech.

2 lžíce slunečnicového oleje
2 středně velké cibule, na měsíčky 
4 lžíce kari pasty 
850 ml zeleninového vývaru 
750 g mražené zeleniny – 
Francouzské směsi AQ 
100 g červené čočky 
200 g rýže basmati AExc
1 lžička kurkumy + sůl 

Vegetariánské karí

CENA ZA PORCI

28 Kč

hrst rozinek AQ a velká hrst 
hladkolisté petrželky AQ

Olej rozpalte ve velké pánvi. Přidejte 
měsíčky cibule a opékejte je asi 8 minut 
nebo dokud nezezlátnou. Vmíchejte 
kari pastu a po minutě opatrně vlijte 
zeleninový vývar. Přidejte mraženou 
zeleninu a přiklopené vařte 5 minut. 

Pro 4 osoby
Příprava: 30 minut 

Vsypte čočku a nechte probublávat 
15–20 minut nebo dokud zelenina 
a čočka nezměknou. Mezitím uvařte 
ve vodě rozmíchané s kurkumou 
basmati rýži. Karí podle chuti osolte, 
vmíchejte do něj rozinky a petrželku 
a podávejte s rýží.

11www.albert.cz



2 lžíce mletého černého pepře AQ
2 citrony ABio, vymačkaná šťáva 
60 ml olivového oleje AQ
400 g kuřecích prsou AQ, 
nakrájených na 2cm kostičky
sůl a pepř 
4 řapíky celeru, šikmo tence 
pokrájené
80 g parmazánu, na plátečky
2 lžíce jemně nasekané petrželky 
+ navíc k podávání

Kuřecí špízy s celerovým salátem
Dřevěné špejle ponořte na 20 mi-
nut do studené vody. Pepř, polovinu 
citronové šťávy a lžíci oleje promí-
chejte v míse, pak přidejte kuřecí 
maso a nechte 20 minut marinovat. 
Zbytek citronové šťávy smíchejte se 
2 lžícemi olivového oleje a trochou 
soli a pepře. Celer, parmazán a pe-
trželku promíchejte v míse, přelijte 
dresinkem a dejte stranou. Rozpalte 
gril nebo grilovací pánev, kuřecí maso 

CENA ZA PORCI

29 Kč

od pondělí do pátku

čt
vr

tek
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v míse osolte, pak kostičky napíchejte 
na špejle a postupně ogrilujte – vždy 
asi 6–8 minut. Posypte další petrželkou 
a podávejte se salátem.

Pro 4 osoby
Příprava: 35 minut 
Marinování: 20 minut
Grilování: 6–8 minut

kJ

1471
17,5 %

sacharidy

7 g
2,5 %

tuky

23 g
30,6 %

bílkoviny

28 g
37,3 %

* GDA – doporučené denní množství pro dospělé založené 
na obsahu 2000 kcal (8373,6 kJ) v průměrné denní výživě. 
Individuální výživové hodnoty se mohou různit v závislosti 
na pohlaví, věku, fyzické aktivitě a dalších faktorech.

Stejně dobře jako celerový 
zafunguje ke špízům 

i okurkový salát.

www.albert.cz12



30 g másla + 60 g navíc, 
rozehřátého
1 lžíce olivového oleje 
1 cibule AQ, nasekaná najemno 
1 vetší brambora, oloupaná, 
nakrájená na kousky
2 stroužky česneku, na plátky 
60 ml brandy (nemusí být)
250 ml smetany ke šlehání AQ 
1 lžíce nastrouhané citronové kůry

Rybářův koláč s chlebovou krustou
pá

tek

CENA ZA PORCI

30 Kč

2 lžíce nasekané pažitky AQ
550 g filetů z mořských ryb AQ 
nebo pangasia, na kousky 
sůl, pepř
150 g chleba, nalámaného 

Troubu předehřejte na 180 °C. Máslo 
a olej rozehřejte v pánvi s nepřilnavým 
povrchem. Přidejte cibuli a bramboru 
a opékejte 10 minut doměkka. Na po-

Pro 4 osoby
Příprava: 25 minut 
Pečení: 15–20 minut

kJ

2271
27 %

sacharidy

24 g
8,7 %

tuky

36 g
48 %

bílkoviny

27 g
36 %

* GDA – doporučené denní množství pro dospělé založené 
na obsahu 2000 kcal (8373,6 kJ) v průměrné denní výživě. 
Individuální výživové hodnoty se mohou různit v závislosti 
na pohlaví, věku, fyzické aktivitě a dalších faktorech.

Do receptu se 
perfektně hodí 
den nebo klidně 

i dva starý chleba. 
Nahradit jej 
můžete ovšem 

i bagetou.

sledních pár minut přidejte česnek. 
Vlijte brandy a smetanu a vařte 
3–4 minuty, aby omáčka zhoustla. 
Sejměte z ohně a vmíchejte kůru, 
pažitku, rybí kousky a sůl a pepř. 
Poté směs přendejte do zapékací 
mísy o objemu asi 1¼ litru. Chleba 
a máslo navíc smíchejte a navrstvě-
te na rybí směs. Pečte 15–20 minut 
nebo dokud není chleba zlatavý.

13www.albert.cz



Pe tra a Pepa
Láska prochází žaludkem, není pochyb ani u Petry 

a Pepy. Proto je Petřina sbírka receptů pěkně naditá. 
Podělit se o pár receptů s vámi nebyl žádný problém. 

u nás doma

Pepa je vášnivý muzikan t a milovník jídla. Jeho žena Pe tra má pro něj velké pochopení a vždycky mu navaří úžasné dobro ty a vyžehlí oblíbenou košili, v níž hraje v kapele. Pepa je za to vděčný a taky moc rád. Zejména když se na stole objeví nějaká hodně povedená sladkost.

www.albert.cz14



Krkonošský mls

Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut

500 g kuřecího  masa
1 lžíce olivového oleje
2 cibule, nasekané najemno
1 kelímek smetany ke šlehání 
sůl, pepř podle chuti
vařená rýže k podávání
hladkolistá petrželka na ozdobu

Maso nakrájejte na kostičky. Olej rozpalte 
v pánvi, přidejte cibuli a opékejte ji asi 5 mi-
nut. Pak přidejte maso, nechte ho zprudka 
zatáhnout a opékejte doměkka. Vlijte smetanu, 
nechte zhoustnout a dochuťte solí a pepřem. 
Podávejte s rýží, ozdobené petrželkou.



u nás doma

Pro 6 osob
Příprava: 10 minut
Vaření: 35 minut
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200 g másla
150 g moučkového cukru
500 g polotučného tvarohu
1–2 lžíce rumu 
1 balení světlých Bebe sušenek
1 balení tmavých Bebe 
sušenek
2 banány
1 balení čokoládové polevy

Máslo utřete s cukrem do světlé, 
lehce nadýchané pěny. Přidejte 
tvaroh a rum na dochucení. 
Na velký plát alobalu vyskládejte 
Bebe sušenky – ve třech řadách 
po sedmi sušenkách – vždy 
na střídačku světlou a tmavou, 

Střecha s tvarohem a banánem

Kulajda
400 g brambor
sůl, ½ lžičky kmínu 
3 bobkové listy
5 kuliček nového koření
2 hrsti sušených hub
1 vrchovatá lžíce hladké mouky
2 kelímky zakysané smetany
ocet, kopr podle chuti
4 vejce, vařená asi 6 minut

Brambory oloupejte, nakrájejte 
na menší kostičky a v hrnci zalijte 
2–3 litry vody. Přidejte sůl, kmín, 
bobkové listy, nové koření a vařte 
20 minut, aby brambory změkly. 
V polovině varu přidejte do hrnce 
rovněž houby. Hladkou mouku 
promíchejte s trochou vody a vznik-
lou kašičkou pak polévku zahustěte. 
Přidejte rovněž smetanu a vařte na 
mírném ohni asi 15 minut. Polévku 
dochuťte solí, octem (měla by být 
lehce nakyslá) a koprem. Podávejte 
s rozpůlenými vařenými vejci.

Pro 6–8 osob
Příprava: 35 minut
Chlazení: 5 hodin

aby vytvořily šachovnici. Potřete 
polovinou tvarohového krému 
a navrch naskládejte další řady 
sušenek – jen v opačném ba-
revném pořadí. Pomažte zbylým 
krémem a na prostřední řadu 
položte dva oloupané banány. 
Pomocí alobalu zvedněte obě po-
stranní řady sušenek, aby vytvo-
řily střechu. Lehce přimáčkněte 
k sobě, utěsněte alobalem a dejte 
na 4 hodiny chladit do lednice. 
Nakonec dezert polijte čokoládo-
vou polevou a znovu vychlaďte.

Pouze lehce zdobený talíř 
podobu kulajdy krásně 

umocní.

www.albert.cz16



novinky

K dobré 
kávě nebo 
silnému 

čaji lepšího 
po těšení 

není.

Nebyli bychom to my, kdybychom pro 
vás opět neměli záplavu novinek z našich 
obchodů. Ty dubnové jsou navýsost 
gurmánské. Jen se koukněte: dorty, 
zmrzliny, čaje, vybrané kořenicí směsi  
nebo třeba ovesné vločky.

Mějte ho vždy po ruce  
Úchvatný, krásně vypadající a moc dobrý 
dort Milka můžete mít stále po ruce. Je 
totiž hlubokozmrazený. Když vás přepad-
nou chutě nebo nečekaná návštěva, stačí 
jej vytáhnout z mrazáku a nechat povolit. 
Dort obsahuje samé dobroty: smetanu, bí-
lou a mléčnou čokoládu z alpského mléka, 
vejce a holandské kakao. Díky designu si 
jej oblíbí nejen děti. 

Farmářské radosti  
Společnost Miltra přichází s novou řadou úžasných výrobků z vysoce kvalitního a šetrně 
zpracovaného mléka od krav z vlastního chovu. Najdete v ní farmářskou smetanu ke šlehání, 
mléko, zákys, nízkotučný mix či syrovátku. Doporučit vám je můžeme všechny, najdete je  
ve vybraných prodejnách Albert.
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Luxusní zmrzlina  
bez problémů nahradí  

nedělní dezert.

Na zahřátí  
Jaro je sice tady, ale pořádné zahřátí je stále 
potřeba. V Albertu vám nabídneme speciálně 
něco pro tento případ: vynikající pyramidový 
čaj Loyd Hot Tea s příchutí pálivého zázvoru, 
citronu a medu. A pokud jste milovníky lesní-
ho ovoce, vyzkoušejte i čaj Loyd Horké ovoce 
s příchutí jahod a malin.

