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LEPŠÍ DEN ZAČÍNÁ  
STYLOVOU SNÍDANÍ
LEPŠÍ DEN ZAČÍNÁ 

SBÍREJTE BODY

200 Kč = 1 BOD

10 BODŮ = SLEVA

NA SNÍDAŇOVÉ 

SETY

Akce platí ve všech prodejnách Albert od 3. 2. do 16. 3. 2021, nebo do vyprodání zásob v jednotlivých prodejnách.  
Více informací naleznete na www.albert.cz/snidane nebo u informací prodejen. KAHLA® is a registered trademark used under license by TCC Global N.V.

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

http://www.albert.cz/snidane
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ZDRAVÝ A CHUTNÝ

Zdroj vlákniny = min. 3 g na 100 g. Žitná vláknina přispívá k normální činnosti střev. V rámci vyvážené stravy a zdravého životního stylu.

enechte si ujít žádnou horkou 
novinku z lbertu díky na im 
pravidelným zprávám.  na 

elikonoce vám poradí žlutí 
vejcouni, co ve va em nákupním 
ko íku určitě nevynechat.

aké byste rádi jedli o něco 
zdravěji V lo ském roce jsme 
představili novinku v našem 
sortimentu – lynářský chléb  
– jemně mletý, celozrnný  
a s 3  vyšším obsahem vlákniny, 
který si u vás velmi rychle získal 
oblibu. A tak naši mistři pekaři 
přišli s novinkou – lynářským 
rohlíkem  žitným, bohatým na 
vlákninu a přitom nadýchaným 
a křupavým. rčitě stojí za to 
vyzkoušet

V Albertově
PEKAŘSTVÍ

CO UPEKLI NOVÉHO

Albert je znovu mezi 
nejlepšími v testu  nes. 

entokrát se na stupínku 
nejlepších objevil náš vaječný 
likér z řady a ohéma, 
kterým můžete pohostit 
nejednoho koledníka. íky 
jeho vyladěné receptuře je 
vidět, že naše mise dělat 
z dobrého to nejlepší  se 
skutečně daří.

Vaječný likér
LA BOHÉMA

ALBERT OP T V T ZE

Horké zprávy
Z ALBERTU

V rámci celé skupiny Ahold elhaize, a tedy také 
v obchodech Albert v eské republice jsme se zavázali 
přestat prodávat do roku 202  vejce z klecových chovů. 

polupracujeme s dodavateli, abychom přechod ještě 
urychlili. A jako novinku teď představujeme čerstvá 
vejce z volného výběhu Albert.

Nová vejce
Z VOLNÉHO VÝBĚHU

PLN E LIBY

Zprávy
Z ALBERTU
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NYNÍ I ROHLÍKNYNÍ I ROHLÍK

Zdroj vlákniny = min. 3 g na 100 g. Žitná vláknina přispívá k normální činnosti střev. V rámci vyvážené stravy a zdravého životního stylu.Zdroj vlákniny = min. 3 g na 100 g. Žitná vláknina přispívá k normální činnosti střev. V rámci vyvážené stravy a zdravého životního stylu.

NYNÍ I ROHLÍK

Nejraději mám velikonoční 
mazanec z Albertu, který 
denně zlátne v našich pecích.

Přijďte si pro čerstvá vejce 
z v�ného výběhu Albert.

oncem března startuje nová 
sběratelská kampa , díky které zajásá 
srdce nejednoho domácího kutila. 

nářadím osch se do jarních prací 
kolem domů a bytů totiž pouští samo. 
Najdete zde třeba univerzální vrtačku 
nebo akumulátorový šroubovák.  
Vzhůru do sbírání bodů za nákup.

Dejte se
S CHUTÍ DO JARA 
S NÁŘADÍM BOSCH

NOVÉ PRODUKTY

Tip na dárek
K VELIKONOCŮM

lehčete si velikonoční pečení a přidejte 
do košíku hotová těsta Albert. Vybírat 
můžete perníkové, linecké nebo linecké 
oříškové a upéct třeba duhové sušenky, 
recept najdete na straně 31.

Hody, hody doprovody,
DEJTE VEJCE PERNÍKOVÝ…

NOVÉ PRODUKTY

Připravte zdravou a originální svačinku, pošlete 
nám přihlášku, která bude obsahovat recept, 
postup přípravy svačiny a otku. vé recepty 
můžete posílat od 12. 2. do 12. 4. 2021.
 

rajeme o velké zážitkové i materiální ceny
Více na www.zdrava5.cz 

Celostátní kuchařská soutěž 
PRO DĚTI JE OPĚT TADY! 

FINÁLE ZDRAVÉ 5

Těsto Albert  
perníkové

Těsto Albert  
linecké

Těsto Albert  
linecké oříškové

TIPY ALBERTU
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ZPRÁVY  
Z ALBERTU

Velikonoční nadílka nemusí 
být jen kraslice a čok ády. 
Darujte dárkovou kartu 
z Albertu, která vykouzlí 
úsměv na tváři.

Noví pomocníci pro 
všechny kutily.
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ZPRÁVY  
Z ALBERTU
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ítíte se po dlouhé zimě bez ener ie, a jak se 
říká, bez ávy  Tak zajděte do na í Tržnice 
a nabijte se ener ií a vitaminy. yzkou ejte 

třeba salát z jahod, penátu, ořechů  
a brusinek. íky zálivce z olivového oleje tělo 
vitaminy dobře vstřebá a vám se budou jarní 

navy vyhýbat obloukem.  

Jahody

Sušené brusinky

Vlašské ořechy

Jarní  
cibulkacibulka
> pomáhám 
vás chránit před 
nachlazením. 
Obsahuji vitamin C  
a také hodně vlákniny 
pro dobré zažívání.

Vlašské ořechy
>  tvar našeho jádra připomíná mozek a jeho funkci 
prospíváme. Díky rostlinným omega-3 mastným 
kyselinám můžeme pomáhat redukovat cholesterol  
a díky antioxidantům můžeme zpomalovat stárnutí.

JahodyJahody

a také hodně vlákniny 

> svým tvarem 
připomínáme srdce a látky 
v nás mají na srdce a krev 
pozitivní vliv. Jsme nabité 
vitaminem C, antioxidanty 
a vlákninou. 

Sušené brusinky
> pomáháme při prevenci problémů 
s močovými cestami. Obsahujeme 
vitaminy B, C, E a K. Pokud držíte dietu, 
tak s mírou, máme vyšší energetickou 
hodnotu. 

Sezonně  
V TRŽNICI  
U ALBERTA
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Sezonně  
V TRŽNICI  
U ALBERTA

SUROVINY:
5 lžic olivového oleje

 lžíce balsamikového octa
1 lžíce medu
1 limeta
sůl
pepř
1  g sýra eta 

5  g jahod
½ červené cibule
½ svazku ředkviček
1 jarní cibulka
5  g vlašských ořechů 
5  g para ořechů
5  g sušených brusinek
1 5 g baby špenátu

 hrsti čerstvé bazalky
4  g slunečnicových semínek

POSTUP:
1.  řipravte dresink z olivového 

oleje, balsamikového octa, 
medu a š ávy z limety  
a metličkou ho vyšlehejte 
v misce. le chuti přidejte sůl, 
pepř a dejte stranou. 

2.  Fetu vyjměte z obalu  
a nechte na ubrousku odsát 
přebytečnou vodu. Mezitím 
podélně nakrájejte omyté 
jahody na čtvrtiny, oloupanou 
červenou cibuli na nudličky, 
omyté ředkvičky na tenké 
plátky a očištěnou jarní cibulku 
na kolečka. ár koleček cibulky 
odložte na zdobení salátu  
a ořechy nahrubo nasekejte. 

3.  ahody nechte stranou  
a nakrájenou zeleninu dejte  
do salátové mísy. řisypte 
množství ořechů, nadrobené 
ety a brusinek. resink ještě 

jednou promíchejte, přelijte jím 
suroviny v míse a zamíchejte.

4.  o mísy vsypte špenát, bazalku  
a jahody. Opět opatrně 
míchejte, aby se listy 
nepolámaly. 

5.  řed podáváním salát 
zasypte zbylou etou, 
ořechy, brusinkami, nasucho 
opraženými slunečnicovými 
semínky a zbylou jarní cibulkou.

JAHODOVOŠPENÁTOVÝ  
SALÁT o e   ink i
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SEZONNĚ V TRŽNICI
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JAHODOVOŠPENÁTOVÝ  
SALÁT o e   ink i

4
porce

25
min

VEGET
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SEZONNĚ V TRŽNICI



Fotografie: L cie ermá ová
Foodstyling: Bára os ová osorja ová, zana t ni ová
Text: Bára os ová osorja ová

Vyzkoušejte rychlé recepty, které jsou navíc 
z jednoho hrnce, pánve nebo pekáčku, a tak 

neztratíte čas ani mytím nádobí.

Veškeré suroviny na Rychlé recepty 
najdete v tomto seznamu. Nakupte 
tak na celý týden.

Rychlé 
RECEPTY
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Rychlé receptyreceptyrecepty
 DO
30 MINUT

z jednoho hrnce

TRŽNICE U ALBERTA:
ZELENINA
400 g brambor typu B
500 g brambor typu C
5 stroužků česneku
½ červené cibule
1 šalotka

 mrkví
15  g předvařené 
červené řepy
1 kadeřavá kapusta
1 červená paprika
1 5 g cherry rajčat mix
1 květák

 svazky jarní cibulky
1  g baby špenátu

 cm zázvoru
 g mraženého hrášku

OVOCE 
1 citron
1 mango
1 avokádo
1 pomeranč

BYLINKY
 hrsti čerstvého kopru

1 hrst čerstvé petrželky

MLÉČNÉ VÝROBKY:
5 g másla

80 g sýra  
parmazánového typu 

1  ml smetany  
na vaření 1  %
1  ml smetany 1 %

 vejce
15  g strouhaného 
eidamu 

 uzená to u N  io
 
 
SPÍŽ: 
OCHUCOVADLA 
sůl
1 5 ml olivového  
oleje N  io
4 lžíce sezamového oleje

 kostky zeleninového 
buj nu 
1 lžička medu
1 lžíce s jové omáčky

KOŘENÍ 
pepř
½ lžičky mletého 
muškátového květu

TRVANLIVÉ 
 g sterilované cizrny

1  g kaparů ve 
slanokyselém nálevu

 g těstovin  
mušlí velkých

 g mrkvové 
přesnídávky

 g dý ových semínek
4  g sušených brusinek

 g bílého sezamu

Nákupní seznam
Z ALBERTU

OSTŘE SLEDOVANÉ MASO: 
 g letů lososa s kůží Albert
 g mletého masa vepřového  hovězího Albert

1 hovězí pečeně sous vide s černým česnekem Albert 
Excellent 

Fotografie: L cie ermá ová
Foodstyling: Bára os ová osorja ová, zana t ni ová
Text: Bára os ová osorja ová

Veškeré suroviny na Rychlé recepty 
najdete v tomto seznamu. Nakupte 

 hrsti čerstvého kopru
1 hrst čerstvé petrželky

MLÉČNÉ VÝROBKY:
5 g másla

80 g sýra 
parmazánového typu

OSTŘE SLEDOVANÉ MASO:
 g letů lososa s kůží Albert
 g mletého masa vepřového  hovězího Albert

1 hovězí pečeně sous vide s černým česnekem Albert 
Excellent 
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KAPUSTOVÝ SALÁT 
k o  e inke

SUROVINY:
 g sterilované 

cizrny
 mrkve

15  g předvařené 
červené řepy
1 mango
1 avokádo
5 listů kapusty
sůl
1 pomeranč
1 cm zázvoru

 g mrkvové 
přesnídávky
1 lžička medu

 ml olivového oleje 
N  io
pepř

 g dý ových 
semínek
4  g sušených 
brusinek
1  g bílého sezamu

POSTUP:
1.  izrnu sce te,  omyté mrkve nastrouhejte 

nahrubo a řepu nakrájejte na plátky 
půlměsíčků. užinu oloupaného manga 
nakrájejte na kostky, oloupané avokádo na 
plátky a dejte stranou.

2.  dobře omytých vnějších listů kapusty 
vykrojte stvoly, nahrubo nakrájejte a pak je 

 minuty povařte v osolené vodě. ce te, 
propláchněte ledovou vodou a nechte 
okapat. 

3.  Mezitím připravte dresink. Ostrým nožíkem 
odkrájejte z pomeranče slupku až na dužinu. 
Všechny měsíčky dužiny vykrojte nad miskou, 
aby se zachytila š áva, a dejte je stranou. 

achycenou š ávu vlijte do mixéru a zbylé 
torzo pomeranče do něj také vymačkejte. 

