
MAGAZÍN PRO ZÁKAZNÍKY SUPERMARKETŮ A HYPERMARKETŮ ALBERT  /  PROSINEC 2014MAGAZÍN PRO ZÁKAZNÍKY SUPERMARKETŮ A HYPERMARKETŮ ALBERT  /  PROSINEC 2014

Roláda se šlehačkou 
a džemem

str. 66

Jak se nám pocukrují 
Vánoce!



Více informací na
nebo na www.albert.cz/vanocnikamion Logo Coca-Cola, tvar láhve Coca-Cola a Coca-Cola dynamická vlna jsou registrované ochranné známky společnosti The Coca-Cola Company.

                  Rozdávej
        radost

16:00
PARKOVIŠTĚ 

HYPERMARKETU

 6.12. Nový Jičín
 7.12. Hranice
 8.12. Vyškov
 9.12. Kunovice
 10.12. Hodonín
 11.12. Břeclav
 12.12. Znojmo
 13.12. Havlíčkův Brod
 14.12. Jindřichův Hradec
 15.12. Písek
 16.12. Klatovy
 17.12. Příbram
 18.12. Beroun
 19.12. Rakovník

218x264_albert_kamion.indd   1 10/11/14   12:26



nějak teď, když už peču vánoční cukroví, vzpomínám...
Jak strašně jsem se jako dítě těšila na Ježíška a nevěděla, 
co znamená „za měsíc už přiletí“. A tak mně máma s tátou 
chystali do jakýchsi forem od starých kolekcí dárky na každé 
nové ráno. Viděla jsem pak jasně, kolik dnů ještě zbývá. 
V prvním „šuplíčku“ byla voňavá guma, v dalším kousek 
čokolády, taky gumička do vlasů nebo střevíček k barbíně. 
Takhle jsem se směla těšit. A taky těšila: na chvíli, kdy 
uslyším cinkot skleněné kuličky o skleněný zvonek, co nás 
jednou za rok svolával k večeři. Té štědré. A po ní to přišlo, 
směla jsem tahat zpod stromečku… no třeba štěně pejska 
Bohouška. Normálně živého.

Byla už jsem skoro dospělá a tím skleněným zvonkem 
rodiče pořád ukončovali moji nedočkavost. A pak to 
najednou přešlo. Popadla mě chuť změnit role: darovat, 
ne být obdarovaná. Tedy, žádná počítadla pro své rodiče 
nevyrábím, to ne, ale myslím na všechny netrpělivé děti, 
co ještě neumějí počítat, a vymýšlím pro ně, jak tu strašně 
dlouhou dobu, než přijde Ježíšek, přežijí. V tomto magazínu 
najdete, na co jsem přišla. A taky už píšu seznam, co všechno 
musím dopředu nakoupit na dny, kdy se u mě doma nad 
Stromovkou bude scházet spousta lidí, a já budu vařit, aby se 
cítili pěkně, sytě, svátečně.

Na tohle všechno jsem myslela při plánování našeho 
velkého vesele vánočního vydání magazínu Albert 
v kuchyni. Na vás jsem myslela. Najdete v něm všechno. 
A nemusíte spěchat s nákupem tak moc, protože Albert má 
pro vás otevřeno až do půlnoci. 

Přesně o půlnoci na zlomu roku 2014 a 2015 
vám všem připiju na krásný rok. Ten rok se 
nám všem povede.

Dobrou chuť i v roce 2015!

Milé a milí, 
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Chuť nezastavíte
WWW.KRAHULIK.CZ 
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ŘADA NATURAL

NATURAL 
HRANOLKY 750 G NATURAL VLNKY 750 GNATURAL 

AMERICKÉ BRAMBORY 600 G

ZDRAVĚ A CHUTNĚ
•	Vyrobené	z	nejlepších	speciálně	vybraných	odrůd	brambor

•	Při	výrobě	jsou	použité	vysoce	kvalitní	rostlinné	oleje		-	slunečnicový	a	řepkový	olej
•	Bez	konzervantů
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Kup 3 výrobky a jdi na 
www.chupachups.cz
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Od pondělí do pátku 
Na rychlosti záleží

U nás doma 
Budu rozdávat BIO

Novinky 
Inspirace pro váš nákup

Vzkazy 
Spotřebiče Guzzini jako dárek

Vzkazy 
Vánoční kalendář, otevírací doba

10× jinak 
Exotika u nás doma

Maso měsíce 
Vinná klobása

Veselé Vánoce 
Vše o vánočním menu

Veselé Vánoce 
Dětská lesní party

Jak si vtipně a zajímavě poradit  
s exotickým ovocem, například  

s karambolou, se rovnou 10× dozvíte 
v naší stálé rubrice. 
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Veselé Vánoce 
Krásné a sladké

Když se Dita P.  
… nemůže dočkat

Veselé Vánoce 
Sýry a tapas

Veselé Vánoce 
Prkénko plné uzenin

Veselé Vánoce 
Když zašumí bublinky 

Reportáž 
Svět v hrsti

Napsali jste 
Dopisy od vás 

Rejstřík 
Recepty podle abecedy

Křížovka a sudoku 
Zábava na konec
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Mrkvová polévka s medem
kcal
157
7,85 %

sacharidy
25 g
 9,4 %

tuky
7 g

10,2 %

bílkoviny
4 g
 8,4 %

CENA 
ZA PORCI

16 Kč

Na rychlosti záleží
Pochopitelně i na chuti. Ale někdy počítáme minuty, aby 

večeře byla včas na stole, takže se nám docela hodí, když nás 
u vaření zastoupí přístroje. S Guzzini to jde snadno a lehce. 
Je čas víc myslet na ty, kterým skvělou večeři právě vaříme.

Přirozenou sladkost 
mrkve, korunovanou 
medem, harmonicky 
vyváží ostré koření.

albert.cz10
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Mrkvová polévka s medem Kuřecí burgery s avokádem 
kcal
744
37,2 %

sacharidy
52 g
 19,3 %

tuky
19 g
27,6 %

bílkoviny
40 g
 80,4 %

CENA 
ZA PORCI

30 Kč

Důmyslný burger, který spojil 
nenápadnou chuť avokáda 
s kořeněným masem, vám 

bezpečně zachutná.

37,2%
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Těstoviny s pestem a ricottou
kcal

455
22,8 %

sacharidy
54 g
 20 %

tuky
18 g
25 %

bílkoviny
20 g
 41 %

CENA
ZA PORCI

30 Kč

Domácí pesto nádherně 
ochutí špagety a také provoní 

celou vaši domácnost. 

albert.cz12
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Závin z pivního těsta se špenátem a slaninou
kcal
204
10,1 %

sacharidy
11 g
 4 %

tuky
16 g
23,1 %

bílkoviny
4 g
 8,5 %

CENA
ZA PORCI

16 Kč

Těstoviny s pestem a ricottou

Chutná teplý i studený. 
Skvělý na večeři, ale i jako 

pohoštění pro návštěvu. 
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Míchaná vejce se sýrem, rajčaty a chorizem
kcal

333
16,7 %

sacharidy
24 g

 9 %

tuky
19 g
27,6 %

bílkoviny
16 g
 31,6 %

CENA 
ZA PORCI

23 Kč

Zdaleka nejrychlejší večeře, 
která ukojí hlad a uspokojí  
vaše chuti. Náplň můžete 

domýšlet sami.

albert.cz14
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Mrkvová polévka s medem 
PRO 6 OSOB | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | VAŘENÍ: 30 MINUT

2 lžíce másla
2 malé pórky, na kolečka
800 g mrkve, nakrájené nahrubo
2 lžičky medu
špetka drceného chilli (nemusí být)
1 bobkový list BASIC

2½ litru zeleninového vývaru AQ

sůl AQ

zakysaná smetana nebo jogurt, chléb  
 a stroužek česneku k podávání 

Ve velkém hrnci rozpusťte máslo. Přisypte 
pórek a míchejte asi 3 minuty, aby začal 
měknout. Přidejte mrkev, med, chilli, 
bobkový list a 2 minuty opékejte. Zalijte 
vývarem, přiveďte k varu a vařte 30 minut. 
Pak polévku rozmixujte dohladka, podle 
potřeby dosolte a podávejte se zakysanou 
smetanou nebo jogurtem. Polévka je skvělá 
s opečeným chlebem potřeným česnekem.

 

Kuřecí burgery s avokádem 
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | OPÉKÁNÍ: 10 MINUT 
GRILOVÁNÍ: 10 MINUT

2 kuřecí prsa
2 lžíce olivového oleje BASIC

4 plátky slaniny
1 avokádo
4 venkovské bochníčky světlé
4 tenké plátky oblíbeného sýra
majonéza k podávání
4 hrsti lístků baby špenátu 

Na kořenicí směs
1 lžíce drceného kmínu
1 lžíce drceného koriandru
1 lžíce mleté papriky BASIC

sůl a čerstvě mletý pepř

Smíchejte všechny přísady na kořenicí 
směs ve velké míse. Rozpalte gril. Kuřecí 
prsa podélně rozřízněte, potřete polovi-
nou oleje a celá je obalte v kořenicí smě-
si. Dejte je do grilu a opékejte 5 minut 
z každé strany. Spolu s kuřetem opečte 
na okrajích grilu i slaninu.

Zatímco se opéká kuře, rozkrojte avoká-
do, odstraňte pecku, oloupejte je a nakrá-

jejte na plátky. Pak rozpulte venkovské 
bochníčky a ogrilujte řezné strany. Na 
ještě teplé položte sýr, aby změkl. A může-
te sestavit burgery. Sýr potřete majonézou, 
na ni položte špenát, opečenou slaninu 
a střídavě plátky avokáda a kuřete. Přikryj-
te horní polovinou bochníčků, zmáčkněte 
a podávejte. 

 

Těstoviny s pestem a ricottou 
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | VAŘENÍ: 15 MINUT

400 g špaget BASIC

sůl 
1 balení ricotty
hobliny parmazánu a lístky bazalky 
 na ozdobení 
Na pesto
½ hrnku čerstvé bazalky AQ

2–5 stroužků česneku AQ

¼ hrnku loupaných mandlí
¼ hrnku strouhaného parmazánu
2 lžíce citronové šťávy + klínky citronu  
 k podávání
2 lžíce panenského olivového oleje

Bazalku, česnek, mandle a parmazán po-
mocí tyčového mixéru rozmixujte, přidejte 
citronovou šťávu, olej a mixujte dohladka.

Těstoviny uvařte v osolené vodě podle 
návodu na obalu al dente. Pesto smíchejte 
v míse s ricottou, podle potřeby nařeďte 
pár lžícemi vody z těstovin. Těstoviny 
sceďte a promíchejte s ricottovou směsí. 
Rozdělte na talíře a podávejte ozdobené 
parmazánem a bazalkou, s klínky citronu. 

 

Závin z pivního těsta 
se špenátem a slaninou
NA 2 ZÁVINY | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | PEČENÍ: 40 MINUT

250 g hladké mouky BASIC + na podsypání
špetka soli
250 g ztuženého tuku (může být 
 i Hera nebo máslo)
200 ml tmavého piva
1 lžíce sádla nebo oleje
1 cibule, nakrájená nadrobno
150 g libové slaniny AQ nebo šunky 

4 stroužky česneku, prolisované
450 g špenátu, mraženého
100 g balkánského sýra AQ

1 vejce + na potření štrúdlu

Mouku se solí prosejte na vál a nastrouhejte 
do ní tuk. Postupně přilévejte pivo a vypra-
cujte měkké, hladké, nelepivé těsto. Nechte 
ho v teple půl hodiny odpočinout. 

Mezitím v hlubší pánvi rozehřejte sádlo 
a cibuli na něm opečte doměkka. Pak při-
dejte nakrájenou slaninu či šunku a nechte 
chvilku vypéct. Přidejte česnek, špenát, 
podlijte troškou vody, přiklopte a nechte 
na mírném ohni vařit, až se špenát rozmra-
zí (občas zkontrolujte, jestli se nevyvařila 
všechna voda, a povolený špenát rozhrň-
te). Až špenát povolí, přidejte sýr, vmíchej-
te vejce a odstavte.

Předehřejte troubu na 180 °C. Těsto 
vyválejte na dva pláty, naplňte špenáto-
vou směsí, zarolujte a přesuňte na plech 
vyložený pečicím papírem. Potřete vejcem 
a pečte 40 minut dozlatova.

 

Míchaná vejce se sýrem, 
rajčaty a chorizem
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | OPÉKÁNÍ: 10 MINUT

4 krajíce chleba
4 vejce BASIC

2 lžíce tučné zakysané smetany BASIC

50 g strouhaného sýra (ementál, čedar…)
svazek pažitky AQ, nasekaný
sůl a čerstvě mletý pepř
2 lžičky oleje
2 jarní cibulky, nakrájené na kolečka
½ klobásy chorizo, většina nakrájená  
 na kostičky, zbytek na kolečka
8 cherry rajčátek, rozpůlených

Chleba opečte v toustovači. Prošlehejte vej-
ce, zakysanou smetanu, sýr a pažitku (trochu 
si nechte stranou na ozdobu). Lehce osolte 
a opepřete. V pánvi rozehřejte olej a pár 
minut na něm opékejte cibulku a kostičky 
choriza. Přidejte rajčata a prohřejte je; pak 
vše zalijte vaječnou směsí. Stáhněte plamen, 
počkejte, až vejce ztuhnou, a hned je dejte 
na opečené chleby. Ozdobte opečenými 
kolečky choriza a zbylou pažitkou.

Míchaná vejce se sýrem, rajčaty a chorizem
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Budu rozdávat BIO
„Ne, ne, na Vánoce neplatí žádná omezení. Jsou to velké svátky, 

ale… přece jen budou zdravé. Tedy trochu,“ říká Hanka  
Zemanová, odbornice na biopotraviny. A těší se.

Horký pohankový 
pohár s kokosem 

a ořechy

Hanka by mohla mluvit 
o Vánocích hodiny. Jsou 

to její velké rodinné 
svátky, ke kterým si 

přidává svoji biovášeň: 
„Do rybí polévky přisypu 
trošičku vařených jáhel, 

kubu vařím z ječných 
biokrup, pijeme vánoční 

punč z jablečného moštu 
s kořením do svařeného 
vína. Taky chystám jako 

dárky koše plné biodobrot 
s popisky, co se jak 

používá a k čemu je to 
dobré. Někteří obdarovaní 

pak mým biolahůdkám 
zcela propadnou.“

albert.cz16
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Pohankový pohár s kokosem 
a javorovým sirupem 
5–6 MISEK | PŘÍPRAVA: 5 MINUT | VAŘENÍ: 15 MINUT | ZAPÉKÁNÍ: 10 MINUT
RECEPT Z BIOKUCHAŘKY HANKY ZEMANOVÉ JE 100% VEGAN A BEZ LEPKU

¾ l kokosového nebo sójového 
 mléka 
špetka mořské soli
3–4 lžíce mandlí, loupaných, celých 
6 lžic strouhaného kokosu 
6–7 lžic javorového sirupu ABio

1 lžička mletého kardamomu nebo 
 skořice
100 g pohankové krupice ABio

med na dochucení a na ozdobu
hrst vlašských ořechů, opražených

Do hrnce nalijte mléko, osolte špetkou 
mořské soli. Přidejte mandle, kokos, 
javorový sirup a koření. Vše promíchejte 
a přiveďte k varu. Postupně a za stálého 
míchání přidávejte pohankovou krupici. 
Stáhněte oheň na minimum a vařte pod 
pokličkou 5–7 minut. Směs by měla být 
hustá. Nechte ji pak pod pokličkou dojít, 
krupice pěkně změkne. Směs rozdělte 
do malých zapékacích misek a před po-
dáváním dejte zapéct do trouby pod gril. 
Podávejte teplé, ozdobené medem a po-
sypané opraženými vlašskými ořechy. Jahelné bramboráky

15 KUSŮ | VAŘENÍ: 20 MINUT | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | SMAŽENÍ: 10 MINUT

100 g jáhel ABio

600 g brambor
2 vejce ABio

3 stroužky česneku, nadrcené
2–3 lžičky majoránky
2 malé lžičky soli 
100 g pohankové mouky ABio

olivový olej nebo domácí sádlo 
kysaná zelenina (pickles) k podávání

Jáhly prolijte v sítu vodou a vsypte je 
do hrnce. Na jeden díl jáhel přilijte 2 díly 
vody. Vařte 15–20 minut. Syrové bram-
bory oloupejte a na jemném struhadle 
nastrouhejte do mísy. Z brambor vytlačte 
všechnu vodu, přidejte ostatní suroviny 
a rukou promíchejte bramborákové těsto. 
Ve vyšší vrstvě oleje nebo sádla v pánvi 
potom smažte menší tenké bramboráčky. 
Podávejte nejlépe s kysanou zeleninou, 
takzvanými pickles. 

