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nových
receptů

Hledejte v jídle sílu
Jídla, která vám
dodají energii

Hlavní chod:
polévky
Husté a syté,
zdravé a plné síly

Citronovo-rozmarýnová
bábovka str. 48
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úvodník

Milé a milí,

FOTO: MAREK BARTOŠ, DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ

ten malý a roztomilý trik jsem se naučila od Ivy
Vavrouškové. Přišla jsem k nim jednou na návštěvu
a ona zrovna vyklepávala z formy bábovku. Takovou
docela obyčejnou. Nakrájela ji pro nás čtyři ještě
nedospělé, pocukrovala a řekla: Schovala jsem do ní
jeden oříšek, kdo ho najde, splní se mu jeho přání.
Už nevím, co jsem si tehdy přála, možná nové džíny
nebo desku od Depešáků, ale naprosto živě si ještě
teď vzpomenu na to křupnutí, kdy jsem vítězně
skousla malý lístkový oříšek. Blaho a štěstí, prostě
krása. Na tu chvíli a taky na Ivu, která už peče
bábovky andělům v nebi, si pokaždé vzpomenu,
když vymazávám a vysypávám bábovkovou formu
a… skoro vždycky do ní vhodím ten Ivin oříšek.
Nějak tím povýším ten svátek, kdy se na stole objeví
bábovka. Ta obyčejná bábovka, která mně a určitě
i vám všem roztočí pomyšlení na nedělní odpoledne,
kdy i města nějak ztichnou, za okny není slyšet
troubení aut, jako kdyby se zastavil svět, protože… no
protože na stole voní přece bábovka.
Mám recepty na desítky bábovek, na vytržených
papírkách z bloku s poznámkou ‚bábovka Táňa‘,
‚bábovka od Staňků‘… A moc si přeju, abyste si do
své kuchařky vytrhli aspoň jeden recept a k němu
napsali: ‚bábovka Albert‘.
Dobrou nedělní chuť vám přeju

albert.cz
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Slunečnicový
chléb
Dopřejte si chuťový zážitek
tmavého chleba plného
aromatického sladu
a slunečnicových semínek.
Slad je lehce nahořklý,
slunečnice nasládlá – jejich
kombinace je skvělá pro vaše
chuťové buňky.

k
Naše produkty najdete ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

www.profrost.cz
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BASIC.

Základní výrobky do každé domácnosti za

DISKONTNÍ CENY.

DISKONTNÍ

CENA
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od pondělí do pátku

Jarní večeře

Možná se to za okny ještě nezdá, ale jaro
už je tady. Přivítejte ho veselými barvami
na talíři a bude vám moc dobře.

Lilkové karbanátky
kcal

sacharidy

60 g

43 g

tuky

bílkoviny

32,7 %

22 %

61 %

29,8 %

653
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15 g

CENA
ZA PORCI

20 KČ

Polévka je opravdu
tak hustá a sytá, že
směle nahradí celou
večeři. Podávat k ní
můžete plátky chleba.

Čočková polévka s bramborami
kcal

sacharidy

97 g

16 g

tuky

bílkoviny

29,6 %

36,1 %

23 %

63,6 %

591

32 g

CENA
ZA PORCI

17 KČ

albert.cz
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od pondělí do pátku

Lehce orientální vůně
a kombinace rýže, masa, rozinek
a koření činí z tohoto jídla
hotovou delikatesu.

Kuřecí pilaf
kcal

sacharidy

71 g

25 g

tuky

bílkoviny

32,1 %

26,3 %

35,7 %

71,2 %

642
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36 g

CENA
ZA PORCI

27 KČ

Opečené chleby můžete ještě
potřít česnekem nebo pomazat
tenkou vrstvou dijonské nebo
hrubozrnné hořčice.

Nadité sendviče s hranolkami
kcal

sacharidy

97 g

14 g

tuky

bílkoviny

30,6 %

36,1 %

19,4 %

55,2 %

612

28 g

CENA
ZA PORCI

28 KČ

albert.cz
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Vafle s tvarohem a ovocem
kcal

sacharidy

61 g

16 g

tuky

bílkoviny

22,3 %

22,7 %

22,3 %

38,6 %

445
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19 g

CENA
ZA PORCI

18 KČ

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

od pondělí do pátku

Lilkové karbanátky
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 40 MINUT | SMAŽENÍ: 15 MINUT

2 lžíce olivového oleje
1 cibule, nasekaná najemno
1 velký lilek, nakrájený na kostičky
o hraně 1 cm
2 lžičky sušeného česneku BASIC
1 malá chilli paprička
½ lžičky sladké papriky BASIC
1 lžička mletého kmínu
1 lžička mleté skořice
2 lžíce čerstvého koriandru, nasekaného
½ lžičky soli
1 hrnek pšeničných medových pukanců
250g plechovka cizrny
100 g piniových oříšků (nemusí být)
1 lžíce čerstvé citronové šťávy
1 lžíce hladké mouky BASIC
slunečnicový olej BASIC na smažení
V pánvi rozpalte 1 lžíci oleje, přidejte
cibuli a zhruba 5 minut ji opékejte.
Pak přidejte kostičky lilku a česnek,
nasekanou chilli papričku zbavenou
semínek a zbylý olej. Opékejte asi
10 minut. Přisypte sladkou papriku,
kmín a skořici, koriandr a sůl a dobře
promíchejte. Dejte do mísy. Pšeničné
pukance, cizrnu, pinie a citronovou
šťávu rozmixujte do jemna. Vzniklou
pastu vmíchejte k lilkové směsi, lehce
zahustěte moukou a prohněťte. Tvarujte
karbanátky. Z obou stran je smažte na
rozpáleném oleji.

Čočková polévka s bramborami
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | VAŘENÍ: 25 MINUT

½ kostky slepičího bujonu
2 lžičky slunečnicového oleje BASIC
1 velká cibule, jemně nasekaná
1 středně velký kousek celeru, najemno
nasekaný
50 g slaniny, najemno nasekané
2 stroužky česneku, rozmělněné
500 g brambor, na 1cm kousky
350–400 g čočky BASIC, přes noc
namočené
400g plechovka krájených rajčat BASIC
250 g brokolice, na růžice

sůl, pepř BASIC
hladkolistá petrželka na ozdobu

Nadité sendviče s hranolkami

Slepičí bujon rozdrobte do 750 ml vroucí
vody a pořádně promíchejte. Olej rozpalte v hrnci, přidejte cibuli, celer, slaninu
a česnek a zhruba 5 minut opékejte. Pak
vsypte brambory a vlijte vývar. Přidejte
čočku, rajčata a na středním plameni vařte, dokud brambory nezměknou, tedy asi
20 minut. Přidejte růžice brokolice a vařte asi 5 minut. Dochuťte solí a pepřem.
Servírujte ozdobené petrželkou.

¼ zeleného zelí, jemně nakrouhaného
¼ červeného zelí, jemně nakrouhaného
60 ml dresinku Tisíc ostrovů
sůl, pepř BASIC
500 g mražených hranolek
8 plátků chleba
8 plátků sýru
4–8 plátků šunky BASIC nebo Debrecínské
pečeně BASIC
kyselé okurky BASIC k podávání

Kuřecí pilaf
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | VAŘENÍ: 20 MINUT

2 kostky slepičího bujonu
60 ml slunečnicového oleje BASIC
2 cibule, jemně nasekané
250 g dlouhozrnné rýže BASIC
60 g červené čočky
½ lžičky kmínu BASIC
½ lžičky mleté skořice
1 citron, kůra ostrouhaná
500 g kuřecího masa
sůl, pepř BASIC
2 lžíce rozinek
koriandr na ozdobu
Slepičí bujon rozpusťte v 625 ml vroucí
vody a pořádně promíchejte. V hrnci rozpalte 2 lžíce oleje. Vsypte cibuli a asi
5 minut ji opékejte. Pak vsypte rýži, čočku,
kmín, polovinu skořice i polovinu kůry,
promíchejte a počkejte, až se koření rozvoní. Poté přilijte asi 560 ml vývaru, přiveďte
k varu, snižte plamen a přiklopené vařte asi
12 minut. Pak dejte stranou a stále přiklopené nechte 8–10 minut stát.
Mezitím smíchejte maso se zbylou skořicí, osolte ho a opepřete. V pánvi s vyšším
okrajem rozpalte zbylý olej a opečte na
něm maso. Vmíchejte rozinky a vlijte
zbylý vývar. Snižte plamen a přiklopené
vařte 5–7 minut, nebo dokud není kuře
měkké. Na každý talíř dejte část rýže
s čočkou a část masa, ozdobte koriandrem a ihned servírujte.

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 35 MINUT

Oba druhy nakrouhaného zelí promíchejte v míse s dresinkem a podle chuti
osolte a opepřete. Hranolky upečte
v troubě, nebo osmažte na oleji podle
návodu na obale. Chleby nasucho opečte
pod rozpáleným grilem dozlatova. Pak na
každý krajíc dejte po jednom plátku sýru
a opět grilujte, aby se sýr rozpustil.
Na polovinu chlebů dejte šunku nebo
debrecínku a rozdělte zelí a přiklopte
zbylými plátky. Servírujte s kyselými
okurkami a hranolkami.

Vafle s tvarohem a ovocem
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10–15 MINUT

8 vaflí BASIC
1 měkký tvaroh BASIC
1 lžíce polotučného mléka BASIC
1 bílý jogurt BASIC
1 sáček vanilkového cukru nebo
podle chuti
čerstvé ovoce na ozdobu – ideálně
maliny a banány
plátky mandlí nebo sekané oříšky
na ozdobu
med na zastříknutí
Vafle si dejte na pracovní plochu, případně je nahřejte v troubě. Tvaroh promíchejte s mlékem, jogurtem a cukrem,
navrstvěte na vafle, ozdobte čerstvým
ovocem, posypte nasucho opečenými
mandlemi nebo oříšky a zastříkněte
medem. Ihned podávejte.

albert.cz
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u nás doma

Markéta a Ivana
Bez tvarohového závinu se klábosit nedá, shodly se před
lety Markéta s Ivanou. Od té chvíle ho dělají pokaždé,
když se navštíví. A občas přidají i něco navíc.

