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Milé a milí,
rajčata obsadila v tomto vydání jen tři 
strany s deseti recepty, ale já na ně mám 
milion vzpomínek. Jak jsme je jedli nakrá-
jená na plátky na chlebu s máslem. Nebo 
z vydlabaných dělali rajská kuřátka plněná 
vajíčkovou pomazánkou. Jak jsme doma, 
v panelákové minikuchyni na Jižním 
Městě, pekli z rajčat kečup, protože koupit 
se nedal – celá kuchyň z toho byla zapatla-
ná od podlahy ke stropu – a my taky. S tím 
domácím kečupem jsme pak vařili první 
špagety, které se objevily v samoobslu-
ze Družba, nebo první pizzu z líst-
kového těsta. Taky jsme zavařovali 
zelená rajčata do olejového láku 
s cibulí a česnekem. A mnohem 
později, to už se kečup mohl do-
konce vybírat podle značky, jsme 
s kamarádem Majkem vybudovali 
u jeho chalupy neuvěřitelný skleník. 

Majk postavil krásnou dřevěnou konstruk-
ci, jak kdyby to měl být kanadský srub. 
Rajčatům přivezl v obrovských kanystrech 
z domova – z Kanady – „krmení“. V další 
bedně dokonalý zavlažovací systém. Koupili 
jsme pytle luxusní zeminy. Bylo hotovo. 
Rajčata jsme pravidelně krmili, zavlažovala 
se sama a každé ráno jsme sledovali pokrok 
– byl přímo revoluční. Rostlinky došplhaly 

ke stropu, i když jsme jim podle návodu 
uštipovali konečky. Nakonec jsme 
sklidili – teď to přeženu – pět kilo 
rajčat podivné chuti. Jedno rajčát-
ko nás stálo – nevím, nikdy jsme 

to nepočítali. Ale krásné to bylo. 
Naše první rajčata. Zatím poslední. 
Zkusím to brzy znova, to je jisté.
Dobrou chuť vám přeju

Co máš k svačině?

Až jednou přijde vaše dcera nebo
synek ze školy s brekem, že mu
spolužáci snědli svačinu, připněte
si na zástěru zlatou vařečku. A zí-
tra mu dejte svačiny dvě. Ono se 
to nezdá, ale na „svačinky od
maminky“ se na rozdíl od toho, 
co ke svačině vypadne ze školní-
ho automatu, nezapomíná. Něco 
jako na první vysvědčení se sa-
mými jedničkami. Dobré dětské 
svačiny můžou dokonce nastavit 
stravovací návyky na celý život.

Těstovinový salát
se zeleninou
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Společnost Meggle rozšiřuje řadu mléčných 
bezlaktózových výrobků, Bezlaktózové 
mléko doplňuje o NOVINKU 
Bezlaktózovou smetanu na vaření.

LACT    SE FREE Novinka

Velmi nízký obsah laktózy

Plnohodnotný obsah vitamínů, 
minerálních látek, bílkovin a tuků

Snadno stravitelné, vhodné i pro děti

K dostání na vybraných supermarketech 
a hypermarketech Albert.

www.meggle.cz

LACT    SE

K dostání na vybraných supermarketech 
a hypermarketech Albert.
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Cukry a sacharidy nejsou totéž
Sacharidy dělíme na jednoduché – 
mono a disacharidy, které se 
běžně označují právě jako cukry, 
a na takzvané komplexní sacharidy – 
polysacharidy. Polysacharidy by 
měly být hlavní složkou jídelníčku 
a měly by tvořit cca 50 % z celkového 
energetického příjmu. Jsou totiž 
pro naše tělo výhodnějším zdrojem 
energie. Mezi sacharidy se řadí 
i vláknina, přestože není využívána 
jako zdroj energie.

Na obalech najdou zákazníci po-
ložku sacharidy, případně nápis 
„z toho cukry“; cukry se rozumí 
všechny mono a disacharidy. 

Pozor na prázdné kalorie
Jednoduché sacharidy se nacházejí 
například v medu, ovoci, džusech, 
sladkostech, cukrovinkách a nápojích. 
Rychle se vstřebají a dodávají tělu 
okamžitou, avšak krátkodobou energii. 
Vedle energie nejsou nositelem 
žádné jiné nutriční hodnoty a jejich 

nadbytečný příjem přispívá k rozvoji 
nadváhy, obezity a zubního kazu. 
Obsah jednoduchých sacharidů by 
měl být v našem jídelníčku minimální.  

Místo cukru stévie
Stévie sladká je bylina, jejíž listy po-
užívali již po staletí američtí indiáni 
ke slazení nápojů a pokrmů. Průmy-
slově se ze stévie získává látka ste-
viosid, která je 200–300× sladší než 
sacharóza. Je to dobrá volba namísto 
cukru nebo medu. Stévie je totiž 
prakticky neenergetická. Vhodná je 
i pro diabetiky.

Sladit se á
 zdrvě!

Sacharidy jsou hlavním zdrojem naší energie pro veškeré pochody v organismu. Denní dávku však 
mnozí z nás překračují. Spolu s tuky tak sacharidy bývají hlavní příčinou přibírání na váze. Naučte 
se příjem sacharidů kontrolovat. Pomůže vám i logo Vím, co jím.

Logo Vím, co jím za vás 
ohlídá, abyste v potravi-
nách přijímali přiměřené 
množství přidaných cukrů. 
Najdete ho i na obalech nové 
řady potravin se Šmouly.

Chcete se naučit správně orientovat při výběru potravin? Máte strach z „éček“ a tápete, jestli na obalech sledovat 
surovinové a nutriční složení nebo právě obsah přídatných látek? Vše osvětlí prof. ing. Jana Dostálová, CSc., 
v rámci workshopu z cyklu Akademie zdravého životního stylu 23. září v Praze. Více informací o akci se dozvíte 
na www.vimcojim.cz v záložce Akce.



Dopřejte zdravé rybí maso

nejen sobě, ale i svým dětem. 

Je důležité pro jejich zdárný vývoj.       

Ve vybraných hypermaketech Albert

hledejte oblíbené sladkovodní ryby   

z produkce Rybářství Třeboň®.

dra é r bí

www.trebonskykapr.cz
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Inspirace a recepty najdete na stránkách

www.trebonskykapr.cz

PODKOVA PRO ŠTĚSTÍ NA CELÝ ROKPODKOVA PRO ŠTĚSTÍ NA CELÝ ROK

... nejen školní... nejen školní
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až 21x SEAT IbizaZA DVĚ HORALKY           

21x Xbox 360 

s Kinectem

21O balíčků

od Sedity!
Kup 2 Horalky od Sedity a pošli SMS. 

Více na www.horalkysoutez.cz

Nabídka platí od 21. 8. do 10. 9. 2013 ve všech prodejnách Albert.soutěž
VE VELKÉM FINÁLE ČEKÁ NA 21 FINALISTŮ AŽ 21 AUTOMOBILŮ! 

21. září 2013 od 14.00 hod. Centrum Chodov (Praha 4). Přijď jim fandit!
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Večeře
pozdního léta

Ve vzduchu je 
pořád cítit léto, 
ale chutě se už 
sbíhají na něco 
přece jen 
vydatnějšího. 
Neodhánějte 
od sebe zeleninu 
ani bylinky, 
ale přidejte 
těstoviny, maso, 
rýži anebo sýry.
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od pondělí do pátku

www.albert.cz10



CENA ZA PORCI

28 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.

Těstoviny s pečeným 
lilkem

2 větší lilky, nakrájené na středně 
velké kostičky
1 palice česneku AQ
2 dlouhé chilli papričky
80–100 ml olivového oleje AQ
sůl, pepř
400 g těstovin Cornetti Rigati
hrst bazalkových lístků AQ
400 g polotučného tvarohu AQ

Troubu předehřejte na 200 °C. Kostky 
lilku, stroužky česneku, chilli papričky 
(v celku) dejte na plech. Promíchejte 
s olejem, solí a pepřem a pečte 25–
30 minut, dokud lilek nezměkne. Těs-
toviny uvařte podle návodu na obalu, 
pak je sceďte, vraťte do hrnce. Stroužky 
česneku vymačkejte ze slupek, paprič-
ky nasekejte a obojí vmíchejte k těs-
tovinám. Přidejte rovněž lilek, bazalku 
a tvaroh. Ihned podávejte.

5 večeří do 30 korun za porci

Pro 4 osoby
Pečení: 25–30 minut
Příprava: 20 minut

11www.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

27 KčPro 4 osoby
Příprava: 25 minut

Dýňové rizoto
1 lžíce olivového oleje
1 červená cibule, nasekaná
3 pikantní, ostřejší, pevnější klobásky
200 g dýně, oloupané, nakrájené  
na menší kostičky
½ lžičky chilli koření AQ
370 g dlouhozrnné rýže AQ
750 ml kuřecího či slepičího vývaru AQ
2 cukety, na plátky
rukola k podávání AQ

Větší, širší hrnec rozpalte na střed-
ním ohni, přidejte olej, cibuli, kolečka 
klobásy, dýni a chilli koření a opékejte 
2–3 minuty nebo dokud cibule ne-
změkne. Vsypte rýži a minutu opékejte. 
Vlijte vývar a přiveďte k varu. Poté sniž-

Skvělá jsou v receptu  
i silnější kolečka 

španělského choriza.

te plamen a přiklopené vařte 15 minut 
nebo dokud rýže neabsorbuje veškerou 
tekutinu. Vmíchejte cukety a 2 minuty 
prohřejte. Podávejte s rukolou.

www.albert.cz12
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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.

Vydatná 
pizza 
80 ml barbecue omáčky
80 ml rajčatové 
omáčky 
s česnekem AQ
4 libanonské 
chleby
200 g 
špenátových 
lístků AQ, 
zavadlých
240 g 
grilovaného 
kuřete
250 g cherry rajčat, 
rozčtvrcených
sůl, pepř AQ
180 g mozzarelly AQ

Troubu předehřejte na 200 °C. Bar-
becue a rajčatovou omáčku smíchej-
te v míse. Chleby rozložte na plech 
vyložený pečicím papírem a potřete je 
směsí omáček. Navrch rozdělte špenát, 
natrhané kuře, cherry rajčata, osolte, 
opepřete a přidejte natrhanou mozza-
rellu. Pečte 12 minut.

CENA ZA PORCI

26 KčPro 4 osoby
Příprava: 5 minut
Zapečení: 12 minut

Právě se vám sbíhají sliny 
nad nejlepší a nejrychleji 
udělanou pizzou na světě.

13www.albert.cz



CENA ZA PORCI

29 Kč
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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.

Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut
Grilování: 10 minut

Vepřové kuličky 
s ředkvičkovými tzatziki
2 cibule AQ
500–600 g mletého vepřového masa AQ
100 g strouhanky
1,5 lžičky oregana AQ
1–2 vejce AQ
2 stroužky česneku, utřené nožem
sůl
15 ředkviček, nasekaných
250 ml řeckého jogurtu
olej 
4 rajčata, nakrájená
chleba k podávání

Polovinu jedné cibule nakrá-
jejte na tenké plátky, zbytek 
i druhou na kostičky. Mleté 
hovězí maso smíchej-
te se strouhankou, 
kostičkami cibule, ore-
ganem, vejci a po-
lovinou česneku. 
Podle chuti osolte. 
Dobře promíchej-
te a vytvarujte 
masové kuličky. 
Zbylý rozmělněný 
česnek smíchejte 
s ředkvičkami 
a jogurtem a dejte 
do chladu. Kuličky 
potřete olejem 
a opečte je na grilo-
vací pánvi – z každé 
strany 4–5 minut. 
Plátky cibule smíchejte 
s rajčaty, osolte a po-
dávejte ke karbanátkům, 
spolu s tzatziki a chlebem.

www.albert.cz14
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CENA ZA PORCI

30 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.

