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Když padají ořechy, 
dějí se v kuchyni věci

10 českých jídel, 
která máme nejradši

Uvařte si zdravě
s nádobím GreenPan™
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Milé a milí,
ty už skoro padající listy ze stromů mi kaž-
dý rok řeknou, že je čas se zklidnit. Vrátit se 
do kuchyně, otevírat pořád dokola špajzku 
a těšit se z těch řad džemů, zavařených oku-
rek, usušených hub, co mi budou celý další 
rok připomínat léto, než se znovu vrátí.
Mívám ten podzimní návrat do kuchyně 
spojený s listováním v českých kuchař-
kách, sedím u toho v hlubokém křesle,  
na nohou teplé ponožky a strašně si to 
užívám. Srovnávám, jak vařila svíčkovou, 
rajskou, koprovku Sandtnerová, Břízová, 
jak ji dělala moje babička a dělá máma… 
A pak si vezmu zástěru a dám se do vaření. 
Pomalu, pečlivě vymýšlím, jak tu českou 
kuchyni udělat trochu, opravdu jen trochu 

jinak, po svém a jsem nejšťastnější, když  
se to povede, jako že se to vždycky povede.
V podobném podzimním rozpoložení jako 
já se ocitla i celá naše redakce. A tak jsme 
ty dobré české recepty, bez kterých se ne-
můžeme obejít, pěkně shromáždili a trochu 
rychleji, než si to můžu dovolit já, jsme 
vařili, ochutnávali a fotili. Určitě si dovedete 
představit, co se stalo pak; přesně – všechno 
jsme snědli a bylo nám blaze. Říkám si, že 
byste si to mohli krásně užít i vy, protože 
listí, co právě začalo padat ze stromů,  
se nedá vyhnout.
Dobrou chuť vám přeju

Jablka nepadají 
daleko od…

Přesně: jablka nám padají strašně 
blízko, protože se jim u nás daří 
tak jako málokde jinde. Z těch, 
které nestačíme utrhnout, protože 
spadla sama, se dají dělat zázraky. 
Právě teď je čas na jablečný 
mošt (dá se zamrazit), na štrúdl 
(nastrouhaná jablka se můžou 
zavařit), na bramborový salát, kde 
polovinu brambor nahradí syrová 
jablka, na bábovku z těsta, kam  
se dají přidat nastrouhaná jablka…

Jablečno-hruškový 
koláč s vlašskými ořechy
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Kvalita a tradice ze Semic

VLASTNÍ PRODUKCE
INTEGROVANÉ ZPRACOVÁNÍ

ZÁZEMÍ VELKÉ SPOLEČNOSTIwww.bramko.cz

Bobík posílá také
pohlednice k svátku.

Stačí se zaregistrovat na:
www.bobik.cz

K dostání ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.
www.bobik.c

z

přeji Ti vše nejlepší

        k Tvému svátku

Tvůj Bobík

Ahoj Lucinko



OCHUTNEJTE NOVINKU

delikátní majonézu Hellmann’s, 

která má krémovou konzistenci 

a jemně nasládlou chuť, přičemž si stále 

zachovává kořeněnou příchuť, 

typickou pro značku Hellmann’s.



PRO CELOU
RODINU

Oreo P10 Albert magazin 183x111,5 V04.indd   1 13.09.13   10:42



7www.albert.cz

Magazín pro zákazníky supermarketů  
a  hypermarketů ALBERT, distribuce 
ve  všech prodejnách ALBERT zdarma 
• Vydavatel: AHOLD Czech Republic,  
Radlická  117, 158  00 Praha 5-Nové 
Butovice, infolinka: 800  402  402  
• Adresa: Redakce ALBERT v  kuchyni,  
Ortenovo nám. 29a, 170  00 Praha  7;  
e-mail: albert.magazin@gmail .com 
• Příští číslo vychází 6.  11.  2013.  
• REDAKCE ALBERT: Dita Pecháčková,  
Karolina Konečná, Martin Bušek,  
Veronika Brodská • Fotografové:  
M a re k  Ku če r a ,  M a re k  B a r to š  
• Food sty l ing: Milena Volfová,  
Vladislav Stuparič • Dekor styling:  
Yveta Kroupová, Zuzana Klimešová  
• Make-up: Leila Ayari • MARKETING:  
Alexandra Sokačová • DTP: Atelijèur 
Půda • TISK: Severotisk • MK ČR E 7161  
• © AHOLD Czech Republic • ISSN 1211-1422

Albert magazín

Adresář:
NOA – květiny, dárky, dekorace 
Milady Horákové 77, Praha 7
ZARA, Na Příkopě 15, Praha 1

Sledujte 
značky
AExc Albert Excellent

AQ Albert Quality

ABio Albert Bio

ES Euro Shopper

2711
49

57

8  OD PONDĚLÍ DO PÁTKU
Vegetariánské večeře

14  U NÁS DOMA
Studentská jídla

19 NOVINKY
Inspirace pro příští nákup

24 VZKAZY 
Zdravé vaření v hrncích GreenPanTM

26 MAMI, DNESKA JÁ
Snídaňové muffiny

29 10× JINAK
Hrnce GreenPanTM

34 SPOLU U STOLU
Nejoblíbenější česká jídla 

46 PIVA
Skvělá česká piva

48 SEZONA
Dezerty s ořechy

52 POPRVÉ S DITOU P.
Segedínský guláš

55 RADY A NÁPADY
Vyrobte si přepuštěné máslo

56 VAŘÍME DĚTEM
Zdravé svačinky

58 REPORTÁŽ
Jak vznikala šmoulí jablíčka

61 NAPSALI JSTE
Dopisy od vás

61 REJSTŘÍK
Recepty podle abecedy

63 KŘÍŽOVKA A SUDOKU
Zábava (a ceny) na konec

70 SLADKÁ TEČKA
Jablečný koláč

Obsah

41 30



vegetariánské

Zahřát se  
na podzim 
dobrým 
jídlem nutně 
neznamená dát 
si knedlo vepřo 
zelo. Máme pro 
vás sytá, moc 
dobrá a navíc 
bezmasá jídla, 
která umí 
totéž. Nadšení 
budou nejen 
vegetariáni, 
to nám veřte.

od pondělí do pátku

Podzimní

večeře

www.albert.cz8



CENA ZA PORCI

16 Kč
kcal

718
35,9 %

sacharidy

84 g
 31,0 %

tuky

31 g
44,3 %

bílkoviny

32 g
 63,4 %

* GDA – doporučené denní množství živin pro dospělé, 
stanovené z energetického příjmu 2000 kcal na den, 
ostatní hodnoty spočítány z doporučených denních hodnot 
živin. Individuální výživové hodnoty se liší v závislosti  
na pohlaví, věku, fyzické aktivitě a dalších faktorech.

Brambory zapečené 
s cibulí a čedarem
75  g másla, nasekaného
500  g cibule AQ, na tenká kolečka
1  kg brambor AQ, nakrájených na  
5 mm tenká kolečka
sůl, pepř
200  g čedaru
čerstvá petržel AQ na ozdobu

Na malém plameni nechte rozpustit 
50 g másla. Přidejte cibuli, sůl, pepř  
a opravdu pomalu opékejte 20 minut 
dozlatova a měkka. Dejte stranou.
Troubu předehřejte na 180°C. Kolečka 
brambor 4–5 minut povařte ve vroucí 
osolené vodě, sceďte je a osušte.
Zbylých 25 g másla rozpalte ve velké 
pánvi, přidejte třetinu brambor.  
a asi 5 minut je opékejte dokřupava  
a zlatava. Pak je přendejte do zapékací 
mísy, na brambory dejte polovinu ci-
bule a třetinu strouhaného čedaru, vše 
osolte, opepřete a zopakujte do spo-
třebování všech ingrediencí – končit 
byste měli sýrem. Ve vyhřáté troubě 
pečte 25–30 minut. Podávejte ozdobe-
né petrželí.

5 večeří do 30 korun za porci

Pro 4 osoby
Příprava: 40 minut
Pečení: 25–30 minut

Pánev GreenPanTM  

je díky kovové rukojeti 
vhodná i do trouby.

po
nd

ěl
í

K bramborám servírujte 
salát z rukoly 

a polníčku, případně 
volské oko.

9www.albert.cz



od pondělí do pátku

úte
rý

kcal

618
30,9 %

sacharidy

83 g
30,7 %

tuky

23 g
31,8 %

bílkoviny

21 g
42 %

* GDA – doporučené denní množství živin pro dospělé, 
stanovené z energetického příjmu 2000 kcal na den, ostatní 
hodnoty spočítány z doporučených denních hodnot živin. 
Individuální výživové hodnoty se liší v závislosti na pohlaví, 
věku, fyzické aktivitě a dalších faktorech.

CENA ZA PORCI

17 Kč

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

Houbový tarte Tatin
40  g másla
1 lžíce olivového oleje AQ
500  g mixu hub (hříbky, lišky, žampiony), 
velké přepůlené
1 stroužek česneku, najemno nasekaný
1 lžička tymiánových lístků AQ
sůl, pepř
1 plát listového těsta 
zakysaná smetana AQ k servírování  
(nemusí být)

Troubu předehřejte na 200 °C. Máslo  
a olej rozpalte v pánvi. Přidejte houby  
a špetku soli a opékejte je 3–4 minuty, aby 
houby začaly měknout. Poté vmíchejte česnek 
a tymián a opékejte, aby houby změkly a odpa-
řila se z nich veškerá tekutina. Vše dobře osolte  
a opepřete a nechte zchladnout. Pak houby 
rozdělte do zapékacích misek, překryjte vždy 
kouskem těsta, lehce jej přitlačte, zejména 
pak kolem okraje a dejte na 20–25 minut péct 
dozlatova.  Vyndejte z trouby, nechte 2–3 mi-
nuty stát, pak vždy přiklopte talířem a rychle 
obraťte. Servírujte při pokojové teplotě, nejlépe 
se zakysanou smetanou.

Houby opečte 
na velké pánvi 

GreenPanTM 26 cm.

www.albert.cz10
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CENA ZA PORCI

16 Kč

kcal

1007
 50,4 %

sacharidy

89 g
 32,9 %

tuky

 56 g
 79,4  %

bílkoviny

 43 g
 85 %

* GDA – doporučené denní množství živin pro dospělé, 
stanovené z energetického příjmu 2000 kcal na den, ostatní 
hodnoty spočítány z doporučených denních hodnot živin. 
Individuální výživové hodnoty se liší v závislosti na pohlaví, 
věku, fyzické aktivitě a dalších faktorech.

1 lžíce slunečnicového oleje AQ
1 červená cibule, nasekaná
250  g uvařené červené řepy, 
nakrájené na malé kousky
200–250  g těstovinové rýže
700  ml zeleninového vývaru
sůl, pepř AQ
malý svazek kopru AQ
100  g Lučiny

Olej rozpalte v nižším širším hrnci, 
přidejte cibuli a opékejte ji asi 8 minut. 
Pak přidejte pokrájenou řepu, vsypte 
těstovinovou rýži, vlijte vývar a směs 
osolte a opepřete. Vařte zhruba 15 mi-
nut, dokud rýže neabsorbuje veškerou 

tekutinu. Nakonec přidejte nasekaný 
kopr a dochuťte. Podávejte s rozdrobe-
nou Lučinou.

Pro 4 osoby
Příprava: 30 minut

Místo Lučiny můžete 
zkusit tvaroh nebo 
měkký kozí sýr.

Těstovinová rýže s řepou

Na přípravu pokrmu je 
úžasná hluboká pánev 

GreenPanTM se skleněnou 
pokličkou 24 cm.

11www.albert.cz



CENA ZA PORCI

28 Kč

od pondělí do pátku
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kcal

808
40,4 %

sacharidy

84 g
 31,1 %

tuky

37 g
53 %

bílkoviny

43 g
 86,2 %

* GDA – doporučené denní množství živin pro dospělé, 
stanovené z energetického příjmu 2000 kcal na den, 
ostatní hodnoty spočítány z doporučených denních hodnot 
živin. Individuální výživové hodnoty se liší v závislosti  
na pohlaví, věku, fyzické aktivitě a dalších faktorech.

800–900  g dýně Hokaido
1 lžíce olivového oleje
sůl, pepř
200  g polotučného tvarohu
125  ml smetany ke šlehání AQ
2 velké žloutky 
200  g mozzarelly AQ, nastrouhané 
špetka muškátového oříšku
2 lžíce másla 
hrst šalvějových lístků, nasekaných
300  ml zeleninového vývaru AQ
1 balíček lasagní
parmazán na posypání

Dýňové lasagne
Troubu předehřejte na 220 °C. Kousky 
dýně promíchejte s olejem, 1 lžičkou 
soli, pepřem a rozprostřete je na plech 
vyložený pečicím papírem. Pečte asi  
25–30 minut. Nechte zcela zchladnout. 
Pak teplotu v troubě snižte na 190 °C. 
Tvaroh smíchejte se smetanou, žlout-
ky, mozzarellou, špetkou muškátové-
ho oříšku a směs podle chuti osolte. 
Máslo rozpusťte v malém rendlíku a pak 
na něm dokřupava 3–4 minuty opékejte 
šalvějové lístky. Polovinu upečené dýně 
rozmačkejte mačkadlem na brambory, 

druhou nechte v celku a spolu se šalvě-
jovým máslem oba druhy dýně promí-
chejte. Směs podle chuti osolte. Připravte 
si zhruba dvoulitrovou zapékací mísu. 
Na dno dejte část tvarohové směsi, na ní 
pláty lasagní, dýňovou směs a opět pláty 
lasagní a vše opakujte do spotřebování 
všech surovin. Posypte parmazánem 
a pečte 30 minut.

