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INSPIRACE

Fotografie: Petra Novotná Foo

t

ng: Petra Novotná

e t: ára

o or a ová No ová

INSPIRACE

JARO PLNÉ ŠŤÁVY
e e
e
250
ml

5

min

aro je symbolem znovuzrození a očisty. estliže máte kromě nutkání
k jarnímu klidu ve svém bytě také potřebu uklidit ve vlastním těle,
inspirujte se nápady na dobroty plné vitaminů a vlákniny.

1.
Štíhloun

VEGAN

6

SUROVINY:
½ grepu
½ manga
1 jablko
2cm kousek zázvoru
½ lžičky kurkumy
POSTUP:
Vše odšťavněte a do
hotového nápoje
vmíchejte kurkumu.

2.
Životabudicˇ

SUROVINY:
1 hrst kadeřávku
2 hrsti špenátu
1 ½ zeleného jablka
2 stonky řapíkatého celeru
1 lžička medu
POSTUP:
Vše odšťavněte a do hotového
nápoje přimíchejte med.

5.
Na d avé
t ávení

6.
P o dob ou
náladu

3.
Antioxidant

VEGAN
VEGET

4.
P o k ásu

SUROVINY:
1 červená řepa
1 mrkev
2 stonky řapíkatého celeru
1 zelené jablko

SUROVINY:
3 mrkve
1 ½ jablka
¼ okurky
1cm kousek zázvoru

POSTUP:
Očištěnou zeleninu a ovoce
vložte do odšťavňovače
a odšťavněte.

POSTUP:
Zázvor oloupejte
a poté vše odšťavněte
v odšťavňovači.

SUROVINY:
3 kiwi
150 g ananasu
1 hrst špenátu
¼ hrsti čerstvého koriandru
POSTUP:
Kiwi a ananas oloupejte. Do
odšťavňovače vsypte ananas, poté
špenát a koriandr a nakonec kiwi.

SUROVINY:
60 g jahod
40 g malin
40 g borůvek
110 ml kokosového mléka
POSTUP:
Ovoce rozmixujte spolu
s kokosovým mlékem
dohladka.
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PEČENÉ
ŘEDKVIČKY
pe
zp
4

porce

25
min

BEZ
lepku

cˇe vená ene gie

8

INSPIRACE

SUROVINY:
3 svazky ředkviček
3 lžíce olivového oleje
sůl, pepř
300 ml podmáslí
3 lžíce brynzy
1 hrst petrželky

POSTUP:
1. Omyté ředkvičky zbavené
natě rozpulte, dejte do
zapékací misky a zakapejte
olejem. Osolte, opepřete
a pečte 15 minut v troubě
předehřáté na 180 °C.
2. V misce vyšlehejte podmáslí,
brynzu a nasekané bylinky.
3. Vychladlé pečené ředkvičky
servírujte s podmáslovým
dipem.

ŘEPNÉ
PALAČINKY
z
e
4

porce

20
min

SUROVINY:
200 ml plnotučného mléka
4 vejce
500 g předvařené červené
řepy
140 g hladké mouky
sůl
20 ml olivového oleje
200 g ricotty
1 stroužek česneku
0 g měkkého kozího sýra
pepř
1 mango
20 g lískových jader natural

POSTUP:
1. Mléko, vejce a 300 g řepy
rozmixujte. Vsypte mouku,
špetku soli a mixujte
dohladka.
2 Rozehřátou pánev lehce
vytřete olejem a vlijte tenkou
vrstvu těsta. Palačinku pečte
na středním ohni, dokud
nebude těsto propečené.
Otočte a pečte už jen
30 vteřin. Postupně
připravte 8 palačinek.

3. Mezitím rozmíchejte ricottu
s rozmělněným česnekem,
kozím sýrem, solí a pepřem.
4. Palačinky z poloviny natřete
sýrovou směsí, posypte
na nudličky pokrájenou
řepou a mangem,
opraženými loupanými
ořechy. Překlopte druhou
polovinou a podávejte.

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/videorecepty
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INSPIRACE

elená ene gie

FRESH CHLEBÍČEK
e
4

porce

10
min

4

VEGET

SUROVINY:
100 g hrášku
1 hrst máty
1 hrst petrželky
sůl, pepř
½ citronu
180 g polotučného měkkého
tvarohu
½ okurky
4 krajíce celozrnného chleba
se slunečnicí

ZELENÁ POLÉVKA
p
porce

15

min

POSTUP:
1. Povolený rozmražený hrášek spařte horkou
vodou nebo použijte čerstvý. rst kuliček
dejte stranou na nální dozdobení.
2. rášek a bylinky nasekejte nadrobno. Pár
lístků máty nechte také stranou. Vše ostatní
vsypte do mísy, osolte, opepřete, vlijte
citronovou šťávu a promíchejte s tvarohem.
3. Z omyté okurky nakrájejte pomocí škrabky
široké nudle.
4. Plátky chleba opečte v topinkovači nebo na
suché pánvi, namažte pomazánkou, ozdobte
hráškem, okurkou, lístky máty a čerstvě
mletým pepřem.

SUROVINY:
300 g brokolice
4 hrsti baby špenátu
2 stroužky česneku
2cm kousek zázvoru
¼ lžičky kajenského pepře

¼ lžičky kurkumy
800 ml zeleninového vývaru
sůl, pepř
½ citronu
2 lžičky sezamových semínek
100 ml podmáslí

2. Směs přelijte do kastrůlku
POSTUP:
a dolijte zbývajícím
1. Omytou brokolici rozdělte
vývarem. Zahřejte pod
na růžičky. Na ozdobu
bod varu a 5 minut
si nechte stranou pár
nechte prohřívat.
růžiček brokolice a pár
lístků špenátu. Do mixéru 3. Podávejte ozdobené
růžičkami brokolice,
vložte brokolici,
lístkem špenátu,
špenát, česnek, oloupaný
sezamovými semínky
zázvor, koření, 100 ml
a podmáslím.
vývaru a rozmixujte.
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dejte stranou na nální dozdobení.
2. rášek a bylinky nasekejte nadrobno. Pár
lístků máty nechte také stranou. Vše ostatní
vsypte do mísy, osolte, opepřete, vlijte
citronovou šťávu a promíchejte s tvarohem.
3. Z omyté okurky nakrájejte pomocí škrabky
široké nudle.
4. Plátky chleba opečte v topinkovači nebo na
suché pánvi, namažte pomazánkou, ozdobte
hráškem, okurkou, lístky máty a čerstvě
mletým pepřem.

SUROVINY:
300 g brokolice
4 hrsti baby špenátu
2 stroužky česneku
2cm kousek zázvoru
¼ lžičky kajenského pepře

¼ lžičky kurkumy
800 ml zeleninového vývaru
sůl, pepř
½ citronu
2 lžičky sezamových semínek
100 ml podmáslí

2. Směs přelijte do kastrůlku
POSTUP:
a dolijte zbývajícím
1. Omytou brokolici rozdělte
vývarem. Zahřejte pod
na růžičky. Na ozdobu
bod varu a 5 minut
si nechte stranou pár
nechte prohřívat.
růžiček brokolice a pár
lístků špenátu. Do mixéru 3. Podávejte ozdobené
růžičkami brokolice,
vložte brokolici,
lístkem špenátu,
špenát, česnek, oloupaný
sezamovými semínky
zázvor, koření, 100 ml
a podmáslím.
vývaru a rozmixujte.
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INSPIRACE

epe e
KOLÁČ
1

koláč

Pokud máte odš av ovač, použijte na
přípravu náplně místo ananasového
džusu š ávu z čerstvého ananasu.

35
min

+12

Jarní
ZÁVITKY
y
y

e

hod
chlazení

BEZ
lepku

SUROVINY:
200 g strouhaného kokosu
230 g mandlí, plátky
sůl
140 ml kondenzovaného mléka
20 ml vody
6 plátků želatiny
120 g másla
10 ml ananasového džusu
2cm kousek zázvoru
1 limetka
1 citron
4 vejce
250 g cukru
½ lžičky kurkumy
sůl

ˇlutá ene gie
POSTUP:
1. V míse promíchejte kokos,
rozmixované mandle,
špetku soli, kondenzované
mléko a vodu.
2. Těsto upěchujte do formy
o průměru 28 cm a vložte do
lednice.
3. Pro přípravu krému
namočte želatinu do ledové
vody, máslo rozpusťte.
Očištěný zázvor najemno
nastrouhejte.
4. imetku a citron vymačkejte
do kastrůlku. Přilijte
ananasový džus, zázvor,
vklepněte vejce, vlijte máslo,
vsypte cukr a kurkumu.
Směs přiveďte za stálého
míchání pod bod varu.
Odstavte z ohně a nechte
lehce vychladnout. Vmíchejte
želatinu a vše přelijte na
korpus.
5. Vraťte do lednice a nechte
přes noc ztuhnout.

12

4

porce

ba evná ene gie

INSPIRACE

KIWI
Plátky oloupaného
kiwi
Nudličky manga
Uvařené rýžové
nudle
Nasekaná máta

30
min

ýžové závitky mohou
na první dojem
působit e oticky.
e skutečnosti jde
o šikovně zabalený
oběd, který můžete
denně obmě ovat,
pokud si připravíte
pár základních
surovin předem.

POSTUP:
1. Nudle nebo sushi rýži
uvařte dle návodu, sceďte
a nechte vychladnout.
2. Připravte si všechny další
suroviny podle vybraného
druhu závitku.
3. Rýžový papír namočte
do vlažné vody. Změklý
papír si položte na rovnou
podložku a ihned plňte.
Blíže k sobě vyskládejte
do tvaru válečku rýži nebo
nudle a na ně položte
další suroviny podle
druhu závitku. Zakapejte
limetkovou šťávou.
4. Spodní část rýžového
papíru přetáhněte přes
náplň, poté překlopte
okraje ze strany dovnitř
a nakonec zarolujte až do
konce. Papír se sám přilepí
a závitek bude pěkně držet.

KR T
Plátky ředkviček
Uvařená quinoa
Kostičky opečeného
krůtího masa
ist římského salátu
Nudličky mrkve
ZELENINOVÉ
Nudličky žluté
papriky
Nudličky červené
papriky
Nudličky okurky
Uvařené rýžové
nudle
ístky čerstvého
koriandru

KREVETOVÉ
Osmahnuté krevety
s chilli kořením
Nudličky bílé ředkve
Nudličky mrkve
Uvařené rýžové
nudle
ístky čerstvého
koriandru
Nasekaná chilli
paprička

AVOKÁDOVÉ
Plátky avokáda
Nudličky mrkve
Nudličky červeného
zelí
Uvařená sushi rýže
Bílá a černá
sezamová semínka
ístky čerstvého
koriandru

JAHODOVÉ
Plátky jahod
Plátky oloupaného
kiwi
Uvařené rýžové
nudle
ístky čerstvé bazalky
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INSPIRACE

epe e
KOLÁČ
1

koláč

Pokud máte odš av ovač, použijte na
přípravu náplně místo ananasového
džusu š ávu z čerstvého ananasu.

35
min

e

+12

hod
chlazení

SUROVINY:
200 g strouhaného kokosu
230 g mandlí, plátky
sůl
140 ml kondenzovaného mléka
20 ml vody
6 plátků želatiny
120 g másla
10 ml ananasového džusu
2cm kousek zázvoru
1 limetka
1 citron
4 vejce
250 g cukru
½ lžičky kurkumy
sůl

ˇlutá ene gie
POSTUP:
1. V míse promíchejte kokos,
rozmixované mandle,
špetku soli, kondenzované
mléko a vodu.
2. Těsto upěchujte do formy
o průměru 28 cm a vložte do
lednice.
3. Pro přípravu krému
namočte želatinu do ledové
vody, máslo rozpusťte.
Očištěný zázvor najemno
nastrouhejte.
4. imetku a citron vymačkejte
do kastrůlku. Přilijte
ananasový džus, zázvor,
vklepněte vejce, vlijte máslo,
vsypte cukr a kurkumu.
Směs přiveďte za stálého
míchání pod bod varu.
Odstavte z ohně a nechte
lehce vychladnout. Vmíchejte
želatinu a vše přelijte na
korpus.
5. Vraťte do lednice a nechte
přes noc ztuhnout.

12

Jarní
ZÁVITKY
y
y
4

porce

30
min

ba evná ene gie

INSPIRACE

KIWI
Plátky oloupaného
kiwi
Nudličky manga
Uvařené rýžové
nudle
Nasekaná máta

BEZ
lepku

ýžové závitky mohou
na první dojem
působit e oticky.
e skutečnosti jde
o šikovně zabalený
oběd, který můžete
denně obmě ovat,
pokud si připravíte
pár základních
surovin předem.

POSTUP:
1. Nudle nebo sushi rýži
uvařte dle návodu, sceďte
a nechte vychladnout.
2. Připravte si všechny další
suroviny podle vybraného
druhu závitku.
3. Rýžový papír namočte
do vlažné vody. Změklý
papír si položte na rovnou
podložku a ihned plňte.
Blíže k sobě vyskládejte
do tvaru válečku rýži nebo
nudle a na ně položte
další suroviny podle
druhu závitku. Zakapejte
limetkovou šťávou.
4. Spodní část rýžového
papíru přetáhněte přes
náplň, poté překlopte
okraje ze strany dovnitř
a nakonec zarolujte až do
konce. Papír se sám přilepí
a závitek bude pěkně držet.