Kuřecí quesadilly
300 g pečených nebo grilovaných 
kuřecích paliček, maso obrané
1–2 jalapeño papričky, nasekané
svazek koriandru AQ
čedar, strouhaný, podle chuti
6–8 pšeničných tortill AQ
olivový olej
1–2 avokáda
200 g cherry rajčat
sůl AQ, pepř
skrojky limety k podávání

Kuřecí maso smíchejte s nasekanými 
papričkami, dvěma třetinami naseka-
ného koriandru a čedarem podle chuti. 
Dvě tortilly položte na pracovní plochu, 
na každou dejte šestinu směsi kuře-
te a sýru, přiklopte dalšími tortillami 
a pokračujte ve vrstvení až do spotře-
bování všech tortill a kuřecí směsi – 
končit musíte tortillami. Pak obě vzniklé 

quesadilly potřete olejem a z každé 
strany je opečte 5–6 minut. Avokáda 
oloupejte, nakrájejte na kousky, smí-
chejte je s cherry rajčaty, solí, pepřem 
a olejem. Podávejte s tortillami, zby-
lým koriandrem a skrojky limety.

Pro 4 osoby
Příprava: 35 minut

Čerstvě vymačkaná šťáva 
z lime ty chuť quesadill 

správně doladí.

15www.albert.cz



Jeden pro druhého
Margareta a Marek vnímají každé jídlo jako malý 
svátek. A může to být polévka, pečené buřty nebo 

tříchodové menu francouzské kuchyně. 

u nás doma

Jídlo si tenhle mladý pár velkých sympaťáků umí užít za všech okolností. Marek je specialista na polévky, grilovaná masa a improvizace, Margare ta zase ráda peče. Ať už dezerty, nebo zeleninu či nákypy. A úplně nejraději tráví čas v kuchyni spolu! 

www.albert.cz16



400 g vepřové panenky, v celku
2 stroužky česneku, rozmělněné
1 lžíce plnotučné hořčice
2 lžíce olivového oleje
sůl, zelený pepř
1 střední červená cibule
pár snítek rozmarýnu

Na zapečené brambory
800 g nových brambor 
máslo na vymazání
sůl
250 ml smetany
2 stroužky česneku, rozmělněné
100 g parmazánu

Omytou a osušenou panenku zbavte 
přebytečných blan, potřete ji směsí 
česneku, hořčice a olivového oleje, 
osolte ji a opepřete a dejte na mini-
málně 30 minut odležet do chladu. 

Vepřová panenka s gratinovanými bramborami
Pak ji zprudka ze všech stran opečte 
na pánvi, přendejte do zapékací mísy 
a zasypte tence pokrájenou cibulí. 
Pečte v troubě předehřáté na 180 °C 
asi 10 minut. Poté panenku obraťte, 
přidejte pár snítek rozmarýnu a při-
klopené 20 minut dopečte. Vyndejte 
z trouby, nechte asi 2 minuty stát, 
teprve pak maso nakrájejte na ten-
ké plátky. Podávejte se zapečený-
mi bramborami: oloupané, omyté 
brambory nakrájejte na centimetrové 
plátky, dejte je do vymazané zapékací 
mísy, každou vrstvu vždy osolte a pře-
lijte zahřátou smetanou s česnekem 
a posypte parmazánem a při 180 °C 
pečte asi 30 minut. 

Pro 4 osoby
Příprava: 10 minut + odležení 
Pečení: 30 minut

17www.albert.cz



u nás doma

Pro 4–6 osob
Příprava: 20 minut  + chlazení
Pečení: 1 hodina 15 minut FO
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Dýňová polévka
s praženými mandlemi
700 g dýně Hokkaido
1–2 stroužky česneku 
750 ml zeleninového vývaru
150 ml smetany na vaření
sůl, pepř
muškátový oříšek
4 lžíce mandlových lupínků 

Omytou a semínek zbavenou dýni Hokkaido nakrájejte 
na malé kousky. Spolu s rozmělněnými stroužky česne-
ku je dejte do hrnce a zalijte vývarem. Na mírném ohni 
vařte 30 minut, aby dýně změkla. Poté rozmixujte tyčo-
vým mixérem, vmíchejte smetanu, zahřejte a dochuťte 
solí, pepřem a lehce i muškátovým oříškem. Polévku 
ozdobte nasucho opraženými mandlovými plátky.

Tvarohový koláč s meruňkami
100 g hladké mouky
1 lžička kypřicího prášku do pečiva
100 g másla
100 g třtinového cukru
1 vejce

Na náplň
1 plechovka kompotovaných meruněk, na kousky
250 g ricotty nebo jemného tvarohu
1 zakysaná smetana
2 velká vejce
50 g krupicového cukru
1 sáček vanilkového cukru 

Troubu předehřejte na 160 °C. V míse smíchejte mouku 
s kypřicím práškem, máslo a cukr. Přidejte vejce a uhněť-
te do těsta. Vyložte jím vymazanou koláčovou formu 
a pečte cca 25 minut, dokud těsto nezezlátne. Na upeče-
ný korpus dejte meruňky a zalijte je směsí ricotty či tva-
rohu, zakysané smetany, vajec a obou cukrů. Poté pečte 
asi 50 minut, dokud náplň takzvaně „nesedne“. Nechte 
vychladnout a pak dejte na další 4 hodiny do chladničky. 
Teprve poté podávejte.

Pro 4 osoby
Příprava: 15 minut 
Vaření: 30 minut

Polévku můžete ozdobit  
i křupavými plátky smažené 

slaniny.

www.albert.cz18



Naše produkty si můžete zakoupit v prodejnách Albert.

VYROBENÁ TRADIČNÍM
MÁSLAŘSKÝM ZPŮSOBEM

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

ZLATÁ HANÁ
máslová příchuť 300g

Lahodný rostlinný tuk, který lze snadno 
rozetřít, ale také použít v mnoha 

aplikacích studené a teplé kuchyně. 
Vyvážený poměr omega -3- 

a omega -6- mastných kyselin.

www.olma.cz

NOVINKA



Šmoulí produkty děti potěší, 
budou jim chutnat a vy 
máte vyhráno: všechny mají 
kvalitu potvrzující logo Vím, 
co jím.

Osvěžení pro každý den
Díky „šmoulí“ pramenité vodě, ochuceným nápojům a nízkoenergetickým 
nápojovým koncentrátům už si nemusíte lámat hlavu s pitným režimem 
svých dětí. Přibalte jim je do školy! Jahodové pyré je pak třešinkou na dor-
tu. Krásně osvěží a školáci si jej jistě rádi dají po náročném dnu. Zvláště pak 
v září, na začátku školního roku. Koncentrát i pyré jsou slazeny stévií, takže 
se nemusíte bát žádného nadbytečného cukru.

novinky

Hurá pro 
vlákninu
Celozrnné pše-
ničné chlebíčky 
mají vysoký 
obsah vlákniny. 
K svačině jsou 
přímo ideální.

Bez lepku
Bezlepkové 
kukuřičné 
křupky jsou 
ideálním zdro-
jem vlákniny. 
Více o nich  
v reportáži  
na straně 60.

Jahody  
v hlavní roli
Dobrůtka Ja-
hůdka obsahuje 
méně cukru než 
džem a přitom 
chutná navýsost 
skvěle! 

K svačině i večeři
Slunečnicový chléb se 
dětem nikdy nepřejí. 
Můžete jej rozpékat 
a mazat třeba „šmoulí“ 
jahodovou dobrůtkou 
nebo z něj připravit 
svačinu do školy.

www.albert.cz20



Logo označuje potraviny, které jsou nutričně hodnotné. Obsa-
hují omezené množství nasycených a transmastných kyselin, 
přidaných cukrů a soli, a naopak více vlákniny.

Pro mlsouny
Krůtí nebo vepřovou 
šunku šmoulové 
vřele doporučují jako 
zdroj bílkovin. Chut-
ná výborně a pro děti 
je skvělá.

Bez sýru to nejde
Nová řada plátkových Eidámků uspokojí 
každého. Všechny tři druhy jsou bez 
přidaných barviv a konzervantů, takže 
dětem dáte jen to nejlepší.

Žádné kosti
Nebyli by to zkrátka šmoulové, aby 
dětem nepřichystali zdravou rybu. 
Velmi kvalitní rybí filé má navíc tu 
výhodu, že je bez kostí.

Lahodné perly
Dají se jen tak uzobávat, dají se dát 
do salátů nebo třeba těstovin. 
V nich se tyhle mozzarellové tře-
šinky bez přidaných konzervantů 
krásně rozpustí.

100% ovoce
Stoprocentní ovocnou 
šťávu přinášejí šmoulo-
vé ve třech variantách: 
jablko, multivitamin 
a pomeranč. Všechny 
chutnají náramně!

Mléko do školy
Ochucená mléka děti milují. 
Vybrat si teď můžou mezi 
banánem, jahodou, kakaem 
nebo vanilkou. A vy víte, 
že jim rádi dopřejete zdroj 
vápníku a dalších důležitých 
složek pro jejich správný 
vývoj.

21www.albert.cz



vzkazy od Alberta

Před dvěma lety zachvátila prodejny 
Albert šmoulí mánie. U příležitosti 
premiéry filmu Šmoulové jste s námi 
po celý konec léta sbírali kartičky 
s 3D efektem do sběratelského alba 
a hrdiny filmu si velice oblíbili. 

Právě nyní se šmoulové vrátili 
do kin s druhým dílem filmu 
a nevracejí se jenom do kin, ale 

i do prodejen Albert. A nepřicházejí 
sami, jsou tu noví neplechové Vexy 
a Hackus, které stvořil Gargamel 
proto, aby získal všemocnou 
kouzelnou šmoulí esenci. Jestli se 
mu ji podaří získat, zjistíte v kinech, 
ale z Alberta si nyní můžete hrdiny 
nového filmu odnést v podobě 
plyšových postaviček.