Závin vypadá o dost slavnostněji, když
jej zasypete mandlemi.
14

albert.cz

U společného pečení se toho dá stihnout!
Probrat rychle školu a práci, pochlubit se
novými úlovky v šatníku, malinko pomluvit
DiCapria v posledním filmu, postěžovat si na
rodiče, prodiskutovat výstavu, probrat plány
na jaro a... však vy víte. Láska je, oč tu běží.

albert.cz
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u nás doma
Staročeská zelňačka
s klobásou
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | VAŘENÍ: 40 MINUT

400 g kysaného zelí
280 g brambor
sůl, kmín, barevný pepř
100 g másla
120 g hladké mouky
1 cibule
400 g moravské klobásy
250 ml mléka
100 g zakysané smetany
hladkolistá petržel na ozdobu
Kysané zelí sceďte a překrájejte na středně velké kusy, dejte do hrnce, zalijte asi
2 litry vody a vařte doměkka. Brambory
nakrájejte na drobné kostičky, dejte do
jiného hrnce, zalijte vodou, přidejte sůl
a kmín a 20 minut vařte doměkka.
Z másla a mouky připravte světlou jíšku,
zamíchejte ji do měkkého zelí a společně
ještě povařte. Ke směsi přidejte vařené
brambory, nasekanou cibuli, kolečka
opečené klobásy a nakonec vše zalijte
mlékem a znovu povařte. Do hotové
polévky zamíchejte zakysanou smetanu
a dochuťte barevným pepřem. Servírujte
ozdobené petrželkou.

ky nasekejte cibuli a pokrájejte rajčata.
Poté vše dejte do mísy. Olej promíchejte
se solí, pepřem, utřeným česnekem
a drobně nasekanou petrželkou. Zálivku
přidejte do salátu a opatrně promíchejte.
Nakonec vmíchejte i jemně našlehanou
zakysanou smetanu.

Závin s tvarohem
a mandlemi
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 25 MINUT | PEČENÍ: 35–40 MINUT

4 jablka
1 skořicový cukr
krupicový cukr dle chuti
½ balíčku mandlových lupínků

1 balení tvarohu
2 malá vejce
1 vanilkový cukr
500 g listového těsta
strouhanka na posypání
Jablka oloupejte a nastrouhejte na hrubé
straně struhadla. Pak je smíchejte s 1 sáčkem skořicového cukru (podle chuti
přidejte případně i krupicový cukr)
a polovinou mandlí.
V jiné misce našlehejte tvaroh s 1 vajíčkem a vanilkovým cukrem.
Listové těsto rozválejte, posypte strouhankou, navrch dejte ochucená jablka a na ně
ochucený tvaroh. Zabalte do závinu, potřete druhým vejcem a posypte zbytkem
mandlí. Při 180 °C pečte asi 35–40 minut.

Salát s červenými
bramborami
6 velkých brambor
4 červené řepy, přepůlené
2 vejce
1 velká cibule
1 hrst cherry rajčat, přepůlených
80 ml olivového oleje
sůl, pepř
2 stroužky česneku
3 lžíce hladkolisté petržele
1 zakysaná smetana
Brambory a červenou řepu uvařte ve
slupce doměkka a po vychladnutí oloupejte a nakrájejte na kostičky. Vejce uvařte natvrdo, nechte zchladnout, oloupejte
a nakrájejte na kostičky. Na drobné kous16

albert.cz

Máte-li rádi ostrou chuť,
polévku ozdobte i čerstvě
namletým pepřem.

FOTO: MAREK KUČERA A MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | VAŘENÍ: 25 MINUT

Krásně
červené jsou
brambory díky
společnému
vaření
s řepou.

albert.cz
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Naše nová produktová
řada BASIC nabízí samé výhody:

ZÁKLADNÍ VÝROBKY
DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI
ZA DISKONTNÍ CENY.
18

albert.cz

1.	zahrnuje výrobky přesně odpovídající Vašim požadavkům
‚nakoupit levně a kvalitně zároveň‘
2.	skládá se ze základních potravin každodenní potřeby
3.	obsahuje i nepotravinové výrobky, které by neměly chybět
v žádné domácnosti
4.	koupí produktů BASIC ušetříte a zároveň neslevíte z kvality
5.	nebudete-li spokojeni, lze výrobky vrátit

FOTO: MAREK BARTOŠ, STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ

Mléčné výrobky a vejce jsou
nepostradatelné v každé
domácnosti. Řada BASIC jich
proto nabízí velkou škálu.

NOVINKY
Mlsejte klasické piškoty, šťavnaté
želé nebo úžasné marshmallows.
Křehké sušenky nabízíme s oříškovou,
čokoládovou či vanilkovou příchutí.

Vyzkoušejte různé slané oříšky,
křupky nebo brambůrky. Ty
nabízíme slané nebo paprikové.

Předsmažené
hranolky a vanilkovou
zmrzlinu pojí jedna
věc: je dobré je mít
stále po ruce. Naplňte
jimi svoje mrazáky.

Na produkty BASIC poskytujeme
100% garanci kvality.
Pro 100% uznání vaší reklamace je potřeba:
» přinést kompletní zboží včetně originálního obalu a etikety
» přinést originální účtenku k reklamovanému zboží
» zboží nesmí být prošlé

Mletou kávu nabízíme
ve dvou dalších
gramážích.
albert.cz
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NOVINKY
Ochucených nápojů různých
velikostí, v lahvích dobře
padnoucích do každé ruky,
nabízíme velké množství.

Mezi produkty BASIC nechybí ani
marmeláda, tuňák, citronová šťáva nebo
kečup. Kečupy prodáváme jak malé, tak
velké, jak ostré, tak sladké.

To, co potřebuje mít
každá hospodyně vždy po
ruce, máme my, v našich
prodejnách Albert.

Alobal,
pečicí papír,
potravinářská
fólie, párátka,
ubrousky nebo
špejle, vše je
BASIC.
20
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...vám přinaší do vaší kuchyně vždy kvalitní zmrazené
produkty a nyní příchází s novou řadou „rychlá kuchyně“
v podobě hotových polévek a krémů...

Stačí
pouze
ohřát

AGRIMEX Vestec a.s.
Hlavní 199, 250 70 Panenské Břežany, Česká republika
Tel.: +420 233 089 551, Fax: +420 233 089 550
E-mail: info@agrimex.org, www.agrimex.org

Český výrobce zmrazených potravin
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www.ardomochov.cz
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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

vzkazy od alberta

Za každých 200 Kč nákupu dostaneš
jedno zvířátko! Nasbírej všech 32!

Na stránkách www.albert.cz/zvířátka najdete více informací o kampani včetně hlasování o nejoblíbenější
zvířátko a soutěže nejen o rodinné vstupenky do Vámi vybrané zoo v České republice.
Platnost kampaně od 19. 2. do 25. 3. 2014 nebo do vyčerpání zásob v jednotlivých prodejnách. Miniaturní figurky nejsou vhodné pro děti do 3 let.
Cena hry a sešitu se může měnit.

Děkujeme následujícím obchodním partnerům za podporu v kampani Postav si svou zoo v prodejnách Albert.

albert.cz
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vzkazy od alberta

Kávomaty z Alberta stále pomáhají
Ve vybraných hypermarketech Albert si můžete koupit kávu nebo čaj ze speciálního kávomatu.
Výtěžek z prodeje věnuje Nadační fond Albert, který projekt zastřešuje, neziskovým organizacím.
Peníze jsou určeny na podporu sociálně znevýhodněných rodin s dětmi.
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Zlaťáci se rozjeli…

C

elostátní talentová show
Zlaťáci Zdravé 5 je v plném proudu. Příspěvky mohou posílat žáci 5.–9. tříd do
20. dubna. Soutěžit se bude
letos ve třech disciplínách.
K vaření přibylo otextování

písničky Zdravé 5 a měření
sil ve vědomostech z oblasti
zdravého životního stylu.
Na výherce čekají zajímavé
ceny. Více o netradičním
trojboji na www.zdrava5.cz/
zlataci.

ovných 16 kávomatů
nyní provozujeme na různých místech České republiky. Díky nim jsme společně
s vámi rozdali v rámci programu ‚Kávomaty pomáhají‘ více
než 1,5 milionu korun mezi
jedenadvacet neziskových
organizací.
Například výtěžek z prodeje
kávy ve Svitavách jsme věnovali místnímu Mateřskému
a rodinnému centru Krůček,
které tak mohlo vybavit svou

dětskou hernu. Díky finančnímu příspěvku z Alberta tedy
maminky s dětmi tráví čas
v příjemném prostředí, poznávají nové přátele a děti aktivně rozvíjí své dovednosti.
V Nymburku zase díky kávomatům pomáhá Občanské
sdružení Semiramis sociálně
slabým rodinám získat prostředky pro podporu vývoje
dětí, což napomáhá jejich
snadnějšímu zařazení do
společnosti.

Ve Slušovicích bojovali
za zdravou výživu

Ž

áci osmých tříd
základní školy ve
Slušovicích si z výukového programu Párty se
Zdravou 5 odnesli nejen
spoustu zajímavých informací a tipů na zdravé
pohoštění, ale i chuť
něco změnit ve svém
okolí. Rozhodli se proto
uspořádat přímo na chodbách školy akci s názvem
‚Demonstrace proti nezdravé
výživě‘. Cílem jejich akce
bylo poukázat na snadný
přístup k nezdravému jídlu,
které je k dispozici v prodejních automatech ve školách.
S pomocí lektorky Zdravé 5
připravili ochutnávku zdravých a kaloricky vyvážených
svačinek a nabízeli je ostatním spolužákům. Snad se
podařilo udělat první krůček

k chutným svačinkám plným
ovoce a zeleniny. Petra Svobodová z 8.B akci okomentovala za všechny spolužáky:
„Proč mít na svačinu jídlo
z automatu, které je umělejší
než kytka z poutě, když si
můžeme dát nějakou zdravou
dobrotu?“

albert.cz
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mami, uvař mi

Husté zdravé polévky
Jooo, když je polévka pruhovaná, rozpouští se
v ní sýr, nebo se v ní dají lovit sedmikrásky,
to děti hned zapomenou, že nejedí
zeleninu. Jedí a rády!

26
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Husté polévky mají děti radši než
vývary. dopřejte jim takovou, ve
které bude lžíce stát.
albert.cz
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PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | PEČENÍ 1 HODINU

4 velké brambory typu B
85 g hladké mouky
1½ litru mléka
1 hrnek strouhaného čedaru
1 lžička soli + ½ lžičky mletého pepře
250 ml zakysané smetany
2–3 jarní cibulky
6 plátků slaniny
pepř k servírování, nemusí být
Troubu předehřejte na 180 °C. Brambory
několikrát propíchejte a pak je 1 hodinu
pečte doměkka. Nechte lehce zchladnout,
oloupejte je a rozmačkejte. Mouku na
chvíli nasucho zahřejte v hrnci, pak postupně přilévejte mléko a metlou šlehejte,
aby se neudělaly cucky. Vařte asi 8 minut.
Pak do hrnce přidejte rozmačkané brambory, ¾ hrnku sýru, sůl a ½ lžičky pepře.
Sejměte z ohně. Vmíchejte zakysanou
smetanu a polovinu nasekaných jarních
cibulek. Zahřejte. Servírujte se zbytkem
sýru, cibulek a kousky vypečené slaniny.