řidejte nahrubo nakrájenou omytou mrkev, 
oloupaný zázvor, vlijte mrkvovou přesnídávku, 
med, olej a dle chuti osolte a opepřete.

4.  Okapanou kapustu dejte do mísy. řisypte 
cizrnu, pokládejte zeleninu a ovoce, dý ová 
semínka, brusinky a lehce promíchejte.

5.  řed podáváním přelijte dresinkem a posypte 
sezamem.

4
porce

30
min

1 porce obsahuje  ENE E   kcal, 1  % / A A   g, 15 % /   g, 5 % / L OV N  1  g, 14 % 11
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KAPUSTOVÝ SALÁT 
k o  e inke

KAPUSTOVÝ SALÁT 
k o  e inke

SUROVINY:
 g sterilované 

cizrny
 mrkve

15  g předvařené 
červené řepy
1 mango
1 avokádo
5 listů kapusty
sůl
1 pomeranč
1 cm zázvoru

 g mrkvové 
přesnídávky
1 lžička medu

 ml olivového oleje 
N  io
pepř

 g dý ových 
semínek
4  g sušených 
brusinek
1  g bílého sezamu

k o  e inke

 ml olivového oleje 

1  g bílého sezamu

POSTUP:
1.  izrnu sce te,  omyté mrkve nastrouhejte 

nahrubo a řepu nakrájejte na plátky 
půlměsíčků. užinu oloupaného manga 
nakrájejte na kostky, oloupané avokádo na 
plátky a dejte stranou.

2.  dobře omytých vnějších listů kapusty 
vykrojte stvoly, nahrubo nakrájejte a pak je 

 minuty povařte v osolené vodě. ce te, 
propláchněte ledovou vodou a nechte 
okapat. 

izrnu sce te,  omyté mrkve nastrouhejte 

půlměsíčků. užinu oloupaného manga 
nakrájejte na kostky, oloupané avokádo na 

vykrojte stvoly, nahrubo nakrájejte a pak je 
 minuty povařte v osolené vodě. ce te, 

3.  Mezitím připravte dresink. Ostrým nožíkem 
odkrájejte z pomeranče slupku až na dužinu. 
Všechny měsíčky dužiny vykrojte nad miskou, 
aby se zachytila š áva, a dejte je stranou. 

achycenou š ávu vlijte do mixéru a zbylé 
torzo pomeranče do něj také vymačkejte. 

řidejte nahrubo nakrájenou omytou mrkev, 
oloupaný zázvor, vlijte mrkvovou přesnídávku, 
med, olej a dle chuti osolte a opepřete.

4.  Okapanou kapustu dejte do mísy. řisypte 
cizrnu, pokládejte zeleninu a ovoce, dý ová 
semínka, brusinky a lehce promíchejte.

5.  řed podáváním přelijte dresinkem a posypte 
sezamem.

KAPUSTOVÝ SALÁT KAPUSTOVÝ SALÁT 
k o  e inkek o  e inke

4
porce

30
min

1 porce obsahuje  ENE E   kcal, 1  % / A A   g, 15 % /   g, 5 % / L OV N  1  g, 14 %

VEGET

11
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RESTOVANÉ  TOFU
ní elenino

SUROVINY:
 uzená to u N  io

1 červená paprika
1 mrkev
4 listy kapusty

 stroužky česneku

1 jarní cibulka
cm kousek zázvoru

4 lžíce sezamového oleje
1 lžíce s jové omáčky
sůl
1  g bílého sezamu

4 lžíce sezamového oleje
1 lžíce s jové omáčky

POSTUP:
1.  o u vyjměte z obalů a nechte na ubrousku chvíli odsát vodu. Omytou 

papriku a mrkev nakrájejte na nudličky, z omytých listů kapusty vykrojte 
stvol a pokrájejte je nahrubo, oloupaný česnek s očištěnou jarní cibulkou 
na plátky a oloupaný zázvor najemno. Nakonec to u nakrájejte na kostky.

2.  ozehřejte hlubokou nebo ok pánev a vlijte olej. Vsypte zázvor a česnek, 
rychle promíchejte a přidejte kapustu, mrkev, papriku a to u. vyšte plamen 
a za stálého míchání opékejte 4 minuty. Vlijte s jovou omáčku a restujte 
další  minuty. 

3.  le chuti dosolte a vsypte jarní cibulku. romíchejte a podávejte zasypané 
sezamem.

4
porce

30
min

1 porce obsahuje  ENE E   kcal, 14 % / A A   g,  % /   g, 5 % / L OV N  15 g, 1 %

VEGETVEGET

K teplému tofu salátu podávejte 
vlasové rýžové nudle nebo vařenou 
jasmínovou rýži.

12

K teplému tofu salátu podávejte 
vlasové rýžové nudle nebo vařenou 
jasmínovou rýži.

RYCHLÉ RECEPTY
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ZAPEČENÁ ZELENINA
n  o í

n  če n  če nek
4

porce
30
min

POSTUP:
1.  Omytý květák rozeberte a nasekejte na drobné růžičky. Oloupanou 

cibuli nakrájejte na měsíčky a omytou mrkev na kolečka. arní 
cibulky očistěte, přepulte a podélně rozkrojte.

2.  o zapékací mísy vytřené olejem vsypte zeleninu 
kromě jarních cibulek. Osolte a rukama 
promíchejte. 

3.  Ve střední misce ručním mixérem 
vyšlehejte smetanu s vejci, 
špetkou soli, pepřem, 
muškátovým květem a 2/3 
množství sýra. měsí přelijte 
zeleninu v zapékací míse a ještě 
ji svrchu zasypte zbylým sýrem. 
Vložte do trouby předehřáté na 
1  .

4.  Otevřete obal s hovězím sous 
vide a vyjměte maso. Vidličkami je 
natrhejte na menší kousky. o 
1  minutách pečení zeleninu 
zasypte jarní cibulkou i trhaným 
masem. eště 1  minut dopékejte.

5.  odávejte posypané nasekanou 
petrželkou.

1 porce obsahuje  ENE E  4 5 kcal  % / A A  15 g,  % /   g, 41 % / L OV N   g, 54 %

SUROVINY:
1 květák
½ červené cibule

 mrkve
 jarní cibulky

 lžíce olivového oleje
sůl
1  ml smetany na 
vaření 1  %

 vejce

pepř
 lžičky mletého 

muškátového květu
15  g strouhaného 
eidamu 

1 hovězí pečeně sous 
vide s černým česnekem 
Albert Excellent
1 hrst čerstvé petrželky

13
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ZAPEČENÁ ZELENINA
n  o í

n  če n  če nek
4

porce
30
min

POSTUP:
1.  Omytý květák rozeberte a nasekejte na drobné růžičky. Oloupanou 

cibuli nakrájejte na měsíčky a omytou mrkev na kolečka. arní 
cibulky očistěte, přepulte a podélně rozkrojte.

2.  o zapékací mísy vytřené olejem vsypte zeleninu 
kromě jarních cibulek. Osolte a rukama 
promíchejte. 

3.  Ve střední misce ručním mixérem 
vyšlehejte smetanu s vejci, 
špetkou soli, pepřem, 
muškátovým květem a 2/3 
množství sýra. měsí přelijte 
zeleninu v zapékací míse a ještě 
ji svrchu zasypte zbylým sýrem. 
Vložte do trouby předehřáté na 
1  .

4.  Otevřete obal s hovězím sous 
vide a vyjměte maso. Vidličkami je 
natrhejte na menší kousky. o 
1  minutách pečení zeleninu 
zasypte jarní cibulkou i trhaným 
masem. eště 1  minut dopékejte.

5.  odávejte posypané nasekanou 
petrželkou.

1 porce obsahuje  ENE E  4 5 kcal  % / A A  15 g,  % /   g, 41 % / L OV N   g, 54 %

SUROVINY:
1 květák
½ červené cibule

 mrkve
 jarní cibulky

 lžíce olivového oleje
sůl
1  ml smetany na 
vaření 1  %

 vejce

pepř
 lžičky mletého 

muškátového květu
15  g strouhaného 
eidamu 

1 hovězí pečeně sous 
vide s černým česnekem 
Albert Excellent
1 hrst čerstvé petrželky

BEZ
lepku

13
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1 porce obsahuje  ENE E   kcal, 1  % / A A   g, 14 % /   g,  % / L OV N  11 g, 1  %

PEČENÝ LOSOS
n  k   en
SUROVINY:
400 g brambor 
typu B
4  g másla

 stroužky česneku
sůl
pepř

 g letů lososa 
s kůží Albert

1 bio citron
 g mraženého 

hrášku
 g baby špenátu

1  g kaparů ve 
slanokyselém nálevu

 hrsti čerstvého 
kopru

POSTUP:
1.  Vyberte menší brambory, omyjte je a ve 

slupce nakrájejte podélně na čtvrtiny a větší 
kusy ještě přepulte. Vsypte do zapékací 
mísy spolu s  g másla, rozmělněným 
česnekem, dle chuti osolte, opepřete 
a zlehka prsty promíchejte.

2.  Na brambory položte osolené a opepřené 
lososové lety. Omytý citron nakrájejte na 

plátky, položte na lososa i s plátky zbylého 
másla a zakryjte alobalem. Vložte do trouby 
předehřáté na   a pečte 15 minut. 

3.   o 15 minutách odkryjte a lososa 
rovnoměrně podsypte hráškem, špenátem 
a kapary. Nezakryté dopékejte 1  minut 
dozlatova.

4.  řed podáváním zasypte čerstvým koprem.

4
porce

30
min

BEZ
lepku

1 porce obsahuje  ENE E  41  kcal, 1 % / A A   g, 1  % /  1  g,  % / L OV N   g, 51 %

Lososi Albert s označením  ASC pocházejí 
výhradně z udržitelného ryb�ovu nebo farem 
splňujících nejpřísnější standardy chovu.

14

RYCHLÉ RECEPTY

Lososi Albert s označením  ASC pocházejí 
výhradně z udržitelného ryb�ovu nebo farem 
Lososi Albert s označením  ASC pocházejí 
výhradně z udržitelného ryb�ovu nebo farem 
Lososi Albert s označením  ASC pocházejí 

splňujících nejpřísnější standardy chovu.
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1 porce obsahuje  ENE E  5 kcal, 44 % / A A  4  g, 1  % /  4 g, 1  % / L OV N   g, 41 %

4
porce

30
min

ŠPENÁTOVÉ MUŠLE 
le  e

SUROVINY:
 lžíce olivového oleje

1  g másla
1 šalotka
1 stroužek česneku

 g mletého masa 
vepřového  hovězího Albert

 lžičky mletého 
muškátového květu
sůl
pepř

 g těstovin mušlí 
4  ml vody
1 kostka zeleninového 
buj nu
1 5 g cherry rajčat mix

 g baby špenátu
 g sýra parmazánového 

typu

POSTUP:
1.  Ve velké, hluboké pánvi rozehřejte olej s máslem a vsypte 

oloupanou, najemno nakrájenou šalotku. estujte  minuty 
a přisypte oloupaný, rozmělněný česnek. o další minutě vsypte 
maso, muškátový květ, osolte, opepřete a opékejte 5 minut.

2.  masu nasypte těstoviny a podlijte vše  ml vody. řidejte 
rozmělněný buj n a vařte za občasného míchání 4 minuty. oté 
přidejte ke směsi přepůlená cherry rajčata a dolijte zbytek vody. 
Vařte další 4 minuty.

3.  dyž těstoviny změknou, vmíchejte špenát.
4.  řed podáváním těstoviny posypte nahrubo strouhaným sýrem.

1 porce obsahuje  ENE E  4  kcal,  % / A A  1 g, 4 % /  5 g,  % / L OV N   g, 45 %

RYCHLÉ RECEPTY

15

10_17_AM_0321_RR_v5.indd   15 16.02.21   12:10



1 porce obsahuje  ENE E  5 kcal, 44 % / A A  4  g, 1  % /  4 g, 1  % / L OV N   g, 41 %1 porce obsahuje  ENE E  5 kcal, 44 % / A A  4  g, 1  % /  4 g, 1  % / L OV N   g, 41 %

4
porce

30
min

ŠPENÁTOVÉ MUŠLE 
le  e

1 porce obsahuje  ENE E  5 kcal, 44 % / A A  4  g, 1  % /  4 g, 1  % / L OV N   g, 41 %

SUROVINY:
 lžíce olivového oleje

1  g másla
1 šalotka
1 stroužek česneku

 g mletého masa 
vepřového  hovězího Albert

 lžičky mletého 
muškátového květu
sůl
pepř

 g těstovin mušlí 
4  ml vody
1 kostka zeleninového 
buj nu
1 5 g cherry rajčat mix

 g baby špenátu
 g sýra parmazánového 

typu

1 porce obsahuje  ENE E  5 kcal, 44 % / A A  4  g, 1  % /  4 g, 1  % / L OV N   g, 41 %1 porce obsahuje  ENE E  5 kcal, 44 % / A A  4  g, 1  % /  4 g, 1  % / L OV N   g, 41 %

POSTUP:
1.  Ve velké, hluboké pánvi rozehřejte olej s máslem a vsypte 

oloupanou, najemno nakrájenou šalotku. estujte  minuty 
a přisypte oloupaný, rozmělněný česnek. o další minutě vsypte 
maso, muškátový květ, osolte, opepřete a opékejte 5 minut.