KR T
Plátky ředkviček
Uvařená quinoa
Kostičky opečeného
krůtího masa
ist římského salátu
Nudličky mrkve
ZELENINOVÉ
Nudličky žluté
papriky
Nudličky červené
papriky
Nudličky okurky
Uvařené rýžové
nudle
ístky čerstvého
koriandru

KREVETOVÉ
Osmahnuté krevety
s chilli kořením
Nudličky bílé ředkve
Nudličky mrkve
Uvařené rýžové
nudle
ístky čerstvého
koriandru
Nasekaná chilli
paprička

AVOKÁDOVÉ
Plátky avokáda
Nudličky mrkve
Nudličky červeného
zelí
Uvařená sushi rýže
Bílá a černá
sezamová semínka
ístky čerstvého
koriandru

JAHODOVÉ
Plátky jahod
Plátky oloupaného
kiwi
Uvařené rýžové
nudle
ístky čerstvé bazalky
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NOVINKY

JDE TO I BEZ
CHEMIE!
ěříme, že pomalé drcení
a lisování ovoce a zeleniny
za studena je ten nejšetrnější
způsob pro výrobu nápojů
ature s Promise. ato cesta
totiž pomáhá chránit chu
a živiny surovin, které
k výrobě každé lahvičky
používáme.

Vetší
ˇ 500ml
balení
c
l
vl d c ad
a d ma a ída
v
ěd

ác

PODPIS FRESH
COLD PRESSED

na našich nápojích znamená, že š áva
ABY SI
byla z plodů velmi šetrně e trahována při
nízké teplotě
. Pomalým mletím
a lisováním plodů získáme š ávu
v nejčistší ormě a chu i kvalita
NÁSLEDNĚ UCHOVALY CO
se ma imálně zachová. onečným
výsledkem je š áva, která chutná
NEJDELŠÍ ČERSTVOST,
jako z čerstvě vymačkaného
používáme proces tzv. paskalizace, což je mírná
ovoce...
konzervační metoda založená na ošetření š ávy
velmi vysokým tlakem přes
barů. ěhem
tohoto procesu je lahvička s nápojem
ponořena do vody a ošetřena
e trémním tlakem na krátkou
dobu.
kodlivé
mikroor anismy jsou
tlakem zničeny, zatímco
vitaminy a minerální látky zůstávají
netknuté, díky čemuž si nápoje
uchovávají svěží chu , te turu,
živiny a vitaminy. etoda
paskalizace je bezpečná
a spolehlivá.

NÁPOJE

NATURE‘S PROMISE

Menší 250ml
ˇ
lahvicky

vá m padnou kdy koli v do ruky i taš ky
a a í vá
ía á
m v am
a
vá
d
ác lv

ŽÍT ZDRAVĚ NIKDY NEBYLO JEDNODUŠŠÍ.
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NOVINKY

Pomalé
drcení

Lisování
za studena

Sklizeň

Chlazená
distribuce

Plnění
za studena

Konzervace
vysokým tlakem
při nízké teplotě
15

TRŽNICE

VOŇAVÉ BYLINKY
z Albertu
erstvé bylinky rozzáří každé jídlo
svou jasnou barvou, chutí a vůní.
onusem navíc je pohled na jarní
truhlík ve vaší kuchyni. aučte se
bylinky používat pravidelně
a provo te si jimi každý den.

BAZALKA

HLADKOLISTÁ
PETRŽEL
TYMIÁN

RADY

TR NI E

V prodejnách Albert si můžete
vybrat jak řezané bylinky, tak celé
rostliny v květináči, které pochází
celoročně z eské republiky.
Řezané bylinky najdete v chladicích
vitrínách v oddělení ovoce
a zeleniny. Tymián s rozmarýnem
vydrží díky své dřevnaté struktuře
déle nežli třeba bazalka nebo
koriandr. Ty uložte do lednice
ideálně do nádobky s vodou nebo
je celé zabalte do vlhké bavlněné
utěrky. Pro všechny bylinky však
platí, že čerstvé chutnají vždy
nejlépe. Pokud vaříte často
a používáte bylinky pravidelně,
pořiďte si je v květináčích.
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KUDRNKA

P VOD A RO Š EN
Většina bylin pochází ze
Středomoří, odkud se postupně
rozšířily dále do vropy.
Středomořské bylinky lze dobře
pěstovat v mírném prostředí,
některé je však nutné chránit
před zimou, především citlivou
bazalku.

TRŽNICE

NÁPADY DO KU HYNĚ
PETR ELKA
Jsem petrželka, nejčastěji používaná bylinka
v českých kuchyních. Mé kudrnaté variantě se
říká kudrnka a té s plochými listy hladkolistá.
Vyhovuje mi středoevropské podnebí, proto
zdobím téměř každou zahrádku, můžete mě
ale pěstovat i v bytě v květináči.

PAŽITKA

MÁTA
ííí, jsem máta peprná a provětrám vám
pěkně sta. Pocházím ze západní vropy,
ale dnes už rostu po celém světě. Uvařte si
ze mě skvělý čaj, který pohladí trávení. Nebo
mě přidávejte do salátů, k zelenině, ovoci,
a kdyby bylo libo něco ostřejšího, připravte
si ze mě oblíbený alkoholický nápoj mojito.

MÁTA

ROZMARÝN

A ALKA
Ciao, jsem bazalka, nejtradičnější italská
bylinka. Miluji slunce a teplo. Ve své
domovině jsem ozdobou pizzy, těstovin
a sloužím k výrobě proslulého pesta. erstvá
mám mnohem více aroma nežli sušená,
proto vám doporučuji, mějte mě v kuchyni
vždy po ruce a dobře se vám odměním.
RO MAR N
Ve svém přirozeném prostředí rostu ve
velkých keřích. Skvěle dochutím maso,
brambory či těstoviny. Můžete mě také
vylouhovat v olivovém oleji, který krásně
provoním.

KORIANDR
Sezona:
celoročn
í

Vitaminy
:
betakaro C, A,
Minerály ten
: draslík
,
ř
e ez
vápník

TYMIÁN
Jsem dřevnatým druhem mateřídoušky. Mám
méně aroma než mí ostatní středomořští
příbuzní a hodím se do mnoha jídel. Protože
si velmi dobře rozumím se zeleninou,
dochutím většinu polévek, omáček a rag .
Skvěle doplňuji také ryby a maso.
KORIANDR
Jsem zástupce asijské, především thajské
a indonéské kuchyně. Mám velmi intenzivní
a nezaměnitelnou vůni i chuť. Můžete mě
přidat do kari, ke kuřecímu masu, krevetám,
avokádu, mangu, do sendvičů i do smoothie.
PA ITKA
Jsem pažitka a v české kuchyni zažívám opět
svůj comeback . když vypadám prostě, má
lehce cibulková štiplavá chuť a svěží vůně
ochutí kdejakou pomazánku a polévku.
A vejce na snídani, ta by se beze mne prostě
neobešla.
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RECEPTY

RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

NA KAŽDÝ DEN

B

o špenátových
tortill je vhodný
také kozí sýr.

jako bylinky
„ co bude dneska k večeři “ alší večer a stále ta samá otázka. S pomocí čerstvých bylinek se
z našich receptů obyčejné jídlo stane neobyčejným a bude vonět nadcházejícím jarem.

ŠPENÁTOVÉ QUESADILLY
e
p y
4

porce

25
min

SUROVINY:
100 g čedaru
lžic olivového oleje
3 stroužky česneku
sůl
200 g žampionů
125 g baby špenátu
Albert
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Fotografie: Petra Novotná
Foo t ng: Petra Novotná
e t: ára o or a ová No ová

8 tortill Albert
100 g mozzarelly
třešinek Albert
1 hrst hladkolisté
petrželky
pepř

POSTUP:
1. Troubu předehřejte na 180 °C.
Čedar nastrouhejte nahrubo.
2. Na pánvi na 3 lžících rozehřátého oleje
opékejte rozmělněný česnek a osolené, na
plátky nakrájené žampiony 5 minut dozlatova.
Odstavte z ohně a vmíchejte špenát.
3. Tortilly potřete zbylým olejem a položte
je namazanou stranou dolů na plech

1 porce obsahuje: ENERGIE: 727 kcal, 36 % / BÍLKOVINY: 25 g, 35 % / TUKY: 42 g, 67 % / SACHARIDY: 66 g, 25 %

vyložený pečicím papírem. Každou tortillu
z poloviny pokryjte špenátovou směsí,
oběma druhy sýrů, nasekanou petrželkou,
osolte a opepřete. Překlopte druhou
polovinou tortilly a pečte v troubě 5 minut,
poté obraťte a pečte dalších
5 minut z druhé strany.
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RECEPTY

RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

NA KAŽDÝ DEN

B

o špenátových
tortill je vhodný
také kozí sýr.

jako bylinky
„ co bude dneska k večeři “ alší večer a stále ta samá otázka. S pomocí čerstvých bylinek se
z našich receptů obyčejné jídlo stane neobyčejným a bude vonět nadcházejícím jarem.

ŠPENÁTOVÉ QUESADILLY
e
p y
4

porce

25
min

VEGET

SUROVINY:
100 g čedaru
lžic olivového oleje
3 stroužky česneku
sůl
200 g žampionů
125 g baby špenátu
Albert

18

Fotografie: Petra Novotná
Foo t ng: Petra Novotná
e t: ára o or a ová No ová

8 tortill Albert
100 g mozzarelly
třešinek Albert
1 hrst hladkolisté
petrželky
pepř

POSTUP:
1. Troubu předehřejte na 180 °C.
Čedar nastrouhejte nahrubo.
2. Na pánvi na 3 lžících rozehřátého oleje
opékejte rozmělněný česnek a osolené, na
plátky nakrájené žampiony 5 minut dozlatova.
Odstavte z ohně a vmíchejte špenát.
3. Tortilly potřete zbylým olejem a položte
je namazanou stranou dolů na plech

1 porce obsahuje: ENERGIE: 727 kcal, 36 % / BÍLKOVINY: 25 g, 35 % / TUKY: 42 g, 67 % / SACHARIDY: 66 g, 25 %

vyložený pečicím papírem. Každou tortillu
z poloviny pokryjte špenátovou směsí,
oběma druhy sýrů, nasekanou petrželkou,
osolte a opepřete. Překlopte druhou
polovinou tortilly a pečte v troubě 5 minut,
poté obraťte a pečte dalších
5 minut z druhé strany.
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RECEPTY

RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

NA KAŽDÝ DEN

a dochucení
kuřecí směsi zkuste
zálivku doplnit
střičnou omáčkou,
rozmělněným
česnekem a cukrem.

y
QUICHE
1

koláč

30
min

4

porce

20
min

THAJSKÉ KUŘE
z
SUROVINY:
2 listová těsta rozválená Albert
2 snítky tymiánu
2 snítky rozmarýnu
1 hrst hladkolisté petrželky
200 g šunky nejvyšší jakosti
Albert Excellent
4 vejce
500 ml smetany na šlehání
(33 %)
sůl, pepř
100 g strouhaného eidamu
Albert
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1 koláč obsahuje ENERGIE 4601 kcal B KOVIN

POSTUP:
1. istovými těsty vyložte koláčovou formu
o průměru 28 cm.
2. Bylinky nasekejte nadrobno, šunku pokrájejte
na čtverečky. V misce prošlehejte vejce,
smetanu, bylinky, 1/3 šunky, sůl, pepř a sýr.
131 g TUK

3 0 g SAC ARID

198 g

3. Na těsto vlijte sýrovou směs a pečte v troubě
předehřáté na 200 °C 15 minut. Poté koláč
posypte zbylou šunkou a ještě 5 minut
dopékejte.

SUROVINY:
200 g jasmínové rýže Albert
Excellent
1 lžíce sezamového oleje
1 červená cibule
300 g kuřecích prsních řízků
1 červená chilli paprička
sůl
100 g cherry rajčat Albert
Excellent
50 g kešu natural Albert
4 lžíce s jové omáčky
2 hrsti bazalky

POSTUP:
1. Rýži uvařte dle návodu na obalu.
2. V hlubší pánvi rozehřejte olej
a restujte na něm 5 minut nudličky
červené cibule, kuřecího masa a chilli
papričky. Osolte. Vsypte rozpůlená
cherry rajčata a kešu, restujte další
2 minuty. Vlijte s jovou omáčku
a ještě 2 minuty prohřívejte. Odstavte
z ohně a vmíchejte nasekanou
bazalku.
3. Podávejte s vařenou jasmínovou rýží,
ozdobené nasekanou bazalkou.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 364 kcal, 18 % / BÍLKOVINY: 23 g, 32 % / TUKY: 11 g, 18 % / SACHARIDY: 46 g, 18 %
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RECEPTY

RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

NA KAŽDÝ DEN

a dochucení
kuřecí směsi zkuste
zálivku doplnit
střičnou omáčkou,
rozmělněným
česnekem a cukrem.

y
QUICHE
1

koláč

30
min

4

porce

20
min

BEZ

laktózy

THAJSKÉ KUŘE
z
SUROVINY:
2 listová těsta rozválená Albert
2 snítky tymiánu
2 snítky rozmarýnu
1 hrst hladkolisté petrželky
200 g šunky nejvyšší jakosti
Albert Excellent
4 vejce
500 ml smetany na šlehání
(33 %)
sůl, pepř
100 g strouhaného eidamu
Albert

20

1 koláč obsahuje ENERGIE 4601 kcal B KOVIN

POSTUP:
1. istovými těsty vyložte koláčovou formu
o průměru 28 cm.
2. Bylinky nasekejte nadrobno, šunku pokrájejte
na čtverečky. V misce prošlehejte vejce,
smetanu, bylinky, 1/3 šunky, sůl, pepř a sýr.
131 g TUK

3 0 g SAC ARID

198 g

3. Na těsto vlijte sýrovou směs a pečte v troubě
předehřáté na 200 °C 15 minut. Poté koláč
posypte zbylou šunkou a ještě 5 minut
dopékejte.