Dvojbarevná papriková
polévka
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | VAŘENÍ: 15–20 MINUT

4 červené papriky, zbavené semeníku,
nakrájené
4 žluté papriky, zbavené semeníku, 		
nakrájené
2 řapíky celeru, na kousky
2 středně velké cibule, nasekané
2 stroužky česneku, rozmačkané
2 lžičky čerstvého tymiánu, nasekaného
1–2 litry zeleninového vývaru
2 bobkové listy
sůl, mletý pepř
Na ozdobení
2 lžíce zakysané smetany
1 lžíce nasekané pažitky
čerstvě mletý pepř
Papriky dejte do dvou hrnců, aby se barvy
nesmíchaly. Do obou rozdělte kousky
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celeru, cibuli, česnek a tymián, pak do
každého hrnce nalijte půl litru vývaru
a do každého dejte po 1 bobkovém listu.
Přiveďte k varu, snižte plamen a nechte
15–20 minut probublávat, aby zelenina
změkla. Poté vyjměte bobkové listy, polévky rozmixujte, případně nařeďte vývarem
a podle chuti osolte a opepřete. Obě
polévky si nalévejte do malých rendlíků,
do každého talíře nalijte nejprve jednu,
doprostřed pak druhou, aby se barvy ani
v talíři nesmíchaly. Ozdobte zakysanou
smetanou a pažitkou. Přidat můžete
i mletý pepř.

Polévka z pečených rajčat
Tahle polévka je perfektním obědem
nebo svačinkou. Můžete ji podávat teplou, skvělá je ovšem i zastudena – to jako
osvěžení
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 40 MINUT | PEČENÍ: 45 MINUT

900 g rajčat, přepůlených, malá vcelku
2 stroužky česneku, nasekané najemno
4 lžíce olivového oleje

sůl, pepř
2 cibule, nasekané
2 mrkve, oloupané, nakrájené
na kostičky
1 kousek celeru, oloupaný, nakrájený
560 ml horkého zeleninového vývaru
100 ml čerstvé pomerančové šťávy
pomerančová kůra a sedmikrásky
k servírování
Troubu předehřejte na 180 °C. Rajčata
rozprostřete na plech, posypte je česnekem, zastříkněte 2 lžícemi olivového oleje
a posypte solí a pepřem. Dejte na 45 minut péct do trouby. Jednou je v průběhu
pečení otočte.
Zhruba v půlce pečení rozpalte zbytek oleje v hrnci, přisypte cibuli, kostičky mrkve
a kousky celeru a na slabém plameni
opékejte 20 minut. Pak do hrnce přidejte
rajčata z plechu, vývar, pomerančovou
šťávu a pořádně promíchejte. Přiveďte
k varu a pár minut prohřejte. Pak polévku
rozmíchejte tyčovým mixérem a podle
chuti ji osolte a opepřete. Servírujte s jemně nastrouhanou pomerančovou kůrou
(nemusí být), ozdobené sedmikráskami.

můžete jí říkat
i pruhovaná, děti
budou nadšené.

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ
OBLEČENÍ ZAPŮJČILA FIRMA: ZARA, NÁDOBÍ ZAPŮJČILY FIRMY: SUPERSTORE OC DBK PRAHA, APROPOS

Polévka z pečených
brambor

Polévku můžete ozdobit
rovněž čerstvou
bazalkou nebo zelenými
klíčky.

albert.cz
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Hledej kódy
pod obaly Olmíků,
jdi na www.olmici.cz
a Soutěž o 100 TABLETŮ!
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10x jinak

suši
Japonská specialita už si na svou stranu získala
nejednoho gurmána. Zkuste suši i vy. A pěkně doma.
Budete překvapeni, jak je jeho příprava snadná.

S řasou nori pracujte
lesklou stranou dolů.

JAK UVAŘIT SUŠ I RÝŽ I

1 Maki s uzeným lososem a avokádem
1 velké avokádo
šťáva z ½ citronu
4 pláty řasy nori
rýže připravená dle 		
základního rozpisu
4 velké pláty uzeného lososa
1 svazek pažitky

Avokádo oloupejte a nakrájejte
na tenké dlouhé plátky. Pokapejte je citronem. Na jeden plát
nori, položený na bambusové

podložce, pečlivě a rovnoměrně
rozvrstvěte ¼ rýže – u jednoho
okraje nechte 3 cm volné
a potřete je vodou. Navrch
dejte 1 plát uzeného lososa
a na protilehlý okraj od volného dejte ¼ avokádových plátků
a ¼ pažitky – celých stébel.
Pomocí podložky suši těsně
zarolujte. Zopakujte se zbylými
ingrediencemi a pak každou
rolku nakrájejte na 8 koleček.

400 g suši rýže
80 ml suši octa
2 lžíce krupicového
cukru
½ lžičky soli
Rýži několikrát propláchněte v sítku pod proudem
studené vody. Hotoví
budete, až bude ze sítka
odtékat čirá voda. Trvat
to může klidně 2–3 minuty. Pak dejte rýži do hrn-

ce, zalijte ji 750 ml vody
a přiveďte k varu. Snižte
plamen a přiklopené vařte 10 minut. Pak sejměte
z plotny a nechte dalších
10 minut stát. Suši ocet,
cukr a sůl smíchejte, aby
se vše rozpustilo. Pak
směs přilijte k rýži
a opatrně promíchejte.
Nakonec rýži přendejte
na plech a nechte ji zcela
zchladnout.

albert.cz
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10x jinak
5 Jednoduché lososové suši

Tuňáka a majonézu smíchejte v misce.
Na jeden plát nori, položený na bambusové podložce, pečlivě a rovnoměrně
rozvrstvěte ¼ rýže – u jednoho okraje
nechte 3 cm volné a potřete je vodou.
Na protilehlý okraj dejte ¼ tuňákové
směsi a ¼ okurky pokrájené na špalíky.
Pomocí podložky suši zarolujte. Zopakujte se zbylými ingrediencemi a pak
každou rolku nakrájejte na 4 kolečka.

Čtvercovou mísu vyložte potravinářskou
fólií. Na dno vyskládejte plátky lososa –
tak, aby nikde nebylo volné místo a fólie
neprosvítala. Plátky by se ovšem neměly
příliš překrývat. Poté vše opatrně potřete
majonézou a navrch rozprostřete rýži.
Na ni dejte pláty řasy. Důkladně přitlačte,
přetáhněte fólií a zatěžkejte – prkénkem,
konzervami, mísou. Dejte na 1 hodinu
chladit do lednice. Opatrně vyklopte
a nakrájejte na čtverce.

1 konzerva tuňáka | 1½ lžíce majonézy
| 4 pláty řasy nori | rýže připravená
dle základního rozpisu | 1–2 okurky

3 Kalifornské suši

4 pláty řasy nori | rýže připravená
dle základního rozpisu | 1 avokádo,
dužina na špalíky | 1 okurka,
na špalíky | 1 balení krabích tyčinek
| sezamová semínka a černý kaviár na
obalení
Řasy nori si vyskládejte vedle sebe, na
každou rovnoměrně rozprostřete po
jedné čtvrtině rýže. Na bambusovou
podložku dejte plát potravinářské fólie,
na ni rychle překlopte plát řasy s rýží,
aby byla rýže vespod, doprostřed vedle
sebe vyskládejte řadu avokáda, okurky
i krabích tyčinek. Zarolujte pomocí
podložky, pomocí fólie utěsněte. Rolky
obalte v sezamu či kaviáru a nakrájejte.

4 Vegetariánské suši

1 středně velká mrkev | 2 řapíky
celeru | 1 žlutá paprika | 1 jarní
cibulka | 4 pláty řasy nori | rýže
připravená dle základního rozpisu
Oloupané mrkev a celer, papriku
a cibulku nakrájejte na tenké dlouhé
nudličky. Na jeden plát nori, položený
na bambusové podložce, rovnoměrně
rozvrstvěte ¼ rýže – u jednoho okraje
nechte 3 cm volné a potřete je vodou.
Na protilehlý okraj dejte ¼ veškeré zeleniny. Pomocí podložky suši zarolujte.
Zopakujte se zbylými ingrediencemi.
Každou rolku nakrájejte na 4 kolečka.
32
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300 g tenkých plátků uzeného lososa |
60 ml majonézy | rýže připravená dle
základního rozpisu | 2 pláty řasy nori

6 Suši sendviče

4 pláty řasy nori | rýže připravená dle
základního rozpisu | 1 středně velká
mrkev, na plátky | 150 g pečených,
nakládaných paprik, na proužky |
2 okurky, na tenké plátky | ½ hrnku
tenkých plátků nakládaného zázvoru
Pláty řasy nori vyskládejte vedle sebe
a na každý po celé ploše rozvrstvěte čtvrtinu rýže. Lehce ji vždy přitlačte. Na dva
pláty dejte navrch plátky mrkve, proužky
papriky, plátky okurky a nakládaného
zázvoru, přiklopte zbylými pláty, lehce
přitlačte a nakrájejte na 8 čtverců, pak
každý na dva trojúhelníčky.

7 Temaki suši

4 pláty řasy nori | rýže připravená
dle základního rozpisu | sezamová
semínka na posypání | 1 okurka,
neoloupaná, na tenké hranolky | lístky
zeleného salátu | 16 vařených krevet |
kaviár a řeřicha na ozdobu
Než začnete pracovat, důkladně si osušte
ruce, aby se vám pláty nori na ně nelepily. Pak pláty podélně přeřízněte, abyste
získali osm obdélníků. Chytněte první do
levé ruky (leváci pracují zrdcadlově)
a na polovinu – na pomyslný levý čtverec
– rozprostřete část rýže a přilepte ji k plátu. Posypte ji sezamovými semínky. Poté
dejte doprostřed ingredience – okurku,

salát a krevety, aby směřovaly k hornímu
rohu a odleva zarolujte do kornoutu.
Aby kornout držel při sobě, přitiskněte
poslední růžek ke zbytku kornoutu zrnkem rýže. Dozdobte krevetou, kaviárem
a řeřichou.

8 Nigiri suši

rýže připravená dle základního rozpisu
| 2–3 velká manga, pokrájená na
16 měsíčků | wasabi | 1 plát řasy nori
Rýži rozdělte na malé porce o váze
zhruba 25 g. Pak každou porci navlhčenou rukou vytvarujte do válečku. Potřete
velmi tenkou vrstvou wasabi, navrch
dejte měsíčky manga. Ozdobně ‚převažte‘
kouskem řasy nori – když konce navlhčíte, krásně se k sobě slepí.

9 Maki s tyčinkami surimi

4 pláty řasy nori | rýže dle základního
rozpisu | 2 lžíce majonézy | 1 okurka,
na pláty | 1 balení krabích tyčinek
Na jeden plát nori, položený na bambusové podložce, rovnoměrně rozvrstvěte
¼ rýže – u jednoho okraje nechte 3 cm
volné a potřete je vodou. Rýži potřete
vždy čtvrtinou majonézy. Na protilehlý (od volných 3 cm) okraj dejte vždy
1–2 plátky okurky, na ni vždy dvě vedle
sebe jdoucí řady krabích tyčinek. Pomocí
podložky suši těsně zarolujte. Zopakujte
se zbylými ingrediencemi a pak každou
rolku nakrájejte na 4–6 koleček.

