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SBÍREJTE BODY
A NECHEJTE VYRŮST 

SVÉ BYLINKY
200 Kč = 1 BOD

Stačí 15 bodů 
a můžete začít pěstovat!

Děkujeme našim obchodním partnerům za podporu této kampaně v prodejnách Albert.

Akce Bylinky platí ve všech prodejnách Albert od 13.3. do 23. 4. 2019 nebo do vyčerpání zásob v jednotlivých prodejnách. Podrobnosti na stránkách www.albert.cz/jaro nebo u informací prodejen.
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Milé čtenářky a milí čtenáři,
 
sluneční paprsky za okny kuchyně a vůně jara už jsou ve vzduchu, ale venku ještě
moc zelené nenajdete. Co s tím? Zajděte do Albertu, protože tady už vypuklo jaro
v plném proudu. Na Tržnici u Alberta hraje ovoce a zelenina všemi barvami: 
červené jahody a ředkvičky, jarní cibulka, mrkev i kedlubna už se těší na to, až je 
vyzkoušíte u vás v kuchyni. V březnu jsme pro vás připravili velkou sadu jarních 
receptů, navíc obohacenou o speciál věnovaný bylinkám.
Jak lépe rozzářit domácnost jarem než zelenými bylinkami plnými života. Dočtete se 
rady, jak na to, aby vám vydržely dlouho čerstvé, a objevíte tipy na recepty provoněné 
tymiánem, bazalkou i rozmarýnem v rubrice Buďme spolu u jednoho stolu.  
Zelenou v březnu nekončíme. Celá paleta barev jako od malíře na vás čeká  
v inspiraci na domácí pesta. Barevnou mexickou kuchyní vás provede pravý 
mexický šéfkuchař, který zavítal až k nám do české kotliny. A nakonec dortíky, 
cheesecake i sušenky plné slunce, citronů a bylinek. Stačí zavřít oči, zakousnout se 
a užívat si přicházejícího jara ve všech chutích a vůních.

Posíláme hrst plnou jarní dobré nálady a chuti do života.
Jezte s námi lépe.

Váš Albert

EDITORIAL
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DOMÁCÍ PESTO 
šupito presto
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Připravit si domácí pesto s Albert magazínem 
zvládnete hravě. Pozvěte čerstvé bylinky do kuchyně 
a vykouzlete si doma jaro, i když na zahrádce ještě nic 
neroste. Základní recept představuje bazalkové pesto, 
ale vyzkoušejte i další paletu barev a chutí.

Na pánvi s nepřilnavým povrchem opražte 50 g piniových 
ořechů.

Vložte je do mixéru s noži ve tvaru S společně s 3 hrstmi 
bazalkových lístků, 50 g nastrouhaného parmazánu 
a 1 stroužkem oloupaného česneku. Přidejte olivový olej, 
čerstvou šťávu z citronu a nastrouhanou citronovou kůru.

Několika pulsy promixujte, případně dochuťte solí a pepřem.

Bylinkové pesto můžete také zamrazit do zásoby. Hotové 
pesto rozdělte do tvořítek na led, abyste ho mohli podle 
potřeby odebírat, a uložte do mrazáku.

1

2

3

4

BAZALKOVÉ PESTO
a jak na něj?

1
sklenička
125 ml

10
min

VEGET

Pesto, jednoduše bylinková omáčka připravená zastudena, zachová 
velké množství vitaminů a léčivých látek obsažených v bylinkách. 
Základem světově proslulého bazalkového pesta, připraveného 
podle staré janovské receptury, jsou bazalkové lístky, piniové ořechy, 
parmazán, česnek a kvalitní olivový olej. Když začala obliba pesta 
vzrůstat, rozšiřovala se i škála použitých surovin. K přípravě můžete 
použít také vlašské nebo lískové ořechy, chuť podpoří i tvrdé sýry, 
jako grana padano nebo pecorino. 

Bylinková pesta se hodí:
•  k těstovinám,
•  na potření rozpůlených baget či opečených plátků chleba,
•  k dochucení krémových polévek, 
•  ke grilované zelenině,
•  k osvěžení jarních salátů,
•  k doplnění měkkých čerstvých sýrů.



INSPIRACE

7

Životnost bylinkového 
pesta prodloužíte, 
když povrch zakapete 
olivovým olejem, aby 
se zamezilo přístupu 
vzduchu.

Foodstyling, fotografie: Tomáš Babinec
Text: Tomáš Babinec, Tereza Langmajerová 

INSPIRACE
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3

4

5

6

7

SUROVINY:

 1 50 g piniových ořechů
 2 3 hrsti čerstvé bazalky 
 3 50 g parmazánu nebo sýru 
  grana padano
 4 1 stroužek česneku
 5 4 lžíce olivového oleje
 6 1 citron
 7 sůl, pepř

7
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Pokud chcete ušetřit 
čas, použijte pro 
přípravu předvařenou 
červenou řepu.

INSPIRACE
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POSTUP:
1.  Oloupanou červenou řepu pokapejte olivovým olejem, posypte drceným 

kmínem a vložte do trouby vyhřáté na 200 °C. Pečte 30–40 minut. 
2.  Opečenou řepu nakrájejte na menší kousky a vložte do mixéru. 
3.  Přidejte rozmačkaný stroužek česneku, vlašské ořechy a najemno nastrouhané 

sýry. Zalijte 2–3 lžícemi olivového oleje a zakapejte balsamikovým octem. 
4.  Rozmixujte dohladka a ozdobte tymiánem.

SUROVINY:
1 středně velká  
červená řepa
4 lžíce olivového oleje
¼ lžičky drceného kmínu
1 stroužek česneku
30 g vlašských ořechů

20 g sýru grana padano
20 g sýru feta
½ lžičky balsamikového 
octa
1 snítka tymiánu

PESTO Z PEČENÉ ČERVENÉ ŘEPY 
s balsamikem

VEGET
1

sklenička
125 ml

50
min

JAKO MALÍŘSKÁ 
PALETA
Vyzkoušejte další 
druhy pesta!
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SUROVINY:
50 g parmazánu nebo  
sýru grana padano
200 g sušených rajčat 
naložených v oleji

1 menší hrst  
hladkolisté petrželky
1 menší hrst čerstvé bazalky
50 g kešu ořechů
4 lžíce olivového oleje

Ementál můžete nahradit 
jiným sýrem s nasládlou chutí, 
například sýrem Leerdammer.

Kdo má rád 
pikantnější chutě, 
může přidat chilli 
papričku.

PESTO ZE SUŠENÝCH 
RAJČAT  
s kešu ořechy

1
sklenička
125 ml

10
min

VEGET

INSPIRACE
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MÁTOVÉ PESTO 
s ementálem

POSTUP:
1.  Na suché pánvi opečte mandle dozlatova. Sýr nastrouhejte 

najemno.
2.  Do mixéru vložte všechny suroviny a dohladka rozmixujte. POSTUP:

1.  Sýr nastrouhejte najemno, vložte do mixéru a přidejte zbylé 
suroviny. Rozmixujte dohladka.

2.  Olivový olej můžete vynechat a nahradit ho olejem, ve kterém 
byla naložená sušená rajčata.

SUROVINY:
40 g oloupaných mandlí
60 g ementálu
2 hrsti máty

2 hrsti hladkolisté petrželky
4 lžíce olivového oleje
sůl, pepř

1
sklenička
125 ml

10
min

VEGET
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DOMÁCÍ RAVIOLY  
s bazalkovým pestem

POSTUP: 
1.  Na pracovní plochu prosejte mouku a udělejte v ní důlek. 

Do něj vyklepněte vejce a osolte.
2.  Vypracujte těsto. 
3.  Zapracujte olivový olej. 
4.  Těsto rozválejte na tenký plát.
5.  Rozkrájejte ho na 6 cm široké pásy, ty pak rozdělte na 

obdélníky o velikosti 6 × 4 cm.
6.  V misce smíchejte bazalkové pesto s bílým jogurtem nebo 

zakysanou smetanou. Dochuťte solí a pepřem. 
7.  Připravenou náplň naneste pomocí lžičky k okraji 

připravených obdélníků. 
8.  Okraje obdélníků potřete zlehka vodou. Protilehlé strany 

přeložte a vytvořte kapsu. Okraje přitiskněte vidličkou.
9.  Připravené ravioly vhoďte do vroucí osolené vody a vařte 

asi 3 minuty. Podávejte pokapané olivovým olejem 
a pestem. 

SUROVINY NA TĚSTO:
500 g semolinové nebo  
hladké mouky 
5 vajec
špetka soli
1 lžička olivového oleje

SUROVINY NA NÁPLŇ:
5 lžic hotového bazalkového pesta
3½ lžíce bílého jogurtu nebo 
zakysané smetany
sůl, pepř

30
min

4
porce VEGET

11

JAK NA TO?
Podívejte se
na videorecept:

JAK NA QR KÓD?
1.  Nainstalujte si aplikaci pro čtení QR kódů.
2.  Naskenujte QR kód přímo v aplikaci.
3.  Připravte recept jednoduše podle video návodu.
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NOVINKY

Přivítejte jaro s novou dávkou energie  
a zdraví ve vaší kuchyni!

Bílý kozí jogurt je 
bohatý na vápník 
a bílkoviny.  
Zraje v kelímku, 
bez konzervantů  
a zahušťovadel. 
Ve 100 ml 
výrobku je 
méně než 0,01 g 
laktózy!

CO JE V ALBERTU
nového?

Ovčí jogurt je 
vyroben z mléka 
francouzských 
ovcí chovaných 
na rodinné farmě. 
Mléko se zpracovává 
na jižní Moravě  
a neupravuje se jeho 
tučnost. Je jemně 
nasládlý, díky tomu 
chutná i dětem.