SUROVINY:
200 g jasmínové rýže Albert
Excellent
1 lžíce sezamového oleje
1 červená cibule
300 g kuřecích prsních řízků
1 červená chilli paprička
sůl
100 g cherry rajčat Albert
Excellent
50 g kešu natural Albert
4 lžíce s jové omáčky
2 hrsti bazalky

POSTUP:
1. Rýži uvařte dle návodu na obalu.
2. V hlubší pánvi rozehřejte olej
a restujte na něm 5 minut nudličky
červené cibule, kuřecího masa a chilli
papričky. Osolte. Vsypte rozpůlená
cherry rajčata a kešu, restujte další
2 minuty. Vlijte s jovou omáčku
a ještě 2 minuty prohřívejte. Odstavte
z ohně a vmíchejte nasekanou
bazalku.
3. Podávejte s vařenou jasmínovou rýží,
ozdobené nasekanou bazalkou.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 364 kcal, 18 % / BÍLKOVINY: 23 g, 32 % / TUKY: 11 g, 18 % / SACHARIDY: 46 g, 18 %
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NA KAŽDÝ DEN

NA KAŽDÝ DEN

Podávejte
s pokrájenou
zelenou
natí cibulek,
sezamovými
semínky
a š ávou
z limety.

POLÉVKA
4

porce

uřecí stehna vykostěte tak, že
stehno podélně naříznete od kloubu
podél kosti po celé délce. ožem
oddělte maso od kosti kolem dokola
a kloub vykrojte špičkou nože.
22

30
min

SUROVINY:
2 kuřecí stehna Nature s
Promise Bio
2 lžíce sezamového oleje
3 jarní cibulky
1 mrkev
3 chilli papričky (červená,
zelená, žlutá)
4cm kousek zázvoru
150 g žampionů
4 stroužky česneku
sůl, pepř
1 l vody
2 lžíce s jové omáčky
2 lžičky rybí omáčky
1 hrst koriandru

POSTUP:
1. Vykostěná kuřecí stehna nakrájejte na nudličky.
2. V hrnci rozehřejte na mírném ohni olej. Vsypte maso, bílé části
cibulek pokrájené na nudličky, mrkev na kolečka, chilli papričky
se zázvorem na plátky, žampiony na čtvrtiny, česnek ponechte
v celku. Osolte, opepřete a restujte 3 minuty. Zalijte vodou,
přidejte s jovou omáčku a vařte na mírném ohni 15 minut.
3. Vlijte rybí omáčku a ještě 5 minut povařte. Nakonec přidejte
nasekaný koriandr.

1 porce obsahuje ENERGIE 296 kcal, 15

B KOVIN

14 g, 20

TUK

25 g, 40

SAC ARID

5 g, 2

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/videorecepty
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NA KAŽDÝ DEN

Podávejte
s pokrájenou
zelenou
natí cibulek,
sezamovými
semínky
a š ávou
z limety.

POLÉVKA
4

porce

uřecí stehna vykostěte tak, že
stehno podélně naříznete od kloubu
podél kosti po celé délce. ožem
oddělte maso od kosti kolem dokola
a kloub vykrojte špičkou nože.
22

30
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
2 kuřecí stehna Nature s
Promise Bio
2 lžíce sezamového oleje
3 jarní cibulky
1 mrkev
3 chilli papričky (červená,
zelená, žlutá)
4cm kousek zázvoru
150 g žampionů
4 stroužky česneku
sůl, pepř
1 l vody
2 lžíce s jové omáčky
2 lžičky rybí omáčky
1 hrst koriandru

POSTUP:
1. Vykostěná kuřecí stehna nakrájejte na nudličky.
2. V hrnci rozehřejte na mírném ohni olej. Vsypte maso, bílé části
cibulek pokrájené na nudličky, mrkev na kolečka, chilli papričky
se zázvorem na plátky, žampiony na čtvrtiny, česnek ponechte
v celku. Osolte, opepřete a restujte 3 minuty. Zalijte vodou,
přidejte s jovou omáčku a vařte na mírném ohni 15 minut.
3. Vlijte rybí omáčku a ještě 5 minut povařte. Nakonec přidejte
nasekaný koriandr.

1 porce obsahuje ENERGIE 296 kcal, 15

B KOVIN

14 g, 20

TUK

25 g, 40

SAC ARID

5 g, 2

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/videorecepty
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NA KAŽDÝ DEN

VOŇAVÝ
LOSOS
Podávejte
třeba s kousky
zeleniny a ovoce,
sušenou šunkou,
corničonkami nebo
krekry, které můžete
do sýra namáčet.

pe e
CAMEMBERT
y
4

porce

24

20
min

VEGET

4

porce

30
min

SUROVINY:
400 g nových brambor
4 lžíce olivového oleje
sůl, pepř
10 g másla
4 lety lososa Albert
2 limety
100 ml suchého bílého vína
180 ml smetany na vaření
Albert (12 %)
bílý pepř
1 hrst koriandru
1 hrst petrželky

POSTUP:
1. Brambory se slupkou očistěte
a pokrájejte na čtvrtiny. Vložte
do zapékací misky s olivovým
olejem, promíchejte, osolte
a opepřete. Pečte v troubě
na 190 °C 20 minut.

2. Rozpusťte v pánvi 5 g másla.
Vložte osolené a opepřené
lety lososa kůží dolů, zakapejte
limetovou šťávou. Pečte z každé
strany minut dozlatova.
3. ososa vyjměte, vložte zbylé
máslo, vlijte víno a nechte
odpařit. Přilijte smetanu, osolte
a opepřete bílým pepřem.
Vsypte nasekané bylinky
a vařte za stálého míchání do
zhoustnutí přibližně 5 minut.
4. ososy přelijte omáčkou
a podávejte s opečenými
brambůrky.

SUROVINY:
4 sýry Camembert Albert
4 stroužky česneku
4 snítky tymiánu
4 snítky rozmarýnu
20 ml olivového oleje
4 lžičky medu
POSTUP:
1. Troubu předehřejte na 200 °C.
2. Sýry podélně rozpulte, spodní
půlky potřete rozmělněným
česnekem, posypte rovnoměrně
nadrcenými čerstvými bylinkami,
zalijte lžičkou oleje a přiklopte
druhou polovinou sýra.

3. Vložte každý sýr samostatně do
malé zapékací misky. Posypte
zbylými bylinkami, zakápněte
medem, pečte 15 minut a máte
hotovo.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 425 kcal, 21% / BÍLKOVINY: 24 g, 34 % / TUKY: 34 g, 54 % / SACHARIDY: 7 g, 3 %

1 porce obsahuje: ENERGIE:
515 kcal, 26 % / BÍLKOVINY:
29 g, 48
TUK 33 g, 52
SAC ARID 23 g, 9
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NA KAŽDÝ DEN

NA KAŽDÝ DEN

VOŇAVÝ
LOSOS
Podávejte
třeba s kousky
zeleniny a ovoce,
sušenou šunkou,
corničonkami nebo
krekry, které můžete
do sýra namáčet.

pe e
CAMEMBERT
y
4

porce

24

20
min

4

porce

30
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
400 g nových brambor
4 lžíce olivového oleje
sůl, pepř
10 g másla
4 lety lososa Albert
2 limety
100 ml suchého bílého vína
180 ml smetany na vaření
Albert (12 %)
bílý pepř
1 hrst koriandru
1 hrst petrželky

POSTUP:
1. Brambory se slupkou očistěte
a pokrájejte na čtvrtiny. Vložte
do zapékací misky s olivovým
olejem, promíchejte, osolte
a opepřete. Pečte v troubě
na 190 °C 20 minut.

2. Rozpusťte v pánvi 5 g másla.
Vložte osolené a opepřené
lety lososa kůží dolů, zakapejte
limetovou šťávou. Pečte z každé
strany minut dozlatova.
3. ososa vyjměte, vložte zbylé
máslo, vlijte víno a nechte
odpařit. Přilijte smetanu, osolte
a opepřete bílým pepřem.
Vsypte nasekané bylinky
a vařte za stálého míchání do
zhoustnutí přibližně 5 minut.
4. ososy přelijte omáčkou
a podávejte s opečenými
brambůrky.

SUROVINY:
4 sýry Camembert Albert
4 stroužky česneku
4 snítky tymiánu
4 snítky rozmarýnu
20 ml olivového oleje
4 lžičky medu
POSTUP:
1. Troubu předehřejte na 200 °C.
2. Sýry podélně rozpulte, spodní
půlky potřete rozmělněným
česnekem, posypte rovnoměrně
nadrcenými čerstvými bylinkami,
zalijte lžičkou oleje a přiklopte
druhou polovinou sýra.

3. Vložte každý sýr samostatně do
malé zapékací misky. Posypte
zbylými bylinkami, zakápněte
medem, pečte 15 minut a máte
hotovo.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 425 kcal, 21% / BÍLKOVINY: 24 g, 34 % / TUKY: 34 g, 54 % / SACHARIDY: 7 g, 3 %

1 porce obsahuje: ENERGIE:
515 kcal, 26 % / BÍLKOVINY:
29 g, 48
TUK 33 g, 52
SAC ARID 23 g, 9

25

BUĎME SPOLU

BUĎME SPOLU
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Oliver pochází ze
umperka, kde
původně pracoval
jako dřevorubec.
Pak procestoval svět,
žil ve rancii
i v uvajtu, kde sbíral
zkušenosti a inspiraci.
Původně amatérský
kuchař se před rokem
po návratu do eska
směle přihlásil do
kuchařské soutěže.

I kuře může mít sváteční nádech,
zkuste ho se svěžím salátkem.

Oliver Pape
Sympaťák v kuchyni získal obdiv
nejen mnoha diváků, ale i Přemka
orejta, který mu přímo v přímém
přenosu soutěže nabídl místo
kuchaře ve své vyhlášené restauraci.
Oliver je dnes šéfkuchařem
v karlínském bistru olo, ale styl
mladého rebela mu zůstává.
Ochutnejte jeho českou klasiku
– neklasicky.

ČESKÁ NE-KLASIKA
ře
e
pe
ůkazem toho, že česká kuchyně může mít současný švih
a šmrnc, je i styl vaření Olivera Pape.
ladý talentovaný šé kuchař, který se proslavil soutěží
aster he a získal cenné zkušenosti pod vedením
známého mistra vaření Přemka orejta, připravil spolu
s naší redakcí tipy, jak uvařit českou klasiku netradičně.

Jak mám vztah k české kuchyni
Na české kuchyni jsem vyrostl. Můj
vztah k ní je velmi kladný, ale
v dnešní době hodně koukám na
to co jím, takže si českou klasiku
upravuji sám podle sebe a snažím se
ji dělat zdravěji.

Vyzkoušejte klasickou krupicovou
kaši neklasicky podle Olivera
pomocí moderní techniky espuma
s použitím šlehačkové lahve.

Tuto neděli bude vaše svíčková vypadat
i chutnat jako z vyhlášené restaurace.

26

Foto:
e er á ová
Foo t ng:
ver Pa e ára o or a ová No ová
e t: ára o or a ová No ová Na a F r
ová

S redaktorkou Albert magazínu
Bárou Mosorjakovou Noskovou se
Oliver potkal v soutěži MasterChef.
ver Pa e
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jako dřevorubec.
Pak procestoval svět,
žil ve rancii
i v uvajtu, kde sbíral
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v dnešní době hodně koukám na
to co jím, takže si českou klasiku
upravuji sám podle sebe a snažím se
ji dělat zdravěji.

Vyzkoušejte klasickou krupicovou
kaši neklasicky podle Olivera
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DRŠŤKOVÁ
POLÉVKA
z
y
4

porce

25
min

Polévku můžete dochutit
bylinkovým olejem.
ozmi ujte olivový olej
s tymiánem a petrželkou
dohladka a přece te
přes jemné plátýnko.

SUROVINY:
15 g sádla
1 cibule
400 g hlívy ústřičné
sůl, pepř
1 lžíce mleté sladké papriky
1 litr zeleninového vývaru
1 lžíce sušené majoránky
2 stroužky česneku
30 g másla
30 g hladké mouky
1 snítka čerstvého tymiánu

POSTUP:
1. Na 10 g sádla zpěňte nadrobno
nakrájenou cibuli, vmíchejte
množství na nudličky pokrájené
hlívy, osolte, opepřete a restujte
5 minut. Poté zasypte paprikou,
zalijte vývarem, okořeňte
majoránkou, rozmělněným
česnekem a přiveďte k varu. Vařte
10 minut.
2. Na pánvi rozpusťte máslo, vsypte
mouku a za stálého míchání
prohřejte 4 minuty. Vzniklou jíšku
vmíchejte do polévky a ještě 5 minut
vařte.
3. Pánev vytřete ubrouskem
a rozpusťte 5 g sádla. Opékejte
na něm zbylé houby 4–5 minut
dozlatova. Osolte a opepřete.
4. Dršťkovou polévku z hlívy podávejte
s opečenými houbami a čerstvým
tymiánem.