2.  masu nasypte těstoviny a podlijte vše  ml vody. řidejte 
rozmělněný buj n a vařte za občasného míchání 4 minuty. oté 
přidejte ke směsi přepůlená cherry rajčata a dolijte zbytek vody. 
Vařte další 4 minuty.

3.  dyž těstoviny změknou, vmíchejte špenát.
4.  řed podáváním těstoviny posypte nahrubo strouhaným sýrem.

1 porce obsahuje  ENE E  5 kcal, 44 % / A A  4  g, 1  % /  4 g, 1  % / L OV N   g, 41 %1 porce obsahuje  ENE E  5 kcal, 44 % / A A  4  g, 1  % /  4 g, 1  % / L OV N   g, 41 %1 porce obsahuje  ENE E  5 kcal, 44 % / A A  4  g, 1  % /  4 g, 1  % / L OV N   g, 41 %1 porce obsahuje  ENE E  5 kcal, 44 % / A A  4  g, 1  % /  4 g, 1  % / L OV N   g, 41 %
1 porce obsahuje  ENE E  4  kcal,  % / A A  1 g, 4 % /  5 g,  % / L OV N   g, 45 %

RYCHLÉ RECEPTY
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1 porce obsahuje: ENERGIE: 200 kcal, 10 % / SACHARIDY: 22 g, 9 % / TUKY: 12 g, 19 % / BÍLKOVINY: 3 g, 4 %

BRAMBOROVÁ 
POLÉVKA
s jarní cibulkou

SUROVINY:
1 svazek jarní cibulky
15 g másla
500 g brambor typu C
sůl

pepř
1 l vody
1 kostka zeleninového 
bujónu
100 ml smetany (31 %)

POSTUP:
1. �Očištěnou�jarní�cibulku�nakrájejte�na�kolečka 

a malou hrst nechte stranou na ozdobu. V hrnci 
rozpusťte�máslo�a�přidejte�kolečka�jarní�cibulky.�
Restujte na mírném ohni 5 minut.

2.��Vsypte�na�kostičky�nakrájené�oloupané�
brambory,�osolte,�opepřete�a�restujte�dalších�
5�minut.�Vlijte�vodu,�vsypte�rozmělněný�bujón,�
přiveďte�k�varu�a�nechte�dusit�10�minut.�

3. �Polévku�rozmixujte�tyčovým�mixérem�dohladka,�
zjemněte�smetanou�a�dle�chuti�dosolte.

4. �Před�podáváním�posypte�cibulkou.

4
porce

25
min

16
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Máte-li doma sáček s celým čtyřbarevným 
pepřem, vyberte pár kuliček červeného, 
jemně je podrťte a dozdobte světlou p�évku.

17
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otogra e: Vladimír imický / oodstyling: Ad la rbová / Te t: Ad la rbová, ateřina rásná
ekorstyling: va Justichová / Nádobí a dekor: utlers

Komu se nelení, tomu se zelení. Proto 
pozvěte letos na elikonoce jaro do 

domu s otevřenou náručí a vykouzlete 
paletu barev, která vám zvedne náladu, 

udělá dobře na du i a také zachutná. 
alé radosti, hlavně pokud je připravíte 
pro druhé, jsou jedním z nejlep ích 

receptů na splín a dodají vám dávku 
jarní ener ie a optimismu.
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Velikonoční
VĚNEC NA DVEŘE

POTŘE UJETE
kruhový slaměný věnec  
s průměrem  cm
slámu nebo přírodní lýko
přírodní provázek
bílá vejce
křepelčí vejce
barvu na vajíčka / potravinářské 
barvivo
tavnou pistoli
pastelovou stuhu

1.  ruhový základ na věnec 
obalte dokola lýkem, které 
připevněte provázkem. 

2.  Vy ouklá bílá vajíčka obarvěte 
barvou na vejce nebo potra-
vinářským barvivem a nechte 
uschnout. 

3.  Vy ouklá křepelčí vajíčka také 
obarvěte a nechte uschnout. 

4.  omocí tavné pistole lepte 
suchá vajíčka k připravenému 
věnci.

5.  tuhu navažte na věnec  
a zavěste třeba na dveře.

Velikonoční 
SPECIÁL

S chutí  
POZVĚTE JARO DÁLE

Velikonoční
SPECIÁL

Hnízdečka? 
Vykouzlíte je snadno  
z vy ouklých bílých vajec. vnitř 
hnízdo vystelte přírodním lýkem 
nebo slámou a dovnitř posa te 
vy ouklé kropenaté křepelčí 
vajíčko. Otvor na hnízdečka 
vytvořte jemným klepáním 
pevnější jehlou do boku 
vy ouklého vajíčka.

Perníkoví vejcouni, jahodové 
cupcaky, avnatá nádivka, 
hnízdečka zavě ená na větvičce  
a spousta pastelových barev. To je 
recept na veselé elikonoce.

Obyčejná jmenovka? 
Ne, prostřete stůl zvesela  
a pozvaným hostům vytvořte  
osobního perníkového vejcouna. 

19

VELIKONOČNÍ
SPECIÁL

Prostřete 
JARNÍ MENU
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a spousta pastelových barev. To je 
recept na veselé elikonoce.

Obyčejná jmenovka? 
Ne, prostřete stůl zvesela  
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VELIKONOČNÍ
SPECIÁL

Prostřete 
JARNÍ MENU

Ne, prostřete stůl zvesela 
a pozvaným hostům vytvořte 
osobního perníkového vejcouna. 
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VELIKONOČNÍ
SPECIÁL

NAKLÁDANÁ 
VEJCE
Devil’s egg

ŘEPNÁ 
s vajíčkovou náplní
SUROVINY:
2 vejce

5  ml nakládané červené řepy
1  ml jablečného octa
4  g třtinového cukru
1  kuliček černého pepře
sůl
5  g čerstvého krémového sýra
5  g majonézy
½ lžičky kari koření
mletá pálivá paprika 
1 lžíce dijonské hořčice
pepř

20

KURKUMOVÁ 
s avokádovou náplní
SUROVINY:
2 vejce

5  ml vody
1  ml jablečného octa
4  g třtinového cukru
1  kuliček černého pepře
sůl
1 lžička kurkumy
½ avokáda
5  g čerstvého krémového sýra
1 citron
pepř
1 snítka čerstvého koriandru

POSTUP: 
1.  V hrnci přive te vodu k varu, přidejte vejce a vařte  

1  minut. 
2.  Vejce zchla te ve studené vodě a oloupejte. ozkrojte 

je napůl, lžící vyjměte žloutky a uložte je do lednice.
3.  Nálev z řepy vlijte do hrnce, přidejte ocet, cukr, kuličky 

pepře, lžičku soli a přive te k varu. 
4.  táhněte z ohně, přelijte do zavařovací sklenice  

a nechte zchladnout. 
5.  ak do nálevu vložte bílky a nechte je naložené mini-

málně  hodin. 
6.  Až budou vejce zabarvená, připravte nápl . o misky 

vložte připravené žloutky, čerstvý krémový sýr, majo-
nézu, ½ lžičky soli, kari, špetku mleté papriky, hořčici, 
špetku pepře a vše spolu vidličkou utřete dohladka. 

7.  řendejte do cukrářského pytlíku se stříkací špičkou  
a pl te obarvená vejce.

POSTUP: 
1.  V hrnci přive te vodu k varu, 

přidejte vejce a vařte 1  minut. 
2.  Vejce zchla te ve studené vodě 

a oloupejte. ozkrojte je napůl, 
lžící vyjměte žloutky a uložte je do 
lednice.

3.  Vodu vlijte do hrnce, přidejte ocet, 
cukr, kuličky pepře, 1 lžičku soli, 1 
lžičku kurkumy a přive te k varu. 

4.  táhněte z ohně, přelijte do 
zavařovací sklenice a nechte 
zchladnout. 

5.  o studeného nálevu vložte bílky 
a nechte je naložené minimálně 

 hodin. 
6.  řipravte nápl . o misky vložte 

připravené žloutky, oloupané, na 

kostičky nakrájené avokádo, čers-
tvý krémový sýr, 1 lžičku citronové 
š ávy, ½ lžičky soli, špetku pepře, 
nasekaný omytý koriandr a vše 
spolu utřete vidličkou dohladka.

7.  řendejte do cukrářského pytlíku 
se stříkací špičkou a pl te obar-
vená vejce.

VEGET12
porcí

90
min

+8
hod 

odležení
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VELIKONOČNÍ
SPECIÁL

VELIKONOČNÍ 
KRASLICE
 e

SUROVINY:
5  g žervé 

 stroužky česneku
1 lžička orcesterské omáčky
pepř

 g čedaru
 g sušených brusinek
 g vlašských ořechů

½ svazku pažitky
 balení slaných krekrů

1  g řeřichy

POSTUP: 
1.  o misky dejte žervé, oloupaný, 

prolisovaný česnek, orcesterskou 
omáčku, špetku pepře a vše spolu 
promíchejte. Nakonec přidejte 
nahrubo nastrouhaný čedar  
a zamíchejte.

2.  Na servírovací talíř lžící postupně 
nandejte připravenou směs  
a vytvarujte z ní vejce. 

3.  omazánku ozdobte jako velikonoční 
kraslici dle obrázku nasekanými 
brusinkami, ořechy a pažitkou.

4.  odávejte se slanými krekry  
a ozdobené čerstvou řeřichou.

1
kraslice

30
min
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VELIKONOČNÍ
SPECIÁL

VELIKONOČNÍ 
KRASLICE
 e

SUROVINY:
5  g žervé 

 stroužky česneku
1 lžička orcesterské omáčky
pepř

 g čedaru
 g sušených brusinek
 g vlašských ořechů

½ svazku pažitky
 balení slaných krekrů

1  g řeřichy

POSTUP: 
1.  o misky dejte žervé, oloupaný, 
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omáčku, špetku pepře a vše spolu 
promíchejte. Nakonec přidejte 
nahrubo nastrouhaný čedar  
a zamíchejte.

2.  Na servírovací talíř lžící postupně 
nandejte připravenou směs  
a vytvarujte z ní vejce. 

3.  omazánku ozdobte jako velikonoční 
kraslici dle obrázku nasekanými 
brusinkami, ořechy a pažitkou.

4.  odávejte se slanými krekry  
a ozdobené čerstvou řeřichou.

1
kraslice

30
min

VEGET



CHŘESTOVÉ  
„CAPPUCCINO“  
 k o   
l nino  
4

porce
40
min

BEZ
lepku
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VELIKONOČNÍ
SPECIÁL

SUROVINY:
1 svazek zeleného chřestu
20 ml olivového oleje
1 cibule
1 l vody
1 zeleninový buj n
1  g anglické slaniny  plátky
15 g másla

 ml smetany 1 %
5  g baby špenátu

POSTUP: 
1.  hřest očistěte a odřízněte dřevnaté 

konce. Nakrájejte na kousky a hlavičky 
chřestu odložte stranou. 

2.  V hrnci na rozpáleném oleji orestujte 
oloupanou, najemno nakrájenou cibu-
li, přidejte chřest bez hlaviček, zalijte 
vodou, vsypte rozdrobený buj n a na 
mírném ohni vařte  minut.

3.  Mezitím na plech vyložený pečicím pa-
pírem rozložte plátky slaniny, překryjte 
je dalším listem pečicího papíru  

a zatěžkejte druhým plechem. Vložte 
do trouby a pečte 15 minut na 1  .

4.  lavičky chřestu krátce orestujte  
v pánvi na rozehřátém másle. Vložte je 
do misky a dejte stranou.

5.  o hrnce přilijte smetanu a povař-
te. Odstavte z plotny, přidejte baby 
špenát, promíchejte a směs rozmixujte 
tyčovým mixérem. 