TIP
Pohanka patřila v 16. století mezi 
nejoblíbenější potraviny v Čechách. 
Pochází z chladných oblastí střední 
a jihozápadní Asie a tak nám 
zahřeje v zimě celé tělo. Je ceněná 
pro obsah rutinu, který posiluje cévy. 
Je také lékem na střeva a skvělá 
i při bezlepkové dietě. 

Nepropaguju životní styl, který by něco zakazoval nebo vás nutil k něčemu 
nepříjemnému. Pokud by pro mě čokoládové cukroví z vánoční kolekce bylo 
součástí krásného pocitu z Vánoc, klidně si ho dám. Není třeba až tak řešit, 
co sníme během svátků, které jsou výjimečné. Jenže my se dnes přejídáme 
i mimo svátky. Takže já osobně to dělám tak, že neřeším, co jíme během svátků. 
Jsem totiž přesvědčená, že mnohem větší vliv na naše zdraví má to, co jíme 
každodenně po celý rok, a pak taky hlavně naše psychická pohoda. Pro mě jsou 
Vánoce spojené s tím, že je trávíme v širokém rodinném kruhu. Většinou je nás 
tak 12 až 18, už se pomalu nikam nemůžeme vejít, ale málokteré z odrostlých 
dětí chce tradici porušit, je nám spolu moc dobře, a tak se scházíme dál. 
Hodujeme, zpíváme, povalujeme se i chodíme na procházky.

U   N Á S  V   A L B E RT U

Jáhly, pohanková krupice 
i loupané pohankové 

kroupy, vše v biokvalitě
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TIP
Jáhly jsou jednou z nejméně alergizujících 
potravin. Jsou skvěle stravitelné a bezlepkové. 
Přitom zásobují tělo důležitými minerálními 
látkami a vlákninou. Podle čínské medicíny 
posilují ledviny, slinivku a žaludek. Výborné 
jsou pro těhotné i malé děti. 

Bramboráky z jáhel milují  
i Hančiny dvě dcerky, které se  

 k vaření mají pochopitelně už dnes.
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Švestkovo-mandlové 
nepečené kuličky
30 KULIČEK | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | PEČENÍ: 10 MINUT | VAŘENÍ: 10 MINUT 

100 g mandlí
250 g smetany
1 sáček vanilkového pudinkového  
 prášku, nejlépe s pravou  
 vanilkou
100 g sušených švestek,  
 nakrájených
200 g máslových sušenek
5 lžic sirupu z agáve
70 g másla nebo margarínu 
150 g mandlových lupínků na obalení

Nejprve si připravte mandle. Oloupané 
je nasekejte velmi nahrubo – nožem či 
v robotu sekáčkem. Nasypte je do ma-
lého pekáčku a nechte opražit v troubě 
5–10 minut při 130 °C. Budou zlatavé, ale 
ne hnědé. 

Pak uvařte pudink. Do hrnce vlijte 
smetanu a zahřejte ji. V hrníčku rozmí-
chejte pudinkový prášek ve 150 ml vody 
a vlijte za nepřetržitého šlehání do vařící 
smetany. Až pudink zhoustne, dejte ho 
chladnout, občas ho metlou promíchejte. 

Mezitím nakrájejte na menší kousky 
oprané sušené švestky. Sušenky nalá-
mejte na drobné kousky, ale ne na drť! 
Do vychladlého pudinku zašlehejte sirup 
a tuk. Přidejte pokrájené švestky, opražené 
kousky mandlí a vše dobře promíchejte 
a ochutnejte. Pokud se vám zdá hmota 
málo sladká, můžete přidat 1 lžíci sirupu, 
ale ne více, abyste těsto příliš nerozředili. 
Nakonec zapracujte větší kousky naláma-
ných sušenek – opatrně, aby se nerozdrtily! 

Hmotu nechte vychladnout a nasáknout 
alespoň 3 hodiny v chladničce. Pak tvořte 
lehce vlhkýma rukama kuličky o průměru 
3,5–4 centimetry, obalujte je v mandlových 
lupíncích a servírujte v papírovém košíčku. 

Budou se vám zdát křehké, ale to je na nich 
právě dobré – pomůže jim, když je necháte 
před podáváním přes noc chladit. 

TIP
Proč omezit bílý cukr? Protože ho jíme 
dvakrát tolik, než se doporučuje. Tedy 
v průměru na osobu a rok 40 kg, což 
odpovídá 20 lžičkám denně. Mnoho 
odborníků dává bílý cukr do souvislosti 
s různými zdravotními problémy 
spojenými s tzv. okyselováním těla 
a s rozkolísanou hladinou krevního cukru. 
Proto se přehnaná spotřeba cukru 
často spojuje s osteoporózou, ubýváním 
některých minerálních látek, oslabováním 
imunity, s plísněmi, ale i s neschopností 
soustředit se či s hyperaktivitou. Proto 
zkuste i přírodnější sladidla, například 
javorový sirup, sirup z agáve nebo med. 

Kdy jindy než na Vánoce bychom 
měli vybírat jen nejkvalitnější 
suroviny – říká Hanka. I Albert nabízí 
biomouku, biočokoládu nebo biooleje. 
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CekankaC
Tip:Vyzkoušejte čekanku k přípravě osvěžujícího letního 

salátu.

Věděli jste že? Čekanka je bílé barvy, protože se pěstuje ve tmě, a proto neobsahuje 
chlorofyl - rostlinné barvivo v listech způsobující zelené zabarvení listů.

ekanka gratinovan  v troub
Přiveďte vodu k varu a přidejte sůl.  Odkrojte košťál čekanky a rozkrojte ji podélně a vařte ji 
po dobu 5 min. Následně zceďte vodu. Předehřejte troubu na 180 °C. Vymažte zapékací 
mísu máslem. Zabalte jednotlivé kousky čekanky do šunky a posypte rolky strouhaným 
sýrem.  Pečt  po dobu zhruba 40 min, v případě potřeby přikryjte mísu alobalem a dopečte 
dozlatova. Tip:  Skvěle se hodí ke steaku nebo masovým kuličkám z mletého masa a 
bramborům.

VelmiVelmi chutn pro p pravu   

        nejr ch

  pokrm

Bakker_183x111,5 mm.indd   1 11.11.14   12:58
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Teprve zvonek zavolá 
Ježíška a přidají se k němu 
vánoční koule, plněné jemnou 
náplní, kolekce i poslední den 
kalendáře. Vánoce můžou 
začít!

Hodný Mikuláš a zlý čert
vyfoukaní z čokolády patří 
k předvánoční atmosféře, 
která přivolává tu skutečnou 
vánoční.

Děti se nemůžou dočkat 
vánočních sladkostí, rodiče 

pohledu na to, jak jim chutnají. 
Sami pak sahají po excelentních 

oříškách či sušeném ovoci.

UTZ certifikát 
garantuje výrobky 
s certifikovaným ka-
kaem. Tím napomáhá-
me drobným země-
dělcům na kakaových 
plantážích dosáhnout 
vyšších výnosů a zvýšit 
životní úroveň sociálně 
slabších rodin.

Excelentní pochoutky
vás okouzlí. Sušené a přesto 
svěží pamlsky pro nás uchovaly 
nejlepší čas svěžesti ovoce: ro-
zinky, brusinky, švestky, třešně, 
fíky a datle.  Všelijaké oříšky 
zase vytvořily skvělé kombina-
ce s čokoládou. Zkrátka něco 
nepostradatelného k „zobání“.
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Krabička plná ořechových 
perníčků, u které si budete přát, 

aby neměla dno.

S perníčky
s příchutí rumovou nebo kaka-
ovou na Vás myslíme dlouho 
před Vánoci, aby byly pěkně 
uleželé a měkké.

Pečený slaný snack 
který nebudete chtít přestat 
křupat. Nevadí! Obsahují jen 
10�% tuku. 

Geniální tvaroh
s tučností až 67�%, bez 
konzervantů, zahušťo-
vadel a stabilizátorů je 
vhodný pro sladké i slané 
použití. Na pomazánky, 
náplně koláčů. Cokoliv je 
možné.

BASIC 
žvýkačky
jsou dobří pomoc-
níci při vánočním 
mlsání. Rovnou 
v balení po dvou 
osvěží váš dech 
a ochrání vaše zuby.

Tradiční bábovka
vás vrátí k vašim 
nedělním ránům

S perníčky
s příchutí rumovou nebo kaka-s příchutí rumovou nebo kaka-
ovou na Vás myslíme dlouho 
před Vánoci, aby byly pěkně 

s příchutí rumovou nebo kaka-

Nádherná vánočka,
 jakou jste ještě neochutnali.

Je v ní ukryto 11 % cereální směsi, 
která její chuť umocní, a navíc je 

opravdu zdravá. 
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Jen jednou jedinkrát za rok vyndáte ubrus 
po babičce… jsou totiž Vánoce. Jenže každý 

rok k němu přibude něco dalšího, co se stane 
jedinečnou kolekcí, která ozdobí  

 jen ty vaše Vánoce. 

Veselé Vánoce
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Guzzini
 jako dárek

Spotřebiče

200 Kč = 1 bod
12 bodů =

až70%
sleva

Akce platí v prodejnách Albert od 15. 10. 2014 do 3. 2. 2015 nebo do vyčerpání zásob v jednotlivých prodejnách. 
Pro získání bodů platí cena po odečtení veškerých slev a kuponů za vrácené obaly. Podrobnosti na www.albert.cz nebo na informacích prodejen.

399 Kč
s 12 body

maloobchodní cena

1 350 Kč

1 699 Kč
s 12 body

maloobchodní cena

4 300 Kč

599 Kč
s 12 body

maloobchodní cena

1 700 Kč

749 Kč
s 12 body

maloobchodní cena

2 200 Kč

799 Kč
s 12 body

maloobchodní cena

2 600 Kč

699 Kč
s 12 body

maloobchodní cena

2 000 Kč

999 Kč
s 12 body

maloobchodní cena

2 700 Kč

Kuchyňská 
váha

Rychlovarná 
konvice

Ruční  mixér Citrusovač

Toustovač   Elektrický mixér

     Kontaktní gril
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Výrobky od dětí z dětských domovů v AlbertuVýrobky od dětí z dětských domovů v Albertu

Vánoční
otevírací doba

Od 17. 12. do 23. 12. 2014 
ve všech hypermarketech Albert

OTEVŘENO DO PŮLNOCI!

Chceme, abyste co nejlépe zvládli předvánoční shon. Všechny naše 
hypermarkety budou proto od 17. prosince do Vánoc otevřené až 
do půlnoci. Více informací o otevírací době jednotlivých prodejen 
naleznete na www.albert.cz/oteviraci-doba. 

Připravili jsme pro vás vánoční kalendář, který vás 
bude provázet den co den až do Štědrého dne, 
a usnadní vám tak prožití Vánoc bez zbytečných 
starostí v rodinném kruhu. Kdy nakoupit dárky, kdy 
péct cukroví, kdy je nejvyšší čas na pořízení stro-
mečku a mnoho dalších užitečných informací vám 
budeme denně přinášet prostřednictvím tohoto 
kalendáře, který najdete na www.albert.cz/vanoce.

V rámci projektu Jarmarky s Albertem 
se také zúčastnily školení „Obchodní-
kem snadno a rychle“, aby se dozvědě-
ly nejen co a jak vyrábět, ale i jak svůj 
výrobek ocenit, propagovat, a hlavně 
prodat. Peníze z prodaných výrobků 
totiž putují přímo dětem z konkrétní-
ho dětského domova. Nepřehlédněte 
stánek s mladými prodejci ve vybra-
ných prodejnách Albert a udělejte tím 
dvojí radost – sobě i dětem z dětských 
domovů. Termíny a místa všech Jar-
marků na:  www.nadacnifondalbert.cz. 

Děti z 22 dětských domovů se během celého roku 
připravovaly, aby se před Vánoci mohly pochlubit 
vlastnoručními výrobky a současně využít čerstvě 
nabyté obchodní dovednosti. 

 Co se děje na webu:

29albert.cz
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Exotika u nás doma
Z ovoce, které ne všichni známe – vždyť vyrostlo daleko od nás – jde docela 

jednoduše připravit dobroty, které budou chutnat „jako doma“. 
A tak z dálky přiletí nejen Ježíšek, ale také kousek vzdálené země.

2 zralé karamboly
225 g cukru

Karamboly nakrájejte na tenké 
plátky. Cukr dejte do rendlíku, 
zalijte 250 ml vody, přiveďte k varu 
a míchejte, až se cukr rozpustí. 
Přidejte hvězdičky karamboly, 
stáhněte z ohně a nechte 15 minut 
stát. Pak sceďte a nechte karambo-
lu okapat. Mezitím rozehřejte trou-
bu na 100 °C. Velký plech vyložte 
pečicím papírem, rozložte na něj 
hvězdičky karamboly a sušte  
1–1¼ hodiny. Hotové chipsy nechte 
vychladnout na mřížce. 

1 Chipsy z karamboly
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2 Kokosový toust s mangem
6 lžic kokosového krému  | 2 vejce, 
prošlehaná  | 1 lžíce krupicového cukru  |  
dřeň z 1 vanilkového lusku  | ½ lžičky 
mleté skořice  | 2 plátky světlého chleba  |  
2 lžičky oleje  | 1 lžíce másla
Na karamelizované mango
½ manga, oloupaného, bez pecky  |  
1 lžička třtinového cukru | ½ chilli 
papričky, zbavené semínek, nasekané  | 
2 lžíce medu  | máta na ozdobu

Předehřejte troubu na 200 °C. V míse 
prošlehejte kokosový krém, vejce, cukr, 
vanilku a skořici. Ve směsi obalte pečivo. 
V nepřilnavé pánvi rozehřejte olej 
s máslem a opečte tousty z obou stran 
dozlatova. Na grilovací pánev vhodnou 
do trouby položte půlky manga řezem 
dolů, posypte je cukrem a opékejte 
3–4 minuty. Pánev s mangem dejte 
do trouby na 2–3 minuty. Chilli papričku 
vmíchejte do medu, směsí potřete mango 
a pečte další 3 minuty. Tousty podávejte 
s grilovaným mangem a mátou.

 

3 Pošírované naši
½ hrnku krupicového cukru  | 2 svitky 
skořice  | 2 proužky kůry z citronu |  
4 středně velká naši, oloupaná, 
rozčtvrcená a zbavená jádřince  | 
4 kopečky vanilkové zmrzliny

Do hrnce dejte cukr, skořici, citronovou 
kůru, zalijte 750 ml vody a míchejte, až se 
cukr rozpustí. Přiveďte k varu, stáhněte 
oheň a 5 minut povařte. Přidejte naši 
a 15 minut vařte, aby ovoce změklo. Roz-
dělte ho do 4 misek, pokapejte skořico-
vým sirupem a podávejte se zmrzlinou.

 

4 Kuskus s granátovým jablkem
2 hrnky kuskusu  | semínka 
z 1 granátového jablka  | 1 salátová 
okurka, na kostky  | 1 hrnek nasekaných 
mátových lístků  | 1 hrnek nasekané 
hladkolisté petrželky  | ⅓ hrnku 
panenského olivového oleje  | ¼ hrnku 
nasekaných lískových oříšků, 
opražených  | 2 lžíce sezamových 
semínek, opražených  | sůl a pepř

Kuskus v misce zalijte 2 hrnky vroucí 
vody a nechte 5 minut přikryté stát. 
Pak vidličkou promíchejte, aby se 
zrnka oddělila, a nechte vychladnout. 
Kuskus promíchejte s granátovými 
semínky, přidejte zbývající ingredience, 
promíchejte a podávejte.

 

5 Zavařenina z physalisu 
se zeleným čajem
200 g physalisu  | 120 ml silného 
zeleného čaje  | 120 g želírovacího cukru

Předehřejte troubu na 150 °C a na 10 mi-
nut do ní vložte umyté zavařovací 
sklenice s víčky. Mezitím z physalisu od-
straňte kalichy a bobule přepulte. Dejte 
je do kastrolu, zalijte čajem a pod poklicí 
3–5 minut duste, až physalis změkne. 
Přisypte cukr a vařte 5 minut. Zavařeninu 
dejte do sklenic a skladujte v chladu.