VEPŘOVÝ
ŘÍZEK
e
a salsou

SUROVINY:
500 g nových brambor
30 g kaparů
50 g okurčiček corničonek
20 g ančoviček
2 šalotky
2 lžíce olivového oleje
sůl, pepř
4 vepřové kotlety
50 g hladké mouky
2 vejce
60 g panko strouhanky
3 zelená jablka
1 citron
200 g zakysané smetany
2 lžičky dijonské hořčice
100 ml olivového oleje
1 hrst mrkvové natě

POSTUP:
1. Omyté brambory v celku
vařte ve slupce 20 minut,
sceďte a nechte vychladnout.
2. Kapary, okurčičky, ančovičky
a šalotku nasekejte na
drobné kousky. Smíchejte
s olivovým olejem, osolte,
opepřete a nechte stranou.
3. Naklepanou osolenou
kotletu obalte v hladké
mouce, rozšlehaném vajíčku
a panko strouhance.
4. Jablka zbavená jádřinců

nakrájejte spolu
s bramborami na kostky.
Vložte do misky a zakapejte
šťávou z citronu. Promíchejte
se zakysanou smetanou
a hořčicí. Osolte, opepřete
a vložte do lednice.
5. ízky osmažte v rozpáleném
oleji dozlatova, z každé
strany 4 minuty.
6. ízek podávejte
s bramborovým salátem,
salsou a pár lístky mrkvové
natě.

Oliverův
recept

28
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DRŠŤKOVÁ
POLÉVKA
z
y
4

porce

25
min

Polévku můžete dochutit
bylinkovým olejem.
ozmi ujte olivový olej
s tymiánem a petrželkou
dohladka a přece te
přes jemné plátýnko.

SUROVINY:
15 g sádla
1 cibule
400 g hlívy ústřičné
sůl, pepř
1 lžíce mleté sladké papriky
1 litr zeleninového vývaru
1 lžíce sušené majoránky
2 stroužky česneku
30 g másla
30 g hladké mouky
1 snítka čerstvého tymiánu

POSTUP:
1. Na 10 g sádla zpěňte nadrobno
nakrájenou cibuli, vmíchejte
množství na nudličky pokrájené
hlívy, osolte, opepřete a restujte
5 minut. Poté zasypte paprikou,
zalijte vývarem, okořeňte
majoránkou, rozmělněným
česnekem a přiveďte k varu. Vařte
10 minut.
2. Na pánvi rozpusťte máslo, vsypte
mouku a za stálého míchání
prohřejte 4 minuty. Vzniklou jíšku
vmíchejte do polévky a ještě 5 minut
vařte.
3. Pánev vytřete ubrouskem
a rozpusťte 5 g sádla. Opékejte
na něm zbylé houby 4–5 minut
dozlatova. Osolte a opepřete.
4. Dršťkovou polévku z hlívy podávejte
s opečenými houbami a čerstvým
tymiánem.

VEPŘOVÝ
ŘÍZEK
e
a salsou
4

porce

40
min

SUROVINY:
500 g nových brambor
30 g kaparů
50 g okurčiček corničonek
20 g ančoviček
2 šalotky
2 lžíce olivového oleje
sůl, pepř
4 vepřové kotlety
50 g hladké mouky
2 vejce
60 g panko strouhanky
3 zelená jablka
1 citron
200 g zakysané smetany
2 lžičky dijonské hořčice
100 ml olivového oleje
1 hrst mrkvové natě

POSTUP:
1. Omyté brambory v celku
vařte ve slupce 20 minut,
sceďte a nechte vychladnout.
2. Kapary, okurčičky, ančovičky
a šalotku nasekejte na
drobné kousky. Smíchejte
s olivovým olejem, osolte,
opepřete a nechte stranou.
3. Naklepanou osolenou
kotletu obalte v hladké
mouce, rozšlehaném vajíčku
a panko strouhance.
4. Jablka zbavená jádřinců

nakrájejte spolu
s bramborami na kostky.
Vložte do misky a zakapejte
šťávou z citronu. Promíchejte
se zakysanou smetanou
a hořčicí. Osolte, opepřete
a vložte do lednice.
5. ízky osmažte v rozpáleném
oleji dozlatova, z každé
strany 4 minuty.
6. ízek podávejte
s bramborovým salátem,
salsou a pár lístky mrkvové
natě.

Oliverův
recept
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VEPŘO
ZELO
na topince
4

porce

4

170

porce

min

SUROVINY:
400 g vepřového bůčku
3 cibule
5 stroužků česneku
sůl, pepř
600 g kedlubny
10 g másla
30 g hladké mouky
2 lžičky celého kmínu
200 ml vody
5 g cukru krupice
2 lžíce bílého vinného octa
100 ml slunečnicového oleje
4 plátky kváskového chleba
1 hrst hladkolisté petrželky

30

Smaženou cibuli a topinky
nechte odsát na talíři
s papírovým ubrouskem.

DOMÁCÍ
ŠUNKOFLEKY

POSTUP:
1. Maso nakrájejte na kostky o velikosti 3–4 cm.
2. V pekáčku je promíchejte s jednou nahrubo
pokrájenou cibulí, plátky česneku, solí a pepřem.
Zakryté pečte na 150 °C 2 hodiny. Poté odkryjte,
zvyšte teplotu na 200 °C a dopékejte 40 minut
dokřupava, během pečení párkrát promíchejte.
3. Oloupané kedlubny zbavené natě nakrájejte na širší
nudličky, druhou cibuli nadrobno.
4. Na másle orestujte cibuli dosklovata, zaprašte 10 g
mouky a opékejte 3 minuty. Vsypte kedlubny, osolte,

40
min

SUROVINY:
9 vajec
415 g hladké mouky
sůl
350 g uzeného masa
v celku
100 g plátků slaniny
40 g nakládaných
okurčiček corničonek
1 hrst pažitky

POSTUP:
1. Ze 4 vajec, 400 g mouky a soli uhněťte
hladké těsto. Zabalte ho do potravinové
f lie a nechte 15 minut v chladu
odpočinout.
2. Vložte uzené maso do hrnce s vodou
a vařte 15 minut. Vyjměte a dejte stranou.
Vodu nevylévejte.
3. Těsto vyválejte na pomoučněném vále
na co nejtenčí plát. Z něho pak vykrájejte
obdélníky 5 4 cm. Ve vodě po uzeném
mase povařte těstoviny 2 minuty. Sceďte,
vložte do mísy a zakryjte.
4. Uzené maso natrhejte pomocí vidliček
na kousky. Vajíčka lehce prošlehejte se
solí a pepřem. V pánvi rozehřejte kostičky
slaniny a opečte dokřupava. Vsypte uzené
maso, promíchejte a vlijte vejce. Za stálého
míchání restujte ještě 1 minutu a přesypte
k ekům.
5. Opatrně zamíchejte směs s těstovinami
a servírujte s okurčičkami, posypané
nasekanou pažitkou.

okořeňte kmínem a podlijte vodou. Zakryté duste
30 minut. Podle potřeby podlévejte vodou. Nakonec
dochuťte cukrem a octem a ještě 5 minut provařte.
5. Zbylou cibuli nakrájejte na velmi tenké proužky.
Obalte v mouce a zprudka osmahněte ve vyšší vrstvě
oleje. Vyjměte děrovanou naběračkou a následně
v pánvi opečte topinky.
6. Topinky servírujte obložené kedlubnovým zelím,
výpečky a smaženou cibulí. Ozdobte nasekanou
petrželkou.
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U JEDNOHO STOLU

U JEDNOHO STOLU

VEPŘO
ZELO
na topince
4

porce

4

170

porce

min

SUROVINY:
400 g vepřového bůčku
3 cibule
5 stroužků česneku
sůl, pepř
600 g kedlubny
10 g másla
30 g hladké mouky
2 lžičky celého kmínu
200 ml vody
5 g cukru krupice
2 lžíce bílého vinného octa
100 ml slunečnicového oleje
4 plátky kváskového chleba
1 hrst hladkolisté petrželky

30

Smaženou cibuli a topinky
nechte odsát na talíři
s papírovým ubrouskem.

DOMÁCÍ
ŠUNKOFLEKY

POSTUP:
1. Maso nakrájejte na kostky o velikosti 3–4 cm.
2. V pekáčku je promíchejte s jednou nahrubo
pokrájenou cibulí, plátky česneku, solí a pepřem.
Zakryté pečte na 150 °C 2 hodiny. Poté odkryjte,
zvyšte teplotu na 200 °C a dopékejte 40 minut
dokřupava, během pečení párkrát promíchejte.
3. Oloupané kedlubny zbavené natě nakrájejte na širší
nudličky, druhou cibuli nadrobno.
4. Na másle orestujte cibuli dosklovata, zaprašte 10 g
mouky a opékejte 3 minuty. Vsypte kedlubny, osolte,

40
min

BEZ

laktózy

SUROVINY:
9 vajec
415 g hladké mouky
sůl
350 g uzeného masa
v celku
100 g plátků slaniny
40 g nakládaných
okurčiček corničonek
1 hrst pažitky

POSTUP:
1. Ze 4 vajec, 400 g mouky a soli uhněťte
hladké těsto. Zabalte ho do potravinové
f lie a nechte 15 minut v chladu
odpočinout.
2. Vložte uzené maso do hrnce s vodou
a vařte 15 minut. Vyjměte a dejte stranou.
Vodu nevylévejte.
3. Těsto vyválejte na pomoučněném vále
na co nejtenčí plát. Z něho pak vykrájejte
obdélníky 5 4 cm. Ve vodě po uzeném
mase povařte těstoviny 2 minuty. Sceďte,
vložte do mísy a zakryjte.
4. Uzené maso natrhejte pomocí vidliček
na kousky. Vajíčka lehce prošlehejte se
solí a pepřem. V pánvi rozehřejte kostičky
slaniny a opečte dokřupava. Vsypte uzené
maso, promíchejte a vlijte vejce. Za stálého
míchání restujte ještě 1 minutu a přesypte
k ekům.
5. Opatrně zamíchejte směs s těstovinami
a servírujte s okurčičkami, posypané
nasekanou pažitkou.

okořeňte kmínem a podlijte vodou. Zakryté duste
30 minut. Podle potřeby podlévejte vodou. Nakonec
dochuťte cukrem a octem a ještě 5 minut provařte.
5. Zbylou cibuli nakrájejte na velmi tenké proužky.
Obalte v mouce a zprudka osmahněte ve vyšší vrstvě
oleje. Vyjměte děrovanou naběračkou a následně
v pánvi opečte topinky.
6. Topinky servírujte obložené kedlubnovým zelím,
výpečky a smaženou cibulí. Ozdobte nasekanou
petrželkou.
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U JEDNOHO STOLU

U JEDNOHO STOLU

ROŠTĚNÁ
e
4

porce

50
min

SUROVINY:
4 mrkve
2 petržele
½ celeru
1 cibule
20 g másla
5 bobkových listů
8 kuliček nového koření
500 ml hovězího vývaru
250 ml smetany na
vaření (12 )

DROŽĎOVÁ
p
z
4

porce

15

min

SUROVINY:
5 g másla
½ cibule
4 kostky droždí
sůl, pepř
¼ lžičky mletého kmínu
1 hrst pažitky
1 vejce
2 lžíce slunečnicového oleje
1 červená cibule
4 cherry rajčata
4 plátky kváskového chleba

32

porce

POSTUP:
1. Na másle opékejte nadrobno
pokrájenou cibuli 2 minuty
dosklovata. Vsypte rozdrobené
droždí, osolte, opepřete, zasypte
kmínem a ½ nasekané pažitky.
Míchejte další 3 minuty a vlijte do
směsi lehce prošlehané vejce. Ještě
minutu prohřívejte a odstavte.
2. Vedle opečte na oleji na nudličky
pokrájenou červenou cibuli a půlky
cherry rajčat.
3. Chléb namažte pomazánkou,
posypte cibulkou s cherry rajčaty
a dozdobte pažitkou.

3. Maso zprudka opečte na oleji
POSTUP:
z každé strany 3–4 minuty, podle
1. Očištěnou zeleninu nakrájejte na
výšky masa. Přemístěte do zapékací
kostičky.
misky a nechte dojít 5 minut v troubě
2. Ve větším hrnci rozehřejte máslo,
předehřáté na 180 °C.
vsypte zeleninu a koření. Nechte
rozvonět a přelijte vývarem. Vařte na 4. Podávejte s karlovarským nebo
jiným knedlíkem dle vlastní chuti,
mírném ohni za občasného míchání
brusinkovou marmeládou, měsíčkem
30 minut. Vlijte smetanu
citronu, ozdobené lístky mrkvové
a ještě 5 minut vařte. Odstavte z ohně,
natě.
zastrouhejte citronovou kůrou,
přidejte citronovou šťávu, osolte
a opepřete. Rozmixujte dohladka.