Seznamte se:
Hackus a Vexy

www.albert.cz22
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Připravili jsme pro vás šest plyšových figurek, které jsou, stejně 
jako opravdový šmoula, velké jako tři jablíčka. Odneste si je 
za svoje nakupování domů. Získat můžete Taťku Šmoulu, Koumáka, 
Šmoulu Nešiku, Šmoulinku, ale i neplechy, stvořené Gargamelem – 
uličnici Vexy a neposedného Hackuse.
Za každých 200 Kč nákupu teď totiž v prodejnách Albert dostanete 
1 šmoulí bod a za 7 takových bodů je plyšový šmoula váš! Nalepte 
si našmoulené body na sběratelskou kartičku a zastavte se 
na informacích a infopokladnách v prodejnách Albert – na každý 
týden jsme pro vás připravili jiné Šmouly – v našich letácích  
i prodejnách zjistíte, které Šmouly můžete aktuálně za nákupy získat 
do 24. září nebo do vyčerpání zásob v jednotlivých prodejnách.

na internetu

Šmoulové se nevracejí jen do pro-
dejen Albert, ale i na náš web, kde 
jsme pro vás připravili celou řadu 
zábavných i vzdělávacích her. Na 
stránkách albert.cz/smoulove 
mohou soutěžící hledat po celém 
světě poztrácené šmouly. Když je 
objeví, musí odpovědět na zálud-
nou otázku a tím šmoulu zachrání. 
I když… celá hra je trochu kompli-
kovanější, ale nechceme vám pro-
zatím kazit překvapení. Na úspěšné 
zachránce čeká odměna v podobě 
šmoulích dárků. Kromě toho si 
na naší speciální stránce můžete 
zahrát další zábavné hry, prohléd-
nout plyšáky šmoulů či zalistovat 
aktuální šmoulí akční nabídkou 
v prodejnách Albert. 

A pro naše fanoušky 
na Facebooku Albert 
ČR jsme připravi-
li jednoduchou hru 

puzzle s tematikou šmoulů – i zde 
nejrychlejší řešitele 
šmoulové v Alber-
tu odmění malým 
dárkem. Ať už bu-
dete mít ve hrách 
štěstí nebo ne, 
těšíme se, že si čas 
se Šmouly užijete.

7 bodů = plyšový 
šmoula

200 Kč nákupu 
= 1 bod

Nakupujte
a získávejte 

plyšové šmouly!

Za našmoulené body si plyšové šmouly vyzvedněte na informacích.

Jeden šmoula za 7 bodů,1 bod za 200 Kč nákupu.

Nabídka platí od 21. 8. do 24. 9. 2013 nebo do vyčerpání zásob v jednotlivých prodejnách.Nabídka se nevztahuje na nápoje podávané z postmixů, combo menu a občerstvení značkových restaurací.

Smurfs™ & © Peyo 2013 Lafi g B. Movie © 2013 SPAI/CPII. All Rights Reserved.

LB_Smoula_FIN_Bonus karta_90x50.indd   2
11.7.13   15:28

LB_Smoula_FIN_Bonus karta_90x50.indd   1

11.7.13   15:28

Seznamte se:
Hackus a Vexy

Šmoulí body nalepte 
na sběratelskou kartičku

Plyšáci jsou
velcí jako

praví
šmoulové.



Když se holky dozvěděly, že šmoulové jsou 
velcí jako tři jablíčka, a navíc mají toto ovoce 

nejradši, hned jablka naplnily a upekly.
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jablka
Pečená



6 jablek
velká hrst rozinek
2 lžíce třtinového cukru  
+ na posypání
1 lžička mleté skořice
máslo

1. Pomocí ostrého nožíku nebo 
vykrajovače vyřízněte z jablek 
jádřince. (Dětem pomozte, aby 
se neřízly.) Jablka pak vyskládejte 
do zapékací mísy.

2. V misce smíchejte rozinky, 
cukr a skořici a směs natlačte do 
středu jablek namísto jádřinců.

3. Na každé jablko dejte po-
řádnou lžičku másla a zasypte 
cukrem. Dejte na 20 minut péct 
do trouby vyhřáté na 180 °C. 

Pečená jablka

Pro 6 osob
Příprava: 20 minut 
Pečení: 20 minut

U nás v Albertu

Na pečení jsou skvělá naše jablka, 
která se krásně červenají. Dovnitř 

dejte rozinky Albert Quality. 

Polovinu rozinek můžete 
klidně nahradit sekanými  
ořechy, mandlemi nebo 
obojím. Místo cukru 

zkuste tekutý 
lesní med.

TiP
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Děkujeme následujícím obchodním partnerům za podporu
v kampani Šmoulové jsou zpátky v prodejnách Albert. 

®

Šmoulové jsou zpátky_183x111,5.indd   1 13.08.13   15:55



Jejich krásné barvy a tvary jako by si přímo 
říkaly o to, přičichnout si k nim, rozkrojit je a pak 
vařit, péct, vařit, péct a tak pořád donekonečna.

1 kg středních, soudečkových cherry 
rajčat
olivový olej na zastříknutí
2 lžičky balzamikového octa
1 lžíce hnědého cukru
4 stroužky česneku, nasekané 
najemno
1 lžíce sušeného tymiánu
svazek čerstvého tymiánu

1 Domácí sušená rajčata

10x jinak

Rajča ta

Troubu předehřejte na 100 °C. 
Rajčata podélně přepulte a jed-
no vedle druhého je vyskládejte 
na plech vyložený pečicím 
papírem, a to řezem nahoru. 
Zastříkněte je olejem a balza-
mikem, posypte cukrem, čes-
nekem a veškerým tymiánem. 
Pečte minimálně 4 hodiny. 

27www.albert.cz



10x jinak

5 Rajčatové koláče se sýrem
3 celé palice česneku | 2 lžíce 
olivového oleje | sůl, pepř | 375 g 
listového těsta | 2 lžičky dijonské 
hořčice | pár kapek medu | 325 g 
cherry rajčat, barevných | 1 vejce | 
150 g měkkého kozího sýru | hrst 
bazalky

Troubu předehřejte na 190 °C. Seříznu-
té palice česneku zastříkněte lžící oleje, 
osolte, opepřete a zabalené v alobalu 
pečte 50 minut. Z rozváleného těsta 
vyřízněte 4 kola o průměru 14 cm, 
mírným zarolováním dovnitř vytvořte 
okraje, dna propíchejte vidličkou a dejte 
na 30 minut chladit. Teplotu v troubě 
zvyšte na 200 °C. Vychlazený upečený 
česnek vymačkejte do mísy a smí-
chejte ho s hořčicí, zbytkem oleje, solí 
a pepřem. Vzniklou směsí potřete dna 
koláčů, na ně rozdělte přepůlená raj-
čata, osolte a opepřete. Okraje koláčů 
potřete vejcem, navrch rozdrobte sýr 
a pečte 25–30 minut. Posypte bazalkou.

6 Mražené Bloody Mary
675 g mražených cherry rajčat |  
180 ml dobře vychlazené vodky |  
120 ml čerstvě vymačkané limetové 
šťávy | 1 lžíce nastrouhané ředkvičky | 
1 lžička omáčky Tabasco | sůl, pepř | 
řapíky celeru k podávání

Zmrazená rajčata dejte spolu s vodkou, 
limetovou šťávou, ředkvičkou, ta-
baskem, solí a pepřem do mixéru  
a rozmixujte do hladkého hutného 
pyré. Podávejte s řapíky celeru. 

7 Rajčatová salsa 
6 velkých rajčat, na malé kostičky |  
2 stroužky česneku, rozmělněné | 
½ červené cibule, najemno nasekaná 
| 60 ml olivového oleje | 3 lžičky 
balzamikového octa | špetka cukru | 
2 lžíce nasekané hladkolisté petrželky 
| rybí prsty k podávání

Všechny přísady na salsu smíchejte 
a dejte na 2 hodiny chladit. Skvěle se 
hodí ke smaženým rybím prstům.

8 Čerstvá rajčatová omáčka
200 g těstovin linguine | 1 červená 
chilli paprička | 2 šalotky | 1 lžíce 
olivového oleje | kůra z 1 citronu |  
1 lžíce červeného vinného octa |  
2 lžičky cukru | 300 g rajčat | sůl, pepř 
| 125 g mozzarelly, na kousky | hrst 
bazalkových lístků 

Těstoviny uvařte podle návodu na oba-
lu. Mezitím v mixéru rozmixujte chilli 
papričku, šalotky, olej, citronovou kůru, 
ocet, cukr, rajčata. Podle chuti osolte  
a opepřete. Těstoviny sceďte, smíchejte  
s omáčkou, mozzarellou a bazalkou.

9 Ostrá rajčata z pánve 
2 klobásky chorizo, na kolečka |  
1 cibule, nasekaná | 2 stroužky 
česneku, na plátky | 1 lžička pálivé 
papriky | 1 lžička kmínu | 400 g cherry 
rajčat | 1 citron | 400g plechovka 
cizrny | sůl, pepř | čerstvé bylinky 
k posypání | opečený chléb k podávání

V pánvi opékejte chorizo, cibuli a čes-
nek asi 5 minut, aby chorizo zhnědlo.  
Vmíchejte papriku a kmín a po chvíli 
rovněž rajčata, citronovou šťávu a cizr-
nu a nechte probublávat asi 10–15 mi-
nut. Dosolte a dopepřete. Podávejte 
posypané bylinkami a s chlebem.

10 Rajčatová polévka 
12 rajčat, přepůlených | 225 g mrkve, 
nakrájené | 10 stroužků česneku | 
4 lžíce olivového oleje | sůl, pepř | 
1 lilek, na kousky | 400g plechovka 
cizrny | 2 lžičky kari | koriandr 
a chleba k podávání

Troubu předehřejte na 200 °C. Na 
plech vyskládejte rajčata, mrkev, čes-
nek, zastříkněte 2 lžícemi oleje, osolte 
a opepřete. Na druhý plech dejte lilek 
promíchaný s cizrnou, zbylým olejem, 
kari, solí a pepřem. Naráz pečte asi 
45 minut. Pak přísady z plechu s rajčaty 
rozmixujte a nalijte do hrnce, přidejte 
vše z druhého plechu a zalijte asi litrem 
vody. Přiveďte k varu, dosolte, ozdobte 
koriandrem a podávejte s chlebem.

2 Bruschetta 
8 středně velkých rajčat | 70–80 ml 
olivového oleje | svazeček bazalky |  
2 hrsti nasekaných kaparů | sůl, pepř | 
8 plátků bagety | 3 stroužky česneku

Rajčata přepulte, vydlabejte semínka 
a teprve pak nakrájejte na kostičky. 
V míse je promíchejte s olejem, natrha-
nou bazalkou a kapary, osolte a ope-
přete. Plátky bagety nasucho opečte 
v troubě, potřete česnekem, navrstvěte 
na ně rajčatovou směs. 

3 Rajčata pečená s vejci
4 velká rajčata | sůl, pepř | 1/2 hrnku 
mražené kukuřice | 2 velká vejce |  
2 lžičky nasekané pažitky | 
nastrouhané pecorino či parmazán

Troubu předehřejte na 180 °C. Zapé-
kací mísu vyložte pečicím papírem. 
Rajčatům seřízněte vršky – téměř nad 
půlkou, aby se vám dobře plnila. Poté 
opatrně lžičkou vydlabejte vnitřky 
rajčat s jadérky, ale snažte se neporušit 
dužinu. Rajčata dobře osolte a opepřete 
a rozdělte do nich kukuřici. Zalijte směsí 
vajec a pažitky. Posypte sýrem a pečte 
45–50 minut. Podávejte teplé.