10 Krevetové suši

400 g uvařených, oloupaných krevet |
wasabi | rýže dle základního rozpisu
Formu zhruba 20×30 cm vyložte potravinářskou fólií. Krevety podélně nařízněte,
otevřete je do ‚motýla‘ a lehce rozplácněte. Takto je jednu vedle druhé rozprostřete na dno mísy. Zlehka potřete wasabi.
Navrch dejte rýži a důkladně ji přitlačte.
Přetáhněte fólií a zatěžkejte konzervami. Chlaďte 1 hodinu v lednici. Opatrně
vyklopte a nakrájejte na obdélníčky.

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

2 Tuňákovo-okurkové suši
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Suši podávejte se sojovou omáčkou,
v níž jste rozmíchali wasabi,
a zajídejte nakládaným zázvorem.
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10x jinak

2. Suši octem lehce ochutíte
uvařenou rýži.

1. Tuhé tofu
je ideální do
vegetariánských
suši.

3. Ostrý wasabi křen
rozmíchejte v sojové omáčce.
4. Japonská sojová
omáčka Kinzan je
k suši skvělá.

10. Postup, jak
vařit suši rýži,
je na 1. straně
rubriky 10x jinak.

5. Bez sojové
omáčky suši nikdy
nepodávejte.

9. Set na výrobu
suši obsahuje
i pláty řasy nori.

8. Japonci jsou zvyklí každé
sousto suši zajíst ostrým
nakládaným zázvorem.

1
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7. Žlutý nakládaný závor je
součástí setu na výrobu suši
nazvaného Sushi kit.
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ZOBRAZENÉ PRODUKTY JSOU K DOSTÁNÍ VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH ALBERT.

6. Uvařenou suši rýži
leze ochutit i rýžovým
destilátem Mirin.

Přejeme Vám jaro
plné lahůdek.
www.mlekarnaolesnice.cz

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

spolu u stolu

SUPER
potraviny
Mají v sobě nevídanou sílu. Sílu
slunce, vitaminů, minerálů,
prospěšných mastných kyselin,
vlákniny. Skvěle chutnají, krásně
voní. Zařaďte na svůj jídelníček
i superhrdiny: čočku, dýňová
semínka, bulgur, avokádo, ovesné
vločky, bylinky, ořechy, špenát,
borůvky, jogurt nebo třeba
mandle a sezamová semínka.
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Jarní rolky jsou skvělou volbou pro
vegetariány. Recept na ně najdete na
následující straně.
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spolu u stolu
Jarní rolky

Granola s borůvkami

PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 30 MINUT

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | PEČENÍ: 45 MINUT

4 kulaté rýžové papíry
1 plát řasy Nori, nastříhaný na 4 čtverce
1 mrkev, na tenké nudličky
1 cuketa, na tenké nudličky
1 jarní cibulka, na tenké nudličky
1 menší okurka, na tenké nudličky
½ čínského zelí, nakrouhaného
2 hrsti klíčků dle vlastního výběru nebo
polníček
1 hrst čerstvého koriandru
100 g tofu (uzeného), na kousky

50 g sušených datlí
100 g ovesných vloček
2 lžíce medu + na zastříknutí
85 g mixu kešu a vlašských ořechů
15 g dýňových semínek
3 lžíce oleje
3 sójové jogurty
čerstvé maliny a borůvky na ozdobu

Rýžové papíry postupně – podle návodu
na obale – namáčejte ve vlažné vodě, aby
změkly. Pak s nimi vždy zatřepejte, lehce
osušte a dejte na suchý velký talíř. Do středu každého dejte čtvereček nori řasy a na
ni vždy část nudliček mrkve, cukety, jarní
cibulky a okurky. Navrch nasypte zelí, klíčky nebo polníček, koriandr a kousky tofu.
Zarolujte a servírujte s omáčkou – sojovou,
teriyaki nebo hoisin.

Ranní koktejly
Mangový koktejl

Troubu předehřejte na 160 °C. Do hrnce
dejte datle, zalijte je vodou tak, aby byly
právě ponořené a povařte je do změknutí.
Pak je rozmixujte do hladké pasty. Do ní
vmíchejte ostatní ingredience. Vzniklou
směs rozprostřete na plech vyložený
pečicím papírem a pečte asi 15 minut
dozlatova. Pak snižte teplotu v troubě
na 110 °C a pečte další půl hodinu, nebo
dokud není směs suchá a krásně křupavá.
Nechte zcela zchladnout.. Podávejte se
sójovým jogurtem a čerstvým ovocem,
případně vše zastříknuté medem.

Míchaná vejce s uzeným
lososem a avokádovým toustem

PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 30 MINUT

½ manga, na plátky
1 banán
475 ml kokosové vody
40 g strouhaného kokosu
½ lžíce agávového sirupu

4 vejce
4 bílky
čerstvě mletý pepř, sůl
olivový olej
120 g uzeného lososa
2 hrsti čerstvého kopru
Na avokádový toust
2 zralá avokáda
2 lžičky olivového oleje
1 citron
celozrnný chléb

Všechny ingredience rozmixujte
a ihned podávejte.

Borůvkovo-ořechový koktejl
PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT

250 ml sójového mléka
250 ml jablečného džusu
2 banány
250 g borůvek
30 g mandlí
30 g vlašských ořechů
Všechny ingredience rozmixujte
a ihned podávejte.
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Avokáda oloupejte a pokrájejte na středně
velké kousky. V míse je smíchejte s olejem
a šťávou z jednoho citronu. Dejte stranou.
Vejce a bílky lehce našlehejte v misce
a pořádně opepřete. Olej rozpalte v pánvi
– jen velmi malé množství – a udělejte
na něm míchaná vajíčka. Těsně před
tím, než je stáhnete z plotny, vmíchejte
středně velké kousky lososa. Podávejte

posypané koprem spolu s avokádovým
toustem. Na něj opečte chleba a navrstvěte na něj ochucené avokádo. Můžete jej
i lehce osolit a opepřit.

Kuře v pistáciové krustě
se špenátovým hummusem
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | PEČENÍ: 1 HODINA 15 MINUT

4 batáty + 4 lžíce olivového oleje
4 kuřecí prsa bez kůže
2 šálky bílého řeckého jogurtu
1 lžička mletého kmínu
1 lžička kurkumy
2 šálky nesolených pistácií
1 šálek strouhanky
sůl, pepř
plátky citronu na ozdobu
Na špenátový hummus
400g konzerva cizrny
60 g špenátu
1 lžíce sezamových semínek
šťáva z poloviny citronu
2 lžíce olivového oleje
1 malý stroužek česneku
Troubu předehřejte na 200 °C. Batáty
oloupejte a několikrát je propíchejte vidlicí na maso, pak je potřete olejem a dejte
je péct na 45 minut do trouby – párkrát je
obraťte. Kuřecí prsa omyjte a důkladně
osušte a ze všech stran důkladně osolte.
Jogurt smíchejte s kmínem a kurkumou
a pak do něj na 30 minut maso naložte.
Mezitím udělejte špenátový hummus:
cizrnu, špenát, semínka, citronovou šťávu,
olej a utřený stroužek česneku dejte
do mixéru a mixujte do hladké pasty –
v průběhu postupně přilévejte až 125 ml
vody. Konzistence by měla být podobná
bazalkovému pestu.
Hotové brambory vyndejte z trouby
a udržujte je teplé. Dodělejte kuřecí prsa:
pistácie nahrubo nasekejte, smíchejte
je se strouhankou a pak ve směsi maso
obalte. Obalené kousky vyskládejte do
zapékací mísy, zastříkněte olejem a dejte
při 180 °C péct do trouby na 20–30 minut.
Podávejte společně: maso, batáty
a hummus.

Ovoce a vločky si
namíchejte podle
vlastní chuti.

Čerstvý kopr dodá
míchaným vajíčkům
zajímavou chuť.

Na jednu porci stačí vždy
jedna celá, nebo půlka
sladké brambory.

Koktejly vypijte
ihned po přípravě
- čerstvé mají
největší sílu
a nejlepší chuť.
albert.cz
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spolu u stolu

Křupavé klíčky
jsou tou
pomyslnou
třešinkou celého
pokrmu.
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Brokolicový bulgur krásně vypadá
a výborně chutná. Je tím pravým
poslem jara.

albert.cz
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spolu u stolu

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 45 MINUT

6 lžic olivového oleje
2 lžíce sirupu z agáve
2 lžíce balzamikového octa
2 zralé hrušky, oloupané, rozčtvrcené
60 g čočky, namočené přes noc
40 g vlašských ořechů
4 jarní cibulky
2 chilli papričky
1 citron
120 g rukoly
4 pošírovaná vejce
alfalfa klíčky
Do mělkého hrnce dejte 3 lžíce oleje,
sirup z agáve a balzamikový ocet, přidejte čtvrtky hrušek a napolo přiklopené
nechte na slabém plameni 30 minut
probublávat, aby hrušky zkaramelizovaly.
Občas zkontrolujte, zda se neodpařilo
moc tekutiny, případně po lžících přidávejte vodu.
Mezitím namočenou čočku sceďte, propláchněte, zalijte novou studenou vodou,
přiveďte k varu a vařte 20–25 minut, nebo
dokud nezměkne. Pak ji sceďte a lehce
zchladlou smíchejte s ořechy, nasekanou
jarní cibulkou, chilli, zbylým olejem
a šťávou z citronu dle chuti. Podávejte
ozdobené rukolou, pošírovanými vejci,
alfalfa klíčky a vařenými hruškami.

Bulgurový tabuleh
s panenkou

Čokoládový dort s řepou

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 40 MINUT | PEČENÍ: 15 MINUT

máslo na vymazání formy
hrubá mouka na vysypání formy
230 g 60% čokolády, na kousky
2 hrnky nastrouhané syrové červené
řepy (asi 2–3 průměrně velké řepy)
3 velká vejce
½ šálku hnědého cukru
¼ šálku slunečnicového oleje
1 lžička vanilkového extraktu
1 šálek polohrubé mouky
½ lžičky jedlé sody
½ lžičky kypřicího prášku
1–2 lžíce medu
⅓ šálku rozemletých pražených mandlí

PRO 8 OSOB | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | PEČENÍ: 50 MINUT

120 g bulguru
300 g brokolice, na růžice
2 okurky, na kousky
sůl, pepř
2 lžíce čerstvě vymačkané citronové
šťávy
2 lžíce olivového oleje
800 g vepřové panenky
75 g vlašských ořechů
15 g sezamového semínka
1 lžíce sušeného česneku
250 g cherry rajčat na větvičce
hladkolistá petrželka na ozdobu
Bulgur nasypte do mísy, zalijte 375 ml
vroucí vody a nechte stát 30 minut, nebo
dokud bulgur nezměkne. Pak nechte
kompletně zchladnout.
Troubu předehřejte na 200 °C. Brokolici
najemno rozmixujte, smíchejte s bulgurem a kousky okurky. Podle chuti osolte,
opepřete a dochuťte citronovou šťávou
a olejem. Dejte stranou.
Vepřovou panenku omyjte, osušte, potřete olejem a důkladně osolte a opepřete.
Ořechy nahrubo nasekejte nebo rozmixujte, smíchejte se sezamovým semínkem a sušeným česnekem i pepřem.
Ve směsi panenku obalte a dejte na vymazaný pekáček. Pečte 10 minut, pak do
pekáčku přidejte i rajčata a pečte společně dalších 5 minut. Servírujte společně
s bulgurem, posypané petrželkou.