KŘENOVÁ
p
z
4

VEGET

2 bio citrony
sůl, pepř
4 steaky hovězího
roštěnce
4 lžíce olivového oleje
4 lžičky brusinkové
marmelády
½ hrsti mrkvové natě

10
min

SUROVINY:
200 g žervé natural
50 g majonézy
5 g cukru krystalu
sůl, pepř
½ citronu
100 g čerstvého
křenu
120 g uzeného masa
1 jablko
4 žitné žemle

POSTUP:
1. Sýr, majonézu, cukr, sůl,
pepř, šťávu z citronu a jemně
nastrouhaný křen vyšlehejte
metličkou.
2. Maso natrhejte pomocí vidliček
na vlákna a nadrobno pokrájejte.
Omyté jablko zbavte jádřince
a pokrájejte na kostičky. Obojí
vmíchejte do pomazánky, asi
2 lžíce masa nechte stranou.
3. otovou pomazánku mažte na
čerstvé pečivo a dozdobte zbylým
uzeným masem.

RECEPT NA KARLOVARSKÝ
KNEDLÍK NA MÁSLE najdete
na www.albert.cz/recepty

Oliverův recept
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ROŠTĚNÁ
e
4

porce

50
min

SUROVINY:
4 mrkve
2 petržele
½ celeru
1 cibule
20 g másla
5 bobkových listů
8 kuliček nového koření
500 ml hovězího vývaru
250 ml smetany na
vaření (12 )

DROŽĎOVÁ
p
z
4

porce

SUROVINY:
5 g másla
½ cibule
4 kostky droždí
sůl, pepř
¼ lžičky mletého kmínu
1 hrst pažitky
1 vejce
2 lžíce slunečnicového oleje
1 červená cibule
4 cherry rajčata
4 plátky kváskového chleba

32

porce

POSTUP:
1. Na másle opékejte nadrobno
pokrájenou cibuli 2 minuty
dosklovata. Vsypte rozdrobené
droždí, osolte, opepřete, zasypte
kmínem a ½ nasekané pažitky.
Míchejte další 3 minuty a vlijte do
směsi lehce prošlehané vejce. Ještě
minutu prohřívejte a odstavte.
2. Vedle opečte na oleji na nudličky
pokrájenou červenou cibuli a půlky
cherry rajčat.
3. Chléb namažte pomazánkou,
posypte cibulkou s cherry rajčaty
a dozdobte pažitkou.

3. Maso zprudka opečte na oleji
POSTUP:
z každé strany 3–4 minuty, podle
1. Očištěnou zeleninu nakrájejte na
výšky masa. Přemístěte do zapékací
kostičky.
misky a nechte dojít 5 minut v troubě
2. Ve větším hrnci rozehřejte máslo,
předehřáté na 180 °C.
vsypte zeleninu a koření. Nechte
rozvonět a přelijte vývarem. Vařte na 4. Podávejte s karlovarským nebo
jiným knedlíkem dle vlastní chuti,
mírném ohni za občasného míchání
brusinkovou marmeládou, měsíčkem
30 minut. Vlijte smetanu
citronu, ozdobené lístky mrkvové
a ještě 5 minut vařte. Odstavte z ohně,
natě.
zastrouhejte citronovou kůrou,
přidejte citronovou šťávu, osolte
a opepřete. Rozmixujte dohladka.

KŘENOVÁ
p
z
4

15

min

2 bio citrony
sůl, pepř
4 steaky hovězího
roštěnce
4 lžíce olivového oleje
4 lžičky brusinkové
marmelády
½ hrsti mrkvové natě

10
min

SUROVINY:
200 g žervé natural
50 g majonézy
5 g cukru krystalu
sůl, pepř
½ citronu
100 g čerstvého
křenu
120 g uzeného masa
1 jablko
4 žitné žemle

POSTUP:
1. Sýr, majonézu, cukr, sůl,
pepř, šťávu z citronu a jemně
nastrouhaný křen vyšlehejte
metličkou.
2. Maso natrhejte pomocí vidliček
na vlákna a nadrobno pokrájejte.
Omyté jablko zbavte jádřince
a pokrájejte na kostičky. Obojí
vmíchejte do pomazánky, asi
2 lžíce masa nechte stranou.
3. otovou pomazánku mažte na
čerstvé pečivo a dozdobte zbylým
uzeným masem.

RECEPT NA KARLOVARSKÝ
KNEDLÍK NA MÁSLE najdete
na www.albert.cz/recepty

Oliverův recept
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U JEDNOHO STOLU

SUROVINY:
200 g vlašských ořechů
3 0 g cukru krystalu
1 ananas
1 limetka
50 g másla
60 g perníku na strouhání
¼ lžičky mletého badyánu
¼ lžičky kardamomu
¼ lžičky mleté skořice
¼ lžičky mletého hřebíčku
300 ml plnotučného
mléka
300 ml smetany (33 )
20 g krupice
½ hrsti čerstvé máty

KUŘECÍ
SALÁT
p e
e
ře y
4

porce

20
min

SUROVINY:
sůl
600 g kuřecích prsou
2 hlávky pak-choi
2 pomeranče
4 lžíce olivového oleje
60 g vlašských ořechů
1 červená chilli
paprička
pepř
½ hrsti čerstvého
kopru

POSTUP:
1. Očištěná osolená kuřecí prsa zprudka opečte na oleji
v pánvi, 2 minuty z každé strany. Přendejte do zapékací
misky a vložte na 5 minut do trouby předehřáté na 180 °C.
2. Pak-choi nakrájejte nahrubo. Z jednoho pomeranče
okrájejte slupku až na dužinu a pak z něj vykrájejte
všechny měsíčky tak, aby vám zůstaly čisté dílky bez
slupek. Z druhého pomeranče vymačkejte šťávu.
3. Na 2 lžících oleje zprudka restujte pak-choi 1 minutu.
Přisypte ořechy a přilijte pomerančovou šťávu. Ještě
minutu ohřívejte a přesypte do mísy. Promíchejte se
zbylým olivovým olejem, nasekanou chilli papričkou,
osolte a opepřete. Nakonec vmíchejte pomerančové dílky.
4. Salát rozprostřete na talíř, vedle vyskládejte na plátky
pokrájené kuřecí prso a ozdobte snítkami kopru.

KRUPICOVÁ KAŠE Z ESPUMY
pe e
e
4

porce

20
min

VEGET

spuma je plynová nádoba určená
hlavně k přípravě a servírování
šlehačky. Pokud ji doma nemáte,
poradíte si i bez ní. Po rozmi ování
kaši vyšlehejte šlehačem
a servírujte dle postupu.

POSTUP:
1. Ořechy rozsypte na prkénko nebo
silikonovou podložku. Na pánvi pomalu
rozpusťte 300 g cukru na karamel a ořechy
jím přelijte, nechte vychladnout. Poté
rozmixujte nahrubo.
2. Ananas oloupejte a vykrojte tvrdý střed.
Nakrájejte na kostky. Rozpalte pánev
a zprudka na ní ananas opečte ze všech
stran dozlatova. Zaprašte 20 g cukru
a nechte zkaramelizovat. Odstavte z ohně
a zakapejte limetkovou šťávou.
3. V kastrůlku na másle orestujte najemno
nastrouhaný perník s kořením. Zalijte
mlékem a smetanou. Přiveďte k varu,
přisypte zbylý cukr a krupici. Za stálého
míchání vařte 3 minuty. Přelijte do mixéru,
rozmixujte dohladka a vlijte do espumy.
Protřepte a nechte 5 minut odstát.
4. Do hlubšího talíře vyskládejte ananas,
nastříkejte kaši, zasypte drobenkou
a ozdobte lístkem máty.
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SUROVINY:
200 g vlašských ořechů
3 0 g cukru krystalu
1 ananas
1 limetka
50 g másla
60 g perníku na strouhání
¼ lžičky mletého badyánu
¼ lžičky kardamomu
¼ lžičky mleté skořice
¼ lžičky mletého hřebíčku
300 ml plnotučného
mléka
300 ml smetany (33 )
20 g krupice
½ hrsti čerstvé máty

KUŘECÍ
SALÁT
p e
e
ře y
4

porce

20
min

BEZ

laktózy

SUROVINY:
sůl
600 g kuřecích prsou
2 hlávky pak-choi
2 pomeranče
4 lžíce olivového oleje
60 g vlašských ořechů
1 červená chilli
paprička
pepř
½ hrsti čerstvého
kopru

POSTUP:
1. Očištěná osolená kuřecí prsa zprudka opečte na oleji
v pánvi, 2 minuty z každé strany. Přendejte do zapékací
misky a vložte na 5 minut do trouby předehřáté na 180 °C.
2. Pak-choi nakrájejte nahrubo. Z jednoho pomeranče
okrájejte slupku až na dužinu a pak z něj vykrájejte
všechny měsíčky tak, aby vám zůstaly čisté dílky bez
slupek. Z druhého pomeranče vymačkejte šťávu.
3. Na 2 lžících oleje zprudka restujte pak-choi 1 minutu.
Přisypte ořechy a přilijte pomerančovou šťávu. Ještě
minutu ohřívejte a přesypte do mísy. Promíchejte se
zbylým olivovým olejem, nasekanou chilli papričkou,
osolte a opepřete. Nakonec vmíchejte pomerančové dílky.
4. Salát rozprostřete na talíř, vedle vyskládejte na plátky
pokrájené kuřecí prso a ozdobte snítkami kopru.

KRUPICOVÁ KAŠE Z ESPUMY
pe e
e
4

porce

20
min

spuma je plynová nádoba určená
hlavně k přípravě a servírování
šlehačky. Pokud ji doma nemáte,
poradíte si i bez ní. Po rozmi ování
kaši vyšlehejte šlehačem
a servírujte dle postupu.

POSTUP:
1. Ořechy rozsypte na prkénko nebo
silikonovou podložku. Na pánvi pomalu
rozpusťte 300 g cukru na karamel a ořechy
jím přelijte, nechte vychladnout. Poté
rozmixujte nahrubo.
2. Ananas oloupejte a vykrojte tvrdý střed.
Nakrájejte na kostky. Rozpalte pánev
a zprudka na ní ananas opečte ze všech
stran dozlatova. Zaprašte 20 g cukru
a nechte zkaramelizovat. Odstavte z ohně
a zakapejte limetkovou šťávou.
3. V kastrůlku na másle orestujte najemno
nastrouhaný perník s kořením. Zalijte
mlékem a smetanou. Přiveďte k varu,
přisypte zbylý cukr a krupici. Za stálého
míchání vařte 3 minuty. Přelijte do mixéru,
rozmixujte dohladka a vlijte do espumy.
Protřepte a nechte 5 minut odstát.
4. Do hlubšího talíře vyskládejte ananas,
nastříkejte kaši, zasypte drobenkou
a ozdobte lístkem máty.
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ALBERT JSTE VY

FOTOVÝZVA:

ČESKÁ VÝZVA

výhra

SOUTĚŽ O 3X DÁRKOVOU
KARTU V HODNOTĚ 1 000 KČ
Nejlepší fotografie zaslané do 10. 3. 2020
se objeví v dubnovém magazínu.

JAK SOUTĚŽIT?
• Česká kuchyně není žádná nuda.
Pojďte si s námi uvařit tradiční česká
jídla moderně a odvážně.

OVÁ UP
K
R
K
Á
3X D NA NÁU
TA
RT
KAR V ALBE T
DN
K
VH

• Inspirujte se našimi recepty na českou
klasiku z aktuálního čísla Albert
magazínu a nezapomeňte své jídlo
vyfotit.
• Sdílejte na Instagramu
s #českysalbertem a označením
@albertceskarepublika nebo nám
fotku pošlete e-mailem či do schránky
redakce.
• Tři nejlepší inspirace získají jako výhru
dárkovou kartu na nákup v Albertu
v hodnotě 1 000 Kč.
• Více informací o dárkové kartě na
www.albert.cz/darkovakarta

edakce
Albert magazínu
Podkovářská 2,
Praha , 1 0 00
albertmagazin albert.cz

Podrobná pravidla magazínové výzvy a informace o zpracování osobních

dajů naleznete na www.albert.cz

KDO
VYHRÁL
POUKAZ
1 000 KČ
v únorové
valentýnské
Alic e V. Ždá nic e
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K a r in

o
J. B r n

M ar ie O. Vs et ín

Děkujeme všem, kdo přijali naši valentýnskou výzvu, a gratulujeme
výhercům, kteří získávají poukázku na nákup v Albertu.

ALBERT BAVÍ

Vyhrajte poukázku na nákup v síti
prodejen lbert v hodnotě
č.
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ELIXÍR ŽIVOTA

JAHODY
Jako ze zahrádky
Jahody miluje snad
každý. Záleží nám
proto na tom,
abyste je v nabídce
Albertu našli po
celý rok. Zkuste
s nimi upéct
třeba šarmantní
jednoduché aletky.

ALBERT RADÍ,
JAK NA JAHODY:
• Jahody patří mezi nejchoulostivější ovoce. Vybírejte proto
zdravé kousky, čisté a bez otlaků. V lednici vydrží čerstvé
jen pár dní, nejlépe v přihrádce na ovoce při teplotě 1–5 °C.
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• Pokud chcete jahody uchovávat déle, nejjednodušším
způsobem je mražení nebo zavařování. Mražení uchovává
zdraví prospěšné látky a živiny obsažené v jahodách.