OVČÍ JOGURT BÍLÝ 
NATURE’S PROMISE 
HEALTHY LIFE

KOZÍ JOGURT BÍLÝ 
NATURE’S PROMISE 
HEALTHY LIFE 

MLÉKO  
NATURE’S PROMISE  
FREE FROM

Pokud hledáte potraviny bez lepku 
či laktózy, zaměřte se na produkty 
Nature’s Promise s modrým nápisem 
Free from. Nově najdete v nabídce  
lehce stravitelné mléko plné vápníku 
a bílkovin, vhodné pro různé úrovně 
laktózové intolerance!
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VÍTE, ŽE...
... Albert jako jediný 
prodejce na trhu dováží 
tulipány i narcisy ve 100% 
kompostovatelném obalu?
Takový obal nepatří do 
tříděného odpadu, ale 
přímo do koše, kde se 
biologicky rozloží.

Rozlučte se se zimou a potěšte se 
tulipány v jarních barvách! V Albertu 
si vyberete kytice menší, uvázané  
ze 7 stonků, nebo větší z 15 stonků.

TULIPÁNY ALBERT 

Chcete tulipány 
uchovat co 
nejdéle čerstvé? 
Přidejte do vody 
pár kostek ledu.

VYBERTE SI  
svou barvu!

OVČÍ JOGURT BÍLÝ 
NATURE’S PROMISE 
HEALTHY LIFE



ELIXÍR ŽIVOTA

SEZONA JAHOD
právě začíná
Slaďoučké ovoce je pozdravem prvních teplých dnů. Jahody se sice dají sehnat téměř po celý 
rok, ale nejvíce lákají na začátku jara. Jsou neodmyslitelnou součástí rozmanitých dezertů, 
zajímavou sladkokyselou chuť a barevný kontrast dodají také zeleninovým salátům a drinkům. 

ALBERT RADÍ,
jak na jahody:
1.  Jahody obsahují hodně vody (až 87 %), jsou měkké a každý 

malý otlak naruší jejich povrch. Kupujte proto jen celé 
a nepomačkané jahody. 

2.  Zralé jahody jsou krásně červené. Každá jahůdka by měla mít 
krátkou zelenou stopku s lístky.

3.  Vysoký obsah antioxidantů a nízký obsah kalorií mohou být 
další motivací, proč si lahodné ovoce ve tvaru srdce dopřát. 

4.  Pokud jsou jahody přezrálé a uvolňuje se z nich šťáva, připravte 
z nich jednoduchý jahodový koktejl. Rozmixujte 1 hrst jahod, 
200 ml mléka a oslaďte 1 lžící medu.

14



Místo smetany 
můžete použít 
kokosové mléko. 

ELIXÍR ŽIVOTA

Báječný dezert, který se jen rozplývá na 
jazyku. Pro jistotu panna cottu připravte den 
předem, aby dostatečně ztuhla. 

PANNA COTTA 
s jahodovým přelivem

SUROVINY:
3 plátky želatiny
500 ml smetany 
ke šlehání  
(33 % tuku)
4 lžíce moučkového 
cukru

500 g jahod
2 lžíce medu 
šťáva z 1 citronu
mrazem sušené 
jahody
1 snítka čerstvé máty

POSTUP:
1.  Plátky želatiny namočte na 10 minut 

do studené vody, aby nabobtnala. Poté 
vodu slijte, želatinu vyždímejte.

2.  Smetanu dejte do hrnce, přimíchejte 
cukr a přiveďte k varu. Následně 
odstavte, přidejte želatinu a důkladně 
rozmíchejte, aby se rozpustila.

3.  Směs nalijte do ¾ každé z připravených 
skleniček. Dejte do lednice nejméně na 
4 hodiny ztuhnout.

4.  Na jahodovou omáčku rozmixujte 
jahody s medem a citronovou šťávou. 
Omáčku vlijte na ztuhlou panna cottu 
ve skleničkách. Ozdobte nadrcenými 
mrazem sušenými jahodami a lístky 
máty.

4
porce

30
min

BEZ
lepku

+4
hod na 
chlazení

15



TRŽNICE

16

TRŽNICE

TIP Z TRŽNICE:
Ředkvičky skladujte v lednici v nádobě se 
vzduchotěsným víkem nebo v uzavřeném sáčku, 
aby nevyschly. 

Sezona: 
 březen, duben

Vitaminy: 

vitam
iny skupiny B,  

draslík
 a fosfor

16
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ROZZÁŘENÉ 
ředkvičky
Jasně červené ředkvičky najdete v obchodech po celý rok, ale teď zjara jsou nejchutnější. Vynikají  štiplavostí, 
jsou šťavnaté a po zakousnutí neodolatelně křupnou. 

RADY Z TRŽNICE 

Ředkvičky se nejčastěji konzumují syrové. Skvěle vyniknou 
na chlebu s máslem či pomazánkou, barevně zpestří každý 
zeleninový salát nebo ozdobí míchaná vajíčka. 

O ředkvičkách není příliš známé, že se dají také tepelně 
upravovat. Zkuste je orestovat na másle nebo upéct. Tepelnou 
úpravou změknou a zesládnou. Takto upravené se hodí jako 
příloha k masu nebo do teplého salátu.

Pokud vám palčivost ředkviček nesedí, jednoduše bulvičky 
oloupejte nebo tepelně upravte. Štiplavou chuť zmírníte i tím, 
že ředkvičky osolíte, necháte 30 minut odležet a propláchnete 
studenou vodou.

PŮVOD A ROZŠÍŘENÍ

Ředkvičky jsou původem ze Středomoří a z Asie. U nás se 
objevily až ve druhé polovině 18. století, ale zdomácněly 
natolik, že je dnes najdete skoro na každé zahradě.

NÁPADY DO KUCHYNĚ
 
1.  Namočením ve studené vodě ředkvičkám navrátíte čerstvost. 

Po několika hodinách v lázni dostanou zpět svůj tvar 
i křupavost. 

2.  Nať můžete skvěle využít do pesta, pomazánek, polévek nebo 
salátů. Používejte jen čerstvé, sytě zelené listy bez skvrn. 

3.  Ředkvičky můžete také nakládat. Tři svazky nejdříve 
5 minut povařte ve vodě, pak je sceďte a vložte do sklenic. 
Přiveďte k varu 1 l vody, 250 ml bílého vinného octa, 1 lžičku 
krystalového cukru, 1 lžičku mořské soli a 1 lžičku pepře a nálev 
nechte vychladit. Ředkvičky zalijte nálevem až po okraj sklenice, 
pevně uzavřete a nechte odležet. Skladujte v chladu.



TRŽNICE
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JARNÍ CIBULKA 

V kuchyni se využívá cibulka i zelená nať. Výborná je především 
syrová nebo jen krátce tepelně upravená. Nasekaná nadrobno 
dodá chuť tvarohové pomazánce, míchaným vajíčkům nebo 
bramborové kaši.

ŽLUTÁ CIBULE

Tvoří základ pod guláš a další tmavé omáčky, přidává se do vývarů 
i do jednodruhových krémových polévek. Syrová cibule skvěle 
dochutí vajíčkovou pomazánku, bramborový salát nebo tlačenku.

ČERVENÁ CIBULE

Díky nasládlé chuti vynikne zasyrova v salátech. Když červenou 
cibuli pomalu podusíte za podlévání červeným vínem nebo 
vinným octem, získáte cibulovou marmeládu. Ta doplní steaky, 
burgery nebo třeba paštiky.

ŠALOTKA

Šéfkuchaři považují šalotku za jemnější variantu žluté cibule 
a cení si ji jako základ jemných bílých omáček francouzského 
typu.

PŮVOD A ROZŠÍŘENÍ

Cibule pochází z Asie a obohacuje kuchařské umění už několik 
tisíc let. Zmínky o ní totiž najdeme už v Bibli nebo v papyrech 
starověkého Egypta. 

NÁPADY DO KUCHYNĚ
 
1.  Cibuli přelijte horkou vodou a pak zchlaďte, nebude mít tak 

výrazně štiplavou chuť. Ostrost ztratí i tehdy, když ji osolíte, 
poté opláchnete a usušíte.

2.  Pokud přidáváte syrovou cibuli do bramborového salátu, 
krátce ji poduste ve trošce vody. Díky tomu nebude kvasit 
a jídlo vydrží déle čerstvé.

3.  Cibule rozmixovaná s medem pomůže proti chřipce  
a nachlazení.

4.  Při loupání a krájení cibule se uvolňuje dráždivá látka 
vyvolávající slzení. Abyste pálení předešli, cibuli před krájením 
namočte.

18

CIBULE
je základ
Vaření bez cibule si umí představit jen málokdo. U mnoha pokrmů tvoří základní surovinu, která jídlu dodá 
charakteristickou vůni, chuť i barvu.



