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Milé čtenářky a milí čtenáři,
 
říká se, že láska prochází žaludkem. A únor, jak už napovídá samotná obálka čísla,
je časem svátku zamilovaných. Oslavte ho proto náležitě jako milovník dobrého jídla
u vás kuchyni. Připravili jsme pro vás novou porci receptů, které se, doufáme, stanou
vaší srdcovkou.
Co vás čeká tentokrát? Hned na začátku magazínu najdete inspiraci, jak neplýtvat
časem, energií ani jídlem a jak lze doslova zachránit jídlo díky receptům  
od Zuzky Štěpničkové. Party time! Rozjeďte to v únoru s přáteli s hříšně dobrými  
a přitom zdravými recepty na burger, pizzu i drinky. Pak přelistujte a pootevřete  
dřevěné dveře alsaského hostince, kde nakouknete pod pokličky místních kuchařů.  
Vtom už zní bujaré veselí masopustních oslav i s recepty, které před půstem nesměly
tradičně chybět. A na závěr vás čeká sladká tečka s jednoduchými nápady  
na valentýnská překvapení.

Přejeme, ať vám život chutná sladce.

A nezapomeňte, že STOJÍ ZA TO JÍST LÉPE.

Váš Albert
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Jak na to, abyste každou část nákupu co nejlépe 
uložili a vše vám vydrželo čerstvé? Nebo jak 
připravit skvělý dip z petrželové natě?  
S tím vším radí Zuzana Štěpničková,  
záchranářka – ne lidských životů, ale jídla.

6

INSPIRACE

Zuzka vymýšlí záchranářské recepty. „Je to pro mě způsob, 
jakým člověk vyjadřuje úctu k přírodě. Inspiraci nacházím  
v kuchyních celého světa. Do italské panzanelly patří starší 
chléb, do francouzských rillettes odřezky masa. Také naše 
babičky se v kuchyni chovaly šetrně a o tom, že s jídlem se 
neplýtvá, se s nimi prostě nedebatuje.“ 
Inspirujte se od Zuzky, jak neplýtvat časem, energií  
ani jídlem.

Citrusy a rajčata v lednici ztrá-
cí aroma a chuť. Uschovejte je 
do prodyšné bedničky  
a skladujte v teplotě kolem  
14 stupňů. 

Mouku, strouhanku  
a těstoviny vždy přesypejte  
do vzduchotěsných nádob.

Banány v lednici rychleji hněd-
nou. Pokud ještě potřebují do-
zrát, dejte jim čas při pokojové 
teplotě. Chcete-li zpomalit 
rychlost zrání, zabalte stopky 
banánů do alobalu.

Kávě se daří v suchu  
a chladu. Proto ji přesypte 
do vzduchotěsné a tmavé 
nádoby.

Česnek vám déle vydrží  
v proutěném košíku nebo 
papírovém sáčku. Umístěte 
ho na suché a dobře větrané 
místo. 

Bramborám svědčí chladné, 
dobře větrané a tmavé místo. 
Ideálně čistý sklep, ne lednice.

1
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JAK UCHOVÁVAT POTRAVINY SPRÁVNĚ? 

Ulož mě správně

NEPLÝTVEJTE 
časem, energií ani jídlem



Z kousků kuřete z nedělního oběda 
připravte křupavou galetku  
jako rychlou večeři. 

SLANÁ GALETKA  
s kuřetem a žampiony

POSTUP:
1.  Hladkou mouku smíchejte se solí a tymiánem. Máslo 

nakrájejte a poté pomocí rukou spojte s moukou, 
až vznikne drobenka. Postupně přidávejte vodu, až 
vytvoříte kompaktní těsto. Zabalte ho do potravinové 
fólie a dejte na hodinu do lednice.

2.  Cibuli nakrájejte na měsíčky, mrkev a žampiony  
na plátky, řapíkatý celer, kapustu a česnek na kousky.

3.  Na másle nejdříve opečte cibuli, mrkev a celer, pak 
přidejte žampiony, kapustu a česnek. Orestujte 
dozlatova.

4.  Rozmíchejte vývar s moukou, solí, pepřem. Pomalu 
přelijte přes zeleninu. Pak přidejte kuřecí maso natr-
hané na nudličky a oregano.

5.  Troubu předehřejte na 200 °C. Těsto rozválejte  
na pomoučeném pečicím papíru do kruhu o průmě-
ru 15 cm a výšce 0,5 cm. Přesuňte na plech. 

6.  Náplň navrstvěte na střed těsta a okraje  
přehněte přes náplň. Pečte dozlatova asi 30 minut. 
Před krájením nechte chvíli odpočinout. Ozdobte 
čerstvou petrželkou.

SUROVINY NA TĚSTO:
200 g hladké mouky
1 špetka soli
2 lžičky sušeného tymiánu
100 g másla
2–3 lžíce studené vody

SUROVINY NA NÁPLŇ:
1 malá cibule
2 mrkve
250 g hnědých žampionů

1 řapík celeru
4 listy kapusty
3 stroužky česneku
3 lžíce másla
250 ml kuřecího vývaru
3 lžíce hladké mouky
sůl, pepř
150 g natrhaného upečeného 
kuřete
1 lžička oregana
2 lžíce hladkolisté petrželky

7

40
min

2
porce

Foodstyling, fotografie: Petra Novotná, Tomáš Babinec
Text: Zuzana Štěpničková 
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Klasickou ovesnou 
kaši známe všichni, už 
jste ale vyzkoušeli její 
fermentovanou verzi? 
Když vločky namočíte 
přes noc, budou měkčí  
a příjemně zesládnou. 

POSTUP:
1.  Ovesné vločky dejte do zavařovačky nebo 

vyšší sklenice a zalijte vlažnou vodou, aby 
byly ponořené. Nechte přes noc přikryté 
fermentovat při pokojové teplotě. 

2.  Ráno nakrájejte najemno hrušky (pár 

měsíčků nechte na ozdobu), poduste na 
troše vody s javorovým sirupem, pokráje-
ným kandovaným zázvorem, vanilkovým 
cukrem a rozinkami. Duste asi 5 minut. 

3.  Přidejte vločky a lehce ohřejte. Ozdobte 
hruškou a ořechy. 

POSTUP:
Nať, mátu a kopr rozmixujte spolu s česnekem, citronovou šťávou, 
medem a olivovým olejem. Dochuťte solí a pepřem. Podávejte  
se sýrem feta nakrájeným na kostičky. 

SUROVINY:
350 g jemných ovesných 
vloček
500 ml vody
4 hrušky
2 lžíce javorového sirupu

20 g kandovaného 
zázvoru
½ lžičky vanilkového cukru
1 hrst rozinek
1 hrst vlašských ořechů

SUROVINY:
2 hrsti petrželové natě
1 hrst máty

1 hrst kopru
2–3 stroužky česneku
50 ml citronové šťávy
1 lžíce medu

3 lžíce olivového oleje
sůl, pepř
150 g sýru feta

OVESNÁ KAŠE 
pro hladová rána

DIP Z PETRŽELOVÉ NATĚ  
se sýrem feta

8
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VEGAN

4
porce

10
min

VEGET
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BYLINKY
v látce 

MASO
Maso nenechávejte v obalu, ve kterém jste
ho koupili, ale uložte ho do uzavíratelné 
nádoby a umístěte dostatečně daleko od 
mléčných výrobků. 

1. PATRO
Mléčné výrobky, 

nápoje.

2. PATRO
Ryby, hotová jídla.

3. PATRO
Maso, uzeniny.

BOXY
Zelenina a ovoce 

zvlášť.

BYLINKY
Bylinky dejte do skleničky s trochou 
vody jako kytičku a uchovávejte je  
v lednici. Nebo je celé zabalte do vlhké 
utěrky. Výrazně tím prodloužíte jejich 
kondici. 

UVAŘENÉ JÍDLO
Hotové jídlo nechte nejdříve vychladnout, teprve 
potom ho dejte do skleněné nádoby nebo  
do hrnce. Do dvou hodin od uvaření by mělo být 
bezpečně uložené v lednici nebo v mrazáku.

UVAŘENÉ JÍDLO
do skla

POŘÁDEK V LEDNICI 
jak správně uložit nákup

HOUBY
Čerstvé houby nenechávejte
v sáčku, ale přemístěte je  
do prodyšné nádoby. V lednici je  
skladujte ne déle než dva dny.

VEJCE
Vejce přendávejte z papírového 
obalu, ve kterém jste je koupili,  
do lednice užší špičkou dolů.

SÝRY
Sýry skladujte nejlépe  
v povoskovaném papíru, potra-
vinářské fólii nebo alobalu, které 
zabrání vysychání. V plastovém 
sáčku hrozí plíseň.

Důležité: Zkontrolujte si,
jakou teplotu máte v lednici.  
Ideální teplota je kolem 3 °C.