ELIXÍR ŽIVOTA

JAHODOVÉ
GALETKY
SUROVINY:
300 g hladké mouky
Nature’s Promise Bio
7 lžic cukru krystalu
sůl
200 g másla
120 ml vody

6

kusů

60
min

+30

min
chlazení

VEGET

400 g jahod
2 lžičky citronové šťávy
1 lžička sušeného
zázvoru
½ lžičky kardamomu
1 vejce

POSTUP:
1. Prosátou mouku promíchejte se dvěma
lžícemi cukru a špetkou soli. Pomocí robota
nebo šlehače postupně vmíchejte studené
kostky másla. Nakonec po troškách vlijte
ledovou vodu, dokud nevznikne kompaktní
těsto. Zabalte ho do f lie a dejte na
30 minut chladit.
2. Opláchnuté jahody zbavte lístků
a nakrájejte podélně na plátky. Promíchejte
se 3 lžícemi cukru, citronovou šťávou, malou
špetkou soli, zázvorem a kardamomem.
3. Těsto vyválejte na pomoučněném vále na
3 mm tenký plát. Vykrájejte kolečka
o velikosti dezertního talířku.
4. Vzniklé kruhy vyskládejte na 2 plechy
vyložené pečicím papírem. Doprostřed
poskládejte přes sebe nakrájené plátky
jahod, asi 3 cm od okrajů. Okraj těsta
přehněte přes náplň, postupujte podél
okraje a každých 5 cm přehněte znovu,
až se okraj uzavře.
5. Okraje galetky potřete rozšlehaným vejcem
a zasypte zbylým cukrem. Pečte v troubě
vyhřáté na 200 °C přibližně 20 minut.

Pokud máte doma
mandlové aroma,
přidejte pár kapek
do těsta, které se
krásně rozvoní.
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MASO MĚSÍCE

NEDĚLNÍ
PEČÍNKA
pro celou
rodinu
ozlatova vypečená
š avnatá kuřátka
na svátečním stole
symbolizují jaro
podobně jako zelenající
se tráva nebo rozkvetlé
petrklíče. lýskněte se
u vás doma ori inálním
receptem na tradiční
pečínku.

KRÁLOVSKÉ KUŘE
SUROVINY:
2 rohlíky
35 g másla
200 ml plnotučného mléka
2 vejce

1 stroužek česneku
sůl, pepř
špetka muškátového oříšku
60 g prosciutta cruda

POSTUP:
1. ohlíky pokrájené na kostičky opražte
nasucho v pánvi, přidejte 15 g másla,
nechte rozpustit a přesypte do velké
mísy. Přilijte k nim mléko s rozšlehanými
žloutky, zamíchejte a nechte 10 minut
odstát.
2. K rohlíkům vsypte rozmělněný česnek,
sůl, pepř, muškátový oříšek, na kostičky
pokrájené prosciutto, 60 g hrášku a 1 hrst
nasekané máty. Důkladně promíchejte
a pak do směsi opatrně zamíchejte bílky.

4

porce

130
min

100 g mraženého hrášku
2 hrsti čerstvé máty
1 Královské kuře Albert

3. Nasolené kuře naplňte nádivkou
a zajistěte párátkem nebo svažte nožky
provázkem. Uvolněte kůži na prsou
a vsuňte pod ni máslo.
4. Kuře pečte prsy vzhůru v troubě vyhřáté
na 180 °C 60 minut mírně podlité vodou.
5. Poté vsypte do zapékací mísy zbývající
hrášek, kuře ještě potřete zbylým
rozpuštěným máslem a dopečte odkryté
dalších 30 minut dozlatova.

KRÁLOVSKÉ KUŘE ALBERT
Vyrůstá v pohodových podmínkách
českých farem minimálně 56 dní.
Větší prostor pro pohyb, pomalejší
růst a nutričně vyvážené krmivo zaručují
intenzivní a šťavnatou chuť.
Po upečení má maso pevnější strukturu,
plnější, vyzrálejší chuť a je delikátním
gurmánským zážitkem.
JAK NA TO?
Podívejte se
na videorecept:

albert.cz/videorecepty
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odinu před
pečením vyjměte
kuře z lednice,
opláchněte je,
osušte a zevnitř
i zvenčí osolte
a opepřete.

MASO MĚSÍCE

JARNÍ
KUŘÁTKA
z e
SUROVINY:
2 žlutá kuřátka
sůl, pepř
2 šalotky
3 karotky
1 pórek
1 svazek ředkviček

4

porce

300 g nových
malých brambor
2 lžíce
slunečnicového
oleje
20 g másla
200 g zelených

90

e

min

+30

min na
odležení

BEZ
lepku

fazolek
150 ml suchého
bílého vína
1 l kuřecího vývaru
180 ml smetany na
vaření (12 %)

POSTUP:
1. Půl hodiny před pečením vyjměte kuřátka z lednice,
opláchněte je, osušte a zevnitř i zvenčí osolte a opepřete.
2. Zapněte troubu a nastavte na 180 °C.
3. Šalotku nakrájejte nahrubo, karotky rozčtvrťte, promytý p rek
pokrájejte na nudličky. Ředkvičky zbavte natě a omyjte. tyři
ředkvičky nakrájejte na plátky, ostatní jen přepulte. rambory
ve slupce omyjte a rozpulte.
4. ozpalte hlubokou pánev. Vlijte olej a vložte 5 g másla
se šalotkou. Orestujte dosklovata a přisypte nakrájenou
zeleninu, na ozdobení si nechte stranou pouze plátky
ředkviček a trochu p rku. Promíchejte, vlijte víno a nechte
odpařit. Vsypte brambory, osolte a opepřete.
5. Vše přendejte do zapékací mísy, podlijte vývarem a vložte
kuřátka tak, aby jim tekutina sahala asi 3 cm vysoko.
Na každé kuřátko vložte kousek másla a pečte 40 minut
přiklopené. Na posledních 20 minut pečení odkryjte a ke
konci pečení vlijte k zelenině smetanu.
5. Před podáváním posypte plátky ředkviček a p rkem.

ŽLUTÉ KUŘÁTKO
- Specialita pocházející
z francouzských farem.
Jemné a křehké maso má
typické zbarvení do žluta
a překvapí vás svou strukturou
a výbornou chutí.
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Francie
CROQUE
MONSIEUR
[ČTI KROK MESJÉ]
4

JINÝ SENDVIČ
Skoro by se dalo říct, kolika zeměmi projedeš, tolik
ochutnáš sendvičů. nás v esku jsou jasným
avoritem slavné chlebíčky, ale jaké obložené pečivo
je typické třeba ve panělsku nebo e
orku
Ochutnejte s námi ty nejznámější.

porce

p
SENDVIČ
SE SARDINKAMI
4

porce

25

SUROVINY:
2 zemské chleby s kváskem
2 lžíce olivového oleje
2 rajčata
100 g zelených oliv plněných červenou
paprikou
100 g plátkového děrovaného sýra
100 g sušené šunky Serrano
Albert Excellent
125 g sardinek ve slunečnicovém oleji
4 hrsti rukoly
½ citronu

25
min

min

SUROVINY:
8 plátků světlého
toastového chleba
10 g másla
2 lžíce hladké mouky
250 ml plnotučného
mléka

sůl
¼ lžičky muškátového
oříšku
200 g vepřové šunky
200 g sýra Gruyére
2 lžičky dijonské hořčice
1 hrst čerstvé pažitky

POSTUP:
1. Plátky toastového chleba namažte máslem.
Vyskládejte na plech s pečicím papírem, vložte
na 5 minut do trouby na 150 °C. Vyjměte
a teplotu trouby zvyšte na 220 °C gril.
2. Na bešamel rozpusťte v kastrůlku máslo
a restujte na něm 3 minuty hladkou mouku.
Za stálého šlehání vlijte mléko a vařte 5 minut.
Přisypte sůl a muškátový oříšek (blíže v rubrice
Krok za krokem).
3. Všechny toasty namažte bešamelem. Čtyři
z nich poklaďte plátky šunky, na ni dejte
½ lžičky hořčice a polovinu sýra nastrouhaného
najemno. Přiklopte zbylými namazanými toasty
a posypte zbylým sýrem.
4. Zapečte 4 minuty dozlatova. Podávejte
posypané čerstvou pažitkou.

POSTUP:
1. Z trouby vyjměte mřížku
a rozehřejte ji na 200 °C gril.
2. Oba chleby podélně
rozpulte a zakapejte
olivovým olejem. Na mřížku
vyloženou pečicím papírem
vložte chleby a pečte
4 minuty dozlatova.
3. Rajčata a olivy nakrájejte
na tenké plátky. Upečené
spodní části vyložte sýrem,
rajčaty, olivami, šunkou,
sardinkami a rukolou.
Dle chuti ještě zakapejte
olivovým olejem
a šťávou z citronu.
4. Přiklopte vrchní částí chleba,
rozpulte a ihned podávejte.

ŠPANĚLSKO
Ve Španělsku sendvičům
říkají „bocadillos“. Najdete
je ve většině tapas barů ve
spoustě variací od základních
šunkovosýrových přes
masové, rybí, zeleninové,
vajíčkové až po sladké.

+30

min na
chlazení

FRANCIE
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Foto: Tomáš Babinec
Foodstyling: Bára Mosorjaková Nosková, Tomáš Babinec
Text: Bára Mosorjaková Nosková

Croque Monsieur má více než stoletou
tradici. Ve francouzských bistrech narazíte
na různé variace a známý je také Croque
Madame, ve kterém je navíc sázené vejce.
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ep
SENDVIČ S TRHANÝM
HOVĚZÍM
4

porce

Vietnam
KUŘECÍ BANH-MI
BAGETA
4

30

porce

min

SUROVINY:
1 hovězí pečeně sous vide
Albert Excellent
1 červená paprika
1 zelená paprika
1 červená cibule
sůl, pepř
½ lžičky sušeného oregana
1 lžíce olivového oleje
4 lžičky papriček jalapeño
4 královské bulky Albert
8 plátků světlého čedaru

20
min

+20

min na
marinování

POSTUP:
1. Maso pečte 20 minut podle návodu
na obalu. Do zapékací misky vložte
na proužky pokrájené papriky
a cibuli, okořeňte, zakapejte olejem
a pečte spolu s masem.
2. Po upečení nechte maso lehce
vychladnout a natrhejte vidličkou
na vlákna.
3. Bulky podélně rozpulte, vyskládejte
masem, obložte plátkem sýra,
završte upečenou zeleninou
a papričkami jalapeño. Přiklopte
vrchní částí bagety a zapečte
v troubě 2–3 minuty na 180 °C.

VIETNAM
Sendviče banh-mi se momentálně
těší čím dál větší popularitě. Jde
o tradičně ochucené vietnamské
maso a zeleninu v klasické
francouzské bagetě, která se
do vietnamské kuchyně dostala
v polovině 19. století při kolonizaci.

PHILADELPHIA
Klasický Philly cheesesteak
sendvič poprvé připravili
v raných 20. letech bratři
Olivieriové. Z původních
stánkařů s hotdogy se díky
novému sendviči s grilovaným
hovězím steakem, cibulí
a sýrem stali majiteli úspěšné
restaurace fungující dodnes.

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/videorecepty
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SUROVINY:
300 g vepřového bůčku
1 lžíce medu
sůl, pepř
½ lžíce rybí omáčky
1 lžíce limetkové šťávy
2 lžíce oleje

2 lžíce koňaku
1 stroužek česneku
1 mrkev
1 okurka
½ bílé ředkve
4 střední francouzské bagety
20 g játrové paštiky

200 ml majonézy
4 lžičky omáčky sriracha
2 červené chilli papričky
2 lžičky bílých sezamových
semínek
1 hrst čerstvého koriandru

POSTUP:
1. Plátky masa naložte do směsi medu, soli, pepře,
rybí omáčky, limetkové šťávy, oleje, koňaku
a rozmělněného česneku. Nechte 30 minut
odpočívat při pokojové teplotě.
2. Rozpalte pánev a maso opečte z obou stran
dozlatova 6 minut. Po vyjmutí překryjte
alobalem a nechte 10 minut odpočívat.
3. Mrkev, okurku a ředkev nakrájejte pomocí
škrabky nebo mandolíny na tenké nudle.
4. Bagety podélně rozřízněte a opečte vnitřní
stranu nasucho v pánvi. Spodní strany potřete
paštikou, vyskládejte masem, obložte zeleninou,
zakapejte majonézou, srirachou, posypte
kolečky chilli papričky, sezamovým semínkem
a koriandrem.
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ep
SENDVIČ S TRHANÝM
HOVĚZÍM
4

porce

Vietnam
KUŘECÍ BANH-MI
BAGETA
4

30

porce

min

SUROVINY:
1 hovězí pečeně sous vide
Albert Excellent
1 červená paprika
1 zelená paprika
1 červená cibule
sůl, pepř
½ lžičky sušeného oregana
1 lžíce olivového oleje
4 lžičky papriček jalapeño
4 královské bulky Albert
8 plátků světlého čedaru

20
min

+20

min na
marinování

POSTUP:
1. Maso pečte 20 minut podle návodu
na obalu. Do zapékací misky vložte
na proužky pokrájené papriky
a cibuli, okořeňte, zakapejte olejem
a pečte spolu s masem.
2. Po upečení nechte maso lehce
vychladnout a natrhejte vidličkou
na vlákna.
3. Bulky podélně rozpulte, vyskládejte
masem, obložte plátkem sýra,
završte upečenou zeleninou
a papričkami jalapeño. Přiklopte
vrchní částí bagety a zapečte
v troubě 2–3 minuty na 180 °C.