4 Středozemní rajčatový salát 
1,25 kg rajčat různých tvarů i barev | 
½ červené cibule, pokrájená | sůl | 
1,5 lžičky třtinového cukru | svazek 
hladkolisté petrželky, nasekaný |  
2 lžíce sherry octa | 4 lžíce olivového 
oleje + na zastříknutí | 1 stroužek 
česneku | 50 g mandlových plátků, 
opražených | 6 plátků šunky Serrano | 
75 g plátků parmazánu | 

Rajčata nakrájejte na kolečka, posypte 
je kolečky cibule, osolte a pocukrujte 
asi ½ lžičky cukru. Nechte 10 minut 
stát. Petrželku, ocet, olej, zbylý cukr, 
česnek, polovinu mandlí a špetku soli 
rozmixujte v robotu do konzistence 
pesta – bude-li to nutné, přidejte vodu. 
Dresinkem potřete rajčata, posypte 
zbývajícími mandlemi, přidejte šunku 
a parmazán a zastříkněte olejem. FO
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10x jinak

Keříková rajča ta  
se skvěle hodí  
na nadívání.

Cherry rajča ta 
použijte na mražené  

Bloody Mary.

Oválná rajča ta 
pokrájejte  
do salátů.

Soudečková 
cherry rajča ta 
zkuste usušit.

Na jakýkoliv druh si 
vzpomenete, máme ho 

pro vás!

od nás

Nemusíte je ani 
krájet.

Barevnými 
cherry rajča ty 
ozdobte koláče.

Oranžová 
rajča ta pokrmy 

obveselí.

Pár kuliček můžete 
přibalit školákům 

ke svačině.

Rajča ta v hroznu  
se budou vyjíma t  
na obložené míse.

Minioválná rajča ta 
jsou plná šťávy.

Cherry rajča ta  
na větvičce upečte  

v troubě. 

Krásná velká rajča ta pa tří 
třeba na pizzu nebo k dušení.

Rajčata
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K dostání ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

 NOVINKA

bez konzervačních látek



spolu u stolu

opět s vámi
Šmoulové
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450 g mouky (1 : 1 hladká 
s polohrubou)
2 lžičky kypřicího prášku 
180 g strouhaného ementálu
150 g dětské vepřové šunky
150 g ananasu, na kousky
160 ml slunečnicového oleje
2 lžíce rajčatové passaty
2 vejce
250 ml podmáslí

Troubu předehřejte na 180 °C. Obě 
mouky, kypřicí prášek, 120 g ementá-
lu, šunku a ananas smíchejte v míse. 
V jiné misce našlehejte olej, passatu, 
vejce i podmáslí a pak tuto směs 
vmíchejte k moučné. Vzniklé těsto 
rozdělte do dvanáctimístné formy 
na muffiny, posypte zbylým sýrem 
a pečte 30 minut nebo dokud těsto 
ulpívá na zapíchnuté špejli.

Svačinky do školy, na výlet, na hřiště 
nebo jen tak na doma musí dětem hlavně 
chutnat. Líbit se jim. Překvapovat. Být 
vtipné a hravé, jako jsou jejich kamarádi 
– šmoulové. Na vás je už jen jedna 
maličkost: nenechat se strhnout tou 
rozverností a myslet i na zdraví dětí. 
Inspirujte se našimi svačinkami.

Slané muffiny s ananasem

Na 12 kousků
Příprava: 15 minut 
Pečení: 30 minut

Příště 
můžete 

nahra-

dit ana
nas po

krájen
ý-

mi nebo 
nastro

uhaným
i 

jablky.



spolu u stolu

Pro 4 osoby
Příprava: 15 minut

Tuňákové wrapy
2 konzervy tuňáka ve vlastní šťávě, 
maso okapané
150 g bílého jogurtu – již vykapaného 
přes jemné plátno
sůl
2 lžíce pažitky
4 tortilly
1 avokádo, na plátky
1 menší okurka, na dlouhé tenké plátky
8 salátových listů

Tuňáka nechte okapat a pak jej v míse 
rozmíchejte s jogurtem, solí a pažitkou. 
Tortilly rozložte na pracovní plochu, 
k jedné straně rozdělte tuňákovou směs, 
poklaďte plátky avokáda a okurky, navrch 
listy salátu. Zarolujte, překrojte na polovi-
ny a podávejte.

Jsou skvělé, krásně se jedí  a těm, kte-ří mají místo tuňáka radši 
šunku, 

ji dopřejte.
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… žádné příbory, žádný  
dospělý dozor, jen my  

a šmoulové.

nejvíc vyhládne venku. Hlavně když je pořád co dělat.  A bublifuk, ten je nesmrtelný…

35www.albert.cz



Cuketové řezy
12 plátků celozrnného chleba, 
bez kůrek
máslo na namazání
1 lžíce olivového oleje
1 červená cibule, nasekaná
2 stroužky česneku, rozmělněné
3 plátky krůtí šunky
2 cukety, nastrouhané
sůl, pepř
90 g strouhaného čedaru
6 vajec
250 ml mléka

Troubu předehřejte na 180 °C. Plátky 
chleba z jedné strany namažte más-
lem a pak jimi (namazanou stranou 
dolů) vyložte lehce olejem potře-
nou zapékací mísu o rozměrech 
20 x 30 cm. Olej rozpalte v pánvi 
s nepřilnavým dnem a osmahněte 
na něm cibuli, po chvíli i česnek 
a šunku. Pak přisypte strouhané 
cukety, opékejte 5 minut a pak vše 
osolte a opepřete. Směs navrstvěte 
na chlebový základ, posypte sýrem 
a zalijte vejci rozmíchanými v mléce. 
Pečte 30 minut. Podávejte zchladlé, 
nakrájené na čtverce.

spolu u stolu

Pro 8–10 osob
Příprava: 15 minut 
Pečení: 30 minut

Až u
slyšít

e: Mů
žu s

i 

přida
t?, ne

divte
 se. T

ahle 

nená
padn

á kom
binac

e 

samých s
kvělý

ch vě
cí je 

neod
olate

lná.
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400 g těstovin fusilli
olivový olej na zastříknutí
300 g cherry rajčat, přepůlených
2 mrkve, oloupané, na tenká kolečka
2 okurky, na tenké plátky
200g plechovka kukuřice, okapaná
250–300 g vařeného krůtího masa, 
natrhaného
sůl, pepř
čerstvá bazalka na ozdobu
kousky parmazánu

Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut

Těstovinový salát se zeleninou
Těstoviny uvařte ve vroucí osolené 
vodě, aby byly al dente. Sceďte je, 
promíchejte s 1–2 lžícemi oleje, aby 
se nelepily, a nechte zchladnout. 
Rajčata, mrkve, okurky, kukuřici 
a maso promíchejte, přidejte těsto-
viny a podle chuti osolte a opepřete. 
Podávejte ozdobené bazalkovými 
lístky a kousky parmazánu.

Salát, do kterého nebudete muset nikoho nutit. Ani když vyměníte těstoviny 
za kuskus.



spolu u stolu

Šmoulí džusík je opatřen logem vím, co jím, které za vás ohlídá, abyste v potravinách přijímali přiměřené množství přidaných cukrů.
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100 g másla, pokojové teploty
100 g třtinového cukru
50 g rozmačkaného zralého banánu
1 lžička vanilkového extraktu
1 vejce
½ lžičky jemně nastrouhané 
pomerančové kůry
100 g celozrnné mouky
¼ lžičky soli
1 lžička kypřicího prášku 
100 g ovesných vloček
25 g strouhaného kokosu
50 g nasekaných vlašských ořechů
75 g rozinek

Troubu předehřejte 
na 180 °C. Máslo našle-
hejte s cukrem dohladka. 
Pak postupně vmíchá-
vejte rozmačkaný banán, 
vanilkový extrakt a vejce. 
Poté vmíchejte i pome-
rančovou kůru. Ve velké 
míse smíchejte mouku, 
sůl, kypřicí prášek, vločky, 
kokos, ořechy a rozin-
ky a nakonec postupně 
sypkou směs vmíchávejte 
k mokré do hutného těsta. 
Plech vyložte pečicím 
papírem a z těsta lžící 
odebírejte a tvořte malé 
ploché bochánky o prů-
měru 5 cm (nechávejte 
mezi nimi asi 2,5cm me-
zeru). Pak je všechny lehce 
stlačte spodní stranou 
lžíce a pečte 15–20 minut.

Cookies z celozrnné 
mouky s vločkami

Na 16 kusů
Příprava: 40 minut 
Pečení: 15–20 minut

Krásně svačinu zabalit 
je úžasná příležitost, 

jak děti vtipně a vkusně 
překvapit.



spolu u stolu

Šmoulí mánie
Skvělá zpráva pro děti: cokoliv si 
budou v září přát, najdou v našich 
prodejnách i se šmoulím motivem.

Praktická krabice 
na kapesníčky

Zábavné šmoulí hry 
a puzzle

Balení dětských 
kapesníčků

Role balicích 
papírů

Různé druhy 
poznámkových bloků

Školní 
po třeby  
pro děti

V
ŠE

C
H

N
Y

 Š
M

O
U

LÍ
 P

R
O

D
U

K
T

Y
 Z

 T
Ě

C
H

T
O

 S
T

R
Á

N
E

K
 N

Y
N

Í Z
A

K
O

U
P

ÍT
E

 V
E

 V
Y

B
R

A
N

Ý
C

H
 H

Y
P

E
R

M
A

R
K

E
T

E
C

H
 A

LB
E

R
T.

Boxy na svačinu
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Šmoulí povlečení 
na jednolůžko

Trika s dlouhým 
rukávem

Trika pro malé 
parádnice

Úžasné deky  
se šmouly

Přezůvky se vyrábějí na Slovensku. Nesou 
logo Žirafky, deklarující, že jde o vhodnou 

dětskou obuv.

Mikiny pro 
všechny 
školáky

Měkoučké ponožky  
a punčocháče

Dívčí šmoulí 
tepláky

Šmoulí osušky  
k bazénu i k moři

41www.albert.cz



sezona

Recept na zasněžené 
tvarohovomandlové 

koláčky je na straně 44.

Není žádný důvod, aby si lidé s nesnášenlivostí 
lepku nedopřávali gurmánské zážitky. Máme 

pro vás ty nejlepší bezlepkové dezerty.