6.  otovou polévku přelijte do hrnků. 
odávejte ozdobené hlavičkou chřestu 

a nalámanými slaninovými chipsy.
23

VELIKONOČNÍ
SPECIÁL

NÁDIVKA 
 Velikonoční 

šunkou 

SUROVINY:
1  tukových rohlíků 
7 vajec NP Bio

5  ml plnotučného mléka 
NP Bio
½ lžičky muškátového oříšku
1 lžička soli

pepř 
4  g Velikonoční šunky Albert

 g sádla
1 hrst čerstvé pažitky

 snítky čerstvé petrželky
½ lžičky prášku do pečiva
1  g másla

POSTUP: 
1.  ohlíky nakrájejte na drobné kostič-

ky, vložte je do velké mísy a odložte 
stranou. 

2.  Ve druhé misce metličkou vyšlehej-
te vejce spolu s mlékem, přidejte 
muškátový oříšek, sůl a pepř. Vajíčko-
vou směsí přelijte nakrájené kostičky 
rohlíků a dobře promíchejte, aby 
nasákly tekutinu. 

3.  Omytou šunku nakrájejte na kostičky. 
ozpalte pánev, vložte sádlo  

a zprudka kostičky opékejte ze všech 
stran. akto připravenou šunku dejte 
stranou a nechte vychladnout. 

4.  o mísy k rohlíkům přidejte opeče-
nou šunku, omyté, nasekané bylinky 
a prášek do pečiva. 

5.  ulatou ormu o průměru  cm 
vymažte máslem. Vlijte do ní směs na 
nádivku a dobře umačkejte do všech 
krajů. akto připravenou nádivku 
pečte v troubě předehřáté na   
po dobu  minut dozlatova.

16
porcí

90
min

Zkuste přidat snítku 
něčeho čerstvého z 
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VELIKONOČNÍ
SPECIÁL

NÁDIVKA 
 Velikonoční 
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stranou. 
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Zkuste přidat snítku 
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VELIKONOČNÍ
SPECIÁL

ŠPIKOVANÁ  
KRŮTÍ STEHNA  
e elen  e e  

SUROVINY:
4 krůtí spodní stehna
4 stroužky česneku
1  g slaniny
4 snítky rozmarýnu
sůl
pepř

 ml vody
1 svazek zeleného chřestu

POSTUP: 
1.  růtí stehna omyjte, odstra te zbytky 

peří a osušte. esnek oloupejte  
a stroužky podélně rozkrojte na 
čtvrtiny. laninu nakrájejte na hranolky.

2.  Ostrým nožem udělejte do stehen 
několik zářezů. o každého pak 
vložte připravenou slaninu, pár 
jehliček rozmarýnu a česnek. Osolte, 
opepřete a dejte do pekáče. 

3.  odlijte vodou, pekáč přikryjte 
pokličkou nebo alobalem a pečte  
15  minut v troubě na 1  . oté 
pečte odkryté ještě  minut.

4.  Mezitím očistěte chřest a odřízněte 
dřevnatý konec. řipravte mísu  
s ledovou vodou a v hrnci přive te  
k varu osolenou vodu. hřest vařte  

 minuty. oté jej vyndejte děrovanou 
naběračkou a ihned ponořte na 
chvilku do misky s ledovou vodou. 

hřest si tak zachová svěží zelenou 
barvu. 

5.  růtí stehna podávejte s chřestem  
a nádivkou.

4
porce

180
min
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SPECIÁL
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4
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S chutí  
DO JARNÍHO

TVOŘENÍ
 POTŘE UJETE  
 barevné tvrdé papíry
 nůžky
 odlamovací nůž
 nit
 jehlu

1.  Na barevný papír obkreslete podle 
šablony tři části ptáčka.

2.  ečlivě vystřihněte. 
3.  odle vyznačení prořízněte nožem otvor 

v ptáčkovi a v ocásku. 
4.  rotáhněte křídla tělem ptáčka  

a nasa te ocásek. 
5.  omocí jehly protáhněte nit na zavěšení. 

26

Pestrobarevní 
PTÁČCI

1.

3.

2.

4.

S chutí  
DO JARNÍHO

TVOŘENÍ

27
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VEGET
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VELIKONOČNÍ
SPECIÁL

Perníkový  
VEJCOUN

SUROVINY:
4  g perníkového těsta 
Albert
4  g hladké mouky 
2 vejce NP Bio

5  g cukru moučky
 kapky černé potravinářské 

barvy gelové

řekvapte letos na elikonoce velkým 
perníkovým vejcounem, který vykouzlí směv 
na tváři malým i velkým koledníkům.

2
vejcouni

1
hod

+1
hod

schnutí

Oslavte  
JARO SPOLU

29

VELIKONOČNÍ
SPECIÁL

POSTUP: 
1.  erníkové těsto vyválejte na pomoučené desce na asi 4 mm silný plát. 

Vykrojte vejce o rozměrech 1   5 cm, můžete si připravit papírovou 
šablonu. Vykrojené vejce přendejte na plech vyložený pečicím papírem. 

ečte v troubě předehřáté na 1   asi 1  minut dozlatova. 
2.  Mezitím si připravte polevy. Oddělte žloutky od bílků. o misky vložte 

žloutky a 15  g cukru. Vidličkou vymíchejte na polevu, která bude hustá, 
ale zárove  se bude rovnoměrně roztékat. okud se vám poleva bude 
zdát příliš řídká, přidejte ještě cukr. 

3.  V dalších dvou miskách si připravte bílkovou polevu. o první misky 
dejte 1 bílek, přisypte 1  g cukru, přidejte černé potravinářské barvivo  
a vidličkou smíchejte. 

4.  Ve druhé misce vidličkou vymíchejte zbylý bílek s cukrem a opět vytvoř-

te polevu, která bude dostatečně hustá. dyž do polevy ponoříte lžičku, 
poleva by měla pomalu odkapávat. okud bude poleva příliš řídká, 
přidejte cukr a opět promíchejte. amatujte, že zdobicí poleva musí být 
hustší než žloutková na výpl  těla vejcouna. 

5.  řipravené polevy v miskách přikryjte, abyste zamezili přístupu vzduchu, 
a tím i ztvrdnutí polevy. 

6.  ílou polevu vlijte do cukrářského pytlíčku a udělejte okraj vejcouna 
kolem dokola tak, abyste vytvořili hranici pro žloutkovou polevu. Nechte 
chvilku zaschnout.

7.  o ztuhnutí okrajů vejcouna vypl te žloutkovou polevou a nechte za-
schnout alespo  po dobu jedné hodiny. 

8.  Nakonec nakreslete černou polevou oči a směv. Oči vypl te bílou 
polevou a tou ozdobte i okraj vejcouna dle vaší antazie.
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JARO SPOLU
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VELIKONOČNÍ
SPECIÁL
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zdát příliš řídká, přidejte ještě cukr. 

3.  V dalších dvou miskách si připravte bílkovou polevu. o první misky 
dejte 1 bílek, přisypte 1  g cukru, přidejte černé potravinářské barvivo  
a vidličkou smíchejte. 

4.  Ve druhé misce vidličkou vymíchejte zbylý bílek s cukrem a opět vytvoř-

te polevu, která bude dostatečně hustá. dyž do polevy ponoříte lžičku, 
poleva by měla pomalu odkapávat. okud bude poleva příliš řídká, 
přidejte cukr a opět promíchejte. amatujte, že zdobicí poleva musí být 
hustší než žloutková na výpl  těla vejcouna. 

5.  řipravené polevy v miskách přikryjte, abyste zamezili přístupu vzduchu, 
a tím i ztvrdnutí polevy. 

6.  ílou polevu vlijte do cukrářského pytlíčku a udělejte okraj vejcouna 
kolem dokola tak, abyste vytvořili hranici pro žloutkovou polevu. Nechte 
chvilku zaschnout.

7.  o ztuhnutí okrajů vejcouna vypl te žloutkovou polevou a nechte za-
schnout alespo  po dobu jedné hodiny. 

8.  Nakonec nakreslete černou polevou oči a směv. Oči vypl te bílou 
polevou a tou ozdobte i okraj vejcouna dle vaší antazie.
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VELIKONOČNÍ
SPECIÁL

CUPCAKY  
pro malé  
kole níčk  

SUROVINY:
190 g hladké mouky
1 lžička prášku do pečiva
sůl

1  g másla
 g cukru krupice

 vejce
1  ml plnotučného mléka
1 lžička vanilkového extraktu
1 bio citron
1  g bílé čokolády
1  ml smetany  %
1  g jahod
5  g malin

POSTUP: 
1.  V míse smíchejte prosátou mouku 

s práškem do pečiva a špetkou 
soli. 

2.  Ve druhé misce utřete metličkou 
11  g měkkého másla spolu  
s cukrem do pěny a postupně 
přimíchejte po jednom vejce. 

3.  o máslové směsi postupně 
zapracujte připravenou moučnou 
směs. Vlijte mléko, vanilkový ex-
trakt a vše promíchejte. Nakonec 
přidejte  lžičky citronové š ávy 
a nastrouhanou kůru z omytého 
citronu. 

4.  Formu na cupcaky vyložte pečicí-
mi košíčky. ěsto vlijte do  výšky 
košíčků a pečte v troubě přede-

hřáté na 1   1  minut. o 
upečení nechte vychladnout na 
mřížce.

5.  Mezitím připravte krém. o hrnce 
vlijte smetanu a přive te k varu. 

6.  o druhé misky nalámejte čo-
koládu, přelijte přes ni zahřátou 
smetanu a promíchejte metličkou 
dohladka. 

7.  o jiné mísy nakrájejte zbylé 
máslo na kostičky a v robotu 
vyšlehejte spolu s rozpuštěnou 
čokoládovou směsí na hladký 
krém. řendejte do cukrářského 
pytlíku a ozdobte cupcaky. 

8.  Nakonec ozdobte omytými 
čerstvými jahodami a malinami, 
můžete přidat i jedlé kvítky.

12
kusů

60
min

VEGET

SUROVINY:
50 g hladké mouky
4  g lineckého těsta Albert

 lžíce meru kového džemu
 g bílého ondánu 
 ml vodky

1 kapka růžového potravinářského barviva
1 kapka modrého potravinářského barviva
1 kapka žlutého potravinářského barviva

POSTUP: 
1.  Na pomoučené desce vyválejte těsto na placku silnou  

 mm. Vykrojte vajíčka a pečte je v troubě předehřáté na 
1   1  minut dle velikosti a tvarů sušenek. 

2.  o vychladnutí sušenky potřete tenkou vrstvou džemu  
a ondán rozválejte na placku silnou  mm. 

3.  o  mističek rozdělte alkohol po  ml a do každé přidejte 
potravinářské barvivo. romíchejte a štětcem pomalujte 
ondán. Nechte 15  minut schnout. 

4.  o zaschnutí vykrojte z ondánu tvary vajíček a pokládejte 
ondán na sušenky pomazané džemem.

Vyfoťte VELIKONOČNÍ  
RECEPT a vyhrajte 1 000 kč 
JAK SOUTĚŽIT?
INSPIRUJTE SE velikonočními recepty z březnového 
Albert magazínu.

VYFOŤTE A UKAŽTE, jak se vám recept povedl. 

FOTKU SDÍLEJTE v komentářích pod soutěžním 
příspěvkem na Facebooku Albertu,  

. acebook.com/albertceskarepublika, a to  
do 16. 4. 2021.

AUTOŘI tří vybraných otek získají jako výhru dárkovou 
kartu na nákup v Albertu v hodnotě 1  č.  
Více in ormací o dárkové kartě na .albert.cz/darkovakarta. 

NEJLEPŠÍ vybrané otogra e oceníme dárkovou kartou, 
a navíc se objeví jako hvězdy v květnovém čísle. 

odrobná pravidla m
agazínové soutěže a in

orm
ace  

o zpracování osobních 
dajů naleznete na 

.albert.cz.
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VELIKONOČNÍ
SPECIÁLDuhové 

SUŠENKY 

SUROVINY:
190 g hladké mouky
1 lžička prášku do pečiva
sůl

1  g másla
 g cukru krupice

 vejce
1  ml plnotučného mléka
1 lžička vanilkového extraktu
1 bio citron
1  g bílé čokolády
1  ml smetany  %
1  g jahod
50 g malin

24
kusů

40
min

+20
min

schnutí

SOUTĚŽ          SOUTĚŽ          SOUTĚŽ          SOUTĚŽ          SOUTĚŽ          SOUTĚŽ          SOUTĚŽ          SOUTĚŽ          SOUTĚŽ          SOUTĚŽ          SOUTĚŽ          SOUTĚŽ          SOUTĚŽ          SOUTĚŽ     



SUROVINY:
50 g hladké mouky
4  g lineckého těsta Albert

 lžíce meru kového džemu
 g bílého ondánu 
 ml vodky

1 kapka růžového potravinářského barviva
1 kapka modrého potravinářského barviva
1 kapka žlutého potravinářského barviva

POSTUP: 
1.  Na pomoučené desce vyválejte těsto na placku silnou  

 mm. Vykrojte vajíčka a pečte je v troubě předehřáté na 
1   1  minut dle velikosti a tvarů sušenek. 