TRŽNICE
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TIP Z TRŽNICE:
Cibule má být na omak tvrdá. Měla by mít 
neporušenou slupku, nejlépe v několika 
vrstvách. 
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Sezona:  cibule v kuchyni  po celý rok,  jarní cibulka na jaře

vitamin C, alicin  (přírodní  antibiotikum)



BRAMBOROVO-PÓRKOVÝ KRÉM
se špenátem a krutony

4
porce

30
min

VEGET

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

SUROVINY:
1 cibule
100 g brambor (varný typ C)
1 stroužek česneku
300 g pórku
60 g másla
1 dl suchého bílého vína
750 ml zeleninového vývaru
1 bageta
1 lžíce olivového oleje
1 hrst baby špenátu
sůl, pepř
100 ml zakysané smetany 
Nature‘s Promise
řeřicha

POSTUP:
1.   Cibuli a brambory nakrájejte na kostičky, česnek na plátky a pórek na proužky.
2.   Na másle nechte zezlátnout cibuli s česnekem. Přidejte brambory a pórek. Krátce 

opečte, podlijte vínem a nechte ho odpařit. Přilijte vývar a vařte 15 minut.
3.   Mezitím natrhejte bagetu na kousky. Rozložte je na plech vyložený pečicím papírem, 

pokapejte olivovým olejem a pečte dokřupava 15 minut v troubě na 170 °C.
4.   K uvařené zelenině přidejte špenát a směs rozmixujte na jemný krém. Osolte, 

opepřete a zjemněte smetanou. Nechte krátce probublat.
5.   Hotový krém ozdobte špenátem, řeřichou a tenkými proužky pórku. Podávejte 

s opečenými krutony.

ENERGIE: 331 kcal / 16,6 %
BÍLKOVINY: 7,0 g / 9,9 %
TUKY: 22,0 g / 35,0 %
SACHARIDY: 24,25 g / 9,9 %
Hodnoty odpovídají 1 porci. 

ZAKYSANÁ SMETANA 
NATURE‘S PROMISE

Opečené krutony 
výborně chutnají  
se sušeným 
tymiánem nebo 
bazalkou.
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RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

ROLÁDA Z VEPŘOVÉ PANENKY
s dušeným špenátem a hráškem

SUROVINY:
800 g vepřové panenky
sůl, pepř
800 g baby špenátu Albert
slunečnicový olej
1 snítka rozmarýnu
1 cibule
1 stroužek česneku
60 g másla
300 g hrášku
řeřicha a lístky bazalky

BABY ŠPENÁT 
ALBERT

ENERGIE: 480 kcal / 24,0 %
BÍLKOVINY: 54,3 g / 76,5 %
TUKY: 21,25 g / 33,7 %
SACHARIDY: 19,5 g / 7,5 %
Hodnoty odpovídají 1 porci. 

Špenát poduste jen 
krátce, aby zavadl. 
Tak neztratí svou svěží 
zelenou barvu.

4
porce

30
min

BEZ 
lepku

POSTUP:
1.  Omyté a osušené maso rozkrojte tak, aby vznikl plát silný 1 cm. Ten rovnoměrně naklepejte, 

osolte a opepřete. Doprostřed vložte 1 hrst špenátu. Plát zaviňte do rolády. Povrch potřete 
olejem, osolte a opepřete. Navrch položte snítku rozmarýnu a roládu po celé délce spirálovitě 
zafixujte kuchyňským provázkem.

2.  Roládu restujte 5 minut ze všech stran na slunečnicovém oleji, aby se povrch zatáhl. Poté 
ji přendejte do olejem vymazané zapékací mísy a v troubě na 190 °C pečte 15 minut. 
Po vychladnutí nakrájejte na plátky.

3.  Cibuli nakrájejte na kostičky, česnek prolisujte. Orestujte dozlatova na másle. Přimíchejte 
zbývající špenát a hrášek. Duste pár minut do změknutí. Osolte, opepřete a ozdobte řeřichou 
a lístky bazalky. Podávejte s roládou.
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ENERGIE: 700 kcal / 35,0 %
BÍLKOVINY: 28,0 g / 39,4 %
TUKY: 19,5 g / 31,0 %
SACHARIDY: 99,0 g / 38,1 %
Hodnoty odpovídají 1 porci. 

TĚSTOVINY POMODORO
s čerstvou bazalkou

4
porce

30
min

VEGET

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

SUROVINY:
2 stroužky česneku
300 g cherry rajčat
2 lžíce olivového oleje
1 dl suchého bílého vína

sůl, pepř
1 hrst čerstvé bazalky Albert
500 g špaget
4 lžíce domácího bazalkového pesta
100 g hoblinek parmazánu

POSTUP:
1.  Česnek nakrájejte na plátky, rajčata rozpulte.
2.  Na olivovém oleji orestujte česnek dozlatova. Přidejte rajčata 

a 5 minut je duste, aby změkla a pustila šťávu. Poté přilijte víno 
a nechte ho odpařit. Osolte, opepřete a promíchejte s lístky 
bazalky.

3.  Těstoviny uvařte podle návodu. Sceďte a promíchejte 
s připravenou omáčkou. Pokapejte bazalkovým pestem 
(recept na jeho přípravu najdete na straně 6) a posypejte 
hoblinkami parmazánu. Ozdobte lístky čerstvé bazalky.

ČERSTVÁ BAZALKA 
ALBERT



VEPŘOVÁ PEČENĚ
S KOSTÍ

VEPŘOVÉ PLÁTKY
s barevným jarním salátem

SUROVINY:
500 g brambor
1 lžíce olivového oleje
100 g zeleného chřestu
1 svazek ředkviček
200 g hrášku
300 g baby špenátu
1 lžíce citronové šťávy
sůl, pepř
600 g vepřové  
pečeně s kostí

1 lžíce  
slunečnicového oleje
4 lžíce domácího 
bazalkového pesta
1 snítka máty
řeřicha

POSTUP:
1.  Brambory se slupkou rozkrojte napůl a vařte 10 minut v osolené vodě. Rozložte je  

na plech, promíchejte s olivovým olejem a v troubě na 180 °C pečte 15 minut. 
2.  Z chřestových výhonků odstraňte tvrdé konce (2–3 cm) a vařte 3 minuty v osolené 

vodě. Poté sceďte.
3.  Ředkvičky nakrájejte na kolečka. Hrášek vyloupejte, ale na ozdobu odložte pár 

rozpůlených lusků. Smíchejte s chřestem, špenátem, vychladlými bramborami 
a citronovou šťávou. Podle chuti osolte a opepřete.

4.  Maso očistěte a lehce naklepejte. V pánvi rozehřejte slunečnicový olej a maso 
z obou stran restujte 8–10 minut. Osolte, opepřete a pokapejte bazalkovým  
pestem (recept na jeho přípravu najdete na straně 6). Ozdobte lístky máty a řeřichou.

ENERGIE: 524 kcal / 26,2 %
BÍLKOVINY: 41,5 g / 58,5 %
TUKY: 23,5 g / 37,3 %
SACHARIDY: 37,3 g / 14,4 %
Hodnoty odpovídají 1 porci. 

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

4
porce

30
min

BEZ 
lepku
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JAK NA TO?
Podívejte se

na videorecept:



TRESKA
s hráškem  
a mátovým pestem 

ENERGIE: 355 kcal / 17,8 %
BÍLKOVINY: 44,75 g / 63,0 %
TUKY: 12,25 g / 19,4 %
SACHARIDY: 15,8 g / 6,1 %
Hodnoty odpovídají 1 porci. 

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

4
porce

30
min

BEZ 
lepku

POSTUP:
1.  Očištěné filety tresky restujte na řepkovém oleji 10 minut z obou 

stran dozlatova. Osolte a opepřete.
2.  Do stejné pánve vložte hrášek a 3 minuty ho restujte. Poté 

přimíchejte mátové pesto, osolte a opepřete. Krátce prohřejte.
3.  Kůru z citronu nastrouhejte pomocí škrabky na dlouhé proužky. 

Tresku ozdobte koprem, červenou čekankou a citronovou kůrou. 
Hrášek posypejte lístky máty.

SUROVINY:
4 filety tresky (každý cca 200 g)
1 lžíce řepkového oleje
sůl, pepř
400 g hrášku

5 lžic domácího 
mátového pesta
1 bio citron Nature‘s Promise
1 snítka kopru
červená čekanka (radicchio)
1 snítka máty

BIO CITRONY 
NATURE‘S PROMISE

Při výrobě 
mátového pesta 
se inspirujte 
receptem ze 
strany 9.
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RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

KOKOSOVÉ MLÉKO 
ALBERT

Kuřecí paličky 
podávejte 
s jasmínovou 
rýží.

ENERGIE: 375 kcal / 18,6 %
BÍLKOVINY: 40,0 g / 56,3 %
TUKY: 18,5 g / 29,4 %
SACHARIDY: 12,0 g / 4,6 %
Hodnoty odpovídají 1 porci. 
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SUROVINY:
5 cm čerstvého zázvoru
150 ml kokosového mléka Albert
2 lžíce BBQ omáčky
2 lžíce červené kari pasty
sůl

1 lžíce medu
1 kg kuřecích spodních stehen
1 lžička černého sezamu
1 snítka hladkolisté petrželky
1 lžíce limetkové šťávy

POSTUP:
1.  Tři čtvrtiny zázvoru oloupejte a nakrájejte najemno, zbytek 

na tenké proužky. 
2.  Na marinádu smíchejte kokosové mléko s BBQ omáčkou, 

kari pastou, solí, medem a najemno nakrájeným zázvorem.
3.  Očištěná kuřecí stehna obalte v marinádě a spolu s ní 

vložte do zapékací mísy. Pečte 30 minut v troubě vyhřáté 
na 200 °C.

4.  Dozlatova upečené paličky posypte zázvorem nakrájeným 
na proužky, sezamem a lístky petrželky. Zakápněte 
limetkovou šťávou.

KUŘECÍ PALIČKY
s kari omáčkou

4
porce

30
min



Bylinky postavte na okno, 
kde budou mít dostatek světla 
a vhodnou teplotu.

JAK O BYLINKY PEČOVAT, ABY 
PŘINESLY CO NEJVÍCE RADOSTI? 

Bylinky z obchodu jsou určeny hlav-
ně k okamžité spotřebě, ale i jim lze 
prodloužit život. Stačí je přesadit 
do prostorného květináče a zeminu 
přihnojit. Doma se dobře daří ba-
zalce, petrželce, tymiánu, rozmarý-
nu, pažitce, mátě a koriandru.