INSPIRACE
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MASO
do krabičky 



NOVINKY
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Z Albertu vždy přinesete něco, čím zaručeně překvapíte!  
Vyzkoušejte výrobky Nature’s Promise z řady Veggie.

Přijďte si pro šťavnatý 
burger, skvělý pro milovníky 
bezmasých pokrmů. Základ 
burgeru tvoří červené 
fazole, tofu a voňavé koření. 
Vychutnejte si BIO výrobky 
tak, jak je příroda vymyslela.

CO JE V ALBERTU
nového?

BIO VITAL BURGER 
S ČERVENÝMI FAZOLEMI 
NATURE’S PROMISE VEGGIE  

CIZRNOVÁ A FAZOLOVÁ 
POMAZÁNKA
NATURE’S PROMISE VEGGIE  

Hledáte tip na rychlou snídani, 
svačinu či večeři? Vyzkoušejte 
luštěninové pomazánky z řady 
Nature’s Promise Veggie a kombinujte 
je s vaším oblíbeným pečivem, 
ovocem, zeleninou či ořechy.



NOVINKY
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ČOČKOVÝ BURGER
NATURE’S PROMISE VEGGIE    

Nestihli jste si připravit oběd do práce nebo vás 
čeká doma hladová rodina? Vyzkoušejte nové 
tipy na zdravé verze hotových burgerů, které 
stačí pouze rychle ohřát na páře a dát do křupavé 
housky s omáčkou, kterou máte rádi. 

Vyberte si podle 
své chuti!
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ČESNEK: KOŘENÍ
i bojovník proti bacilům
Česnek je nepostradatelný pomocník v kuchyni. Jeho výrazná charakteristická chuť i vůně z něj dělá 
surovinu, která každému jídlu dodá šmrnc. Použití česneku je všestranné: hodí se nejen jako koření, 
ale také jako výbava do domácí lékárny.

RADY Z TRŽNICE 

Česnek lze použít syrový, sušený i nakládaný. Čerstvý 
česnek rozetřený se solí skvěle ochutí salátové dresinky, 
omáčky nebo marinády na maso. Výborně si rozumí 
s bylinkami, jako je tymián, rozmarýn nebo oregano. 
Sušený i nakládaný česnek si můžete snadno vyrobit 
i doma. Buď ho nakrájejte na plátky a usušte v sušičce, 
nebo naložte do rostlinného oleje a podávejte jako 
doplněk k masu.

Charakteristickou vůni má na svědomí silice zvaná alicin. 
Ta se uvolňuje hlavně po rozříznutí nebo rozmačkání 
česneku. Česnek je velmi oceňován pro antiseptické 
a antibakteriální účinky, díky kterým se stává velice 
účinným bojovníkem proti bacilům. 

PŮVOD A ROZŠÍŘENÍ

Česnek byl považován za posvátnou rostlinu už ve 
starověku. Později mu lidé připisovali až magickou moc 
proti upírům a moru. Pochází z Asie, pravděpodobně 
z Mongolska, odkud se rozšířil dále do Číny. Dnes najde 
uplatnění snad v každé kuchyni, i v české se velmi dobře 
zabydlel.

Sezona: 
 v kuchyni celý rok, 

sklízí se během 

letních měsíců

Inulin:
2,8 g na 100 g

NÁPADY DO KUCHYNĚ
 

1.  Při vaření s česnekem dejte pozor na vysoké teploty. 
Prudkou tepelnou úpravou česnek zhořkne. 

2.  Aby se vám česnek dobře loupal, namočte ho na cca 
30 minut do teplé vody.

3.  Pokud vás po krájení česneku trápí výrazné aroma na 
rukou, promněte v nich kousek petržele. 

4.  Oloupané stroužky česneku dejte do sklenice, posypte 
pepřem, solí a tymiánem. Zalijte slunečnicovým olejem 
a uložte na dva týdny do temného prostředí. Takto 
naložený česnek vám v lednici vydrží i několik měsíců.
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TIP Z TRŽNICE:
Česnek skladujte na suchém místě,  
ve vlhku začne plesnivět.
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ČERSTVÉ SALÁTY
vyberte si svůj mix
Balené mixy salátů jsou stále oblíbenější. Není potřeba nic krájet, umývat, 
stačí je jen správně ochutit a pustit se do jídla. Vyzkoušejte různé druhy  
a dejte pokaždé vašim salátům jinou chuť.

POLNÍČEK

POLNÍČEK

Malé, ale šťavnaté lístky polníčku mají 
aromatickou, oříškovou chuť. Perfektně 
se hodí do salátů, ochucené zálivkou 
z balsamikového octa nebo dijonské hořčice. 

BABY ŠPENÁT

Mladý baby špenát má velmi křehké 
lístky. Díky méně výrazné chuti se hodí 
jako doplnění dalších druhů salátů, třeba 
ledového nebo čekanky. Lehce podušený 
špenát je skvělou přílohou k masu. 

ENDIVIE

Česky přezdívaná štěrbák, svými 
kadeřavými listy připomíná hlávkový 
salát. Díky lehce nahořklé chuti se 
konzumuje hlavně syrová v salátech 
společně s polníčkem a římským nebo 
listovým salátem. Zajímavě ochutí také 
polévky a pyré. 

BABY SALÁT 
ZELENÝ A ČERVENÝ 

Mladé listy hlávkového zeleného 
a červeného salátu se sklízí velmi brzy  
po zasetí, aby si zachovaly svou křehkost. 
Mají jemnou chuť, která se nejvíce hodí 
pro úpravu v syrovém stavu, třeba jen 
s olivovým olejem a kapkou citronu. 

RADICCHIO

Tmavě červené až fialové listy s bílým 
košťálem jsou druhem čekanky. Jsou méně 
hořké než bílá verze. Svou barvou krásně 
zpestří všechny míchané saláty. Větší hlávky 
lze také grilovat a péct.  

VYZKOUŠEJTE RŮZNÉ MIXY 
SALÁTŮ DLE SVÉ CHUTI!

MIX BABY SALÁTŮ
BABY SALÁT ZELENÝ, 
RUKOLA, BABY 
ŠPENÁT, BABY SALÁT 
ČERVENÝ

MIX  
RUKOLA, 
ČERVENÁ ŘEPA, 
MANGOLD

MIX SALÁTŮ
ENDIVIE, 
ČEKANKA, 
RADICCHIO
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15

TRŽNICE

TIP Z TRŽNICE:
Pokud saláty nestihnete po 
otevření hned spotřebovat, 
vložte je do plastové, ideálně 
vzduchotěsné nádoby.

BABY SALÁT ZELENÝ BABY ŠPENÁT

 RADICCHIO

ENDIVIE
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ENERGIE: 314,3 kcal / 15,8 %
BÍLKOVINY: 9,5 g / 13,4 %
TUKY: 7,5 g / 11,8 %
SACHARIDY: 53,1 g / 20,4 %
Hodnoty odpovídají 1 porci. 

BRAMBORY 
ČESKÁ CHUŤ

BRAMBORÁČKY
hotové raz dva

4
porce

30
min

VEGET

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

Bramboráčky 
servírujte ihned. 
Čím jsou čerstvější, 
tím jsou křupavější.

SUROVINY:
600 g brambor, varný typ A Česká chuť
2 stroužky česneku
1 vejce
1 lžička soli
½ lžičky drceného kmínu

½ lžičky pepře
½ lžičky sušené majoránky
150 g hladké pšeničné mouky
olej na smažení
snítka čerstvých bylinek (tymián, kopr)

POSTUP:
1.  Brambory oloupejte, nastrouhejte a přidejte prolisovaný česnek. Dále přimíchejte 

vejce, sůl, kmín, pepř, majoránku a vše zasypte moukou.
2.  Rozpalte olej, vlijte jednu naběračku směsi a smažte placičky tenké 0,5 cm  

z obou stran. 
3.  Bramboráčky vysušte od přebytečného oleje papírovou utěrkou a ozdobte bylinkami.



VEPŘOVÉ PLÁTKY
na jablkách a hruškách 

POSTUP:
1.  Maso nakrájejte na tenké plátky, naklepejte, osolte a opepřete.  

Poté naložte do marinády z oleje, tymiánu a sójové omáčky.
2.  Jablka a hrušky nakrájejte na měsíčky a očistěte od jádřinců.  

Maso opečte na pánvi z obou stran dozlatova. 
3.  Vše vložte do pekáče a pečte 15 minut v troubě vyhřáté na 180 °C. 

Upečené maso ozdobte čerstvým tymiánem.  

SUROVINY:
600 g vepřové kýty Albert
mletý černý pepř, sůl
2 lžíce slunečnicového oleje
½ lžičky sušeného tymiánu

2 lžíce sójové omáčky
2 jablka
2 hrušky
1 snítka čerstvého tymiánu

4
porce

30
min

ENERGIE: 458,8 kcal / 22,9 %
BÍLKOVINY: 28,9 g / 40,9 %
TUKY: 29,7 g / 47,0 %
SACHARIDY: 19,5 g / 7,5 %
Hodnoty odpovídají 1 porci. 