VIETNAM
Sendviče banh-mi se momentálně
těší čím dál větší popularitě. Jde
o tradičně ochucené vietnamské
maso a zeleninu v klasické
francouzské bagetě, která se
do vietnamské kuchyně dostala
v polovině 19. století při kolonizaci.

PHILADELPHIA
Klasický Philly cheesesteak
sendvič poprvé připravili
v raných 20. letech bratři
Olivieriové. Z původních
stánkařů s hotdogy se díky
novému sendviči s grilovaným
hovězím steakem, cibulí
a sýrem stali majiteli úspěšné
restaurace fungující dodnes.

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/videorecepty
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SUROVINY:
300 g vepřového bůčku
1 lžíce medu
sůl, pepř
½ lžíce rybí omáčky
1 lžíce limetkové šťávy
2 lžíce oleje

2 lžíce koňaku
1 stroužek česneku
1 mrkev
1 okurka
½ bílé ředkve
4 střední francouzské bagety
20 g játrové paštiky

200 ml majonézy
4 lžičky omáčky sriracha
2 červené chilli papričky
2 lžičky bílých sezamových
semínek
1 hrst čerstvého koriandru

POSTUP:
1. Plátky masa naložte do směsi medu, soli, pepře,
rybí omáčky, limetkové šťávy, oleje, koňaku
a rozmělněného česneku. Nechte 30 minut
odpočívat při pokojové teplotě.
2. Rozpalte pánev a maso opečte z obou stran
dozlatova 6 minut. Po vyjmutí překryjte
alobalem a nechte 10 minut odpočívat.
3. Mrkev, okurku a ředkev nakrájejte pomocí
škrabky nebo mandolíny na tenké nudle.
4. Bagety podélně rozřízněte a opečte vnitřní
stranu nasucho v pánvi. Spodní strany potřete
paštikou, vyskládejte masem, obložte zeleninou,
zakapejte majonézou, srirachou, posypte
kolečky chilli papričky, sezamovým semínkem
a koriandrem.
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NEW YORK
Jedním z nejpopulárnějších sendvičů na
světě je Club sendvič. O jeho původu se
vedou spory, ale proslavil se především
díky newyorskému Union Clubu, kde
ho začali servírovat na konci 19. století.
Základem je vždy chléb, drůbeží maso,
slanina, majonéza a salát.

e
CLUB
SENDVIČ
e y
e e
4

porce

25
min

SUROVINY:
8 plátků slaniny
2 krůtí řízky
6 plátků bílého toastového chleba
10 g másla
2 vejce
4 lžíce majonézy
8 listů ledového salátu
1 rajče
20 g plátků čedaru
20 g vepřové šunky

ůzně velké krabičky
můžete získat v naší
věrnostní kampani.
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4

porce

25
min

SENDVIČ VE STYLU
MUFFULETTA
SUROVINY:
20 g zelených oliv plněných paprikou
20 g černých oliv
3 stroužky česneku
2 lžíce nakládaných cibulek
10 g pecorina
2 lžičky sušeného oregana
2 lžičky sušené bazalky
sůl, pepř
80 ml olivového oleje
1 mrkev
4 ciabatty s dýňovým semínkem
60 g mortadely
300 g mozzarelly
30 g prosciutta cruda
1 hrst lístků čerstvé bazalky

POSTUP:
1. Olivy pokrájené na kolečka promíchejte
v misce s plátky česneku, cibulkami,
plátky pecorina, kořením, solí, pepřem
a olejem. Nechte v chladu odležet,
alespoň 30 minut.
2. Mrkev nakrájejte pomocí škrabky nebo
mandolíny na tenké nudle. Ciabatty
podélně nakrojte tak, aby zůstaly z jedné
strany spojené.
3. Vyskládejte mortadelou, plátky
mozzarelly, posypte lžící olivového salátu,
vložte prosciutto, opět zasypte trochou
salátu, obložte mrkví, lístky bazalky
a podávejte.

ITÁLIE
Itálie – kolébka těstovin, pizzy a bílého
chleba. Úžasné sendviče jsou v této zemi
samozřejmostí. Sendvič muffuletta je
pojmenován právě po druhu kulatého
sezamového pečiva, z kterého se
připravuje. Dále obsahuje typický olivový
salát, salám, šunku a sýry.

POSTUP:
1. Nasucho v pánvi opečte plátky
slaniny dokřupava. Následně ve
stejné pánvi osmažte osolené krůtí
řízky dozlatova, z každé strany
4 minuty.
2. Toastový chléb opečte na másle,
z každé strany 30 vteřin. Vajíčka
povařte ve vodě 8 minut, zchlaďte
a oloupejte.
3. Dva toasty natřete majonézou.
Obložte listem salátu, pokrájeným
krůtím masem, kolečky rajčete
a čedarem.
4. Další 2 toastové chleby namažte
majonézou a položte je na první
vrstvu. Obložte vepřovou šunkou,
slaninou, kolečky vajec a salátem.
5. Namažte zbývající dva plátky
a sendvič dokončete. Do dvou
protilehlých rohů vpíchněte dřívka
a následně diagonálně přepulte.
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KOLEM SVĚTA

KOLEM SVĚTA

NEW YORK
Jedním z nejpopulárnějších sendvičů na
světě je Club sendvič. O jeho původu se
vedou spory, ale proslavil se především
díky newyorskému Union Clubu, kde
ho začali servírovat na konci 19. století.
Základem je vždy chléb, drůbeží maso,
slanina, majonéza a salát.

e
CLUB
SENDVIČ
e y
e e
4

porce

25
min

SUROVINY:
8 plátků slaniny
2 krůtí řízky
6 plátků bílého toastového chleba
10 g másla
2 vejce
4 lžíce majonézy
8 listů ledového salátu
1 rajče
20 g plátků čedaru
20 g vepřové šunky

ůzně velké krabičky
můžete získat v naší
věrnostní kampani.
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4

porce

25
min

SENDVIČ VE STYLU
MUFFULETTA
SUROVINY:
20 g zelených oliv plněných paprikou
20 g černých oliv
3 stroužky česneku
2 lžíce nakládaných cibulek
10 g pecorina
2 lžičky sušeného oregana
2 lžičky sušené bazalky
sůl, pepř
80 ml olivového oleje
1 mrkev
4 ciabatty s dýňovým semínkem
60 g mortadely
300 g mozzarelly
30 g prosciutta cruda
1 hrst lístků čerstvé bazalky

POSTUP:
1. Olivy pokrájené na kolečka promíchejte
v misce s plátky česneku, cibulkami,
plátky pecorina, kořením, solí, pepřem
a olejem. Nechte v chladu odležet,
alespoň 30 minut.
2. Mrkev nakrájejte pomocí škrabky nebo
mandolíny na tenké nudle. Ciabatty
podélně nakrojte tak, aby zůstaly z jedné
strany spojené.
3. Vyskládejte mortadelou, plátky
mozzarelly, posypte lžící olivového salátu,
vložte prosciutto, opět zasypte trochou
salátu, obložte mrkví, lístky bazalky
a podávejte.

ITÁLIE
Itálie – kolébka těstovin, pizzy a bílého
chleba. Úžasné sendviče jsou v této zemi
samozřejmostí. Sendvič muffuletta je
pojmenován právě po druhu kulatého
sezamového pečiva, z kterého se
připravuje. Dále obsahuje typický olivový
salát, salám, šunku a sýry.

POSTUP:
1. Nasucho v pánvi opečte plátky
slaniny dokřupava. Následně ve
stejné pánvi osmažte osolené krůtí
řízky dozlatova, z každé strany
4 minuty.
2. Toastový chléb opečte na másle,
z každé strany 30 vteřin. Vajíčka
povařte ve vodě 8 minut, zchlaďte
a oloupejte.
3. Dva toasty natřete majonézou.
Obložte listem salátu, pokrájeným
krůtím masem, kolečky rajčete
a čedarem.
4. Další 2 toastové chleby namažte
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ZDRAVÁ 5

FINÁLE ZDRAVÉ 5
NOVÝ ROČNÍK
KUCHAŘSKÉ
SOUTĚŽE STARTUJE
Děti se novým dovednostem nejlépe naučí
hrou – o tom se Zdravá 5 přesvědčuje
každý den už 15 let. Tak dlouho již inspiruje
děti v mateřských i základních školách
a dětských domovech k tomu, aby žily
aktivně zdravým životním stylem a učily se,
jak připravovat zdravé a chutné jídlo.

VAŘTE S NÁMI
A VYHRAJTE
Již po osmé vyhlašuje Zdravá 5 oblíbenou
soutěž pro malé kuchaře. Přihlásit svoje
týmy můžete až do 15. 4. 2020 na webu
Zdravé 5 (www.zdrava5.cz), kde najdete
podrobné informace. Na nákup potravin
obdržíte od Nadačního fondu Albert
nákupní poukázku. Na dětské výherce
čeká víkendový kurz vaření.

Více o bezplatném
vzdělávacím
projektu na
www.zdrava5.cz

Více o pravidlech a termínech soutěže
naleznete na www.zdrava5.cz.

CO O LOŇSKÉM FINÁLE ŘÍKAJÍ VÝHERCI Z BOŽKOVA
„Jak jsme se o soutěži dozvěděli? Z časopisu Albert magazín, kde mě zaujal článek o Zdravé 5. Tak jsme se rozhodli to zkusit,“
říká paní učitelka Martina Vrtělová, která se svými žáky vyhrála loňské finále. „Děti si přípravu finálového pokrmu nacvičovaly
několikrát a vše zvládly do minuty přesně. Hurá, povedlo se! Přišla milá porota a hodnotila prostřený stůl, ochutnávala, povídala si
s dětmi. Veškerý soutěžní stres z nás spadl a děti se začaly rozhlížet i okolo sebe, ochutnávat jídla ostatních, povídat si a předávat
zážitky. Když došlo na vyhlašování, tak ani nedýchaly. Nakonec zůstala jen dvě finálová družstva, a tak říkám dětem: ‚Jestli to
vyhrajeme, tak brečím.‘ A brečela jsem podruhé a spolu se mnou děti – štěstím,“ dodává usměvavá paní učitelka.
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KROK

ZA KROKEM

JAK NA BEŠAMEL?
e
y e

LOSOSOVÉ
LASAGNE
e
ee
SUROVINY:
3 lžíce olivového oleje
1 šalotka
3 stroužky česneku
250 g ricotty
400 g čerstvého špenátu

4

porce

65
min

sůl, pepř
300 ml bešamelu
400 g čerstvého lososa
1 citron
250 g lasagní
150 g parmazánu

POSTUP:
1. Na oleji ve větší pánvi zpěňte najemno pokrájenou šalotku
a česnek. Vmíchejte ricottu a nechte rozpustit. Vsypte
špenát, nechte ho zavadnout, osolte, opepřete a vlijte
2/3 bešamelu. Promíchejte a odstavte z ohně.
2. ososa pokrájejte na tenké plátky, pokapejte citronovou
šťávou a osolte.
3. Do zapékací mísy (30 × 17,5 × 6,5 cm) rozprostřete vrstvu
špenátové směsi, obložte lososem a plátky lasagní.
Postup opakujte čtyřikrát. Poslední vrstvu lasagní přelijte
čistým bešamelem a zasypejte najemno nastrouhaným
parmazánem.
4. Pečte v předehřáté troubě při 180 °C po dobu 50 minut.
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KROK

ZA KROKEM

Bešamel
300
ml

10
min

VEGET

SUROVINY:
25 g másla
25 g hladké mouky
280 ml plnotučného mléka
lžičky čerstvě
strouhaného muškátového
oříšku
½ lžičky soli
špetka pepře

2

1

Přisypte
mouku a dobře
promíchejte.
Mouku s máslem
2 minuty restujte
a nechte pěkně
propojit.

POSTUP:
Ve středně
velkém kastrůlku
rozpusťte na
mírném ohni
máslo.

3
ehce zvyšte
plamen
a začněte
přilévat
mléko. ijte
pomalu
a stále
míchejte, aby
se mouka do
mléka dobře
zašlehala.

5
Nakonec
do omáčky
nastrouhejte
muškátový
oříšek, osolte
a opepřete.
Povařte ještě
1 minutu.

4
Za stálého
míchání přiveďte
k varu. Případné
hrudky mouky
rozmíchejte
metličkou.
Vznikne hustší
kaše, která ale
během vaření
postupně získá
konzistenci
husté omáčky.
ešamel povařte
4 minuty.

6
Nyní jste uvařili
krásný krémový
bešamel, který
můžete použít
jako základ
do omáček,
k přípravě
lasagní,
těstovin,
k masům,
rybám, zelenině
či do některých
krémových
polévek.

léko můžete nejprve
přivést k varu třeba
s bobkovým listem
nebo rozmarýnem
a česnekem,
s tymiánem či jiným
kořením. Pak je nechte
hodinu louhovat
v mléce a před použitím
sce te.
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Domácí kváskový mazanec

NOVINKA

Paštiková

Přivítejte jaro

Paštika

bonboniéra

s kuřecími
játry

Paštika

s paštikami
Albert Excellent!

s kachními
játry

Paštika

Hrubá paštika
s jelením masem

s husími játry

Paštika

s lískovými ořechy
Žitný kvásek Dr. Oetker dodá
Vašemu pečení dokonalou, lehce
nakyslou kváskovou chuť a vůni.
Vhodný i k použití do sladkých
tradičních receptů.