Pro milovníky čaje  
Dvacet sáčků prvotřídního 
zeleného čaje si oblíbíte 
hned. Stejně tak jako ma-
linovošípkový čaj. Ten je 
výborný slazený medem, 
s pár kapkami čerstvě vy-
mačkané limetové šťávy.

Dokonalé osvěžení 
Vy neznáte Evervess? Nejvyšší čas to napravit. 
Jedná se totiž o výborné nápoje tří příchutí: 
hořký citron (Bitter Lemon), zázvor (Ginger Ale) 
a tonik. Evervess tonik prodáváme ve všech na-
šich prodejnách, zbylé dva v hypermarketech.

Nenápadné,  
ale skvělé 
Tichá voda břehy 
mele. Na první pohled 
nenápadné vločky jsou 
tím nejlepším příkladem 
– umí se totiž změnit 
v naprostou delikatesu. 
Tu v ovesné kaši, tu 
v křupavém müsli.

Gurmánský zážitek  
Řada našich zmrzlin Albert Quality se 
rozrostla o další tři příchutě: tiramisu, 
lesní plody a čokoládu. Všechny zmrz-
liny jsou vyrobené z poctivé smetany 
a chutnají opravdu božsky. Servírovat 
je můžete s čerstvým ovocem, lehce 
zasypané opraženými oříšky. Ovšem 
vychutnáte si je i samotné.

Višňová láska  
Když ji miluješ, 
není co řešit. Věta, 
která se stala sym-
bolem legendární 
Kofoly, platí pro tu 
višňovou možná 
i dvojnásob. Nově 
je k dostání ve 
čtvrtlitrové ple-
chovce s moder-
ním designem. Její 
chuť je jako vždy 
naprosto skvělá.
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novinky
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Plněné taštičky  
Tenoulinké těsto uvnitř ukrývá 
koncert chutí. Řeč je o plněných 
taštičkách v asijském, tradičním nebo 
moderním pojetí. Zatímco asijské si 
můžete vychutnat plněné zeleninou 
anebo zeleninou a vepřovým masem, 
tradiční obsahují masovou směs 
a moderní kuře, sýr a bylinky. Které si 
dáte jako první?

Český hrášek, skvělá klasa 
Svůj k svému, takže se není co divit, že mražený 
český hrášek získal punc kvality A-klasa. Neobsa-
huje žádná barviva ani konzervační látky a krásně 
měkký je už po krátkém spaření horkou vodou.

Revoluční novinka z pánve  
S novinkou Maggi si nyní můžete rychle 
a jednoduše na pánvi připravit šťavnaté 
a perfektně okořeněné steaky. To vše díky 
unikátnímu pečicímu papíru s bylinkami 
a kořením, který je součástí balení. 

Pro každého něco  
Mražená zelenina nebo směsi jsou nedocenitelným po-
mocníkem pro každou hospodyni. Agro Jesenice přichází 
s dalšími novinkami, ve kterých je veškerá zelenina z české 
sklizně. Například špenát je pěstovaný v oblasti Mochova, 
kde má ideální podmínky pro růst. A řada Premium se zase 
pyšní svojí výběrovostí.
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vzkazy od Alberta

Máme vše pro vaši  
nejkrásnější zahrádku 
Se začátkem jara se před devatenácti hypermarkety Albert 
po celé republice otevřely stany plné nezbytností a pomoc-
níků pro milovníky zahradničení. Pojďte s námi připravit 
svou zahrádku na novou sezonu. Ať už máte velkou zahra-
du, nebo svůj zelený ráj jen na balkoně, určitě si nenechte 
ujít jedinečnou příležitost zakoupit za skvělé ceny venkovní 
květiny, truhlíky a květináče, substráty nebo třeba hnojiva. 
Přinášíme vám také rozšířenou nabídku nářadí značek Ho-
zelock, Fiskars a Bosch. Pro konkrétní akční nabídku sledujte 
týdenní letáky, ve kterých najdete vždy ty nejlepší ceny.

Různé druhy cesmín, konifer, buxus, hebe, vřesů a další      
Malé, ale půvabné. A hlavně nenáročné. Hodí se do skalek, zahrádek a okrajů záhonů. Jsou krásné jednotlivě, ale i v barvité skupinové 

výsadbě. Z naší široké nabídky si jistě vyberete.

Pelargonie
Jsou vhodné dovnitř místností 

a od druhé poloviny května 
ideálně pod přístřešky. V nabíd-
ce máme i převislé, které jsou 

na oknech neodolatelné.

Hortenzie
Mají nádherné veliké 

květy, snesou polostín 
i plné slunce. V době 

růstu a kvetení potřebují 
hodně vody.

Nevadlec
(Celosia) je jednoletá 
rostlina, která miluje 

volná prostranství. Kvete 
od července do září a je 

velice dekorativní.

Primule
Až vám doma odkvetou, vy-
saďte si je do zahrady. Příští 

jaro se budete moci těšit  
z dalších květů.

Jiřina 
Nenáročná, dlouze kve-
toucí květina, která patří 

na slunné místo chráněné 
před větrem.

Vyberte si z naší pestré nabídky rostlinek
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Dubnová péče se odmění 
krásnou zahradou v létě

•  vysévejte letničky (v případě otužilých rostlin i přímo na záhony); 
•  přihnojte trvalky a keře; 
•  sázejte okrasné stromy a keře; 
•  záhony dobře odplevelte; 
•  sestřihněte růže (v létě budou obsypané květy) a přihnojte je; 
•  vysévejte kořenovou zeleninu, salát, ředkvičky; 
•  sestřihněte víceleté bylinky; 
•  ke konci dubna můžete do skleníků vysadit  

okurky a rajčata; 
•   přesaďte balkonové i pokojové  

květiny – nezapomeňte je ihned po přesazení  
dobře zalít; 

•   pusťte se do osazování venkovních truhlíků.

Po zimním období budou rostliny potřebovat  
kvalitní péči. Abyste na něco nezapomněli, přinášíme vám 
přehled toho, co je potřeba udělat právě teď v dubnu:

na internetu

Jste naším fanouškem?
Jestli to ještě nevíte, 
Albert Česká republika 
je na Facebooku. A pro 
naše fanoušky máme 
vždy něco navíc! Jako první 
můžete třeba vyzkoušet recepty 
z nových magazínů Albert v ku-
chyni. Pravidelně pro vás chys-
táme soutěže a hry o hodnotné 
ceny a informujeme o sběratel-
ských akcích v našich prodejnách. 
Zároveň zde můžete vždy získávat 
informace o našich nejvýhodněj-
ších nabídkách anebo nám napsat 
své podněty a připomínky. Jsme 
tu vždy pro vás a vaše názory nás 
zajímají! Najdete nás na  
www.facebook.com/ 
albertceskarepublika.

V našich stanech 
najdete kromě  
široké nabídky 
květin i nářadí 

a pomocníky 
na zahradu.

Osteospermum
Exotická rostlina svým vzhle-

dem připomíná kopretinu, 
její květy jsou však mnohem 

atraktivnější a zajímavější. 
Miluje slunná stanoviště.

Rododendron
Nádherně kvetoucí stáleze-
lený keř. Pro výsadbu jsou 

nejvhodnější místa s poled-
ním stínem.

Azalka
Vytrvalý keř, který je ozdobou 
každé zahrady hlavně na jaře, 
kdy listy teprve raší a rostlina 

již bohatě kvete.

Jahodníky
Všechny nabízené odrůdy 

jsou velkoplodé a mají vysoký 
výnosový potenciál: rostlina 

ve 2. roce po výsadbě dokáže 
plodit až 1,5 kg jahod.

Keře okrasné i ovocné:
Z ovocných vybírejte mezi maliníkem, 

angreštem, ostružiníkem nebo borůvkou.

Skimie
Zajímavý, pomalu rostoucí 
keřík. Vzrůstem nízký, ale 

nádherně zdobně kvetoucí. 
Má rád stinná místa.
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Všechny malé holky si rády 
připadají jako velké slečny. Chtějí 

nosit šperky, podpatky a jíst 
jako pravé dámy. Třeba hůlkami. 
Tuňákové rolky alias suši jsou pro 

ně naprosto ideální.
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1x 185g plechovka tuňáka 
v olivovém oleji
50 g mražené kukuřice, chvíli 
povařené, scezené, okapané
75 g majonézy + další na potření
sůl, pepř
6 plátků bílého chleba bez kůrek 
(větší plátky)
6 větších listů hlávkového salátu

Tuňáka vyklopte z plechovky, nechte 
okapat a v míse ho smíchejte s kuku-
řicí a majonézou. Podle chuti osolte 
a opepřete. Plátky chleba vyrovnejte 
na pracovní ploše a válečkem je co 
nejvíc stlačte. Pak je potřete další 
majonézou, navrch rozprostřete salát 
i tuňákový salát. Zarolujte jako suši, 
v půlce překrojte a podávejte.

Tuňákové rolky

Na 12 rolek
Příprava: 25 minut 

U nás v Albertu

Výborný tuňák, krásně žlutá 
kukuřice a čerstvá majonéza 

tvoří základ. Vše koupíte 
v našich prodejnách.

Místo tuňákového salátu 
můžete do chleba 

zarolovat makrelovou nebo 
vajíčkovou pomazánku. 

A přidat zeleninu 
a bylinky podle 

chuti.

TiP
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Namazaná, pěkně ve vyšší vrstvě, na chlebu 
nemá konkurenci. Jenže: s lučinou se dá  
i vařit, péct, experimentovat. Neváhejte!