Vepřové 
plátky 
podávejte 
s rýží nebo 
pečenými 
bramborami.

VEPŘOVÁ KÝTA 
ALBERT

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN
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ZIMNÍ POLÉVKA 
minestrone

4
porce

30
min

VEGET

18

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

SUROVINY:
2 mrkve 
2 řapíky celeru 
1 brambora
4 listy kapusty 
2 stroužky česneku
1 cibule

2 lžíce olivového oleje
400 g konzervovaných rajčat 
zeleninový bujón Nature’s Promise 
400 g konzervovaných bílých fazolí 
sůl, pepř
30 g strouhaného parmazánu
1 snítka čerstvého tymiánu

POSTUP:
1.  Všechnu zeleninu a česnek nakrájejte na kostičky.
2.  Cibuli orestujte na olivovém oleji dozlatova. Pak přidejte mrkev, celer, 

bramboru, česnek a nechte zezlátnout.
3.  Zalijte vodou. Přimíchejte rajčata, zeleninový bujón a vařte 15 minut. 
4.  Poté přidejte nakrájené listy kapusty a propláchnuté fazole. Povařte  

5 minut, osolte a opepřete podle chuti. Na závěr posypte sýrem 
a tymiánem.

ENERGIE: 221,6 kcal / 11,1 %
BÍLKOVINY: 10,5 g / 14,9 %
TUKY: 6,7 g / 10,6 %
SACHARIDY: 32,4 g / 12,5 %
Hodnoty odpovídají 1 porci. 

ZELENINOVÝ BUJÓN 
NATURE’S PROMISE 



SUROVINY:
300 g květáku
2 mrkve
4 listy kapusty
1 červená cibule

slunečnicový olej na smažení
4 vejce Nature’s Promise
sůl, pepř
6 plátků chleba
6 lžic plnotučné hořčice

POSTUP:
1.   Květák rozeberte na růžičky. Mrkev a kapustu nakrájejte na tenké plátky, 

cibuli na měsíčky. Všechnu zeleninu krátce orestujte na oleji.
2.   Rozšlehejte vejce, osolte je a opepřete. Plátky chleba v této směsi obalte.
3.   Obalené plátky chleba vložte na rozpálený olej a osmažte z obou stran 

dozlatova. 
4.   Každou smaženku potřete hořčicí, poklaďte zeleninou a ihned servírujte.

ZELENINOVÁ
SMAŽENKA
pro každý den

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN
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ČERSTVÁ VEJCE
NATURE’S PROMISE

ENERGIE: 416,1 kcal / 20,9 %
BÍLKOVINY: 18,3 g / 25,9 %
TUKY: 13,8 g / 21,8 %
SACHARIDY: 55,8 g / 21,5 %
Hodnoty odpovídají 1 porci. 

4
porce

30
min

VEGET

Popusťte 
uzdu fantazii 
a použijte svoji 
oblíbenou 
zeleninu.



KUKUŘICE STERILOVANÁ 
NATURE’S PROMISE 

ZAPEČENÉ 
TĚSTOVINY
s tuňákem 
a kukuřicí

4
porce

30
min

SUROVINY:
500 g těstovin penne
185 g tuňáka ve vlastní šťávě
125 g sterilované kukuřice Nature’s Promise
špetka muškátového oříšku

½ lžičky sušené bazalky
sůl, pepř
20 g másla
50 g parmazánu
1 snítka čerstvého tymiánu

POSTUP:
1.  Uvařte těstoviny dle návodu. 
2.  Scezené je smíchejte s okapaným tuňákem, kukuřicí bez nálevu, muškátovým 
 oříškem a bazalkou. Osolte, opepřete a vložte do zapékací nádoby vymazané 
 kouskem másla.
3.  Posypte nastrouhaným parmazánem a 10 minut zapečte v troubě vyhřáté  

na 180 °C. Na závěr ozdobte čerstvým tymiánem.

ENERGIE: 372,6 kcal / 18,6 %
BÍLKOVINY: 24,2 g / 34,3 %
TUKY: 11,3 g / 17,8 %
SACHARIDY: 44,1 g / 17,0 %
Hodnoty odpovídají 1 porci. 

20

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN



RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN
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PÁLIVÉ 
CHILLI CON CARNE
s rajčaty a limetkou

SUROVINY:
2 cibule
2 lžíce slunečnicového oleje
1 lžička skořice
1 lžička kari
1 lžička sušeného chilli
3 rajčata Česká chuť
2 plechovky červených fazolí

125 g rajčatového protlaku
300 ml vody
½ plechovky kukuřice
sůl, pepř
šťáva z ½ limetky
150 g bílého jogurtu
2 snítky čerstvého koriandru

POSTUP:
1.  Nadrobno nakrájené cibule orestujte na oleji. Až zesklovatí, přidejte 

skořici, kari a chilli. Jakmile se směs rozvoní, přidejte pokrájená rajčata 
a krátce poduste.

2.  Přimíchejte fazole, rajčatový protlak, vodu, kukuřici a vařte 10 minut. 
Pak dochuťte solí, pepřem a limetkovou šťávou. Servírujte s jogurtem 
a koriandrem.

4
porce

30
min

RAJČATA 
ČESKÁ CHUŤ

ENERGIE: 235,1 kcal / 11,8 %
BÍLKOVINY: 9,7 g / 13,8 %
TUKY: 8,7 g / 13,8 %
SACHARIDY: 32,3 g / 12,4 %
Hodnoty odpovídají 1 porci. 

Chilli můžete podávat  
s tortillami, rýží nebo 
pšeničnými plackami.

VEGET



Jak zahnat únorový chlad? 
Přivoňte k aromatickému mangu 
a přeneste se do exotických krajin. 
Výrazná vůně i chuť manga jsou 
skvělé pro přípravu smoothie, 
dezertů, ale také pro pikantní 
omáčky.

NAKRÁJEJTE MANGO JAKO PROFESIONÁL, 
JE TO TAK SNADNÉ:

•	 	Mango	rozkrojte	podélně	z	obou	stran	kolem	
pecky.	Vzniknou	tak	dvě	části.

•	 	Do	těchto	částí	vykrojte	z	vnitřní	strany	nožem	
mřížku.	Kostičky	by	měly	být	velké	přibližně	 
1	až	2,5	cm.

•	 	Vyklopte	kostičky	směrem	ven	a	jednoduše	
odřízněte	nebo	odtrhněte	od	slupky.

	 	Hotovo!

ELIXÍR ŽIVOTA

22

MANGO:
ochutnejte ovoce bohů

ALBERT RADÍ,
jak na nákup kvalitního manga:

•	 Zralé	mango	je	na	omak	lehce	měkké,	ale	ne	tak,	aby	šlo	prstem	udělat	důlek	přes	slupku.	
•	 Přezrálá	manga	poznáte	podle	vrásčité	slupky.
•	 Pokud	je	mango	tvrdé,	nechte	ho	na	teplém	místě	dozrát.	
•	 Nekupujte	mango	s	tmavými,	otlačenými	místy.
•	 Jí	se	pouze	dužina.	Slupka	není	jedovatá,	ale	může	být	chemicky	ošetřena.



ELIXÍR ŽIVOTA
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4
porce

20
min

+2
hod

chlazení

+2
hod

chlazení

VEGET

SUROVINY:
100 g bílé čokolády
6 lžic mléka
250 g plnotučného tvarohu

100 g smetany ke šlehání
1 zralé mango
čerstvá máta

POSTUP:
1.  Čokoládu rozpusťte ve vodní lázni. Tvaroh vyšlehejte se smetanou 

a mlékem do krému. Po malých částech smíchejte s rozpuštěnou 
čokoládou.

2.  Mango oloupejte a dužinu rozmixujte na jemné pyré. Trochu 
manga nechte na ozdobu.

3.  Skleničky střídavě naplňte vrstvami krému a rozmixovaného 
manga. Dejte do lednice na 2 hodiny vychladit. 

4.  Nakonec ozdobte kostičkami manga a čerstvou mátou. 

EXOTICKÝ KRÉM
s mangem 
a bílou čokoládou 

KŘEHKÉ KUŘE S RÝŽÍ
a omáčkou z manga

SUROVINY:
1 zralé mango
2 šalotky
1 stroužek česneku
200 ml čerstvé pomerančové šťávy
1 lžička limetkové šťávy
2 lžičky chilli omáčky
100 ml bílého vína

½ lžičky soli
2 lžíce slunečnicového oleje
600 g kuřecích prsou
350 g jasmínové rýže
limetka
chilli vločky

POSTUP:
1.  Dužinu manga nakrájejte na kostičky a půlku rozmixujte na jemné pyré. 
2.  Šalotku nakrájejte najemno, česnek prolisujte. 
3.  Pyré smíchejte s pomerančovou a limetkovou šťávou, chilli omáčkou, 

šalotkou, česnekem, vínem, solí a olejem. Kuře vložte do připravené 
omáčky a dejte na 2 hodiny do lednice.