ALBERT RADÍ: 

1.  Nakupujte bylinky s drobnými lístky 
a rašícími stonky. Domů je přeneste v náručí 
nebo v krabici, aby se nepoškodily.

2.  Doma je vyjměte z plastového obalu a pře-
saďte do dostatečně velkých květináčů 
s otvorem pro odtok vody. Mrazuvzdorné 
bylinky umístěte do venkovních truhlíků.

3.  Květináče dejte na parapet orientovaný na 
jih nebo východ. Většině bylinek svědčí 

hodně slunce, ale některé druhy upřednost-
ňují spíše stín či polostín, třeba máta nebo 
libeček.

4.  Zalévejte do podmisek, s množstvím vody 
šetřete. 

5.  Použijte zeminu přímo určenou pro bylinky.
6.  Pořiďte si také organické hnojivo. Bylinky jím 

hnojte jednou za 2 týdny.
7.  Bylinky zastřihávejte dříve, než vykvetou.

Foodstyling, fotografi e: Petra Novotná
Text: Tereza Langmajerová
Kuchař: Petr Linka

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU

DEJTE BYLINKÁM ZELENOU
Zasaďte jaro do kuchyně
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MÁTA
(Mentha)

BAZALKA
(Ocimum basilicum)

TYMIÁN OBECNÝ 
(Thymus vulgaris)

PETRŽELKA
(Petroselinum)

Příroda se pomalu probouzí 
ze zimního spánku. Venku 
je sice ještě chladno, ale 

vy už můžete přivolat jarní 
náladu vlastní bylinkovou 
zahrádkou. Bylinky na vás 

dýchnou svěžestí a povzbudí 
vás k novým kulinárním 

dobrodružstvím.

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU
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POSTUP:
1.  Postup je pro všechny oleje stejný. Polovinu oleje nalijte do hrnce. 

Přidejte bylinky a na středním plameni pomalu zahřívejte. Občas 
promíchejte. Jakmile se olej začne zahřívat, teplotu stáhněte 
a 5 minut prohřívejte. Pak přidejte druhou polovinu oleje 
a nechte zchladnout. 

2.  Vychladlý olej přeceďte do čisté lahve. Přidejte čerstvé bylinky 
a další přísady podle vámi zvoleného druhu oleje. Lahev uzavřete 
a skladujte v lednici. 

SUROVINY:

TYMIÁNOVÝ S CITRONOVOU KŮROU 
250 ml řepkového oleje
4 snítky čerstvého tymiánu + na ozdobení
kůra z 1 bio citronu 

BAZALKOVÝ S CHILLI 
250 ml olivového oleje
2 hrsti čerstvé bazalky + na ozdobení
1 chilli paprička

ROZMARÝNOVÝ 
250 ml řepkového oleje
4 snítky čerstvého rozmarýnu + na ozdobení

BYLINKOVÉ OLEJE 
po domácku

Naložením bylinek do oleje skvěle uchováte jejich 
chuť i vůni. Olej využijete především ve studené 
kuchyni k dochucení salátů nebo ke zvýraznění 
dušené, pečené či grilované zeleniny. Využít ho 
můžete i do marinády na maso. 

Bylinkový olej lze připravit z jakékoliv bylinky, 
kterou máte po ruce. Použijte kvalitní, chuťově 
neutrální olej, ideální je slunečnicový nebo řepkový. 
Bylinkový olej dobře uzavřete v lahvi a uchovejte 
v lednici, kde vydrží až dva měsíce.

VEGAN
1

lahev
250 ml

15
min
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BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU



BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU

Aby se nezničila chuť, vůně  
a zdraví prospěšné látky  
v bylinkách, nesmíte olej 
příliš zahřát. Teplota by 
neměla přesáhnout 75 °C.

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU
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Bylinkové máslo dokáže 
dovést k dokonalosti 
obyčejný plátek chleba. 
Skvěle s ním ochutíte 
grilované maso nebo 
zeleninu. 

POSTUP: 
1.   Omyté a osušené bylinky 

nasekejte nadrobno. Stroužky 
česneku oloupejte a prolisujte.

2.  Změklé máslo utřete s nakrá-
jenými bylinkami, česnekem, 
solí a pepřem do pěny. Vložte 
do mísy, potravinářské fólie 
nebo formiček. Poté dejte 
alespoň na 2 hodiny ztuhnout 
do lednice, případně zamrazte 
na později.

SUROVINY:
1 hrst čerstvých 
bylinek 
(směs tymiánu, 
rozmarýnu, pažitky 
a petrželky)
3 stroužky česneku
250 g másla
sůl, pepř

DOMÁCÍ 
MÁSLO 
s bylinkami
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BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU
BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU

1
máslo

10
min

VEGET



Petržel se hodí nejen k dochucení polévek. Můžete ji také zamrazit, 
usušit nebo uchovat ve směsi se solí. Bylinky díky mixování pustí 
spoustu šťávy, která sůl zajímavě ochutí a obarví.

VEGAN
1

sklenička
125 ml

5
minPETRŽELKOVÁ SŮL

jako koření

POSTUP: 
1.   Nať petrželky vložte se solí do 

mixéru. 
2.  Mixujte, dokud se bylinky 

nerozmělní najemno. Poté směs 
přesypte do sklenice. Uzavřete
a uchovávejte v lednici.

SUROVINY:
1 hrst natě hladkolisté petrželky
100 g jemné nebo hrubé 
mořské soli

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU
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BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU



Sladkokyselá balsamiková redukce vyzdvihne sladkou 
chuť jahod. V kombinaci se špenátem a sýrem feta 
zažijí vaše chuťové buňky něco nepopsatelného!

POSTUP: 
1.  Z chřestových výhonků odlomte 

tvrdé konce a 3 minuty povařte 
v osolené vodě. Sceďte. 

2.  Okurku a jahody nakrájejte na 
tenké plátky. 

3.  Připravte zálivku z citronové 
šťávy, oleje, balsamikového kré-
mu, soli a pepře. Promíchejte se 
špenátem, chřestem, okurkou, 
tymiánem, mátou a jahodami. 

4.  Posypejte sýrem feta.

POSTUP: 
1.  Bazalku nakrájejte najemno, 

česnek prolisujte. Sýr feta 
nadrobte najemno. 

2.  V míse promíchejte nakráje-
nou bazalku, ricottu, sýr feta, 
mouku, vejce a česnek. Osolte 
a opepřete. 

3.  Z těsta vytvořte pomocí lžíce 
knedlíčky asi 4 cm dlouhé 
a 2 cm široké. Ty vařte ve vrou-
cí vodě 8 minut, dokud jejich 
povrch nezpevní a knedlíčky 

nevyplavou. Vyberte je děrova-
nou sběračkou.

4.  Rajčata zakápněte olivovým 
olejem a rozložte na plech 
vyložený pečicím papírem. 
Pečte 15 minut na 170 °C. Poté 
osolte a opepřete.

5.  V pánvi rozehřejte máslo. 
Vložte knedlíčky a 2 minuty 
opékejte dozlatova. Podávejte 
s pečenými rajčaty, sýrem feta 
a bazalkou.

SUROVINY:
150 g zeleného chřestu
 ½ okurky
 300 g jahod
 šťáva z ½ citronu
 1 lžíce olivového oleje

 2 lžíce balsamikového krému
 sůl, pepř
 1 hrst baby špenátu
 1 hrst čerstvého tymiánu
 1 hrst čerstvé máty
 100 g sýru feta

SUROVINY:
2 hrsti čerstvé 
bazalky 
+ na ozdobení
1 stroužek česneku

 50 g sýru feta 
+ další k podávání
200 g ricotty
50 g hladké mouky
2 vejce

sůl, pepř
500 g cherry rajčat
olivový olej 
90 g másla

JARNÍ SALÁT
s fetou a jahodami

RICOTTOVÉ 
KNEDLÍČKY 
s pečenými rajčaty 

VEGET4
porce

45
min
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BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU

VEGET4
porce

30
min



POSTUP: 
1.  Rozmarýn a tymián nakrájejte najemno. 

Očištěné maso vložte do marinády z oleje, 
soli, pepře a nakrájených bylinek. Dejte do 
lednice a nechte do druhého dne uležet.

2.  Druhý den orestujte maso ze všech stran 
na pánvi, aby se zatáhlo. Poté vložte i se 
zbylou marinádou do pekáče vymazaného 
olejem. Maso podlijte vodou a pečte 

dozlatova v troubě vyhřáté na 190 °C 
po dobu asi 60 minut. Ozdobte čerstvým 
rozmarýnem a tymiánem.

SUROVINY:
2 snítky čerstvého rozmarýnu 
2 snítky čerstvého tymiánu 
800 g vepřové pečeně

2 lžíce slunečnicového oleje 
+ na vymazání 
sůl, pepř
2 dl vody

VEPŘOVÁ PEČENĚ 
s rozmarýnem a tymiánem 

Dopřejte masu čas a naložte 
ho minimálně den předem, 
ať se pořádně rozleží.

RICOTTOVÉ 
KNEDLÍČKY 
s pečenými rajčaty 

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU
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BEZ
lepku

4
porce

70
min

+1
den na 

odležení



Ochutnejte pravou mexickou kuchyni s šéfkuchařem Luisem! 
Provede vás jednou z nejstarších a nejbarevnějších kuchyní na světě. 
Je bohatá na luštěniny a místní ovoce a zeleninu – rajčata, cibuli, 
různé druhy chilli papriček či avokádo. K vyladění pálivých chutí  
se používá šťáva z limetek. Nasaďte si sombrero a vydejte se s námi 
na další cestu kolem světa.