500 g křehkého těsta
4 jablka
citronová šťáva
150 g smetany ke šlehání
3 vejce
50 g tmavého třtinového cukru
500 g plnotučného tvarohu
500 g lučiny

Na sušenkovou drobenku
80 g sušenek Amaretti, 
rozdrobených (můžete použít 
jakékoliv své oblíbené sušenky)
špetka soli
90 g hladké mouky
60 g másla, rozpuštěného
3 lžíce tmavého cukru
2 lžíce likéru Amaretto

1  Jablečný koláč

10x jinak

Lučina

Křehké těsto rozválejte a vyložte jím ko-
láčovou formu. Po celé ploše propíchejte 
a dejte do chladu. Troubu předehřejte na 
200 °C. Udělejte drobenku: všechny po-
třebné ingredience smíchejte v míse.
Jablka oloupejte, rozčtvrťte, zbavte jádřin-
ců a pokrájejte na malé kousky. V míse je 
pokapejte citronovou šťávou, aby ne- 
zhnědla. Smetanu vyšlehejte dotuha. 
Vejce našlehejte s cukrem do světlé a na-
dýchané pěny. Tvaroh smíchejte s lučinou 
a pak postupně vmíchávejte k vaječ-
né směsi. Nakonec opatrně vmíchejte 
i šlehačku. Směs dejte na těsto, navrch 
rovnoměrně rozprostřete jablka a posypte 
drobenkou. Pečte 35–45 minut. Nechte 
10 minut zchladnout, pak krájejte. 

U nás v Albertu

Na vaření, pečení, do pomazánek 
a dipů se skvěle hodí lučina balená

ve staniolu i ve vaničce.
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10x jinak

lasagní, na ně rozdělte čtvrtinu lučiny 
a pokračujte do spotřebování všech 
surovin. Končit byste měli lučinou. Po-
sypte parmazánem a při 190 °C pečte 
30–35 minut. Podávejte ozdobené 
bazalkou.

5 Lučinové knedlíky
6 housek (tvrdších) | 100 ml mléka | 
50 g másla | 200 g lučiny | 40 g hrubé 
mouky | sůl, muškátový oříšek |  
1 vejce + 1 bílek navíc | 1 lžíce sekané 
petrželky

Housky nakrájejte na malé kostičky, 
přelijte vlahým mlékem a nechte chvíli 
stát. Pak přidejte rozpuštěné máslo, 
lučinu, mouku, špetku soli i muškátové-
ho oříšku, žloutek, petrželku a nakonec 
i tuhý sníh z bílků. Vše propracujte 
a utvořte šišku o průměru 6 cm. Vařte 
20 minut v páře.

6 Kokosovolučinové pohárky
50 g kokosového krému |  
250 g hustého bílého jogurtu |  
250 g lučiny | 85 g moučkového 
cukru | pár kapek vanilkového 
extraktu | 2 kiwi | 400g plechovka 
kousků ananasu

Kokosový krém smíchejte s 50 ml vrou-
cí vody a dohladka promíchejte. Nechte 
zchladnout. Jogurt a lučinu našlehejte 
v míse, přidejte cukr, extrakt a naředěný 
kokosový krém. Rozdělte do skleniček 
a vychlaďte. Podávejte s kousky ovoce.

7 Křenové jednohubky
250 g lučiny | čerstvě nastrouhaný 
křen podle chuti | 1 lžíce mléka | sůl | 
10 rohlíků | půlky vlašských ořechů

Lučinu dejte do mísy a vidličkou ji mír-
ně našlehejte, přidejte křen, tak aby byl 
základ pěkně ostrý. Vmíchejte mléko 
a podle chuti osolte. Rohlíky pokrájejte 
na kolečka, každé ozdobte vyšší vrst-
vou pomazánky (skvěle to jde pomocí 
cukrářského sáčku se širší ozdobnou 
trubičkou) a navrch dejte půlku ořechu.

8 Lososová terina
600 g uzeného lososa v plátcích |  
300 g smetanového sýru | 300 g lučiny 
| 150 ml smetany ke šlehání | šťáva  
a kůra z 1 citronu | sůl | 1 lžíce 
nasekaného kopru | 2 lžíce nasekané 
pažitky | rukola, chleba k podávání

Formu na terinu vyložte potravinářskou 
fólií a dno poklaďte plátky lososa. Smeta-
nový sýr smíchejte s lučinou, smetanou, 
šťávou a kůrou z citronu, solí, koprem 
a pažitkou. Šestinu krému rozprostře-
te na dno, poklaďte plátky lososa a na 
střídačku pokračujte až do spotřebování 
všech ingrediencí. Končit byste měli 
lososem. Překryjte fólií a dejte přes noc 
chladit. Vyklopte a podávejte s rukolou 
a opečeným chlebem. 

9 Quiche s lučinou a rajčaty
1 balení křehkého těsta | 3 velká vejce | 
250 ml mléka | sůl, pepř, špetka 
muškátového oříšku | 300 g lučiny |  
2 rajčata | čerstvá majoránka

Z těsta vykrájejte kola do 6 kulatých vy-
klápěcích formiček o průměru asi 10 cm. 
Vyložte jimi formičky a dna propíchejte 
vidličkou. Vejce našlehejte v mléce, 
přidejte sůl, pepř a muškátový oříšek. 
Na dno každé formičky dejte po 2 lžících 
lučiny, navrch kolečko rajčete. Posypte 
majoránkou a přelijte vaječnou směsí. 
Při 190 °C pečte asi 25 minut. 

10 Brambory s lučinou
8 brambor | 500 g lučiny | 4–5 lžic 
mléka | 1 stroužek česneku | sůl, pepř | 
1 okurka | 300 g rajčat | 1 žlutá paprika 
| 1 jarní cibulka | olivový olej

Brambory vařte ve slupce doměkka, tedy 
asi 15–20 minut. Mezitím promíchejte 
lučinu s mlékem a utřeným stroužkem 
česneku, solí, pepřem a kousky okurky, 
rajčat i papriky (část zeleniny nechte 
na ozdobu). Brambory sceďte, ještě teplé 
rozřízněte, navrch dejte ochucenou luči-
nu, posypte zeleninou, ozdobte cibulkou 
a zastříkněte olejem.

2 Dip z pečeného lilku
2 lilky | 100 ml bílého jogurtu | 4 lžíce 
lučiny | šťáva z ½ citronu |  
2 stroužky česneku | 1 zelená chilli 
paprička, nasekaná | sůl | olivový olej | 
libanonský chleba

Lilky dejte na 20 minut péct do trouby 
rozpálené na 200 °C. Pak oloupejte 
puchýřkovitou kůži a dužinu nasekejte 
a rozmixujte spolu s jogurtem, lučinou, 
šťávou z citronu, česnekem a chilli. Po-
dle chuti osolte. Podávejte zastříknuté 
olejem, s libanonským chlebem. 

3 Sardinková pomazánka
100 g lučiny | 1 balení sardinek |  
3 vejce, uvařená natvrdo | 1 kyselá 
okurka | sůl | tmavý chléb k podávání  
| hladkolistá petrželka na ozdobu 

Lučinu a slitou konzervu sardinek dů-
kladně promíchejte. Přidejte nadrobno 
nakrájené vejce a okurku. Podle chuti 
osolte. Pomazánku namažte na krajíce 
tmavého chleba a posypte petrželkou.

4 Lasagne
1 lžíce olivového oleje + na vymazání 
| 400 g mletého vepřového masa |  
1 cibule | 2 kousky celeru | 1 lžička 
sušeného rozmarýnu | 150 ml bílého 
vína | 425 ml kuřecího vývaru |  
400g plechovka krájených rajčat | 
sůl | 500 g lučiny | 250 ml mléka | 
muškátový oříšek | 175 g sušených 
lasagnových plátů | 15 g parmazánu | 
pár lístků bazalky na ozdobu

Olej rozpalte v hrnci, přidejte maso 
a za stálého míchání jej opékejte, aby 
zhnědlo. Vsypte nasekanou cibuli 
a celer, rozmarýn, vlijte víno a přiveďte 
k varu. Přiklopené vařte 10 minut. Poté 
přidejte vývar, plechovku rajčat, promí-
chejte, podle chuti osolte. Přiklopené 
vařte dalších 30 minut. Lučinu smíchej-
te s mlékem, dochuťte solí a muškáto-
vým oříškem. Olejem vymažte zapéka-
cí mísu o objemu 1,5 litru, na dno dejte 
čtvrtinu masové směsi, poklaďte pláty FO
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spolu u stolu

Nic nevoní tak krásně jako čerstvý 
jarní vzduch. Je proto načase, abyste 
uspořádali první venkovní hostinu.

Přivítejte jaro
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Do zahrady, sadu nebo na louku postavte 
klidně starý stůl, zakryjte ho čistým bílým 
plátnem a naservírujte na něj všechna jídla.



spolu u stolu

Pro 6–8 osob
Příprava: 10 minut
Marinování: 30 minut – 1 hodina 
Pečení: 10 minut

Salsa verde kuskus 
800 g kuskusu
1 l kuřecího vývaru
80–100 g másla
4 lžíce citronové kůry
sůl, pepř
600 g mraženého hrášku, spařeného 
horkou vodou
velká hrst mátových lístků
velká hrst petrželky
vanička řeřichy
1 svazek ředkviček 
1 salát little gem, na ozdobu

Na omáčku salsa verde
80 ml olivového oleje
60 ml bílého vinného octa
velká hrst čerstvých bazalkových lístků
velká hrst hladkolisté petrželky
2 filety z ančoviček
1 citron, šťáva vymačkaná, kůra 
nastrouhaná
pepř

1. Nejprve udělejte dresink: všechny 
ingredience dejte do robotu a 3–4 mi-
nuty mixujte, pak dejte stranou.
2. Kuskus nasypte do velké mísy, 
zalijte ho vroucím vývarem, přiklopte 
a nechte asi 10 minut stát, aby změkl 
a absorboval veškerou tekutinu. Poté 
do něj vmíchejte máslo, citronovou 
kůru a podle chuti osolte a opepřete. 
Vmíchejte hrášek, mátu i petrželku, 
ozdobte řeřichou a kolečky ředkviček. 
Malé ředkvičky přidejte v celku. Podá-
vejte s lístky salátu little gem a omáč-
kou salsa verde.

Medový losos
240 ml balzamikového octa
240 ml medu

4 stroužky česneku, rozmělněné
4 lžičky dijonské hořčice
sůl, pepř
8 kousků lososa
olivový olej
svazek jarní cibulky

Balzamikový ocet nalijte do mísy, vmí-
chejte med, česnek a dijonskou hořčici. 
Podle chuti osolte a opepřete. Lososa 
vyskládejte do pečicí mísy vytřené 
olejem, přelijte ho marinádou a dejte 
na půl hodiny až hodinu marinovat 
do lednice. Pak lososa dejte do trou-
by vyhřáté na 200 °C a krátce upečte. 
Podávejte posypané cibulkou.Pro 8 osob

Příprava: 20 minut
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K medovému lososu se 
perfektně hodí kuskus 

salsa verde. Anebo čerstvý 
chléb.



spolu u stolu

Pečené mrkvičky

900 g baby karotky, omyté, případně 
oloupané, části natí ponechané
1,5 lžíce olivového oleje
1,5 lžíce čerstvých tymiánových 
lístků, nasekaných
sůl, pepř
1,5 lžíce másla

Mrkev promíchejte s olejem a tymiánem 
ve velké míse. Pak mrkvičky vyskládejte 
jednu vedle druhé na plech, posypte 
solí a pepřem, poklaďte tenkými plátky 
másla a v troubě vyhřáté na 180 °C peč-
te, dokud mrkev nezezlátne a nezměk-
ne, asi 40 minut. Občas otáčejte.