2.  o vychladnutí sušenky potřete tenkou vrstvou džemu  
a ondán rozválejte na placku silnou  mm. 

3.  o  mističek rozdělte alkohol po  ml a do každé přidejte 
potravinářské barvivo. romíchejte a štětcem pomalujte 
ondán. Nechte 15  minut schnout. 

4.  o zaschnutí vykrojte z ondánu tvary vajíček a pokládejte 
ondán na sušenky pomazané džemem.

Vyfoťte VELIKONOČNÍ  
RECEPT a vyhrajte 1 000 kč 
JAK SOUTĚŽIT?
INSPIRUJTE SE velikonočními recepty z březnového 
Albert magazínu.

VYFOŤTE A UKAŽTE, jak se vám recept povedl. 

FOTKU SDÍLEJTE v komentářích pod soutěžním 
příspěvkem na Facebooku Albertu,  

. acebook.com/albertceskarepublika, a to  
do 16. 4. 2021.

AUTOŘI tří vybraných otek získají jako výhru dárkovou 
kartu na nákup v Albertu v hodnotě 1  č.  
Více in ormací o dárkové kartě na .albert.cz/darkovakarta. 

NEJLEPŠÍ vybrané otogra e oceníme dárkovou kartou, 
a navíc se objeví jako hvězdy v květnovém čísle. 

odrobná pravidla m
agazínové soutěže a in

orm
ace  

o zpracování osobních 
dajů naleznete na 

.albert.cz.

31

VELIKONOČNÍ
SPECIÁLDuhové 

SUŠENKY 

SUROVINY:
190 g hladké mouky
1 lžička prášku do pečiva
sůl

1  g másla
 g cukru krupice

 vejce
1  ml plnotučného mléka
1 lžička vanilkového extraktu
1 bio citron
1  g bílé čokolády
1  ml smetany  %
1  g jahod
50 g malin

24
kusů

40
min

+20
min

schnutí

SOUTĚŽ          SOUTĚŽ          SOUTĚŽ          SOUTĚŽ          SOUTĚŽ          SOUTĚŽ          SOUTĚŽ          SOUTĚŽ          SOUTĚŽ          SOUTĚŽ          SOUTĚŽ          SOUTĚŽ          SOUTĚŽ          SOUTĚŽ     

https://www.albert.cz/darkovakarta
https://www.facebook.com/albertceskarepublika/
https://www.albert.cz/


otogra e: ucie Čermáková
oodstyling/te t:  
ára Nosková osorjaková

Každá správná hospodyňka ví, 
že není mouka jako mouka. echny mouky 
pod značkou lbert ature s romise pochází 
navíc z ekolo ického zemědělství. Jsou bez 
umělých aromat, přidaných látek, barviv, cukru 
či emul átorů, a tak jsou tu proto, abyste jedli 
každý den lépe. okud nevíte, po které sáhnout, 
zde představujeme vybrané tři. 

Ochutnávka

1. Pohanková hladká
ato přirozeně bezlepková mouka 

se hodí ke sladkému pečení, do 
palačinek, lívanců, koláčů i mu nů. 
Ve slaném pečení například do 
křehkého těsta na uiche. Lze ji 
použít samotnou nebo ve směsi 
s pšeničnou či špaldovou moukou. 

ohanka je bohatá na rutin, který je 
pomocníkem pro zdraví žil a cév.

Mouky 
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Ochutnávka

MoukyMouky

   2. Žitná celozrnná
itnou mouku využijí nejen pekaři domácího 

chleba. e vhodná zejména do slaného pečiva, 
avšak sladké palačinky z ní také zvládnete. 

vykynutí těsta k sobě potřebuje na 4 díly 1 díl 
mouky pšeničné. 

3. Špaldová celozrnná
palda je prastarým druhem pšenice, který 

téměř vymizel. nes je ale opět v kurzu díky 
většímu obsahu zdraví prospěšných látek. 
V podstatě můžete špaldovou moukou plně 
nahradit bílou pšeničnou mouku, hodí se jak na 
sladké, tak na slané pečení i k vaření. 

Bezlepkové mouky 
JSOU ČÍM DÁL ŽÁDANĚJŠÍ, 
PROČ?

   alergií na lepek nebo jeho intolerancí se 
potýká stále větší množství lidí. Aby si i oni 
mohli pochutnat na koláči nebo pečivu, jsou 
právě bezlepkové mouky skvělou volbou. 

   sou vhodné na pečení jak sladkého, tak 
slaného pečiva i cukroví. 

Víte, že mouka Albert  
Nature s romise io pšeničná 
hladká získala 1. místo  
v nezávislém testu pořadu  
A O

OCHUTNÁVKA

33



   2. Žitná celozrnná
itnou mouku využijí nejen pekaři domácího 

chleba. e vhodná zejména do slaného pečiva, 
avšak sladké palačinky z ní také zvládnete. 

vykynutí těsta k sobě potřebuje na 4 díly 1 díl 
mouky pšeničné. 

3. Špaldová celozrnná
palda je prastarým druhem pšenice, který 

téměř vymizel. nes je ale opět v kurzu díky 
většímu obsahu zdraví prospěšných látek. 
V podstatě můžete špaldovou moukou plně 
nahradit bílou pšeničnou mouku, hodí se jak na 
sladké, tak na slané pečení i k vaření. 

Bezlepkové mouky 
JSOU ČÍM DÁL ŽÁDANĚJŠÍ, 
PROČ?

   alergií na lepek nebo jeho intolerancí se 
potýká stále větší množství lidí. Aby si i oni 
mohli pochutnat na koláči nebo pečivu, jsou 
právě bezlepkové mouky skvělou volbou. 

   sou vhodné na pečení jak sladkého, tak 
slaného pečiva i cukroví. 

Víte, že mouka Albert  
Natures romise io pšeničná 
hladká získala 1. místo  
v nezávislém testu pořadu  
A O

OCHUTNÁVKA
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SUROVINY:
200 g pohankové mouky NP Bio
100 g hladké mouky
60 g cukru krystalu
1 vanilkový cukr
1 lžička soli

 lžičky jedlé sody
 lžičky prášku do pečiva

1  g másla
 ml ke íru

1 5 ml plnotučného mléka
4 vejce

 g ovocného tvarohu jahoda
5  g jahod

 g borůvek
15  ml javorového sirupu
1 snítka čerstvého tymiánu

POSTUP:
1.  Ve střední misce smíchejte prosáté obě 

mouky, cukr, vanilkový cukr, sůl, sodu, prášek 
do pečiva a dejte stranou.

2.  V menším kastrolku rozpus te 15  g másla, 
přilijte ke ír, mléko, vklepněte vejce  
a prošlehejte metličkou.

3.  řipravenou směs přilijte k suchým přísadám  
a vařečkou nahrubo promíchejte.

4.  Na středním ohni rozehřejte těžkou pánev 
nebo lívanečník. Vymažte máslem a pečte 
lívance. Opékejte z každé strany  minuty 
dozlatova. 

5.  Nadrobno nasekejte 15  g jahod, promíchejte 
je s jahodovým tvarohem a pomažte jím 
lívance.

6.  odávejte je s čerstvým ovocem, javorovým 
sirupem a můžete dozdobit i lístky tymiánu. 

POHANKOVÉ 
LÍVANCE  

o o  
o e  

12
lívanců

35
min

VEGET
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OCHUTNÁVKA

SUROVINY:
150 ml vody

 g sušeného droždí
450 g špaldové mouky NP Bio

 lžičky cukru krystalu
sůl
40 ml olivového oleje
1 šalotka
1 stroužek česneku

5  ml rajčatové passaty
1 lžíce sušené bazalky
½ brokolice 

 jarní cibulky
 kozí sýry natural
 křepelčích vajíček 

POSTUP:
1.  V misce promíchejte vlažnou vodu s droždím 

a nechte 1  minut odstát.
2.  Mezitím do větší mísy prosejte  g mouky, 

přisypte cukr,  lžičky soli, vlijte 5 ml oleje  
a nakonec vzešlé droždí. ukama nebo  
v robotu vypracujte hladké těsto. Vytvarujte 
ho do bochánku, vložte do misky vytřené 
olejem a potřete i svrchu, aby neosychalo. 
Nechte  minut odležet.

3.  Mezitím zpě te na zbylém olivovém oleji 
najemno nakrájenou očištěnou šalotku 
s rozmělněným česnekem. estujte  

 minuty, vlijte rajčatovou passatu, vsypte 
bazalku a na mírném ohni duste 15 minut. 

oté propasírujte přes jemné síto. 
4.  Omytou brokolici natrhejte na malé růžičky  

a očištěné cibulky podélně rozpulte  
a překrojte napůl.

5.  Na pomoučeném vále vytvarujte těsto 
pomocí válečku do kulatého tvaru a přeneste 
na pekáč vyložený pečicím papírem. 

6.  otřete rajčatovou omáčkou, asi  
1 cm od okraje nechte volný. oté na 
rajčatovou vrstvu rozsypte rovnoměrně 
růžičky brokolice, jarní cibulky, zasypte 
rozdrobeným sýrem a pečte v troubě 
předehřáté na 5    minut. 

7.  Vyjměte pizzu a rozklepněte na ni s rozestupy 
křepelčí vajíčka. Lehce osolte, vra te ještě na 

 minuty do trouby a podávejte.

ŠPALDOVÁ  
JARNÍ PIZZA

k e elčí i íčk  
Pizzového těsta můžete připravit dvakrát 
t�ik a p�ovinu zamrazit na příště. 
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SUROVINY:
150 ml vody

 g sušeného droždí
450 g špaldové mouky NP Bio

 lžičky cukru krystalu
sůl
40 ml olivového oleje
1 šalotka
1 stroužek česneku

5  ml rajčatové passaty
1 lžíce sušené bazalky
½ brokolice 

 jarní cibulky
 kozí sýry natural
 křepelčích vajíček 

POSTUP:
1.  V misce promíchejte vlažnou vodu s droždím 

a nechte 1  minut odstát.
2.  Mezitím do větší mísy prosejte  g mouky, 

přisypte cukr,  lžičky soli, vlijte 5 ml oleje  
a nakonec vzešlé droždí. ukama nebo  
v robotu vypracujte hladké těsto. Vytvarujte 
ho do bochánku, vložte do misky vytřené 
olejem a potřete i svrchu, aby neosychalo. 
Nechte  minut odležet.

3.  Mezitím zpě te na zbylém olivovém oleji 
najemno nakrájenou očištěnou šalotku 
s rozmělněným česnekem. estujte  

 minuty, vlijte rajčatovou passatu, vsypte 
bazalku a na mírném ohni duste 15 minut. 

oté propasírujte přes jemné síto. 
4.  Omytou brokolici natrhejte na malé růžičky  

a očištěné cibulky podélně rozpulte  
a překrojte napůl.

5.  Na pomoučeném vále vytvarujte těsto 
pomocí válečku do kulatého tvaru a přeneste 
na pekáč vyložený pečicím papírem. 

6.  otřete rajčatovou omáčkou, asi  
1 cm od okraje nechte volný. oté na 
rajčatovou vrstvu rozsypte rovnoměrně 
růžičky brokolice, jarní cibulky, zasypte 
rozdrobeným sýrem a pečte v troubě 
předehřáté na 5    minut. 

7.  Vyjměte pizzu a rozklepněte na ni s rozestupy 
křepelčí vajíčka. Lehce osolte, vra te ještě na 

 minuty do trouby a podávejte.

1
pizza

60
min

ŠPALDOVÁ  
JARNÍ PIZZA

k e elčí i íčk  
VEGET Pizzového těsta můžete připravit dvakrát 

t�ik a p�ovinu zamrazit na příště. 

35
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SUROVINY:
4 vejce NP Bio
160 g másla
15  g cukru třtinového N  io
15  ml javorového sirupu N  io

 g mouky pšeničné hladké N  io
11  g mouky žitné celozrnné N  io
sůl

 g prášku do pečiva
1  ml plnotučného mléka N  io
1 bio citron N  io
20 g másla

POSTUP:
1.  o misek oddělte žloutky a bílky vajec zvláš . 
2.  Ve větší míse utřete změklé máslo spolu se žloutky, 

cukrem a javorovým sirupem do pěny.
3.  V jiné misce prosejte hladkou a 1  g žitné mouky 

spolu se špetkou soli a práškem do pečiva.
4.  připravené máslové směsi postupně zamíchejte 

střídavě  mléka a  moučné směsi. Až vše 
zapracujete, celou směs smíchejte na hladké těsto. 
Nakonec přisypte citronovou kůru  
z očistěného citronu. 