4.  Kuře dejte do zapékací mísy spolu s omáčkou a pečte 25–30 minut 
v troubě na 180 °C. Mezitím uvařte rýži dle návodu. 

5.  Kuře nakrájejte na plátky a podávejte s rýží, zbylými kostičkami manga 
a čtvrtkami limetky. Na závěr polijte hotovou vypečenou omáčkou  
a posypte chilli vločkami.

4
porce

45
min

https://www.albert.cz/videorecepty
https://www.albert.cz/videorecepty


Připravte pro své přátele originální party jako 
ze stylového bistra. Rychlé „fastfood“ recepty 
jsou hříšně dobré a přitom zdravé. Netradiční 
burger, pizza, drinky a zábava může začít.

ROZJEĎTE TO S PŘÁTELI  
HŘÍŠNĚ ZDRAVĚ.

Foodstyling, fotografie: Petra Novotná
Text: Tereza Langmajerová
Kuchař: Petr Linka
Decor styling: Eva Justichová
Nádobí a decor zapůjčil: Butlers – made for your home

24

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU

HŘÍŠNĚ DOBRÁ
a přitom zdravá party



ROZJEĎTE TO S PŘÁTELI  
HŘÍŠNĚ ZDRAVĚ.

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU
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OKURKOVÉ KANAPKY 
s lososem a koprem

POSTUP: 
Okurku dobře očistěte a nakrájejte na kolečka. Poklaďte 
nakrájenými plátky uzeného lososa a ozdobte snítkou 
kopru. Jemně zakápněte olivovým olejem a přidejte trošku 
čerstvě namleté soli a pepře.

SUROVINY:
1 salátová okurka
100 g uzeného lososa

2 snítky kopru
olivový olej
sůl, pepř

POSTUP:
1.  Cuketu dobře očistěte a nakrájejte na plátky tenké 2–3 mm. Potřete 

slabou vrstvou hummusu. 
2.  Mrkev, okurku, papriku a bílou ředkev nakrájejte na hranolky. Ty 

zabalte do potřených plátků cukety. Rolky ozdobte čerstvým korian-
drem. 

SUROVINY:
2 cukety
100 g cizrnového hummusu
2 mrkve

½ okurky
1 červená paprika
½ bílé ředkve
2 snítky čerstvého koriandru

CUKETOVÉ ROLKY
se zeleninou  
a hummusem

Zkuste jednohubky  
bez pečiva!

Cuketu můžete nahradit okurkou  
nakrájenou na tenké plátky. 

VEGAN20
kousků

20
min
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BUĎME SPOLU
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20
kousků

10
min

BEZ
lepku



BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU

KRÁSNÝ  
VEČER, ŽE?

BEZ
 laktózy

VEGAN4
porce

5
min

4
porce

5
min

PIÑACOLADA 
s kokosovým mlékem
SUROVINY:
1 ananas nebo 400 ml anana-
sového džusu

400 ml kokosového mléka
16 cl bílého rumu
2 hrsti ledu

1.  Ananas oloupejte a rozmixujte s kokosovým mlékem. 
2.  V šejkru promíchejte všechny suroviny kromě ledu.  

Led nadrťte v mixéru nebo zabalte do utěrky  
a rozdrťte paličkou na maso. 

3.  Nadrcený led ve sklenici přelijte koktejlem.

KOKOSOVÁ VODA 
s jahodami
SUROVINY:
100 g čerstvých jahod
1 hrst čerstvé máty
1 lžíce třtinového cukru

400 ml kokosové vody
2 hrsti ledu
300 ml sody

1.  Do šejkru dejte očištěné a drobně nakrájené jahody, 
nasekané lístky máty a cukr. 

2.  Poté přidejte kokosovou vodu, led a promíchejte. 
3.  Vlijte do poloviny sklenic, zbytek dolijte sodou. 

Ozdobte čerstvou mátou.

Tyto koktejly jsou 
ideální na domácí party. 
Nepotřebujete k nim 
spoustu surovin ani 
zkušenosti barmana. 

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU
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Květáková pizza 
není tak pevná jako 
klasická. Korpus pečte 
déle, aby byla pizza 
krásně křupavá.

POSTUP: 
1.  Květák rozeberte na růžičky a spařte v horké 

vodě. Nechte vychladnout. Rukama vyždímejte, 
přemístěte do mixéru a rozmixujte se všemi 
surovinami na těsto. 

2.  Z těsta vytvarujte placku vysokou zhruba 1 cm  
a dejte na plech vyložený pečicím papírem. 
Pečte 20 minut při 180 °C.

3.  Rajčatový protlak smíchejte s olivovým 
olejem, oreganem, pepřem a solí. Natřete 
na předpečený korpus, přidejte nakrájenou 
mozzarellu, slaninu, cherry rajčata, olivy, 
kukuřici a pečte dalších 10 minut při 180 °C. 
Ozdobte bazalkou.

Na oblohu:
125 g rajčatového 
protlaku
1 lžíce olivového oleje
1 lžička sušeného 
oregana
sůl, pepř
250 g mozzarelly
80 g anglické slaniny
200 g cherry rajčátek
80 g zelených oliv
80 g sterilované 
kukuřice
čerstvá bazalka

SUROVINY:
Na těsto:
1 květák
1 lžička soli
1 ½ lžičky oregana
1 stroužek česneku
1 vejce
40 g nastrouhaného 
parmazánu
1 lžička olivového 
oleje

PARTY PIZZA 
na květákovém základu

1
pizza

1
hod
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VEGET6
porcí

1
hod

VEGET BURGER
zdravě a cool

DVOJITÁ  
RADOST!

POSTUP: 
1.   Čočku zalijte studeným 

zeleninovým vývarem a vařte 
5–8 minut doměkka. Pak 
rozmixujte tyčovým mixérem 
nebo rozmačkejte šťouchadlem 
na brambory. Přidejte vločky, 
chilli, mletý koriandr, vejce a sůl. 
Smíchejte a nechte 30 minut 
chladit v lednici.

2.   Z vychlazené směsi vytvarujte  
12 burgerů. Rozehřejte olej  
na pánvi a burgery opékejte  

4–5 minut z každé strany. Pak dejte 
na plech vyložený pečicím papírem  
a 10 minut zapečte v troubě  
na 180 °C.

3.   Mrkev a zelí nakrouhejte, okurku 
nakrájejte na plátky. Bulky 
rozkrojte a opečte jejich vnitřní 
stranu.

4.   Obě strany bulky potřete 
hummusem. Naplňte postupně 
salátem, dvěma burgery, mrkví, 
zelím a kukuřicí. Ozdobte koprem, 
koriandrem a servírujte.

SUROVINY:
300 g červené čočky
400 ml zeleninového 
vývaru
150 g jemných ovesných 
vloček
1 lžička sušeného chilli
1 lžička mletého 
koriandru
1 vejce
1 lžička soli
slunečnicový olej na 
opékání

2 mrkve
100 g červeného zelí
½ okurky
6 bulek 
hamburgerového typu
100 g cizrnového 
hummusu
1 hrst baby salátu
1 lžíce sterilované 
kukuřice
2 snítky čerstvého kopru
2 snítky čerstvého 
koriandru

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU
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FÍKOVÉ CUPCAKES
s banánem
Malé dortíčky s krémem jsou na party jako stvořené. Vypadají krásně, 
jsou tak akorát do ruky a dozdobením barevnými košíčky a borůvkami 
ohromíte všechny vaše hosty.

POSTUP: 
1.  V jedné míse smíchejte mouku, cukr, 

kypřicí prášek a skořici. V druhé míse 
vyšlehejte vejce s mlékem a olejem. 
Pak spojte obě směsi dohromady  
a vymíchejte v těsto. 

2.  Formu na muffiny vyložte papírovými 
košíčky a ty naplňte do ¾ těstem. 

Navrch dejte nakrájené sušené fíky  
a banány. Pečte 20–25 minut na 180 °C.

 3.  Změklé máslo vyšlehejte  
s moučkovým cukrem a krémovým 
sýrem. Pomocí zdobicího sáčku 
krémem dortíky ozdobte.  
Na závěr doplňte borůvkami a polijte 
javorovým sirupem.

SUROVINY:
250 g hladké špaldové 
mouky
100 g třtinového cukru
2 lžičky kypřicího prášku 
do pečiva

1 lžička skořice
2 vejce 
200 ml mléka
80 g slunečnicového oleje
80 g sušených fíků  
a banánů

100 g másla
70 g moučkového cukru
125 g krémového sýru
1 hrst čerstvých borůvek
javorový sirup

POSTUP: 
1.  Smíchejte šťávu z červené řepy  

s medem. 
2.  Mléko ohřejte a našlehejte pomocí 

šlehače na mléko na mléčnou pěnu. 
Do našlehané pěny vložte lžíci a po ní 
opatrně nalijte středem sklenice směs  
z červené řepy a medu, aby klesla na 
dno a pěna stoupla nahoru.