Rozmarýnové hranolky

2 kg brambor, oloupaných  
a nakrájených na větší hranoly
100 ml olivového oleje
hrubší mořská sůl
8 snítek rozmarýnu

Troubu předehřejte na 220 °C. Brambo-
ry opatrně smíchejte s olejem, přendej-
te je na plech, osolte a pečte 30 minut. 
Poté přidejte snítky rozmarýnu a pečte 
dalších 5 minut. Podávejte nejlépe k pe-
čeným jarním kuřátkům. 

Pro 8 osob
Příprava: 15 minut 
Pečení: 40 minut

Pro 8 osob
Příprava: 10 minut 
Pečení: 35 minut
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Kuřátka (recept na následující 
straně) porcujte až před zraky 
hostů, přímo na stole. Každý si 

nabere podle své chuti.



spolu u stolu

Jarní kuřátka  
s bylinkovou omáčkou

160 g másla, změklého
mletý černý pepř, sůl
6–8 mini kuřátek nebo jarních kuřátek
8 šalvějových lístků
2 biocitrony + 2 citrony k podávání

Na bylinkovou omáčku
4 lžíce olivového oleje
4 stroužky česneku
2 menší cibule, nasekané
2 plátky chleba, nadrolené
4 lžíce piniových oříšků
1 svazek šalvěje, lístky otrhané 
a nasekané
4 velké hrsti hladkolisté petrželky
360 ml kuřecího vývaru

Na šalvějovou sůl 
2 svazky šalvěje
2 lžíce soli

1. Troubu předehřejte na 200 °C. Máslo 
opepřete. Kuřátkům opatrně uvolněte 

kůži na prsou a do vzniklého prostoru 
rozdělte většinu másla a šalvějové listy. 
Citrony rozkrájejte na čtvrtky a roz-
dělte je do břišních dutin – do větších 
můžete dát čtvrtky dvě. Nohy pak 
svažte kuchyňským provázkem k sobě 
a kuřátka ze všech stran osolte. Zbylým 
máslem kuřátka potřete a pečte asi 
35–45 minut doměkka. 
2. Udělejte bylinkovou omáčku: olej 
rozpalte na maximum, přidejte česnek, 
cibuli, chleba a piniové oříšky a 5 mi-
nut opékejte. Přendejte je do mísy 
robotu, přidejte šalvěj, petrželku, vývar 
a pepř a rozmixujte nahrubo. Vraťte na 
pánev a na středním ohni 2–3 minuty 
zahřívejte. Na šalvějovou sůl rozmixuj-
te sůl a šalvěj dohladka. Kuřátka podá-
vejte zalitá omáčkou a posypaná solí. 

Okurková limonáda

2 okurky (1 do limonády, 1 na ozdobu)
2 citrony + 1 biocitron
2 lžíce krupicového cukru
375 ml vodky
1 větší svazek máty
250 ml sody na dolití

Jednu okurku oloupejte, podélně rozřízněte 
a lžičkou vydlabejte semínka. Pak ji nakrá-
jejte na malé kousky a v mixéru rozmixujte 
dohladka. Pyré přendejte do co nejjem-
nějšího cedníku nebo cedníku vyloženého 
plátnem a vymačkejte všechnu okurkovou 
šťávu. Přelijte ji do velké nádoby, zalijte 
750 ml vody, přidejte čerstvě vymačkanou 
šťávu ze 2 citronů a vmíchejte cukr. Pak 
přilijte vodku. Limonádu podávejte s koleč-
ky druhé okurky a citronu a snítkami máty. 
Ve skleničce s ledem ji vždy zalijte trochou 
sody, aby získala to správné perlení. 

Pro 8 osob
Příprava: 45 minut 
Pečení: 35–45 minut

Pro 8 osob
Příprava: 15 minut
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Okurkový salát

125 ml bílého vinného octa
75 g krupicového cukru
1 vetší cibule, tence pokrájená
5 okurek
2 hrsti malých bazalkových lístků

Na dresink
125 ml podmáslí
2 lžíce citronové šťávy
2 lžíce nasekané pažitky

Nejprve udělejte dresink z podmáslí: všechny potřebné 
ingredience smíchejte v míse. Dejte stranou. Vinný 
ocet vlijte do rendlíku, vsypte cukr a míchejte, dokud 
se cukr nerozpustí. Přidejte kolečka cibule a nechte je 
10 minut zkřehnout. Vyjměte a osušte. Okurky omyjte 
a pokrájejte – některé na tenká kolečka, jiné na půl-
kolečka či špalíky. Pak je v míse smíchejte s cibulí 
a bazalkou a přelijte dresinkem z podmáslí. 

Pro 6–8 osob
Příprava: 20 minut



spolu u stolu

V rendlíku smíchejte 215 g cukru, žloutky, 
mléko, citronovou šťávu i kůru, kukuřičný 
škrob a máslo a na nejmírnějším ohni 
zahřívejte 3–5 minut, aby směs zhoustla. 
Přelijte do misky, přetáhněte potravinář-
skou fólií a chlaďte 30 minut v lednici.
Mezitím ušlehejte bílky dotuha, přidejte 
vanilkový extrakt a zbylý cukr a ušlehejte 
do lesklého sněhu. Nakonec vmíchej-
te lískové oříšky a nadýchanou hmotu 
rozprostřete na plech. Pečte 30–35 mi-
nut. Nechte chladnout 15 minut. Pak 
rozkrájejte na 4 obdélníky. První položte 
na servírovací podnos, navrch dejte čtvr-
tinu citronového krému, na něj čtvrtinu 
šlehačky, další plát a tak dále do spotře-
bování všech ingrediencí. Horní část šle-
hačky posypte ořechy. Ihned podávejte.

Oříškový vacherin

285 g krupicového cukru
4 vejce
125 ml mléka
60 ml citronové šťávy
1 lžíce nastrouhané biocitronové kůry
2 lžičky kukuřičného škrobu
30 g másla
1 lžička vanilkového extraktu
55 g najemno mletých lískových 
oříšků
600 ml smetany ke šlehání, dotuha 
ušlehané
55 g lískových ořechů, nasekaných, 
nasucho opražených

Troubu předehřejte na 160 °C. Plech 
o rozměrech asi 35 x 25 cm vyložte 
pečicím papírem.

Pro 8 osob
Příprava: 35 minut + chlazení 
Pečení: 30–35 minut FO
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Holandským kakaem 
poprašte dortíky až 
na poslední chvíli.

Tiramisové dortíčky

100 g bílé čokolády, 
nahrubo nasekané
100 g tmavé čokolády, 
nahrubo nasekané
1 lžíce mléka
1 lžička vanilkového extraktu
130 g másla, nakrájeného na kousky
100 g krupicového cukru
1 lžíce horké vody
1 lžička instantní kávy
2 vejce
150 g hladké mouky
1 lžička kypřicího prášku do pečiva
1 lžíce holandského kakaa  
+ na posypání

2 lžíce likéru Amaretto
250 g mascarpone
60 g moučkového cukru

1. Troubu předehřejte na 160 °C. Bílou 
čokoládu nalámejte do jedné misky, 
do druhé pak tmavou čokoládu. K bílé 
přidejte mléko, vanilkový extrakt, 
50 g másla a 55 g cukru. K tmavé 1 lžíci 
horké vody, instantní kávu a zbylé más-
lo i cukr. Postupně obě mísy zahřívejte 
nad vroucí vodou (tak, aby se voda ni-
kdy nedotkla dna mísy) a promíchávejte 
do hladkých krémů. Vejce postupně, 
po jednom, našlehejte a jedno přidejte 
ke směsi s bílou čokoládou, druhé ke 
směsi s tmavou čokoládou. Hladkou 

mouku smíchejte s kypřicím práškem 
do pečiva a polovinu směsi vmíchejte 
k bílé čokoládě a směs rozdělte na dno 
8 formiček na muffiny o objemu asi 
80 ml. Zbylou mouku smíchejte s kakaem 
a přidejte ke směsi s tmavou čokoládou 
a těsto rozdělte na bílý základ.
2. Pečte 30 minut nebo dokud těsto ulpí-
vá na špejli. Horké dortíčky ihned potřete 
likérem Amaretto a nechte zchladnout.
3. Mascarpone smíchejte s moučko-
vým cukrem, naplňte jej do cukrářského 
pytlíku a podle obrázku dortíčky ozdobte. 
Podávejte posypané kakaem.

Na 8 dortíčků
Příprava: 40 minut 
Pečení: 30 minut



U nás v Albertu

spolu u stolu

Tahle chlazená žluťoučká jarní 
kuřátka z Francie zakoupíte ve 

vybraných hypermarketech Albert.

Všechny fan tastické produkty po třebné na uvaření nebo upečení 
jídel servírovaných na jarním se tkání v zahradě najdete pohodlně 

na jednom místě - v našich prodejnách. Do jednoho se pyšní 
vysokou kvalitou, některé dokonce bio. Při nákupu nezapomeňte 

hlavně na bylinky, jež se postarají o krásnou vůni i chuť.

www.albert.cz40



Vína

Francouzský šarm
Lehká a svěží bílá, těžká červená i neodolatelná růžová. 

Naše nabídka francouzských vín uspokojí každého.
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FRANÇOIS ARNAUD, 
Châteauneuf-du-Pape
Châteauneuf-du-Pape je vyhlášená 
vinařská oblast v okolí stejnojmen-
né vesnice v jihovýchodní Francii. 
Jméno v překladu znamená Nový 
Papežův Hrad a odkazuje na 14. sto-
letí, kdy papeži sídlili v nedalekém 
Avignonu. Vína Châteauneuf-du-
-Pape jsou ze 70% červená. My tento 
klenot nabízíme v Albertu exkluzivně 
od vinařství François Arnaud.