Hrubá
selská
paštika

Paštika

s brusinkami
Recept ke stažení na
www.oetker.cz

EUROFRIGO_inzerce_02_20_AHOLD_novy_format_217x122_5_V1.ai

Dostupné na vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.

inzerce
M7_OET_INZ_Žitný_kvásek-2019_217x122,5_CZ_V04.indd 1
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K dostání ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

Hrubá paštika
se zeleným pepřem
inzerce
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Vodňanská kachna pro
Váš slavnostní stůl!
Prodejny Albert nabízejí široký sortiment kachních výrobků od značky Vodňanská kachna.

www.vodnanskadrubez.cz
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JOGURT PRO
VŠECHNY SMYSLY

NYNÍ SLEVA
MINIMÁLN 20 %!
www.elinasjogurty.cz

Výrobky Elinas jsou k dostání ve vybraných prodejnách Albert.

inzerce
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Objevte jedinečnou chuť díky
pomalému bubnovém pražení.
Akční cena se vztahuje na 500g i 1000g balení. Akce platí na vybraných prodejnách Albert v termínu od 4. 3. do 31. 3. 2020.
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VYHRAJ
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O
J
A
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H
SMEG
SPOTŘEBIČE

RENTU
Kupuj soutěžní balení Coca-Cola,
Coca-Cola zero, Fanta a Sprite a hraj
každý den o 10 stylových spotřebičů
SMEG od Potten & Pannen – Staněk.
www.coca-cola.cz

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

Soutěž probíhá od 2. 3. do 30. 4. 2020.

inzerce
217x122,5_NCP_albert.indd 1

31.01.20 12:42

30 000 Kč
10 LET

MĚSÍČNĚ
PO DOBU

UŽIJ SI
BOHATŠÍ
ŽIVOT!

Jak se s tát rentiérem
zjis títe na www.nescafe.cz
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LOBKOWICZ LEŽÁK
3x Chmelená dvanáctka

vo

e

šen
kva o

ŘEMESLNÉ
PIVO
S TRADICÍ
Lobkowicz ležák je tradiční české
pivo, jehož plnost a hořkost
dohromady vytvářejí chuťově
harmonický celek. Při výrobě se
používají výhradně kvalitní suroviny
tuzemského původu včetně našeho
vlastního kmene pivovarských
kvasnic. Pivo neobsahuje žádné
chmelové extrakty či jiné náhražky,
je to opravdová 3× chmelená
dvanáctka vařená na stupňovitost
12,2 %.

Alk. max. 4,7 % obj.,
hořkost 33 IBU
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Kup 2× jakoukoliv čokoládu
STUDENTSKÁ PEČEŤ.

Pošli SMS
s údaji z účtenky.

SOUTĚŽ PROBÍHÁ OD 4. DO 31. 3. 2020 NA VŠECH HYPE
HYPERMARKETECH A SUPERMARKETECH ALBERT.
VÍCE INFORMACÍ A ÚPLNÁ PRAVIDLA
PRAVIDL NA WWW.NESTLE.CZ.
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Okamžitá a dlouhotrvající
úleva od citlivých zubů
TIP

3krát vyšší ochrana při kombinaci
zubní pasty a ústní vody**

BEZPLASTOVÉ REŠENÍ
TUHÉ ŠAMPONY
A SPRCHOVÁ MÝDLA

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

007_Twix_Salted_Caramel_inzerce_Albert_217x122,5_TISK.indd 1

*značka elmex® je č.1 mezi zubními pastami doporučovaná německými a švýcarskými zubními lékaři. Na základě „Dental Tracking“ studie, které se účastnilo 300 zubních lékarů v Německu (2017) a 200 zubních lékarů ve Švýcarsku (2017).
**Je klinicky prokázané, že při dodatečném použití k zubní pastě elmex® SENSITIVE poskytuje ústní voda 3krát vyšší ochranu před kazy v krčkové oblasti.
Pro okamžitou úlevu od bolesti aplikujte špičkou prstu přímo na citlivý zub a jemně masírujte po dobu jedné minuty dvakrát denně.
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BELLA

SUPER
CENA

Dětské pleny a podložky
HAPPY a PANDA

Dámská hygiena
BELLA 4 TEENS,
BELLA PERFECTA
a kosmetika BELLA COTTON

V HYPERMARKETECH

AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ

ALBERT
NYNÍ V AKČNÍ
NABÍDCE

OD 4. 3. DO 31. 3. 2020
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použití, 15 m sušící plochy = až 1,5 pračky
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Patentovaný systém zatahování šňůr do bočnic,
40 m šňůr = 4 pračky prádla, držák na zabetonování
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SLADKÁ TEČKA

KOMU SE NELENÍ,
TOMU SE ZELENÍ

Polevu můžete
oflambovat
a dozdobit
citronovou
kůrou

S příchodem jara jsou tu opět barvy
a konečně vše zase začne znovu žít!
Slunce vychází dřív, my nacházíme novou
sílu a s ní přichází i „zelené“ pečení!
Zapojte tentokrát do sladké
tečky i čerstvou zeleninu!

Ideální poměr
bílků a cukru
na polevu je
1 : 2.

CUKETOVÉ ŘEZY
SUROVINY:
500 g hladké mouky
300 g cukru krupice
½ vanilkového
pudinku
¾ lžičky sody
½ lžičky prášku do
pečiva
4 vejce

72

160 ml plnotučného
mléka
125 ml
slunečnicového
oleje
200 g cukety
1 citron
50 g nemletého
máku

Fotografie: Petra Novotná
Foodstyling: Adéla Srbová
Text: Adéla Srbová

Polevu můžete
opálit flambovací
pistolí a dozdobit
citronovou kůrou.

Foto: Petra Novotná
Foodstyling: Adéla Srbová
Text: Adéla Srbová
Nádobí a dekor: BUTLERS

1

koláč

70
min

+30

min
chladnutí

VEGET

POSTUP:
1. Smíchejte v míse prosátou mouku,
180 g cukru, pudink, sodu a prášek do
pečiva. V druhé míse smíchejte 2 vejce,
mléko a olej. Vlijte k moučné směsi
a dobře promíchejte, až se vše spojí.
2. Přidejte nahrubo nastrouhanou cuketu,
2 lžíce citronové šťávy, nastrouhanou
kůru z poloviny citronu a mák. Opatrně
vymíchejte v hladké těsto.
3. Těsto vlijte do formy na chlebíček

o rozměrech asi 36 × 14 cm vyložené pečicím
papírem a pečte 50 minut v troubě vyhřáté na
180 °C. Poté opatrně vyklopte na mřížku a nechte
zchladnout.
4. Na polevu vyšlehejte ve vodní lázni 2 bílky
a zbylý cukr. Šlehejte asi 7 minut, až poleva zbělá,
zdvojnásobí svůj objem a cukr se rozpustí. Poté
sundejte polevu z lázně a šlehejte dalších
10 minut. Polevu dejte do cukrářského sáčku.
5. Seřízněte horní část korpusu do roviny a překlopte
dnem vzhůru. Ozdobte polevou.

SLADKÁ TEČKA

Zdobte
jarními
květy
a čerstvým
ovocem.

ŠPENÁTOVÝ
DORT s jahodami
1

dort

80
min

+2

hod
tuhnutí

SUROVINY:
350 g čerstvého špenátu
3 vejce
275 g cukru krupice
240 ml slunečnicového
oleje
1 citron

VEGET

280 g hladké mouky
3 lžičky prášku do pečiva
250 g mascarpone
125 ml smetany ke
šlehání (33 %)
250 g jahod

korpus nechte zchladnout na mřížce a poté
podélně rozkrojte.
POSTUP:
3. Na krém krátce prošlehejte mascarpone se
1. Omyté špenátové listy rozmixujte na
zbylým cukrem. Až se cukr zapracuje, přilijte
pyré. V míse vyšlehejte vejce s 200 g
smetanu a vyšlehejte do nadýchaného
cukru do nadýchané světlé pěny.
krému. Omyjte jahody a 1/3 jich rozpulte.
Postupně do ní přilévejte olej a dobře
4. Dortovou formu vyložte pečicím papírem.
ho zapracujte. Přidejte špenátové pyré,
Vložte ½ korpusu a potřete 1 cm silnou
2 lžíce citronové šťávy, nastrouhanou
vrstvou krému. Po obvodu korpusu rozložte
citronovou kůru a lehce promíchejte.
rozpůlené jahody řezem ven, na střed
2. Prosejte mouku s práškem do pečiva
vyskládejte celé jahody špičkami nahoru.
a po lžících ji přimíchejte do tekuté směsi,
Jahody lehce zatlačte do krému, zatřete
až získáte hladké, nadýchané těsto. Vlijte
zbylým krémem a zakryjte druhou polovinou
do formy o průměru 20 cm vyložené
korpusu. Dort nechte alespoň 2 hodiny
pečicím papírem. Pečte asi 40 minut
ztuhnout v lednici.
v troubě vyhřáté na 170 °C. Upečený
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SLADKÁ TEČKA

ČERVENÁ BÁBOVKA
z řepy
1

bábovka

74

60
min

VEGET

SUROVINY:
½ grapefruitu
200 g červené řepy
250 g mandlí natural
2 vejce
200 g třtinového cukru
125 ml olivového oleje
375 g hladké mouky
3 lžičky prášku do pečiva
20 g másla
100 g moučkového cukru
1 lžička citronové šťávy

POSTUP:
1. Dobře omytý grapefruit nakrájejte i s kůrou na malé
kousky. Řepu oloupejte, nahrubo nastrouhejte
a vymačkejte z ní šťávu do malé misky. Mandle
rozmixujte najemno.
2. Do mixéru vložte grapefruit, vejce, třtinový cukr a olej
a rozmixujte na pastu. V míse smíchejte prosátou
mouku, rozmixované mandle a prášek do pečiva.
Přilijte pomerančovou pastu a dobře promíchejte.
Nakonec přidejte nastrouhanou řepu a spojte do těsta.

Vlijte do bábovkové formy vymazané máslem a pečte
asi 40 minut v troubě předehřáté na 180 °C.
3. Na polevu smíchejte moučkový cukr, citronovou
a 2 lžičky řepné šťávy. Hustotu polevy upravte
přidáním cukru nebo řepné šťávy tak, aby se vám
dobře nanášela a nestékala z povrchu bábovky.

SLADKÁ TEČKA

Ozdobte
nasekanými
pistáciemi,
kokosovými
chipsy nebo
čerstvým
ovocem.

ŘEPOVÝ TART
SUROVINY:
200 g červené řepy
2 sáčky ovocného čaje
3 plátky želatiny
150 g vlašských ořechů
70 g slunečnicových semínek
sůl
1 lžička mleté skořice
4 lžíce javorového sirupu
2 lžíce kokosového oleje
360 ml kokosového mléka
1 pomeranč

1

koláč

50
min

+2

hod
tuhnutí

BEZ
lepku

POSTUP:
1. Řepu oloupejte, rozdělte na čtvrtiny a vložte
do hrnce. Zalijte vodou a vařte asi 30 minut
doměkka. Odstavte z plotny, vložte čajové
sáčky a nechte 20 minut odstát. Želatinové
plátky ponořte do misky se studenou vodou.
2. Ořechy a semínka rozemelte nahrubo,
přidejte špetku soli, ½ lžičky skořice, 2 lžíce
sirupu a 1 lžíci oleje. Promíchejte do lepivého
těsta.
3. Obdélníkovou koláčovou formu 10 x 33 cm
vymažte zbývajícím kokosovým olejem, dno

vyložte pečicím papírem. Těsto namačkejte na dno
formy a do ¾ výšky bočních stěn. Pečte 12 minut
dozlatova v troubě vyhřáté na 175 °C. Upečený
korpus nechte vychladnout.
4. Do mixéru vložte uvařenou řepu, 60 ml nálevu
z řepy a čaje, kokosové mléko, zbylý sirup a skořici,
nastrouhanou kůru z ½ pomeranče a 2 lžíce
pomerančové šťávy. Promixujte do konzistentní
směsi. Přelijte do hrnce a přiveďte k varu. Odstavte
z plotny a vmíchejte nabobtnalou želatinu. Nechte
chvíli prochladnout a vlijte na korpus.
5. Koláč nechte alespoň 2 hodiny ztuhnout v lednici.
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Zažijte vzrušující pocit svobody za volantem nového SUV Peugeot 2008! Robustní a elegantní křivky, zvýšená světlá výška a charakteristický světelný podpis, tvořený Full LED světlomety
s kresbou lvích drápů, nenechají nové SUV projet bez povšimnutí. Technologie nejnovější generace PEUGEOT i-Cockpit® 3D a řada asistenčních systémů umožňujících poloautonomní řízení
naplňují vizi budoucnosti mobility. Dokonalý komfort a jízdu bez hranic si užijete díky automatické 8st. převodovce EAT8 a technologii Advanced Grip Control. Vybrat si můžete z výkonných
a úsporných motorů v dieselové, benzinové a plně elektrické variantě. Je jen na vás, jaké potěšení z jízdy si zvolíte!
Spotřeba a emise CO2 modelu 2008 v kombinovaném provozu 3,6–5,0 l/100 km, 97–114 g/km. Foto je
pouze ilustrativní. * Pětiletá značková záruka se skládá z běžné dvouleté záruky a následně ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 60 000 km.