Pro 6 osob
Příprava: 35 minut
Pečení: 1 hodina

Na pánvi GreenPanTM 
20 cm skvěle opečete 

šalvějové lístky.
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kcal

755
37,7 %

sacharidy

94 g
34,7 %

tuky

22 g
31,8 %

bílkoviny

45 g
90,4 %

* GDA – doporučené denní množství živin pro dospělé, 
stanovené z energetického příjmu 2000 kcal na den, ostatní 
hodnoty spočítány z doporučených denních hodnot živin. 
Individuální výživové hodnoty se liší v závislosti na pohlaví, 
věku, fyzické aktivitě a dalších faktorech.

CENA ZA PORCI

30 Kč

Pro 4 osoby
Příprava: 40 minut
Pečení: 30–35 minut

6 velkých kapustových listů, 
podélně přepůlených
500  ml rajčatové passaty
50–100  g mozzarelly, nastrouhané

Na tvarohovou náplň
1 lžíce olivového oleje
1 cibule, nasekaná najemno
1 stroužek česneku AQ, rozmačkaný
1 hrst nasekaných kapustových listů
45  g brusinek (kompotovaných)
250  g tvarohu AQ
50–100  g sýru feta, dle chuti
1 vejce
1 citron
½ lžičky strouhaného muškátového 
oříšku, sůl AQ

Nejprve udělejte náplň: olej rozpalte 
ve středně velkém hrnci, přidejte cibuli 
a česnek a opékejte asi 3 minuty, poté 
vmíchejte nasekanou kapustu a brusin-
ky, vše přendejte do misky a nechte asi 
20 minut chladnout. Poté ke směsi vmí-
chejte tvaroh, nastrouhanou fetu, vejce, 
kůru z jednoho citronu a muškátový 
oříšek. Dochuťte solí.
Troubu předehřejte na 180 °C. Ve vel-
kém hrnci přiveďte vodu k varu  
a pak v ní postupně vždy 1 minutu vař-
te kapustové listy. Vyjměte je a osušte. 

Kapustové rolky
Pak si je vyskládejte na pracovní plo-
chu, ke konci každého dejte část tvaro-
hové směsi a zarolujte je do svitku.
Většinu passaty přelijte do zapékací 
mísy o rozměrech 20x28 cm a jednu 
vedle druhé vyskládejte kapustové 
rolky. Přelijte zbytkem passaty, posypte 
strouhanou mozzarellou  
a dejte na 30–35 minut péct.

Náplň do kapustových rolek 
připravte v hrnci GreenPanTM  

se skleněnou pokličkou 20 cm.

13www.albert.cz



Studen tská jídla
Lenka a Jakub svůj studentský život berou zvesela. 

Není moc peněz? Nevadí! I s málem dokáží v kuchyni 
kouzlit. My bychom k nim na večeři klidně zašli!

u nás doma

Peněz nemají nazbyt, ale dobře si uvařit umí taky... Jak to jen ti studen ti dělají? Někdy si vypomohou polévkou z pytlíku, kterou dochutí, jindy namísto dražšího 
tiramisu udělají kopečkový koláč. Stejně dobrý na chuť  i krásný na pohled.

www.albert.cz14



Houbové 
rizoto s nivou
1 cibule, nasekaná najemno
1 lžíce olivového oleje
250 g rýže
250 g hub
700 ml kuřecího vývaru
½ kelímku smetany ke šlehání
80 g nivy, rozdrobené

Cibulku osmažte dorůžova na oleji, přidejte 
rýži a krátce ji rovněž osmahněte, aby se oba-
lila tukem. Přidejte pokrájené houby, zalijte 
částí vývaru, dle potřeby dolévejte a vařte  
do změknutí rýže. Nakonec přidejte smetanu 
smíchanou s nivou a ihned podávejte.

Pro 4 osoby
Příprava: 35 minut

15www.albert.cz
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Polévka 
spravovačka
1 sáček polévky Přidejte vejce
7–10 stroužků česneku, 
rozmačkaných
3 jarní cibulky, nasekané
¼ sáčku mražené polévkové směsi
1 kostka silného hovězího bujonu
sůl, pepř
1 vejce, rozšlehané
150 g strouhaného eidamu

Do hrnce nalijte 1 litr vody a roz-
míchejte v ní obsah sáčku polévky 
Přidej vejce. Přiveďte k varu, přidejte 
rozmačkanný česnek, nasekanou 
cibulku, zeleninu, extra silný bujon 
a 5 minut povařte. Poté podle chuti 
osolte a hodně opepřete. Nakonec  
do polévky přilijte rozšlehané vejce  
a znovu krátce povařte. Podávejte  
se strouhaným eidamem.

Kopečkový koláč
4–5 vajec
200 g moučkového cukru
200 g hladké mouky
1 prášek do pečiva
100 ml rostlinného oleje
2 kelímky zakysané 
smetany
2 sáčky skořicového cukru

Na pudink
2 sáčky vanilkového 
pudinku
1 l mléka
2–3 lžíce krupicového 
cukru

Nejprve uvařte pudink: pu-
dinkový prášek  rozmíchejte 
v hrnku mléka, pak vmíchej-
te cukr. Zbylé mléko vlijte do 
rendlíku a zahřejte těsně  
pod bod varu, pak vlijte směs 
z hrnku a uvařte dle návodu 

na obalu do hustého pudin-
ku. Nechte jej zchladnout. 
Vejce utřete s cukrem  
do světlé a nadýchané hmo-
ty, přidejte mouku s práš-
kem do pečiva a olej a těsto 
přendejte na plech vyložený 
pečicím papírem. Na syrové 
těsto dávejte lžící uvařený 
pudink. Pečte při  
180 °C asi 20–30 minut. 
Koláč nechte zcela zchlad-
nout, pak jej potřete zaky-
sanou smetanou a posypte 
skořicovým cukrem. Dejte 
na 4 hodiny do lednice. Po-
dávejte nakrájené na čtverce.

Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut

Pro 6–8 osob
Příprava: 20 minut
Pečení: 20–30 minut
Chlazení: 4 hodiny

www.albert.cz16



NOVINKA

Saga. Radost pro celou rodinu.

Vyzkoušejte nyní i zelené čaje Saga.

OCHUTNEJTE NOVINKU
Přírodní třtinový cukr dodává kávě Nescafé 3in1 Brown Sugar jemný karamelový tón, který jen 

podtrhuje perfektní kombinaci sladké, mléčné a kávové chuti. V praktickém jednoporcovém balení 
ji můžete mít při sobě kdykoliv, kdy se budete chtít povznést nad starosti všedního dne. 
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Kup jakékoliv 3 výrobky

Pošlete SMS 
s kódem účtenky nebo

vyplňte na webu. 
Více informací

na www.orionhra.cz 
nebo na letáčcích v prodejně.

Soutěž probíhá od 25.9. do 23.10. 2013 exkluzivně v prodejnách

nebo

HRAJ KAŽDÝ DEN
o jeden iPhone 5

218x264 ORION + JOJO ALBERT v02.indd   1 26.09.13   17:48
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novinky

Dobré z ovsa  Nový druh cereálií s vysokým obsahem celozrnné ovesné mouky 
je skvělý do jogurtu nebo mléka. Vysoký obsah vlákniny splňuje kritéria Vím, co 
jím. Nabízíme tři chuťové varianty - natural, s brusinkami nebo s kakaem.

Zdravá alternativa mlsání 
Představujeme vám novou řadu 
müsli tyčinek bez konzervantů, 
umělých barviv a aromat. Mají 
vysoký obsah vlákniny a velmi nízký 
obsah transmastných kyselin. K do-
stání ve vybraných hypermarketech 
Albert.

Šmoulové dětem
Milovaní šmoulové doporučují čaj 
jahodový i třešňový s banánem. 
Opět nese logo Vím co jím, deklaru-
jící jeho prospěšnost.

Sázka na jistotu
Tyčinku Deli milují doslova 
všichni. Teď si můžete pochut-
nat i na arašídové příchuti.

Pro mlsouny
Vícezrnné sušenky 
s jablkem nebo ro-
zinkami jsou ideání  
pro všechny děti 
k dopolední i odpo-
lední svačince.

Rychlá 
snídaně
Jáhlová snída-
ňová kaše je 
hotová za dvě 
minuty, a když 
do ní přidáte 
ovoce, budete 
jako v ráji.

Zakřupejte si   
V našich obchodech nabízíme 
obrovské množství křupavých 
cereálií. Vhodné jsou jak do 
mléka, tak do jogurtu!
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RAJČATA 
NA STONKU

AVELMI SLADKÁ
AROMATICKÁ 

JUANITA,

bab13020_adv_cherrytomaten_tsjechie.indd   1 10-09-13   16:24

Jihočeský výrobce tradičních
jogurtů a zákysů ve skle



21www.albert.cz

Ve velkém testu sýrů s bílou plísní pořá-
daném pro televizi Nova skončil náš sýr  
na úžasném druhém místě. 
Sýry, respektive 11 různých „hermelínů“, 
testoval šéfkuchař pražské restaurace 
La Truffe Jiří Voráč. „Je hodně výraz-
ný, poměrně slaný. Patří mezi čtyři 
nejlepší,“ uvedl na adresu sýru s bílou 
plísní Albert Quality. Vyrábí jej pro nás 
Tatranská mlékárna.

Stačí koupit pečivo
Vyberte si jednu ze tří poma-
zánek, kupte čerstvé pečivo  
a skvělá a hlavně rychlá veče-
ře je na světě.

Rychlá svačinka
Ořechové nebo man-
dlové tyčinky jsou bez 
konzervantů a průmy-
slově ztužených tuků. 
Zachutnají vám hned.

Pro uličníky
Čokoládovou nebo jaho-
dovou tyčinku v jogurto-
vé polevě Street- XL dejte 
dětem s sebou na hřiště.

Sprejujte
Nečekaná návště-
va? Stačí vytáh-
nout šlehačku  
ve spreji, ozdobit 
kávu a pohoštění 
je na světě.

Barevné potěšení
Hravé barevné bonbony plné čokolády 
si oblíbí jak malí, tak velcí.

Milka s karamelem
Milku s kousky karamelové tyčinky 
Daim si zamilujete po prvním kousku.

Super trio
Osm, jedenáct 
nebo osm-
náct procent 
označujících 
tučnost budiž  
pro vás měřít-
kem při výbě-
ru zakysané 
smetany.

Chuť na míru
Ochucená mléka milují hlavně děti. 
Jihočeská Madeta přichází s trojicí pří-
chutí – jahodovou, karamelovou nebo 
čokoládovou.

S polevou i bez
Úžasné mražené 
minivětrníčky prodá-
váme vanilkové nebo 
s čokopolevou. Stačí je 
trochu rozmrazit  
a máte výborný  
dezert nejen ke kávě.

novinky

Náš sýr s bílou plísní 

uspěl v testu
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Nově uvádíme do prodeje jogurty 
pod naší privátní značkou Albert 
Quality, a to v gramážích 150  g 

a 400  g. Zákazníky jistě potěší i pravé 
řecké jogurty značky Yogood a jogurty 
z kozího a ovčího mléka značky Kozí 
vršok (bílé i ochucené varianty). Nabízí-
me také alternativní výrobky, jako jsou 

jogurty a dezerty se sníženým obsahem 
laktózy a sojové jogurty a dezerty. Naším 
cílem bylo rozšířit nabízený sortiment 
hlavně v supermarketech. Proto jsme 
doplnili nabídku příchutí v jednotlivých 
řadách a nabídku druhů balení. Další no-
vinkou jsou ochucené jogurty v balení 
1 kg, které najdete v hypermarketech.

Ve druhé polovině 
srpna jsme provedli 
velkou změnu 
v sortimentu jogurtů 
a mléčných dezertů. 
V rámci změn jsme 
zařadili do největších 
prodejen Albert téměř 
70 nových položek. 

Rozšiřuj
eme 

sort
iment 

jogu
rtů

Fitness krém
Pokud si hlídáte 
štíhlou postavu, 
vyzkoušejte mléčný 
výrobek s pouhými 
2 % tuku, zato však 
10,5 % bílkovin.

S müsli
Stačí vmíchat 
müsli do jo-
gurtu  
a skvělou 
snídani máte 
hotovou. Vy-
zkoušejte!

Chuť dálek bez 
laktózy
Exotická marakuja 
chutná ve spojení s bí-
lým jogurtem přímo 
delikátně. Dezert bez 
laktózy vás uchvátí.

Kozí krém
Tvarohový krém  
z kozího mléka ocení 
opravdoví gurmáni.

Sojová perla
Rovněž jogurt  
ze sojového mléka natrvalo 
zakotvil v našich regálech.

S překvapením
Snědí jogurt, získají hračku. 
Tomu se říká geniální jogurt 
pro děti.