5.  ílky vyšlehejte do sněhu a nakonec opatrně 
stěrkou vmíchejte do těsta.

6.  ěsto nalijte do beránkové ormy o rozměrech  
  1  cm vymazané máslem a vysypané zbylou 

žitnou moukou nebo suroviny upravte podle 
velikosti vaší ormy.

7.  ečte v troubě předehřáté na 1   zhruba  
1 hodinu dozlatova. řed vyndáním prove te test 
pomocí špejle. okud vytáhnete špejli z těsta čistou 
a bez drobečků, beránek je hotový. o vyndání 
nechte ještě asi 1  minut ve ormě na chladicí 
mřížce odležet před vyklopením. 

1
beránek

90
min

+10
min

odležení

Velikonoční 
BERÁNEK 

VEGET

Zkuste to s kapkou přírody 
a přidejte javorový sirup.
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Křížovka
NÁS BAVÍJak se zapojit?

Vyluštěte březnovou křížovku a tajenku zašlete do 
12. 3. 2021 na adresu redakce Albert magazínu: 
Podkovářská 2, Praha 9, 190 00. Nebo tajenku vyplňte 
na webu www.albert.cz/tajenka přímo do formuláře. 
Výherce křížovky z čísla 2/2021: Jan Pekárek, Třebíč.

Jarní 
p�uštěníčko 
PRO ŠTĚSTÍČKO

Jaro už klepe na dveře a je 
tu dal í křížovka. a správně 
vyplněnou tajenku můžete 
vyhrát dárkovou kartu  
v hodnotě  Kč na nákup  
v síti prodejen lbert. 
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Křížovka
NÁS BAVÍJak se zapojit?

Vyluštěte březnovou křížovku a tajenku zašlete do 
12. 3. 2021 na adresu redakce Albert magazínu: 
Podkovářská 2, Praha 9, 190 00. Nebo tajenku vyplňte 
na webu www.albert.cz/tajenka přímo do formuláře. 
Výherce křížovky z čísla 2/2021: Jan Pekárek, Třebíč.

Jarní 
p�uštěníčko 
PRO ŠTĚSTÍČKO

Jaro už klepe na dveře a je 
tu dal í křížovka. a správně 
vyplněnou tajenku můžete 
vyhrát dárkovou kartu  
v hodnotě  Kč na nákup  
v síti prodejen lbert. 

http://www.albert.cz
http://www.albert.cz
http://www.albert.cz
http://www.albert.cz/tajenka


Fotografie: Tomáš Babinec / Foodstyling: Adéla Srbová, Tereza Langmajerová / Text: Kateřina Krásná

Uzenin bychom měli jíst určitě s mírou a dopřát si skutečně ty kvalitní. Je rozdíl, zda je 
uzenina poctivá a obsahuje vysoký podíl masa. Uzeniny pod značkou Albert Excellent 

jsou ty pravé na sváteční velikonoční stůl a přinášíme vám tři inspirace, jednu tradiční 
českou na salát s Velikonoční šunkou, další zahraniční se španělskou šunkou a pak 

rychlovku, jak překvapit rodinu jednoduchým vylepšením paštiky.

 
JAMÓN SERRANO

unka jamón serrano patří 
mezi tradiční španělské 
speciality. Vyrábí se z plece 
bílých vepřů, která zraje 
pomalým způsobem i několik 
měsíců. íky tomu získá 
krásnou rubínovou barvu 
a jemnou strukturu. Před 
podáváním ji nechte chvíli při 
pokojové teplotě, krásně se  
tak rozvine její intenzivní chu .

  
PATÉ SELECTION

Výběr paštik v luxusním balení 
lahodí nejen oku, ale hlavně chuti 
každého náročného gurmána. 

íky kvalitním ingrediencím 
a vyladěné kombinaci koření 
budou tím pravým zpestřením 
vaší slavnostní tabule. Pochutnat 
si můžete na paštice se sladkými 
brusinkami, hrubé selské paštice 
nebo na jemné paštice s kachními 
játry a portským vínem.

 
VELIKONOČNÍ ŠUNKA

Vyzkoušejte na Velikonoce 
výběrovou šunku, která obsahuje 

  masa, tedy je velmi kvalitní, 
a navíc je vyrobena v eské 
republice. unka obalená v bránici 
je ručně vyráběna z jednoho dílu 
masa a její lahodná chu  je ještě 
podtržena lehkým zauzením. 
deální pro pohoštění na váš 
velikonoční stůl.

38

Albert uzeniny
do každé rodiny

RADY ŘEZNÍKA
Rady
ŘEZNÍKA

TĚSTOVINOVÝ SALÁT 
s e i n n  n
SUROVINY:

 čerstvých vajec 
z volného výběhu
2 0 g těstovin usilli
200 g salátu rodinný mix 
2 0 g mraženého 
hrášku jemného 
300 g Velikonoční šunky 
Albert

2 0 g čedaru
1 0 g majonézy
1 0 g zakysané smetany 
(15 %)
1 lžička dijonské hořčice

 lžičky soli
¼ lžičky pepře
1 jarní cibulka

navrstvěte salát, připravená vejce, poté 
rozmražený hrášek, šunku nakrájenou na 
kostičky a nahrubo nastrouhaný čedar.

4.  V menší misce promíchejte majonézu, 
smetanu, hořčici, sůl a pepř.

5.  ajonézovou směs lžící naneste na čedar 
a ozdobte jarní cibulkou nakrájenou na 
kolečka.

6.  alát promíchejte těsně před podáváním.

POSTUP:
1.  V rendlíku přiveďte vodu k varu, vložte do 

ní vejce a vařte 10 minut. Poté je zchlaďte 
pod tekoucí studenou vodou, nechte 
vychladnout, oloupejte, nakrájejte na 
kolečka a dejte stranou.

2.  ěstoviny uvařte ve vroucí osolené vodě. 
ceďte je a nechte vychladnout. 

3.  Na dno skleněné mísy o objemu 
2 a  l rozložte uvařené těstoviny, na ně 

Tradiční recept
RADY ŘEZNÍKA

39

Nejlépe chutná s vejci z v�ného  
výběhu Albert.



TĚSTOVINOVÝ SALÁT 
s e i n n  n
SUROVINY:

 čerstvých vajec 
z volného výběhu
2 0 g těstovin usilli
200 g salátu rodinný mix 
2 0 g mraženého 
hrášku jemného 
300 g Velikonoční šunky 
Albert

2 0 g čedaru
1 0 g majonézy
1 0 g zakysané smetany 
(15 %)
1 lžička dijonské hořčice

 lžičky soli
¼ lžičky pepře
1 jarní cibulka

6
porcí

40
min

navrstvěte salát, připravená vejce, poté 
rozmražený hrášek, šunku nakrájenou na 
kostičky a nahrubo nastrouhaný čedar.

4.  V menší misce promíchejte majonézu, 
smetanu, hořčici, sůl a pepř.

5.  ajonézovou směs lžící naneste na čedar 
a ozdobte jarní cibulkou nakrájenou na 
kolečka.

6.  alát promíchejte těsně před podáváním.

POSTUP:
1.  V rendlíku přiveďte vodu k varu, vložte do 

ní vejce a vařte 10 minut. Poté je zchlaďte 
pod tekoucí studenou vodou, nechte 
vychladnout, oloupejte, nakrájejte na 
kolečka a dejte stranou.

2.  ěstoviny uvařte ve vroucí osolené vodě. 
ceďte je a nechte vychladnout. 

3.  Na dno skleněné mísy o objemu 
2 a  l rozložte uvařené těstoviny, na ně 

TĚSTOVINOVÝ SALÁT 

Tradiční recept
RADY ŘEZNÍKA

39

Nejlépe chutná s vejci z v�ného  
výběhu Albert.



SUROVINY:
1 jablko
200 ml vody
200 g cukru krystalu
600 g kompotovaných 
brusinek
3 kuličky nového koření
3 hřebíčky
1 lžička skořice
3 lžíce bílého vinného octa
1 lžička soli
¼ lžičky pepře
100 g sušených brusinek
1 bageta z kamenné pece
1 balení paštik Paté 
selection Albert Excellent
1 snítka čerstvého 
rozmarýnu

2.  V rendlíku přiveďte vodu s cukrem k varu, nechte 
lehce zkaramelizovat, přidejte jablko, kompotované 
brusinky, nové koření, hřebíček, skořici, vinný ocet, 
sůl, pepř a sušené brusinky. Vařte na mírném ohni  
20 minut a nechte vychladnout. 

3.  agetu nakrájejte na plátky a opečte nasucho 
v pánvi. Potřete paštikou a čatní, podávejte 
ozdobené jehličkami rozmarýnu.

POSTUP:
1.  ablko oloupejte, zbavte jádřince, nakrájejte na malé 

kostičky a dejte stranou.

4
porce

30
min

PAŠTIKA PATÉ SELECTION
s sin vým atn  

40

RADY ŘEZNÍKA

SUROVINY:
600 g brambor typu B
sůl
pepř
2 lžíce olivového oleje 
200 g sušené šunky jamón 
serrano Albert Excellent
2 lžíce octa
4 vejce
¼ svazku čerstvé pažitky

POSTUP:
1.  Oloupané omyté brambory nakrájejte na 

osminy. Osolte, opepřete a v zapékací 
míse promíchejte s olejem. Pečte 
20 minut v troubě předehřáté na 
200 °C. Na poslední 3 minuty 
přidejte k bramborám na 
kousky natrhanou sušenou 
šunku.

2.  V rendlíku přiveďte vodu k varu, osolte, 
opepřete a přilijte ocet. Zamíchejte a do středu 
víru opatrně rozklepněte 1 vejce. Po 3–4 minutách je 
vyjměte děrovanou naběračkou. Opakujte se zbylými vejci. 

3.  Opečené brambory se šunkou servírujte na talíři, navrch položte 
zastřené vejce a posypte nasekanou pažitkou.

PEČENÉ BRAMBORY 
s jamón serrano  
a zastřenými vejci

Inspirace ze zahraničí 

41

RADY ŘEZNÍKA

Tuto rychlou pochoutku můžete 
pojmout jako španělské tapas, tedy 
malé občerstvení, nebo jako plnou 
porci k večeři.



SUROVINY:
600 g brambor typu B
sůl
pepř
2 lžíce olivového oleje 
200 g sušené šunky jamón 
serrano Albert Excellent
2 lžíce octa
4 vejce
¼ svazku čerstvé pažitky

POSTUP:
1.  Oloupané omyté brambory nakrájejte na 

osminy. Osolte, opepřete a v zapékací 
míse promíchejte s olejem. Pečte 
20 minut v troubě předehřáté na 
200 °C. Na poslední 3 minuty 
přidejte k bramborám na 
kousky natrhanou sušenou 
šunku.

2.  V rendlíku přiveďte vodu k varu, osolte, 
opepřete a přilijte ocet. Zamíchejte a do středu 
víru opatrně rozklepněte 1 vejce. Po 3–4 minutách je 
vyjměte děrovanou naběračkou. Opakujte se zbylými vejci. 

3.  Opečené brambory se šunkou servírujte na talíři, navrch položte 
zastřené vejce a posypte nasekanou pažitkou.

4
porce

40
min

PEČENÉ BRAMBORY 
s jamón serrano  
a zastřenými vejci

Inspirace ze zahraničí 

41

RADY ŘEZNÍKA

BEZ
lepku

Tuto rychlou pochoutku můžete 
pojmout jako španělské tapas, tedy 
malé občerstvení, nebo jako plnou 
porci k večeři.

40 BEZ

Tuto rychlou pochoutku můžete 
pojmout jako španělské tapas, tedy 
malé občerstvení, nebo jako plnou 
porci k večeři.



RECYKLOVATELNÝ.
NEVÁHEJ A RECYKLUJ MĚ.

JSEM 100% 

To dobré se počítá. Otevři si denní 
dávku zdraví, nyní v novém obalu, 

pro ještě hezčí den.
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aždé Velikonoce vyvstává otázka  o s vejci  
Nejdříve obarvit, pak sníst.  
nspiraci na obojí najdete na  

albert.cz/videorecepty

Vaječné hody
   DO POHODY

Tyto  
recepty  
najdete  

i zde:

A je to

Barvená přírodou
ANEB CIBULE,  
KURKUMA A ZELÍ

A je to

FARMBRIE SENDVIČ
s rukolovým máslem 2

porce
15
min

SUROVINY:
60 g másla
2 hrsti rukoly
½ hrsti čerstvé 
bazalky
1 lžička medu
½ bio citronu
sůl
pepř

4 ředkvičky
100 g sýra 
Farmbrie 45 % 
Albert Excellent 
4 plátky 
vícezrnného 
chleba
4 listy salátu 
Little gem

POSTUP:
1.  Máslo nechte povolit na pokojovou teplotu. 