Bezlepkové
delikatesy

www.albert.cz42



Mokakaramelový dort

100 g lískových ořechů
2 lžičky instantní kávy
100 g tmavé čokolády 
150 g másla, změklého
150 g třtinového cukru
3 vejce
2 lžíce mléka + 3 lžíce zakysané 
smetany
150 g bezlepkové mouky Jizerka
2 lžičky kypřicího prášku 

Na náplň
75 g másla, změklého
100 g moučkového cukru
85 g tmavé čokolády, rozehřáté

Na polevu
2 lžičky instantní kávy
200 g moučkového cukru
1 lžíce karamelu (tekutého)

2 lžičky másla, rozehřáté
200 g lískových ořechů, opražených

Troubu předehřejte na 180 °C. Más-
lem vymažte a papírem vyložte dvě 
kulaté dortové formy o průměru 
20 cm. Lískové ořechy nasucho pečte 
8–10 minut v troubě, pak je nechte 
lehce zchladnout a rozmixujte v robotu 
najemno. Kávu smíchejte se lžící vroucí 
vody a nechte zchladnout. Čokoládu 
nalámejte do misky a nechte ji nad ren-
dlíkem s vroucí vodou rozehřát. Máslo 
našlehejte do pěny, přisypte cukr a šle-
hejte dalších 5 minut. Pak po jednom 
přidávejte vejce, polovinu rozehřáté 
čokolády, rozpuštěnou kávu, mléko, 

zakysanou smetanu a mleté ořechy. 
Umíchejte těsto a přidejte mouku smí-
chanou s kypřicím práškem. Pak těsto 
rozdělte do připravených forem a pečte 
25–30 minut. Nechte 10 minut ve for-
mě, pak vyklopte a nechte vychladnout.
Udělejte náplň: všechny přísady po-
stupně smíchejte do hladkého krému. 
Jeden z upečených korpusů potřete 
náplní a navrch dejte druhý korpus. 
Připravte polevu: kávu smíchejte se 
2 lžícemi vroucí vody a nechte zchlad-
nout. Pak utřete s cukrem do hladké 
hmoty, přidejte karamel a máslo a umí-
chejte dohladka. Polevou potřete vršek 
a boky dortu a dort posypte nasekaný-
mi ořechy.

Pro 6 osob
Příprava: 40 minut 
Pečení: 25–30 minut



sezona

Limetkovopistáciový 
chlebíček

150 g másla, změklého
165 g krupicového cukru
1 lžíce najemno nastrouhané 
limetkové kůry
1 lžička vanilkového extraktu
4 vejce, pokojové tepoty
180 g co nejjemněji mletých mandlí
130 g co nejjemněji 
mletých pistácií
tekutý med na polití 

Troubu předehřejte 
na 160 °C. Máslo, cukr, 
limetkovou kůru a va-
nilkový extrakt šlehejte 
ručním elektrickým 
šlehačem 10–12 minut 
do světlé a nadýchané 
pěny. Pak po jednom 
přidávejte vejce a ještě 
3–4 minuty šlehejte. 
Pak vmíchejte mandle 
i pistácie a těsto nalijte 
do pečicím papírem 
vyložené formy na chle-
bíček o rozměrech asi 
29 x 7 x 8 cm. Vršek 
uhlaďte nožem a pečte 
60–70 minut nebo do-
kud těsto ulpívá na za-
píchnuté špejli. Nechte 
zchladnout ve formě 
a pak vyklopte. Podávejte 
s medem.

Tvarohovo-
mandlové  
koláčky

120 g másla, změklého
275 g krupicového 
cukru
1 vanilkový lusk, dřeň vyškrábaná
2 lžíce najemno nastrouhané 
citronové kůry
4 vejce, bílky a žloutky odděleně
240 g co nejjemněji mletých mandlí

300 g plnotučného tvarohu
60 g krásných, nepolámaných 
mandlových lupínků
moučkový cukr na posypání

Troubu předehřejte na 160 °C. Máslem 
vymažte a papírem vyložte 6 formiček 
na koláčky o průměru kolem 10 cm.
Máslo, 165 g cukru, dřeň vanilky a kůru 
šlehejte ručním elektrickým šlehačem 

do světlé a nadýchané pěny. Přidejte 
žloutky, jeden po druhém a šlehejte 
další 1–2 minuty. Pak vmíchejte mleté 
mandle. Bílky ušlehejte dotuha, pak 
k nim vmíchejte zbylý cukr a ušlehejte 
do lesklého sněhu. Pak sníh na střídač-

ku s tvarohem přidávejte k mandlovému 
základu a opatrně smíchejte do těsta. 
To rozdělte do formiček. Povrch uhlaďte 
a ozdobte mandlemi a pečte 40–45 mi-
nut. Nechte zchladnout a podávejte 
posypané moučkovým cukrem.

Bezlepkové  
hraběnčiny řezy

450 g bezlepkové 
mouky Jizerka
1/2 kypřicího prášku 
špetka soli
4 velká vejce
270 g tmavého 
třtinového cukru
250 g másla, změklého
1 kg šťavnatých, 
kyselejších jablek, 
nastrouhaných
1 vanilkový cukr
skořice podle chuti

Mouku prosejte 
do mísy, vmíchejte 
kypřicí prášek a špetku 
soli. Pak přidejte žlout-
ky, 120 g cukru a máslo 
a zpracujte do pruž-
ného těsta. Hroudu 
těsta odeberte a dejte ji 
do mrazáku, zbylé těsto 
rozválejte a vyložte jím 
plech pokrytý pečicím 
papírem. Navrch roz-
prostřete jablka, posyp-
te vanilkovým cukrem 
a lehce i skořicí. Bílky 
ušlehejte dotuha, pak 
k nim přimíchejte rov-
něž zbylý cukr a utřete 
do lesklého sněhu. Sníh 
dejte na jablka a navrch 

nastrouhejte těsto z mrazáku. Při 180 °C 
pečte asi 30 minut. 

Pro 6–8 osob
Příprava: 20 minut 
Pečení: přes 1 hodinu

Pro 6 osob
Příprava: 20 minut 
Pečení: 30 minut

Na 6 koláčků
Příprava: 35 minut 
Pečení: 40–45 minut

Medem zalijte 
chlebíček až před 

podáváním.
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Může být něco ještě 
dokonalejšího? 
Křupavé zvenku, 
šťavnaté uvnitř.

Jablka můžete 
promíchat s rozinkami 

anebo je částečně 
nahradit hruškami.

TiP



Tyčinky bez lepku 
i konzervantů

Bezlepkové, velmi 
kvalitní piško ty

Bezlepkové 
polomáčené sušenky 

Bezlepkové 
preclíky, krájená 

veka i směs  
na kynu tá těsta

Dva druhy 
skvělého 

pohankového 
müsli

sezona

V prodejnách Albert 
myslíme rovněž 

na celiaky. Proto pro 
ně máme celou řadu 

bezlepkových produktů.

Více o naší nabídce bezlepkových produktů naleznete  
na www.albert.cz/bezlepek, veškeré informace o celiakii, od nejčastějších příznaků 

přes léčbu až po užitečnou diskusi najdete na www.celiac.cz.

Bezlepkové směsi  
na pečení chleba

www.albert.cz46



Recepty a informace na www.krutimaso.cz

Krůtí řízky v sezamovém těstíčku a zeleninou
Co potřebujeme:
8 malých řízku z krůtí panenky, 10 lžic sezamových 
semínek, 100 g žampionů, 2 červené papriky, 2 rajčata, 
2 středně velké mrkve, 100 g cukrového hrachu, 2 lžíce 
másla, 1-2 vejce, několik lžic mouky, 2 lžíce sojové omáčky, 
olej, sůl, pepř
Jak na to:
Žampiony očistěte a rozpůlíte, papriku a rajčata omyjte, 
mrkev očistěte a vše nakrájejte na menší kousky. 
Nakrájenou zeleninu včetně hrachových lusků dejte na 
rozpálený olej a duste pod pokličkou asi 5 minut. 
Osolte, opepřete a přilijte sójovou omáčku.
Krůtí řízky omyjte, osolte a opepřete. Do tří talířů rozdělte 
mouku, vejce a sezamová semínka a jednotlivé řízky 
v připravených ingrediencích postupně obalte. Smažte je 
na pánvi na rozpáleném másle asi 4 minuty po obou 
stranách. Hotové krůtí řízky servírujte s dušenou zeleninou.
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Ochutnejte 
novinku 
Flora Gold!
Skvělá na mazání a vaření.

www.flora.cz

NOVINKA



BIO OBĚD

menu
Polévka z červené čočky 
s křupavým zázvorem

Rukolový salát s kozím 
sýrem a bulgurem

Cizrnové karí s rýží

Karamelovovločkové řezy

nedělní oběd

Nedělní oběd je malý svátek. Přesně ten 
moment, který si žádá trochu noblesy 

a krásy. Tou ovšem mohou být i obyčejná 
jídla z těch nejlepších surovin. Pojďte si 

s námi uvařit z bio potravin.

Bio oběd patří  
na nedělní stůl
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nedělní oběd

Polévka z červené čočky
s křupavým zázvorem

1 lžíce olivového oleje
1 cibule, nakrájená na kostičky
4 stroužky česneku, rozmělněné
3 lžíce nastrouhaného čerstvého 
zázvoru
1 lžička mletého kmínu
2 lžičky kari
2 rajčata, pokrájená na kostičky
250 g červené čočky
1 l kuřecího vývaru
1 sušený bobkový list
sůl, pepř
2 lžičky arašídového oleje
12cm kousek čerstvého zázvoru, 
oloupaný, nakrájený na velmi tenké 
a dlouhé nudličky 
125 ml bílého jogurtu k podávání

Ve velkém, nejlépe litinovém hrnci roz-
palte olivový olej, vsypte cibuli, česnek, 
zázvor, kmín a kari a opékejte asi 10 mi-
nut, vařečkou ze dna a boků odškrabuj-
te přípečky. Snižte plamen a do hrnce 
přidejte rajčata a opékejte dalších 
5 minut. Přidejte čočku, vlijte vývar 
a rovněž 1 litr vody, přidejte bobkový list 
a přiveďte k varu. Vařte asi 20–30 minut 
nebo dokud čočka nezměkne. Podle 
chuti osolte a opepřete a nechte polév-
ku asi 10 minut stát.

Mezitím udělejte křupavý zázvor. Roz-
palte arašídový olej a postupně na něm 
opečte nudličky zázvoru dokřupava. 
Opékejte je po částech, aby se na pánvi 
nepřekrývaly, a pak nechte vždy okapat 
na ubrousku. 
Z polévky vyjměte bobkový list a roz-
mixujte ji. Zahřejte ji a poté rozdělte 
do talířů nebo misek. Ozdobte jogurtem 
a navrch dejte opečený zázvor.

Pro 4 osoby
Příprava: 40 minut

Jogurt funguje jako 
perfektní zjemnění. 

Dopřejte si ho podle libosti.
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Cizrnové karí

2 lžíce slunečnicového oleje
1 lžička kmínu
1–2 červené chilli papričky, zbavené 
semeníku, nasekané
1 malý svitek skořice
1 bobkový list
1 cibule, nasekaná najemno
½ lžičky mleté kurkumy
sůl, pepř
2 stroužky česneku, nasekané najemno
400 g uvařené měkké cizrny, okapané
1 lžička mleté papriky
1 lžička mletého koriandru
2 malá rajčata, nasekaná
1 lžíce nasekaného čerstvého 
koriandru
vařená bio rýže k podávání

Olej rozpalte v nižším hrnci s nepřilna-
vým dnem. Vsypte kmín, chilli papričky, 
svitek skořice a bobkový list a krátce 
opékejte, dokud nezačne kmín pras-
káním „poskakovat“ po pánvi. Přidejte 
cibuli, kurkumu a špetku soli. Opékejte 
2 minuty, přidejte česnek a po dalších 
4–5 minutách vmíchejte okapanou 
cizrnu, papriku, pepř a mletý koriandr. 
Dobře promíchejte, aby se cizrna oba-
lila veškerým kořením. Poté vmíchejte 
rajčata a nechte je prohřát. Podávejte 
posypané čerstvým koriandrem, s vaře-
nou bio rýží.

Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut

Máte-li to radši, rýži 
vmíchejte přímo do karí.
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nedělní oběd

Rukolový salát s kozím 
sýrem a bulgurem 

½–1 hrnek bulguru
1 malá červená cibule, přepůlená
3 lžíce červeného vinného octa
3/4 lžičky dijonské hořčice
60 ml olivového oleje + 2 lžíce navíc
sůl, pepř
120 g rukoly
340 g cherry rajčat, velká přepůlená
90 g sýru Buche – přírodní čerstvý 
kozí sýr s česnekem a bylinkami

Bulgur vsypte do hrnce, přidejte 
půlku cibule a zalijte studenou 
vodou, aby sahala asi 5 cm 
nad bulgur. Přiveďte k varu, 
snižte plamen a 5 minut 
vařte, sejměte z ohně  
a nechte 15 minut 
stát. Poté sceďte, 
cibuli vyhoďte 
a bulgur dejte 
do mísy.
Druhou půlku 
cibule najem-
no nasekejte. 
V míse smí-
chejte ocet 
s hořčicí. Pak 
k nim pomalu 
a za stálé-
ho míchání 
přilévejte olej. 
Vmíchejte 
nasekanou 
cibuli a podle 
chuti osolte a ope-
přete. Polovinou 
dresinku zalijte ještě 
vlahý bulgur a nechte 
zchladnout.
Polovinu rukoly dejte 
na servírovací mísu, přidejte 
polovinu bulguru, navrch dejte 
polovinu rajčat a polovinu sýru, pak 
zopakujte vrstvení se zbývajícími přísa-
dami a zastříkněte zbylým dresinkem.

Pro 4–6 osob
Příprava: 25 minut

Zbyde-li vám dresink, 
nabídněte ho hostům nebo 
rodině ve zvláštní nádobě.
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Karamelovovločkové řezy 

150 g jemně mleté celozrnné 
pšeničné mouky
1 sáček kypřicího prášku
40 g sušeného strouhaného kokosu
90 g třtinového cukru
220 g másla, rozehřátého
75 g čerstvého kokosu, 
nastrouhaného 
90 g špaldových vloček + trochu 
na posypání
2 lžíce medu
1 plechovka Salka, 2,5 hodiny vařená 
ve vodě, zcela vychladlá

Troubu předehřejte na 165 °C. V míse 
smíchejte mouku, kypřicí prá-
šek, sušený strouhaný kokos, cukr 
a 140 g másla do hmoty připomínající 
hrubou strouhanku. Pomocí lžíce směs 
natlačte na dno pekáče o rozměrech 
asi 18 x 25 cm vyloženého pečicím 
papírem a pečte 20–25 minut dozlato-
va. Nechte 10 minut zchladnout. V míse 
smíchejte nastrouhaný čerstvý kokos, 
vločky, med, zbylé máslo a zchladlé 
zkaramelizované Salko a vše navrstvěte 
na upečený základ. Posypte dalšími 

vločkami a pečte ještě 20–25 mi-
nut dozlatova. Nechte zcela vy-
chladnout, teprve pak krájejte. 

Na 20 řezů
Příprava: 20 minut
Pečení: 50 minut
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nedělní obědnedělní oběd

1. Bio cizrna 
má  typicky 

oříškovou chuť.

7. Náš bio 
květový med 
je  příjemně 

jemný.

6. Červená 
bio čočka se 
nevaří tak 

dlouho jako 
běžná čočka.

4. Bio bulgur 
se skvěle hodí 
do  salátů.

5. Krásně sypká 
dlouhozrnná  bio rýže

2. Bio špaldové 
vločky jsou tmavší 

než ovesné.

9. V bio kvalitě najdete velké 
množství nejrůznějších mouk.

8. Rovněž 
vejce vám 

nabízíme v té 
nejvyšší bio 

kvalitě.

3. Bio třtinový cukr si oblíbíte 
na slazení, vaření i pečení.

od nás
Bio

2 4 5 6

7 8

91 3
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České ovoce přímo  
od pěstitele
Dodáváme do prodejen Albert.

www.czfruit.cz
Pláničkova 443/7, Praha 6 
tel.: +420 235 094 441

CZfruit_183x111,5 mm.indd   1 2.8.12   13:25

Pestrá paleta cukrářských výrobků
všeho druhu za skvělé ceny

Vaše sladkosti života

Nejrychleji objednáte na www.smetanova-cukrarna.cz • K dostání ve vybraných prodejnách Albert

Zákusky Dorty Minidezerty

Rodinná tradice ve vývoji a výrobě nejoblíbenějších cukrářských výrobků



Nejspíš byla zamilovaná. Stéphanie, jedna ze sester 
Tatinových, udělala chybu v jejich receptuře na koláč 
Tatin, když změnila pořadí vrstev. A byl na světě lepší 

a hezčí koláč. Stalo se ve Francii v roce 1898.
Její zamilovaná chyba se slaví dodnes.

Obrácený jablečný koláč
Poprvé s Ditou P.

poprvé s Ditou P.
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Obrácený jablečný 
koláč

6 menších jablek, 
kombinace sladkých 
a kyselých asi 1 kg
2 lžíce citronové šťávy
350  g listového těsta
hladká mouka na podsypání
150 g tmavého cukru
100 ml calvadosu
1 lžička vanilkového 
extraktu
50 g másla
zakysaná smetana nebo 
zmrzlina na ozdobu

1 Předehřeju troubu 
na 190 °C. Jablka oloupu, 
rozkrojím je napůl, nakrájím 
na silnější plátky a v misce 
je promíchám s citronovou 
šťávou. Rozválím těsto na asi 
půlcentimetrovou vrstvu. 
Vykrojím z něj kolo o prů-
měru 23 cm. Těžkou, nejlépe 
litinovou pánev, kterou můžu 
dát do trouby, lehce vysypu 
moukou. Pánev by měla mít 
průměr asi 20 cm, tedy menší 
než vykrojené těsto. 

3 Jablka promíchám 
a nechám asi 5 minut po-
dusit, až trochu změknou 
a krásně se obalí kara-
melem. Nakonec vhodím 
na kostky nakrájené máslo.

2 Pánev dám na střední 
oheň, přidám do ní cukr, 
calvados, vanilkový extrakt 
a až se cukr rozpustí, vařím 
směs tak dlouho, aby se 
vytvořil světlý karamel. 
Ve chvíli, kdy začne vonět 
a má kaštanovou barvu, 
přidám plátky jablek.

4 Pánev zakryju kolem z těsta 
a okraje zatlačím dovnitř. Koláč 
peču 25–30 minut, až má 
zlatou barvu a karamel vybub-
lává z okrajů. Vyndám pánev 
z trouby a nechám asi 5 minut 
vychladnout. Pak přes pánev 
položím velký talíř, pevně ho 
přitisknu dlaní, druhou rukou 
pánev rychle obrátím a vyklo-
pím. Nechám koláč trochu vy-
chladit, pak ho nakrájím na řezy 
a ozdobím zmrzlinou.FO

T
O

: 
JI

Ř
Í T

U
R

E
K

Koláč Tatin má spoustu 
variací. Dá se upéct 

z křehkého i listového 
těsta, s jablky, švestkami, 
hruškami či meruňkami. 

Anebo naslano 
s cibulkami.

tip
Pro 6 osob
Příprava: 25 minut 
Pečení: 25–30 minut
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SOUTĚŽ 
o 20 000 cen

Sbírejte čárové 
kódy a vyhrajte na 

www.milkasoutez.cz
Soutěž trvá od 2. 9. do 13. 10. 2013 

nebo do vyčerpání zásob

Troufni si na jemnost.

P9 MILKA BIG PROMO CZ TI 183x111,5 VIZUAL ALBERT 01.indd   1 07.08.13   15:53

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

LET TRADICE113

k14-inzerce_miltracek_183x111-5.indd   1 29.07.13   14:04



rady a nápady
Voňavá lednice
Tentokrát přispěla 
svojí praktickou radou 
čtenářka Eva Dudová. 
„Když odmrazujete 
mrazničku nebo čistíte 
chladničku, vymyjte 
ji na závěr octovou 
vodou. Nebudou se v ní 
držet pachy. A až bude 
suchá, vyložte šuplíky 
alobalem. Nepokryje 
se tak rychle námrazou 
a zároveň udrží lépe 
chlad,“ napsala a zís-
kává tak stokorunový 
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

Místo chipsů zelenina
Zapomeňte na slané chipsy, raději 
si nakrájejte různé druhy zeleniny – 
okurky, mrkev, celer – na dlouhé hra-
nolky a namáčejte je do bylinkového 
dipu z tvarohu nebo lučiny.

Zobejte mandle
Mandle obsahují více vápníku než 
mléko, jsou bohaté na hořčík, železo 
a vitaminy i na nenasycené mastné 
kyseliny prospěšné srdci. 

Střídejte pečivo
Čas od času nahraďte bílé pečivo celo-
zrnným. Takový chleba pečený s dýňo-
vými semínky, z celozrnné mouky je 
moc dobrý.

Dávejte si tvarohové  
pomazánky
Máslo je máslo. Občas ho nahraďte 
lučinou nebo tvarohovou pomazánkou 
– tuňákovou, ředkvičkovou, vajíčko-
vou nebo zeleninovou.

Udělejte si ovocný salát
Ovoce vám bude hned víc chutnat na-
krájené na malé kostičky, třeba pokapa-
né bílým jogurtem a zasypané oříšky, 
rozinkami nebo pečenými semínky. 

Pochutnávejte si na ovesné kaši
Jako dopolední svačinka je ideální 
teplá ovesná kaše, která rozhýbe trávicí 
ústrojí, vločky navíc pomáhají snížit 
hladinu cholesterolu v krvi.

Radši čokoládu než sušenky
Honí-li vás mlsná na něco sladkého, 
sáhněte raději po malém kousku hořké 
čokolády, rychlém zdroji energie, než 
po sušenkách s náplní. 

Ty správné, nu tričně hodno tné 
po traviny najdete v našich prodejnách 

označené logem Vím, co jím.
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reportáž

Dejte si 
Šmoulí 
křupky

Reportáž o výrobě 
kukuřičných křupek

Je to jen pár sekund a jsou na světě. 
Šmoulí křupky vznikají rychlostí 
blesku. Vskutku fascinující. Ale 

pěkně od začátku: až na samém sever-
ním okraji hanácké oblasti, obklopené 
východně, severně a západně podhůřím 
Jeseníků, leží Šumvald – vesnice, jejíž his-
torie sahá hluboko do minulosti. A právě 
zde, na rozhraní Olomoucka, Šumperska 
a Rýmařovska se nachází jeden z výrob-
ních závodů firmy ÚSOVSKO FOOD a.s., 

Jsou ideálním zdrojem vlákniny, neobsahují žádnou sůl, barviva 
ani dochucovadla. A navíc: jsou bezlepkové. Milují je děti stejně 
jako šmoulové. Skvělé šmoulí kukuřičné křupky vám exkluzivně 
nabízíme v prodejnách Albert. 

která se rozhodla, že matkám dětí i dětem 
nabídne bezlepkovou variantu křupek. 
„Křupky se vyrábějí z kukuřičné krupice, 
která se zpracovává při zvýšené teplotě 
a tlaku. Nedáváme do nich žádná barviva, 
nesolíme je, jen je na závěr nasucho 
opražíme. Jsou absolutně bezlepkové 
a jsou v podstatě variací na takové to dět-
ské cumlání místo rohlíku. Mámy je dětem 
rády dávají, vědí, že jsou zdrojem vlákniny 
a nevyvolají nesnášenlivost lepku. A děti 

je mají rády, a nejen ty malé. A vůbec jim 
nevadí, že jsou bez soli,“ vysvětluje Ľubo-
slav Komár, ředitel firmy ÚSOVSKO FOOD. 
Pobízí nás, ať se s ním na výrobu v závodě 
Oneš detailně podíváme.