 

6 Pizza Havaj
1 těsto na pizzu  | 60 ml rajčatové 
omáčky na pizzu  | 100 g nastrouhané 
mozzarelly  | 200 g plátků šunky  | 
50 g čedaru  | ½ zralého ananasu, 
oloupaného, najemno nasekaného  | 
1 dlouhá chilli paprička, zbavená 
semínek, nasekaná najemno | ½ hrnku 
nasekaného koriandru + lístky 
koriandru na ozdobu

Z těsta na pizzu udělejte 2 kola, potřete je 
omáčkou, posypte mozzarelou, poklaďte 
šunkou, posypte čedarem a 10 minut 
pečte při teplotě 230 °C. Mezitím promí-
chejte ananas s chilli papričkou a korian-
drem. Pizzy přesuňte na talíře, ozdobte 
ananasovou salsou a lístky koriandru 
a ihned podávejte.

 

7 Salát s kaki a s granátovým 
jablkem
125 ml olivového oleje  | 3 lžíce 
červeného vinného octa  | sůl a pepř  |  
2 sáčky směsi salátových lístků  | 
2 hrsti vlašských ořechů, opražených 
a nasekaných  | 3 kaki, na kousky  | 
semínka z 1 granátového jablka

Nejdřív si připravte dresink. Prošlehejte 
olej, ocet a sůl. Zbývající suroviny pro-
míchejte v míse, přilijte zálivku, osolte, 
opepřete a podávejte.

 

8 Steak s omáčkou z kiwana
2 steaky z hovězího masa  | sůl a pepř  | 
1 kiwano  | 2 hrsti salátových lístků  | 
½ salátové okurky, na nudličky
Na omáčku 
1 kiwano  | 3 lžíce limetové šťávy  |
1 jarní cibulka, nasekaná  | 1 lžička oleje  |  
¼ lžičky kmínu  | 1 stroužek česneku, 
drcený 

Předehřejte troubu na 100 °C a začně-
te omáčkou. Kiwano podélně rozpulte 
a nožíkem vyloupněte dužinu. Rozmixuj-
te s ostatními ingrediencemi dohladka. 
Na rozpálené pánvi opečte maso 3 minuty 
z každé strany, osolte, opepřete a přesuň-
te na rošt do trouby. Mezitím nakrájejte 
kiwano na tenké plátky. Salát promíchejte 
s okurkou a kiwanem, rozdělte ho na talíře 
a navrch dejte steaky. Polijte je omáčkou.

 

9 Papájová pěna
½ papáji, oloupané, zbavené semínek, 
nakrájené na kousky| 100 ml smetany 
ke šlehání  | 2 lžíce řeckého jogurtu  | 
1 lžička moučkového cukru

Papáju rozmixujte na hladké pyré a nalijte 
ho do skleniček na martini. Vyšlehejte 
smetanu, pak do ní vmíchejte jogurt a lžič-
ku cukru. Šlehačku s jogurtem navršte 
doprostřed pyré a podávejte. 

  

10 Kokosový rýžový pudink
200 ml smetany ke šlehání + na pokapání  |  
4 lžíce čerstvého kokosového mléka  | 
200 g rýže basmati  | 3 lžíce krupicového 
cukru  | 2 lžíce strouhaného čerstvého 
kokosu  | kokos a mango na ozdobu

Všechno kromě surovin na ozdobu zalijte 
v rendlíku 100 ml vroucí vody. Přiveďte 
k varu na 10–12 minut, aby rýže změkla 
a tekutina se vsákla. Rozdělte do misek, oz-
dobte hoblinami kokosu a kousky manga. FO
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Papája voní 
po meruňkách, chutná 

po melounech.

Ananas kromě výtečné chuti obsahuje 
látku bromelain, která podporuje 

trávení a zdraví vlasů, nehtů a kůže.Mango se označuje jako 
ovoce bohů a je vynikající 

v salátech.

Kiwanu se říká 
africká rohatá 

okurka nebo meloun. 
Je sladkokyselé 

a šťavnaté.

Physalis, žlutooranžová 
třešnička chutná a také zdobí.

Kaki nabíjí energií, 
posiluje imunitní systém, 

pomáhá proti stresu 
a únavě.

Naši je asijská hruška 
s bílou a křupavou 

dužinou.

Karambola připomíná 
angrešt a také se jí celá 

se slupkou a zrníčky.

Granátové jablko je 
studnicí vitaminů 

ve sladkých semínkách.

Kokos chutná sám o sobě 
a také ve vánočním cukroví.
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Vinná klobása
Vánoce bez tradiční uzeniny, tak trochu příbuzné bavorské bílé klobásy,
by nebyly úplné. Patří k nim podobně jako kapr na štědrovečerní stůl.

K lasická receptura vinné klobásy počí-
tá s jemně umletým vepřovým, někdy 
i hovězím nebo telecím masem. 

Přidává se k němu bílé pečivo namočené 
v mléce, bílé víno, muškátový květ a cit-
ronová kůra. Směsí se pak plní přírodní 
střívka. Nejčastěji se stočí do spirály, kte-
rá symbolizuje Slunce. To proto se tedy 
vinná klobása stala tradičním vánočním 
jídlem – jako oslava slunovratu.

Klobása je nejlepší opečená,
křupavá a vždy čerstvá.

Jeden z nejjednodušších receptů na vinnou klobásu je se smetanou 
na šlehání. Šneky klobásy zalijeme smetanou a necháme zvolna péct 

v troubě, až se smetana vsákne a klobása je krásně křupavá.

Pro 100 % uznání vaší
reklamace je potřeba:

»  přinést kompletní zboží včetně 
originálního obalu a etikety

»   přinést originální účtenku 
k reklamovanému zboží

»   
zboží nesmí být prošlé
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Vinná klobása s kysaným zelím 
podle káči
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | PEČENÍ: 40 MINUT

600 g vinné klobásy 
3 menší cibule, na kolečka
3 lžíce sádla
1 lžíce třtinového cukru
300 g kysaného zelí
1 lžička červeného vinného octa
4 stroužky česneku, na plátky
sůl a kmín
150–200 ml světlého piva
bramborová kaše k podávání

Předehřejte troubu na 190 °C. Klobásu 
rozdělte na 4 díly a každý kousek stočte 
do pevného šneka a svažte provázkem. 
Cibuli osmahněte na 2 lžících sádla 
doměkka a světle zlaté barvy. Podlijte 
trochou vody, zaprašte cukrem a nechte 
ho zkaramelizovat.

Na dno pekáče rozložte kysané zelí, 
ze kterého jste předtím nechali vykapat 
tekutinu. K zelí přidejte opečenou cibuli 
(pár koleček si nechte na kaši), zbývající 
lžíci sádla, vinný ocet, česnek, sůl a kmín. 
Vše dobře promíchejte. Navrch pak 
položte klobásy, podlijte je 100 ml piva 
a pečte asi 30–40 minut dozlatova. Podle 
potřeby podlévejte, případně klobásy 
obraťte, aby byly zlaté z obou stran. Podá-
vejte s bramborovou kaší a cibulkou. 

Uvázané do šneka krásně 
nasají chuť zelného základu.
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Vinná klobása v těstíčku

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | SMAŽENÍ: 10 MINUT  | PEČENÍ: 
10 MINUT

5 vajec 
4 lžíce mléka
sůl a čerstvě mletý pepř
2 lžíce dijonské hořčice
2 lžíce rozpuštěného másla
2 lžíce hladké mouky
600 g vinné klobásy
2 lžíce slunečnicového oleje
2 jarní cibulky, nakrájené podélně
cherry rajčátka, rozpůlená

Nejdříve rozšlehejte vejce, mléko, sůl, 
pepř, hořčici, máslo a mouku. Klobásu 
rozdělte na poloviny a opečte ji z obou 
stran na oleji v pánvi, která je vhodná 
i do trouby. Rozehřejte troubu na 180 °C. 
Klobásy zalijte vaječnou směsí, navrch 
poklaďte jarní cibulkou a rajčátky. Nechte 
zapéct, až je směs tuhá a po okrajích 
zlatavá. Trvá to přibližně 10 minut. 

Netradiční recept na vinnou klobásu 
si můžete vylepšit petrželkou 

a přikusovat bílý chleba.
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PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | GRILOVÁNÍ: 20 MINUT

Na karamelizovanou cibulku
3 lžíce oleje
3 cibule, na kolečka
sůl
2 lžíce cukru
50–100 ml bílého vína
2 lžíce balzamikového octa
Na burgery
800 g vinné klobásy
4 lístky šalvěje, nadrcené
1½ lžičky sušeného tymiánu
strouhaná kůra z 1 citronu

2 stroužky česneku, drcené
1 velký bílek
olej na potření
burgerové žemle nebo jiné pečivo
lístky čerstvého špenátu k podávání

Nejdřív si připravte karamelizovanou 
cibulku. V kastrolu rozehřejte olej, 
přidejte cibuli, osolte a na mírném ohni 
opékejte, až zesklovatí. Pak cibuli zasypte 
cukrem a opékejte, aby zezlátla. Teprve 
potom podlijte trochou vína smíchaného 
s balzamikovým octem. Za občasného 

míchání nechte pod pokličkou karameli-
zovat asi 15 minut. 

Mezitím si připravte burgery. Obsah 
klobásy vymáčkněte ze střívka a smí-
chejte ho s bylinkami, citronovou kůrou, 
česnekem a bílkem. Vytvarujte placičky, 
potřete je olejem a grilujte v troubě nebo 
v kontaktním grilu přibližně 4 minuty 
z každé strany, aby byly zlatohnědé a pro-
pečené.

V grilu rozpečte i rozpůlené žemle. 
Naplňte je lístky špenátu, grilovanými 
burgery a karamelizovanou cibulkou.

Odvážně kořeněné 
klobásky výborně vyrovná 

karamelizovaná cibule.

Burgery z vinné klobásy s cibulkou
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Přesně tak to má být: na tři vánoční svátky se 
zpomalíme, zlenivíme a provázet nás při tom bude 

stále plný stůl nádherných dobrot. 
Hojnost jednou za rok má smysl a půvab.
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Silná rybí polévka s jemným 
nádechem bílého vína nastartuje 

chuť zůstat u stolu a nikdy neodejít.
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Vinná klobása s kaší
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | SMAŽENÍ: 10 MINUT

500 g vinné klobásy
8 snítek rozmarýnu
hladká mouka na obalení
olej na opékání 
hladkolistá petrželka na ozdobu
Na bramborovou kaši
500–600 g brambor, oloupaných
sůl
mléko, smetana a máslo podle chuti

Nakrájené brambory uvařte v osole-
né vodě. Mezitím nakrájejte klobásu 
na 8 kousků dlouhých asi 15–20 centime-
trů, každý stočte do šneka a propíchněte 
rozmarýnovou snítkou (případně špejlí). 
Z obou stran obalte v mouce.

Brambory sceďte, rozšťouchejte a na-
šlehejte s horkým mlékem smíchaným 
v poměru 1 : 1 se smetanou. Zjemněte 
máslem, dosolte podle chuti.

Klobáskové šneky opečte z obou stran 
na rozpáleném oleji. Podávejte společně 
s kaší maštěnou navíc máslem, klobásy 
posypané petrželkou.

 

Vánoční rybí polévka
PRO 6 OSOB | PŘÍPRAVA: 1 HODINA | VAŘENÍ: 1,5–2 HODINY

60 g másla + 1 lžíce navíc
2–3 šalotky, nasekané nadrobno
20 g pórku, na kostičky
30 g celeru, na kostičky
40 g hladké mouky
10 g škrobové moučky
1 lžíce bílého vína
1 mrkev
kapří mlíčí a jikry
sůl, pepř
hladkolistá petrželka k podávání
3 rohlíky, na kostičky, opečené na másle  
 k podávání
Na rybí vývar (asi na 1,5 litru)
1 kg kapřích hlav, koster, odřezků
2 lžíce másla
120 g kořenové zeleniny 
 (mrkev, petržel, celer)
½ pórku
1 velká cibule, přepůlená

2 bobkové listy
10 kuliček černého pepře
5 kuliček nového koření
3 lístky čerstvé šalvěje

Nejprve udělejte vývar. Kapří hlavy 
i odřezky omyjte, hlavy přepulte a vše 
osušte. Máslo rozehřejte ve velkém hrnci 
a pak v něm zprudka osmahněte hlavy 
i všechny kosti a odřezky. Zalijte 2,5 litry 
vody, přidejte na kolečka pokrájenou 
kořenovou zeleninu i pórek, přepůlenou 
cibuli a všechno koření a bylinky. Vařte 
na mírném ohni hodinu až 1,5 hodiny. 
Pak přeceďte přes jemné síto, abyste 
získali čirý rybí vývar.

Na másle zpěňte nasekané šalotky, 
pórek a celer. Po chvíli opékání zasyp-
te moukou a škrobem a opečte pouze 
do světle růžové jíšky. Podlijte vývarem 
a 15–20 minut povařte. Přidejte bílé víno 
a mrkev nastrouhanou na hrubé straně 
struhadla, krátce opečenou na další lžíci 
másla. Mlíčí a jikry operte, nakrájejte 
a přidejte do polévky. Podle chuti ji osol-
te a opepřete a vařte ještě asi 15 minut. 
Podávejte zasypané petrželkou a s opeče-
nými houstičkami.

 

Kapr v bylinkové krustě
PRO 4–6 OSOB | PŘÍPRAVA: 50 MINUT 
ODLEŽENÍ: 1 HODINA | SMAŽENÍ: 30 MINUT

1 kapr
150 ml mléka
pár kapek limetové šťávy
sůl, pepř
hladká mouka na obalování
2–3 vejce, prošlehaná 
strouhanka
2 hrsti nasekaných bylinek 
 (petrželky, tymiánu a oregana) 
olej na smažení
klínky citronu k podávání
klasický nebo vídeňský bramborový  
 salát k podávání

Kaprovi odřízněte hlavu a ocas, nařízně-
te břišní dutinu a vyvrhněte vnitřnosti. 
Dávejte pozor, abyste neporušili žlučník. 
Hlavu a jatýrka, mlíčí nebo jikry použij-

te do polévky, ocas vyhoďte. Pak kapra 
kolem páteře přepulte na dva velké 
filety. Zbavte je kůže. Filet vždy položte 
na čisté prkénko kůží dolů a těsně nad 
ní ostrým dlouhým nožem odřezávejte 
maso od kůže. Pak filet obraťte a dočis-
těte. Pak rukou nahmatejte žebra a celou 
část s nimi odkrojte – i ji můžete použít 
do polévky. Pak filety naporcujte.

Mléko nalijte do širší mísy, přidejte pár 
kapek limetové šťávy a na hodinu do něj 
naložte filety kapra – ztratí rybí pach. 
Poté maso vyjměte, důkladně osušte 
a z obou stran osolte, případně opepřete. 
Poté ho obalte v mouce a protáhněte 
vejcem a nakonec obalte ve strouhance 
smíchané s najemno nasekanými bylin-
kami. Smažte pomalu v rozpáleném oleji 
z obou stran. Podávejte s klínky citronu 
a bramborovým salátem.

 

Klasický bramborový salát
PRO 4–6 OSOB | PŘÍPRAVA: 50 MINUT

500–600 g brambor
2–3 větší mrkve
3 vejce
4–6 sterilovaných okurek
4 šalotky 
½ jablka, zbavená jádřince 
225 g majonézy
2 lžíce plnotučné hořčice + 1 lžička  
 dijonské hořčice
sůl, pepř
citronová šťáva podle chuti
hladkolistá petrželka na ozdobu 

Brambory uvařte ve slupce a nechte 
je zcela vychladnout. Pak je oloupejte 
a nakrájejte na kostičky. Mrkev uvařte 
doměkka (nerozvařte ji), nechte vychlad-
nout a pak rovněž nakrájejte na kostičky 
a přidejte k bramborám. Vejce uvařte 
natvrdo, oloupejte a zchladlá nakrájejte 
na kostičky a přidejte k bramborám. 
Okurky a šalotky nasekejte nadrobno, 
na kostičky pokrájejte i jablko a vše při-
dejte k základu salátu. Nakonec do mísy 
přidejte majonézu i oba druhy hořčice 
a opatrně promíchejte. Podle chuti osolte, 
opepřete a dolaďte citronovou šťávou. 
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Tenhle bramborový salát 
nejvíc chutná vychlazený 

a aspoň pár hodin odleželý.