Originál  
z Řecka
Nově u nás najdete  
i pravý řecký jogurt.  
Nabízíme 2 varianty, 
jak z kravského, tak  
i ovčího mléka.

Kozí i ovčí mléko hraje prim
Pro milovníky kozího a ovčího 
mléka máme jogurty s různými 
ovocnými bázemi.

Hravé a piškotové
Když si děti  
do jogurtu vmíchají 
minipiškoty, snědí ho 
natotata. Vybrat si 
mohou mezi vanil-
kovou a čokoládovou 
příchutí

Pro každého něco
Naše nová privátní značka 
nabízí jogurty ve dvou gra-
mážích (150 a 400 g) a nejrůz-
nějších příchutí. Zkusíte dřív 
jahodový, borůvkový, meruň-
kový, třešňový, s lesními plody 
nebo nugátové potěšení?

Valašský král
Nově můžete vyzkoušet i fit 
ovocné jogurty z Valašska, 
obsahující cereálie.

Legendární 
termix
Chuť termixu mají na 
jazyku snad všechny 
generace. Ochutnej-
te novinku Termixík, 
která navazuje na 
tradici termixu.
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 cukru

s ovocnou
 št'ávou

 

NOVINKA

K dostání ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

Mysli pro princezny a piraty inzerce Albert 183x111,5 V03.indd   1 17.09.13   15:52
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vzkazy od Alberta

Vařte zdravě  
s nádobím
Na letošní podzim jsme si pro vás v Albertu připravili opravdovou lahůdku. 
Hledáte-li to nejlepší kuchyňské nádobí, na kterém své oblíbené recepty připravíte 
jednoduše a navíc zdravě, jste v v našich prodejnách na tom správném místě. 
Nyní totiž za svoje nákupy můžete získat bezkonkurenční slevu na unikátní sadu 
nádobí s nepřilnavým keramickým povrchem belgické značky GreenPanTM. 

  ZDRAVÉ VAŘENÍ

•  vysoká odolnost keramického  
povrchu až do teploty 450 °C

•  při přehřátí nikdy neprodukuje  
toxické látky

•  dokonale nepřilnavý povrch 

Thermolon™

  ŠETRNÉ K PŘÍRODĚ

•  prokazatelně nižší spotřeba  
energie při vaření díky lepší  
vodivosti tepla

•  vyrobeno z recyklovaných  
materiálů

  DALŠÍ VÝHODY

• velmi snadná údržba a čištění

• vhodné pro použití v pečicí troubě

•  vhodné na plynové i elektrické  
sporáky a sklokeramické varné desky

•  s bezkonkurenční slevou 
exkluzivně v Albertu

EXKLUZIVNĚ V

 

 

 

Bezkonkurenční sleva až

na výrobek GreenPanTM70%
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Akce s hrnci a pánvemi GreenPanTM  
platí v supermarketech a hypermarketech  
Albert od 9. 10. 2013 do 21. 1. 2014 nebo do vydání 
zásob v jednotlivých prodejnách.

GreenPan™ is a registered trademark of GreenPan ltd., 

distributed by TCC Global N.V., World Trade Center Amsterdam, 

Zuidplein 84, 1077 XV Amsterdam, The Netherlands.

TCC Retail Marketing, Inc., 285 Riverside Avenue, Suite 325,

Westport, CT 06880 USA.

PÁNEV
20 cm

299 Kč
s 12 body 

Maloobchodní cena 999 Kč

70%
SLEVA

549 Kč
s 12 body 

Maloobchodní cena 1 399 Kč

PÁNEV
26 cm

60%
SLEVA

599 Kč
s 12 body 

Maloobchodní cena 1 499 Kč

HRNEC SE 
SKLENĚNOU 
POKLIČKOU 20 cm

60%
SLEVA

61%
SLEVA

699 Kč
s 12 body 

Maloobchodní cena 1 799 Kč

PÁNEV WOK
28 cm

699 Kč
s 12 body 

Maloobchodní cena 1 799 Kč

HRNEC SE 
SKLENĚNOU 
POKLIČKOU 24 cm

61%
SLEVA

SBÍREJTE BODY a získejte 
prémiové nádobí značky 
Green Pan s bezkonku-
renční slevou až 70 %.

JAK SLEVU 
NA NÁDOBÍ 
ZÍSKAT? 

•  Za každých 200 Kč vašeho 
nákupu získáte jeden bod, 
za dvanáct bodů nalepe-
ných na sběratelskou kar-
tičku máte nárok na slevu 
na nádobí. 

•  Stačí si vybrané nádobí vy-
zvednout v prodejně a kar-
tičku předložit u pokladny. 

•  Úplná pravidla a informace 
naleznete na www.albert.cz 
nebo na informacích a info-
pokladnách prodejen Albert. 

200 Kč nákupu = 1 bod

Partnerský produkt = 1 bod

12 bodů = až 70% sleva 
na výrobek GreenPanTM

JAK TO FUNGUJE

*Vyzvedněte si vybraný výrobek

v prodejně a vyplněnou kartičku

předložte u pokladny.

200 Kč nákupu = 1 bod

12 bodů = až 70% sleva 

na výrobek GreenPanTM*

Jak to funguJe

Vařte zdravě

649 Kč
s 12 body 

Maloobchodní cena 1 699 Kč

61%
SLEVA

HLUBOKÁ PÁNEV 
SE SKLENĚNOU 
POKLIČKOU 24 cm

6
5
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4
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2
1

10
9

8
7

Akce platí v supermarketech a hypermarketech Albert od 9. 10. 2013  

do 21. 1. 2014 nebo do vyprodání zásob v jednotlivých prodejnách.  

Podrobnější informace naleznete v letáčcích, na informacích nebo  

na www.albert.cz.

Jak získat body za partnerské produkty zjistíte v aktuálních letácích. 



Z celozrnné mouky, plné jogurtu, banánu, 
medu a borůvek. Snídaňové muffiny jsou 
tím nejlepším startem do nového dne.
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muffiny
Snídaňové



2 velká vejce
150 ml bílého nízkotučného jogurtu
50 ml slunečnicového oleje
100 g jablečné přesnídávky
1 lehce přezrálý banán, rozmačkaný
4 lžíce průzračného medu
1 lžička vanilkového extraktu 
200 g pšeničné celozrnné mouky
50 g ovesných vloček + na posypání
1½ lžičky prášku do pečiva
1½ lžičky jedlé sody
1½ lžičky mleté skořice
100 g borůvek
sůl
3 lžíce mixu semínek (dýňové, 
slunečnicové)

1. Troubu předehřejte na 180 °C. 
Dvanáctimístnou muffinovou formu 
vyložte košíčky nebo pečicím papí-
rem. V míse smíchejte vejce, jogurt, 
olej, jablečnou přesnídávku, rozmač-
kaný banán, med a vanilkový extrakt.

2. Ve druhé míse smíchejte zbylé 
ingredience vyjma semínek  
a pak k suché směsi vmíchávejte 
mokrou. Spojte do hladkého těsta, ale 
nepřešlehejte, muffiny by byly těžké.

3. Těsto rozdělte do formy, posypte 
extra vločkami a semínky a pečte  
25–30 minut. Vyndejte z trouby, přen-
dejte na mřížku a nechte zchladnout.

Snídaňové muffiny

Na 12 muffinů
Příprava: 20 minut  
Pečení: 25–30 minut

U nás v Albertu

Velká část našich výrobků je  
v biokvalitě. Do muffinů zkuste náš 
bio med a bio celozrnnou mouku.

27www.albert.cz

muffiny
Snídaňové
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Vychutnejte si Výrobky Panzani… 
Široká řada těstovin s lahodnými 
omáčkami pro celou vaší rodinu. 

nikdy nelePí 



Mají nepřilnavý keramický povrch, při přehřátí 
neprodukují toxické látky a skvěle vodí teplo. 

Hrnce GreenPanTM si oblíbíte hned!

2 lžíce olivového oleje
1 cibule, nasekaná
4 stroužky česneku, rozmačkané
1 velká sušená chilli, rozdrobená
½ lžičky mletého kmínu
400g plechovka rajčat
1½ l kuřecího vývaru
2 kuřecí prsa, na proužky
2 limety
sůl, pepř
červená cibule a koriandr k podávání

1 Mexická rajčatová polévka

10x jinak

Vařte zdravě!

Olej rozpalte v hrnci. Přidejte 
cibuli a česnek a nechte 5 minut 
změknout. Poté vmíchejte chilli, 
kmín, rajčata a vývar a chvíli 
zahřívejte. Poté rozmixujte tyčo-
vým mixérem. Přiveďte k varu, 
přidejte proužky masa a vařte 
asi 10 minut, aby maso změklo. 
Nakonec vmíchejte limetkovou 
šťávu, sůl a pepř.
Podávejte s cibulí a koriandrem. 

Mexičané jedí polévku  
 s tenkými plátky avokáda. 

Zkusit to můžete i vy.

29www.albert.cz



10x jinak

5 Hříbková omeleta
2 lžičky sezamového oleje | 1 lžíce 
slunečnicového oleje | 1 červená chilli 
paprička, nasekaná | 1 lžička 
strouhaného zázvoru | 2 jarní cibulky 
| 150 g hříbků, na plátky | 6 vajec

Pánev rozpalte na maximum, přidejte 
oba oleje, chilli papričku, zázvor, nase-
kané jarní cibulky i plátky hub  
a opékejte 3 minuty. Vlijte lehce našle-
haná vejce, minutu opékejte za stálého 
míchání. Pak snižte plamen a bez mí-
chání opékejte 5 minut. Přendejte  
do trouby a při 180 °C 3 minuty dopečte.

6 Chilli con carne
1 lžíce oleje | 1 cibule | 2 stroužky 
česneku | 1 červená paprika, na 
kostičky | po 1 lžičce mletého chilli, 
pálivé papriky a mletého kmínu | 
500 g mletého hovězího masa | 400g 
plechovka krájených rajčat | ½ lžičky 
sušené majoránky | 1 lžička krupico-
vého cukru | 2 lžíce passaty | sůl, pepř 
| 400g plechovka červených fazolí

Olej rozpalte v hrnci, vsypte nasekanou 
cibuli, po pěti minutách opékání přidejte 
česnek, papriku, veškeré koření a opé-
kejte 5 minut. Přidejte maso a zprudka 
jej opečte ze všech stran. Pak vše zalijte 
300 ml horké vody, přidejte plechovku 
rajčat, majoránku, cukr, passatu a vše 
dobře osolte a opeřete. Nechte 20 minut 
probublávat. Nakonec vmíchejte fazole.

7 Karamelizovaná rajčata  
s kuřecím masem
2 x 200g kuřecí prso | olivový olej | 
sůl, pepř | 250 g cherry rajčat, 
přepůlených | 2 lžíce balzamikového 
octa | lístky bazalky k servírování

Kuřecí prsa potřete olejem, osolte, 
opepřete a 4–5 minut z každé strany je 
opečte na pánvi. Vyjměte a dejte stra-
nou. Do pánve naopak dejte rajčata  
a ocet a nechte 2 minuty zkarameli-
zovat. Pak do pánve vraťte na plátky 
pokrájené maso. Servírujte s bazalkou.

8 Pečené rizoto
2 lžíce oleje | 2 stroužky česneku, 
rozmělněné | 300 g žampionů, 
pokrájených | 4 plátky slaniny, 
nasekané | 300 g rýže arborio |  
1 l kuřecího vývaru | 100 g špenátu | 
100 g parmazánu | 40 g másla | sůl

Troubu předehřejte na 180 °C. Olej 
rozpalte v hlubokém hrnci, přidejte 
česnek, houby a slaninu a opékejte asi 
5 minut. Pak vsypte rýži, asi 1–2 minuty 
ji opékejte, poté zalijte vývarem, těsně 
přiklopte a dejte na 40 minut péct.
Nakonec vmíchejte špenát, parmazán, 
máslo a podle chuti osolte.

9 Nudle se zeleninou 
200 g nudlí | sůl | 2 lžíce chilli omáčky 
| 2–4 lžíce sojové omáčky | 1 lžička 
sezamového oleje | 1 lžíce 
strouhaného zázvoru | 2 velké mrkve | 
¼ kapusty | 1 červená cibule

Nudle uvařte ve vroucí osolené vodě, 
aby byly al dente. Pak je sceďte, pro-
pláchněte studenou vodou a osušte. 
Smíchejte chilli omáčku, sojovou 
omáčku a 1 lžíci vody a dejte stranou. 
Ve woku zahřejte sezamový olej  
a přidejte zázvor, kolečka mrkve, kous-
ky kapusty a cibule a opékejte 3 minuty. 
Nakonec přidejte nudle a omáčku.

10 Čočkové karí
4 hrnky čočky | 2 cibule, na kostičky | 
4 stroužky česneku, rozmačkané |  
1 lžíce strouhaného zázvoru | 4 lžíce 
másla | 5 lžic červené kari pasty |  
1½ lžičky kurkumy | 2 lžičky cukru |  
2 plechovky rajčatového pyré | 125 ml 
kokosového mléka | sůl | oregano 

Čočku několikrát propláchněte, a pak ji 
v hrnci zalijte vodou a nechte 1–2 ho-
diny stát. Sceďte ji a v hrnci smíchejte 
s cibulí, česnekem, zázvorem, más-
lem, kari pastou, kurkumou a cukrem. 
Přidejte rajčatové pyré a tolik vody, aby 
byla čočka ponořená. Přiklopené vařte 
1 hodinu. Nakonec vmíchejte kokosové 
mléko, osolte a podávejte s oreganem.