3. Ihned podávejte.

SUROVINY:
150 ml vlažné 
šťávy z červené 
řepy
2 lžíce medu 
600 ml mléka

RŮŽOVÉ  
LATTE z řepy

BEZ
lepku

4
porce

5
min

30

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU

VEGET8
porcí

1½
hod

VIDÍM TO DNES 
RUZOVĚ...



ČAS  
NA DEZERT!

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU
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Josef pracuje v Albertu  
již 5 let jako zkušený řezník. 
Jeho láska k jídlu začala  
už v dětství na Šumavě, kde 
vyrůstal v rodině s „malým 
velkým“ hospodářstvím, jak 
sám říká. Dnes řezník Pepa 
pomáhá a radí zákazníkům 
s výběrem masa v pražské 
Harfě a v únorovém Albert 
magazínu přináší tipy,  
jak na to, aby vám maso 
vydrželo čerstvé.

ŘEZNICTVÍ ALBERT 
aneb nepřepepři toho vepře 
Vepřové maso mají Češi dlouhodobě nejraději. Alespoň 
tomu odpovídají statistiky jeho konzumace. Jaké maso 
z vepříků najdete v Albertu:

VEPŘOVÁ PLEC

kýta
pečeně

bok

krkovice

plec

TRVANLIVOST CHLAZENÉHO MASA:

1–2 
dny

2–3 
dny

2–4 
dny

 • mleté maso • drůbež • vepřové maso
• hovězí maso
• telecí maso

Josef KOTÁL
Zkušený řezník  
z Albertu
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Uzené maso je známé už odpradávna. 
Uchovávalo se tak čerstvé. Dnes je oblíbené 
pro svou typickou chuť a vůni, která vzniká 
uzením teplým kouřem.

UZENÁ  
VEPŘOVÁ ŽEBÍRKAVEPŘOVÁ ŽEBÍRKA

SLANINA

Josef KOTÁL
Zkušený řezník  
z Albertu

33

ŘEZNÍK JOSEF RADÍ 
JAK NA TO,
ABY VÁM MASO 
ZŮSTALO ČERSTVÉ

1.  Po nákupu s masem spěchejte co nejrychleji 
domů, abyste maso nevystavili příliš dlouhé 
změně teploty. V létě je vhodné na převoz 
použít termotašku.

2.  Čerstvé maso přendejte do uzavíratelné 
nádoby a uložte ho do lednice, ne do 
mrazáku. Pro hovězí a vepřové maso 
udržujte teplotu mezi 0–4 °C. Maso zůstane 
čerstvé a správně dozraje.

3.  Syrové maso nesmí nikdy přijít do kontaktu  
s dalšími potravinami.

Dokud neexistovaly lednice, naše babičky 
uchovávaly čerstvé maso v chladné 
místnosti zabalené do utěrky namočené  
v octové vodě.
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Přichází období bujarých oslav, masopustních 
masek, průvodů a hlavně dobrého jídla. 
Aby také ne, vždyť po něm následuje 
čtyřicetidenní půst! Hodování je potřeba 
si užít se vším všudy.

MASOPUSTNÍ HODOVÁNÍ
Tradice masopustu je známá už od 13. století, kdy se lidé scházeli 
dohromady a oslavovali, jak nejlépe uměli – vesele popíjeli, hodovali, 
zpívali a tančili. Od Popeleční středy totiž následoval půst, během kterého 
si na maso a bujaré oslavy museli nechat zajít chuť. Oslavy byly a jsou 
neodmyslitelně spojené také s masopustními průvody plnými zábavných 
kostýmů. Čím výraznější maska, tím lépe! Jedlo se uzené maso, tradiční 
zabijačkové pochoutky, škvarkové pagáčky, ze sladkého pak masopustní 
šišky a koblížky.

Foodstyling: Petra Novotná 
Fotografie: Petra Novotná, Vít Švajcr
Text: Tereza Langmajerová
Kuchař: Jaroslav Prokš
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30
kusů

2½
hod

SUROVINY:
250 ml vlažného mléka
30 g droždí
½ lžičky cukru

500 g hladké mouky
1 lžička soli
1 žloutek
80 g sádla

250 g škvarků
1 bílek
drcený kmín  
sůl na posypání

POSTUP:
1.   Do 50 ml mléka rozdrobte droždí a cukr. Nechte 15–20 minut na teplém místě. 

Hotový kvásek smíchejte s moukou, zbylým mlékem, solí, žloutkem, sádlem 
o pokojové teplotě, škvarky a vypracujte těsto. Dejte do mísy, zakryjte utěrkou 
a nechte hodinu kynout.

2.   Vykynuté těsto rozválejte na pomoučeném válu na plát silný asi 1,5 cm. Pomocí 
skleničky vykrájejte kolečka. Pagáče rozprostřete na plech vyložený pečicím 
papírem. Pod utěrkou nechte ještě 10 minut vykynout. Poté pagáče pomažte 
bílkem, posypte drceným kmínem, solí a pečte dozlatova 15 minut na 170 °C.

FAŠANKOVÉ 
PAGÁČKY
se škvarky

Tyto výborné 
škvarkové placky 
můžete vyzkoušet 
jako chuťovku 
k pivu nebo vínu.
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MASOPUSTNÍ KOBLÍŽKY
se švestkovými povidly

Koblihy představovaly základ sladkého pohoštění 
maškarním průvodům. Tradičně se připravovaly 
smažené na másle nebo sádle a plnily se povidly  
či marmeládou. Vyhýbáte se smažení? Máme pro  
vás recept na pečené koblížky v troubě!

SUROVINY:
250 ml vlažného mléka
30 g droždí
½ lžičky cukru
500 g hladké mouky
80 g cukru
1 balení vanilkového cukru

1 žloutek
80 g másla
300 g švestkových povidel
vejce, máslo a rum na potření
moučkový cukr na posypání

POSTUP:
1.  Do 50 ml mléka rozdrobte droždí a ½ lžičky cukru. Nechte 

15–20 minut na teplém místě. Hotový kvásek smíchejte  
s moukou, zbylým mlékem, 80 g cukru, vanilkovým cukrem, 
žloutkem, máslem pokojové teploty a vypracujte těsto. 
Dejte do mísy, zakryjte utěrkou a nechte hodinu kynout. 

2.  Vál lehce posypte moukou. Nakynuté těsto vyválejte na plát 
vysoký 1 cm. 

3.  Pomocí sklenice vykrajujte kolečka. 
4.  Na polovinu z nich doprostřed naneste lžíci povidel, 

přikryjte druhým kolečkem a kraje spojte prsty. Nandejte 
na plech vyložený pečicím papírem, zakryjte utěrkou 
a nechte ještě 20 minut kynout. Koblihy potřete vejcem 
a pečte 15–20 minut na 170 °C. Ihned po vytažení z trouby 
je pomažte rozpuštěným máslem s rumem a lehce zasypte 
moučkovým cukrem. 

30
kusů

2½
hod

VEGET

Koblížky pečené 
v troubě jsou 
světlejší a méně 
„vyskočí“.

Koblížky 
smažené 
v oleji jsou 
tmavší a mají 
kulatý tvar.
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Jablečný křen si 
připravte den předem. 
Chutě se perfektně 
propojí.

PŘÍBĚHY Z ALBERTU

HODUJTE UZENÉ
s tradiční jablečnou 
vejmrdou

SUROVINY:
2 křeny
4 červená jablka
3 lžíce octa
½ lžičky soli

2 lžíce cukru
1 kg uzeného masa
pepř
1 lžíce slunečnicového oleje

POSTUP:
1.  Očištěný křen nastrouhejte najemno a očištěná jablka 

nahrubo. Přidejte ocet, sůl a cukr. Promíchejte a nechte 
hodinu odpočinout.

2.  Maso nakrájejte na plátky, opepřete a dejte na olejem 
vymazaný plech. Pečte 15 minut v troubě vyhřáté na 
180 °C. Podávejte s jablečným křenem. 

4
porce

60
min

+1
hod na  

odležení
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4
porce

60
min

SUROVINY:
500 g namočených ječných krup
0,5 l zeleninového vývaru
800 g vepřové panenky
2 lžíce slunečnicového oleje
sůl, pepř

2 lžíce másla 
1 cibule
8 stroužků česneku
1 lžička sušené majoránky
1 lžička drceného kmínu
1 snítka hladkolisté petrželky

POSTUP:
1.  Namočené kroupy uvařte v zeleninovém vývaru doměkka. V průběhu varu 

je podlévejte vodou, aby se nepřipalovaly.
2.  Omytou a osušenou vepřovou panenku opečte na másle zprudka ze všech 

stran. Maso přendejte do zapékací mísy vytřené olejem, osolte, opepřete 
a pečte odkryté v troubě předehřáté na 180 °C asi 5 minut. Poté panenku 
obraťte a přiklopené 15 minut dopečte. Vyndejte z trouby, nechte chvíli 
odpočinout a teprve pak maso nakrájejte na tenké plátky.