Drobná změna - bylinky - je 
příjemným zpestřením klasiky. 
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Česká vánoční tradice 
dovedená k dokonalosti

Spojení kapra, ořechů nebo 
švestek vytvoří překvapivou 

harmonii.
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Husu můžete místo jablek 
naplnit hruškami a stejný 

recept se hodí i na kachnu.
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Kapr načerno
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | VAŘENÍ: 30 MINUT

4 filety z kapra, s kůží
1 citron + 2 kolečka navíc
sůl 
1 menší mrkev + 1 menší petržel
kousek celeru
1 menší cibule
2 lžíce másla
1 lžička cukru + na doladění
1–2 lžíce hladké mouky
2 lžíce nastrouhaného perníku
5 kuliček černého pepře
5 kuliček nového koření
3 bobkové listy
100 g švestkových povidel
4 lžíce červeného vína 
šťáva z citronu či ocet na doladění
2 hrsti rozinek
10 sušených švestek
1 malá hrst vlašských ořechů,  
 nasekaných
1 lžíce rybízového džemu,  
 nejlépe domácího

Filety z kapra očistěte a pokapejte šťávou 
z citronu a nechte asi 15 minut odležet. 
Pak je dejte na 5 minut vařit do vrou-
cí osolené vody. Vyndejte je, vývar 
uschovejte a filety zbavte kůže a každý 
přepulte. Mrkev, petržel, celer i cibuli 
oloupejte a nakrájejte na drobné kostičky. 
V hrnci rozehřejte máslo, přidejte zeleni-
nu, posypte cukrem a opečte dočervena. 
Zaprašte ji moukou a opékejte dozlatova. 
Zalijte trochou vývaru z ryby, aby byla 
zelenina tak akorát potopená, dusila se, 
ne vařila, přidejte 2 oloupaná kolečka 
citronu a přiveďte k varu. 

Přidejte perník, kuličky pepře, nové-
ho koření a bobkový list, povidla, víno 
a krátce, asi 10 minut, povařte. Podle 
chuti dolaďte cukrem a citronovou šťávou 
nebo octem. Pak přeceďte a do omáčky 
dejte propláchnuté rozinky, přepůlené 
sušené švestky, ořechy a džem. Znovu asi 
10 minut vařte. Nakonec do omáčky dejte 
kapří maso, krátce zahřejte, odstavte, 
nechte vychladnout a pak dejte na den 
do chladu, aby se vše rozleželo.

Houbový kuba
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 30 MINUT 
VAŘENÍ: 30 MINUT | PEČENÍ: 20–30 MINUT

2–3 hrsti sušených hub, nejlépe hřibů
300 g středně velkých krupek
3 lžíce husího sádla + trocha  
 na vymazání pekáče
hrst jemných škvarků
2 velké cibule, nakrájené nadrobno
1 lžička kmínu
3–4 stroužky česneku, prolisované 
3 lžíce sušené majoránky + čerstvá 
 na ozdobu
sůl, pepř

Sušené houby dejte do misky, zalijte je 
vroucí vodou a nechte asi půl hodiny 
stát. Krupky několikrát propláchněte 
vodou, pak je sceďte a nechte důklad-
ně okapat. Polovinu sádla rozehřejte 
v hrnci, přidejte škvarky a pak na nich 
osmahněte polovinu cibule. Přidejte 
krupky a za stálého míchání je opékejte. 
Snažte se, aby se všechny obalily sádlem 
a zrůžověly. Poté je zalijte vodou podle 
návodu na obalu (můžete do ní nadrobit 
houbový, zeleninový nebo kuřecí bujon) 
a přiklopené uvařte doměkka.

Zbývající cibuli osmahněte v pán-
vi na zbylém sádle, přidejte scezené, 
okapané houby, kmín a pár minut duste. 
Přidejte česnek a sušenou majoránku, asi 
minutu prohřívejte a pak směs vmíchejte 
k uvařeným krupkám. Vše dobře osolte 
a opepřete a dejte do sádlem vymazané-
ho pekáčku a pečte 20–30 minut. Podá-
vejte ozdobené čerstvou majoránkou.

 

Husa s chlupatými knedlíky 
a dvojím zelím
PRO 6 OSOB | PŘÍPRAVA: 1,5 HODINY 
ODLEŽENÍ: PŘES NOC | PEČENÍ: 4–5 HODIN

1 husa o hmotnosti 3–5 kg
sůl, kmín
100 g másla, rozehřátého
2 jablka, rozčtvrcená
1 cibule, rozpůlená
Na chlupaté knedlíky
1 kg brambor

sůl
1 vejce
50 g dětské krupičky
200 g hrubé mouky
Na červené zelí dušené na víně
1 velká cibule, nakrájená nadrobno
1 lžíce olivového oleje
3 lžíce cukru + na dochucení
2 sklenice sterilovaného červeného zelí
kmín a sůl
100 ml červeného vína
Na dušené bílé zelí
2 sklenice sterilovaného bílého zelí
2 lžíce sádla
1–2 cibule, nakrájené nadrobno 
150 g slaniny, nakrájené na kostky
2 lžíce hladké mouky
sůl, cukr na dochucení

Do umyté a osušené husy vetřete po celé 
ploše kůže sůl, okmínujte a potřete ji 
máslem. Do břišní dutiny vložte jabl-
ka a cibuli. Nohy svažte, husu položte 
do pekáčku, přiklopte a dejte přes noc 
do chladničky. Sůl prostoupí masem.

Troubu předehřejte na 180 °C, husu 
odklopte, podlijte a 4–5 hodin pečte. 
V průběhu pečení podlévejte výpekem.

Z brambor vyberte dvě největší a ty 
ve slupce uvařte. Pak je vyndejte, oloupej-
te a vychladlé nastrouhejte na jemném 
struhadle. Zbylé brambory omyjte, olou-
pejte a syrové nastrouhejte. Vymačkejte 
z nich tekutinu a smíchejte s vařenými 
bramborami, přidejte vejce, krupičku 
a tolik hrubé mouky, aby vzniklo tužší 
těsto. Lžící z něj odebírejte větší noky 
a vařte asi 8 minut v osolené vodě.

Na červené zelí opečte cibuli na oleji. 
Vsypte cukr a nechte ho karamelizovat. 
Teprve pak do kastrolu dejte zelí, kmín, 
víno a případně vodu, aby bylo zelí 
ponořené. Vařte doměkka, pak zelí osolte 
a dolaďte cukrem.

Bílé zelí duste doměkka – podle 
potřeby přilévejte vodu. Na sádle zpěňte 
cibuli, přidejte na kostky nakrájenou 
slaninu a opečte dozlatova. Pak zaprašte 
moukou a opékejte, až mouka trošku 
zhnědne. Zalijte vodou, mírně provařte 
a poté přidejte do měkkého dušeného 
zelí. Vařte dohromady asi 15 minut, pak 
dochuťte solí a cukrem.
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Kyprá, vláčná a strašně dobrá 
vánočka s tvarohem a smetanou.

Recept najdete na str. 50.
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Piškotové kuličky 
v kokosu

Minimuffiny s pralinkami

Linecká srdíčka 
slepovaná 

rybízovým džemem

Linecká kolečka 
slepovaná 
karamelem

Rumové půlměsíce 
plné ořechů 
a čokolády

Jednoduché linecké 
sušenky
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Babiččiny jetýlky
 z oříšků a bílků

Laskonky 
s čokoládovou náplní

Nadýchané pusinky
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Tvarohová vánočka
PRO 6 OSOB | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | PEČENÍ: 45 MINUT

500 g mouky (1 : 1 hladká a polohrubá)
150 g moučkového cukru
150 g másla
1 balení tučného tvarohu 
3 vejce + 1 na potření
1 sáček kypřicího prášku 
1 vanilkový cukr
3 lžíce mléka
3 lžíce smetany
špetka soli
2–3 hrsti rozinek namočené 
 ve 3 lžících rumu
mandlové lupínky na posypání

Ze všech přísad kromě mandlových lupín-
ků vypracujte těsto. Rozdělte ho na osm 
stejných částí. Ty rozválejte do dlouhých 
válečků. Upleťte spodní patro ze čty-
řech válečků, pak druhé ze tří a navrch 
zamotejte poslední váleček – přehněte 
ho a spleťte. Vánočku potřete posledním 
vejcem, posypte mandlovými lupínky 
a pečte při 150 °C dozlatova, asi 45 minut.

 

Linecká srdce
NA 30 KUSŮ | PŘÍPRAVA: 15 MINUT 
ULEŽENÍ TĚSTA: PŘES NOC | PEČENÍ: 5 MINUT

70 g moučkového cukru + na posypání 
140 g másla, pokojové teploty
210 g hladké mouky + na pomoučení
2 žloutky
najemno nastrouhaná kůra z 1 citronu
špetka soli
špetka kypřicího prášku 
rybízový džem na slepování

Všechny přísady kromě džemu zpracujte 
na hladké těsto. Zabalte ho do potravi-
nářské fólie a nechte do druhého dne 
odpočívat. Pak ho rozválejte na plát tenký 
pouhé 2 milimetry. Vykrájejte z něj srdce, 
polovinu s malým srdíčkovým otvorem 
uprostřed, a dejte na plech vyložený peči-
cím papírem. Při 170 °C pečte asi 5 minut 
dorůžova. Slepujte rybízovým džemem 
po dvou k sobě – vždy jedno plné srdce 
a jedno s otvorem – a pocukrujte.

Linecké slepované karamelem
Z rozváleného těsta nevykrajujte srdíčka, 
ale kolečka. Upečte a zchladlá slepujte 
karamelovým krémem. Získáte ho tak, 
že povaříte 1 plechovku salka 2 hodiny 
ve vodě. Necháte zcela vychladnout 
a pak smícháte se 150 g másla.

Linecké sušenky
Z těsta vykrájejte kolečka a propíchejte je 
párátkem nebo špejlí podle své fantazie. 
Upečte a podávejte.

 

Rumové půlměsíce
NA 30–40 KUSŮ | PŘÍPRAVA: 1 HODINA | PEČENÍ: 15–20 MINUT

180 g moučkového cukru
180 g másla
5 vajec
180 g hrubé mouky
80 g mletých vlašských ořechů
50 g čokolády, nastrouhané najemno
rum na pokapání
Na polevu
200 g moučkového cukru
2 lžíce rumu
1 lžíce oleje

Cukr a máslo utřete do světlé a nadýcha-
né pěny, pak postupně, po jednom zašle-
hávejte celá vejce. Každé další přidávejte, 
až když se předchozí zcela vstřebá. Poté 
do těsta přidejte mouku, ořechy a čokolá-
du. Získat byste měli řidší, lité těsto.

To nalijte na plech vyložený pečicím 
papírem a při 170 °C pečte dozlatova, 
asi 15–20 minut. Teplý korpus pokapejte 
rumem a nechte zchladnout.

Z moučkového cukru, rumu, oleje 
a 1 lžíce horké vody ušlehejte polevu a tou 
rovnoměrně potřete korpus. Nechte za-
schnout a teprve pak vykrájejte půlměsíce.

Vánoční muffiny s pralinkami
S moukou můžete do těsta přidat i ho-
landské kakao, zhruba 2 lžíce, a upéct 
minimuffiny. Do každého důlku ve formě 
dejte trochu těsta, poté rumovou pralinku 
a zakryjte těstem. Pečte 15–20 minut při 
180 °C. Vršek potřete čokoládou a posyp-
te čokoládovým cukrářským zdobením.

Piškotové kuličky
Polovinu upečeného těsta nemusíte 
potírat polevou, ale rozdrobit a spolu 
s džemem, máslem a brusinkami utřít 
do mokré hmoty a z ní odebírat a tvořit 
malé kuličky. Obalit je můžete v kokosu, 
nasekané čokoládě nebo ořeších.

 

Pusinky
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 25 MINUT | SUŠENÍ: 1 HODINA

4 bílky
70 g krupicového cukru
240 g moučkového cukru

Z bílků ušlehejte tuhý sníh – nejprve 
bílky šlehejte samotné, když se vytvoří 
hustá pěna, přidejte krupicový cukr 
a došlehejte dotuha. Nakonec vmíchejte 
moučkový cukr a nad párou šlehejte, 
dokud není směs lesklá. Směs přendejte 
do cukrářského sáčku a na plech vylože-
ný pečicím papírem dělejte malé pusin-
ky. Sušte při 100 °C asi hodinu. Hotové 
pusinky poznáte tak, že se snadno odlepí 
od pečicího papíru.

Babiččiny jetýlky
Bílky (počet snižte na 3) ušlehejte do po-
lotuha, vynechejte přidání krupicového 
cukru, rovnou vmíchejte moučkový a ušle-
hejte dotuha. Pak vmíchejte 280 g mletých 
lískových oříšků. Směs přendejte do cuk-
rářského sáčku a na plechu vyloženém 
pečicím papírem tvořte trojlístky – jetýlky 
(tři vedle sebe udělané kuličky). Potřete 
našlehaným vajíčkem a doprostřed dejte 
plátek oloupané mandle.

Laskonky
Bílky (počet zvyšte na 6) našlehejte 
dotuha, přidejte 300 g krupicového 
cukru a šlehejte nad párou asi 5 minut. 
Pak přidejte 300 g moučkového cukru 
a 100 g strouhaného kokosu. Na plech 
tvarujte placičky a při 100 °C sušte asi 
20–30 minut. Slepujte krémem podle 
vlastní chuti. 
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Francouzské sýry
pro každou příležitost
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V lese se dějí velké věci i o Vánocích. Mezi 
zvířátky bloudí víly, chodí Karkulky a jiná 
divná stvoření, které děti nutně chtějí vidět. 
A také je na své tajuplné cestě lesem potkají. 
Na rozdíl od hladu, který je určitě trápit 
nebude. Samy coby zvířátka objeví dobroty 
přesně podle své chuti. 
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Muffinové 
muchomůrky nemusí 

růst jen v lese, ale 
tam chutnaly nejvíc.  

Muchomůrky
NA 12 MUCHOMŮREK | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | PEČENÍ: 20 MINUT

250 g polohrubé mouky
150 g hladké mouky
160 g krupicového cukru
1 sáček kypřicího prášku do pečiva
1 lžička citronové kůry, nastrouhané
2 vejce
150 ml slunečnicového oleje
250 ml bílého jogurtu
100 ml mléka
12 lžiček nakládaných brusinek 
Na ozdobení
200 g fondánu
červené potravinářské barvivo 
kukuřičný škob

Předehřejte troubu na 180 °C. Plech 
nebo silikonové formičky na muffiny 
vyložte papírovými košíčky. 
Postupně smíchejte prvních devět 
ingrediencí.

Těsto rozdělte do připravených 
košíčků, na dno dejte lžíci těsta, 
doprostřed lžičku brusinek a opět lžíci 
těsta, tak aby sahalo do dvou třetin 
košíčku. Pečte asi 20 minut. Upečené 
muffiny nechte chviličku stát ve for-
mě, pak je přesuňte k dochladnutí 
na mřížku.

Jeden balíček fondánu obarvěte 
červeně, rozválejte na plát – pokud se 
přichytává, lehce si ho můžete pod-
sypat kukuřičným škrobem. Pomocí 
skleničky nebo kulatého vykrajovátka 
vykrajujte kolečka a ozdobte jimi 
vychladlé muffiny. Ze zbylé potahova-
cí hmoty vykrájejte puntíky a mucho-
můrky jimi dozdobte.
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Kuřecí řízečky s medovo- 
-česnekovou omáčkou
PŘÍPRAVA: 10 MINUT | PEČENÍ: 15 MINUT | VAŘENÍ: 15 MINUT

olej na vymazání pekáče
500 g kuřecích prsou, na 3cm kousky
sůl a čerstvě mletý pepř
3 lžíce hladké mouky
2 velká vejce, prošlehaná
2 hrnky strouhanky z bílého pečiva
2 lžičky sezamových semínek
2 jarní cibulky + rýže k podávání

Na medovo-česnekovou omáčku
80 ml medu
1 stroužek česneku, prolisovaný
2 lžíce sójové omáčky
1 lžička chilli omáčky
1 lžíce kukuřičného škrobu

Předehřejte troubu na 200 °C. Pekáč 
vymažte olejem. Nakrájené maso osolte 
a opepřete, zlehka obalte v mouce, 
pak v prošlehaných vejcích a nakonec 
ve strouhance. Řízečky dejte do připra-

veného pekáče a pečte 10–15 minut 
dozlatova. 

Pak v kastrůlku na středním ohni 
smíchejte med, česnek, sójovou 
omáčku a chilli omáčku. Do hrnku 
nalijte asi třetinu vody, přimíchejte 
škrob, prošlehejte a směs vlijte 
do kastrůlku. Počkejte minutu či 
dvě, až začne omáčka houstnout, 
potom přidejte řízečky a promíchej-
te. Podávejte posypané sezamem, 
doplněné rýží s jarní cibulkou.