1.

2.

KOLEM SVĚTA
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MEXIKO, MEXIKO SOMBRERO
a skvělá kuchyně



PICO DE GALLO (čti piko de gajo)

Salát z Mexika

POSTUP:
1.  Cibuli oloupejte. Společně s rajčaty, 

koriandrem, mangem a  jahodami 
nakrájejte na kostičky. Vložte do mísy.

2.  Chilli papričky zbavte semínek, nakrájejte 
nadrobno a přidejte k ostatním surovinám. 

3.  Zakapejte limetkovou šťávou a osolte. 
Jemně promíchejte.

SUROVINY:
1 cibule 
6 rajčat
1 hrst čerstvého 
koriandru
2 manga

8 jahod
4 chilli papričky 
jalapeño
šťáva ze 2 limetek
sůl

Mexiko

1.

2.

4
porce

15
min VEGAN

KOLEM SVĚTA

35

KOLEM SVĚTA

TORTILLA  
chipsy

POSTUP:
1.  Tortilly rozkrájejte na trojúhelníky. 
2.  Vložte do rozpáleného oleje, a jakmile 

se na povrchu začnou dělat bublinky, 
vyndejte je z oleje. 

3.  Ještě horké osolte a jemně opepřete.

SUROVINY:
4 kukuřičné tortilly
500 ml slunečnicového oleje
sůl, pepř

4
porce

20
min

VEGAN

Luis Antonio Arronte Lima žije 
v Praze přes 10 let a vaří ve 
vyhlášené restauraci Las Adelitas. 
Pro čtenáře Albert magazínu  
odhalil taje své rodné  
kuchyně, která je stejně 
pestrobarevná a plná  
výrazných chutí jako  
samotný život  
v Mexiku. 



 JALAPEÑOS  
ALBERT QUALITY

POSTUP:
1.  Avokáda rozkrojte napůl, zasekněte nůž do 

pecky, trochu jím pootočte a pecku vyndejte. Lžící 
obkružte dužinu těsně u slupky a z obou avokád ji 
vyloupněte do mísy. 

2.  V míse dužinu vidličkou rozmačkejte na kaši, 
přidejte další přísady nakrájené na malé kostičky, 
zakapejte limetkovou šťávou a promíchejte.

SUROVINY:
4 avokáda
2 červené cibule
1 hrst čerstvého koriandru
2 rajčata
2 chilli papričky jalapeño  
Albert Quality
šťáva ze 2 limetek

GUACAMOLE
(čti guakamole)

Žít bez guacamole je pro Mexičana jako pro Čecha žít bez knedlíků. Tento typicky mexický 
dip podávaný s tortillovými chipsy má mnoho variant. Zkuste do základního receptu  
přidat dle své chuti třeba kousky manga, ananasu nebo zrníčka granátového jablka. 

4
porce

15
min

KOLEM SVĚTA
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VEGAN

Tvrdé avokádo
zabalte na 3–4 dny 
do novin. Potom 
bude krásně 
máslové.



TACOS  (čti takos)

Mexická plněná tortilla
Pokud malou kukuřičnou 
nebo pšeničnou tortillu 
naplníte různorodou 
směsí, připravíte mexickou 
specialitu zvanou tacos. 

20
min

4
porce

POSTUP:
1.  Tortilly ohřejte z obou stran na pánvi. 
2.  Kuřecí prsa nakrájejte na 2cm kostičky  

a osmahněte na oleji na rozpálené pánvi. 
3.  Osolte a opepřete. Slaninu, cibuli a papriku 

také nakrájejte na kostičky, přidejte k masu 
a vše osmahněte. Promíchejte.

4.  Z každé tortilly vytvarujte tacos,  
do kterých rozdělte tepelně upravenou 
směs. Posypte nastrouhaným ementálem 
a ozdobte plátky ředkviček, koriandrem  
a osminkami limetky.

SUROVINY:
4 menší kukuřičné tortilly
300 g kuřecích prsních 
řízků
2 lžíce olivového oleje
sůl, pepř
100 g slaniny

1 červená cibule
½ žluté papriky
80 g ementálu
4 ředkvičky
1 hrst čerstvého  
koriandru 
1 limetka

KOLEM SVĚTA
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Foodstyling, fotografie, text: Tomáš Babinec
Kuchař: Luis Antonio Arronte Lima 
Za poskytnutí prostoru k focení děkujeme  
restauraci Las Adelitas.

TORTILLAS  
ALBERT QUALITY

Ochutnejte vegetariánskou verzi burrita,  
typického pouličního jídla „do ruky“. 

POSTUP:
1.   Na másle orestujte na kostičky nakrájenou cibuli, 

přidejte nakrájená rajčata a papriku. Vajíčka 
rozšlehejte a směs nalijte do pánve. Míchejte do 
zhoustnutí. Dejte vařit rýži dle návodu na obalu.

2.   Zvlášť opečte na grilovací pánvi sýr halloumi. 
Nakrájejte ho na plátky.

3.   Všechny tortilly postupně opečte na pánvi, 
každou na 1 lžíci olivového oleje. 

4.   Poté na tortilly naneste fazolový krém, směs  
z pánve, plátky grilovaného sýra, rýži a salát.

5.   Pečlivě zabalte a před podáváním rozpulte.

SUROVINY:
60 g másla
1 cibule
2 rajčata
1 zelená paprika 
4 vejce 
200 g rýže
1 sýr halloumi
4 tortilly Albert Quality
4 lžíce olivového oleje
8 lžic krému z černých fazolí 
1 hrst římského salátu

BURRITO
plněné rýží a sýrem halloumi

VEGET4
porce

20
min

KOLEM SVĚTA
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Maso podávejte 
se salátem  
Pico de gallo.

JAK NA TO?
Podívejte se  
na videorecept:

PRAVÝ MEXICKÝ STEAK
Bistec de res 

15
min

4
porce

POSTUP:
1.  Na marinádu oloupejte a rozdrťte 

česnek. Cibuli oloupejte a nakrájejte 
nadrobno. V míse smíchejte česnek  
s cibulí a přidejte oregano, olivový olej 
a pivo. Osolte a opepřete.

2.  Maso naložte do marinády a nechte 

nejlépe přes noc odležet (minimálně 
6 hodin). 

3.  Na grilovací pánvi rozehřejte olej  
a maso opékejte 3–5 minut z každé 
strany pro středně propečený steak.

4.  Maso nakrájejte na jemné plátky  
a podávejte s tortillami.

SUROVINY:
400 g hovězího steaku 
Albert Excellent 
(Queensland steak)
4 lžíce olivového oleje
4 kukuřičné tortilly 

Na marinádu:
2 stroužky česneku
½ cibule
2 lžičky sušeného oregana
1 lžíce olivového oleje
100 ml mexického piva
sůl, pepř

+6 
hod na  

marinování



40

SEZNAMTE SE:  
STEAK
z řady Albert  
Excellent

Seznamte se se steakem Queensland z řady Albert Excellent.  
Jde o prémiové hovězí maso původem z Austrálie. Tento steak 
pochází z přední části hovězí kýty, zvané také ořech. Vyrábí se 
procesem mokrého zrání, kdy je maso uzavřené do vakuových sáčků 
a v nich minimálně měsíc zraje. Díky tomu má maso velmi jemnou 
strukturu, je křehké a šťavnaté, vhodné pro rychlou přípravu.

MASO MĚSÍCE

QUEENSLAND STEAK

V řadě Albert 
Excellent 
také najdete 
další steaky: 

ENTRECOTE TELECÍ MEDAILONKY HOVĚZÍ KVĚTOVÁ 
ŠPIČKA RUMP



2.1.

3. 4. 5.

BEZ
laktózy

1
steak

20
min

+1
noc na 

naložení
JAK NA STEAK, 
který zvládne každý
Připravit vynikající šťavnatý steak s nádhernou barvou není nic těžkého. 
Velmi záleží na kvalitě masa a s řadou Albert Excellent nešlápnete vedle. 
Vyzkoušejte tento jednoduchý postup. 

MASO MĚSÍCE

SUROVINY: 
250 g hovězího steaku Albert Excellent 
(Queensland steak)
1 stroužek česneku
1 malá cibule
½ lžičky mletého černého pepře
½ lžičky sušeného oregana
1 dl piva (pro mexickou kuchyni Corona)
2 lžíce olivového oleje 

POSTUP: 
1.  Očištěné maso vložte do marinády  

z prolisovaného česneku, cibule 
nakrájené najemno, pepře, oregana  
a piva. Nechte marinovat nejméně  
6 hodin, ideálně přes noc. 

2.  Steak vložte na rozpálený olej. Použijte 
pánev s tlustým dnem a nepřilnavým 
povrchem. 

3.  Nechte zatáhnout. 
4.  Pro velmi jemně propečený steak (rare) 

opékejte 1,5–3 minuty z každé strany, 
pro středně propečený (medium)  
3–5 minut z každé strany, pro 
kompletně propečený (well done)  
5–7 minut z každé strany.

5.  Vyjměte z pánve a nechte cca 3 minuty 
odpočinout. 

41
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VÝHRA  

MEXICKÉ VÝZVY:

 POUKÁZKA NA 

NÁKUP V ALBERTU 

v hodnotě 1 000 Kč.

Sdílejte 
na Instagramu 

A zde jsou ty největší hvězdy z únorového čísla.