2 Ostrá rýže s krevetami
200 g dlouhozrnné rýže | sůl | 175 g 
mraženého hrášku | 2 lžíce olivového 
oleje | 1 cibule, nasekaná |  
3 plátky slaniny, nasekané | 1 lžíce kari 
pasty | 250 g předvařených krevet |  
1 vejce, zlehka našlehané

Rýži vařte 10 minut ve vroucí osolené 
vodě. Na poslední tři minuty k ní vsypte 
hrášek. Sceďte. Olej rozpalte  
v hluboké pánvi, přidejte cibuli a sla-
ninu a opékejte 3–4 minuty. Poté 
vmíchejte kari pastu a krevety a nechte 
prohřát. Pak přidejte rýži s hráškem, vlij-
te vejce a krátce opečte. 

3 Rychlé hovězí ve woku
2 lžičky olivového oleje | 75 g kešu 
oříšků | 2 x 350g rump steak, 
pokrájený | 2 stroužky česneku, 
rozmačkané | 1–2 chilli papričky, 
nasekané | 4 jarní cibulky | 200 g 
zelených fazolek | 60 ml omáčky 
hoisin | 125 ml kuřecího vývaru

Polovinu oleje rozpalte ve woku, při-
dejte oříšky a 1 minutu je opékejte. Pak 
je vyjměte z pánve, naopak do ní dejte 
zbytek oleje a opečte na něm maso. 
Přidejte česnek, papričky i pokrájené 
cibulky a opékejte dokřupava. Poté  
do pánve vraťte oříšky, přidejte fazolky, 
hoisin omáčku i vývar a povařte.

4 Bramborový salát s pestem 
1 kg brambor | 340 g okurky |  
6 marinovaných artyčokových srdíček 
Na koriandrové pesto: 1 svazek 
koriandru | 40 g mandlí, nasucho 
opečených | 1 stroužek česneku, 
rozmělněný | 25 g strouhaného 
parmazánu | 2 lžíce balzamikového 
octa | 125 ml olivového oleje | sůl

Brambory zalijte slanou vodou, přiveď-
te k varu a vařte 20 minut. Slijte, nechte 
zchladnout a pak je oloupejte. Pokrá-
jené vraťte do umytého hrnce, přidejte 
kousky okurek a artyčoků a koriandro-
vé pesto získané rozmixováním všech 
na něj potřebných surovin. FO
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GreenPan™ is a registered trademark 

of GreenPan ltd., distributed by TCC 

Global N.V., World Trade Center 

Amsterdam, Zuidplein 84, 1077 XV 

Amsterdam, The Netherlands.

TCC Retail Marketing, Inc., 285 

Riverside Avenue, Suite 325,

Westport, CT 06880 USA.

Pánev 20cm
Skvělá pánvička na restování 
cibule nebo pražení semínek.

299 Kč s 12 body 
Maloobchodní cena 999 Kč

Pánev 26 cm
Maso pro celou rodinu 
opečete v této pánvi dokonale.

549 Kč s 12 body 
Maloobchodní cena 1399 Kč

Hluboká pánev se 
skleněnou pokličkou
Výborná pánev pro dušení 
nebo zapékání.

649 Kč s 12 body 
Maloobchodní cena 1699 Kč

Pánev wok 28 cm
Asijská jídla připravujte 
jedině ve wok pánvi.

699 Kč s 12 body 
Maloobchodní cena 1799 Kč

Hrnec se skleněnou 
pokličkou 20 cm
Ideální hrnec na vaření polévek.

599 Kč s 12 body 
Maloobchodní cena 1499 Kč

Hrnec se skleněnou 
pokličkou 24 cm
Není lepšího hrnce  
pro guláš nebo omáčky.

699 Kč s 12 body 
Maloobchodní cena 1799 Kč

Ergonomicky 
tvarovaná ocelová 

rukojeť

Technologie 
vyvinu tá pro 

maximální stabilitu 
a tepelnou vodivost

Thermolon TM 
Patentovaný 

nepřilnavý povrch

10x jinak
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Chcete se dozvědět zajímavé informace 
o kuřeti, které jste si právě koupili? Navštivte 
www.kuresrodokmenem.cz

Vyrůstalo jsem v Cesku,
na ceské farme, zobání mám jen od ceského

výrobce a jsem pod stálou veterinární kontrolou. 
Pro Vás mne vyrobil ceský zpracovatel.

ˇ
ˇ ˇˇ

ˇ

a zadejte jeho
rodné číslo, 
které naleznete
na etiketě.

VYRŮSTALO
NA ČESKÉ FARMĚ

KRMIVO OD
ČESKÝCH VÝROBCŮ

DOSLEDOVATELNÝ
PŮVOD

STÁLÁ VETERINÁRNÍ
KONTROLA

ZPRACOVÁNO
ČESKÝM  VÝROBCEM

VODNANSKÉ 

KURE s rodokmenem

8954
moje rodné číslo

o mně řekne vše
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–––––––---
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spolu u stolu

Nejoblíbenější 
česká jídla

Je nejlepší svíčková, bramboráky, vrabec nebo 
buchtičky? Rozhodnout jsme se neuměli. Pak 

jsme si řekli, že nebudeme sestavovat žebříček 
nejlepších českých jídel, ale dáme dohromady 

všechna nejoblíbenější. Nechte se s námi unášet 
jejich vůní i chutí.
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Pro ti gustu žádný dišpu tát, 
chcete-li si dát raději 

bramborové knedlíky, dejte si je. 
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spolu u stolu

Nezapomeňte: bramboračku, 
tu dělá majoránka a sušené 

houby!
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U smaženého sýru se kalorie 
neřeší. Dejte si proto k němu 
i pořádný kopec ta tarky.
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Svíčková s houskovým 
knedlíkem

1 kg pravé hovězí svíčkové nebo 
hovězí zadní kýty
60 g slaniny v celku
sůl, mletý pepř
2 větší mrkve
kousek celeru (asi 150 g)
2 petržele
lžíce citronové šťávy + na dochucení 
omáčky
10 kuliček celého pepře 
4 kuličky nového koření 
2 bobkové listy
200 g másla
150–200 ml zeleninového vývaru  
na podlití
1 lžíce brusinek + k podávání
200 ml smetany ke šlehání 
1 zakysaná smetana
hladká mouka na zahuštění

Na houskové knedlíky
5 včerejších rohlíků
20 g másla
400 g hrubé mouky + trocha  
na poprášení válu
1 vejce
sůl
250 ml sodovky

1. Maso důkladně očistěte, osušte  
a prošpikujte špalíky slaniny. Pak ho  
ze všech stran důkladně osolte a ope-
přete. Kořenovou zeleninu oloupejte, 
nastrouhejte na hrubé straně struhadla 
a promíchejte s citronovou šťávou. 
Maso dejte do velkého hrnce s těžkým 
dnem, zasypte zeleninou, přidejte pepř, 
nové koření a bobkový list, přelijte leh-
ce zchladlým rozpuštěným máslem  
a nechte v lednici přes noc odležet. 
2. Druhý den maso podlijte vývarem, 
dejte do trouby a při 170 °C pečte asi 
4–5 hodin do změknutí.  
3. Měkké maso vyndejte z omáčky  
a nechte odpočinout. Z hrnce vylovte 
kuličky pepře, nového koření i bobko-
vé listy, naopak do ní vmíchejte 1 lžíci 
brusinek a vše důkladně rozmixujte 
tyčovým mixérem. Pak pomalu zahřej-
te. V části smetany rozmíchejte mouku 
a pomocí metly zašlehejte do omáčky. 
Zbytek smetany vidličkou rozmíchejte 

se zakysanou smetanou  
a rovněž přidejte do omáčky. Zhruba  
15 minut provářejte, aby byla pěkně 
hustá. Omáčku dochuťte solí a citrono-
vou šťávou. 
4. Maso nakrájejte na plátky, vraťte do 
omáčky a zahřejte. Svíčkovou omáčku 
podávejte s houskovým knedlíkem  
a brusinkami.
5. Na knedlíky nejprve nakrájejte den 
staré rohlíky na kostičky, opečte je  
na másle a nechte zchladnout.
6. Do mísy nasypte mouku, přilijte 
prošlehané vejce a sodovku s rozpuš-
těnou solí. Vařečkou rychle zpracová-
vejte, abyste získali hladké, lesklé těsto, 
které se nepřichytává. Pak přidejte 
opečené kostičky rohlíků a stejnoměr-
ně je vmíchejte do těsta.
7. Vzniklé těsto rozdělte na dva díly  
a z nich na lehce pomoučněném válu 
vytvarujte dvě podlouhlé šišky. Vložte 
je do vroucí osolené vody a na nízkém 
plameni vařte pětadvacet minut. Uvaře-
né knedlíky vylovte z vody, propíchejte 
vidličkou, aby z nich vyšla pára a nakrá-
jejte na plátky. 

Bramboračka podle 
Anuše Kejřové

Anuše Kejřová je autorka kuchařek i legen-
dárních kuchařských „rozpočtů“, působila 
jako učitelka vaření a vlastnila  koncesovanou 
kuchařskou školu. Při psaní svých receptů vy-
cházela hlavně z českých tradic, cizí jí ovšem 
nebyly ani zahraniční vlivy. Její bramboračka 
po právu nese synonymum sytá.

4 brambory, pokrájené
1 cibule + 1 lžíce nasekané cibule extra
1 mrkev, na kostičky
kousek celeru, na kostičky
1 petržel, na kostičky
½ menší kapusty, nasekané
1 hrst sušených hub, spařených 
horkou vodou, pokrájených
kousek květáku
špetka kmínu
trochu soli

máslo nebo sádlo a hladká mouka  
na jíšku
špetka majoránky
1 stroužek česneku
špetka pepře
2 lžíce mouky na knedlíčky

Do hrnce dejte prvních 10 ingrediencí 
a zalijte je 2 litry vody. Přiveďte k varu. 
Vařte asi 10 minut. Mezitím si připravte 
světle růžovou jíšku z másla nebo sádla 
a mouky. Jíšku přidejte do polévky  
a nechte minimálně 15 minut vařit.  
Pak přidejte špetku majoránky, utřený 
česnek a špetku soli. Nakonec do po-
lévky zavařte knedlíčky. Na vál dejte dvě 
lžíce mouky a spařte ji 1 lžicí vařící vody. 
Vytvarujte tvrdé těsto a osolte ho. (Je-li 
těsto měkké, jsou knedlíčky nechutné.) 
Z těsta tvořte šištičky a nakrájejte je na 
drobné kousky. Ty několik minut povařte 
v polévce. Přidat do ní můžete i 2 lžíce 
zvlášť uvařených krup.

Smažený sýr s bramborem

4 plátky 30% eidamu, každý o síle 1 cm
hladká mouka na obalení
2 vejce, lehce našlehaná
strouhanka smíchaná s polohrubou 
moukou v poměru 2:1
150 g přepuštěného másla – jak jej 
vyrobit najdete v rubrice Rady a nápady
vařené brambory a tatarská omáčka 
k podávání

Plátky eidamu obalte nejprve vždy  
v hladké mouce, pak protáhněte vejcem 
a nakonec obalte ve směsi strouhanky 
a polohrubé mouky. Směs strouhanky 
a polohrubé mouky zabrání, aby sýr 
vytekl a zároveň nebudete mít na sýru 
strouhanky moc a nemusíte jej obalovat 
opakovaně. Obalené plátky pak smažte 
ve vyšší vrstvě přepuštěného másla.
Podávejte s vařenými brambory a tatar-
skou omáčkou.

Pro 6 osob
Příprava: 1 hodinu 
Pečení: 4–5 hodin

Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut 
Smažení: 15 minut

Pro 4 osoby
Příprava: 35 minut

spolu u stolu
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Kynutý koláč se švestkami

17–20 g čerstvého droždí
125 ml plnotučného mléka 
nebo smetany
35 g krupicového cukru
250 g hladké mouky
110 g másla
špetka soli
2 žloutky
1 lžička jemně nastrouhané 
citronové kůry
100 g vlašských ořechů
několik lžic rumu
moučkový cukr na poprášení

Na náplň a drobenku
30–35 švestek, přepůlených, ozdobně 

nakrojených
100 g změklého másla
200 g krupicového cukru
200 g hrubé mouky

Droždí rozdrobte do části mléka, při-
dejte trochu cukru a mouky a nechte 
vzejít kvásek. Pak ho vlijte do zbytku 
mouky smíchané se solí, přidejte zbylé 
mléko, 60 g másla, zbylý cukr, 1 žlou-
tek, citronovou kůru a propracujte  
do těsta. Těsto zpracovávejte rukou na 
lehce pomoučené pracovní ploše, aby 
bylo krásně kompaktní  
a pružné.
Pak jej roztlačte na klasický plech 
vyložený pečicím papírem, okraje 

udělejte jen o málo – asi půl centi-
metr vyšší než dno koláče a potřete 
je druhým žloutkem. Vnitřek vyložte 
půlkami švestek – dávejte je těsně 
vedle sebe. Pak do okrajů zapíchejte 
kousky vlašských ořechů a koláč za-
sypte drobenkou získanou z másla, 
cukru a mouky. Nechte 30 minut 
kynout. Pak dejte péct na 35 minut 
do trouby předehřáté na 170 °C. 
Zbylé máslo (je to ještě 50 g) roze-
hřejte a smíchejte s rumem a směsí 
pokapejte ještě teplý koláč. Podávej-
te pocukrované.