1541A6DCF8
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Ozdobit smrček, který zůstane 
v lese zvířátkům, ohřát si ruce 
horkými kaštany a zakusovat 

k tomu třeba řízečky. Ježíšek je 
tu za chvíli...
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Pečené kaštany
PŘÍPRAVA: 10 MINUT | PEČENÍ: 45 MINUT 

1 kg čerstvých jedlých kaštanů
2 snítky rozmarýnu
125 g másla
sůl a čerstvě mletý pepř
trocha čerstvě strouhaného  
 muškátového oříšku

Předehřejte troubu na 220 °C a plech 
vyložte pečicím papírem. Každý kaštan 
na horní straně ostrým nožem nařízněte 
do kříže. Pak kaštany namočte na minutu 
do horké vody (díky vznikající páře se 
lépe propečou). Slijte vodu a nasypte je 
do velké mísy. Přidejte rozmarýn, máslo, 
sůl, pepř a muškátový oříšek. Promíchej-
te, aby se kaštany obalily. V jedné vrstvě 
je rozložte na připravený plech, tak aby 
byly naříznutou stranou nahoru. Pečte 
je, až se naříznuté okraje budou kroutit 
a kaštany budou propečené; záleží na ve-
likosti, trvá to 30–45 minut. 

Upečené kaštany stáhněte vařečkou 
na talíř, seškrábněte k nim veškeré máslo 

a koření a promíchejte. Podle potřeby ješ-
tě dosolte a podávejte horké nebo teplé.

 

Muffiny z těstovin a sýra 
PŘÍPRAVA: 10 MINUT | VAŘENÍ: 15 MINUT | PEČENÍ: 15 MINUT

100 g slaných krekrů 
300 g strouhaného čedaru nebo goudy
4 lžíce rozpuštěného másla + na formu
300 g těstovin (kolínka, vrtule…)
300 g čerstvého krémového sýra 
 s bylinkami
2 vejce
125 ml mléka
75 g zakysané smetany
sůl
200 g plátků kvalitní slaniny, nakrájené  
 nadrobno
svazek pažitky, nasekaný 

 
Krekry v mixéru rozdrťte na strouhanku 
nebo je dejte do pevnějšího plastového 

sáčku a rozbijte válečkem. Předehřejte 
troubu na 180 °C. Formu na muffiny 
vymažte máslem. 

V míse smíchejte drť z krekrů s polovi-
nou nastrouhaného čedaru a rozpuštěným 
máslem – směs by měla připomínat vlhký 
písek. Směsí naplňte důlky v muffinové 
formě a dobře prsty upěchujte.

Ve velkém hrnci v osolené vodě uvařte 
těstoviny al dente. Sceďte je a vložte 
do velké mísy. Ihned vmíchejte bylinkový 
sýr, většinu zbývajícího čedaru a důklad-
ně promíchejte. 

V jiné misce prošlehejte vejce, mléko 
a zakysanou smetanu. Osolte. Smě-
sí přelijte těstoviny, přidejte slaninu, 
pažitku (trochu si nechte na ozdobu) 
a promíchejte. Lžící naplňte důlky 
na muffiny těstovinovou směsí. Posypte 
zbylým čedarem a pažitkou a zapečte 
asi 15 minut dozlatova. Nechte chvilku 
zchladnout ve formě, pak vidličkou nebo 
nožem uvolněte okraje, muffiny vyjměte 
a podávejte.
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Jablíčka v karamelu
NA 8 JABLEK | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | VAŘENÍ: 30 MINUT

8 větších jablek
8 pevných větviček
225 g másla
220 g tmavého cukru
240 ml medu
400g plechovka slazeného  
 kondenzovaného mléka
2 lžičky vanilkového extraktu

hrst lískových oříšků, nasekaných

Do vařící vody v kastrolu ponořte na pár 
sekund jablka. Pak je pečlivě otřete papí-
rovou utěrkou. Nechte je úplně vychlad-
nout a pak do každého jablka zapíchněte 
větvičku.

Plech vyložte pečicím papírem. 
V kastrolu na středním plameni pro-
míchejte máslo, cukr, med, vanilkový 

extrakt a kondenzované mléko. Za stálého 
míchání vařte 25–30 minut. Nepřestávejte 
míchat, aby se karamel nepřipálil. Že je 
karamel hotový, poznáte, když do sklenice 
s vodou vlijete lžičku karamelu, vytvoří 
se pevná koule. Jablka rychle po jednom 
ponořte do karamelu, ještě teplé je podle 
chuti ozdobte oříšky a nechte vychlad-
nout na pečicím papíru. Buďte opatrní, 
karamel je strašně horký!

Opravdová jablka 
ozdobená oříšky

 jako by právě spadla
 z karamelového stromu.
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Vánoční poleno
PRO 6 OSOB | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | PEČENÍ: 8 MINUT 
ZDOBENÍ: 5 MINUT

Na roládu
6 velkých vajec, bílky a žloutky 
 odděleně
200 g krupicového cukru
6 lžic kakaa holandského typu
1 lžíce hladké mouky
Na krém
300 g bílé čokolády
540 ml 40% smetany ke šlehání
Na ozdobení
200 g tmavé čokolády
moučkový cukr 
snítky rozmarýnu potřené bílky,   
 namočené v moučkovém cukru
Na houbičky
2 bílky
35 g krupicového cukru
120 g cukru moučka
50 g libovolné čokolády, rozpuštěné

Ušlehejte z bílků tuhý sníh tak, že nejdřív 
bílky ušlehejte samotné, když se udělá 
hustá pěna, přidejte krupicový cukr a do-
šlehejte dotuha. Nakonec vmíchejte mouč-
kový cukr a šlehejte nad párou, dokud není 
sníh lesklý. Přendejte ho do cukrářského 
sáčku a tvarujte hlavičky hub o průměru 
3 centimetry přímo na plech vyložený 
pečicím papírem, stejně vytvořte nožič-
ky. Sušte v troubě předehřáté na 100 °C. 
Spodky klobouků potřete rozpuštěnou 
čokoládou a připevněte k nim nožky. 

Nyní připravte čokoládovou ozdobu 
rolády. Rozpusťte čokoládu a v tenké 
vrstvě ji natřete na pečicí papír. Nechte 
ztuhnout. Rozlámejte na kousky. 

Připravte krém. Do hrnce rozlámejte 
čokoládu, zalijte smetanou a nechte čo-
koládu rozpustit. Nechte úplně vychlad-
nout, nejlépe v lednici. Studenou směs 

pak elektrickými metlami vyšlehejte 
na tuhou šlehačku. 

Troubu předehřejte na 200 °C. Plech 
vyložte pečicím papírem. Žloutky dejte 
do mísy a šlehejte je 4–5 minut, až zbělají 
a zpění. V jiné misce vyšlehejte na sníh 
bílky. Postupně k nim přidávejte cukr, 
abyste získali pevnou, lesklou hmotu. 
Lžící opatrně vmíchejte žloutky, navrch 
prosejte kakao a mouku a jemně zapravte 
do sněhu. Těsto pomocí stěrky naneste 
na připravený plech a pečte asi 8 minut, 
hned, jak začne po okrajích zlátnout, je 
hotovo. Upečené těsto překlopte na utěr-
ku a stáhněte z něj pečicí papír. 

Vychladlé těsto potřete připraveným 
krémem. Zarolujte a potřete i zvenku. 
Ozdobte čokoládovými zlomky, pocuk-
rujte a dozdobte „zasněženými“ snítkami 
rozmarýnu a houbičkami. 
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Dětské svařené víno 
PŘÍPRAVA: 15 MINUT

70 g krupicového cukru
3 hřebíčky
2 svitky skořice
proužky kůry z pomeranče
proužky kůry z citronu
50 ml horké citronové nebo limetové  
 šťávy 
1 litr červeného hroznového moštu 
kolečka citronu na ozdobení

Cukr zalijte v rendlíku 200 ml vody, 
přidejte hřebíček, skořici a citrusovou 
kůru. Povařte 5 minut. Pak sirup přelijte 
do většího hrnce, přidejte citrusovou 
šťávu, přiveďte k varu, přidejte hrozno-
vý mošt a udržujte teplé. Před podáva-
ním vyndejte koření a ozdobte kolečky 
citronu. 

I lišky, zajíci nebo myšky se 
v sychravém lese rádi zahřejí 

horkým „vínem“. 

FO
TO

: M
A

R
EK

 B
A

R
TO

Š
, F

O
O

D
 S

T
Y

LI
N

G
: M

IL
EN

A
 V

O
LF

O
VÁ

, D
EK

O
R

 S
T

Y
LI

N
G

: Z
U

Z
A

N
A

 K
LI

M
EŠ

O
VÁ

, 
N

Á
D

O
B

Í A
 O

B
LE

Č
EN

Í Z
A

PŮ
JČ

IL
Y

 F
IR

M
Y

: B
U

T
LE

R
S

, D
O

M
O

V
 A

 S
T

Y
L,

 A
PR

O
PO

S
, Z

A
R

A
, M

A
R

K
S

 &
 S

PE
N

C
ER

albert.cz60

Veselé Vánoce



Od 5. 11. 2014 do 16. 12. 2014 nebo do vyčerpání zásob v jednotlivých prodejnách si můžete za 7 nasbíraných bodů vybrat některé z následujících DVD: Toy Story 3: Příběh hraček, Auta 2, Ratatouille, Zvonilka: Tajemství křídel, 
Příšerky s.r.o., Dinosaurus, Na vlásku. Od 19. 11. 2014 do 16. 12. 2014 můžete za 10 nasbíraných bodů získat DVD Letadla 2: Hasiči a záchranáři. Pro získání bodů platí cena po odečtení veškerých slev a kuponů za vrácené obaly. 
Pokud v nákupu v rámci prodejen Interspar bude obsaženo dále vyjmenované zboží: komisní zboží, tabákové zboží, známky, ceniny, nákupní tašky, Tchibo, služby a vratné obaly, výsledná hodnota tohoto zboží se do celkové částky 
pro účel výpočtu nároku na sběratelský bod nezapočítává. Obě akce platí v prodejnách Albert a Interspar. Podrobnosti na www.albert.cz/disney nebo na informacích prodejen. © Disney © Disney/Pixar.

Burák, Prášek, Locika, Zvonilka... 
Kdo z nich vám ještě chybí 
do sbírky? Nasbírejte za své 
nákupy v Albertu a Intersparu 
body, ty pak vyměňte za DVD ze 
Zlaté edice Disney a udělejte si 
opravdu pohádkové Vánoce. 
Čas máte ještě do 16. 12. 2014. 
Tak krásné a fi lmové!

+

Burák, Prášek, Locika, Z
Kdo z nich vám ještě ch
do sbírky? Nasbírejte za
nákupy v Albertu a Inter
body, ty pak vyměňte za
Zlaté edice Disney a ud
opravdu pohádkové Ván
Čas máte ještě do 16. 1
Tak krásné a fi lmové!

200 Kč = 1 bod 

7 bodů =
1x DVD

EXKLUZIVNĚ
pouze u nás

Novinkaka

200 Kč = 1 bod

10 bodů = DVD
LETADLA 2

Vánoce s
DVD jako dárek

200 Kč = 1 bod 

7 bodů =

ALB_Inzerce Albert_218x264.indd   1 10.11.14   10:01





Nejlépe se k těmto dezertům hodí slovo: slavnostní. Vypadají 
překrásně a výborně chutnají. Proto také patří na sváteční stůl, 

tak jak to u nás tradičně na Vánoce bývalo. 

Kr ásné a sla dké

Zasněžená roláda plná 
šlehačky – recept na str. 66
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Mandlové koláčky s krémem a džemem
20 KUSŮ | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | PEČENÍ: 12–14 MINUT | ZDOBENÍ: 20 MINUT

70 g mandlí, oloupaných 
150 g másla, změklého
80 g moučkového cukru
50 g jemného krupicového 
 cukru
2 lžíce strouhané kůry 
 z citronu
100 g hladké mouky
35 g kukuřičného škrobu

Na náplň
100 ml mléka
½ sáčku vanilkového pudinku
1 vanilkový lusk
75 g másla
75 g moučkového cukru  
malinový, rybízový nebo  
 jahodový džem 
ovoce a cukr k podávání

Věnec z kynutého těsta
PRO 8–12 OSOB | PŘÍPRAVA + KYNUTÍ: 1,5 HODINY | PEČENÍ: 20 MINUT

1 lžička sušeného droždí
50 g jemného krupicového cukru
100 ml teplého mléka + na potření
300 g hladké mouky + na poprášení 
50 ml oleje (slunečnicového nebo řepkového) 
1 lžíce pomerančové kůry, nastrouhané
1 lžička mleté skořice
tmavý třtinový cukr na posypání
malinový džem na potření plátu těsta 

V míse smíchejte droždí, cukr, 175 ml vlažné vody 
a mléko. Nechte vzejít kvásek, pak přidejte mouku, olej, 
pomerančovou kůru a skořici. Trochu mouky si nechte 
na později. Vypracujte hladké a pružné těsto. Vraťte ho 
do mísy, poprašte moukou, přikryjte utěrkou a nechte 
na teplém místě kynout, trvá to asi hodinu. 

Předehřejte troubu na 200 °C. Pracovní plochu lehce 
poprašte moukou a vyválejte obdélník 25 × 55 centimet-
rů. Potřete ho malinovým džemem a od delší strany za-
rolujte. Váleček podélně rozkrojte, obě poloviny položte 
vedle sebe řeznou stranou od sebe a na jednom konci je 
spojte. Základ věnce opatrně přeneste na plech vylože-
ný pečicím papírem. Potom začněte splétat: přehazujte 
jeden pruh těsta přes druhý do copu ze dvou pramenů. 
Na konci spojte a vytvořte věnec, konce přimáčkněte.

Věnec potřete mlékem, posypejte tmavým třtinovým 
cukrem. Pečte 15–20 minut dozlatova. Jestli je věnec 
dobře upečený, otestujte zapíchnutím špejle – měla by 
zůstat suchá.

Oloupané mandle rozdrťte v mixéru na co nejjemnější moučku. 
Máslo, moučkový a krupicový cukr a citronovou kůru ušlehejte 
do nadýchaného krému. Teprve pak přisypejte mandle, mouku 
a škrob a vypracujte hladké těsto. Vyválejte z něj váleček, zabalte 
ho do fólie a nechte hodinu chladit v lednici.

Předehřejte troubu na 180 °C, plech vyložte pečicím papírem. 
Těsto rozválejte na půlcentimetrový plát a vykrajujte kolečka 
o průměru 7 centimetrů. Na plech je dávejte od sebe aspoň 
1,5 centimetru – při pečení se roztáhnou. Pečte je 12–14 minut 
do světle zlaté barvy. Nechte vychladnout na plechu.

Připravte náplň. V mléku rozmíchejte pudinkový prášek. Va-
nilkový lusk podélně rozřízněte a semínka vyškrabejte do mléka. 
Vlijte do kastrolu a uvařte podle návodu na obalu hustý pudink. 
Přikryjte ho potravinářskou fólií, aby se neudělal škraloup. Nech- 
te vychladnout. V misce ušlehejte z másla a cukru krém a vmí-
chejte do něj pudink. Krémem v cukrářském sáčku vykružte 
na polovinu sušenek kolečko, doprostřed dejte lžičku džemu 
a přiklopte druhou sušenkou. Koláčky nechte v chladu ztuhnout. 
Poprašte moučkovým cukrem a podávejte s čerstvým ovocem.
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Legendární zmrzlinový dort Aljaška 
budete chtít sníst celý a okamžitě. 
Poslední fáze - opékání sněhové 
čepice pod grilem – musí být také 
rychlá, aby zmrzlina zůstala tuhá. 
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Aljašská bomba 
PRO 8–10 OSOB | PŘÍPRAVA: 1,5 HODINY | PEČENÍ: 35 MINUT

1 litr zmrzliny 
velký kopeček malinového sorbetu
125 g másla, změklého + na vymazání 
50 g tmavé čokolády, nalámané
125 g krupicového cukru
2 vejce
125 g hladké mouky
1 lžička kypřicího prášku
Na čokoládovou omáčku
200 g smetany ke šlehání
200 g tmavé čokolády
1–2 lžíce rumu nebo brandy
Na sněhovou čepici
3 bílky
200 g krupicového cukru

Mísu s průměrem dortové formy vyložte 
dvěma vrstvami potravinářské fólie, aby 
přesahovala ven. Mísu plňte lžící mírně 
povolenou zmrzlinou. Každou lžíci uhlaď-
te a přitlačte, aby ve zmrzlině nebyly 
vzduchové bubliny. Ve středu udělejte 
dolík, do něj upěchujte malinový sorbet. 
Přikryjte fólií a dejte do mrazáku. 

Předehřejte troubu na 180 °C. Máslem 
vytřete dortovou formu a dno vyložte 
pečicím papírem. Rozpusťte čokoládu. 
V jiné míse prošlehejte máslo s cuk-
rem do pěny, přidejte prošlehané vejce, 
rozpuštěnou čokoládu, znovu prošlehejte 
a vmíchejte mouku prosátou s kypřicím 
práškem. Těsto vlijte do dortové formy 
a pečte 25–30 minut. Upečený korpus 
nechte 10 minut chladnout, pak nožem 
uvolněte okraje a nechte dochladnout 
na mřížce. 