Odeberte 1 hrst rukoly a najemno ji nasekejte 
spolu s bazalkou. 

2.  Máslo vložte do střední misky, přisypte nasekané 
bylinky, med, najemno strouhanou kůru z dobře 
omytého citronu, osolte a opepřete dle chuti. 
Lžící nebo malou vařečkou máslo třete tak, aby 
se spojilo se všemi surovinami. 

3.  Omyté a očistěné ředkvičky nakrájejte  
na kolečka a sýr nakrájejte na plátky.

4.  Na krajíc chleba namažte rukolové máslo,  
položte listy salátu, ředkvičky, sýr a zasypte  
zbylou rukolou. Vrchní část chleba taktéž  
namažte rukolovým máslem, přiklopte 
a podávejte.

43

Krémový sýr brie dozrává zvenčí dovnitř. Jakmile na povrchu sýra začnou kvést malé skvrnky, ihned 
si vytvoří kůži. Tato živá kůra uvnitř rozkládá tuky a bílkoviny a přeměňuje pevné látky na stále více 
krémovou strukturu, díky které déle zraje.

Farmbrie skvěle chutná i se 
šlehaným mascarpone nebo 
zapečený s ořechy a medem.

Zkuste 
S NÁMI

/ a
dv

er
to

ria
l
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FARMBRIE SENDVIČ
s rukolovým máslem 2

porce
15
min

SUROVINY:
60 g másla
2 hrsti rukoly
½ hrsti čerstvé 
bazalky
1 lžička medu
½ bio citronu
sůl
pepř

4 ředkvičky
100 g sýra 
Farmbrie 45 % 
Albert Excellent 
4 plátky 
vícezrnného 
chleba
4 listy salátu 
Little gem

POSTUP:
1.  Máslo nechte povolit na pokojovou teplotu. 

Odeberte 1 hrst rukoly a najemno ji nasekejte 
spolu s bazalkou. 

2.  Máslo vložte do střední misky, přisypte nasekané 
bylinky, med, najemno strouhanou kůru z dobře 
omytého citronu, osolte a opepřete dle chuti. 
Lžící nebo malou vařečkou máslo třete tak, aby 
se spojilo se všemi surovinami. 

3.  Omyté a očistěné ředkvičky nakrájejte  
na kolečka a sýr nakrájejte na plátky.

4.  Na krajíc chleba namažte rukolové máslo,  
položte listy salátu, ředkvičky, sýr a zasypte  
zbylou rukolou. Vrchní část chleba taktéž  
namažte rukolovým máslem, přiklopte 
a podávejte.

43

Krémový sýr brie dozrává zvenčí dovnitř. Jakmile na povrchu sýra začnou kvést malé skvrnky, ihned 
si vytvoří kůži. Tato živá kůra uvnitř rozkládá tuky a bílkoviny a přeměňuje pevné látky na stále více 
krémovou strukturu, díky které déle zraje.

Farmbrie skvěle chutná i se 
šlehaným mascarpone nebo 
zapečený s ořechy a medem.

VEGET

Zkuste 
S NÁMI
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44

S Albertem 
PO ČESKU

Velikonoce jsou pro nás často u  jen 
pondělní pomlázka. říve ale měly tyto 
svátky ka dý den své tradice, pověry 
a recepty, které stojí za to zase objevit.

Fotografie: Tomáš Babinec / Foodstyling: Adéla Srbová, Tereza Langmajerová / Text: Kateřina Krásná 

Albertem
                PO ČESKU

Od Škaredé 
                PO ČESKU

Od Škaredé 
                PO ČESKU

středyOd Škaredé středyOd Škaredé 

S

Velikonoce připadají vždy na 
první víkend po prvním jarním 

pl ku, který následuje po 
rovnodennosti. ž týden před 
Velikonočním pondělím začíná 
období vatého týdne. ěhem něj 
si křes ané připomínají smrt
a vzkříšení ežíše rista 
a Velikonoční pondělí je oslavou 
jara a života.

Na větnou neděli 
lidé zdobili své domy 
kočičkami nebo 
vrbovými proutky 
jako připomínku 
palmových listů, 
kterými vítali rista 
v eruzalémě. 
Nezapome te jarně 
vyzdobit i vy svůj dům 
a stůl.

rý by se nemělo 
pracovat, což je 
v pondělí docela 
příjemná tradice.

ospody ky by měly 
vzít do ruky koš ata 
a ze všech rohů 
a zákoutí v domě 
vymést prach 
a pavučiny. Měli 
bychom umýt okna, 
dříve se dokonce bílily 
stěny. ak šup do 
jarního klidu.

dajně se idáš na ežíše ten 
den, kdy ho zradil, škaredil , 
proto karedá středa. ento 
den se vymetaly komíny. 

odle pověry byste se 
neměli mračit, abyste se 
nemračili všechny středy 
v následujícím roce. Na 

karedou středu se pečou 
jidáše, ale jedí se až ke 
snídani na elený čtvrtek.

Kdy se
VELIKONOCE SLAVÍ Květná neděle

Modré pondělí
Šedivé úterý Škaredá středa

až do 
Velikonočního 
pondělí

Recept na jidáše najdete v rubrice 
Sladká tečka.
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elený čtvrtek je připomínkou 
poslední večeře, zvony odlétají  
do íma. e e by skutečně 
odletěly, ale znamená to, e 
v kostelích zavládne ticho. Ještě 
dnes děti někde na vesnicích 
chodí s řehtačkami, proto e 
jejich zvuk prý vyhání zlé síly, 
co  je dnes obzvláš  potřeba.

ěla by se jíst zelená jídla, jako 
špenát, kopřivy, řeřicha, pa itka 
a podobně, abychom byli po celý 
rok zdraví a plní síly. kopřiv se 
připravuje velikonoční nádivka
a vaří se zelené polévky.

POLÉVKA Z ŘEDKVIČKOVÝCH LISTŮ
SUROVINY:
5  g celeru
1 mrkev

 g brambor
 g p rku

4 svazky ředkviček 
 ml slunečnicového 

oleje
1 cibule
1 l vody

1 zeleninový buj n
1 lžička soli
muškátový oříšek
pepř

1  ml smetany  
ke šlehání 1 %
5  ml zakysané smetany

 g čerstvé řeřichy

POSTUP:
1.  Očištěný celer, mrkev, brambory a p rek nakrájejte 

na kousky. ředkviček odkrojte listy a důkladně je 
omyjte.

2.  V hrnci na rozpáleném oleji orestujte oloupanou, 
najemno nakrájenou cibuli, přidejte připravenou 
zeleninu a pokračujte v restování. 

3.  alijte vodou, přidejte rozdrobený buj n, sůl, špetku 
muškátového oříšku, pepř a vařte  minut.

4.  řidejte ředkvičkové listy, vlijte smetanu ke šlehání 
a krátce povařte.

5.  ozmixujte tyčovým mixérem a podávejte ozdobené 
zakysanou smetanou, ředkvičkami nakrájenými na 
plátky a posypané nastříhanou řeřichou.

Zelený čtvrtek

S ALBERTEM
PO ČESKU
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45

elený čtvrtek je připomínkou 
poslední večeře, zvony odlétají  
do íma. e e by skutečně 
odletěly, ale znamená to, e 
v kostelích zavládne ticho. Ještě 
dnes děti někde na vesnicích 
chodí s řehtačkami, proto e 
jejich zvuk prý vyhání zlé síly, 
co  je dnes obzvláš  potřeba.

ěla by se jíst zelená jídla, jako 
špenát, kopřivy, řeřicha, pa itka 
a podobně, abychom byli po celý 
rok zdraví a plní síly. kopřiv se 
připravuje velikonoční nádivka
a vaří se zelené polévky.

POLÉVKA Z ŘEDKVIČKOVÝCH LISTŮ
SUROVINY:
5  g celeru
1 mrkev

 g brambor
 g p rku

4 svazky ředkviček 
 ml slunečnicového 

oleje
1 cibule
1 l vody

1 zeleninový buj n
1 lžička soli
muškátový oříšek
pepř

1  ml smetany  
ke šlehání 1 %
5  ml zakysané smetany

 g čerstvé řeřichy

POSTUP:
1.  Očištěný celer, mrkev, brambory a p rek nakrájejte 

na kousky. ředkviček odkrojte listy a důkladně je 
omyjte.

2.  V hrnci na rozpáleném oleji orestujte oloupanou, 
najemno nakrájenou cibuli, přidejte připravenou 
zeleninu a pokračujte v restování. 

3.  alijte vodou, přidejte rozdrobený buj n, sůl, špetku 
muškátového oříšku, pepř a vařte  minut.

4.  řidejte ředkvičkové listy, vlijte smetanu ke šlehání 
a krátce povařte.

5.  ozmixujte tyčovým mixérem a podávejte ozdobené 
zakysanou smetanou, ředkvičkami nakrájenými na 
plátky a posypané nastříhanou řeřichou.

4
porce

40
min

Zelený čtvrtek

S ALBERTEM
PO ČESKU

VEGET
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PSTRUH
okoli o  

SUROVINY:
 pstruzi
 lžíce olivového 

oleje N  io
sůl
pepř

 snítky čerstvého 
tymiánu
700 g brokolice
1  g másla
1 čajová lžička jedlé 
sody
1  g čedaru

BEZ
lepku

46

S ALBERTEM
PO ČESKU

POSTUP:
1.  struha řízněte těsně za hlavou podél 

páteře, dlouhými řezy pokračujte až 
k ocasu a pak ve te řez přes žebra. 

ostupně odřízněte celý let ryby. 
uchy skou pinzetou ještě vytáhněte 

drobné kosti.
2.  Filety pokapejte lžící oleje, osolte, 

opepřete, posypte lístky tymiánu 
a nechte  minut marinovat. 

3.  Omytou brokolici rozeberte na růžičky 
a stonek nakrájejte na kousky. Odložte 

 g růžiček stranou a zbylých 5  g 
brokolice restujte 5 minut v kastrůlku 
na rozehřátém másle.

4.  řidejte jedlou sodu a na mírném 
plameni restujte 15 minut.

5.  řendejte do mixéru a spolu 
s nastrouhaným čedarem rozmixujte 
dohladka.

6.  Odložené růžičky brokolice povařte 
5 minut ve vroucí vodě a ihned zchla te 
v ledové vodě.

7.  o pánve vlijte zbylý olej, nechte ho 
rozehřát a vložte lety pstruha kůží dolů. 
Opékejte  minuty z každé strany.

8.  odávejte s brokolicovým pyré 
a růžičkami brokolice.

Velký pátek

4
porce

20
min

+30
min

marinování
odle křes anské tradice je dnem 

smutku a půstu a také je podle pověr 
spojen s kouzly a otevírají se země 
s poklady. emělo by se nic půjčovat, 
proto e půjčená věc by mohla být 
očarovaná. esmělo se hýbat se zemí 
rýt, kopat, okopávat  ani prát prádlo, 

proto e by bylo namáčené do ristovy 
krve. a tento den by se měl dr et půst, 
ale mů ete si připravit skvělou rybu.

JAK NA TO?
odívejte se na 

videorecept

albert.cz/
videorecepty
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47

S ALBERTEM
PO ČESKU

Bílá sobota

Je dnem ticha a očekávání a bílá je proto, 
e tato barva symbolizuje čistotu, naději 

a nový ivot. ečou se mazance a beránci, 
pletou pomlázky a zdobí vajíčka, vše pěkně 
s předstihem.

Recept na domácí mazanec najdete ve 
Sladké tečce. Pokud máte méně času, můžete 
si koupit mazanec z Albertova pekařství.
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POSTUP:
1.  V mixéru rozmixujte kapary, ančovičky, petržel 

a česnek. řidejte lžíci citronové š ávy, olej, 
hořčici, špetku pepře a metličkou promíchejte.

2.  ehněčí očistěte a rozřízněte na plát. obou 
stran osolte, opepřete a potřete rozmixovanou 
směsí. Opatrně zarolujte a svažte 
potravinářským provázkem. V pánvi na 

rozehřátém oleji zprudka ze všech stran 
roládu orestujte. 