FAT BASTARD,
Chardonnay, Rosé, Merlot, 
Cabernet Sauvignon
Fat Bastard je řada svěžích, ovocných 
vín moderního stylu s atraktivním 
názvem evokujícím mládí a humor. 
V nabídce máme Cabernet Sauvi-
gnon, Chardonnay, Merlot, Rosé i dvě 
bio vína, která najdete pod označením 
Natural. Všechna pak v prodejnách 
Albert nabízíme exkluzivně.

BARON 
DE HOEN,
Riesling, Pinot 
Gris
Vína Baron de Hoen 
jsou typickými 
představiteli 
alsaských bílých vín. 
Jsou to svěží, plná 
ovocná vína. Albert 
nabízí exkluzivně 
odrůdy Pinot Gris, 
Riesling a Pinot Blanc.

CHÂTEAU DE BON AMI, Bordeaux  
Klasický představitel slavných francouzských červených vín. Uchvátí vás 
sytě červenou barvou, silnou vůní a bohatou chutí. Otevřete jej k výjimečným 
příležitostem nebo k rodinné večeři.

HONORÉ 
LAVIGNE, 
Chardonnay Brut
Francouzský jednodru-
hový sekt z odrůdy 
Chardonnay nabízíme 
v prodejnách Albert 
exkluzivně. Bude no-
blesním přípitkem při 
slavnostní příležitosti, 
stejně jako úžasným 
dárkem. 
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Jaký je váš nejoblíbenější 
čokoládový dezert? Ani my 
neumíme vybrat jen jeden. 

A proto vám představujeme 
pětici těch nejlepších!

Vášeň jménem

Recept na horkou 
čokoládu i dort  

z vedlejší strany 
najdete na str. 46.
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Sbíhají se vám sliny? Dort chutná 
stejně božsky, jako vypadá.



Velkolepý čokoládový dort

340 g másla + na vymazání forem
95 g holandského kakaa  
+ na vysypání forem 
450 g krupicového cukru
1 lžíce vanilkového extraktu
4 velká vejce
380 g hladké mouky
1 lžička jedlé sody 
½ lžičky soli
250 ml mléka

Na polevu
670 g tmavé 
50% čokolády
1 litr smetany  
ke šlehání
1 lžička medu

1. Troubu předehřejte 
na 180 °C. Máslem vy-
mažte tři dortové for-
my o průměru 20 cm 
a výšce 5 cm. Pak je 
vysypte holandským 
kakaem a odložte. Ka-
kao nasypte do středně 
velké mísy a zalijte jej 
125 ml vroucí vody. 
Důkladně promíchejte, 
nechte vychladnout 
a dejte stranou. Máslo 
našlehejte, aby bylo 
lehce nadýchané, pak 
postupně přidejte 
cukr a šlehejte další 
3–4 minuty. Vmíchejte 
vanilkový extrakt a jed-
no po druhém přidejte 
rovněž vejce.
2. Ve velké míse 
smíchejte mouku, sodu 
a sůl. Do mísy s kakaem vlijte mléko. 
Nakonec k máslovému základu na 
střídačku přidávejte moučnou směs 
a kakao s mlékem. Vzniklé těsto rozděl-
te do třech vymazaných a kakaem vy-
sypaných forem a pečte 35–40 minut 
nebo dokud těsto ulpívá na zapíchnuté 
špejli. Vyklopte na mřížku a nechte 
zcela vychladnout.
3. Udělejte polevu: čokoládu dejte do 
rendlíku, přilijte smetanu a na mírném 
ohni zahřívejte, stále míchejte, aby se 

posledním třetím korpusem a boky 
i vršek potřete zbylou polevou.

Horká chilli čokoláda

100 ml mléka
2 menší chilli papričky
1 lžíce smetany ke šlehání

1 lžíce medu
100 g tmavé 70% čokolády 
100 g mléčné 30% čokolády
1 kelímek smetany ke šlehání 

Mléko nalijte do rendlíku, přidejte 1 nase-
kanou chilli papričku a nechte přes noc 
louhovat. Druhý den přidejte k mléku 
smetanu a med a přiveďte těsně pod 

bod varu. Sejměte z ohně, 
vyndejte kousky papričky, 
přidejte obě nalámané 
čokolády a míchejte, 
dokud nezískáte krásně 
hustou horkou čokoládu. 
Rozdělte ji do dvou kalíšků 
a podávejte s dotuha ušle-
hanou šlehačkou, ozdo-
benou kousky nakrájené 
druhé chilli papričky.

Brownies 
400 g tmavé čokolády, 
nasekané
280 g másla
350 g tmavého cukru
6 vajec
150 g hladké mouky

Troubu předehřejte na 
180 °C. Polovinu čokolá-
dy dejte do žáruvzdorné 
mísy, přidejte máslo a na 
mírném ohni zahřívejte, 
promíchávejte, abyste zís-
kali krásně hladký krém. 
Nechte mírně zchladnout. 

Pak vmíchejte cukr, vejce a hladkou 
mouku. Nakonec vmíchejte druhou 
polovinu nasekané čokolády a těsto 
nalijte na máslem vymazaný a pečicím 
papírem vyložený plech o rozměrech 
20 x 30 cm. Pečte 30–35 minut. Nechte 
zchladnout a pak podávejte nakrájené 
na čtverce.

čokoláda rozpustila a spojila se se sme-
tanou. Sejměte z ohně, přimíchejte 
med a přendejte do velké mísy a nechte 
asi 2 hodiny chladnout, každou čtvrt-
hodinu promíchejte. 
4. Sestavte dort: na pracovní plochu 
dejte nejméně povedený korpus, potře-
te jej částí polevy, navrch posaďte dru-
hý, opět potřete částí polevy, přiklopte 

Pro 8–10 osob
Příprava: 45 minut 
Pečení: 35–40 minut

Pro 2 osoby
Příprava: 15 minut 
+ louhování přes noc

Pro 6–8 osob
Příprava: 15 minut 
Příprava: 30–35 minut 
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Čokoládové
bábovičky

160 g tmavé čokolády, nasekané
80 g másla, na plátky + na vymazání
2 bílky
55 g moučkového cukru
35 g hladké mouky
90 g mletých mandlí
4 čtverečky tmavé čokolády po 10 g

K podávání 
hustá zakysaná smetana

1. Troubu předehřejte na 150 °C. 
Čokoládu dejte spolu s máslem 
do žáruvzdorné mísy a posaďte ji 
na rendlík s vroucí vodou (voda se 
nesmí dotýkat dna mísy) a míchejte, 
dokud se čokoláda nerozpustí a do-
kud nezískáte krásně hladkou směs. 
Dejte stranou.
2. V jiné míse dotuha ušlehejte bíl-
ky, odložte. Cukr a mouku prosejte 
do mísy. Přimíchejte mleté mandle 
a rozehřátou čokoládovou směs. 
Nakonec opatrně vmíchejte i bílky. 

Polovinu těsta rozdělte do čtyřech 
máslem vymazaných báboviček  
o objemu 125 ml. Doprostřed dejte 
po jednom čtverečku čokolády  
a překryjte zbylým těstem. 
3. Pečte 20 minut. Vyndejte z trou-
by, nechte 5 minut vychladnout 
ve formičkách, pak vyklopte. Podá-
vejte s hustou zakysanou smetanou, 
případně malinami.

Pro 4 osoby
Příprava: 25 minut 
Pečení: 20 minut
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Dort z čokoládové pěny
5 vajec
155 g krupicového cukru
1 lžička vanilkového extraktu
50 g hladké mouky
2,5 lžíce holandského kakaa
1 lžička kypřicího prášku do pečiva
150 g tmavé 70% čokolády, nasekané
50 g másla + na vymazání

Na pěnu
2 vejce, bílky a žloutky odděleně 
60 g moučkového cukru
100 g 70% čokolády, rozpuštěné
2 lžíce brandy
300 ml smetany ke šlehání

1. Troubu předehřejte na 180 °C. Más-
lem vymažte 2 plechy (asi 22 x 33 cm) 
a vyložte je pečicím papírem.
2. Vejce, cukr a extrakt našlehejte do 
světlé a nadýchané hmoty. Mouku smí-
chejte s kakaem a práškem do pečiva. 
Zhruba ve třech krocích postupně při-
sypávejte moučnou směs k vajíčkové, 
abyste získali hladké těsto. To rozdělte 
na připravené plechy a pečte 15 minut. 
Nechte zchladnout. Překlopte na pra-
covní plochu a odtrhněte papír.
3. Mezitím udělejte pěnu. Žloutky 
ušlehejte s cukrem do světlé pěny. Tu 
pak vmíchejte k rozpuštěné čokoládě. 
Přidejte brandy. Smetanu ušlehejte 
dotuha a pomalu přimíchejte k základu. 
Nakonec přidejte dotuha ušlehané bílky. 
(Podrobný postup na výrobu čokoládo-
vé pěny je v rubrice Rady a nápady.) 
4. Formu na terinu (asi 7,5 cm hlubo-
kou, 17 cm dlouhou a 8,5 cm širokou) 
vymažte máslem a vyložte potravinář-
skou fólií. Z jednoho upečeného korpu-
su vyříznete pláty, kterými vyložíte dno 
a boky formy, z druhého dva obdélníky 
o rozměrech asi 17 x 8,5 cm. Do vylože-
né formy nalijte polovinu pěny, navrch 
dejte jeden vyříznutý obdélník, na něj 
nalijte zbytek pěny, přiklopte druhým 
obdélníkem, zabalte do fólie a dejte přes 
noc chladit. Čokoládu a máslo zahřej-
te v rendlíku a promíchejte dohladka. 
Polevou přelijte vyklopený dort.

Pro 8 osob
Příprava: 1 hodina + chlazení přes noc 
Pečení: 15 minut
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Pro opravdové gurmány 
máme úžasnou hořkou 
čokoládu s celými 
lískovými oříšky.

Čokolády od nás

Švýcarská hořká 
čokoláda s oříšky 
a mandlemi bez 
zaváhání nahradí 
dezert po obědě.

Lahodnou mléčnou 
čokoládu doplňují 
mandle, pistácie a lískové 
oříšky. Ocení ji dospělí 
a zamilují si ji děti.

Hořká čokoláda má 
krásně temnou barvu  
a vynikající chuť. 
Obojí díky 72% obsahu 
holandského kakaa.