Troubu předehřejte na 180 °C. Kulatou
dortovou formu vymažte máslem
a vysypte moukou. Čokoládu nalámejte
do misky, nad párou ji nechte rozpustit
a umíchejte ji do hladka. Řepu oloupejte
a nastrouhejte na hrubé straně struhadla, vymačkejte z ní vodu a vmíchejte
k chladnoucí čokoládě. Nechte chvíli odležet. Vejce šlehejte s cukrem a olejem asi
5–7 minut do hladké a nadýchané směsi.
Pak přidejte extrakt. Mouku smíchejte se
sodou a práškem do pečiva a pak sypkou
směs po částech přidávejte k mokré. Nakonec vmíchejte čokoládu s řepou. Těsto
přelijte do formy a pečte asi 50 minut,
nebo dokud těsto ulpívá na zabodnuté
špejli. Pokud se bude dort svrchu připalovat, přiklopte jej alobalem.
Hotový a zchladlý dort pomažte medem
a ozdobte opraženými mandlemi.

K dortu bude
nejlepší silný
černý čaj nebo
horká káva
s mlékem.
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Čočkový salát

Asi dvě hrsti nahrubo mletých
pražených mandlí můžete přimíchat
i do těsta.

albert.cz
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spolu u stolu
1. Bulgur je lehce
stravitelný,
obsahuje vlákninu
a vitaminy.

NA ZDRAVÍ
2. Sezamová
semínka

12. Baby špenát
využijete ve
studené i teplé
kuchyni.

3. Ovesné vločky
jsou výborné
na přípravu kaší
nebo müsli.

4. Dýňová semínka
vmíchejte do
jogurtu nebo
salátu.
5. Chuť mandlí
zvýrazníte
jejich opečením
nasucho.

8. Cizrna má lehce
oříškovou chuť.

11. Čočku je
nejlepší namočit
přes noc.

10. Borůvky jsou
skvělé
v koktejlech.

7. Jádra vlašských
ořechů

9. Mango skrývá
žlutou dužinu.

1

2
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3

4

5

6

7

6. Zralé avokádo
je měkké na jemné
zmáčknutí prstů.

8

9

10

11

12

HRNEK

pro spolecné
chvíle
v dárkovém balení

s kávou JACOBS

Ve vybraných supermarketech Albert od 12. 3. do 25. 3. 2014 a vybraných
hypermarketech Albert od 26. 2. do 11. 3. 2014 nebo do vyprodání dárkových balení.

sezona

Řekněte to

bábovkou
Čaj o páté se bez ní neobejde. Plátku
voňavé nadýchané bábovky se totiž při
odpoledním dýchánku nevyrovná nic.

Poleva udělá
z každé bábovky
neodolatelnou krásku.
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Zelenkavé bábovky díky pistáciím
nádherně voní.

albert.cz
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NA 1 BÁBOVKU | PŘÍPRAVA: 45 MINUT | PEČENÍ: 40–50 MINUT

300 g másla, změklého + na vymazání
formy
hrubá mouka na vysypání formy
4 vejce
350 g krupicového cukru
1 velký citron, kůra jemně nastrouhaná
1 lžíce zakysané smetany
350 g hladké mouky
špetka soli
230 ml mléka
1½ lžičky rozmarýnových lístků
Na polevu
150 g moučkového cukru
30 ml čerstvě vymačkané citronové šťávy
Troubu předehřejte na 180 °C. Bábovkovou formu vymažte máslem a vysypte
hrubou moukou. Vejce šlehejte 5 minut
s cukrem do světlé a nadýchané směsi.
Pak postupně přidávejte máslo a šlehejte
do hladkého krému. Přidejte citronovou
kůru a zakysanou smetanu. Pak do těsta
vmíchejte mouku smíchanou se solí
a mléko. Nakonec do hladkého těsta
přidejte co nejjemněji nasekané rozmarýnové lístky. Těsto nalijte do formy
a pečte 40–50 minut, nebo dokud těsto
ulpívá na zabodnuté špejli. Vyklopte
a nechte zchladnout. Podávejte ozdobené

polevou. Na ni důkladně smíchejte cukr
s postupně přidávanou citronovou šťávou
(nemusíte spotřebovat všechnu).

Pistáciové bábovky
NA 1 VELKOU NEBO 6 MALÝCH BÁBOVEK | PŘÍPRAVA: 30 MINUT
PEČENÍ: 35–40 NEBO 15 MINUT

máslo na vymazání formy, hrubá mouka
	na vysypání
4 lžíce mléka
1 sáček pistáciového pudinku
250 g tučného tvarohu
200 g másla, změklého
180 g krupicového cukru
4 vejce, žloutky a bílky odděleně
300 g polohrubé mouky
1 vanilkový cukr
1 prášek do pečiva
4 hrsti pistáciových oříšků, nasekaných
moučkový cukr na posypání
Troubu předehřejte na 180 °C. Klasickou
bábovkovou formu nebo šest malých
báboviček vymažte máslem a vysypte
hrubou moukou. V mléce důkladně
rozmíchejte pudink a vzniklou směs vmíchejte k tvarohu. Změklé máslo šlehejte
s cukrem, po asi 5 minutách postupně
přidávejte tvarohovou směs a šlehejte
dál. Pak postupně po jednom zašlehávej-

te žloutky. Mouku smíchejte s vanilkovým
cukrem a práškem do pečiva a pak postupně
sypkou směs vmíchávejte k tvarohové. To
stále můžete dělat v robotu. Poté vmíchejte
sekané pistáciové oříšky. Pro ještě lepší chuť
je můžete před přidáním krátce nasucho
opražit.
Nakonec vyšlehejte bílky dotuha a opatrně
– ručně – je vmíchejte do těsta. To rozdělte
do jedné nebo šesti malých forem. Pečte při
180 °C, velkou bábovku 35–40 minut, malé
okolo 15 minut, nebo dokud těsto ulpívá
na zabodnuté špejli. Podávejte posypané
moučkovým cukrem.

Bábovka s ochuceným tvarohem
NA 1 BÁBOVKU | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | PEČENÍ: 40 MINUT

3 vejce
150 g krupicového cukru
60 ml slunečnicového oleje
100 ml mléka
300 g polohrubé mouky
2 lžíce holandského kakaa
1 prášek do pečiva
máslo na vymazání + hrubá mouka na
vysypání formy
Na tvarohovou náplň
500 g polotučného tvarohu
1 žloutek
4 lžíce moučkového cukru
1 vanilkový cukr
1 vanilkový puding
100–150 ml mléka
Nejprve si připravte tvarohovou náplň: tvaroh vidličkou našlehejte se žloutkem, oběma
cukry, pudinkem a mlékem. Dejte stranou.
Na těsto šlehejte v robotu asi 5–7 minut
vejce s cukrem, pak přidejte olej, mléko
a mouku důkladně promíchanou s kakaem
a práškem do pečiva. Formu na bábovku
vymažte máslem a vysypte moukou. Na dno
nalijte třetinu těsta, na něj polovinu tvarohové směsi, poté druhou třetinu těsta, zbytek
tvarohové směsi a navrch poslední třetinu
těsta. Pečte při 180 °C asi 40 minut.
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Vrstvy tvarohu dodají
bábovce úžasnou
vláčnost.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: VLADISLAV STUPARIČ, DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ, NÁDOBÍ ZAPŮJČILY FIRMY: SUPERSTORE OC DBK PRAHA, APROPOS

Citronovo-rozmarýnová
bábovka

Třená bábovka s rozinkami
NA 1 VELKOU BÁBOVKU | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | PEČENÍ: 1 HODINU

4 vejce
300 g krupicového cukru
500 g hladké mouky
1 prášek do pečiva
150 g změklého másla nebo olej
300 ml mléka
2–3 hrsti rozinek
holandské kakao
Na polevu
100 g 60% čokolády
½ lžíce medu
½ lžíce másla
80 ml smetany ke šlehání
Vejce vyklepněte do robotu, přisypte
cukr a šlehejte (třete, odtud název) asi
10 minut do husté a nadýchané pěny.

Mouku smíchejte s práškem do pečiva
a směs na střídačku s máslem či olejem
a mlékem vmíchejte k vaječnému
základu. Poté do směsi přidejte rozinky.
Třetinu těsta oddělte a obarvěte kakaem do tmavého těsta. Polovinu světlého těsta nalijte do vymazané a hrubou
moukou vysypané formy. Na něj nalijte
kakaové těsto a navrch zbytek světlého.
Při 170 °C pečte asi 1 hodinu.
Čokoládu nalámejte do misky, přidejte
med a máslo. Smetanu přiveďte téměř
k bodu varu a pak ji nalijte k čokoládě.
Promíchávejte, aby se čokoláda zcela
rozpustila a získali jste hustou hladkou
polevu. Přelijte jí zchladlou bábovku.
Po chvilce podávejte.
albert.cz
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čaje

od nás
3

2

1

S

kvělá bábovka si žádá skvělý čaj. Výběr je v našich obchodech
opravdu velký. Pro gurmány nabízíme čaje naší luxusní řady
Albert Excellent – rooibos citronová tráva a skořice (1), zelený a bílý čaj
pomeranč a zázvor (2) či jahody a jasmín (3). Nebo si raději dáte jahodový
(4), lesní směs (5), černý čaj s citronem (6), mátový (7) či heřmánkový (8)?
To vše Albert Quality.