Na 1 koláč na klasický
Příprava: 40 minut + 30 minut kynutí 
Pečení: 35 minut
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spolu u stolu

Vynecháte-li klobásu 
získáte perfektní hustou 
vegetariánskou polévku.
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Bramboráky

1 kg moučných brambor, oloupaných 
a omytých
2 vejce
cca 2–4 lžíce hladké mouky
4 velké stroužky česneku, utřené 
sůl a pepř
3–4 lžíce čerstvé majoránky 
1–2 lžičky tvarohu
sádlo nebo olej na smažení

Brambory nastrouhejte, nechte vykapat 
tekutinu a pak je ještě vymačkejte  
v utěrce. Osušené strouhané brambory 
smíchejte v míse s vejci, moukou, utře-
ným česnekem, solí, pepřem  
a nasekanou majoránkou. Nakonec  
do těsta přidejte ještě tvaroh, díky které-
mu budou bramboráky křupavější. Sádlo 
rozpalte v pánvi, z těsta postupně odebí-
rejte – vždy asi dvě lžíce – a smažte 
bramboráky z obou stran dozlatova.

Vepřový řízek se salátem

4 vepřové řízky po cca 150 g
sůl, pepř
2 vejce

200 g hladké mouky
250 g strouhanky
sádlo na smažení

Na salát
500–600 g brambor
2–3 větší mrkve
3 vejce
4–6 sterilovaných okurek
½–1 cibule, nasekané najemno
½ jablka
100 g šunkového salámu
1 sklenička majonézy
2 lžíce plnotučné hořčice
1 lžička Dijonské hořčice
sůl, pepř
citronová šťáva podle chuti

Nejprve udělejte salát. Brambory uvařte 
ve slupce doměkka a nechte je zcela 
zchladnout. Nejlepší je to udělat den 
předem. Pak je oloupejte a nakrájejte 
na kostičky. Mrkev uvařte do měkka 
(nerozvařte ji), nechte zchladnout  
a pak rovněž nakrájejte na kostičky. 
Vejce uvařte natvrdo, oloupejte  
a zchladlá nakrájejte na kostičky. 
Okurky a šalotky nasekejte nadrobno, 
na malé kostičky pokrájejte i půl jablka 
a salám. Poté vše opatrně smíchejte, 
přidejte majonézu, znovu opatrně pro-
míchejte, aby se ze salátu nestala kejda. 
Podle chuti osolte, opepřete a dolaďte 
citronovou šťávou.

Vepřové řízky na koncích malinko na-
řízněte, aby se při smažení nekroutily,  
osolte je a opepřete. Pak je obalte v kla-
sickém trojobale, nejprve v mouce, pak 
ve vejcích a nakonec ve strouhance. 
Smažte pomalu z obou stran na rozpá-
leném sádle. Podávejte se salátem.

Čočková polévka

3/4–1 hrnek čočky 
slunečnicový olej
3 menší šalotky, 2 mrkve
1 klobáska
1 kostka zeleninového bujonu
1 lžička sušené majoránky
2 stroužky česneku, utřené nožem
hladkolistá petrželka na ozdobu

Čočku dejte do hrnce, zalijte studenou 
vodou a nechte 1 hodinu stát. Na oleji 
osmahněte nasekané šalotky  
i nastrouhanou mrkev. Přidejte po-
krájenou kolbásu a po chvíli opékání i 
scezenou čočku. Zalijte 1,5–2 litry vody, 
přidejte bujon, majoránku, česnek a 
vařte 45 minut. Ozdobte petrželkou. 

Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut 
Smažení: 20 minut

Pro 4 osoby
Příprava: 1 hodinu 
Smažení: 15–20 minut

Pro 4 osoby
Příprava: 45 minut + 1 hodina odstátí
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spolu u stolu

Servírování moravského 
vrabce má jedno pravidlo: 

musí k němu být pivo!
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Mákem, cukrem a už vůbec 
ne rozehřátým máslem 

nikdy neše třete.



www.albert.cz44

Moravský vrabec  
se špenátem a bramborovým 
knedlíkem

400  g vepřové plece
600  g vepřového bůčku
2 menší cibule, nakrájené na drobno
6–7 stroužků česneku 
1 lžička kmínu 
1–2 lžíce sádla
sůl, pepř
150  ml tmavého piva, spíš sladšího
1 lžička hladké mouky na zahuštění 
(někdy je výpek silný a zahušťovat se 
nemusí) 

Na špenát
asi 500  g mraženého špenátu
pár lžic mléka
1–2 lžíce másla
1 středně velká cibule, na malé 
kostičky
1 lžíce hladké mouky
3–4 stroužky česneku
3 lžíce smetany ke šlehání
1 žloutek
sůl, pepř

Na bramborové knedlíky
500  g brambor
180–200  g hrubé mouky
1 vejce + 1 žloutek
sůl

Oba druhy vepřového masa nakrájej-
te na kostky o hraně 3 cm a v míse je 
smíchejte s pokrájenou cibulí, utřeným 
česnekem a kmínem. Do druhého dne 
nechte uležet v lednici. Sádlo rozehřejte 
v pekáčku a zprudka na něm ze všech 
stran osmahněte maso. Důkladně 
ho osolte a opepřete. Poté sejmě-
te z plotny, podlijte pivem, přiklopte 
a dejte na asi 40 minut péct do trouby 
předehřáté na 200 °C. Poté odklopte 
a dalších 30 až 40 minut dopečte. Ob-
čas promíchejte, ať se maso opeče ze 
všech stran. Můžete rovněž dle potřeby 
podlévat vodou. Pokud chcete, zahus-
těte v závěru moukou.
Ke konci pečení masa udělejte špenát  
a knedlíky. Na špenát dejte na dno hrn-
ce trochu mléka, na něj mražený špenát 
a pomalu zahřívejte, aby špenát povolil. 
Na másle osmahněte dorůžova cibuli, 
přidejte mouku a opražte do světlé jíšky. 

Tu poté vmíchejte ke špenátu. Přidejte 
rovněž česnek, smetanu rozšlehanou se 
žloutkem a duste do zhoustnutí. Podle 
chuti vše osolte a opepřete. Na knedlíky 
uvařte brambory ve slupce doměkka. 
Nechte zcela zchladnout, pak je olou-
pejte a nastrouhejte na jemné straně 
struhadla. V míse smíchejte s moukou, 
přidejte vejce, žloutek i špetku soli 
a uhněťte do pružného, ne moc lepi-
vého těsta. Z něj udělejte knedlíky, jak 
jste zvyklí, někdo má rád velké, jiný víc 
malých. Vařte je ve vroucí osolené vodě 
asi 15–20 minut dle velikosti knedlíků. 
Podávejte společně vrabce, špenát, 
knedlíky, vše přelité výpekem z masa.

Nudle s mákem

500  g hladké mouky
4 velká vejce
špetka soli
100  g mletého máku
100  g moučkového cukru
100  g másla

Mouku nasypte na vál, uprostřed 
udělejte důlek, vyklepněte do něj vejce, 
přidejte špetku soli a malou metlou 
promíchejte. Pak zpracujte rukama  
do těsta. Trvá to malinko déle, ale trpě-
livost se vyplatí. Pokud je třeba, přidejte 
trochu vody, ale těsto by mělo zůstat 
spíš tuhé. Pak jej zabalte do potravinář-
ské fólie a nechte půl hodiny odpočívat.
Těsto rozválejte na velmi tenkou 
placku, přibližně milimetr silnou, po-
moučenou z každé strany ji přehněte 
do středu, obě poloviny pak znovu 
přeložte do středu a nakonec na sebe 
obě poloviny „naložte“. Nakrájejte 1 cm 
silné nudle.
Nakrájené nudle nechte lehce 
oschnout, pak je uvařte doměkka  
ve vroucí osolené vodě. Sceďte a horké 
posypte mákem a cukrem v poměru 1:1 
a přelijte rozpuštěným máslem.

Buchtičky se šodó

25  g čerstvého droždí
60  g krupicového cukru
200  ml vlažného mléka 
500  g hladké mouky + na posypání
špetka soli
2 vejce
100  ml slunečnicového oleje 
rozpuštěné máslo na vymazání 
plechu a potření buchtiček

Na žloutkový krém
2 vanilkové lusky
700  ml plnotučného mléka
50 ml smetany
60  g krupicového cukru
1–2 lžíce škrobu
6 žloutků

Droždí, lžíci cukru, čtyři lžíce mléka  
a lžíci mouky rozmíchejte v misce  
a nechte v teple vzejít kvásek. Prosátou 
mouku smíchejte se zbylým cukrem, 
solí, vejci, olejem a kváskem. Přidejte 
zbývající mléko a vypracujte těsto. 
Nechte ho pětačtyřicet minut kynout, 
aby zdvojnásobilo objem.
Těsto vyklopte na pomoučněný vál, 
rozdělte na čtyři části a rozválejte na 
válečky. Ty pokrájejte na malé kousky,  
z každého vyválejte kuličku (buchtičku). 
Každou důkladně potřete rozpuštěným 
máslem a skládejte do pekáčku. Nechte 
v teple asi půl hodiny kynout, pak 
buchtičky upečte dozlatova v troubě 
předehřáté na 180 °C.
Mezitím uvařte krém. Vanilkové lusky 
podélně rozřízněte ostrým nožem  
a vyškrábněte z nich zrníčka. Svařte 
mléko, polovinu cukru, maizenu  
a vanilková zrnka a na vypnuté plotýn-
ce nechte asi čtvrt hodiny stát. 
Kastrol s ochuceným mlékem postavte 
na vodní lázeň. Žloutky rozmíchejte se 
zbytkem cukru a postupně je zašlehá-
vejte do horkého, nikoli však vroucího 
mléka, aby se žloutky nesrazily. Upeče-
né buchtičky rozdělte na talíře  
a zalijte teplým vanilkovým krémem.

spolu u stolu

Pro 4 osoby
Příprava: 30 minut 
Kynutíí: 1 hodinu 15 minut
Pečení: 20 minut

Pro 4 osoby
Příprava: 45 minut 
Odpočinutí: 30 minut

Pro 4 osoby
Příprava: 1 hodinu 
Pečení: 1 hodina 20 minut
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Buchtičky jsou nejlepší 
pěkně malé a upečené 

dozlatova.
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spolu u stolu

Platan 11 
(Pivovar Protivín) 
Platan 11 je poctivá jedenáctka, která 
se vyznačuje plnou chutí, typickou 
sladovou vůní, jemnou hořkostí  
a výborným řízem. To jsou od nepa-
měti typické vlastnosti protivínského 
piva. Název Platan získalo toto pivo 
díky překrásné trojité platanové aleji 
lemující příjezd k pivovarské bráně. 
Platan 11 je světlý ležák s obsahem 
alkoholu 4,6 %. 

Ježek 11 
(Pivovar Jihlava) 
Jako je ježek symbolem královského města Jihlavy, 
představuje ležák Ježek 11 základ sortimentu Pivo-
varu Jihlava. Toto pivo je charakteristické vyváženou 
svěží chutí a příjemnou výraznou hořkostí, která je 
podpořena výjimečnou chmelovou vůní. Má zlatavou 
barvu a kvalitní říz. Ježek 11 je světlý ležák s obsahem 
alkoholu 4,8 %. 

Porter 
(Pivovar Pardubice)
Porter je jediné pivo, 
které se přímo doporu-
čuje ke sladkostem. Pivní 
znalci v něm najdou  
čokoládové a karamelové 
tóny s jemným třešňovým 
dotykem. Výrobu tradič-
ního 19° piva Porter začal 
v roce 1891 sládek Antonín 
Šimonek, tvůrce originální 
receptury, podle které se pivo 
vaří dodnes. Složením pečlivě 
vybraných čtyř druhů sladů, 
třikrát delší dobou zrání než  
u klasických ležáků a speciální-
mi postupy při výrobě získává 
Porter tmavou, téměř černou 
barvu, hustou pěnu a lahod-
nou, sladově nasládlou chuť.

Výběr piv, které vám nabízíme v našich 
obchodech, je opravdu velký. Vedle 

klasických značek od velkých pivovarů 
u nás najdete i lahůdky z regionálních, 

menších nebo rodinných  
podniků. Volba je na vás.