Mléčnou čokoládu 
s lískovými oříšky 
nasekejte a přidejte 
do zmrzlinového 
poháru. 

Mléčná čokoláda 
je skvělá na mlsání 
i na přípravu mléčné 
čokoládové pěny nebo 
horké čokolády.



Naučila jsem se tyhle knedlíky 
od humpolecké babičky, která jim říkala 
bosáky. Asi proto, že chutnají i ,naboso‘, 

jen tak s cibulkou a slaninou.

chlupaté knedlíky
Poprvé s Ditou P.

Poprvé s Ditou P.
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chlupaté knedlíky

Chlupaté knedlíky
 
700 g syrových brambor
300 ml horkého mléka
1 vejce
sůl
150 g vařených 
a prolisovaných brambor
180–200 g hrubé mouky
3 velké cibule
1 lžíce sádla
400 g slaniny

1 Syrové brambory 
oloupu, omyju a najemno 
nastrouhám. Ty pak dám 
do cedníku, spařím asi 
300 ml horkého mléka, 
nechám je dobře okapat 
nebo je vymačkám. 

3  Lžící namočenou 
ve vodě vykrajuju z těsta 
středně velké noky, vkládám 
je do vařící osolené vody 
a pomalu vařím 8–10 minut. 
Knedlíky ve vodě vařečkou 
odlepím ode dna. Nejdřív 
uvařím jeden na zkoušku, 
pokud se rozvaří, přidám do 
těsta trochu mouky.

2 Do mísy s okapaný-
mi bramborami přidám 
vejce, sůl, vařené proliso-
vané brambory a mouku.
Vše dobře promíchám. 

4 Slaninu nakrájím na 
kostičky, cibuli na kolečka. 
Na sádle je smažím tak 
dlouho, až je cibule krásně 
zlatohnědá a slanina ope-
čená. Knedlíky dám na talíř 
nebo na prkýnko a ozdobím 
je cibulí a slaninou.FO
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Chlupaté knedlíky jsou 
samozřejmě výborná 

příloha k pečenému masu 
a zelí, ke špenátu, druhý 

den opečené s cibulí 
a špekem. 

TiP

Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut  
Pečení: 8–10 minut
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12 světlých toustových chlebů
3 silné mrkve, pár snítek pažitky, 
1 vejce, natvrdo uvařené, vařený 
hrášek, 1 plátek sýru, hrst rukoly 

Na rybičkovou pomazánku
1 konzerva rybiček ve vlastní šťávě, 
slitá, rybičky rozmačkané
2 vaničky smetanového sýru 
bez příchutě
1 lžíce másla
1 lžíce plnotučné hořčice 
2 vejce natvrdo, nastrouhaná
1–2 sterilované okurky, nastrouhané
sůl

Nejprve udělejte pomazánku, všechny 
na ní potřebné ingredience smíchej-
te v míse (sůl použijte podle chuti) 
a dejte stranou. Z chlebů vyřízněte 

Na 6 sendvičů
Příprava: 35 minut

hrdinové
Filmoví

Celerová nebo drožďová pomazánka 
pro děti? Že by ji ani za nic 

nesnědly? Opak je pravdou. Když 
tyhle zdravé pomazánky zabalíte  

do sendvičů vytvarovaných 
do podoby jejich oblíbených 

filmových hrdinů, snědí je natota ta. 
A s velkou chutí, to mi věřte.

vzkaz od mámy

Ke všem sendvičům 
můžete dětem 

nabídnout hrnek mléka 
nebo domácí ledový 
čaj či citronádu.

TiP

tvar připomínající tělo ryby. Polo-
vinu z nich namažte pomazánkou 
a přiklopte zbylými chleby. Pomocí 
mrkve, pažitky, plátků vejce a vařené-
ho hrášku dolaďte rybičku Nemo. Na 

Sendvič  
Nemo

talíř dávejte ryby s rukolou, která splní 
funkci mořských řas, a kolečky ze sýru 
jako vzduchovými bublinami.
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Sendvič lenochod Sid z Doby ledové

Na 3 sendviče
Příprava: 25 minut

6 plátků světlého toustového 
chleba
2 plátky celozrnného chleba
½ červené papriky
½ žluté papriky
1 malá mrkev
1 plátek sýra
pár snítek pažitky

Na celerovou pomazánku
1 kelímek pomazánkového másla
1 polotučný tvaroh
1 lžíce tatarky (nemusí být)
50 g šunky, nakrájené najemno
50 g strouhaného sýra
½ celeru, oloupaného, 
nastrouhaného najemno
sůl
pažitka podle chuti

Nejprve udělejte pomazánku: prvních 
šest ingrediencí smíchejte v míse, 
podle chuti ji osolte a přimíchejte pa-
žitku. Ze světlých toustových chlebů 

8 plátků světlého toustového 
chleba
3 plátky tmavého chleba
4 velké listy špenátu
4 plátky sýru
8 kuliček vařeného hrášku
4 mini mozzarelly
kousek okurky

Na drožďovou pomazánku
1–2 lžíce olivového oleje
4–5 šalotek, nasekaných najemno
1 stroužek česneku, rozmělněný
2 kostky droždí
sůl 
4 vejce
čerstvá petrželka

Udělejte pomazánku: olej ro-
zehřejte v pánvi a pak na něm 
dozlatova opečte šalotky, přidejte 
česnek a krátce opékejte. Pak do 

pánve rozdrobte droždí a na mír-
ném ohni míchejte, dokud se 
nerozpustí. Podle chuti osolte, 
vyklepněte vejce a opatrně pro-
míchávejte do polotuha. Nakonec 
přidejte petrželku nasekanou na-
jemno. Všechny chleby vyřízněte 
podle tvaru hlavy lenochoda Sida. 
Polovinu z nich namažte poma-
zánkou a navrch – v místě pusy 
dejte špenátový list. U druhé polo-
viny chlebů vyřízněte ústa – podle 
obrázku a přiklopte je na poma-
zánku. Ze sýru vyřízněte zuby, 
mozzarelly překrojte a dolaďte 
obličej. Přidejte nos a obočí z tma-
vého toustového chleba. Hrášky 
vám poslouží jako oční zorničky 
a kousky okurky jako štětiny.

Sendvič
Harry Potter

Zbyde-li vám pomazánka, 
udělejte každého hrdinu 

dvakrát.

Na 4 sendviče
Příprava: 35 minut

vykrojte kolečka (hlavy). Polovinu z nich 
potřete pomazánkou a přiklopte zbylý-
mi chleby. Harryho Pottera (uprostřed), 
Hermionu (vlevo) a Ronalda Weasleyho 
(vpravo) dodělejte podle obrázku. Z ce-

lozrnných chlebů a mrkve naaranžujte 
vlasy, z paprik šály, z pažitky a sýrů oči 
a pusu.
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Jaká je vaše představa ideální 
večeře?
V hotelu v Kamenici, kde se 
narodil budoucí držitel Nobelo-
vy ceny Adam Bernau, s Dádou 
Patrasovou za mlada, která přišla 
z budoucnosti. Servírovaly by se 
amarouny.

Co si dáte dnes?
Ještě nevím, jaká večer bude na-
bídka tam, kde zrovna budu hrát, 
ale nejradši bych ty amarouny. 
Nejsou ale nikde k sehnání.

Jíte raději sám, nebo ve společ-
nosti?
Jak kdy, obojí má svoje výhody.

Jaké?
Když si chci u jídla číst Čtyřlíst-
ky, tak jím rád sám, když si chci 
s někým povídat, třeba o tom, co 
nového se děje v Třeskoprskách, 
nepohrdnu dobrou společnos-
tí. Ale musí to být společnost 
inteligentní, schopná konverzovat 
na úrovni.

Jste na sladké, nebo na slané?
Na obojí. Večer při pití alkoholu 
spíš slané, ráno v kocovině při čaji 
sladké. 

Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Koblížky s marmeládou od 
babičky.

Kdy naposledy vás honila mlsná?
Minulý týden. Snědl jsem několik 
balení čokoládových koulí, které 
jsem koupil pro jednu veledůle-
žitou osobu. Pak jsem jí neměl 
co dát.

Co je pro vás vůně dětství? 
Škubánky od prababičky. A chleba 
s paštikou na chalupě od dědy. 
A samozřejmě koblížky v Chrástu 
v babiččině kuchyňce.

Nejstrašnější vzpomínka ze školní 
jídelny?
Žádná. Já jsem na rozdíl od ostat-

dotazník

ních dětí jedl ve školní jídelně 
rád a chutnalo mi tam. Ostatní 
nechtěli chodit na obědy, a já 
se tam těšil. Docela rád bych se 
zas ve staré dobré školní jídelně 
najedl, ale myslím, že na žád-
nou už nenarazíte.

Musel jste někdy, čistě ze zdvo-
řilosti, odmítnout něco, co si 
nedokážete představit, že byste 
snědl?
Nevzpomínám si. Možná kdyby 
mi někdo nabídnul takovou tu 
jedovatou rybu, která když se 
špatně připraví, tak zemřete, tak 
to bych asi k hostiteli takovou 
důvěru neměl a odmítl bych.

Co byste rád ochutnal a ještě 
nikdy jste nejedl?
Amarouny.

Vaří lépe ženy, nebo muži?
Určitě ženy.

Proč?
Protože je to naučí maminka 
a babička, aby z nich pak byly 
dobré maminky a babičky.
 
A vlastně, umíte vařit?
Myslím, že celkem ano.

Od koho jste se to naučil?
Postupným experimentováním 
jsem se to naučil sám. A když 
něco nevím, zavolám mamince 
nebo babičce.

Co vaříte nejraději?
Teď nic, protože na to bohužel 
nemám vůbec čas. Ale často 
dělám chleba s paštikou jako 
můj děda.

Kdybyste měl neomezený 
rozpočet, co byste servíroval 
na hostině století?
Amarouny, amarouny a ama-
rouny.

A koho byste pozval?
Dádu Patrasovou za mlada.

Herec, stand-up komik, 
textař, autor knihy básní 

pro děti miluje seriál 
Návštěvníci, čtení Čtyřlístku 

a dobré jídlo. Rád jí i vaří.