3.  Ve větší pánvi rozehřejte máslo. Nakrájenou cibuli a česnek opečte 
dozlatova. Poté přidejte kroupy a krátce osmahněte. Ochuťte majoránkou, 
kmínem, solí a pepřem. Poduste, dokud se všechna tekutina nevstřebá.

4.  Nakrájenou panenku podávejte s kroupami. Ozdobte čerstvou petrželkou. 

VEPŘOVÁ 
PANENKA
jako od babičky

Kroupy před 
vařením namočte, 
budou dřív hotové.

+1
den na  

namočení
krup
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Ochutnejte s námi Alsasko. Oblast Francie, která vás 
nadchne svou typickou kuchyní, pásy vinic i architekturou 
měst s malebnými dřevěnými domky. Pod zdobnými 
vývěsními štíty se skrývají známé alsaské hostince nabízející 
místní speciality. Tak se nechte pozvat k alsaskému stolu.

Alsasko leží na hranicích Francie, Německa a Švýcarska. I když je dnes 
tento region součástí Francie, německý jazyk i kuchyně se tu snoubily 
dohromady s francouzskou tradicí, a vytvořily tak skutečně jedinečnou 
kombinaci chutí. Kysané zelí, klobásky a slanina jsou skvělými společníky 
na zimu a především musí být všeho pořádná porce. Bon apetit!

ALSASKO

Alsasko
Francie

Na alsaských vinicích  
se pěstují hlavně odrůdy 
bílých vín. Vyzkoušejte výběr  
z Albertu: Pinot Blanc Alsace,  
víno s přírodní suchostí  
a neobyčejnou ovocností. 
Nebo Gewürztraminer,  
víno se světle žlutou barvou 
a typickou vůní.



CHOUCROUTE (ČTI ŠUKRUT) 

alsaská specialita se zelím
Kysané zelí, klobásky, vepřová žebírka, brambory a víno.  
To vše tvoří základ této alsaské pochoutky.

Choucroute výborně 
chutná s hořčicí, 
nakládanými okurkami 
nebo cibulkami.

POSTUP:
1.  V uzavíratelném sáčku smíchejte sůl  

s cukrem. Vepřová žebírka nakrájejte na 
kousky. Vložte do sáčku a promíchejte. 
Pak sáček otevřete a vytlačte co nejvíc 
vzduchu. Žebírka nechte naložená  
v lednici 1 den.

2.  Druhý den propláchněte kysané zelí  
od nálevu a osušte ho.

3.  Cibuli a česnek nakrájejte najemno.  
Ve větším hrnci rozehřejte sádlo a cibuli 
s česnekem orestujte dozlatova. Poté 
přimíchejte zelí, bobkové listy, kmín  
a pepř. Podlijte vývarem, vínem  
a přiveďte k varu.

4.  Žebírka propláchněte pod čistou vodou, 
abyste je zbavili soli a cukru. Přimíchejte  
je k zelí, hrnec zakryjte poklicí a pečte  
90 minut v troubě vyhřáté na 160 °C.

5.  Žebírka vyndejte a vykostěte. Klobásy 
nakrájejte na kolečka o šířce 1 cm. Vložte  
s obraným masem z žebírek zpátky do 
pečicího hrnce. Pečte dalších 30 minut. 

6.  Mezitím uvařte brambory nakrájené na 
čtvrtky ve slané vodě a vložte do trouby 
předehřáté na 180 °C na 10 minut. 
Podávejte se zelím, masem a nasekanou 
petrželkou.

SUROVINY:
 hrnku soli

2 lžíce třtinového cukru
1,3 kg vepřových žebírek
2,5 kg kysaného  
bílého zelí
1 cibule
4 stroužky česneku
50 g sádla
3 bobkové listy
½ lžičky drceného kmínu

1 lžička mletého  
černého pepře
750 ml hovězího vývaru
350 ml bílého vína 
(Ryzlink rýnský)
800 g paprikových 
klobás maďarského typu
1 kg brambor
1 snítka čerstvé 
petrželky
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Foodstyling, fotografie: Tomáš Babinec 
Text: Tomáš Babinec, Tereza Langmajerová
Kuchař: Jaroslav Prokš

4
porce

+1
den na  

nakládání  
masa

2½
hod



POSTUP:
1.   Zelenou čočku namočte 

den předem, bude lépe 
stravitelná. Pokud spěcháte, 
lze namáčení vynechat. 
Po namočení čočku slijte, 
propláchněte a dejte vařit 
s vývarem. Vařte 15–20 
minut, aby byla čočka  
na skus.

2.   Oloupejte mrkev  
a nakrájejte ji s celerem  
a bramborami na kostičky. 
Nakrájenou zeleninu 

přidejte k čočce, dochuťte 
solí, pepřem a tymiánem. 
Vařte dalších 10 minut.

3.   Klobásky nakrájejte na 
kolečka o šířce 1 cm, 
opečte je na oleji a pak 
dejte stranou. Na zbytku 
tuku opečte na plátky 
nakrájenou cibuli.

4.   Jakmile je čočka hotová, 
přidejte opečenou klobásu 
s cibulkou. Eintopf ochuťte 
medem a octem. 

SUROVINY:
300 g zelené čočky
1,5 litru hovězího nebo kuřecího vývaru
2 mrkve
2 řapíky celeru
2 brambory
sůl, pepř
½ lžičky sušeného tymiánu
3–4 uzené paprikové klobásy
1 lžička slunečnicového oleje
2 cibule
1 lžíce medu
3 lžíce červeného vinného octa

ČOČKOVÝ EINTOPF
aneb vaříme v jednom hrnci
Eintopf je recept šitý na míru hlavně pro milovníky nenáročného vaření. Suroviny 
totiž stačí jenom nakrájet a vařit v jediném hrnci, jak napovídá německý název. 

Místo typicky 
francouzské 
zelené čočky 
můžete použít 
také čočku
hnědou.

4
porce

45
min
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Na těsto použijte velmi 
jemně mletou mouku  
s označením „00“. Těsto by 
mělo být pružné a lepivé.

FLAMMEKUECHE
koláč z Alsaska
Jak popsat tuto klasiku 
alsaské kuchyně? 
Jednoduše alsaská 
pizza. Velmi chutný 
pokrm, který oceníte 
jako rychlé doplnění 
energie po dlouhé 
procházce.

45
min

4
porce

POSTUP:
1.  Z mouky, vody, oleje a soli vypracujte těsto.
2.  Očištěnou cibuli a slaninu nakrájejte na tenké plátky. V misce smíchejte 

zakysanou smetanu, sýr cottage, špetku muškátového oříšku a pepře.
3.  Připravené těsto rozválejte na placku o průměru 20 cm s výškou 1 cm. 

Dejte na plech vyložený pečicím papírem. Placku potřete sýrovou směsí  
a rozložte cibuli a slaninu. Pečte 10–15 minut v troubě předehřáté na 200 °C. 
Ozdobte čerstvým rozmarýnem.

SUROVINY:
250 g hladké mouky
200 ml vlažné vody
2 lžíce slunečnicového oleje
¼ lžičky soli
2 cibule
250 g slaniny

150 g zakysané smetany  
(30% obsah tuku)
150 g sýra cottage
1 špetka muškátového oříšku
mletý černý pepř
1 snítka čerstvého rozmarýnu

43

KOLEM SVĚTA



SPÄTZLE
Vyzkoušejte specialitu,  
která patří 
neodmyslitelně  
do alsaských  
hostinců. 

SUROVINY NA SPÄTZLE:
400 g polohrubé mouky (1.)
4 vejce (2.)
2 větší cibule (3.)
200 g slaniny (4.)
200 g ementálu (5.)
70 g másla (6.)
hrst petrželové natě (7.)
½ lžičky soli 
150 ml vlažné vody

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

KOLEM SVĚTA
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4
porce

45
min



POSTUP:
1.  Smíchejte mouku, vejce, vodu a sůl. Vypracujte  

těsto a nechte 10 minut odležet.
2.  Očištěnou cibuli a slaninu nakrájejte na kostičky. 

Ementál nastrouhejte nahrubo. 
3.  Na pánvi rozehřejte máslo. Cibuli opečte dozlatova. 

Pak přidejte slaninu a opékejte dalších 5 minut.

4.  Z těsta přes haluškové síto protlačte spätzle 
do vroucí osolené vody. Vařte 3 minuty  
a poté sceďte. 

5.  Uvařené spätzle smíchejte s opečenou 
cibulkou a slaninou. Přidejte nastrouhaný 
ementál a nasekanou petrželovou nať. 
Promíchejte a hned servírujte. 
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Pokud nemáte síto  
na halušky, spätzle  
z těsta odkrajujte nožem. 
Spätzle jsou hotové, když 
vyplavou na hladinu.
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Z pečiva zvolte 
celozrnný nebo 
žitný chléb.