Z kukuřice hádě
Závod Oneš je celkem malý a voňavý. 
Voní po pečené kukuřici a chtě nechtě 
se vám v něm sbíhají sliny. Je vybavený 
třemi linkami – extrudační linkou produ- FO
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Radim Valný (vlevo), 
vedoucí závodu Oneš, 
a Ľuboslav Komár, ředitel 
firmy ÚSOVSKO FOOD, 
na ochozu nad továrnou.

kující křupky různých tvarů a chutí včet-
ně snídaňových komponentů převážně 
na bázi kukuřičné krupice, fritovací 
linkou vyrábějící fritované snacky a fri-
tovací linkou produkující fritované suché 
plody (arašídy, mandle či kešú) včetně 
jejich obalování v těstíčku s různými pří-
chutěmi. My se zaměřujeme na extru-
dační linku, kde se exkluzivně pro Albert 
vyrábějí Šmoulí kukuřičné křupky Albert 
Quality. Na jejím začátku je krásně žlutá 
kukuřičná krupice. „Snažíme se o to, 
aby maximum kukuřičné krupice bylo 
z Čech. Jednak máme zájem podpořit 
české dodavatele, a pak nechceme, aby 
k nám zboží putovalo přes půlku světa, 
ale naopak využíváme lokální zdroje. 
Konkrétně ta naše krupice je z Opav-
ska,“ upřesňuje Radim Valný, vedoucí 
závodu Oneš. Kukuřičná krupice putuje 
do nerezového extrudéru, ve kterém 
je vysoký tlak i teplota a krupice je 
stlačena, sotva jej však opustí, způsobí 

úbytek, vypaření vody, že se nafoukne 
do podoby velkého zkrouceného há-
děte – křupky. Stroj pak křupky naseká 
na požadovanou velikost. „V tento 
moment jsou křupky měkké, poddajné, 
gumové. No jen si sáhněte – žádné dítě 
by je takhle nechtělo,“ směje se ředitel. 
Proto z extrudéru křupky putují do dal-
šího nerezového válce, kde se při teplotě 
385 °C nasucho opraží. Teprve pak je 
čeká šmoulí obal.

Žádná sůl ani barviva
„Princip výroby je vlastně strašně jed-
noduchý, ale právě to, že je výrobek bez 
lepku, barviv a soli a praží se nasucho, 
je pro děti to nejlepší,“ míní Ľuboslav 
Komár. „Ostatně zájem o tento typ 
výrobku stoupá. Šmoulí křupky Albert 
Quality jsou logickou reakcí na poža-
davky dnešních matek. Kvalitu výrobku 
garantuje i logo Vím, co jím, deklarující 
zdraví prospěšné suroviny,“ říká ředitel. 

Dodává navíc, že absolutní bezlepkovost 
produktu potvrzuje akreditovaná labo-
ratoř. „V průběhu výroby vždy odebere-
me vzorek finálního produktu. V dohod-
nutém termínu si vzorek vezme sběrná 
služba externí akreditované laboratoře 
a odveze ho na zpracování. Výsledky 
rozboru nám laboratoř předá formou 
protokolu,“ vysvětluje Ľuboslav Komár.
Bez průkazu negativního obsahu lepku 
ve výrobku, odpovídajícího požadav-
kům Vyhlášky č. 157/2008 Sb., není 
finální výrobek uvolněn k expedici. To 
už se ale díváme, jak pečlivě odvážené 
křupky padají do osmdesátigramových 
sáčků. „Jak jsem říkal na začátku, křupka 
samotná je hotová za pár sekund, 
celá výroba, od krupice až po pečlivě 
zatavený sáček, netrvá ani deset minut,“ 
upřesňuje Radim Valný.

Kvalita na první místě
Závod Oneš zahájil svoji výrobu v roce 
1991, ročně zpracuje na 800 tun kuku-
řičné krupice a ve svém portfoliu má 
rovněž značku Bersi. Získal certifikáty 
řízení kvality BRC, IFS a certifikát na bio-
potraviny. I když má na šedesát zaměst-
nanců, velmi si zakládá na jedinečné 
rodinné atmosféře. „I to přináší pozitivní 
impulzy do celého výrobního procesu,“ 
říká ředitel Ľuboslav Komár a nabírá 
malou hrst kukuřičných křupek.
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Lahodné jablečné taštičky
Pečeme je čerstvé každý den! Zakousněte se do 
křupavé sladké pochoutky.

Jednoduše neodolatelné!

K dostání ve vybraných 
prodejnách Albert:

Více informací na 
www.wouterdegraaf.com

Frikadela s párkem

Frikadela se sýrem Gouda

Miniaturní mandlové pečivo 

Jablečné taštičky

adv_albert_snacks_183x111.indd   1 24-7-2013   14:54:06

České ovoce od českých ovocnářů pro Vás dodáváme do prodejen ALBERT
INZERAT_2012.indd   1 8/3/2012   10:29:22 AM



   
napsali jste

V  – vegetariánské 

Hlavní jídla
Cizrnové karí V  51
Čerstvá rajčatová omáčka V  28
Dýňové rizoto 12
Kuřecí quesadillas 15
Ostrá rajčata z pánve 28
Rajčata pečená s vejci V  28
Rajčatové koláče se sýrem V  28
Těstoviny s pečeným lilkem V  11
Vepřová panenka 
s gratinovanými bramborami 17
Vepřové kuličky 
s ředkvičkovými tzatziki 14
Vydatná pizza 13

Polévky a saláty
Dýňová polévka s praženými 
mandlemi V  18
Polévka z červené čočky 
s křupavým zázvorem 50
Rajčatová polévka V  28
Rukolový salát s kozím 
sýrem a bulgurem V  52
Středozemní rajčatový salát 28
Těstovinový salát se zeleninou 37

Chuťovky, svačiny, 
drinky
Bruschetta V  28
Cuketové řezy 36
Domácí sušená rajčata V  27
Mražené Bloody Mary V  28
Rajčatová salsa 28
Slané muffiny s ananasem 33
Tuňákové wrapy 34

Dezerty a sladká 
jídla, pití
Bezlepkové hraběnčiny řezy 44
Borůvková bábovka 70
Cookies z celozrnné mouky 
s vločkami 39
Karamelovovločkové řezy 53
Limetkovopistáciový chlebíček 44
Mokakaramelový dort 43
Obrácený jablečný koláč 57
Pečená jablka 25
Tvarohovomandlové koláčky 44
Tvarohový koláč s meruňkami 16

rejstřík

Připravila jsem rodině olivo-
vorozmarýnovou focacciu, 
rigatoni s bazalkovým pestem 
a penne po boloňsku a bylo 
vymalováno. Všichni se pak 
spokojeně odebrali na zahra-
du, chtěli vysazovat olivovní-
ky a málem přesazovali i kvě-
tiny. Seskupením tří barev 
ve stylu italské vlajky chtěli 
totiž demonstrovat ovace této 
jižanské kuchyni. Když se mě 
sousedka ptala, proč jsme 
všichni tak spokojení, řekla 
jsem jediné: „To víš, máme 
teď doma Itálii!“ Naštěstí se 
paralela s hlučnou domácnos-
tí u nás nikdy neprojevovala, 
ale myslím, že co není, může 
být. Stačilo prohlásit, že už 
je na přidání jen jedna porce 
lilkových závitků. Všechny 
Albert magazíny mám samo-

zřejmě na přísně střežené hro-
mádce, ale tohle číslo je pro 
naši rodinu obzvlášť cenné.  
Lenka Zlámalíková

Chtěla bych vám velice 
poděkovat za srpnové vydání 
časopisu Albert, plné ital-
ských receptů. Skvěle se mi 
dnes hodí, chystáme velkou 
rodinnou oslavu. Děkuji 
za vaše recepty.  
Šárka Dvořáková

Albert časopis je skvělý. Ne-
vařím sice podle receptů, ale 
jako inspirace slouží výborně, 
navíc jako grafička oceňuji 
i hezké zpracování a fotky. 
Petra Tůmová

Pravidelně odebírám váš 
časopis a s chutí v něm celý 
měsíc listuji. Červencové 
vydání se mi ovšem obzvlášť 
líbí. Celá naše rodina miluje 
maso a letní grilování. A je-
likož jsem amatér, který se 
v kuchyni teprve učí, velmi 
mě potěšila rubrika o koupi 
masa. Poprvé jsem také zku-
sila paštiku z kuřecích jater 
a podle vašeho návodu byla 
skvělá. Zkrátka už se moc tě-
ším na další číslo. Ať se daří! 
Hanka Dosoudilová

dopis měsíce
Červencové číslo Albert magazínu mě inspirovalo k veliké věci. Ihned, jak jsem si magazín 
prolistovala, začaly se mi hlavou míhat plány na velkou rodinnou grilovačku. Obstarala jsem 
vše potřebné a obvolala příbuzné. Mým největším parťákem při vymýšlení 
grilovacího menu byl samozřejmě Albert magazín. A tak se brzy z grilu linula 
neodolatelná vůně mnoha dobrot. Chvíli poté, co se rodinka pustila do jídla, 
připadala jsem si jako u zpovědi. Snad ze všech stran mi byly kladeny otázky, 
odkud že mám najednou tolik nových a chutných receptů a dipů. Po chvíli 
jsem přiznala, že mým inspiračním zdrojem je Albert magazín, a okamžitě 
jsem pro něj musela skočit a přinést ho nedočkavým příbuzným ukázat. Ča-
sopis Albert se tak stal čestným hostem na velké rodinné grilovačce. Nevím ovšem, zdali jsem 
ho spíš neměla před zraky rodiny skrývat, protože poté, co si každý vyškubnul recept, který ho 
zaujal, mi z něj zbyla skoro jen obálka.   Lucie Bortlíková

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 Lucie Bortlíková.

Vyhrajte 
plný košík 
od Alberta

V příštím čísle, které vychází 9. 10. 2013, najdete:
 10 nej českých jídel – ořechové dobroty – segedín Dity P. – 10x jinak kyselé okurky
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SLEVA
30 %

na všechny 
výrobky MAGGI

poukázka
Albert v hodnotě

500 Kč

Soutěžte s MAGGIa vařtes námi!  pro vás a vaše přátele  kurz s profesionálním kuchařem
  kuchař přijede s nákupem a uvaří u vás doma

Stačí koupit jakékoli 
3 výrobky MAGGI, 
poslat sms a hrát o jeden 
z osmi kulinářských kurzů 
nebo každou hodinu o poukázku Albert 
v hodnotě 500 Kč.
Více informací na www.maggi.cz a letáčcích.