VELKÁ MEXICKÁ ALBERT VÝZVA
Fot̓te, sdílejte a vyhrajte.
Inspirujte se barevnou mexickou kuchyní a rozjeďte doma pravou 
fiestu. Stačí vyfotit váš recept inspirovaný rubrikou Kolem světa  
a mexickými recepty z březnového Albert magazínu a sdílet své fotky 
pod hashtagem #albertmagazin nebo nám je poslat do redakce. 
Užívejte si mexických chutí, bavte se u toho a vyhrajte s Albertem!

ALBERT JSTE VY

@aliceinbrnoland

@klaudiehub

@karolina.balcarova

Redakce Albert magazínu: 
Podkovářská 2, Praha 9, 
190 00

Nejlepší inspirace zaslané  
do 15. 3. 2019 se objeví  
v dubnovém čísle. 
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ALBERT BAVÍ

Vyhrát můžete poukázku na nákup v síti  
prodejen Albert v hodnotě 300 Kč 
Jak se zapojit? Vyluštěte březnovou křížovku a tajenku zašlete do 18. 3. 2019 
na adresu redakce Albert magazínu: Podkovářská 2, Praha 9, 190 00. Nebo 
tajenku vyplňte přímo do formuláře na webu www.albert.cz/tajenka.
Výherkyně křížovky z čísla 2/2019: Anna Běčáková, Frýdek–Místek

Informace o zpracování 
osobních údajů společností 
Albert Česká republika, s.r.o., 
naleznete v „Podmínkách 
zpracování osobních  
údajů“ uveřejněných na

LUŠTĚTE A VYHRAJTE

BAVTE SE U VAŘENÍ!
Křížovka na březen
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PŘÍBĚHY Z ALBERTU

Maso před tepelnou 
úpravou pokapejte 
citronovou šťávou, 
částečně se zbavíte 
rybiny. 

ULOVTE SI 
SVOU RYBU
v Albertu
Najít rybárnu už je dnes vzácností, 
a proto vyrazte na nákup do Albertu. 
Vždyť ryby by se v rámci zdravého 
jídelníčku měly jíst alespoň dvakrát 
týdně. V Albertu najdete široký 
sortiment čerstvých sladkovodních 
i mořských ryb od prověřených 
a certifikovaných dodavatelů, kteří 
si na jejich kvalitě a čerstvosti dávají 
opravdu záležet.

PSTRUH
duhový
Pstruh je u nás odjakživa jako doma. V kuchyni 
ho oceníte, protože je málo tučný a má velmi 
jemné maso. Žeberní kosti se po tepelné úpravě 
dobře oddělují od masa společně s páteří. 

Připravuje se:
•  pečený se solí a citronem,
•  na grilu s čerstvými bylinkami,
•  uzený pro výraznější chuť.



Filety z lososa grilujte na 
straně s kůží. Vrstva tuku 
mezi kůží a masem udrží 
maso šťavnaté.

LOSOS
obecný
Narůžovělé maso lososa patří k nejchutnějším 
rybám. Ryba je téměř bez kostí, a proto je 
velmi oblíbená i u dětí.

Připravuje se:
•   syrový na sushi, tataráček,
•   uzený, čímž vynikne jemná chuť,
•   jako grilovaný či pečený steak.

45

ALBERT RADÍ,
jak poznat  
čerstvou rybu: 
1.  Oči ryby mají být jasné, nezakalené, 

vypouklé.
2.  Žábry sytě červené bez slizu a bílé pěny.
3.  Kůže má být lesklá, hladká, napjatá.
4.  Maso je pěkně pevné.

PŘÍBĚHY Z ALBERTU
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PŘÍBĚHY Z ALBERTU

Pokud vám rozmarýnová sůl 
zbude, může se hodit třeba 
na posypání slaného pečiva. 
Uchovávejte ji v lednici. 

POSTUP:
1.  Ze 4 snítek rozmarýnu oberte lístky a rozmixujte je se 

solí najemno. Citron nakrájejte na plátky.
2.  Vykuchané pstruhy nasolte rozmarýnovou solí uvnitř 

i po celém povrchu. Po stranách obou ryb vykrojte 
řez, do kterého vsuňte plátky citronu. Břišní dutiny 
vyplňte 2 snítkami rozmarýnu. 

3.  Ryby vložte do pekáče, přidejte plátky másla 
a neoloupané stroužky česneku. Pečte 20 minut 
na 180 °C. Upečené pstruhy ozdobte zbývajícím 
rozmarýnem.

SUROVINY:
8 snítek čerstvého 
rozmarýnu 
2 lžíce mořské soli

1 citron
4 pstruzi 
4 plátky másla 
6 stroužků česneku

PEČENÝ PSTRUH 
s citronem  
a rozmarýnovou solí

4
porce

30
min

BEZ
lepku

Jednoduše připravený pstruh provoní 
celou kuchyň rozmarýnem a pečeným 
česnekem. Jako příloha se hodí šťouchané 
brambory.



PŘÍBĚHY Z ALBERTU
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TERIYAKI LOSOS TRESKA V MANDLÍCH

SUROVINY:
500 g pohankových krup
½ lžičky soli
750 ml vody
4 filety lososa (každý cca 200 g) 
300 g cherry rajčat
1 hrst čerstvého koriandru
sůl, pepř
1 citron

NA OMÁČKU:
4cm kousek čerstvého zázvoru
3 stroužky česneku
1 červená chilli paprička
100 ml sójové omáčky
4 lžíce medu
2 lžíce rýžového octa
1 lžíce sezamového oleje
3 lžíce kukuřičného škrobu
100 ml vody

SUROVINY:
500 g brambor
3 svazky ředkviček
1 hrst hladkolisté petrželky
1 lžíce řepkového oleje
+ na vymazání
sůl, pepř

100 g oloupaných mandlí 
2 bílky
80 g strouhanky
2 lžíce čerstvého tymiánu
4 filety tresky (každý cca 200 g) 
šťáva z 1 citronu
4 plátky citronu

POSTUP:
1.  Pohanku propláchněte a v osolené vodě vařte 20 minut.
2.  Na omáčku nastrouhejte najemno oloupaný zázvor. Česnek 

oloupejte a rozdrťte. Chilli papričku rozpulte, zbavte jádřinců 
a nakrájejte na kostičky. S ostatními surovinami na omáčku 
rozšlehejte v míse. Směs 5 minut povařte na mírném ohni, dokud 
nezhoustne. Nechte vychladnout.

3.  Lososové filety naložte na 15 minut do omáčky. Poté je přemístěte 
do pekáče i s omáčkou. Pečte 20 minut na 190 °C. 

4.  Rajčata na kostičky promíchejte s pohankou a nasekaným 
koriandrem. Osolte a opepřete.

5.  Hotového lososa servírujte s omáčkou, pohankou a citronem.

POSTUP:
1.  Brambory očistěte, ale neloupejte. Ředkvičky zbavte natě. 

Zeleninu rozkrojte napůl, petrželku nasekejte najemno. 
2.  Brambory vařte 10 minut v osolené vodě. Poté je sceďte 

a rozložte na plech společně s ředkvičkami. Vše promíchejte 
s olejem, petrželkou, solí a pepřem. Pečte 15 minut na 180 °C.

3.  Mandle nasekejte nahrubo. Z bílků vyšlehejte sníh a opatrně ho 
promíchejte s mandlemi, strouhankou a nasekaným tymiánem. 
Osolte a opepřete.

4.  Filety tresky vložte do zapékací formy vymazané olejem. Osolte, 
opepřete a pokapejte citronovou šťávou. Na filety rozprostřete 
bílkovou směs s mandlemi a pečte 20 minut v troubě na 180 °C.

5.  Hotové filety ozdobte plátky citronu a podávejte s pečenou 
zeleninou.

4
porce

50
min

4
porce

40
min

+15
min na  

odležení
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Ryby před tepelnou 
úpravou umyjte 
a osušte.

Chimichurri je studená argentinská omáčka. Je svěží, plná aromatických bylinek a skvěle doplňuje chuť ryb.

PŘÍBĚHY Z ALBERTU

LOSOS
s chimichurri omáčkou

BEZ
lepku

4
porce

30
min

POSTUP:
1.  Petrželku a rozmarýn nakrájejte najemno, oloupaný česnek 

prolisujte. Promíchejte s ostatními surovinami na omáčku.
2.  Z chřestových výhonků odkrojte tvrdé konce, mrkev rozpulte. 

Na pánvi rozpusťte máslo a zeleninu na něm orestujte doměkka. 
Odložte stranou. 

3.  Do stejné pánve vložte filety lososa a 10 minut je z obou stran 
opékejte. V případě potřeby přidejte další máslo. Poté osolte 
a opepřete. 

4.  Lososa podávejte s omáčkou a restovanou zeleninou. Ozdobte 
plátky citronu a snítkou rozmarýnu.

SUROVINY NA OMÁČKU:
1 hrst natě hladkolisté petrželky
2 snítky čerstvého rozmarýnu
1 stroužek česneku
1 lžička mleté uzené papriky 
½ lžičky mletého chilli
1 lžička sušeného oregana
3 lžíce červeného vinného octa
3 lžíce olivového oleje
sůl, pepř

LOSOS A ZELENINA:
300 g zeleného chřestu
8 mrkví
2–3 lžíce másla
4 filety lososa (každý cca 200 g) 
sůl, pepř
1 citron
1 snítka čerstvého rozmarýnu



RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN
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ALBERT BAVÍ

SEDLÁCKÉ KUŘE  
s jarní zeleninou 

POSTUP:
1. �Do�kůže�kuřete�vmasírujte�rukama�
sůl�a�pepř.�Kuře�položte�do�hlubo-
kého�pekáče�na�záda.�Povrch�kuřete�
i�břišní�dutinu�potřete�rozpuštěným�
máslem.�Kuře�obložte�bramborami,�
mrkví,�zelenými�fazolkami�a�raj-
čátky.�Zeleninu�osolte�a�opepřete,�
podlijte�bílým�vínem.�Vložte�do�trou-
by�vyhřáté�na�190�°C.�Pečte�� 
40�minut�a�během�pečení�přelévejte�
výpekem.�

2. �Pak�zvyšte�teplotu�na�200�°C� 
a�dopékejte�dalších�15–20�minut.�
Kuře�naporcujte�a�zeleninu�rozdělte�
na�talíře.�Posypte�lístky�hladkolisté�
petrželky�a�podávejte.