SUROVINY: 
2 červené papriky
240 g červených 
fazolí z plechovky
2 lžíce olivového 
oleje 

10 sušených rajčat 
naložených v oleji
1 lžička mleté  
sladké papriky
1 lžíce octa 
balsamico
pepř, sůl

POSTUP:
Papriky dejte na plech vyložený pečicím 
papírem a 30 minut zprudka pečte v troubě 
vyhřáté na 200 °C, dokud slupka lehce 
nezčerná. Pak je zabalte do igelitového 
sáčku a nechte zapařit. Oloupejte je, zbavte 
semínek a rozmixujte dohladka se všemi 
surovinami.

FAZOLOVÁ 
POMAZÁNKA 
s pečenými 
paprikami

SUROVINY: 
300 g předvařené  
červené řepy
100 g sýra feta

½ stroužku česneku
½ lžičky sušeného tymiánu
pepř
 

POSTUP:
Červenou řepu rozmixujte a přidejte najemno rozdrobený 
sýr feta. Česnek prolisujte. Vše důkladně smíchejte, dochuťte 
tymiánem a pepřem.

ŘEPOVÁ 
POMAZÁNKA 
se sýrem feta

POMAZÁNKY
pro zimní prima sezonu

4
porce

10
min

VEGAN

4
porce

10
min

VEGET
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SUROVINY: 
300 g uzeného lososa
100 g krémového čerstvého sýra 
(Lučina)

šťáva z ½ citronu
2 lžíce olivového oleje
1 snítka kopru
sůl a čerstvě namletý pepř

POSTUP:
Uzeného lososa natrhejte na kousky. Kopr nasekejte najemno. 
Poté utřete se všemi surovinami.

LOSOSOVÁ 
POMAZÁNKA 

4
porce

10
min

SUROVINY: 
150 g polotučného 
měkkého tvarohu
100 g másla
50 g polotvrdého sýra 
(eidam)

1 malá cibule 
1 vařené vejce
sůl, pepř
1 hrst nasekané pažitky

POSTUP:
Tvaroh utřete s máslem, přidejte nastrouhaný sýr, 
najemno nakrájenou cibuli a nadrobno nasekané 
vařené vejce. Vše promíchejte, osolte, opepřete  
a nakonec přidejte pažitku.

TVAROHOVÁ 
POMAZÁNKA 
se sýrem a vejcem

4
porce

10
min

VEGET
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STOJÍ ZA TO JÍST LÉPE

48
 PAŽITKA 

A UVAŘENÉ VEJCEKORIANDR

FRANCOUZSKÁ 
BAGETA

HUMMUS

CHERRY RAJČATA

TVAROHOVÁ

OKURKA

JAK NA TO 
Chlebíčky se špetkou fantazie

ŽITNÝ 
CHLÉB

CELOZRNNÁ 
BAGETA

FAZOLOVÁ 
S PAPRIKAMI

SUŠENÁ 
RAJČATA

ROZMARÝN

CELOZRNNÝ 
CHLÉB

ŘEPOVÁ

ŘEPA

TYMIÁN 
A SÝR FETA

VÍCEZRNNÁ 
BAGETA

LOSOSOVÁ

CITRON

KOPR



Cizrnový hummus je významnou součástí kuchyně Blízkého 
východu. V obchodech se dá koupit už hotový, ale proč si ho 
nepřipravit čerstvý doma podle své chuti. Skvěle chutná  
s pita chlebem nebo na bagetce.

STOJÍ ZA TO JÍST LÉPE
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CIZRNOVÝ HUMMUS 

SUROVINY: 
250 g cizrny z plechovky 
3 lžíce tahini
olivový olej
½ stroužku česneku
šťáva z ½ citronu
sůl, pepř
1 snítka koriandru
1 hrst cherry rajčátek

POSTUP:
 Cizrnu rozmixujte s tahini, olejem, 
česnekem a šťávou z citronu. Osolte 
a opepřete. Ozdobte kuličkami 
cizrny, nakrájeným koriandrem, 
cherry rajčátky a pokapejte olejem.

Tahini je pasta vyrobená z drcených 
sezamových semínek a mořské 
soli. Můžete ji koupit ve vybraných 
prodejnách Albert.

4
porce

10
min

VEGAN



Nejlepší inspirace 

získají

 POUKÁZKU NA 

NÁKUP V ALBERTU 

v hodnotě 300 Kč.

Redakce Albert magazín:
Podkovářská 2, Praha 9, 190 00
albertmagazin@albert.cz

Sdílejte na Instagramu

       Inspirujte se v kuchyni a foťte s Albertem!

SDÍLEJTE FOTKY
z vaší kuchyně s Albertem
Ani nevíte, jakou radost máme, když vaříte podle Albert magazínu. 
Neschovávejte svoje fotky z kuchyně, podělte se o ně s ostatními a získejte 
poukázku na nákup! Sdílejte své fotky pod hashtagem #albertmagazin. 
Nebo nám napište a pošlete fotografie do redakce. Ty nejlepší odměníme  
a uveřejníme v Albert magazínu. 

ALBERT JSTE VY

@zdenaslimackova

@iveta_syslova

@vladislavazahradkova

Nejlepší inspirace zaslané  
do 15. 2. 2019 se objeví  
v březnovém čísle. 
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UVAŘTE JAKO ŠÉFKUCHAŘ  
za 20 minut
Nemáte čas, a přesto chcete rodině připravit specialitu jako z vyhlášené
restaurace? Vyzkoušejte tři mimořádně křehká hovězí masa připravená
moderní metodou sous vide z nabídky Albert Excellent a večeři jako  
od šéfkuchaře máte naservírovanou na rodinný stůl za 20 minut.

CO JE SOUS VIDE?
[ČTI SÚ VID]
Tento tajemný francouzský výraz za sebou skrývá metodu 
pomalého vaření masa ve vakuu. Zní to jako z laboratoře, 
ale díky stálé teplotě a dlouhé době přípravy si maso
zachová svou přirozenou chuť, šťavnatost i vůni  
a potěší i ty nejnáročnější gurmány.

MASO MĚSÍCE



Jak proces sous 
vide probíhá? 

1. Maso se ochutí dle receptu kořením a bylinkami.

2.  Vše se vzduchotěsně uzavře pomocí vakuovacího 
přístroje do sáčků k tomu určených.

3.  Dále se sáček vloží do speciální vodní lázně, která 
napomáhá udržet stálou teplotu uvnitř.

4.  Maso se pak připravuje při stálé teplotě velmi 
dlouhou dobu ve speciální vodní lázni, což zajistí, že 
se všechny chutě úžasně propojí a maso zůstane 
šťavnaté.

MASO PŘIPRAVOVANÉ METODOU  
SOUS VIDE:

• Propojí chutě
• Je šťavnaté
• Prodlouží trvanlivost masa
• Maso je ve všech částech stejně propečené 
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HOVĚZÍ LÍČKA  
s příchutí červeného vína 
a lanýžů
Exkluzivní spojení chutí, které se vám rozplyne na jazyku.

Tip na přílohu: celerové pyré

SOUS VIDE HOVĚZÍ  
LÍČKA potřebují čas.  
Dlouhá příprava je promění  
ve velejemnou pochoutku,  
která se rozpadá na talíři. 

MASO MĚSÍCE

8
hod

20
min

Doba vaření
sous vide:

Pro vás  
hotovo:

Sous vide  
připraveno při 

teplotě: 

85 °C
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HOVĚZÍ GULÁŠ  
se zeleninou
Vyzkoušejte skvělý guláš připravený metodou sous vide. 
Šťavnaté a jemné kousky masa s vynikající zeleninou. 

Tip na přílohu: pečivo nebo houskový knedlík

HOVĚZÍ PEČENĚ  
s černým česnekem
Ochutnejte dokonale lahodnou a šťavnatou pečínku.

Tip na přílohu: pečená kořenová zelenina

8
hod

20
min

Doba vaření
sous vide:

Pro vás  
hotovo:

Sous vide  
připraveno při 

teplotě: 

85 °C 8
hod

20
min

Doba vaření
sous vide:

Pro vás  
hotovo:

Sous vide  
připraveno při 

teplotě: 

85 °C

SOUS VIDE HOVĚZÍ  
PEČENĚ je křehké, 
libové maso, které 
uspokojí i toho  
nejnáročnějšího 
labužníka. Skvělá volba  
k nedělnímu obědu. 

SOUS VIDE HOVĚZÍ  
GULÁŠ z předního 
hovězího se díky 
vyváženému poměru 
masa a tuku perfektně 
hodí na šťavnatý guláš.