Smetanu přiveďte v kastrůlku k varu. 
Přidejte čokoládu a míchejte dohladka. 
Přikápněte rum nebo brandy. Stáhněte 
z ohně a nechte stranou až do podávání. 

Teplotu v troubě zvyšte na 220 °C. Bíl-
ky vyšlehejte na řídkou pěnu. Postupně 
do ní zašlehávejte cukr, až získáte pevný 
a lesklý sníh. 

Vychladlý korpus položte doprostřed 
pečicího plechu. Vyklopte na něj 
zmrzlinu a naneste sníh. Bombu vložte 
na chvilku do rozpálené trouby.

Aljašskou bombu podávejte nakráje-
nou, politou čokoládovou omáčkou.

Vánoční Černý les 
PRO 8–10 OSOB | PŘÍPRAVA: 40 MINUT | PEČENÍ: 25 MINUT

6 vajec
220 g krupicového cukru
350 g kvalitní tmavé čokolády, z toho  
 200 g rozlámaných na kousky
75 g hladké mouky
4 lžíce kakaa holandského typu
4 lžíce třešňového likéru (Kirsch)
Na náplň
250 g mascarpone
150 ml smetany ke šlehání
50 g mléčné čokolády, nasekané nebo  
 nastrouhané na hobliny
semínka z 1 vanilkového lusku
200 g višňového kompotu, scezeného
400 g čerstvého ovoce (maliny,  
 ostružiny, rybíz, borůvky, třešně…) 
moučkový cukr na poprášení
Na polevu
200 g tmavé čokolády
100 ml smetany ke šlehání
1 lžíce třešňového likéru (Kirsch)

Předehřejte troubu na 180 °C. Dvě kulaté 
dortové formy o průměru 20 centimetrů 
vyložte pečicím papírem. Vejce vyšlehej-
te do světlé pěny. Přidejte cukr a šlehejte 
na krém. Na vařící vodu v kastrůlku 
posaďte ohnivzdornou misku s 200 g čo-
kolády a nechte ji rozpustit. Do vaječné 
směsi vmíchejte mouku a kakao, přilijte 
rozpuštěnou čokoládu a promíchejte. 
Těsto rozdělte do dortových forem 
a pečte 20–25 minut. Upečené korpusy 
nechte chvíli stát ve formě, pak je vy-
jměte a nechte je vychladnout na mřížce. 
Potom je pokapejte třešňovým likérem.

Mascarpone prošlehejte se smetanou. 
Přidejte nastrouhanou čokoládu a va-
nilku. Na korpus na servírovacím talíři 
naneste větší část mascarponové směsi, 
višně z kompotu, polovinu čerstvého 
ovoce, zbytek mascarponové směsi a při-
klopte druhým korpusem. 

Čokoládu nasekejte na kousky a roz-
pusťte nad párou. Ohřejte smetanu, 
horkou ji nalijte na čokoládu a nechte 
5 minut stát. Promíchejte, přidejte likér 
a polevou potřete horní korpus. Ozdobte 
ovocem a poprašte moučkovým cukrem.

Roláda se šlehačkou  
a džemem
PRO 4–6 OSOB | PŘÍPRAVA: 25 MINUT | PEČENÍ: 8 MINUT

máslo nebo olej na vymazání plechu  
 a papíru
120 g polohrubé mouky + na poprášení
3 lžíce mandlí, opražených, najemno  
 mletých 
špetka soli
3 velká vejce + 2 žloutky
140 g krupicového cukru 
80 g másla, rozpuštěného a vychladlého
moučkový cukr na poprášení
džem podle chuti 
300 ml smetany ke šlehání, 40 % tuku

Předehřejte troubu na 180 °C. Plech potře-
te máslem nebo olejem a položte na něj 
pečicí papír. Potřete i papír a poprašte 
ho moukou. V misce smíchejte mouku, 
mandle a špetku soli.

Vejce a žloutky dejte do ohnivzdorné 
misky, přisypte cukr a mísu posaďte 
na kastrůlek s vroucí vodou. Ručním 
elektrickým šlehačem vyšlehejte na hlad-
ký krém a vždy po dvou minutách zvyšuj-
te rychlost. Nejvyšší rychlostí šlehejte 
krém 4 minuty. Pak přimíchejte moučnou 
směs a zapracujte vychladlé máslo. Těsto 
rozetřete na připravený plech s papírem 
a pečte 7–8 minut dozlatova.

Látkovou utěrku poprašte moučkovým 
cukrem a ihned po vytažení z trouby 
na ni obraťte upečený základ rolády; 
pečicí papír byste měli mít nahoře. Opa-
trně ho stáhněte a roládu od delší strany 
zarolujte do utěrky. Nechte vychladnout.

Rozbalte utěrku. Roládu potřete 
džemem, skončete vždy 1,5 centimetru 
od kraje. Smetanu vyšlehejte dotuha 
a natřete ji na vrstvu džemu. Zarolujte 
a aspoň půl hodiny před podáváním 
nechte vychladit. Servírujte poprášené 
moučkovým cukrem. 
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Vánoční Černý les - krásné 
a výstižné jméno pro ještě 
krásnější čokoládový dort 

s ovocem.
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Čaje v mnoha 
kombinacích příchutí 

dodají sílu, zahřejí 
a potěší.

Zrnková, mletá, z Brazílie, 
Kolumbie... všechno při 

ruce v jediném obchodě.

Čaj a káva Albert Excellent 
nejen k dezertům
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Použijte celozrnnou mouku
Zdravější bude vaše cukroví, když bílou mouku zcela nebo alespoň z třetiny na-
hradíte celozrnnou. Má sice stejnou energetickou hodnotu, ale obsahuje vitamí-
ny, minerální látky a především je v ní více vlákniny, a tak rychleji zasytí a touhu 
mlsat přibrzdí.

Problémem vánočních sladkostí je kromě cukru především tuk. „Místo másla, 
které obsahuje nezdravé živočišné tuky a cholesterol, je vhodnější použít 
rostlinné tuky, například Heru,“ objasňuje Karolína Hlavatá, odborná garantka 
Vím, co jím.. V současné době již při výrobě kvalitních ztužených tuků nevznikají 
zdraví nebezpečné trans mastné kyseliny.

Chcete-li ušetřit svůj organismus před útokem tučné bomby, vyhněte se zcela cuk-
roví, které je plněné máslovými krémy, kuličkám nebo pečivu ze ztuženého tuku 
a podobně.

I na pečení záleží
Cukroví od zbytečného tuku a energetické hodnoty odlehčíte už tím, že ho ne-
budete péct na vymaštěném plechu, ale na suchém pečícím papíru nebo pekáči 
s nepřilnavým dnem. 

Pozor na zdobení
Vyhněte se cukrovým polevám. Raději sušenky ozdobte čokoládou, avšak kvalitní 
a vysokoprocentní. Pro slepování sušenek zvolte marmeládu nebo džem s vyšším 
podílem ovocné složky, nejlépe domácí méně slazené.

Jak na zdravé
cukroví

Vánoce bez vůně vanilky, skořice, hřebíčku, ořechů, prostě Vánoce bez 
cukroví si řada z nás neumí představit. Přesto už předem máme výčitky, 
že se zpronevěříte zdravému životnímu stylu... Zbytečně. Tady jsou rady, 
jak mlsat zdravě.

Další tipy a recepty naleznete 

na www.vimcojim.cz.

www.vimcojim.cz

S výběrem výživově hodnotných 

potravin poradí logo Vím, co jím.

To zaručí minimální množství 

rizikových živin: nasycených tuků 

a trans tuků, přidaného cukru, 

soli. U některých potravin ohlídá 

i vlákninu a celkovou energii.

Naučte se cukroví zdravě jíst
I když budete péct podle zásad 
zdravého stravování, stále pla-
tí jedno – cukroví je a zůstává 
energetická nálož. „Je třeba si 
uvědomit, že jeden kousek 
má v průměru 400 kJ. Když 
jich sním 10, mám v sobě 
v podstatě denní energe-
tický příjem pro přísnější 
redukční dietu,“ varuje Karo-
lína Hlavatá. A tak zapomeň-
te na plně naložený talíř, kte-
rý zkonzumujete na posezení 
při sledování sváteční pohád-
ky v televizi. „Fajn je, vzít si 
dva tři kousky ke svačině. 
K tomu nebo před tím malý 
bílý jogurt nebo si uvařit bí-
lou kávu s více mlékem, aby 
nás svačina skutečně zasy-
tila a neměli jsme potřebu 
nekontrolovatelně stále ují-
dat,“ radí dietoložka. 



…nemůže dočkat
Když se Dita P.

Tu vzrušující nedočkavost mám pořád v sobě. Až… přijde Ježíšek! (Ještě 
se tolikrát vyspíš!) Neuměla jsem ty noci spočítat, a tak mi doma vyráběli 
počítadlo, kterému se dneska říká adventní kalendář, v Česku na přelomu 

sedmdesátých a osmdesátých let neznámý. Zkuste si udělat ten svůj sami. 
Bude vás to bavit, jako to bavilo mě.

albert.cz70
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Stromečkový kalendář
Stromečky ani krabičky jsem nevyráběla, ale koupila. Stromky, jeden za 30 korun, 
jsem objevila v prodejně se železničními modely. Krabičky v obchodě s bytovým 
dekorem Domov a styl. Pak už stačila jen oboustranná lepicí páska: kousek jsem  

jí nalepila na krabičku a na ni nasadila stromky. V krabičkách už byly krásné  
malé a překvapivé dárky, které by měly gradovat s blížícím se Ježíškem.  

Nakonec jsem do větví stromků zapíchala papírové vlajky s čísly. 
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Andělský kalendář
Nejsem nijak zvlášť šikovná, takže jsem tuhle kalendářní výrobu zahájila v galanterii, kde jsem koupila andělská 

křídla už hotová za sto korun. Trochu jsem je dozdobila dalšími peříčky – připevnila jsem je lepidlem na textil, které 
není vidět. Ale jde to i jinak: vystřihněte si z bílého kartonu tvar křídel, polepte je hustě peříčky. U koupených nebo 
doma dělaných křídel udělejte 24 dírek. Jimi jsem provlékla hezké provázky, na jejich konec pověsila obálky s čísly, 

pěkné jsou i všelijaké pytlíčky nebo krabičky. Ty jsem naplnila vším možným, takovým pouťovým „štěstím“. 
Nakonec jsem křídla pověsila na ramínko a zavěsila na okno. Strašně se mi to líbilo.
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Kolíčkový kalendář
Hrozně jednoduchý a hrozně krásný. Nejdřív jsem vystřihla z barevného papíru tvar 

stromku. Nalepila jsem ho na tlustý karton, který udrží všechny dárky. Pak jsem 24 dře-
věných kolíčků natřela nejdřív temperovou bílou barvou, nechala zaschnout a pěkně 

červeně je vyzdobila. Pak jsem si rozmyslela, kde který kolíček bude umístěný, každý pak 
gelovou propiskou označila číslem. Kolíčky jsem lepidlem Herkules nalepila na strome-

ček a do kolíčků pěkně připnula dárky v balíčku, pytlíku… 
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Sladkosti pro děti, kterým ani 
rodiče neodolají, až jimi budou  

plnit adventní kalendáře.

Hravé, vtipné a sladké
Maxi, tedy úplně největší 

Kinder vajíčko, s maxi 
překvapením pro 

holčičky.

Nekonečná lízátka 
- duhová, podobná 

berličce nebo stromku

 To, které se směje 
naposledy: veselé 
čokoládové zlaté 

prasátko.

Vyberte si tolik 
medvědích kamarádů, 

kolik budete chtít.

Hello Kitty  
ve slavnostním 

vánočním balení

Prasátko pro štěstí 
plné lentilek a k tomu 
kouličky plněné - čím 

asi? Lentilkami!

albert.cz74
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Vodňanská dr�bež dopor�čuje !
KUŘE S RODOKMENEMKUŘE S RODOKMENEM
Vodňanská dr�bež dopor�čuje !

Chcete se o svém kuřeti
dozvědět více infor�ací?

Navštivte
www.kuresrodokmenem.cz
a zadejte jeho rodné číslo,
které naleznete na etiketě. 

www.ardomochov.cz

VAŠE MRAŽENÁ ZELENINAVAŠE MRAŽENÁ ZELEVA

www.ardomochov.

ENINAAŽENÁ ZELE

Tak, jak ji znáte
   a máte rádi

ČEŠI MILUJÍ

EXTRA
JEMNÉ PROUŽKY

„K dostání ve vybraných  prodejnách Albert“.

P120156_ardo mochovanka _inzerce 183x111,5_uprava.indd   1 12.11.2014   14:06:51



Jsou pikantní, jemné, čerstvé i dlouho zrající.  
Z mnoha druhů sýrů si lehce sestavíte krásné 
prkénko, ke kterému se skvěle hodí španělské 
tapas. To vše se vám bude hodně hodit právě 
teď, při svátcích konce roku 2014.

Sýry & tapas
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J A K  N A   TO !
>  Pro velké degustační prkénko připravte 4 až 5 druhů sýru, pro malé 3 druhy. 
>  Doporučujeme 150�g na osobu, pro lehkou svačinku postačí 75�g na osobu. 
>  Sýr podávejte při pokojové teplotě, z chladničky ho vyndejte 20–30 minut před podáváním.
>  Sýry se ochutnávají od jemné po nejsilnější chuť.
Chcete-li mít degustační prkénko kompletní, doplňte ho pečivem, džemy, ořechy, fíky či hroznovým vínem 
a sklenkou dobrého vína.

1. Gouda mladá 48% s kmínem
Kmínem ochucená holandská 
gouda je výborná v plátcích.

3. Port Salut 50%
Krémový sýr s oranžovou kůrou, 

původně klášterní sýr.

5. Gouda mladá 48%
Sýr s jemnou chutí pro každodenní 
konzumaci. V nabídce jsou varianty 

od mladých až po staré. 

2. Švýcarský ementál 45%
Skvělý švýcarský sýr s lahodnou chutí, 
kterou získává tradičním zpracováním. 

Pověstné díry vznikají během zrání.

6. Kozí sýr přírodní 55%
Čerstvý sýr vyráběný ze 100% holandské-
ho kozího mléka. Skvělý do salátů, nebo 
jako ingredience do různých receptů. 

7. Gouda kozí mladá 50%
Holandský sýr se vyrábí ze 100% kozí-
ho mléka a je vhodný pro lidi s alergií 

na kravské mléko.

8. Gouda uleželá 48%
Holandská klasika, která je k mání

 v plátcích nebo v bloku, který si mů-
žeme nakrájet podle chuti a vkusu.

9. Saint Albray 50%
Sýrová specialita z jižní Francie má 

zvláštní červenobílou kůru, která sýru 
dává lehce pikantní, ostřejší chuť.

4. Rochebaron 55%
Pod poněkud mdlým povrchem se skrývá jemný 
krémový sýr s pavučinou modrých žilek. Chuť je 

jemná s velmi lehkou popelovou příchutí. 

S� tavte si deg� tační prkénko a objevte nové � � i 
zahr� iční�  sýrů, kt� é nabízíme u nás v Alb� tu. 

Gouda mladá 48% s kmínem
Kmínem ochucená holandská Krémový sýr s oranžovou kůrou, 

Port Salut 50%
Krémový sýr s oranžovou kůrou, 

původně klášterní sýr.

3.
Krémový sýr s oranžovou kůrou, 

5. Gouda mladá 48%
Sýr s jemnou chutí pro každodenní 
konzumaci. V nabídce jsou varianty 

Krémový sýr s oranžovou kůrou, 

Gouda mladá 48%Gouda mladá 48%

6. Kozí sýr přírodní 55%
Čerstvý sýr vyráběný ze 100% holandské-

7. Gouda kozí mladá 50% 8. Gouda uleželá 48% 9. Saint Albray 50%

SÝRY JEMNÉ CHUTI

SÝRY STŘEDNĚ SILNÉ CHUTI, JEMNĚ PIKANTNÍ
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SÝRY SILNÉ CHUTI

SÝRY VELMI SILNÉ CHUTI

16. Coppa plněná smetanovým 
sýrem a fíky 

Vynikající jako předkrm na salátovém 
lůžku. Pro zdůraznění chuti můžete 
také lehce opéct na olivovém oleji. 

17. Pikantní masové koule 
Chutný pokrm jak v teplé,
tak ve studené variantě.

18. Datle proslazené, plněné sýrem
Jemný smetanový sýr si skvěle rozumí

se sladkou chutí sušených datlí.