Po dobrém 
obědě si dejte 
skvělé české 

pivo

Comenius  
(Pivovar Uherský Brod) 
Tento speciál byl pojmenován 
po otci Jana Ámose Komen-
ského – Martinovi, který byl 
do roku 1604 členem cechu 
pivovarníků v Uherském Brodě. 
V chuti piva objevíte výraznou 
plnost s nádechem medu  
a karamelu. Jde o silné pivo  
s výraznou hořkostí. Come- 
 nius je 14% světlé speciální pivo 
s obsahem alkoholu 6,0 %.  
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Sedm kulí 
(Pivovar Ferdinand)
Skutečné pivo se skutečnou chutí hrdě nese na své etiketě 
pivo Sedm kulí, pasterované pivo z rodu Ferdinand. Jedná se  
o polotmavé pivo s příchutí bylin, s vyváženou unikátní hoř-
kosladkou chutí, středně silným řízem a příjemným chme-
lovým aroma. Pivo vaří sládek Jaroslav Lebeda a pivní mistři 
z pivovaru Ferdinand. Používají ječný slad z vlastní humnové 
sladovny, žatecký chmel, mnichovský a karamelový slad, vodu 
a bylinnou granuláž.

Konrad světlý ležák 
(Pivovar Hols) 
Vratislavický ležák  Konrad 11° pochází z  pivovaru 
v Liberci Vratislavicích, kde se připravuje klasickým 
způsobem – spodním kvašením  ve spilce a dozrá-
váním v ležáckém tanku. Pivo si pro svoji vynikající 
chuť získalo sympatie zákazníků nejen v Čechách, 
ale v mnoha zemích Evropy a mimo jiné i v Aus-
trálii. Vratislavický ležák je pivo plné chuti, jež mu 
dodává voda z vlastních studní v Jizerských horách  
Překvapivě příjemná hořkost se snoubí s vyváženou 
charakteristikou středně silného piva s vůní chme-
le a kvalitního sladu vlastní výroby. Vratislavický 
ležák se hodí ke všem druhům jídel naší klasické 
kuchyně. Vyloženě famózně zaznívá jeho chuť při 
gurmánských zážitcích, kdy nesmí chybět na žád-
ném stole. Doušek Vratislavického piva  je vždy 
fenomenálním požitkem.

Bakalář světlý ležák 
(Tradiční pivovar 
v Rakovníku) 
Oblíbený ležák plné chuti vyráběný 
klasickou technologií dvourmuto-
vým způsobem z kvalitních českých 
surovin podle tradiční receptury. 
Kvasí v otevřených kádích  a v ležác-
kých tancích leží 60 dní. Pro svoji 
zlatou barvu, výraznou, ale příjem-
nou chmelovou hořkost, čistou vůni 
po obilí a bohatou pěnu je velmi 
oblíben, a to nejen k jídlům  české 
kuchyně. Pivo Bakalář světlý ležák 
získal mnohá ocenění, například  
1. místo v soutěži Pivo České repub-
liky roku 2012.

Regent světlý ležák 
(Pivovar Bohemia Regent)
Bohemia Regent Premium světlý ležák je vlajko-

vou lodí pivovaru. Je to pivo čisté chme-
lové chuti, vznešené, střední hořkosti, 

dobře pitelné. Opravdový ležák, 
klasické jihočeské pivo, které pijí 
i konzumenti v Rakousku, Němec-
ku, Švýcarsku, Švédsku, Dánsku 
a Anglii.



sezona

Úžasné jsou v salátech i nádivkách, 
ale co si budeme nalhávat: ořechy 
jsou nejlepší ve sladkostech.

Zamilujte si ořechy

Limetkovo-zázvorová 
pěna s ořechy

210 g směsi ořechů 
(lískových a vlašských)
8 cukrářských piškotů
300 ml smetany ke šlehání
50 g krupicového cukru
asi ¼ lžičky čerstvě nastrouhaného 
zázvoru
1 citron, kůra jemně nastrouhaná
1 limeta, kůra jemně nastrouhaná  
+ extra k servírování
2 bílky

Troubu předehřejte na 180 °C. Ořechy 
dejte na plech a asi deset minut je na-
sucho opečte, aby jen lehce zezlátly. 
Nechte zchladnout. Piškoty rozdrobte 

prsty do mísy, z ořechů odeberte asi 
175 g a rovněž je najemno rozdrťte 
(válečkem v plastikovém sáčku nebo 
v robotu) a rozdrobené je smíchejte 
s piškoty. Vzniklou směs rozdělte na 
dno servírovacích skleniček nebo 
mističek. Mezitím našlehejte smetanu, 
cukr, zázvor a citrusové kůry dotuha – 
směs by měla mít stejnou konzistenci 
jako lehce našlehaná šlehačka. Ruč-

Pro 8 osob
Příprava: 35 minut + chladnutí

ním elektrickým šlehačem ušlehejte 
bílky dotuha a pak je opatrně vmíchej-
te k smetanovému základu. Vzniklou 
směs rozdělte na ořechový základ 
a dejte na 3–4 hodiny do lednice. Po-
dávejte posypané zbytkem ořechů  
a limetkovou kůrou. 
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170 g másla, rozpuštěného
2 lžíce ořechového likéru
150 g krupicového cukru
120 g hladké mouky
1 lžička prášku do pečiva
65 g holandského kakaa
3 vejce, lehce našlehaná
150 celých lískových ořechů, nahrubo 
nasekaných
120 g velmi kvalitní hořké čokolády, 
nasekané 
čokoládové hoblinky a horká 
(neušlehaná) smetana k servírování

Na čokoládové těsto
225 g hladké mouky 
25 g holandského kakaa
75 g krupicového cukru
75 g dobře vychlazeného másla, 
na kousky
1 lžíce zakysané smetany

1 vejce
50 g hořké čokolády, rozpuštěné, 
zchladlé

1. Troubu předehřejte na 200 °C. 
Kulatou formu s vroubkovanými okraji 
o průměru 24 cm a výšce asi 3 cm vy-
ložte pečicím papírem. Na čokoládové 
těsto dejte do robotu mouku, kakao, 
cukr a máslo a umixujte do směsi po-
dobající se jemnější strouhance. Pak 
přidejte zakysanou smetanu, vejce  
a zchladlou rozpuštěnou čokoládu  
a umíchejte do těsta. Pokud bude pří-
liš lepivé, přidejte trochu mouky. Pak 
z těsta vytvarujte placku, zabalte ji do 
fólie a dejte na 30 minut chladit.
2. Těsto rozválejte do tloušťky 5 mm 
a vyložte jím formu, přesahující těsto 
odřízněte.

Dno dortu propíchejte vidličkou, 
přiklopte pečicím papírem, zatěžkejte 
fazolemi a pečte 10–15 minut dozlato-
va, aby bylo těsto zcela suché.
3. Mezitím v míse smíchejte rozpuš-
těné máslo, likér a krupicový cukr. 
Mouku smíchejte s práškem do pečiva 
a kakaem a směs přidejte k máslové. 
Poté do ní vmíchejte rovněž vejce, 
ořechy a nasekanou čokoládu. 
4. Teplotu v troubě snižte na 180 °C. 
Ořechovo-čokoládovou směs dejte na 
upečený základ, vršek uhlaďte a pečte 
20 minut. Hotové posypte čokoládo-
vými hoblinkami a servírujte s horkou 
smetanou.

Čokoládovo-ořechový dort

Pro 8 osob
Příprava: 25 minut
Chlazení: 30 minut 
Pečení: 35 minut
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Pro 8 osob
Příprava: 20 minut
Pečení: 12–15 minut

Uzavřené v krabičce, 
uložené v suchu a chladu 

vydrží i dva týdny.

Ořechové cookies 

380 g polohrubé mouky
1 lžička jedlé sody
200 g másla
280 g třtinového cukru
2 velká vejce
1 lžička vanilkového extraktu
300 g tmavé čokolády, na kousky
200 g bílé čokolády, nalámané na kousky 
2–3 hrsti sušených brusinek
100 g lískových ořechů, přepůlených 

Troubu předehřejte na 180 °C. V míse 
smíchejte mouku a sodu. V robotu 

našlehejte máslo a cukr do světlé  
a nadýchané hmoty. Pak k ní postupně 
přidávejte moučnou směs, vejce  
a vanilkový extrakt. Nakonec do těsta 
vmíchejte i obě čokolády a ořechy.
Pomocí lžíce těsto odebírejte  
a na plechu vyloženém pečicím pa-
pírem tvořte placičky. Pečte je 12–15 
minut dozlatova.

U nás v Albertu

Vlašská i lísková jádra prodáváme 
ve všech našich prodejnách. Jsou 
té nejvyšší kvality a do receptů se 

hodí naprosto skvěle.
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Do koláče můžete 
použít i naše šmoulí 

jablíčka. Více o nich se 
dozvíte v obsáhlé 

reportáži.

TiP

4 hrušky, oloupané, zbavené jádřince, 
nakrájené na 2,5cm kousky
4 jablka Granny Smith, oloupané, 
zbavené jádřince, nakrájené na 2,5cm 
kousky
2 citrony
55 g krupicového cukru
2 lžíce ořechového likéru
1,5 lžičky mleté skořice
1 lžička mletého zázvoru
1 vanilkový lusk
110 g vlašských ořechů, opražených
1 lžíce třtinového cukru
1 žloutek, našlehaný s 1 lžící mléka
dotuha ušlehaná smetana 
k servírování

Na těsto
400 g hladké mouky + 1 lžíce extra
75 g moučkového cukru
200 g másla, dobře vychlazeného

1. Nejprve udělejte těsto: mouku, cukr 
a dobře vychlazené máslo smíchejte 
do směsi připomínající strouhanku 
– ideálně to jde v robotu. Nechte jej 
puštěný a postupně přilévejte 60 ml 
ledové vody, abyste získali hladké 
těsto. Vytvarujte je do kulatého disku 
a dejte na 30 minut chladit.
2. Mezitím udělejte náplň. Do velkého 
hrnce dejte kousky hrušek, jablek, šťá-
vu z obou citronů, cukr, likér, skořici, 
zázvor, semínka vyškrabaná z vanilko-
vého lusku a 125 ml vody a přiveďte 
k varu. Vařte asi 12 minut, aby ovoce 
změklo, ale nerozpadalo se. Sejměte 
z ohně a nechte zchladnout.
3. Troubu předehřejte na 200 °C. 
Vymažte kulatou dortovou formu 
o průměru 20 cm. Z těsta oddělte asi 
¼ a tu dejte zpět do lednice, zbytek 
těsta vyválejte mezi dvěma archy 
potravinářské fólie do tloušťky 5 mm, 
těstem vyložte dno i boky formy. Dno 
propíchejte vidličkou a dejte na dal-

ších 10–15 minut chladit. Pak přiklopte 
pečicím papírem, zatěžkejte pečicími 
fazolemi a pečte 20 minut dozlatova.
4. Mezitím nasekejte ořechy nahrubo 
a smíchejte je s třtinovým cukrem  
a extra moukou.
5. Upečený základ koláče vyndejte  
z trouby, na dno rozprostřete ořecho-
vou směs a na ni dejte hruškovou (je-li 
v ní stále ještě příliš tekutiny, část ode-
berte nebo přeceďte vše přes cedník).
6. Odebranou čtvrtinu těsta rovněž 
vyválejte do tloušťky 5 mm, nakrájej-
te z něj 20 proužků a udělejte z nich 
ozdobnou poklici na koláč – viz foto. 
Přitiskněte ji k těstu na bocích, pak 
vše potřete vaječnou směsí a pečte 
20–25 minut dozlatova.
7. Servírujte teplé se zakysanou sme-
tanou.

Jablečno-hruškový koláč s vlašskými ořechy

Pro 8 osob
Příprava: 35 minut
Chlazení: 45 minut 
Pečení: 20–25 minut



Nějak samozřejmě vnímám tenhle guláš jako 
podzimní. Už s první lžící zahřeje, a tak 

ještě připomene léto.

Segedínský guláš
Poprvé s Ditou P.

poprvé s Ditou P.
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Segedínský guláš

1 kg vepřového plecka
3 lžíce hladké mouky
4 lžíce rostlinného oleje
1 velká cibule, pokrájená
3 lžíce sladké papriky
1 lžička kmínu
200 ml vývaru
1 lžíce rajčatového pyré
400 g kysaného zelí, 
scezeného a překrájeného
1 kelímek zakysané smetany
sůl, pepř, špetka cukru na 
dochucení, bobkový list

1 Maso nakrájím na dvou-
centimetrové kostky. Na 
mělký talíř nasypu mouku 
a kostky masa v ní stejno-
měrně obalím, přebytečnou 
mouky oklepu.

3 Do kastrolu vsypu cibulku 
a za stálého míchání ji nechám 
dozlatova osmahnout. Pak ji po-
sypu paprikou a kmínem, krátce 
promíchám a stáhnu z ohně, 
aby paprika nezhořkla. Do 
kastrolu vrátím maso, vmíchám 
rajčatové pyré, lehce podliju vý-
varem, osolím, opepřím, přidám 
bobkový list. Kastrol vrátím na 
střední plamen, přivedu k varu, 
přiklopím a dusím 15 minut.

2 V kastrolu hodně ro-
zehřeju olej, kousky masa 
na něm ze všech stran po-
stupně osmahnu a vyndám 
děrovanou naběračkou. 
Část oleje z kastrolu sliju.