MASO MĚSÍCE



ALBERT BAVÍ

HOTOVO 
za chvilku

POSTUP:
1. �Na�pánvi�rozehřejte�trochu�olivového�oleje.� 
Přidejte�kuřecí�maso�a�opékejte�zhruba�15�minut.�

2. �Poté�do�masa�na�pánvi�přidejte�100�ml�smetany.
3. �Mezitím�uvařte�těstoviny�dle�návodu�na�obalu.
4. �Těstoviny�smíchejte�s připravenou�směsí� 
a�podávejte�ozdobené�lístky�čerstvé�bazalky.

SUROVINY:
olivový�olej
1�balení�Italské�kuřecí�pánve
100�ml�smetany�na�vaření
1�balení�těstovin�fusilli�nebo�
jiných�těstovin
hrst�bazalky

4
porce

20
min

OCHUTNEJTE 
S NÁMI

„Presto, presto,“ přesně to 
volají Italové na ulicích,  
když pospíchají. Pokud chcete 
ušetřit čas i vy, vyzkoušejte 
Italskou kuřecí pánev. Typická 
chuť s paprikovým nádechem 
s kousky kuřecího masa  
a zeleniny doplní  
jednoduše různé druhy 
těstovin.

Vyzkoušejte také další výrobky z této řady:

Bavorská kuřecí pánev 

Indická kuřecí pánev

Italská kuřecí pánev

100% české kuře

�/�advertorial54 55

ALBERT BAVÍ

poukázku na nákup v síti prodejen Albert v hodnotě 300 Kč. 

Jak soutěžit? Tajenku zašlete do 20. 2. 2019 na adresu redakce Albert magazínu, 
Podkovářská 2, Praha 9, 190 00, nebo ji vyplňte jednoduše do formuláře 
na webu www.albert.cz/tajenka. 
Výherce křížovky z čísla 12/2018: Jaroslava Kleisnerová, Klatovy
Výherce sudoku z čísla 12/2018: Milan Loukota, Boskovice
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LUŠTĚTE A VYHRAJTE NOVÁ PORCE 
LUŠTĚNÍ
pro únorpro únorpro únor

POMŮCKY:
ALAE, EVITA, KAŠČEJ,
OLIVÍN, OŠA, PACOV, 

ČINČI
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ALBERT BAVÍ

poukázku na nákup v síti prodejen Albert v hodnotě 300 Kč. 

Jak soutěžit? Tajenku zašlete do 18. 2. 2019 na adresu redakce Albert magazínu,  
Podkovářská 2, Praha 9, 190 00, nebo ji vyplňte jednoduše do formuláře  
na webu www.albert.cz/tajenka. 
Výherkyně křížovky z čísla 12/2018: Jaroslava Kleisnerová, Klatovy
Výherce sudoku z čísla 12/2018: Milan Loukota, Boskovice
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LUŠTĚTE A VYHRAJTE NOVÁ PORCE 
LUŠTĚNÍ
pro únor

POMŮCKY:
ALAE, EVITA, KAŠČEJ,
OLIVÍN, OŠA, PACOV, 

ČINČI
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SLADKÁ TEČKA

PALAČINKOVÝ DORT 
s čokoládou

1
dort

60
min

VEGET

Pokud chcete palačinky 
světlé, v receptu na 
těsto vynechte kakao.

POSTUP:
1.   V jedné míse prošlehejte metličkou cukr, 

vejce, olej a mléko. 
2.   Do druhé mísy prosejte přes cedník mouku. 

Smíchejte ji se solí a kakaem. Postupně 
zašlehávejte metličkou do tekuté směsi, která 
má ve výsledku smetanovou hustotu.

3.   Rozpalte pánev a lehce ji potřete olejem. 
Nalijte do celé plochy pánve jednu naběračku 
těsta a smažte palačinky z obou stran. 

4.   Mezi opékáním palačinek rozehřejte ve 
vodní lázni čokoládu nalámanou na kousky. 
V menším hrnci svařte smetanu  
a med. Jakmile se ve směsi objeví bublinky, 

stáhněte ji z plotny. Připravenou smetanu 
pomocí gumové stěrky po třetinách opatrně 
zapracujte do rozpuštěné čokolády. Hotovou 
omáčku zakryjte potravinářskou fólií, kterou 
přilepte na hladinu, aby se do ní nedostal 
vzduch.

5.   Čokoládovou omáčkou potírejte hotové 
palačinky. Položte vždy palačinku, 1 a půl lžíce 
čokolády rozetřete po celé ploše a posypte 
plátky mandlí a na kousky nakrájenými 
malinami. Palačinky skládejte na sebe na talíř, 
na kterém budete dort servírovat.

6.   Na závěr dort ozdobte celými malinami  
a mandlovými plátky. 

SUROVINY:
2 lžíce cukru krupice 
4 velká vejce 
2 lžíce slunečnicového 
oleje 
600 ml polotučného 
mléka 
200 g hladké mouky 
2 špetky soli 
2 lžíce holandského 
kakaa 
rostlinný olej  
na smažení

200 g čokolády 
s podílem kakaa 
minimálně 60 %
300 ml smetany  
ke šlehání 
2 lžíce medu 
hrst malin 
100 g mandlových 
plátků 



SLADKÁ TEČKA
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SLADKÁ TEČKA

Foodstyling: Adéla Srbová
Fotografie: Tomáš Babinec
Text: Adéla Srbová, Tereza Langmajerová

LÁSKA  
chutná sladce
Jestliže chcete svou drahou polovičku na svatého Valentýna 
překvapit něčím výjimečným, ale v kuchyni si zas tolik 
nevěříte, tyto recepty jsou doslova stvořené pro vás! 
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SLADKÁ TEČKA

Popusťte uzdu fantazii a vytvořte pro ni 
či pro něj ovocný mls, který se perfektně 
hodí ke slavnostnímu přípitku. 

OVOCNÉ ŠPÍZY
pro voňavé polibky

POSTUP:
1.   Meloun rozkrájejte na 1,5 cm silné 

pláty. Pomocí vykrajovátek nebo nože 
vytvarujte malá srdíčka. 

2.   Jahody opláchněte, očistěte a horní části 
vykrajujte do písmena V, tak aby vznikl 
tvar srdce. Jahody napíchejte střídavě 
s malinami a melounem na kovové 
špízové jehly anebo na dřevěné špejle. 
Podávejte se sklenkou sektu nebo 
namáčejte do čokoládového fondue.

SUROVINY:
1 menší vodní meloun 
250 g čerstvých jahod 
hrst čerstvých malin 
1 láhev růžového perlivého vína dle výběru 

10
min

3
porce

Lze použít také 
borůvky nebo ananas, 
který vykrajujte do 
tvarů stejně jako 
meloun. Ovoce 
můžete prokládat 
vámi oblíbenými 
bonbony, jako jsou 
marshmallow  
nebo želé. 

BEZ
 laktózy



POSTUP:
Na základ:
1.   Připravte si tři misky na jednotlivé příchutě.  

Ve vodní lázni rozehřejte čokoládu. 
2.   Na kakaové pralinky: V menším hrnci přiveďte 

k varu 100 ml smetany a v misce smíchejte  
s  rozehřáté čokolády. Přikryjte potravinářskou 
fólií a dejte na 2 hodiny odležet do lednice. 

3.   Na kokosové pralinky: Opět přiveďte k varu 
smetanu. Smíchejte v misce s kokosovou 
moukou a  rozehřáté čokolády. Opět vložte 
přikryté do lednice. 

4.    Na mátové pralinky: Přiveďte k varu 100 ml 
smetany na třetí příchuť. Přidejte nasekanou 
mátu a nechte 10 minut louhovat. Poté 
smetanu sceďte, znovu ohřejte a v misce 
na mátové pralinky smíchejte s  rozehřáté 
čokolády. Opět dejte vychladit.  

5.   Na dozdobení: Čajovou lžičkou naberte malé 
množství vychladlé čokoládové směsi. Vyválejte 
v dlaních kuličku a obalte surovinami podle 
příchutě: kakaové v kakau, kokosové v kokosu  
a mátové v citronové kůře a nadrceném pepři.
Každou kuličku vložte do papírového košíčku. 
Skladujte v chladu. 

SUROVINY NA VŠECHNY 
PŘÍCHUTĚ:
300 g hořké čokolády  
(minimálně 60 % kakaa)
300 ml smetany ke šlehání 

Na kakaové pralinky:  
50 g holandského kakaa 

Na kokosové pralinky: 
1 lžíce kokosové mouky 
100 g strouhaného kokosu

Na mátové pralinky:
hrst nasekané čerstvé máty 
kůra z jednoho citronu 
1 lžíce nadrceného 
čtyřbarevného pepře 

SLADKÁ TEČKA
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Pokud rádi obdarováváte 
něčím originálním, 
vlastnoručně vyrobené 
čokoládové pralinky jsou 
tou nejlepší volbou.  

BONBONIÉRA
od srdce

1
balení

45
min

+2
hod na 

odležení

SLADKÁ TEČKA
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