OCHUTNEJTE 
S NÁMI

Proč Sedlácké kuře?
Díky delší době krmení a vyššímu 
podílu kukuřice v krmivu má 
krásnou žlutou barvu a chuťově 
vyzrálejší a pevnější maso.

�/�advertorial50

4
porcí

60
min

BEZ
lepku

SEDLÁCKÉ KUŘE

SUROVINY:
1�Sedlácké�kuře
sůl,�pepř
100�g�másla
8�nových�brambor
8�baby�mrkví
100�g�zelených�fazolek
200�g�cherry�rajčat
2�dl�suchého�bílého�vína
hladkolistá�petrželka�na�ozdobu

Ochutnejte Sedlácké kuře přímo od farmáře  
z jižních Čech. Rozdíl poznáte při prvním soustu, 
třeba s tímto receptem plným jarní zeleniny.



* Jen na vybraných obchodech.

A potom malou svačinku...



černá, nebo s mlékemPlná a vyvážená chuť 

K dostání na vybraných prodejnách Albert od 6. 3. do 2. 4. 2019.

Objevte jedinečný svět Tchibo

SLEVA 
minimálně 

20 %
na tyto výrobky





*V porovnání s běžnou fl uoridovou pastou poskytuje 
špičkovou ochranu pomáhající snižovať množství 
bakterií na zubech, jazyku, sliznici tváří a dásní po 
12 hodin, po 4 týdnech nepřetržitého používaní.

 Špičková ochrana vašich 
zubů, jazyka, sliznice 

tváří a dásní 
po 12 hodin*

VYZKOUŠEJTE NAŠI 
5HVĚZDIČKOVOU ZUBNÍ PASTU

NEW 
TECHNOLOGY*

inzerce

MĚKČÍ TEXTURA ŠETRNÁ K DÁSNÍM

NOVÁ DENTÁLNÍ 
POCHOUTKA

OMEZUJE TVORBU 
ZUBNÍHO KAMENE.

ČISTÍ BEZ CHEMIE.

Á ÁÁ ÍÁ ÁÁ Í

JEJEHNHNĚČĚČÍ,Í, LLOSOSOSOS NNEBEBOO HOHOVĚVĚZÍZÍ JJE E VEVE SSLOLOŽEŽENÍNÍ  NA 1. MÍSTĚ

BEZ PŠPŠENENICICEE

BEZ UMUMĚLĚLÝCÝCHH ARAROMOMATAT, , BABARVRVIVIV AA KKONONZEZERVRVANANTŮTŮ

S S VIVITATAMÍMÍNYNY AA MMININERERÁLÁLYY

NOVE 
TAKÉ BEZ OBILOVIN

Beyond®

s jehněčím, 
celozrnným
ječmenem
a špenátem

Beyond®

s lososem, ovsem
a sladkými bramborami

Beyond®

s hovězím, 
maniokem 
a červenou 
řepou

grAnule pro Psy z příroDníCh suRovin

Vysavač na okna 
Window Cleaner
Inovativní čištění oken 
bez kapek, bez námahy, 
beze šmouh

Set Clean Twist 
Extra Soft M
Nejdokonalejší systém 
odstředivého ždímání

Náhrada Twist 
Micro Duo

Náhrada Twist 
Extra Soft

Cena 

109,90 Kč
Cena 

109,90 Kč
Cena 

109,90 Kč

Cena 

339 Kč
Cena 

539 Kč

Cena 

999 Kč

Cena 

1 090 Kč

Cena 

199 Kč

Cena 

199 KčZNÁTE
Z TV

ZNÁTE
Z TV

109,90

Prachovka 
Duster XL

Stěrka na okna 
CABINO

Smetáček 
s lopatkou

Classic Mop Set
Praktický úklidový set 
„vše v jednom“

Sušák na 
prádlo Classic 
200 Easy
20 m sušící plochy

CABINO

Cena
109,90

Stěrka na okna 
CABINOCABINO

Cena
109,90Kč

Smetáček 
s lopatkou

prádlo Classic 

20 m sušící plochy

N A   C E LÝ  S O R T I M E N T  S U Š E N Í  A   Ž E H L E N Í
S L E V A  M I N I M Á L N Ě  3 0 %S L E V A  M I N I M Á L N Ě  3 0 %

Cena 

2 199 Kč

Cena 

299 Kč

Cena 

449 Kč

Držáky
Bez potřeby 
betonování

Šroubovací

Šroubovací 
s centrujícím 
mechanismem

Cena

Venkovní sušák 
Linomatic 400 s držáky
Patentovaný systém zatahování šňůr 
do bočnic, 40m šňůr = 4 pračky prádla, 
držák na zabetonování

Cena

Prachovka Prachovka Prachovka 
Duster XLDuster XLDuster XL

Nejdokonalejší systém Nejdokonalejší systém 
odstředivého ždímáníodstředivého ždímání

Cena

ZNÁTE
 TV

Inovativní čištění oken Inovativní čištění oken 
bez kapek, bez námahy, bez kapek, bez námahy, 
beze šmouhbeze šmouh

Cena
1 0901 090

ZNÁTE
 TV

40m
4x

V Ý R O Č N Í  B A R E V N Á  E D I C E

Děkujeme za věrnost a podporu!

Slavíme od založení... ...a již na českém trhu.

Žehlicí prkno Air Board M 
Compact Plus NF
O 33% rychlejší a snazší žehlení díky 
„thermo-reflect“ technologii, pevná 
odkládací plocha pro žehličku s vodící 
anténou na kabel a el. zásuvkou 
s prodlužovačkou

Pegasus 150 
Solid Slim

Potahy na žehlicí prkna

Pegasus 150 
Solid Slim

Žehlicí prkno Classic M 
Basic Plus NF
Pevná odkládací plocha pro 
žehličku s vodící anténou 
na kabel a elektrickou zásuvkou 
s prodlužovačkou

Thermo Reflect M
Rozměr až 125 x 40 cm, 
s titanovým povlakem

Heat Reflect M
Rozměr až 125 x 40 cm, 
s metalizovaným povlakem

Cotton Classic M
Rozměr až 125 x 40 cm, 
100% bavlna

Potahy na žehlicí prknaPotahy na žehlicí prkna
Heat Reflect M
Rozměr až 125 x 40 cm, Rozměr až 125 x 40 cm, 
s metalizovaným povlakem

Cotton Classic M
Rozměr až 125 x 40 cm, Rozměr až 125 x 40 cm, 
100% bavlna

Vysavač na okna 
Window Cleaner

bez kapek, bez námahy, 
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Vyzkoušej

ChuŤ

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.
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Vyzkoušej

ChuŤ

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.
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PROČ JÍST RYBY? 
Rybí maso nám přináší kvalitní 

bílkoviny, vápník, draslík, 
fosfor, vitaminy a v případě 

mořských ryb také jód. Nejvíce 
ze všeho si však ceníme omega-3 
nenasycených mastných kyselin, 
které si naše tělo není schopno 

samo vyrobit a musíme je 
přijímat potravou. Mořské ryby 

jsou k doplnění těchto látek 
vhodné, obsahují velmi dobře 

stravitelné bílkoviny a mnohem 
vyšší procento tělu prospěšných 
látek. Doporučený příjem rybího 
masa se podle odborníků uvádí 

v množství tří porcí týdně. 

Mořská štika 
kuchaná 500 g

Pražma kuchaná 
500 g

Makrela kuchaná 
800 g

K DOSTÁNÍ VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH ALBERT.
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spolu 
chutná 
nejlépe

Logo Coca-Cola a tvar láhve Coca-Cola jsou registrované ochranné známky společnosti The Coca-Cola Company. 

217x122,5_Albert_velikonoce3.indd   1 07.02.19   15:49

ME_SOUTEZ_DJ_pul_strana_217x122,5_albert2019.indd   1 12. 2. 2019   18:29:35
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Lásky
je dostpro všechny

K dostání na vybraných prodejnách Albert.

Twix_Bites+Hot-Beverages_CZ_217x122,5.indd   1 08.02.2019   12:53:52
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L E H K Ý  D R I N K
S  T Ě Ž K Ý M  J M É N E M

COINTREAU FIZZ
   naplňte sklenici ledem
   přidejte 4 cl Cointreau [kuantró]
   vymačkejte šťávu z 1/2 limetky
   dolijte 10 cl sody
   promíchejte a dozdobte měsíčky limetky

4 cl 
[kuantró] 

10 cl 
sody

 
limetky

COINTREAU_kv_217x249.indd   1 6.2.2019   13:08:41
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NOVÉ 
BALENÍ

Otevři si cestu k zážitkům

• Uzavíratelný obal vhodný na cesty
• Nová příchuť Hrozno se šťávou z bílých a červených hroznů
• Bez konzervačních látek, umělých barviv a sladidel



inzerce

Paštika
s americkými brusinkami

Přivítejte jaro
s paštikami

Pate du Chef!

www.pateduchef.cz

Hrubá 
paštika
se zeleným 

pepřem

Paštika
s kachními játry

a portským vínem

K dostání ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

Paštiková
bonboniéra Ardénská

hrubá paštika

Bruselská
jemná paštika



inzerce

E S P R E S S OE S P R E S S O L U N G O

K ÁVA  S  V ÝJ I M E Č N Ý M  P Ů V O D E M 

  VYHRAJ
  S NESCAFÉ

AUTO ŠKODA RAPID

KUP 1 ks KÁVY
NESCAFÉ CLASSIC 200 g

NEBO CLASSIC CREMA 200 g,
POŠLI SLOGAN

A VYHRAJ AUTO 
ŠKODA RAPID!