5
4

8
7
6
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Ke snídani i svačině

inzerce_183x111,5.indd 1
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maso měsíce

Pstruh

Jeho maso je jemné i šťavnaté. Upéct nebo ogrilovat se dá do dvaceti minut.
A tyhle dvě esa má pstruh v rukávu pokaždé, když ho koupíte.
52

albert.cz

Už na první pohled je to
jasné: pstruh
v bylinkové strouhance
je neodolatelný!

albert.cz
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maso měsíce
Pstruh pečený
v bylinkové strouhance

Pstruh pečený s citrony

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | GRILOVÁNÍ: 7 MINUT

1 citron
svazek kopru, polovina nasekaná,
polovina ponechaná jako celé větvičky
1 pstruh o váze cca 350 g
sůl, pepř
2 lžíce olivového oleje + na vymazání
2 lžíce bílého jogurtu řeckého typu
1 stroužek česneku
1 hrst zelených fazolek
3 ředkvičky, pokrájené na tenká kolečka

4 filety pstruha
50 g strouhanky
1 lžíce másla, změklého
1 svazek petrželky, nasekané
1 citron, kůra jemně nastrouhaná, šťáva
vymačkaná
25 g piniových oříšků, nasucho 		
opražených, nasekaných nahrubo
1 lžíce olivového oleje + na vymazání
Gril rozpalte na maximum, filety pstruha
vyskládejte na lehce olejem vymazaný
plech. Strouhanku smíchejte s máslem,
nasekanou petrželkou, kůrou i šťávou
z citronu a polovinou oříšků. Směsí
zasypte rybí filety, zastříkněte je olejem
a 5 minut grilujte. Pak posypte zbylými
oříšky, krátce zapečte a ihned podávejte.

NA 1 PSTRUHA | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | PEČENÍ: 15 MINUT

Troubu předehřejte na 200 °C. Důkladně
omytý citron překrojte, polovinu nakrájejte na plátky a vyložte jimi břišní dutinu
pstruha. Přidejte větvičky kopru a rybu
dejte do lehce olejem vymazaného pe-

káčku. Na horní straně pstruha udělejte
ostrým nožem 4 šikmé zářezy, osolte ho
a zastříkněte olejem. Pečte 15 minut.
Jogurt smíchejte s nasekaným koprem,
šťávou z druhé poloviny citronu, utřeným
česnekem, solí a pepřem a dejte stranou.
Fazolky spařte horkou vodou a nechte
je v ní 3–4 minuty stát. Pak je sceďte,
důkladně osušte a smíchejte s olejem
a plátky ředkviček. Podávejte společně:
pečeného pstruha s koprovým dipem
a fazolkovo-ředkvičkovým salátem.

Jako přílohu podávejte lehký
salát nebo bramborovou
kaši či pečené brambory.

Mandlový pstruh
3 hrsti mandlových plátků
65 g hladké mouky
½ lžičky soli
¼ lžičky cayenského pepře
250 ml mléka
4 filety pstruha s kůží
1 lžíce olivového oleje + 1 lžíce másla
2 stroužky česneku
skrojky citronu k podávání
Mandle krátce nasucho opečte na pánvi.
Mouku smíchejte se solí a cayenským
pepřem v menší misce. Do jiné nalijte
mléko a na hodinu do něj naložte rybu.
Ve velké pánvi rozpalte olej a máslo.
Filety pstruha nechte okapat a pak je
obalte v ochucené mouce. Do pánve přidejte plátky česneku a filety ryby. Zhruba
po 2 minutách rybu obraťte a případně
vyndejte česnek, aby nezhnědl a nezhořkl. Opékejte další 2 minuty, nebo dokud
není ryba hotová. Nakonec zasypte mandlemi a přidejte skrojky citronu.
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FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: VLADISLAV STUPARIČ, DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | MARINOVÁNÍ: 1 HODINU

Pstruh nadívaný citrony je klasika.
My nabízíme něco víc: jarní salátek
a koprový dip jako nutnou součást
pokrmu. Co vy na to?

U N ÁS V ALBERTU
Výtečný chlazený pstruh Albert
Quality se perfekně hodí do všech
našich receptů.

albert.cz
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vína
K rybám podávejte především vína bílá a suchá - nejsušší
k pokrmům ve vlastní šťávě nebo s citronem, plnější
a kulatější ke grilovanému rybímu masu. Platí rovněž
pravidlo: čím je ryba jemnější a méně mastná, tím lehčí
bílé víno volíme. Jsou ovšem ryby, ke kterým lze podávat
i červené víno. Těmito výjimkami je například grilovaný
tuňák, nebo candát připravený na červeném víně.

Ryby párujte hlavně

K rybám vařeným
nebo dušeným
Vařené a dušené
ryby párujte s bílými
kabinetními víny
(Veltlínské zelené,
Neuburské).
• Veltlínské zelené
kabinetní, vinařství
Vinselekt Michlovský

s bílým
vínem

K rybám uzeným

K uzené rybě, případně
rybě s omáčkou otevřete
například Veltlínské zelené
nebo Rulandské bílé.
• Pinot Blanc alsaského
vinařství
Baron de Hoen /
Caves Beblenheim
Prodáváme exkluzivně
v prodejnách Albert.

K mořským rybám

K mořským rybám
podávejte jen a pouze
bílé víno. Mořská sůl
a červené víno totiž
dávají hořkou chuť,
o kterou nikdo nestojí.
• Chardonnay pozdní
sběr, vinařství
Neoklas Šardice

K rybám grilovaným

Budete-li ryby grilovat,
případně podávat
s výraznou omáčkou,
sáhněte po vyzrálých bílých
jakostních vínech nebo
lehčím červeném víně.
• Veltlínské zelené
pozdní sběr z Vinných
sklepů Valtice
• suché bílé víno Tramín
červený, vinařství
Znovín Znojmo

K rybám obalovaným a smaženým

K obalovaným a smaženým rybám je vhodné víno plnější nebo
lahvově zralé. Nejvhodnější je Rulandské bílé, Chardonnay či
vyzrálý Ryzlink rýnský. Vždy víno suché.
• Ryzlink rýnský, pozdní sběr, vinařství Naturvini Bavory
Prodáváme exkluzivně v prodejnách Albert.
albert.cz
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když Dita P.

Když Dita P.

...vaří zdravě

Nezvládnutelná chuť uvařit si něco opravdu zdravého přichází přímo
zákonitě po tom, když ukojím jinou nezvládnutelnou chuť – tedy na
sladké. Takhle rytmicky vyvažuju svůj jídelníček a je to krásné.

Pečená zelenina je jedna z nejchutnějších
úprav, které znám. A tahle má navíc
ohromně vytříbenou chuť.
58
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když Dita P.

PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 5 MINUT
PEČENÍ: 40–45 MINUT | VAŘENÍ: 20 MINUT

1 hlavička česneku
1 velká nebo dvě malé červené řepy,
nakrájené na osminy nebo na čtvrtky
1 červená cibule, nakrájená na osminy
4 lžíce olivového oleje
2 větvičky cherry rajčátek
100 g bulguru
sůl a čerstvě namletý pepř
40 g salátových lístků
40 g sýru feta
sůl a čerstvě namletý pepř podle chuti
Citronový dresink
4 lžíce olivového oleje
šťáva z 1 citronu
hrst čerstvého koriandru
1 lžíce medu
Troubu předehřeju na 170 °C. Z neoloupané hlavičky česneku odříznu vrchní

Avokádo nasladko byla pro
mě novinka a stalo se rázem
evergreenem mé kuchyně.
Chutná zvláštně, trochu jako
mousse au chocolat.

část a zbytek hlavičky položím na pečicí
plech spolu s červenou řepou a cibulí.
Pokapu 2 lžícemi olivového oleje a peču
35 minut. Pak přidám na plech rajčátka
na větvičce a peču dalších 5–7 minut,
dokud nezměknou.
V pánvi přivedu k varu 200 ml vody,
osolím, přisypu bulgur, znovu přivedu
k varu a vařím 20 minut. Scedím a dám
zatím stranou.
Z hlavičky upečeného česneku vytlačím
stroužky česneku a rozmačkám je na
prkýnku plochou nože. Rozmačkaný česnek promíchám s bulgurem a zbývajícím
olejem, podle chuti osolím a opepřím.
Připravím si dresink tak, že všechny
přísady rozmělním ručním mixérem
dohladka.
Na dva talíře rozložím saláty, posypu je
bulgurem. Na bulgur rozložím červenou
řepu, cibuli, posypu rozdrobeným sýrem
feta. Navrch nakladu rajčátka a celý salát
zaliju citronovým dresinkem.

Čokoládová pěna z avokáda
PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT + CHLAZENÍ

1 zralé avokádo
1 lžička citronové šťávy
3 vrchovaté lžíce kakaa holandského typu
3 lžíce sirupu z agáve
špetka skořice
½ lžičky vanilkového extraktu
maliny na ozdobu
Avokádo rozkrojím, vyndám pecku a vydlabu dužinu do misky a pokapu ji citronovou šťávou. Přidám kakao, sirup z agáve,
skořici a vanilkový extrakt a vše rozmixuju
dohladka tyčovým mixérem. Vychladím
a podávám ozdobené malinami.

Květáková krémová polévka
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | VAŘENÍ: 15–20 MINUT

2 lžíce másla
1 lžíce olivového oleje
1 střední cibule, nahrubo nakrájená
8 šalotek, nahrubo nakrájených
1 stroužek česneku, nadrcený
2 středně velké květáky, nahrubo
nakrájené
2 stvoly celeru, nakrájené
½ lžičky mořské soli
čerstvě mletý pepř
½ lžičky kari
½ lžičky sušeného tymiánu
1 lžička majoránky
1½ l vody
zeleninový bujon, nejlépe bio
špetka čerstvě nastrouhaného
muškátového oříšku
Ve velkém kastrolu rozpustím máslo, přiliju
olej, nechám zahřát, pak přidám cibuli
a šalotku, nechám chvíli osmahnout. Pak
přidám česnek, květák, celer, sůl, pepř, kari,
tymián a majoránku, promíchám a vše nechám pár minut osmahnout. Zaliju vodou
a přivedu k varu. Nakonec vhodím bujon,
stáhnu plamen, přikryju pokličkou a vařím
15–20 minut, až je květák měkký. Polévku rozmixuju a nakonec ji postrouhám
muškátovým oříškem. Někdy ji ozdobím
osmahnutými kousky květáku.
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NÁDOBÍ A TAPETU ZAPŮJČILY FIRMY: SUPERSTORE OC DBK PRAHA, ALMI DÉCOR, TAPETY METRO FLORENC

Salát s bulgurem, červenou
řepou a sýrem feta

Tuhle květákovou polévku jsem hodně
dlouho ladila a teď jsem nadšená, jak
chutná zdravě, hříšně, provokativně
a přitom vždycky pohladí.
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Spoléhám se na
Vysavač na okna
WINDOW CLEANER
LEIFHEIT

CLEAN TWIST SET LEIFHEIT
nejdokonalejší systém odstředivého ždímání

CLICK SYSTÉM
LEIFHEIT
unikátní systém pro
použití jedné tyče
s různými nástavci

rady a nápady
Máta
Čerstvý mátový čaj je úplně jiná liga
než ten ze sušené máty. Pak je tu mojito a řada dalších drinků. Všude tam
je máta jako doma. Perfektní je
i v tzatziki a jiných dipech, stejně tak
jako ozdoba krémových dezertů.