4 Přidám scezené a pokrá-
jené zelí, promíchám, přikryju 
a dusím ještě asi 15–20 mi-
nut, až je maso úplně křehké. 
Nakonec přidám smetanu 
a nechám malou chvíli 
povařit. Guláš dochutím solí, 
pepřem a špetkou soli.FO
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Vepřové maso někdy 
nahrazuju krůtím 
a zkusila jsem to 

i s hovězím. 
Vždycky je to 

dobré.

tip

Pro 4–6 osob
Příprava: 20 minut 
Dušení: 30–35 minut
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rady a nápady
Jednodušší  
strouhání sýra    
Nechte se tentokrát in-
spirovat radou pražské 
čtenářky Evy Hrachové. 
Hodit se vám bude  
při přípravě večeří nebo 
dětských svačinek. 
„Aby se tvrdý sýr při 
strouhání nelepil, stačí 
struhadlo pomazat tro-
chou oleje. Nelepí se pak  
na struhadlo ani se ne-
slepuje k sobě a zůstává 
krásně sypký,“ napsala  
a získává tak stokoruno-
vý poukaz. 

Rada čtenáře

Tipy, triky
a rady

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

Ty nejlepší zveřejníme 
a autorovi vždy pošleme 

poukaz na nákup 
v hodnotě 100 korun. 

od vás
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Přepuštěné máslo má jednu úžasnou 
výhodu: při smažení se (téměř) 
nepřipaluje. Skvěle se na něm dělají řízky 
stejně jako zelenina nebo třeba smažený 
sýr (recept na straně 38). A pak, skladovat 
ho můžete i při pokojové teplotě.

Krok 1: Kostku másla až dvě dejte do 
rendlíku, ideálně silnostěnného, plamen 
nechte velmi slabý a máslo zahřívejte.

Krok 2: Nechte odpařit nadbytečnou vodu, 
pěnu sbírejte, dokud nezůstane v rendlíku 
pouze čistý mléčný tuk, zlatavě průzračná 
kapalina. Dávejte pozor, abyste máslo 
nepřipálili. Pěnu můžete použít k maštění 
šišek s mákem, taštiček, nebo do buchet.

Krok 3: Přelijte přes gázu do čisté suché 
skleničky a nechte zchladnout.

Řekněte Ano ořechům

Rubrika Sezona je plná ořechových 
receptů. Ne náhodou, ořechy jsou totiž 
úžasnou surovinou s vysokou výživovou 
hodnotou. A přestože obsahují množství 
tuků, měli bychom je pravidelně jíst. 

Vlašské ořechy
   působí příznivě při léčení srdečně-cév-
ních chorob

   podporují chuť k jídlu
   z jader vlašských ořechů se lisuje vyso-
ce kvalitní olej, který je zdrojem nena-
sytných mastných kyselin. Nachází se 
v něm železo, zinek, selen, vitamin E  
a vitaminy řady B

Lískové ořechy
   obsahují hodně vitaminu E, B,  
ale i hořčíku a fosforu

   jsou lehčeji stravitelné než mandle nebo 
vlašské ořechy

  mají vyšší obsah kyseliny listové 
   obsahují až 62 % tuků a 13 % bílkovin
   neobsahují téměř žádné sacharidy
   dodávají tělu velké množství energie

1 32

Jak udělat přepuštěné máslo



Zeleninové hranolky 
s lučinovým dipem

Pro 4 osoby
Příprava: 15 minut

pro děti
Zdravé svačinky

Nemáš hlad? Ne. Nechceš něco  
k svačině? Ne. Klasický rodinný 

rozhovor všedních dní. So tva 
však člověk dětem ovoce nakrájí, 
chleby namaže a svačinku přinese 
až pod nos, zmizí rychlostí blesku. 
Využijte toho a podstrojujte dětem 

zdravé svačinky!

vzkaz od mámy

250 g lučiny
2–3 hrsti nasekané pažitky
2 hrst nasekané hladkolisté petrželky
2 lžíce mléka
1 lžička slunečnicového oleje 
sůl
2 mrkve
1 okurka
3 řapíky celeru

Lučinu vyklopte do mísy a našlehejte ji 
s pažitkou, petrželkou, mlékem  
a olejem. Podle chuti ji osolte. Zeleni-
nu oloupejte a nakrájejte na hranolky. 
Podávejte společně.

Všechny naše šmloulí produkty mají logo vím co jím, které označuje nutričně hodnotné  a vyvážené 
potraviny. 

TiP

www.albert.cz56
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1 malá cibule, jemně nasekaná
500 g šmoulího rybího filé bez kosti AQ
350 ml zeleninového vývaru
500 g rozmačkaných vařených brambor
1–2 lžíce nasekaného mixu bylinek (petrželku, 
kopru a oregana)
olej na potření

Cibuli dejte na dno širšího hrnce nebo pánve  
s vyšším okrajem, navrch posaďte rybí filé a zalijte 
vývarem. Přiveďte k varu a pak nechte na mírném 
ohni 6–8 minut probublávat, aby se filé uvařilo. 
Sejměte z ohně, rybu vyjměte a nechte zchladnout. 
Vývar přelijte přes sítko, abyste zachytili cibuli. Tu 
poté spolu s bylinkami vmíchejte k bramborám. 
Rybu rozeberte na kousky a opatrně je rovněž 
vmíchejte k bramborám. Podle chuti osolte. Poté ze 
směsi vytvarujte 16 menších karbanátků a dejte je 
na 30 minut chladit.
Před pečením karbanátky potřete olejem a dejte na 
10–15 minut péct do trouby vyhřáté na 170 °C.

V troubě pečené 
rybí karbanátky

Pro 4 osoby
Příprava: 15 minut

Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut
Pečení: 10–15 minut

8 krajíců  šmoulího 
slunečnicového chleba AQ
margarín či máslo na potření
4 plátky šmoulí krůtí šunky AQ
4 plátky šmoulího Eidámku 
30% AQ
4 velké listy salátu
pár koleček ředkvičky a pažitka 
na ozdobu

Chleby si rozložte na pracovní 
plochu a všechny je namažte 
margarínem. Na čtyři z nich roz-
dělte šunku, sýr a salát a přiklop-
te je zbylými chleby. Podávejte 
ozdobené ředkvičkou a pažitkou.

Sendviče
se šunkou

U nás v Albertu

S našimi šmoulími produkty se 
vám bude vařit naprosto skvěle. 
A navíc: obaly s postavičkam 
šmoulů potěší vaše děti. Zkuste 
je postupně všechny.
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reportáž

Milujeme šmouly a šmoulové milují 
Albert. Proto pro vás, naše zákazníky, 
exkluzivně přichystali šmoulí jablíčka.  
Na každém najdete krásnou šmoulí 
siluetu. Jakého šmoulu si do ní dosadíte, 
je už jen a jen na vaší fantazii. 

Zakousněte se do šmoulího jablíčka

Jablíčka od šmoulů? Pochopitel-
ně, trochu nadsázka. Na druhou 
stranu, byli jsme u toho, když 

šmoulí jablíčka „vznikala“, a s jistotou 
víme, že koncem října se v prodejnách 
Albert objeví rovných 30 000 jablek 
se siluetou šmouly. Připravili jsme je 
pro vás ve spolupráci se společností                

EB Fruit, která pěstuje úžasná česká 
jablka ve čtyřistapadesátihektarových 
sadech převážně v Českém ráji.

Ruční práce
„Nejen vánoční komety, letos letí 
šmoulové,“ směje se Michal Adam 
ze společnosti EB Fruit a míří s námi Stylově modré nálepky šmoulů nalepovali pracovníci   společnosti EB Fruit na jablka opatrně, ručně, jednu za druhou.

Reportáž o „vzniku“ šmoulích jablek v sadech Českého ráje
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Zakousněte se do šmoulího jablíčka
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jsou stejně tak jako lepidlo absolutně 
nezávadné, na jablkách budou jeden 
měsíc. Pak jablka ručně očešeme, 
vytřídíme dle velikosti, ta správná usa-
díme do přepravek a teprve pak velmi 
opatrně sloupneme fólii,“ dodává.

Sítě proti úpalu
Odborníci z EB Fruit vybrali 
pro šmoulí jablka poměrně 
malý sad se středně velkými 
jabloněmi, zato obsypanými 
jablky. „Denně tu pracuje 
pouhých osm lidí, za čtyři 
dny musí oblepit přes třicet tisíc 
jablek, nemohou lézt po štaflích, 
jednou být nahoře, podruhé dole, tedy 
jsme mimo odrůdy a chuti jablek řešili 
i stáří stromů a jejich velikost a dobrou 
obslužnost. Stromy jsou tak akorát vel-
ké a na každém je asi šedesát jablek,“ 
vysvětluje Michal Adam. 

Celý sad chrání světlopropustné sítě. 
„Nevypadají bůhvíjak krásně, ale 
funkční jsou maximálně. Chrání jablo-
ně jak proti kroupám, tak proti úpalu. 
Mimoto, šmoulí fólie se nesmí vylepit 
příliš brzy, aby se pod ní pokožka 
jablka nespálila,“ dodává Michal Adam. 
O úspěchu projektu nepochybuje. 
„Naše jablka jsou opravdu výborná, 
takže chuť je daná a fólie taky drží 
dobře. Zbytek je na přírodě, a ta nám 
bývá nakloněná,“ směje se.

Jablka na prvním místě
Společnost EB Fruit neboli East 
Bohemia Fruit je odbytové druž-
stvo tvořené dvanácti ovocnářskými 
firmami pěstujícími ovoce v oblasti 
východních Čech, na území bývalých 

okresů Hradec Králové, Jičín, 
Liberec a Semily. Obhospo-
dařuje celkem 600 hek-
tarů – až na 70 % pěstuje 
jablka, zbytek tvoří višně, 
třešně, hrušky a švestky. 

Roční produkce EB Fruit se 
pohybuje kolem deseti tisíc 

tun ovoce. „Co se jablek týče, 
pěstujeme na našich pozemcích ko-
lem třinácti různých odrůd.  
Mezi nimi i dvě velmi typické a ryze 
české odrůdy – Rubín a Topaz,“ říká 
Jiří Mazánek, jednatel odbytového 
družstva EB Fruit.

do sadů. Naráží tak na to, že od loň-
ského roku pro nás společnost EB 
Fruit připravuje i jablka s betlémskou 
hvězdou.
Právě padla rosa, teplota stoupá 
a bude krásný srpnový den. Pár 
zaměstnanců však dneska (a další tři 
dny znovu) čeká speciální úkol. Ručně, 
opatrně a velmi pečlivě na každé jed-
no jablko nalepit malou, stylově mod-
rou šmoulí nálepku – fólii. „Pro šmoulí 
jablka jsme vybrali odrůdu Jonagold 
Marnika, což jsou krásná celočervená, 
šťavnatá jablka. V místě, kde fólii nale-
píme, zůstane jablko zelené respektive 
žluté a vytvoří se požadovaný kon-
trast,“ vysvětluje Michal Adam. „Fólie 

Stylově modré nálepky šmoulů nalepovali pracovníci   společnosti EB Fruit na jablka opatrně, ručně, jednu za druhou.
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Jedinečná chuť lahodného tvarohu, vyráběného z mléka z vlastního chovu krav, pasoucích 
se v té nejčistší přírodě Beskyd a Orlických hor. To je tvarohový krém Miltráček. 

Vychutnat si jej můžete  s vanilkovou a čokoládovou příchutí. Tvaroh 
není uměle našlehaný ani termizovaný. Díky tomu patří mezi nejzdravější 
mléčné produkty na trhu. Miltráček je ideální svačinou nejen pro děti.

K dostání ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

Vychutnejte si jemný tvarohový krémVychutnejte si jemný tvarohový krém

www.miltra.czfacebook.com/mlekarnamiltra
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napsali jste

V  – vegetariánské 

Hlavní jídla
Brambory zapečené s cibulí 
a čedarem V  9
Čočkové karí V  30
Dýňové lasagne V  12
Houbové rizoto s nivou 15
Houbový tarte Tatin V  10
Chilli con carne 30
Kapustové rolky V  13
Karamelizovaná rajčata 
s kuřecím masem 30
Nudle se zeleninou V  30
Moravský vrabec se špenátem 
a bramborovým knedlíkem 44
Ostrá rýže s krevetami 30
Pečené rizoto 30
Rychlé hovězí ve woku 30
Segedínský guláš 53
Smažený sýr s bramborem V  38
Svíčková s houskovým 
knedlíkem 38
Těstovinová rýže s řepou V  11
Vepřový řízek se salátem 41
 

Polévky
Bramboračka podle 
Anuše Kejřové V  38
Čočková polévka  41
Mexická rajčatová polévka  29
Polévka spravovačka  16

Přílohy, malá jídla, 
svačinky
Bramboráky V  41
Bramborový salát s pestem V  30
Hříbková omeleta V  30
Sendviče se šunkou 57
Snídaňové muffiny   27
V troubě pečené rybí 
karbanátky 57
Zeleninové hranolky 
s lučinovým dipem V  56

Dezerty a sladká 
jídla
Buchtičky se šodó 44
Čokoládovo-ořechový dort 49
Jablečno-hruškový koláč 
s vlašskými ořechy 51
Jablečný koláč 70
Kopečkový koláč 16
Kynutý koláč se švestkami 39
Limetkovo-zázvorová pěna 
s ořechy 48
Nudle s mákem 44
Ořechové cookies 50

rejstřík

Vždy se těším na začátek 
měsíce, kdy vychází váš ča-
sopis. Kromě toho, že ho celý 
přečtu, tak také realizuji. Není 
jeden jediný, z kterého bych 
nevařila. Hlavně vám píši 
proto, že myslíte i na lidičky, 
kteří trpí celiakií. V zářijovém 
čísle vyšly bezlepkové delika-
tesy. A moje dcera tuto nemoc 
má a 11. září slavila svátek 
a já jí upekla mokakarame-
lový dort. Měl veliký úspěch. 
Touto cestou bych vám chtěla 
poděkovat. 
Martina Bachurová