Lukáš 
Pavlásek
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rady a nápady

Jak vyrobit jedlé květy

Nádobí jako nové
Praktickou radou, jak se 
starat o nádobí, tento-
krát přispěla čtenářka 
Milena Fulierová. „Ne-
rezové nádobí myji pod 
tekoucí vodou a ihned 
důkladně osuším. Nikdy 
jej nenechávám dlouho 
ponořené ve vodě se 
saponátem. Občas navíc 
povrch vycídím rozpůle-
ným citronem. Nerezové 
nádobí je i po několika 
letech užívání jako 
nové,“ napsala a získává 
tak stokorunový poukaz 
na nákup.

Rada čtenáře

Tipy, triky
a rady

Pokud máte nějaké 
kuchařské triky či tipy, které 
usnadní nebo zdokonalí 
vaření a pečení, zbaví 
ubrusy a oblečení skvrn 
nebo pomohou v kuchyni 
začátečníkům, neváhejte 
a pošlete nám je. A to 
buď e-mailem na adresu: 
albert.redakce@gmail.com, 
anebo poštou na adresu: 
Albert v kuchyni, Ortenovo 
nám. 29a, 170 00 Praha 7.

Ty nejlepší zveřejníme 
a autorovi vždy pošleme 

poukaz na nákup 
v hodnotě 100 korun. 

od vás
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Co budete potřebovat?

1 velký bílek
30 kvítků violek 
krupicový cukr  
na posypání

Krok 1: Připravte si květy, 
se kterými budete pracovat, 
nejlépe krásné violky. Bílek 
našlehejte s 1 lžičkou vody 
v malé misce. 
Krok 2: Každý kvítek si podrž−
te pomocí pinzety a štětečkem 

jej opatrně, avšak důkladně 
potřete bílkovou směsí. 
Krok 3: Každý květ nakonec 
opatrně pocukrujte, vyskládej−
te na plech vyložený pečicím 
papírem a nechte přes noc 
zaschnout.

1 32

Čokoládová pěna 
snadno a rychle
Čokoládová pěna je 
skvělá jen tak samotná, 
výborně ale funguje 
jako náplň v dortu. 
Jeden takový – dort 
z čokoládové pěny – 
najdete v rubrice Sezona. 
Pěnu vyrobíte podle 
našeho návodu snadno 
a rychle (rozpis 
ingrediencí je u receptu).

1. Čokoládu nalámejte 
do misky, posaďte ji 
na rendlík s vroucí 
vodou (dno misky se 
nesmí dotýkat vody) 
a za stálého míchání ji 
nechte rozehřát. Ručním 

elektrickým šlehačem 
ušlehejte žloutky s cukrem 
do světlé nadýchané hmoty 
a pak ji přidejte k čokoládě. 
Vmíchejte rovněž brandy. 

2. Smetanu ušlehejte 
dotuha a pomalu ji 
přimíchejte k základu. 
Nakonec přidejte 
dotuha ušlehané  
bílky.

3. Opatrně promíchejte 
do hladké, nadýchané 
pěny. Buď ji dejte 
vychladit a pak 
podávejte, nebo jí 
naplňte dort.

1 3

2

57www.albert.cz



reportáž

Nejkrásnější tulipány rostou  
na severu Nizozemí. A právě odtud 
je dovážíme pro vás. Od zkušeného 
holandského producenta, který je pěstuje 
na otevřených polích i ve sklenících a stará 
se o ně s tou největší pečlivostí.

Tulipány vybíráme 
v Holandsku

o pěstování 
 tulipánů
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Silné zelené listy ukrývají kapky 
ranní rosy, květy jsou sevřené 
a čekají na jarní sluníčko. Sotva 

jeho paprsky zvýší intenzitu, roze-
hrávají svoje barvy. Žlutou, červenou, 
oranžovou, temně fialovou, světle 
fialovou, růžovou anebo něžně bílou. 
Tulipány, respektive nekonečná pole 
tulipánů, obklopující Bovenkarspel, 
malé městečko na severu Holand-
ska, jsou jedny z nejkrásnějších snad 
v celém Nizozemí. A právě odsud je 
vozíme do našich prodejen. Vždy ab-
solutně čerstvé, jakoby právě utržené.

Miliardy květů
Toho pohledu se nemůžu nabažit. 
Drobnější rostliny střídají velké. Malé 
úzké květy zase pěkně buclaté a barvy 
jsou jedna krásnější než druhá. Tulipány 
jsou skutečným symbolem jara. A taky 
Holandska, kde se pěstují a šlechtí odne-
paměti. Ostatně Holandsko vyprodukuje 
1,5 miliardy tulipánů ročně (75% pochází 
právě ze severní části Holandska) a je 
tak jedním z dominantních exportérů 
těchto cibulovin na světě.  

„Ovšem, málokdo ví, že v Evropě se 
poprvé tulipány objevily v Turecku. 
Turečtí sultáni dynastie Ottomanů si 
své turbany zdobili právě tulipány.  
A tulipány jim vděčí i za své jméno, 
které pravděpodobně vzniklo zkomo-
lením slova turban na tulipán,“ zaujatě 
vypráví Marloes Meyer, manažerka 
firmy Bloom Flowers, která tulipány 
dodává do prodejen Albert. Jejich 
květy, historií, pěstováním je doslova 
pohlcena a není nic, co by nevěděla.
Nutno ovšem dodat, že tulipány se do 
Holandska dostaly z Čech, ze zahrad 
císaře Rudolfa. Způsobily zde hotové 
šílenství, kdy se cibulky prodávaly za 
astronomické ceny.

Sever jim svědčí
Firma Bloom flowers sdružující hned 
několik pěstitelů tulipány pěstuje už od 
roku 1988. „Pěstujeme je na polích a 
v pěti obřích sklenících v severní části 
země, kde je pro ně ideální prostředí 
co se týče teploty, vlhkosti  
i slunečního svitu,“ vysvětluje Marloes 
Meyer. „Tulipány nesnesou teplé klima, 
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reportáž

naopak mají rádi chladné noci  
a docela studené zimy. Sázíme je od 
října do listopadu na otevřená pole, 
která se jen pokryjí slámou kvůli až 
příliš velkým mrazům. Každoročně 
pěstujeme několik druhů i barev-
ných variant. Nakvetlé tulipány 
z polí sklízíme pak od dubna do 
června. Tulipány vysázené v říjnu 
do skleníků, můžeme sklízet už  
v prosinci,“ vysvětluje Marloes Meyer.

Skvělá péče
A jsou to tulipány, kterým se do-
stává ta nejlepší péče. Na pole je 
zaměstnanci sází ručně a ručně je  
i řezají. Ihned poté jsou pak zabale-
né do průhledných obalů a expor-
tované do Čech. „Během transportu 
se tulipánům dává do přepravních 
nádob jen velmi málo vody, aby se 
nerozvily. Květům to vůbec neuško-
dí, jen je pak velmi důležité, aby si 
lidé doma stonky o 2 cm seřízli  
a rostlinu tak zbavili suchého konce. 
Seřízlým stonkem může krásně 
přijmout vodu,“ radí  Marloes Meyer. 
„Nezapomínejte ani na to, že tuli-
pány jsou velmi žíznivé a potřebují 
přidávat vodu každý den a obden 
pak seříznout,“ dodává.

Jak se o tulipány 
doma starat?
∞  Seříznout Nejdůležitější je stonky 

tulipánů ihned po rozbalení doma  
o 2 cm seříznout, aby dobře 
přijímaly vodu.

∞  Přidat výživu Do vody rostlinám 
vsypte výživu, která je součástí 
všech našich balení.

∞  Ledovat Pár kostek ledu přidaných do 
vázy tulipány také potěší - milují chlad.

∞  Doplňovat vodu Každý den 
tulipánům dopřejte čerstvou vodu, 
nebo novou přilijte, potřebují jí 
dostatek.

∞  Průběžný řez Každý druhý den 
tulipány o kousek seřízněte, i tím 
jejich život prodloužíte.

∞  Noc v chladu Pokud můžete, 
dávejte tulipány alespoň na noc  
do chladnější místnosti nebo třeba 
na balkón.

Co jste o tulipánech  
možná nevěděli
∞  Je známo přibližne 100 - 150 druhů 

tulipánů.

∞  Původní domovinou tulipánů 
je pravděpodobně Čína, odkud 
obchodníci dovezli tulipány do 
Turecka, severní Afriky a Japonska.

∞  V botanických zahradách v Evropě 
se první tulipány objevily v císařské 
zahradě ve Vídni.

∞  Odtud se dostaly jako velká rarita 
na dvůr císaře Rudolfa II. První 
tulipány v Čechách byly vysazeny 
v Královské zahradě u letohrádku 
královny Anny. Z Čech se tulipány 
následně dostaly až do Holandska, 
kde způsobily pravé tulipánové 
šílenství, kdy se za jednotlivé hlízy 
utrácely astronomické sumy peněz.

„Každoročně 
pěstujeme několik 
druhů i barevných 
variant. Nakvetlé 
tulipány sklízíme  
z polí od dubna  
do června.“ 

Kytice tulipánů z našich prodejen jsou nádherné jak v jedné barvě, tak v kombinacích.

www.albert.cz60



napsali jste

V příštím čísle, které vychází 1. 5. 2013, najdete:
První jarní piknik – 10x jinak mango – 15 rychlých večeří  – roládu podle Dity P.

V  – vegetariánské 

Hlavní jídla
Bagetky s volským okem 10
Brambory s lučinou V  28
Jarní kuřátka s bylinkovou 
omáčkou 36
Krkonošský mls 15
Kuřecí špízy s celerovým  
salátem 12
Lasagne V   28
Lososová terina V   28
Medový losos 32
Opečené škubánky V   9
Quiche s lučinou a rajčaty V   28
Rybářův koláč s chlebovou 
krustou 13
Salsa verde kuskus 32
Vegetariánské karí V   11

Předkrmy, polévky
Křenové jednohubky V                 28                                               
Kulajda V                                             16
Okurkový salát V                            37
Tuňákové rolky                                  25

Chuťovky, svačinky
Dip z pečeného lilku  V  28 
Okurková limonáda  V  36
Sardinková pomazánka  28
Sendvič Harry Potter 53
Sendvič lenochod Sid  
z Doby ledové V  53
Sendvič Nemo 52

Přílohy
Chlupaté knedlíky 51
Lučinové knedlíky V  28
Pečené mrkvičky V                         34
Rozmarýnové hranolky V  34

Dezerty a sladká 
jídla
Brownies 46 
Čokoládové bábovičky 47
Dort z čokoládové pěny 48
Horká chilli čokoláda 46
Jablečný koláč 27
Kokosovolučinové pohárky  28
Oříškový vacherin 38
Střecha s tvarohem a banánem 16
Tiramisové dortíčky 39
Velkolepý čokoládový dort 46
Violkové dortíčky 70

rejstřík

Své názory, tipy a postřehy posílejte 
na adresu: ALBERT v kuchyni,  
Ortenovo náměstí 29a, 170 00 Praha 7, 
nebo na e-mail: albert.redakce@gmail.
com. Nejzajímavější dopis odměníme 
balíčkem výrobků Albert Quality. Nyní 
ho získává Karolína Majorová.