RADA ČT EN ÁŘ E

Pusťte bylinky

do kuchyně
Jarní kuchyň umí rozzářit
a provonět naprosto dokonale.
Pažitka
Pomazánky, dipy
a studené omáčky umí
ochutit jako máloco.
A pak jsou tu kuřecí
a slepičí vývary, které
oživí a skvěle zvýrazní.

Petrželka
Do polévek, nádivek,
pest, slaných koláčů
a na závěrečné ozdobení je petrželka jako
stvořená. Vyplatí se
mít ji stále po ruce.

Bazalka
Hodí se na výrobu pesta,
do těstovin, slaných koláčů, i na ozdobu některých
dezertů. Dobře si rozumí
s česnekem, olejem a sušenými rajčaty.

Koriandr
Král asijské kuchyně, bez kterého se
neobejde žádné
karí, jídlo z woku
ani závitky z rýžového papíru.

Pryč se skvrnami
Tentokrát nabízíme velmi
praktickou radu čtenářky
Petry Slováčkové ze Vsetína, totiž jak se zbavit skvrny od čokolády. „Ne úplně
starou skvrnu potírám
houbičkou namočenou
v citronové šťávě. Pokud
to nestačí, namočím látku
do vodou zředěné citronové šťávy. Klidně na několik hodin. Skvrna zmizí
úplně,“ napsala a získává
tak stokorunový poukaz.

T IPY, T RIKY A R ADY OD VÁS

MASO balíme do ochranné atmosféry
Červené maso nyní balíme do ochranné atmosféry, díky které se k vám dostává v mnohem lepší
kondici a kvalitě. Jde o modifikovanou atmosféru
získanou tím, že se do balení přidává směs plynů
(kyslík, dusík, kysličník uhličitý) v různém percentuálním zastoupení. Výhodami balení jsou zejména:
perfektní vzhled, přirozená barva a vynikající chuť
masa, jeho vysoká kvalita i delší záruka. Balení navíc potlačuje růst mikroorganismů v mase a zamezuje oxidaci masa bez použití konzervačních látek.

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.
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reportáž

Přivítejte
jaro
bylinkami
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Osvědčené desatero
Ve sklenících v Suchohrdlech jsme během
jednoho roku už podruhé. V pásech
za sebou jsou tu plata různě vzrostlých
bylin, takže vedle sotva vyklíčivších vidíte
trochu vyšší, o kus dál třeba dvoutýdenní
a na konci řady bylinky čekající na dodání
do prodejen. Je tu pořádek, čisto, všemu
vévodí jasně zelená barva a čerstvá vůně
ve vzduchu. Hlavní roli hraje osvědčené
desatero: pažitka, petrželka, bazalka, majoránka, tymián, oregano, koriandr, meduňka,
máta a rozmarýn. „Kromě rozmarýnu

FOTO: MAREK BARTOŠ

Velikonoční nádivka,
slané koláče, dipy
k vařenému chřestu,
domácí vývary a sem
tam i nějaký lahodný
drink. Všechny tyhle
úžasné jarní skvosty
spojuje jedno: čerstvé
a voňavé bylinky. Ty
naše jsou vypěstované
na jižní Moravě, bez
pesticidů a chemie.
Chutnají skvěle.

Bylinky do našich prodejen výhradně
dodává firma Bylinky sídlící v Suchohrdlech u Miroslavi. A nejen teď na jaře, ale
po celý rok, abyste měli bylinky na svém
stole, kdykoliv si vzpomenete. Pěstuje
je v obřím skleníku s velkým respektem
k přírodě. „Od začátku bylo naším cílem
pěstovat bylinky přirozeně, bez urychlovačů, v absolutním souladu s přírodou,
a rovněž bez pesticidů a chemických
postřiků. Vždycky u nás bylinky vidíte
v několika fázích růstu, od sotva vyklíčených až po vzrostlé trsy, abychom vždy
a hlavně průběžně mohli uspokojit trh,“
vysvětluje Petr Huška, ředitel společnosti
Bylinky. Mimochodem velký milovník
a propagátor čerstvých bylinek. „Já i moje
žena dáváme bylinky do všeho. Ostatně
s bylinkami ‚vaří‘ s oblibou i naše jedenapůlletá dcera Eliška. Nejradši máme koriandr, mátu a mým favoritem je oregano,“
směje se.

a máty všechny pěstujeme ze semínek, jmenované
dvě bylinky množíme řízkováním. A semínka máme
od osvědčeného dodavatele ze Švédska,“ říká Petr
Huška.
Velké malé změny
I když je na první pohled vše při starém, udály se
tu za dvanáct měsíců velké změny. Firma Bylinky
se nevrhla na nové druhy bylinek (i když je čas
od času zkouší), ale zaměřila se na stávající, vyladila
a zdokonalila jejich pěstování, vychytala všechny
nedostatky, dostavěla a zprovoznila druhý skleník, vybudovala stabilní pracovní tým, důrazně se
zaměřila na bioochranu a velkou pozornost věnuje
zavlažování a teplotě. „Voda a vzduch jsou naprosto
zásadní. Nezdá se to, ale i půl stupně Celsia hraje
velkou, řekl bych zásadní, roli. Vypozorovali jsme, že
některým bylinkám svědčí vyšší teplota, než jsme
předpokládali, některým se lépe daří uprostřed pásů,
kde tolik necirkuluje vzduch, a jiné snesou i změny,“
vysvětluje Petr Huška. „Hodně se nyní věnujeme
například mátě, kterou nově naši pracovníci ručně zaštipují, aby vytvářela větší, rozrostlejší trsy

„Hodně se
nyní věnujeme například
mátě, kterou
nově naši
pracovníci
ručně zaštipují, aby vytvářela větší,
rozrostlejší
trsy a zákazník ji dostával bohatší.“

Na protější stránce: Petr Huška,
ředitel společnosti Bylinky. Na této
stránce (odshora ve směru hodinových ručiček): čerstvé lístky koriandru; pohled do skleníku; pěkně
vzrostlá máta; pracovnice firmy
sází řízky rozmarýnu.
albert.cz
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a zákazník ji dostával bohatší. A stejně zaštipujeme
i rozmarýn. Navíc odštípnuté konce nevyhazujeme,
ale slouží nám jako řízky, ze kterých pěstujeme další
a další rozmarýn,“ dodává nadšeně. „Velkou radost
nám dělá petrželka, máme naprosto výstavní tymián
i bazalku,“ zamýšlí se ředitel. Svůj skleník, bylinky
i všechny zaměstnance zná dokonale. „Mám radost,
že jsme ustálili tým, což se odráží na výkonosti i kvalitě,“ říká Petr Huška.
Bez pesticidů
Ve skleníku je nejen krásně světlo a teplo, ale
pro bylinky i ideální prostředí. UV lampy tu ničí
mikroorganismy, vodu a živiny si bylinky berou
podle potřeby díky důmyslnému zavlažovacímu
systému. Ty nejmenší přijímají vláhu ze vzduchu,
jsou tedy pravidelně rosené a případné škůdce tu ničí
antiškůdci. „Protože nepoužíváme žádné pesticidy
a občas se tu nějaká ta brebera najde, vysazujeme
si vlastní kořenáčky trávy a v nich „chováme“
antiškůdce, kteří si na škůdcích pochutnají,“ říká
Petr Huška. „Je to velký boj, ale bioochrana je
naše filozofie, takže k žádným pesticidům nikdy
nepřistoupíme,“ dodává.
Bylinky se do prodejen Albert dostávají absolutně
čerstvé. Nejsou určené k dalšímu pěstování, ale jejich
životnost doma prodloužíte, budete-li je zalévat do misky, nikoliv do kořenáčku. Celý svůj život si berou vláhu
kořeny zespodu, tedy jsou na to zvyklé. O jejich využití
v kuchyni se dočtete v rubrice Rady a nápady.

„Ve skleníku je nejen krásně světlo a teplo, ale pro bylinky i ideální prostředí. UV lampy tu
ničí mikroorganismy, vodu a živiny si bylinky berou podle potřeby díky důmyslnému zavlažovacímu systému. Ty nejmenší přijímají vláhu ze vzduchu, jsou tedy pravidelně rosené a případné škůdce tu ničí antiškůdci. Pesticidy nepoužíváme žádné.“

celoroční provoz
Společnost Bylinky je dceřiná společnost Swedeponic
holdingu a pěstování bylinek zahájila na Znojemsku na konci roku 2012. Pěstuje je ve skleníku na rozloze deset tisíc
metrů čtverečních. Skleníky jsou vybavené nejmodernější
technologií, která umožňuje řízení celého pěstebního procesu
a vnitřního klimatu prostřednictvím počítače. Provoz probíhá
celoročně za téměř stoprocentního využití obnovitelných
zdrojů energie. Propojení skleníku s bioplynovou stanicí společnosti Renergie, která je vybudovaná na vedlejším pozemku, představuje unikátní řešení, které zajišťuje zásobování
skleníku teplem a elektrickou energií.
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BIGGER THAN 40 MM

CALA

Váš dodavatel čerstvého ovoce a zeleniny
GELB
0C
5M
100 Y
0K
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Jak jen

můžete odolat?

GOURMET nabízí širokou škálu textur a příchutí pro každý den. Skvělá a vytříbená menu jsou
připravena z těch nejlepších ingrediencí tak, aby uspokojila i ty nejvybíravější kočičí jazýčky.

napsali jste
D O PI S MĚS ÍC E

REJST ŘÍK

Pravidelně vyhlížím nové číslo časopisu Albert v kuchyni,
který je měsíc od měsíce povedenější. Občas něco také
zkusím. Ale tentokrát jsem se rozhodla vám i napsat.
Svou nedávnou návštěvu jsem totiž pohostila citronovotymiánovým kuřátkem, které nemělo chybu. Naprostým
hitem tohoto měsíce se ovšem stala mrkvovo-zázvorová
polévka. Vařila jsem ji tento měsíc nejmíň šestkrát a já
ani moji blízcí stále nemáme dost. Vážně se perfektně
hodí do stále se ochlazujícího počasí. Na důkaz svého
kuchařského snažení posílám fotku kuřátka a fotku
přípravy polévky. Bohužel hotovou ji nemám, byla hned
pryč :-) Přeji vám hodně dobrých receptů a chuť do práce
a těším se na další čísla. S pozdravem Iva Dvořáková

Sotva zahlédnu v prodejně nové číslo vašeho
magazínu, začíná se u mne projevovat
Pavlovův reflex a já pak s ukořistěnou
tiskovinou, slinou u rtu a vidinou chutné
krmě pádím směrem k domovu. Únorové
číslo s fotografií krásně propečeného (a už
od pohledu šťavnatého a voňavého) bůčku
mi pěkně pocuchalo nervy. Novoroční dietka,
kterou jsem si trpně chtěla vylepšit svůj
vzhled, dostala těžký zásah. Po cestě domů
má totiž krámek oblíbený pan řezník a krásný
růžovoučký bůček tak během chvilky změnil
majitele. Nic nebudu riskovat – 2 kg bůčku
to jistí – a tak bůčkové výpečky po albertsku
a pěkně ostré výpečky po tomtéž rodinka
ochutná co nevidět! Jo... a koblihy jsou skvostné
taky! Ty základní dělávám velmi podobně
a ostatní ozkoušíme. Zdar vaší pilné práci,
Emilie Pivoňková
Ačkoliv je mi 83 let a myslím si, že jsem
zkušená kuchařka, velmi ráda listuji
ve vašem časopise. Zvlášť zdařilé je únorové
číslo a v něm recepty za minimální peníz.