Jsem příznivcem retro 
stylu, a proto jsem vám moc 
vděčná za šmoulománii. 
Se šmouly jsem se vrátila 

do času svého dětství. Milo-
vala jsem modré trpaslíky 
a všechno šmoulí. Kresby 
šmoulů jsem měla natréno-
vané pomalu jako výtvarník 
a tajně jsem si je kreslila 
i ve vyučování. Nyní fandí 
šmoulům i moje dcerka. Díky 
tomu, že já ráda nakupuji 
v Albertu, byť tento není 
umístěn v našem městě, je 
velkým přáním mé dcerky 
mít šmoulíky z Alberta.
Proto mám dodatečnou 
motivaci a už už jsem věřila, 
že mám prvního šmoulí-
ka na dosah. Bohužel mi 
chyběl jeden bod při mém 
posledním nákupu, a tak 
se do Alberta chystám co 
nejdříve, protože bez šmouly 

se nesmím vrátit. Takže 
šmoula už bude brzy členem 
naší rodinky a já vám ještě 
jednou děkuji za prima akci, 
která je nostalgií pro ma-
minky a radostí pro dětičky. 
Marcela Machů
 
Chtěla bych Vám moc poděko-
vat za šmoulíky, tímto jsem se 
zase vrátila do svých dětských 
let, kdy to byl můj nejoblíbeněj-
ší seriál. Dokonce jsem si nene-
chala ujít film v kině a parádně 
se bavila. Samozřejmě že 
sbírám vaše plyšáčky, ještě mi 
jich pár chybí, ale věřím, že je 
stihnu všechny. Zapojila jsem 
celou rodinu, tak nakupujeme 
a nakupujeme. 
Radmila Skládaná

Dopis měsíce
Zářijové číslo pro mě bylo jiné. A to kapitolou Bezlepkové delikatesy. Jak moje mamča, tak 
oba sourozenci mají bohužel tuto omezující bezlepkovou dietu. Moc ráda peču a vařím, jen je 
to tímto zkomplikované. Když jsem listovala již několikátým magazínem Albert v řadě, jako 
správná „mlsná pusa“ jsem se nejdříve podívala na obrázek zasněžených tvarohovomand-
lových koláčků a na druhé straně hned na mokakaramelový dort, a byla jsem v rauši. Hned 
potom mě ale napadlo: „No jo, ale to zas bude lepku.“. A potom mi na oči 
přišel růžový nápis „Bezlepkové“! Udělali jste mi moc velkou radost. 
Doteď jsem se buchtám vyhýbala, ale dodali jste mi chuť a sílu tyhle velmi 
chutně vypadající recepty zkusit. Všechny vypadají opravdu úžasně 
a doufám, že mně se povedou aspoň trochu podobně. Obdivuji vás, že jste 
se do bezlepkových receptů pustili, to jen tak někde nenajdete. A proto 
je magazín Albert jedničkou, nebojí se riskovat a přichází vždy s něčím 
novým. Alena Minaříková, Brno

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 Alena Minaříková.

Vyhrajte 
plný košík 
od Alberta

V příštím čísle, které vychází 6. 11. 2013, najdete:
10x jinak švestková povidla – svatomartinské hody – skvělé večeře – makový věnec

61www.albert.cz



www.fornetti.cz

Od 16. do 22. října 
akce v hypermarketech Albert
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V OCHUCENÍ BYLINKY, PAPRIKA, 
NIVA, KŘEN NEBO ČISTÉ NATUR

www.olma.cz

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.



křížovka, sudoku

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

Správně vyřešená obě sudoku  
(stačí první řádek z každého) 
zašlete do 20. 10. 2013 na adresu:  
ALBERT v kuchyni,  
Ortenovo náměstí 29a,  
170 00 Praha 7, nebo je vyplňte do 
formuláře na www.albert.cz/tajenka.

 Řešení z minulého čísla.

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

Řešení z minula: ŠMOULOVÉ JSOU ZPÁTKY
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Puzzle 41 (Medium, difficulty rating 0.46)
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Puzzle 42 (Medium, difficulty rating 0.58)
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Puzzle 42 (Medium, difficulty rating 0.58)

Puzzle 39 (Medium, difficulty rating 0.46)
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Puzzle 40 (Medium, difficulty rating 0.50)
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Puzzle 39 (Medium, difficulty rating 0.46)
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Puzzle 40 (Medium, difficulty rating 0.50)
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POMŮCKA: 
KRU, OPH, XT

KRAJ VYDAVATEL ČÁST 
OBLIČEJE

ZNAČKA 
KOSMETIKY

VLASTNIT AFRICKÝ 
KMEN

ČÁST VOZU ČERNÍ 
BARONI

PÍSEŇ 
BEATLES

NĚKAM 3. DÍL 
TAJENKY

NÁDOBA 
NA MLÉKO

ZNAČKA 
OERSTEDU

BÁZE DAT 
(ZKR.)

PAPÍR

ROD
TROPICKÝCH
MRAVENCŮ

 
 

SLOVEN- 
SKÁ PŘED- 

LOŽKA

POULIČNÍ 
EL. DRÁHA

POŘAD 
TV NOVA

SOUHLAS

VĚNOVANÁ 
VĚC

JAPON. 
POTÁPĚČKA

ÚSTŘEDNÍ 
AUTOMO- 
TOKLUB

ZKR. SOUH. 
HADONOŠ

NÁZEV 
HLÁSKY

ZKR. RUSKÉ 
VÝZVĚDNÉ 

SLUŽBY

1. DÍL 
TAJENKY
ZNAČKA 

CÍNU

DRUH 
PAPOUŠKA

JAPON. 
OSTROV

HOVĚZÍ 
DOBYTEK

ČÁST 
HOŘÍCÍ 
SVÍČKY

SEDÁTKO 
NA VYVÝ- 
ŠENÉM 
MÍSTĚ

JITŘENKA ČESKÁ 
ŘEKA

TRHAVÁ 
NÁLOŽ

OZNAČENÍ 
ČÍN. LET.

ŘÍMSKÝMI 
ČÍSL. 11
OSOBNÍ 

ZÁJMENO

DOUŠKA 
V DOPISE

BRADAVICE

UMĚLECKÝ 
SMĚR

JIŽ

NA ONO 
MÍSTO

VÍTĚZKA 
SOUTĚŽE 
KRÁSY

ELEKTR. 
NABITÁ 

ČÁSTICE

OSAMO- 
CENA

OTEC 
(KNIŽNĚ)

BÝT 
VYROVNÁN

ANGLICKY 
DUB

BAREL

INIC. BÁS. 
NEUMANNA

LESNÍ 
ZVÍŘE

ANGLICKY 
„PES“

MĚSÍC 
JUPITERA

ZKRATKA 
ABVOLTU
SLOVEN. 

POL. MÍRA

DVOJZPĚV

HLAS 
OVCE

KÓD 
NIZOZEMÍ

SNÍŽENÝ 
TÓN

2. DÍL 
TAJENKY

TAKTIK NĚMECKY 
„JAKO“

Tajenku zašlete do 20. 10. 2013 na adresu: 
ALBERT v kuchyni, Ortenovo náměstí 29a,  
170 00 Praha 7, nebo ji vyplňte do formuláře 
na www.albert.cz/tajenka. Vylosovaný 
luštitel obdrží poukázku na jednorázový ná-
kup v síti prodejen Albert v hodnotě 100 Kč. 
Výherkyní z minulého čísla  
je Zdislava Brudnová  
z Plzně.
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C M Y K

Olomoucké tvarůžky jsou jediným původním českým 
sýrem s nezaměnitelnou chutí i vůní. Na Moravě se tomuto 
sýru říká tvarůžky, v  Čechách syrečky. Pro své jedinečné 
vlastnosti získaly v  roce 2010 chráněné zeměpisné 
označení EU (PGI).

Obsahují pouze 0,6 % tuku a  mají vysoký obsah bílkovin, 
vápníku a ušlechtilých kultur. Při jejich výrobě se nepoužívají 
kromě kuchyňské soli žádné konzervační látky. Tyto vlastnosti 
řadí Olomoucké tvarůžky mezi nejzdravější sýry na našem 
trhu.

Do povědomí veřejnosti se postupem času dostal i  fakt, 
že tvarůžky se nemusejí konzumovat tradičně jen jako 
studený pokrm, ale dají se použít i  jako součást teplé 
kuchyně. Svědčí o tom velké množství receptů 
v  různých  kuchařkách, jedna je dokonce 
Olomouckým tvarůžkům věnována celá. 
Z  té jsme pro Vás vybrali a  vyzkoušeli dva 
recepty. Nechte se inspirovat a budete mile 
překvapeni!

www.tvaruzky.cz

8 ks Olomouckých tvarůžků, 150 g hladké mouky, 1 dl mléka, 
1 vejce, sůl, olej, borůvkový džem, šlehačka, kompotované 
nebo čerstvé ovoce

Z  mouky, mléka, vejce a  soli ušleháme husté těstíčko. 
Do lívanečníku nalijeme trošku oleje, naběračkou trochu 
těsta, vložíme tvarůžek a opět zalijeme těstem. Pomalu 
smažíme až zezlátnou. Hotové lívanečky zdobíme 
borůvkovým džemem, šlehačkou a  ovocem dle vlastní 
chuti.

3 ks vepřových kotlet s kostí, 100 g Olomouckých tvarůžků, 
cibule, hořčice, 500 g steakových bramborových hranolků

Kotlety naklepeme, okořeníme a  potřeme hořčicí. 
Opečeme na pánvi z  obou stran, vložíme do pekáčku, 
posypeme kolečky cibule a  nahrubo nastrouhanými 
tvarůžky a necháme v troubě zapéct. Příloha – steakové 
hranolky pečené v troubě na pečícím papíru bez tuku.

dezert

Tvarůžkové lívanečky
loštické překvapení

Zapékaná kotleta
jednoduchá inspirace
hlavní jídlo



CHLAZENÁ PIZZA.
PŘEDPEČENÁ
V KAMENNÉ PECI.
TENKÉ TĚSTO.

Pravá a originální pizza 
s delikátním korpusem. 
Křehké a křupavé těsto,
výběr těch nejlepších 
přísad a krémová 
chuť sýrů. Tak chutná 
a křupavá, že ji sníš 
celou, i s okrajem.
Naleznete v chlazeném sortimentu 
oddělení ovoce a zelenina.

www.limenajuices.com

Vynikající přírodní šťávy, 100% vylisované
z čerstvého ovoce – pomerančová
s dužinou i bez, citrusová, grapefruitová, 
mandarinková, z červeného ovoce,
ananasová s limetkou. Limeña šťávy
a smoothies hledejte v chlazeném
sortimentu ovoce a zeleniny.

Najdete nás na

OBJEVTE SMOOTHIES!
E 
ES!

Smoothies Limeña jsou pouze
z čerstvého ovoce a neobsahují

nic víc. Ani barviva, ani
konzervační látky, ani vodu,

ani koncentrát, ani žádné jiné
přídavné látky. V porovnání
se šťávami i zasytí, protože

obsahují víc vlákniny z ovoce.

O
é

se může stát tuňákemůůůžžž táááát t ňňňááákk

Jen









kupiny 
HORTIM International, spol. s r.o. 
Kšírova 242, 619 00 BrnoNOSITEL OCEN NÍ ZLATÝ DUKÁT

A CERTIFI KACE ISO 900 2



sladká tečka
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Jablečný koláč
260 g polohrubé mouky
200–220 g třtinového cukru
2 lžičky mleté skořice
227 g másla, změklého,  
na kousky
asi 12 jablek AQ (celkem  
okolo 2 kg)
2 lžíce čerstvě vymačkané 
citronové šťávy

plátky. V míse je smíchejte se zbylou 
skořicí a citronovou šťávou. Pak je vysklá-
dejte do formy – klidně může jejich vrstva 
končit výš než těsto – a posypte zbytkem 
moučné směsi. Pečte 1 hodinu a 15 mi-
nut. Servírujte zchladlé.

Porce koláče servírujte 
s kopečkem zakysané 

sme tany.

Ve velké míse smíchejte mouku, cukr 
a 1 lžičku skořice, pak přidejte máslo  
a prsty smíchejte do směsi připomí-
nající drobenku (pokud bude potřeba, 
přidejte trochu mouky). Dvě třetiny 
vzniklé směsi natlačte na dno  
a boky kulaté formy o průměru 22 cm. 
Troubu předehřejte na 180 °C. Jablka 
oloupejte a nakrájejte na velmi tenké 

Pro 6 osob
Příprava: 25 minut 
Pečení: 1 hodina 15 minut

U nás v Albertu

Naše červená jablka nesou ozna-
čení Vím co jím. Potvrzuje jejich 
kvalitu i prospěšnost. Zkuste je  
do receptu nebo jen tak k svačině.

www.albert.cz70
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