19. Omáčka s majonézou a lanýži 
Krémová kombinace majonézy a černého 

lanýže vhodná do rybích a masových 
pokrmů nebo jako předkrm. 

20. Cizrnová pomazánka – hummus
Je delikátní kombinací cizrny, sezamové 

pasty a česneku. Také pro vysoký 
obsah železa, vitaminů a vlákniny získal 

oblibu po celém světě.

21. Tapenáda se zelenými olivami 
Hodí se namazaná na toust, k masu, 

rybám či do salátů a těstovin. 

22. Tapenáda se sušenými rajčaty
Je výborná hlavně na toustu, ale zkuste 

ji i k masu, rybám, do salátů nebo 
do sendvičů.

23. Slanina plněná smetanovým sýrem
Jemný sýr zabalený do plátků slaniny 
můžete také lehce orestovat na pánvi. 

Slanina pak má křupavou kůrku. 

10. AExc Farmbrie 45%
Vyráběný podle originální receptury s nejkvalitnějšími 

ingrediencemi. Základem je kravské mléko z fran-
couzské Normandie. Podávejte při pokojové teplotě.

13. Švýcarský Gruyère 48%
Polotvrdý švýcarský sýr s tradicí. Vyrábí se ze 

syrového kravského mléka v regionu Gruyère a vy-
značuje se hladkou strukturou a zvláštní chutí.

11. Zaanlander uleželý 48%
Zaanlander vděčí za svou bohatou, krémovou 
chuť své zvláštní receptuře a přesnému zrání. 

K dostání exkluzivně v prodejnách Albert.

14. Parmigiano Reggiano 32%
Neboli parmazán, tedy tvrdý italský sýr z krav-
ského mléka, který pikantní chuť získává sole-
ním a zráním minimálně po dobu 22 měsíců. 

12. Bleu D’Auvergne 50%
Pýcha francouzského regionu Auverg-
ne, velmi podobný rokfóru, vyrábí se 

však z kravského mléka.

15. Zaanlander starý 48%
Zaanlander vděčí za bohatou, krémovou chuť 

své zvláštní receptuře a přesnému zrání. 
K dostání exkluzivně v prodejnách Albert.

poch ázejí ze Špan ělska, kde tak označují mal é a rozman it é občer stven í při 
pos ezen í s přátel i nebo na rodin né os la vě. Zkus te je i vy.

10. AExc Farmbrie 45% 11. Zaanlander uleželý 48% 12. Bleu D’Auvergne 50%

13. Švýcarský Gruyère 48% 14. Parmigiano Reggiano 32% 15. Zaanlander starý 48%

 Cizrnová pomazánka – hummus
Je delikátní kombinací cizrny, sezamové 

22.
Je výborná hlavně na toustu, ale zkuste 

 Tapenáda se sušenými rajčaty Datle proslazené, plněné sýrem
Je delikátní kombinací cizrny, sezamové 

 Coppa plněná smetanovým 
sýrem a fíky 18. Datle proslazené, plněné sýrem

EXKLUZIVNĚ
U NÁS

EXKLUZIVNĚ
U NÁS
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1 9

To se hodí vždycky. Jsou pikantní, plné 
masa, zvláštně upravované, často podle 
prastarých receptů. Velmi dobře chutnají 
k vínu, pivu a s dobrým pečivem.

1. Šunkový salám,
 bez lepku, 80 % masa

3. Šunka dušená, 
výběrová, bez lepku 

85 % masa

2. Poličan, 
tradiční 

receptura, 
bez lepku

7. Schwarzwaldská šunka, která 
se udí v kouři ze směsi jedlových 

šišek, pilin a jehličí

4. Kladenská 
pečeně, 90 % masa

5. Sekaná podle 
staročeského 

receptu

6. Mandlová paštika, 
česká pochoutka

9. Vysočina od tradičního 
výrobce, uzená v kouři 

z bukových štěpků

8. Mini salámky, 
výborná kořeněná 

delikatesa
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Polický Uherák

KVALITNÍ SÝR, KTERÝ SI ZASLOUŽÍTE.

Jemný lehce našlehaný sýr 
z kvalitního českého mléka. 

V příchutích Budapešť, Česnek, Pažitka, 
Šunka a křen nebo bílý.

Více na www.olma.cz

K DOSTÁNÍ VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH ALBERT.



Bohemia Sekt
Bohemia Sekt je nejoblíbenějším šumivým vínem u nás. Jeho tradiční, jemně perlivá chuť dokáže vykouzlit atmosféru slavnostní, stejně 
jako intimní a romantickou. Bohemia Sekt je tou pravou chutí malých i velkých radostí života. 

A protože každý okamžik si žádá svůj styl, vybírat můžete ze široké nabídky kvalitních šumivých vín se značkou Bohemia Sekt.

Bohemia Sekt Prestige
Jsou příležitosti, které si zaslouží něco skutečně výjimečného. Proto nejoblíbenější tuzemská značka sektů stvořila řadu Bohemia Sekt Prestige. 
Prémiová šumivá vína z této řady vznikají tradiční metodou kvašením v lahvi, s dobou ležení na kvasinkách minimálně 12–18 měsíců. 
Cuvée je sestaveno výhradně z vín pocházejících z vinařské oblasti Morava.

Bohemia Sekt 
Prestige rosé brut
I mezi sekty vyráběnými 
tradiční metodou najdou 
romantické duše svou 
oblíbenou růžovou variantu. 
Dopřejte si půvab růžového 
sektu skutečně na úrovni. 
Není žádným překvapením, 
že tento jedinečný sekt 
je nejprodávanějším rosé 
sektem vyráběným tradiční 
metodou.

Bohemia Sekt 
Prestige 
Chardonnay brut
Jednoodrůdové sekty 
jsou jedinečné tím, že nic 
neskrývají – naplno v sobě 
odhalují ušlechtilý charakter 
odrůdy, ze které se rodí. 
Vychutnejte si požitek 
z Bohemia Sekt Prestige 
Chardonnay, sektu typu 
Blanc de Blancs připravo-
vaného tradiční metodou 
kvašením v lahvi.

Bohemia Sekt 
Prestige brut
Tento klenot je v tuzemsku 
nejprodávanějším sektem 
vyráběným tradiční me-
todou. Pro svůj jedinečný 
charakter je ideální pozván-
kou do světa prestižních 
šumivých vín. A ideálním 
dárkem pro každého znalce 
s vytříbeným vkusem.

Bohemia Sekt 
demi sec
Bohemia Sekt demi 
sec je symbolem sektu 
v tuzemsku. Je také naší 
nejprodávanější variantou. 
Kdykoliv se najde malý 
či velký důvod radovat 
se ze životních událostí, 
Bohemia Sekt demi sec je 
pokaždé u toho.

Bohemia Sekt 
rosé demi sec
Bohemia Sekt rosé je tu 
pro všechny, kdo si rádi 
vychutnají kapku romantiky 
a něžnosti. Pro romantické 
večery je jako stvořený, 
a především dámy ocení 
potěšení z šumivého vína 
v růžovém tónu.

Výběr z ocenění:
2. kolo Prague Wine Trophy 
2014, Praha – zlatá medaile

Vinařské Litoměřice 2013, 
Litoměřice – zlatá medaile

MUNDUS VINI 2013, 
Neustadt – zlatá medaile

Výběr z ocenění:
Salon vín - Národní soutěž vín 

ČR 2013 – umístěno 
do Salonu vín 2013

SÉLECTIONS 
MONDIALES DES VINS 2013, 

Montreal – zlatá medaile

AWC VIENNA 2013, 
Vídeň – zlatá medaile

Výběr z ocenění:
2. kolo Prague 

Wine Trophy 2013, 
Praha – zlatá medaile

Valtické vinné trhy 2013, 
Valtice – stříbrná medaile

AWC VIENNA 2013, 
Vídeň – stříbrná medaile

albert.cz82
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Bohemia Sekt 
nealkoholický
Jedinečný požitek z přípitku 
sklenkou sektu si teď může-
te dopřát v každé situaci. 
Možná řídíte, očekáváte 
potomka či prostě zrovna 
jen netoužíte po něčem 
alkoholickém. U nealko-
holického Bohemia Sektu 
jsme odstranili alkohol tak, 
aby neztratil nic ze své 
výjimečnosti.

Bohemia Sekt 
brut
Objevte skutečně 
skvělou partii mezi su-
chými sekty. Brut, tedy 
extra suchá varianta, je 
k rozehrání společných 
okamžiků jako stvořená 
– je totiž zvlášť výborná 
jako aperitiv.

Bohemia Sekt 
Blanc de Noirs brut
Unikátní bílý Bohemia Sekt 
Blanc de Noirs je druhem 
sektu, který nemá na čes-
kém trhu konkurenci. Je 
vyráběn z modrých hroznů 
a je ideálním sektem pro 
ty, kdo rádi objevují jedi-
nečné chutě a styly. 

Bohemia Sekt 
Chardonnay brut
Jedinečnost tohoto sektu 
tvoří Chardonnay v cuvée. 
Odrůda Chardonnay nejen 
patří mezi nejoblíbenější, 
ale jedná se o jedinou 
bílou odrůdu, ze které se 
vyrábí pravé šampaňské. 

Bohemia Sekt 
červený demi sec
Červená je barva vášně 
a smyslnosti. Podlehněte 
jí s jedinečnou varian-
tou červeného Bohemia 
Sektu. Výjimečná chuťová 
harmonie a jemná, svěží 
vůně vás potěší nejen 
ve chvílích, kdy zatoužíte 
po kapce vášně.
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Svět v hrsti
Nejlepší švestky dozrávají pod Andami v Chile. Výborné lískové 

oříšky v Turecku. A buráky v Texasu. „Vozíme suché plody z celé 
zeměkoule, tedy kromě Antarktidy,“ řekne Lukáš Kratochvíl, když 

stojí u nástěnného monitoru počítače, který řídí fabriku s podivným 
názvem IBK Trade. Suší, třídí, zpracovávají a balí tady suché plody. 
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Vrchol největší nákupní tašky, co jsem kdy viděla, 
mi sahá rovnou pod nos. A nad tím žokem s buráky 
ční dvě ucha, jako by ho měl nosit nějaký obr. Pod 
nos mi nejenom sahá, ale hlavně voní. Rozlousknu 
tu podzemnici olejnou ještě teplou, čerstvě praženou 
a představuju si horký Texas. „Přišli jsme na to, že 
právě tam rostou ty nejlepší,“ řekne Lukáš Kratochvíl. 
Továrnu IBK v Horní Cerekvi na Pelhřimovsku má 
pod velením právě on. „Jo, a na tom názvu fi rmy není 
nic divného, je to prostě zkratka Inženýr Bohumil 
Kratochvíl, to je můj otec.“

IBK zakladatel
Stojím v ryze české továrně, která vyrostla tak, jak 
se začátkem devadesátých let stávalo – jenže málo-
kdo vydržel. Inženýr Bohumil Kratochvíl do té doby 
pracoval právě v dovozu oříšků, mandlí a rozinek. 
Pro státní podnik. Znal svět, znal celý obor. Odešel 
a doma v Praze, kdy bydleli i jeho dva synové a man-
želka, začali. Nakoupili pár bedýnek rozinek, oříšků 
a mandlí a v kuchyni je balili do sáčků, secvakli, 
prodali a nakoupili znovu. Takhle pomalu a trpělivě 
rostlo IBK Trade. Dodnes je jejím jediným majitelem 
coby fyzická osoba právě otec Bohumil. Oba synové 
se k tátovi připojili už na střední škole.

„No, jo, tak nějak to bylo. Jenže tady za plotem, 
bydlel děda s babičkou, měli malý hospodářství, a my 
jsme sem jezdili na celé prázdniny. S bráchou jsme 
odešli z Prahy a usadili jsme se tady, mám tu celou 
rodinu a otec nás řídí z Prahy, ačkoliv právě on odtud 
pochází,“ vypráví syn Lukáš a vede mě fabrikou. Kra-
tochvílovi už dávno ve své kuchyni zase jen vaří.

24 hodin, 7 dní v týdnu
Přijeli jsme doprostřed žní. Od srpna se v IBK jede 
nonstop, na třísměnný provoz, aby se zvládlo předvá-
noční zásobování co nejčerstvějšími sušenými plody. 
Do půlmiliardového obratu fi rmy se vejde 80 druhů 
baleného zboží, které se předtím třídí, seká, mixuje, 
frituje, praží a balí. V IBK pracuje nastálo 30 místních 
zaměstnanců, dneska ovšem víc než třikrát tolik. 

Dívám se do tváře vysokého muže – nemá české 
rysy. „To je Alik, tedy tak mu tady už léta říkáme, 
ja výborný pracovník. Máme tu přes agenturu lidi z 
dalších zemí… a jsem s nimi hodně spokojený. Nasyp 
nám tam, Aliku, ořechy,“ volá na něj do výšky Lukáš 
Kratochvíl. A vykládá vášnivě a znalecky, co se právě 
děje v obrovském stroji, který je vybavený skenerem 
a kamerami. Každému oříšku změří podle odrazu vl-
nové délky jeho povrch. A hned je mu jasné, že tohle 
není ořech, ale kamínek, podívá se na jeho barvu, 

Ruční prá-
ce většinou 
spočívá jen 
v „dočišťo-
vání“ su-
chých plodů. 
Ostatní za-
stanou mo-
derní stroje 
s optikou 
a skenerem.
Jako vzpo-
mínka na mi-
nulost tu 
stojí repaso-
vaný starý 
mlýn, původ-
ně na mou-
ku, dodnes 
umí jemně 
mlít ořechy.

Sklad zaba-
leného zboží 
udržuje stále 
nízkou tep-
lotu.

Syn majitele 
firmy IBK Tra-
de, inženýr Lu-
káš Kratochvíl, 
řídí celou výro-
bu. On i všichni 
ostatní můžou 
sledovat na mo-
nitoru její chod.
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pozná, jestli nemá odřenou slupku, jestli je celý, nebo 
jen půlka… to vše jsou parametry třídění, to vše určí 
budoucnost oříšku. Tak to tady v Horní Cerekvi začí-
ná a končí pak úhledně zabalené v obalu pro konkrét-
ního zákazníka. Třeba právě pro řetězec Albert, který 
je významným odběratelem produktů IBK.

Dokonalé stroje
Pokouším se porozumět fungování jakéhosi kovové-
ho hroznu. Vysoký stroj, který končí u stropu velkým 
trychtýřem, od shora dolů kolem osy lemují perforova-
né hranaté lžíce. Do každé padá těžko pochopitelným 
způsobem dávka ořechů. V nepravidelných intervalech 
se jejich obsah sesype níž, kam trochu přidá i další 
lžíce. Jde o velmi sofi stikovaný dávkovací přístroj, 
který váží plody na desetiny gramu. Vše řídí počítač. 
Nic podobného nikdo v Česku nemá. Další mašinka 
se právě ladí – obrovská kontinuální fritéza na oříšky, 
vyrobená ve Švédsku. V IBK ji testují a dolaďují s Vyso-
kou školou chemicko-technologickou v Praze. Vybírají 
nejlepší a nejvhodnější olej, který se nezahřívá přímo, 
jak to u fritéz bývá, ale mimo fritovací vanu. Nic se tedy 
nemůže připálit a olej se stále fi ltruje.

„Pořád něco vylepšujeme, jde nám o kvalitu, musíme 
být nejlepší,“ říká Lukáš Kratochvíl. Už to taky nese 
ovoce, tentokrát tedy nesušené. Produkty IBK Trade 
mají mezinárodní certifi káty i ocenění typu Klasa. 
Do Cerekve se nedostane surovina, na jejímž sběru by 
se podílely děti nebo by byla geneticky upravovaná. 
I etiku svého zboží si zákazníci pečlivě hlídají.

Pivo, kartáč, meruňka
Dům, ve kterém se dějí předvánoční zázraky, nepatří 
mezi luxusní, ale neosobní stavby posledních let. 
Zato má svou pěknou historii. Jako první tu stál 
pivovar, kde pozici sládka zastával pan Havlíček, 
otec slavného Karla Havlíčka Borovského. V Horní 

Cerekvi pracovala i jeho maminka a není pochyb, že 
místní pivo tu synek ochutnával. Pivovar se za tři sta 
let přerodil do slovutné kartáčovny, ty tu v kraji mají 
velkou tradici, pak taky lihovaru. Teprve potom se 
domů vrací IBK, tedy nejstarší Kratochvíl, se syny. 
Vrátil se ve velkém, ale i v malém. 
„My tu s bráchou vedle toho, že řídíme továrnu, 
hospodaříme. Na třech stech hektarech pěstujeme 
hlavně mák – víte o tom, že Česko je třetím největším 
producentem máku? Taky děláme lněná semínka, 
len se tu pěstuje tradičně. Chováme 200 kusů skotu, 
když je potřeba, tak porážíme a to skutečné biomaso 
i prodáváme. Ale ze všeho nejvíc mám rád včely – 
všimla jste si těch úlů u vjezdu? Lidi nevěří, že se 
včely můžou mít dobře i ve městě, ale mají… i když 
letos med není.“

Musím Lukáše Kratochvíla zastavit a ukazuju mu, 
ať se otočí. Čeká tu na něj skoro fronta lidí, kteří něco 
potřebují: zařídit, podepsat, rozhodnout.  