Vyhrajte 
plný košík 
od Alberta

Byl svátek zamilovaných – 
svatý Valentýn – a já ho chtěl 
strávit se svojí přítelkyní. 
A poprvé ji pozval k sobě 
domů. Mé kuchařské umění 
vždy končilo u utopenců, tous-
tů a instantních polévek. Bylo 
mi jasné, že tímto neohromím, 
znervózněl jsem. Na stole 
ležel váš časopis, nahlédl 
jsem tedy. Recepty se mi zdály 
náročné, ale jiné řešení mne 
nenapadalo. Pustil jsem 
se tedy „poprvé s Ditou“ do 
pečení a jako dezert připravil 
valentýnské košíčky. Tím 
však mé kulinářské snahy 
neskončily, bylo potřeba při-
pravit hlavní chod. S velkým 
strachem a odhodláním dal 
jsem se do kuchtění a smažení 
sezamového kuřete. Vaření 

mne úplně pohltilo, vmžiku 
již vše bylo na stole. S milou 
jsme usedli za stůl a dali se do 
jídla, byla to opravdová bašta. 
Moje přítelkyně byla nadšena, 
říkala, že lépe jí ještě nikdo 
neuvařil. Odteď jí budu muset 
vařit každý týden, tak dou-
fám, že mne Albert magazín 
bude dále zásobovat skvělými 
recepty.
Tomáš Křemen

Ráda bych vám poděkovala 
za tvorbu vašeho skvělého 
časopisu, únorové vydání mne 
doslova nadchlo přílohou 
Nejlepší pekaři pečou pro 
nás. Sbírám recepty a každý 
takový, léty prověřený rodinný 
recept je pro mne velkým pří-
nosem. Hned druhý den jsem 
upekla nedělní staročeskou 
vánočku. Opravdu vynikající 
recept, vánočka měla úspěch 
u nás doma, ale chutnala 
i mým starým rodičům, pro 
které vše peču. Maminka mi 
ji pochválila. Chci vyzkoušet 
další recepty – hlavně máslo-
vé loupáky, dalamánky, prostě 
všechny ty úžasné recepty. 
Těším se na další vaše nová 
čísla a bezvadné recepty. 
Stanislava Vaníčková

Dopis měsíce
Moje maminka velice nerada vaří. Možná i proto, že i když se snaží, 
většinou se výsledek vzoru příliš nepodobá. V mé rodině tak rozhod-
ně žádné kuchařské vlohy nebyly. Rozhodující vliv na změnu v mém 
životě způsobil až váš Albert magazín. Když jsem ho jako dítě 
dostala do rukou, teprve jsem si uvědomila, jak mnoho podob má 
jídlo. Přímo jsem cítila všechny ty vůně a exotické chutě, jenom jsem 
hltala fotky, které tolik lahodily oku. Tehdy jsem se rozhodla! Začala 
jsem vařit a vařit. Všem moc chutnalo, což mě ještě více utvrzovalo 
v lásce k vaření. Dnes se již celá rodina hladově dožaduje dalších 
dobrot, které vytvořím s inspirací ve vašem magazínu. Vděčím vám 
za všechnu radost, kterou prožívám, když mým nejbližším chutná, 
ale hlavně za objevení tajemného světa vaření, který by mi jinak 
zůstal skryt.  Karolína Majorová
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křížovka, sudoku

SUDOKU
Do každého políčka vepište jednu 
číslici od 1 do 9 tak, aby se číslice 
neopakovaly v žádném řádku, 
sloupci ani v žádném z devíti  
vyznačených menších čtverců.

Správně vyřešená obě sudoku  
(stačí první řádek z každého) 
zašlete do 18. 4. 2013 na adresu:  
ALBERT v kuchyni,  
Ortenovo náměstí 29a,  
170 00 Praha 7, nebo je vyplňte do 
formuláře na www.albert.cz/tajenka.

 Řešení z minulého čísla.

Vylosovaný luštitel obou sudoku obdrží poukázku na jednorázový nákup v síti prodejen 
Albert v hodnotě 100 Kč. Výhercem z minulého čísla je Antonín Molák, Tlumačov. 
Zasláním tajenky nebo řešení sudoku dáváte souhlas se zpracováním svých údajů 
pro marketingové účely. Více na www.albert.cz/pravidla.

Řešení z minula: PRO VELIKONOČNÍ KOLEDU DO ALBERTA.

Puzzle 25 (Medium, difficulty rating 0.55)

2 4 9 6 3 1 5 7 8

3 7 5 8 9 4 1 2 6

6 8 1 5 7 2 3 4 9

8 1 6 7 2 9 4 3 5

4 3 2 1 8 5 9 6 7

5 9 7 4 6 3 8 1 2

7 5 4 9 1 6 2 8 3

9 2 8 3 4 7 6 5 1

1 6 3 2 5 8 7 9 4

Puzzle 26 (Medium, difficulty rating 0.48)

5 2 4 9 3 1 7 8 6

9 6 7 4 8 5 2 3 1

8 3 1 7 6 2 9 5 4

6 5 9 1 2 8 4 7 3

1 4 8 3 7 6 5 2 9

2 7 3 5 4 9 1 6 8

4 9 6 8 5 7 3 1 2

7 1 2 6 9 3 8 4 5

3 8 5 2 1 4 6 9 7

Puzzle 25 (Medium, difficulty rating 0.55)

2 4 9 6 3 1 5 7 8
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8 1 6 7 2 9 4 3 5

4 3 2 1 8 5 9 6 7

5 9 7 4 6 3 8 1 2

7 5 4 9 1 6 2 8 3

9 2 8 3 4 7 6 5 1

1 6 3 2 5 8 7 9 4

Puzzle 26 (Medium, difficulty rating 0.48)

5 2 4 9 3 1 7 8 6

9 6 7 4 8 5 2 3 1

8 3 1 7 6 2 9 5 4

6 5 9 1 2 8 4 7 3

1 4 8 3 7 6 5 2 9

2 7 3 5 4 9 1 6 8

4 9 6 8 5 7 3 1 2

7 1 2 6 9 3 8 4 5

3 8 5 2 1 4 6 9 7

2 9 6 7

3 5 9 4 1

3

6 7 3 5

4 7

5 9 3 8

4

8 3 4 6 1

6 8 7 4

Puzzle 25 (Medium, di�culty rating 0.55)
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Puzzle 26 (Medium, di�culty rating 0.48)
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Puzzle 27 (Medium, di�culty rating 0.54)
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Puzzle 28 (Medium, di�culty rating 0.47)
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Puzzle 25 (Medium, di�culty rating 0.55)
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Puzzle 27 (Medium, di�culty rating 0.54)
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Puzzle 28 (Medium, di�culty rating 0.47)
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ZNAČKA 
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ZNAČKA NITU
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PAZNEHTNÍK
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POMŮCKA:
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Tajenku zašlete do 18. 4. 2013 na adresu: 
ALBERT v kuchyni, Ortenovo náměstí 29a,  
170 00 Praha 7, nebo ji vyplňte do formuláře 
na www.albert.cz/tajenka. Vylosovaný 
luštitel obdrží poukázku na jednorázový ná-
kup v síti prodejen Albert v hodnotě 100 Kč. 
Výherkyní z minulého čísla  
je Eva Fišarová,  
Rychnov nad Kněžnou.
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sladká tečka

100 g hladké mouky + 2 lžíce 
navíc
1/2 lžičky kypřicího prášku 
1/2 lžičky soli
10,5 lžíce másla, pokojové teploty
100 g mléčné čokolády, nalámané
150–200 g krupicového cukru
2 velká vejce
1 lžička vanilkového extraktu
cukrové violky na ozdobení

Na levandulovou polevu
80 ml mléka
½ lžičky sušené levandule
330 g moučkového cukru
potravinářská barva (nejlépe 
gelová) – violková, světle fialová

Troubu předehřejte na 180 °C. 
Čtyřiadvacetimístnou formu 
na minimuffiny vyložte papírovými 
košíčky a mouku smíchejte s kypři-
cím práškem do pečiva a solí. Máslo 
a čokoládu dejte do žáruvzdorné 
mísy a posaďte ji na hrnec s vroucí 
vodou (nesmí se dotýkat dna mísy). 
Míchejte, aby se čokoláda rozpustila 
a získali jste krásně hladkou směs. 
Odstavte a nechte mírně zchlad-
nout. Pak ke směsi přisypte cukr 
a ručním elektrickým šlehačem šle-
hejte asi 3 minuty. Poté po jednom 
přidávejte vejce a dbejte, aby se 
každé dokonale zašlehalo. Přidejte 
vanilkový extrakt. Snižte rychlost 
na nejmenší a pomalu přisypávej-
te moučnou směs. Vzniklé těsto 
rozdělte do připravených košíčků 
ve formách. Pečte asi 18 minut 
nebo dokud těsto ulpívá na zapích-
nuté špejli. Nechte zchladnout, pak 
vyklopte z forem a nechte zcela vy-
chladnout. Udělejte polevu: mléko 
vlijte do rendlíku, vsypte levanduli FO
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Na 24 muffinů
Příprava: 45 minut
Pečení: 18 minut

U nás v Albertu

Výsledek bude opravdu dokonalý, 

když na přípravu dortíčků použijete 

suroviny z naší bio řady.

a pomalu přiveďte k varu. Ihned sejmě-
te a nechte 10 minut stát. Pak přelijte 
přes jemný cedník, abyste odstranili 
levanduli. Vmíchejte cukr, promíchejte, 
abyste získali hladkou směs. Tu pak 
obarvěte do lehce fialova. Polevou 
přelijte muffiny – jejich vyběhlé vršky 
případně seřízněte nožem. Dortíčky 
ozdobte jedlými květy. Jak je vyrobíte, 
najdete v rubrice Rady a nápady.

Violkové dortíčky

Kdykoliv dortíčky uděláte, 
budete vědět, že jaro je tady.
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