Zaujal mě však recept na bůček pečený
v bourbonu. Využila jsem jej k narozeninám
syna a věřte, že s velkým úspěchem. Přeji vám
všechno dobré.
Vlasta Musílková
Ráda bych vám poděkovala za novinku,
kterou jsem zahlédla zatím jenom
na výrobcích v Albertu! Přírodní sýr Cottage
Albert Quality má na kelímku dva symboly
pro správné třídění, kelímek patří do plastu
a víčko patří do hliníku. Na internetu se dá
najít spousta důvodů , proč je vůbec důležité
hliník třídit, a je fajn, že se třeba další
z nás zamyslí nad novou možností ochrany
přírody. V Třebíči se sběrem a následným
odvozem hliníku ke zpracování zabývají
zatím jenom skautské oddíly, ale ne každý
začátek bývá jednoduchý, i proto si vážím
nenápadného pošťouchnutí od Alberta.
Třeba se teď k samozřejmému třídění plastů
či papíru přidá i stejně logické třídění hliníku.
Děkuji!
Ivana Lukášková

Vyhrajte plný košík od Alberta
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 Iva Dvořáková.

V příštím čísle, které vychází 2. 4. 2014, najdete:
velikonoční dobroty – 10x jinak avokádo – mrkvové sladkosti – masový speciál

Hlavní jídla

Bulgurový tabuleh s panenkou
Jednoduché lososové suši 
Kalifornské suši 
Krevetové suši 
Kuře v pistáciové krustě
se špenátovým hummusem 
Kuřecí pilaf 
Lilkové karbanátky 
Maki s tyčinkami surimi 
Maki s uzeným lososem
a avokádem 
Mandlový pstruh 
Nadité sendviče s hranolkami 
Nigiri suši 
Pstruh pečený s citrony 
Pstruh pečený v bylinkové
strouhance 
Suši sendviče 
Temaki suši 
Tuňákovo-okurkové suši 
Vegetariánské suši 

42
32
32
32
38
13
13
32
31
54
13
32
54
54
32
32
32
32

Saláty, předkrmy, snídaně

Čočkový salát 
42
Jarní rolky 
38
Míchaná vejce s uzeným lososem  38
Salát s bulgurem, červenou řepou
a sýrem feta 
60
Salát s červenými
bramborami 
16

Chuťovky, polévky

Čočková polévka s bramborami 13
Dvojbarevná papriková
polévka 
28
Květáková krémová polévka  60
Polévka z pečených brambor 	28
Polévka z pečených rajčat 
28
Staročeská zelňačka s klobásou 16

Dezerty, sladká jídla,
nápoje

Bábovka s ochuceným tvarohem 48
Borůvkovo-ořechový koktejl  38
Citronovo-rozmarýnová
bábovka 
48
Čokoládová pěna z avokáda  60
Čokoládový dort s řepou 
42
Granola s borůvkami 
38
Mangový koktejl 
38
Pistáciové bábovky 
48
Třená bábovka s rozinkami
49
Vafle s tvarohem a ovocem
13
Vanilkové pusinky s citronovou
pěnou
74
Závin s tvarohem a mandlemi  16

– vegetariánské
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křížovka
POMŮCKA:
ATKA, ELIS,
YES

ODCHOVÁNÍ

STAVEBNÍ
BYTOVÉ
DRUŽSTVO

NORA

BOJOVÝ
POKŘIK

NÁZEV
PÍSMENE

ZKRATKA
REZERVACE

PŘEDLOŽKA

INICIÁLY
EINSTEINA

PRAŽSKÁ
STAVEBNÍ
OBNOVA

MĚSTO
ALJAŠKY

JEDNOTKA
TLAKU

SNÍST
(DĚTSKY)
ZNAČKA
ASTATU

Z TOHOTO
MÍSTA

1. DÍL
TAJENKY

TŘÍDA
(SLANG.)

OKOVANÍ

UBYTOVÁNÍ

ZNAČKA
BERKELIA
ZNAČKA
HLINÍKU

3. DÍL
TAJENKY

BIČ BOŽÍ

NEMAJETNÁ

SLOVEN.
ČÍSLOVKA

ŘÍMSKY
514

PRIMÁT

Tajenku zašlete do
13. 3. 2014 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 nákup v síti prodejen Albert
v hodnotě 100 Kč. Výherkyní z minulého čísla
je Zuzana Horálková z Teplic.

ANGL.
SOUHLAS

NAUKY

MUŽSKÉ
JMÉNO

OZDOBA

ZNAČKA
XENONU
4. DÍL
TAJENKY

CIZÍ
ŽENSKÉ
JMÉNO

CHLUP

ČÁSTI
OBLIČEJE

ZNAČKA
INDIA

VÁNOČNÍ
RYBA

VNIKNUTÍ

KOČKOVITÁ
ŠELMA

SPZ
TACHOVA
MPZ SLOVENSKA

POBÍDKA
DOMÁCÍ
HLÍDAČI
OZDOBA
JELENA

VÍKO
JAKO
(SLOVEN.)
POLITICKÝ
PŘEVRAT

INICIÁLY
FOTBAL.
PANENKY

VÁHAVÝ
SOUHLAS
DÍVČÍ
JMÉNO
ZN. KOSMETIKY

MEGAVOLT

ZNAČKA
LYŽÍ

UMĚLECKÁ
BESEDA
SPZ
KOMÁRNA

KŘUP
ZNAČKA
RUBIDIA

JIŽNÍ PLOD

2. DÍL
TAJENKY

HÁDANKY

BROMID
RUBIDNÝ

VYČNÍVAT

Řešení z 2minula:
VÍTEJTE VE SVĚTĚ BASIC PRODUKTŮ
2

1 1

9 92 2

3 3
1 1

7 7 4 48 8

5 5

6 6

4 4
8 8

8 8

9 93 3
8 8

5 5

6 6

4 4

9 92 2 7 7
6 6

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.

6 62 2 7 7

6 6

4 42 2
8 8

7 7
8 8

1 1

4 45 5

2 2

5 54 4

SUDOKU

3 31 1 4 49 9

4 49 9

6 6

3 3
8 8

6 65 5
2 2 4 48 8

2 29 9

Správně vyřešená obě sudoku
(stačí první řádek z každého)
zašlete do 13. 3. 2014 na adresu:
ALBERT v kuchyni,
Ortenovo náměstí 29a,
170 00 Praha 7, nebo je vyplňte do
formuláře na www.albert.cz/tajenka.

7 7

9 9

6 61 1 7 7 8 8

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

7 7

Puzzle Puzzle
49 (Medium,
49 (Medium,
difficulty
difficulty
rating rating
0.48) 0.48)

Puzzle Puzzle
50 (Medium,
50 (Medium,
difficulty
difficulty
rating rating
0.46) 0.46)

4 1 4 51 25 62 86 98 79 37

3

1

6 96 79 37 43 54 85 1 8 21

2

3 73 87 98 69 46 24 52 1 5 1

8 28 32 1 3 71 97 69 56 45 4

5 95 69 86 1 8 21 32 43 74 7

5 65 26 82 38 1 3 71 47 94 9

6 36 93 59 25 72 87 1 8 41

7

8 1 8 21 32 43 94 79 67 56 5

37 43 64 96 29 1 2 81 58 5

21 42 74 57 35 63 86 98 9

4

9 89 1 8 71 57 45 34 23 62 6

7

3 53 85 48 1 4 61 26 92 79 7

4 84 38 1 3 71 67 56 95 29 2

1

2 62 76 47 94 59 1 5 31 83 8

41 64 96 29 72 57 35 83 8

2 72 97 59 85 38 43 64 1 6 1

47 54 65 86 1 8 91 29 32 3

9 59 1 5 21 32 83 48 74 67

Řešení z minulého čísla.
albert.cz
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Náš tip

Jarní salát

s krůtím masem

C

M

Y

CM

400 g krůtích prsou, 1 ledový salát,
4 vejce natvrdo, 150 g rajčat, žlutá
paprika, jarní cibulka, ředkvičky nebo
ředkev, sůl, pepř, černé olivy, olivový
olej, citrón, bylinky (bazalka, kopr,
petrželka nebo jiné podle chuti).

MY

CY

CMY

K

Salát a zeleninu nakrájejte na kousky,
ochuťte solí, pepřem a citrónem
a vložte do talířů. Přidejte osmažené
nudličky z krůtích prsou, na osminky
nakrájená vejce a olivy, zakápněte
olivovým olejem a ozdobte bylinkami.
Můžete použít i jogurt nebo dresink.
Podávejte s celozrnným pečivem.

Recepty a informace na

www.krutimaso.cz

Čerstvé krůtí maso

na Váš stůl

sladká tečka

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10–15 MINUT
PEČENÍ: 30 MINUT | CHLAZENÍ: 1 HODINU

3 vejce BASIC, bílky a žloutky odděleně
110 g krupicového cukru
2 lžíce citronové kůry, jemně strouhané
125 ml smetany ke šlehání BASIC
60 ml citronové šťávy
karamelizované citrony na ozdobu
Na vanilkové pusinky
4 bílky
300 g krupicového cukru
1 lžíce bílého vinného octa
1 lžička vanilkového extraktu
Troubu předehřejte na 120 °C a udělejte
vanilkové pusinky. Bílky vyšlehejte do
polotuha, postupně a na střídačku přisypávejte cukr a přidávejte ocet a extrakt
a poté nad párou ušlehejte do tuhé
a lesklé směsi. Přendejte ji do cukrářského sáčku a na plech vyložený pečicím
papírem ‚nakreslete‘ osm pusinek
o průměru 10 cm. Pečte (sušte) půl hodiny. Na pěnu dejte žloutky, cukr a citronovou kůru do žáruvzdorné mísy, posaďte
ji na rendlík s probublávající vodou
a ručním elektrickým šlehačem šlehejte
3–4 minuty do husté a světlé pěny. Nechte zchladnout. Mezitím ušlehejte bílky
i smetanu dotuha – každé zvlášť. Poté bílky, šlehačku i citronovou šťávu vmíchejte
ke žloutkové směsi a 1 hodinu chlaďte.
Pusinky po dvou spojujte pěnou, zdobte
kolečky karamelizovaných citronů.

U NÁS V ALB E RT U

Na přípravu kupte smetanu
a vejce naší nové řady BASIC.

74

albert.cz
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Vanilkové pusinky
s citronovou pěnou