AKCE PLATÍ NA VŠECH HYPERMARKETECH A SUPERMARKETECH ALBERT.

PODMÍNKY SOUTĚŽE NALEZNEŠ V ODDĚLENÍ

KÁVY NEBO NA WWW.NESTLE.CZ

AKCE PLATÍ
OD 20. 2. DO 19. 3. 2019

NOVINKA

G R A N D E

KÁVA
 100% BIO

KÁVA
100% BIO

KÁVA
100% BIO

KÁVA

Dámská hygiena 
Dětské pleny a podložky HAPPY a PANDA BELLA PERFECTA, BELLA HERBS a BELLA IDEALE 

AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ OD 6.3.2019 DO 2.4.2019

PRACÍ PROSTŘEDEK + AVIVÁŽ + PERLIČKY

Uchovávejte mimo dosah dětí
Platí ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert© A.I.S.E.  www.keepcapsfromkids.eu

NEODOLATELNÉ  
SPOLECNĚˇ

NYNÍ V AKCI

OKOUZLUJÍCÍ  
SAMOSTATNĚ
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Dámská hygiena 
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Tymiánový sirup je v zimě 
skvělý do čaje, v teplých 
dnech z něho vykouzlíte 
úžasnou domácí limonádu. 

4.

1.

2.

3.

4.

SIRUP  
z tymiánu

NEPEČENÝ CHEESECAKE
s limetkou a mátou

CITRONOVÉ SUŠENKY
s tymiánem

ROZMARÝNOVÉ DORTÍKY  
s medovým krémem

70

SLADKÁ TEČKA

PEČENÍ 
s prvními jarními 
paprsky 
Jako když ráno dopadne paprsek 
slunce na polštář a lehce vás 
zašimrá na nose. Přesně tak 
chutnají naše sladké dobroty 
s bylinkami, které přinesou 
atmosféru jara a slunných dnů.



2.

3.

1.

SLADKÁ TEČKA

71

SLADKÁ TEČKA
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SLADKÁ TEČKA

Variací cheesecaků existuje mnoho.  
Limetkovomátová verze vám  
svou chutí a lehkostí
připomene svěžest mojita.



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

SIRUP  
z tymiánu

SLADKÁ TEČKA

73

SLADKÁ TEČKA

NEPEČENÝ  
CHEESECAKE
s limetkou a mátou

1
lahev
0,5 l

40
min

VEGET

JAK NA TO?
Podívejte se  

na videorecept:

1
dort

35
min

VEGET
+4
hod

 chlazení

POSTUP:
1.  V hrnci smíchejte med, cukr a vodu. 

Na středním ohni 5 minut zahřívej-
te, dokud se cukr nerozpustí.

2.  Snítky tymiánu svažte přírodním 
provázkem a nechte v připravené 
směsi 30 minut louhovat. 

3.  Poté tymián vyjměte a sirup 
přeceďte do sterilizované skleněné 
lahve. Pevně uzavřete a uchovejte 
v chladu.

SUROVINY:
125 g medu
125 g cukru
250 ml vody
10 snítek tymiánu

POSTUP:
1.  Okraje dortové formy vyložte pruhy 

pečicího papíru. V mixéru rozdrťte 
sušenky najemno. Ty pak v misce 
smíchejte s měkkým máslem. Vznikne 
drobenka, která se bude lepit k sobě. 
Směs vsypte do formy o průměru 18 cm 
a vytvarujte pomocí rukou dno a okraje 
dortu. Dejte chladit.

2.  Mezitím připravte krém. V míse 
vyšlehejte mascarpone, Lučinu,  

smetanu a moučkový cukr do 
nadýchaného krému. Poté přidejte 
nasekanou mátu, limetkovou kůru 
a šťávu. Opatrně promíchejte a vlijte 
do formy s korpusem. Povrch uhlaďte 
stěrkou a dejte aspoň na 4 hodiny 
chladit do lednice.

3.  Před podáváním dort polijte zakysanou 
smetanou a ozdobte lístky máty, plátky 
limetky a limetkovou kůrou.

SUROVINY:
400 g sušenek  
digestivního typu
125 g másla

200 g mascarpone
250 g sýru Lučina
50 ml smetany ke šlehání
100 g moučkového cukru

1 hrst čerstvé máty
1 limetka
200 g zakysané smetany
máta a limetka na ozdobení
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POSTUP:
1.   V míse utřete cukr a změklé máslo do 

nadýchané pěny. Přidejte zbytek surovin na 
sušenky a propracujte v hladké těsto. Zabalte 
ho do potravinářské fólie a dejte na 4 hodiny 
odpočinout do lednice.

2.   Troubu předehřejte na 180 °C. Těsto vyválejte 
na vrstvu tenkou 5 mm, ze které vykrajujte 

kolečka o průměru 5 cm. Kolečka přeneste na 
plech vyložený pečicím papírem. Poté pečte 
10 minut dozlatova. Nechte vychladnout na 
mřížce.

3.   Na polevu smíchejte cukr, bílek, citronovou 
šťávu a kurkumu. Vymíchejte dohladka.
Pomocí lžičky natřete polevu na vrchní stranu 
sušenek. Před zaschnutím ozdobte tymiánem.

SUROVINY:
Na základ:
125 g moučkového cukru
250 g másla
500 g hladké mouky
1 hrst čerstvého tymiánu
kůra z jednoho citronu
¼ lžičky soli
½ lžičky vanilkového extraktu

Na polevu:
225 g moučkového cukru
1 bílek
1 lžička citronové šťávy
1 špetka kurkumy
1 snítka čerstvého tymiánu

VEGET

SLADKÁ TEČKA

Pokud budete chtít polevu 
více žlutou, přidejte ½ lžičky 
kurkumy.

Voňavý tymián dá sušenkám úplně nový rozměr. Možná vám díky němu 
zachutnají natolik, že je ani nestačíte schovat na později. 

CITRONOVÉ SUŠENKY
s tymiánem

20
kusů

35
min

+4
hod

 chlazení



SLADKÁ TEČKA

75

SLADKÁ TEČKA

ROZMARÝNOVÉ DORTÍKY
s medovým krémem

POSTUP:
1.  Smíchejte mandlovou a kokosovou mouku, 

sůl, sodu, cukr, pomerančovou kůru  
a nasekaný rozmarýn. Zvlášť spojte vejce, 
mléko, sirup, jablečné pyré a olej. Do tekuté 
směsi přimíchávejte suché suroviny a vypra-
cujte těsto. Přidejte citronovou šťávu.

2.  Na plech vyložený pečicím papírem rozetřete 
těsto do výšky 1 cm. Pečte v troubě 25 minut 
na 180 °C. Korpus nechte vychladnout.

3.  Na krém prošlehejte sýr, med a smetanu.

4.  Z korpusu vykrojte pomocí nože nebo vykra-
jovátka kolečka o průměru 9 cm.

5.  Na každý dortík budete potřebovat  
3 kolečka. Každé z nich namažte krémem, 
zakápněte medem (mimo vrchní vrstvu)  
a poskládejte na sebe. 

6.  Poté dortíky pomažte ze stran krémem  
a dejte na 30 minut do lednice. Povrch 
dortíků zakápněte medem, ozdobte čerstvým 
rozmarýnem a mrazem sušenými jahodami.

SUROVINY:
Na těsto:
600 g mandlové mouky
65 g kokosové mouky
¼ lžičky soli
1½ lžičky sody
1 lžíce moučkového cukru
kůra ze 2 pomerančů
1½ lžičky nasekaného rozmarýnu
3 vejce
40 ml mléka
65 ml javorového sirupu
125 g jablečného pyré nebo přesnídávky
125 ml extra panenského olivového oleje
190 ml citronové šťávy

Na krém:
500 g krémového sýru typu Philadelphia
3 lžíce tekutého medu + další na pokapání
100 ml smetany ke šlehání
1 snítka čerstvého rozmarýnu
2 lžíce mrazem sušených jahod

+30
min

 chlazení
45
min

4
kusy

BEZ
lepku



 Audiosystém s Bluetooth handsfree
 Čelní, boční a hlavové airbagy  
 Pro SUV modely zimní pneumatiky zdarma

Opel Finance 800 101 101

OPEL. ZROZEN V NĚMECKU, STVOŘEN PRO VŠECHNY.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,0–5,6 l/100 km, 105–127 g/km. Zobrazený model je pouze ilustrativní a může obsahovat výbavu
za příplatek. Zimní pneumatiky jsou vždy ve velikosti minimálního rozměru kola pro daný model. Uvedená nabídka neplatí 
pro velkoodběratele. *Dvouletá výrobní záruka a dále tříletá smluvní záruka Opel. Akce platí do 31. 3. 2019. 
Více informací naleznete na www.opel.cz nebo u prodejce vozů Opel.

CROSSLAND X JIŽ ZA

329 990 Kč

V NĚMECKÉM STYLU:
CROSSLAND X

OPEL_120YEARS_KV1_CROSSLAND_X_Albert_Magazin_SP_215x250_CZ_V04.indd   1 31.01.19   17:28


	FB: 
	https://www: 
	albert: 
	cz/recepty: 
	cz/videorecepty: 


	Instagram: 
	www: 
	albert: 
	cz/: 