INZERCE PULSTRANA 183x111_5 v01.indd   1 05.08.13   15:42

K DOSTÁNÍ VE VYBRANÝCH 
PRODEJNÁCH ALBERT

Skvělá večeře za pár minut?
S 1.2.3 Hranolkami od McCain žádný problém!
Nechcete si krátit volné chvíle přípravou složité večeře? Netrapte se.
Rychlou večeři můžete připravit za pár minut. Stačí si vybrat ty správné suroviny.

Překvapte své blízké rychlou a chutnou večeří z ovoce a zeleniny. Například plněnými 
rajčaty na orientální způsob s chutnými hranolkami.

Při volbě hranolek od McCain si můžete být jistí, že sobě a svým blízkým přinášíte to nejlepší. Obsahují totiž pouze dvě přírodní složky: brambory a směs kvalitních slunečnicových olejů. V každé hranolce, 
kterou připravíte v troubě, je v průměru až 95 % brambor. Žádné konzervační látky. Pouze chuť brambor, kterou vám přináší společnost McCain „z pole“ přímo na váš talíř.

Postup:
•  Rajčata překrojíme na poloviny a vydlabeme dužinu. Hrušku 

oloupeme, překrojíme ji na polovinu, vybereme z ní semínka 
a nakrájíme na kostky.

•  Sýr rozmačkáme a smícháme ho s bylinkami, hruškou, 
rajčatovou dužinou, medem a brusinkami. Ochutíme kořením.

•  Rajčata naplníme připravenou náplní a položíme je do 
zapékací nádoby. Pokapeme je olivovým olejem a pečeme 
v troubě při teplotě 220°C 15 minut.

•  1.2.3 Hranolky připravíme ve fritéze. Zahřejeme olej na 
teplotu 175°C. Smažíme po malých dávkách přibližně 3 minuty.

•  Hranolky před přípravou nerozmrazujeme. Nadbytečný 
olej necháme z hranolek odkapat.

•  1.2.3 Hranolky můžeme připravit také na pánvi. Rozehřejeme 
malé množství oleje. Smažíme v jedné vrstvě na středním 
plameni přibližně 2 minuty až do získání světlezlaté barvy. 
Během pečení hranolky několikrát obracíme.

•   Pro ušetření času můžeme v troubě společně s rajčaty péct 
po stejnou dobu také hranolky.

• Hotová plněná rajčata podáváme s hranolkami McCain.

Potřebujeme:
4 velká zralá rajčata
200 g sýru typu feta
1 lžíce nasekaného rozmarýnu
2 lžíce čerstvě nasekané máty
½ hrušky
1 lžička medu
2 lžíce sušených brusinek
4 lžíce olivového oleje
koření
1.2.3 Hranolky, nebo 1.2.3
Hranolky vlnky od McCain

Plněná rajčata
na orientální způsob
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Jak jen 
můžete odolat?lat?

GOURMET nabízí širokou škálu 
příchutí a textur na každý den. 

Delikatesní menu jsou připravena 
z těch nejlepších ingrediencí tak, 
aby uspokojila i ty nejvybíravější 

kočičí jazýčky.



Koupí jakéhokoli výrobku Pedigree® nebo Whiskas®

přispějete na krmivo pro psy a kočky v útulcích ČR.

krmivo
na rok

pro Vás a Vámi

vybraný útulek

Zapojte se do soutěže
a VYHRAJTE 30x KRMIVO
NA ROK ZDARMA pro Vás
a Vámi vybraný útulek.

Exkluzivní soutěž v prodejnách Albert

Soutěž platí od 11. 9. do 8. 10. 2013.
Více informací na www.albert.cz/soutez a na         Albert Česká republika.     
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www.tescoma.cz

na mátový i sypaný čaj

Konvice TEO získala prestižní a vysoce respektované 
ocenění za výjimečný design red dot design award.
Navržena týmem českých designérů v Design centru 
společnosti TESCOMA, vyrobena v České republice 
z proslulého českého skla. 

teo
konvice

Nadčasová konvice z varného skla 
pro přípravu a podávání všech druhů 
sypaného čaje a čajových nápojů. 

Kotex_Albert.indd   1 7/18/13   4:54 PM



RABBIT
TRHOVÝ ŠTÌPÁNOV a.s.

WWW.RABBIT.CZ

Chceš  li èeskou kvalitu,
kup výrobky z Rabbitu !



Naše produkty najdete ve vybraných 
supermarketech a hypermarketech Albert. www.profrost.cz 

Kvalita a tradice od českého výrobce.
bagetka  

malá tmavá
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Drůbežářský závod Klatovy a.s.
  chutné, KLATOVSKÉ

Drůbežářský závod Klatovy a.s., 5. května 112, 339 01 Klatovy, 
tel.: +420 376 353 311 , fax: +420 376 311 360, e-mail: dzklatovy@dzklatovy.cz  / www.dzklatovy.cz
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křížovka, sudoku

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

Správně vyřešená obě sudoku  
(stačí první řádek z každého) 
zašlete do 16. 9. 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 František Václavík z Plzně. 
Zasláním tajenky nebo řešení sudoku dáváte souhlas se zpracováním svých údajů 
pro marketingové účely. Více na www.albert.cz/pravidla.

Řešení z minula: OCHUTNEJTE S ALBERTEM ITÁLIIPuzzle 39 (Medium, difficulty rating 0.46)

6 2 5 7 3 9 1

9 8 1 7 5

7 9 8 4

4 8 7 9 3

6 9 7 1

1 2 3 4 5 6

5 3 4 2 8

2 8 3 5

8 1 6 9 4 2

Puzzle 40 (Medium, difficulty rating 0.50)

2 4 3 7 9 8

1 6 3 2

5 9 1 6

3 2 8 4

8 2

6 2 1 7

2 3 7 8

3 6 8 9 7 2 4

4 3 5

Puzzle 39 (Medium, difficulty rating 0.46)

6 2 5 7 3 9 1

9 8 1 7 5

7 9 8 4

4 8 7 9 3

6 9 7 1

1 2 3 4 5 6

5 3 4 2 8

2 8 3 5

8 1 6 9 4 2

Puzzle 40 (Medium, difficulty rating 0.50)

2 4 3 7 9 8

1 6 3 2

5 9 1 6

3 2 8 4

8 2

6 2 1 7

2 3 7 8

3 6 8 9 7 2 4

4 3 5
Puzzle 37 (Medium, difficulty rating 0.47)

6 2 4 3 9 8 5 1 7

5 8 7 1 6 4 9 2 3

9 1 3 7 5 2 6 8 4

1 3 8 2 4 9 7 6 5

7 5 6 8 3 1 4 9 2

4 9 2 5 7 6 1 3 8

2 7 9 4 1 3 8 5 6

3 6 5 9 8 7 2 4 1

8 4 1 6 2 5 3 7 9

Puzzle 38 (Medium, difficulty rating 0.54)

1 2 5 4 6 8 3 7 9

6 9 4 7 3 2 8 5 1

3 8 7 9 1 5 6 4 2

2 5 1 6 7 9 4 8 3

4 3 6 8 2 1 7 9 5

8 7 9 5 4 3 2 1 6

9 1 3 2 8 7 5 6 4

7 4 2 1 5 6 9 3 8

5 6 8 3 9 4 1 2 7

Puzzle 37 (Medium, difficulty rating 0.47)

6 2 4 3 9 8 5 1 7

5 8 7 1 6 4 9 2 3

9 1 3 7 5 2 6 8 4

1 3 8 2 4 9 7 6 5

7 5 6 8 3 1 4 9 2

4 9 2 5 7 6 1 3 8

2 7 9 4 1 3 8 5 6

3 6 5 9 8 7 2 4 1

8 4 1 6 2 5 3 7 9

Puzzle 38 (Medium, difficulty rating 0.54)

1 2 5 4 6 8 3 7 9

6 9 4 7 3 2 8 5 1

3 8 7 9 1 5 6 4 2

2 5 1 6 7 9 4 8 3

4 3 6 8 2 1 7 9 5

8 7 9 5 4 3 2 1 6

9 1 3 2 8 7 5 6 4

7 4 2 1 5 6 9 3 8

5 6 8 3 9 4 1 2 7

NÁZEV 
HLÁSKY

INICIÁLY 
MEDŘICKÉ

MĚSTO 
ŠALAMOUN. 
OSTROVŮ

DOUŠEK KRÁL 
(FRANC.)

ZKRATKA 
ABVOLTU

DÉLKA 
(BÁS.)

VÝZVA 
K TICHU

ANGL. 
„CESTA“

SEBEJISTÝ 
ČLOVĚK

TLAPKA

PODNIK 
V HAVLÍČ- 

KOVĚ 
BRODĚ

DOMÁCKY 
EDUARD

ZAČÁTEK 
TAJENKY

USAZENINY 
Z OVZDUŠÍ

STARO- 
SUMERSKÉ 

MĚSTO

ČÁST 
LONDÝNA

SNÍŽENÝ 
TÓN

OBR

RUSKÁ 
ŘEKA

STOVKY

FEUDÁLNÍ 
SÍDLO

ZKR. AMER. 
DOLARU

ŇADRO

CITOSLOV- 
CE ÚDIVU

PIANISSI- 
MO (HUD.)

ZNAČKA 
HLINÍKU

GRUZÍNSKÁ 
HRA 

CHORVATSKÝ 
OSTROV

NÁSTRAHY

SYPÁNÍM 
PROLOŽIT

KOMETA

PLOCHÉ 
PRKNO

RUKA
(HOVOR.) HÝKAVCI

MOŘSKÉ 
POBŘEŽÍ
FLORENT. 

MALÍŘ

VYSOUŠEČ 
VLASŮ

NĚMECKÝ 
TANEC

VÝPRAVNÁ 
TVORBA

VENEZUEL. 
STÁT

AMER.  
ŠELMA

POKRM 
(DĚTSKY)

ITALSKY 
„UMĚNÍ“

STŘEŠNÍ 
KRYTINA

HLAS 
KUKAČKY

HEDVÁBÍ
IZOLAČNÍ 
LEPENKA

ŽÁDNÁ VĚC

ŠVANDA

ZKRATKA 
KUSU

VITAMÍN
SLOVEN. 
POLNÍ 
MÍRA

EVROPAN

ŘÍMSKÝMI 
ČÍSL. 95

KONEC 
TAJENKY

DOMÁCKY 
IVA

LATINSKY 
„ZLATÝ“

CIRKA
AOLA, FINI, 

ISINDI, LARA, 
ŠOTYS

Tajenku zašlete do 16. 9. 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. 
Výhercem z minulého čísla  
je Bohumil Bartoš  
z Příbrami.

Smurfs™ & © Peyo 2013 Lic. Lafig Belgium. The Smurfs 2, the Movie © 2013 Sony 
Pictures Animation Inc. and  Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

Nabídka platí od 21. 8. do 24. 9. 2013 nebo do vyčerpání zásob v jednotlivých prodejnách. Nabídka se nevztahuje na nápoje podávané z postmixů, combo menu a občerstvení značkových restaurací.
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Pomazánka

z originálních

karamelových sušenek
Lotus

Crunchy Classic

NOVINKA
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