Naše vánoční plody jsou v dobrých rukou, říkám 
si, když mizím z vůně meruněk, brusinek, čokolády, 
nejrůznějších oříšků, a třeba i těch buráků z texas-
kých plantáží.

Mandle se 
do čokolády 
obalují
v dceřiné 
společnosti 
na Sloven-
sku. Mívají 
až 18 čo-
koládových 
vrstev.
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Švestky sušené
Nejčastěji přivážejí 
do Cerekve švestky 
z Chile. Přijíždějí lodí už 
sušené, aby se přes oceán 
nevozila voda – sušením 
plody sníží hmotnost až 
desetinásobně. Jsou jemně 
voňavé, velké s příjemně 
nakyslou chutí. 

Natural směs 
ořechů
V této směsi se 
seběhly ořechy 
z celé planety. 
Takhle lehce se 
nám vejde celý 
svět do hrsti.

Mandle v hořké 
čokoládě 
se skořicí
Mandle, ale i oříšky 
a ovoce se obalují 
čokoládou tradiční 
technologií, někdy až 
v osmnácti vrstvách. 
Pak se leští, aby se 
nám líbily i chutnaly.
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Pochutnejte si na české mražené zelenině
z oblasti Litoměřicka a Polabí.

Z českých 

polí

www.mojedione.cz
Český výrobce zmrazených potravin

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.



Aktuální vzhled celkově lépe reprezentuje hodnoty značky. 
Současní spotřebitelé oceňují přírodní a udržitelná řešení. Nová 
podoba obalu splňuje tato očekávání: značka je vnímána jako 
autentická a přirozená.  
McCain je pro spotřebitele důvěryhodný. Aktualizované logo a celý 
obal přináší další pozitivní emoce, jako je vřelost, pohoda a radost. 
 
Obal je ekologický, vyrobený z brazilské cukrové třtiny! Nový obal 
společnosti McCain je z více než z 50% složen z materiálu vyrobené-
ho z obnovitelných zdrojů. Změna z původně 100% polyetylenového 
obalu na nové ekologické balení je výrazem péče o životní prostředí. 
Každý nový obal je skvělým gestem podpory přirozeného a efektiv-
ního snižování emisí CO2.  
Ekologická jsou všechna nová balení McCain! 

Nová balení společnosti McCain najdete v mrazících boxech.
Obaly budou k dispozici od ledna 2015.

SpOlečNOSt MCCaiN  
předStavuje NOvý Obal

Nejvyšší kvalita v NOvé  
ideNtitě zNačky!



napsali jste

Snažím se, aby mi neuniklo ani jedno číslo 
vašeho skvělého časopisu Albert v kuchyni. 
Proto hned po vytisknutí jde moje maminka 
a jedno číslo navíc vezme i mně. Pokud přímo 
nestuduji recepty, tak si v něm ráda jen tak 
prohlížím obrázky a ty jsou vždy dokonalé 
a hodně lákavé.

Když jsem si brala v hypermarketu Albert 
opět tento časopis, tak jsem si jen tak v duchu 
řekla, že v ten den si vyhlédnu nějaký recept 
a ten hned taky ukuchtím. To byste ale nemohli 
mít tak skvělé recepty! Ten den jsem opravdu 
nevybrala nic, protože se mi líbily naprosto 
všechny. 

Nakonec jsem si všechny recepty, které 
by mohly provonět naši kuchyň v neděli 
odpoledne, očíslovala a dala do misky. Pak 
jsem vylosovala jeden a ten taky po nakoupení 
všech surovin přesně ukuchtila.

Pochutnali jsme si na výborném kuřecím 
biryani s kešu, ale bez rozinek, a večer jsme 
společně s dětmi uvařili brokolicovou polévku – 
také podle alberťáckého receptu, jak my doma 
říkáme. Děti, manžel i já jsme byli moc nadšení. 
Děkujeme.
rodina Janusova, Ostrava

Možná trochu přeháním, ale mám pocit, jako 
byste mi právě zachránili Vánoce. Každý 
rok, když v prosinci doma pečeme cukroví, 
musíme shánět recept na co nejdříve měkké 

Tak to jste mě dostali! Tedy nejenom mě, ale celou partu pivařů 
z naší hospody na chalupě, kam jsem jednu sobotu k večeru, 
hned jak vyšel váš magazín, přinesla ukázku z vašich receptů. 
Nejdřív jsem zadělala na pivní chlebíček a dala ho do trouby. 
Když bylo hotovo, dala jsem se do papriček, cibulových kroužků 
a nakonec do pivní slaniny, to abych je tam donesla teplé. Říkám 
si, to budou kluci koukat, a oni fakt koukali. Jako na drát! Takový 
potlesk jsem nezažila od svých sedmnácti. Jak jste na ty recepty 
přišli? Jsou tak strašně dobré, úplně bez chyby. Z papriček mi 
tedy trochu vytekl sýr, asi jsem udělala řídké těstíčko, ale to je 
maličkost. Moc vám děkuju, stala jsem se díky vám královnou 
jedné pěkné soboty. To se hned tak nestává. Jiřina F. od Plzně

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 Jiřina F. z Plzně.

V příštím čísle, které vychází 31. 12. 2014, najdete: 
velkou sýrovou story – 10× jinak ovesné vločky – sezonu kapusty a růžičkové kapusty.

D O P I S  M Ě S Í C E

Vyhrajte plný košík od Alberta

perníčky, protože je vždy pečeme 
až na poslední chvíli. Díky vašemu 
receptu na perníčky, který se objevil 
již v listopadovém čísle, je letos 
poprvé budeme mít hotové včas! 
Děkuji!
Verča K.

Když jsem začala dojíždět 
na gymnázium do onoho města, 
ihned jsem v tom našla obrovskou 
výhodu. Albert hypermarket jsem 
měla skoro u nosu a každé ráno, 
když jsem si šla koupit svačinu, jsem 
vyhlížela, zda už není nový Albert 
magazín. Je mým nejvěrnějším 
a nejspolehlivějším pomocníkem 
v kuchyni na jakékoli příležitosti 
a jen díky němu mě začalo vaření 
a pečení tolik bavit. Ráda sleduji, jak 
hromádka Albert magazínů v mém 
pokoji roste, a mé zkušenosti díky 
nim přibývají. Děkuji vám tedy za to, 
že mě se žádným číslem nezklamete, 
a přeji hodně úspěchů při vymýšlení 
dalších a dalších receptů! 
Pavlína H.

albert.cz 91



ANIMALCO a.s., Na Kocínce 1, 160 41 Praha 6 - Dejvice
tel.: +420 220 107 111, fax: +420 233 332 283, e-mail: info@animalco.cz
www.animalco.cz

běžně prodávaný  pangasius pangasius Animalco

PROČ JE PANGASIUS PRODÁVANÝ V ALBERTU 
LEPŠÍ NEŽ BĚŽNĚ NABÍZENÝ PANGASIUS NA TRHU?
•  je bez laloku a břišního tuku – právě tuk je nositelem nepříjemného zápachu a chuti
• dokonale očištěné filety bez zbytku krve
• selekce pouze bílých filetů z nejkvalitnějších ryb
•  nejlepší možná úprava ‚WELL TRIMMED‘ bez břišního tuku a třásní
•  naše filety jsou bez vnitřního nástřiku vody nebo bílkovinových preparátů 

(‚maso v mase‘)
•  deklarovaný obsah masa a glazury na obale vždy odpovídá realitě
•  veškeré dodávky pochazí od jednoho výrobce, certifikovaného pro ČR i celou EU
•  pravidelné osobní kontroly chovu, provozu a výroby českým zástupcem 

dodavatele přímo ve Vietnamu

MÝTY, POVĚRY A REALITA:
•  pangasius není mořská ryba, je to ryba sladkovodní, chovaná v rybnících stejně 

jako kapr, candát nebo tilapie
•  bílá barva našich filet není dosažena chemickým bělením, ale díky moderním 

postupům chovu a cirkulace vody v rybníku a následné selekci nejkvalitnějších 
filet při zpracování

•  krmení pangasia není žádným tajemstvím ani záhadou, na všech našich 
farmách se používají vysoce kvalitní granuláty

•  za rychlým přírůstkem pangasia nestojí steroidy, ale ideální podnebí a teplotní 
podmínky, proto se i tato ryba chová v oblastech u delty řeky Mississippi v USA 
pod názvem Catfish

KUPTE SI PANGASIA V KVALITĚ A ÚPRAVĚ, KVŮLI 
KTERÉ SE STAL TAK OBLÍBENÝ. 

běžně prodávaný  pangasius pangasius Animalco
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rejstřík

Hlavní jídla
Burgery z vinné klobásy s cibulkou 39
Houbový kuba 46
Husa s chlupatými knedlíky a dvojím zelím 46
Kapr načerno 46
Kapr v bylinkové krustě 42
Klasický bramborový salát  42
Kuřecí burgery s avokádem 15
Kuřecí řízečky s medovo-česnekovou omáčkou 54
Pizza Havaj 32

Steak s omáčkou z kiwana 32
Těstoviny s pestem a ricottou  15
Vinná klobása s kaší 42
Vinná klobása s kysaným zelím podle Káči 37
Vinná klobása v těstíčku 38

Polévky
Mrkvová polévka s medem  15
Vánoční rybí polévka 42

Sladká jídla a dezerty
Aljašská bomba 66
Babiččiny jetýlky 50
Jablíčka v karamelu 57
Laskonky 50
Linecká srdce 50
Linecké slepované karamelem 50

Linecké sušenky 50
Mandlové koláčky s krémem a džemem 64
Muchomůrky 53
Piškotové kuličky 50
Pusinky 50
Roláda se šlehačkou a džemem 66
Rumové půlměsíce 50
Švestkovo-mandlové nepečené kuličky 20
Tvarohová vánočka 50
Vánoční Černý les 66
Vánoční muffiny s pralinkami 50
Vánoční poleno 59
Věnec z kynutého těsta 64

Malá jídla a pochoutky 
Dětské svařené víno 60
Chipsy z karamboly  31
Jahelné bramboráky  18
Kokosový rýžový pudink  32
Kokosový toust s mangem  32
Kuskus s granátovým jablkem  32
Míchaná vejce se sýrem, rajčaty a chorizem 15
Muffiny z těstovin a sýra 56
Papájová pěna  32
Pečené kaštany  56
Pohankový pohár s kokosem  
a javorovým sirupem  18
Pošírované naši  32
Salát s kaki a s granátovým jablkem  32
Zavařenina z physalisu se zeleným čajem  32
Závin z pivního těsta se špenátem a slaninou 15

 – vegetariánské

albert.cz 93





Inzercia CZ 183X111,5.indd   1 5.11.2014   16:09



2v1 ahold 183x111.indd   1 12.11.14   10:52



www.profrost.cz 

kvalita a tradice od ceského 
výrobce

Vesnický chléb
...se vyznačuje

velkým objemem 
a nadýchanou střídou

...dlouhou trvanlivostí 
a čerstvostí

 ...vysokým obsahem
 přirozené vlákniny

Naše produkty najdete ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

Kvalita a tradice od ceského výrobce.

   TRADIČNÍ 
ZNAČKY ČESKÉ KUCHYNĚ

DOPŘEJTE SI  TRADIČNÍ 
ZNAČKY ČESKÉ KUCHYNĚZNAČKY ČESKÉ KUCHYNĚZNAČKY ČESKÉ KUCHYNĚZNAČKY ČESKÉ KUCHYNĚZNAČKY ČESKÉ KUCHYNĚ

Omega 250 g
Tradiční 100 % rostlinný tuk 

na smažení, fritování a pečení.

Omega 250 gOmega 250 g
Tradiční 100 % rostlinný tuk 

na smažení, fritování a pečení.

VYZKOUŠEJTE 
NOVINKU

Omega na polevy 250 g
Novinka ideální pro přípravu 

polev, strouhání do těsta, 
sladké pečení.

Omega na polevy 250 gOmega na polevy 250 g Ceres soft 375 g
100% rostlinný tuk  

se speciální recepturou  
na pečení, smažení i fritování.K dostání ve vybraných prodejnách Albert.



POMŮCKA:
AZA, BN,
EARS, IT,
OVA, UR

RYBA 3. DÍL
TAJENKY

ENDE-
MICKY SE

VYSKYTUJÍ-
CÍ DRUH

DĚJSTVÍ SPZ
ROKYCAN

ASIAT DOMÁCKY
EDUARD

ULEKNUTÍ KTERÁŽTO MOJE
JMÉNO

PROZAIKA
PAVLA

4. DÍL
TAJENKY

RYCHLE
NA NĚČEM

JETI

ŘÍDICÍ
TYČE
VOZU

PARTNER
BARBIE

UNAVOVAT

JÍZDOU
URAZIT

VERNŮV
KAPITÁN

MÍSTO
NĚČEHO

MPZ NIZO-
ZEMSKA

OTCOVÉ
(ŘÍDCE)

1. DÍL
TAJENKY

NÁSILÍM
ODVLÉKAT

ŽENSKÉ
JMÉNO

VRAŽDA

ZROZENÍ

SRÁŽEČ
PAR

OSTROV
V ATOLU

HLAVNÍ
MĚSTO

SENEGALU

STARO-
ARMÉNSKÉ

MĚSTO
ČAS

PŘED-
LOŽKA

KÓD
BENINU

POZDRAV

DOPADNUTÍ

OPĚT

LENDLOVY
INICIÁLY

BESÍDKA

SOUVISLÁ
MASA

KAMENE

INDONÉSKÝ
OSTROV

TAMTI

ORGANI-
ZOVANÁ
ČINNOST

BÁSNÍK
(ŘÍDCE)

PACINOVO
JMÉNO

STOVKY

HYBNÉ
ÚSTROJÍ

KÓD ITÁLIE

ANGLICKY
„UŠI“

RUKAVIČ-
KÁŘ. USEŇ

SLOVEN.
„JINÁ“

LYŽE

VAJEČNÉ
BUŇKY

RUSKY
„TITO“

ŽENSKÉ
JMÉNO

BICYKLBAL

INICIÁLY
ŠIMÁNKA

POPĚVEK
INICIÁLY
BARDO-

TOVÉ

INICIÁLY
TÖPFERA

SUMERSKÉ
MĚSTO

2. DÍL
TAJENKY

ODRŮDA
SÁDROVCE

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.

Obě správně vyřešená sudoku 
(stačí první řádek z každého)
zašlete do 11. 12. 2014 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 
300 Kč. Výhercem z minulého čísla je Jana Bartošová z Mostu. Zasláním tajenky nebo řešení sudoku 
dáváte souhlas se zpracováním svých údajů pro marketingové účely. Více na www.albert.cz/pravidla.

Řešení z minula: OBJEVTE KOUZLO SPOTŘEBIČŮ GUZZINI.

Tajenku zašlete do 11. 12. 2014 na adresu: 
ALBERT v kuchyni, Ortenovo náměstí 29a, 
170 00 Praha 7, nebo ji vyplňte do formulá-
ře na www.albert.cz/tajenka. 
Vylosovaný luštitel obdrží poukázku na 
jednorázový nákup v síti prodejen Albert 
v hodnotě 300 Kč. 
Výhercem z minulého čísla je Jaroslava 
Šmídová z Jílového u Prahy.
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Puzzle 17 (Hard, difficulty rating 0.62)
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Puzzle 18 (Hard, difficulty rating 0.73)
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Puzzle 19 (Hard, difficulty rating 0.64)

7 3 2

4 9 1 6

4 6 7

9 3 8

7 4 8 3

8 7 5

8 5 3

5 7 4 9

9 3 1

Puzzle 20 (Hard, difficulty rating 0.67)

5 1 7

9 8 6 1

2 9 7

9 1 7 3

3 6

6 7 1 5

3 5 4

8 6 4 9

9 5 8

Puzzle 17 (Hard, difficulty rating 0.62)
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Puzzle 18 (Hard, difficulty rating 0.73)
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Puzzle 19 (Hard, difficulty rating 0.64)
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Puzzle 20 (Hard, difficulty rating 0.67)
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