3.  Vložte do pekáče, podlijte vodou a pečte 
1  minut v troubě předehřáté na . 

oté snižte teplotu na 1  a za občasného 
přelévání výpekem pečte 1  minut. Mezitím 
oloupejte brambory, uvařte je v osolené vodě 
doměkka a slijte.

4.  V pánvi na rozehřátém másle orestujte jarní 
cibulku nakrájenou na kolečka. řidejte 
špenát, smetanu a krátce povařte. rambory 
rozmačkejte, přidejte do pánve a promíchejte.

5.  oládu vyjměte z trouby, překryjte alobalem 
a nechte  minut odpočinout. odávejte 
nakrájenou na plátky se š ouchanými 
bramborami.

SUROVINY:
1 lžíce kaparů

 letů ančoviček 
 g čerstvé petržele

4 stroužky česneku
1 citron
15 ml olivového oleje
1 lžička dijonské hořčice
pepř

1 kg jehněčí kýty
sůl

 ml slunečnicového oleje
 ml vody

1 kg brambor typu 
15 g másla
1 jarní cibulka
15  g baby špenátu
15  ml smetany  %

48

S ALBERTEM
PO ČESKU

4
porce

150
min

Boží hod velikonoční (neděle)

V noci ze soboty 
na neděli 
slaví křes ané 
zmrtvýchvstání 
jako nejdůle itější 
svátek v roce. 

blíbené je 
jehněčí maso
a beránek by 
neměl chybět 
na ádném 
stole, alespo  
ten upečený ze 
sladkého těsta.

JEHNĚČÍ ROLÁDA
e o n  

o e

‚
BEZ
lepku

44_49_AM_0321_PO_CESKU_v4.indd   48 16.02.21   12:23

4.  V pánvi na rozehřátém másle orestujte jarní 
cibulku nakrájenou na kolečka. řidejte 
špenát, smetanu a krátce povařte. rambory 
rozmačkejte, přidejte do pánve a promíchejte.

5.  oládu vyjměte z trouby, překryjte alobalem 
a nechte  minut odpočinout. odávejte 
nakrájenou na plátky se š ouchanými 
bramborami.

VAJÍČKOVÁ 
POMAZÁNKA
 nčo ičk i

SUROVINY:
 vajec

15  g majonézy
5  g žervé N
1 lžička 
rancouzské 

hořčice
4 lety ančoviček

 jarní cibulky
 snítky čerstvé 

petržele
1 lžička soli
pepř

 krajíců 
Mistrovského 
chleba
1 svazek ředkviček
1 lžička celého 
barevného pepře

 svazku pažitky

49

S ALBERTEM
PO ČESKU

POSTUP:
1.  V rendlíku přive te vodu k varu, 

vložte do ní vejce a vařte 
1  minut. oté je zchla te pod 
tekoucí studenou vodou, nechte 
vychladnout a oloupejte.

2.  Oddělte žloutky a bílky. loutky 
utřete vidličkou v misce 
s majonézou, žervé a hořčicí 
dohladka. 

3.  Ančovičky rozetřete ostrým nožem 
na pastu, přidejte je do misky 
k utřeným žloutkům, přisypte 
na kolečka nakrájenou omytou 
cibulku, nadrobno nakrájené bílky 
a nasekané lístky petržele. Osolte, 
opepřete a důkladně promíchejte.

4.  rajíce chleba opečte nasucho 
v pánvi. otřete je pomazánkou, 
ozdobte ředkvičkami nakrájenými 
na plátky, barevným pepřem 
a nasekanou pažitkou.

Velikonoční pondělí

Velikonoce končí pondělní 
pomlázkou. a dá ena a dívka 
má být vyšlehána čerstvými 
vrbovými proutky, aby byla 
svě í a zdravá, tak e letos 
doporučujeme tradici určitě 
dodr et. oledníci jsou pak 
za pomlázku obdarováni 
malovanými vajíčky a dnes 
i různými sladkostmi a ti starší 
něčím ostřejším.
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4.  V pánvi na rozehřátém másle orestujte jarní 
cibulku nakrájenou na kolečka. řidejte 
špenát, smetanu a krátce povařte. rambory 
rozmačkejte, přidejte do pánve a promíchejte.

5.  oládu vyjměte z trouby, překryjte alobalem 
a nechte  minut odpočinout. odávejte 
nakrájenou na plátky se š ouchanými 
bramborami.

VAJÍČKOVÁ 
POMAZÁNKA
 nčo ičk i

SUROVINY:
 vajec

15  g majonézy
5  g žervé N
1 lžička 
rancouzské 

hořčice
4 lety ančoviček

 jarní cibulky
 snítky čerstvé 

petržele
1 lžička soli
pepř

 krajíců 
Mistrovského 
chleba
1 svazek ředkviček
1 lžička celého 
barevného pepře

 svazku pažitky
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6
porcí

35
min

POSTUP:
1.  V rendlíku přive te vodu k varu, 

vložte do ní vejce a vařte 
1  minut. oté je zchla te pod 
tekoucí studenou vodou, nechte 
vychladnout a oloupejte.

2.  Oddělte žloutky a bílky. loutky 
utřete vidličkou v misce 
s majonézou, žervé a hořčicí 
dohladka. 

3.  Ančovičky rozetřete ostrým nožem 
na pastu, přidejte je do misky 
k utřeným žloutkům, přisypte 
na kolečka nakrájenou omytou 
cibulku, nadrobno nakrájené bílky 
a nasekané lístky petržele. Osolte, 
opepřete a důkladně promíchejte.

4.  rajíce chleba opečte nasucho 
v pánvi. otřete je pomazánkou, 
ozdobte ředkvičkami nakrájenými 
na plátky, barevným pepřem 
a nasekanou pažitkou.

Velikonoční pondělí

Velikonoce končí pondělní 
pomlázkou. a dá ena a dívka 
má být vyšlehána čerstvými 
vrbovými proutky, aby byla 
svě í a zdravá, tak e letos 
doporučujeme tradici určitě 
dodr et. oledníci jsou pak 
za pomlázku obdarováni 
malovanými vajíčky a dnes 
i různými sladkostmi a ti starší 
něčím ostřejším.
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inzerce

ZMRAZENO 
NA MOŘI IHNED  

PO ULOVENÍ

tak čerstvé jak jen může být

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

Mylord Inzerce Albert 217x122,5.indd   1 26/01/2021   20:46

Kvalitní potraviny? 
S námi je máte 
doma!

Nakupujte kvalitu s chutí!

akademiekvality.cz

Když dáme přednost tomu 
nejlepšímu od zemědělců 
a potravinářů na našem trhu, 
šetříme životní prostředí 
a podporujeme tím i celou ekonomiku. 
Rozhodně máme z čeho vybírat!

KV_Klasa_Instore_2021_217x122,5_v2.indd   1 02.02.2021   16:17

Lahodný cottage,Lahodný cottage,
nejen na svačinky!

Výrobky Blaník jsou k dostání ve vybraných prodejnách Albert.

AlbertMag-Blanik-Cottage-217x1225-v3press.indd   1 08.01.21   10:14
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OBJEVUJTE
NOVÉ CHUTĚ

K dostání ve vybraných Albert hypermarketech a supermarketech.
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K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

Soutez probíhá: 22. 2.–23. 4. 2021. Více na www.orioncokolada.cz

KUP DUTOU FIGURKU LENTILKY NEBO 
ORION A NAJDI VÝHERNÍ KUPON UVNITR!

VÝHRA TI BUDE 
ZASLÁNA NA ÚCET

POSLI KÓD  
Z VÝHERNÍHO KUPONU

Vykoleduj si

az 00 000
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vychutnejme
si to sPolečně
i doma                          
neJLÉPe cHUtnÁ, kdYž se o ni rozdĚlÍŠ 
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Akce platí na vybraných prodejnách Albert v termínu od 3. 3. do 6. 4. 2021.

Nyní sleva 
minimálně 20 %!

NABERTE SÍLU A VYHRAJTE  
fitness ceny každý týden!

Soutěž probíhá na všech hypermarketech a supermarketech Albert od 3. 3. do 6. 4. 2021.
Více informací a Úplná pravidla na www.magnesia-soutez.cz.

ilu
st

ra
čn

í o
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áz
ek

60×
roční členství

20×
fitness pomůckyfitness pomůcky4×

fitness ceny každý týdentýden

roční členstvíroční členství

20×
fitness pomůckyfitness pomůcky4× VIP  

fitness 
balíčekbalíčekbalíček

v hodnotě 20.000 Kč
JAKÁKOLIV  
MAGNESIA

4x
REGISTRACE NA

WWW.MAGNESIA-SOUTEZ.CZ 
VýHRa

(intenzivní online coaching vč. jídelníčku na míru aj.)
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Akce platí na vybraných prodejnách Albert v termínu od 3. 3. do 6. 4. 2021.

Nyní sleva 
minimálně 20 %!

NABERTE SÍLU A VYHRAJTE  
fitness ceny každý týden!

Soutěž probíhá na všech hypermarketech a supermarketech Albert od 3. 3. do 6. 4. 2021.
Více informací a Úplná pravidla na www.magnesia-soutez.cz.
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60×
roční členství

20×
fitness pomůcky4× VIP  

fitness 
balíček

v hodnotě 20.000 Kč
JAKÁKOLIV  
MAGNESIA

4x
REGISTRACE NA

WWW.MAGNESIA-SOUTEZ.CZ 
VýHRa

(intenzivní online coaching vč. jídelníčku na míru aj.)
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PREMIUM 

NEALKOHOLICKÝ
se s o  h tí el i blíží 

klasickému pivu.  
Vítěz degustační soutěže Zlatá 

ivní eče  2019 v kategorii 
nealko oli ký  iv.
Alk. max. 0,5 % obj., 

hořkost  IBU

LOBKOWICZ 
PREMIUM
LEŽÁK

je tradiční český ležák
s delikátní hořkostí.  

Vítěz degustační soutěže Zlatý 
soudek Pivex 2019 v kategorii 

světlý ležák.
Alk. 4,7 % obj., 
hořkost 33 IBU
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VYCHUTNEJTE SI

DOZLATOVA
PRAŽENÁ 

ZRNA

STARBUCKS® COFFEE.
MAKE IT
AT HOME.
MAKE IT
AT HOME.AT HOME.

Položky jsou dostupné na vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.
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HAPPY a podložky PANDA

Řada dámské  
intimní hygieny 

BELLA 

Dámská hygiena 
BELLA 4 TEENS,  

BELLA PERFECTA  
a kosmetika 

BELLA COTTON

AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ                                          OD 3. 3. DO 6. 4. 2021AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ                                          OD 

V HYPERMARKETECH 

ALBERT 
NYNÍ V AKČNÍ 
NABÍDCE

ZAKBB0294_Albert_inzerce_03.indd   1 29.01.2021   18:28

inzerce

CERTIFIKOVANÝ*

& UDRŽITELNÝ**

PŘÍRODNÍ
NEZNAMENÁ
NUDNÉ

Bio zubní pasty 
pro celou rodinu
Přírodní zubní péče

99�%přírodního původu

•  
ingrediencí  •
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PŘÍRODNÍ
NEZNAMENÁ
NUDNÉ

** plastový odpad sesbíraný z pláží a pevniny je recyklován a znovu použit 
na výrobu plastových obalů. Zjistěte více na www.plasticbank.com

*** včetně vody
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SLEVA AŽ 30%
na vybrané úklidové pomůcky

od 3. 3. do 6. 4. 2021
ZNÁTE
Z TV

ZNÁTE
Z TV

Vysavač na okna 
WINDOW 
CLEANER 

Sušák na prádlo 
PEGASUS 150 
SOLID SLIM 

Žehlicí prkno 
AIRBOARD M 
COMPACT PLUS NF 

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

Vysoce stabilní sušák pro 
vnitřní i venkovní použití.

O 33% rychlejší a snazší žehlení díky 
„thermo- reflect“ technologii, kdy se teplo a pára 
odráží a prádlo je žehleno zároveň i ze spodu.

AKCE SUPERMARKET

599 Kč

17.–23. 3. 2021
SADA COMBI CLEAN M
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Zápasíte 
s jeho přípravou  
anebo se jí bojíte? 

Všichni známe 
tu větu: „ Naše 
babička měla 
nejlepší kynuté 
těsto.“ Naučíme 
vás, jak na to, aby 
se vám velikonoční 
mazanec nebo 
jidášky krásně 
povedly.

otogra e: Tomáš abinec / oodstyling/te t: Ad la rbová70

Kynuté těsto je základ. uchty,  
mazance, vánočky, koláče... jakmile se  
ho naučíte, sklidíte s ním zasloužené 

ovace. otřebuje jen trochu času, nic víc.

Kynuté těsto 
LEVOU ZADNÍ

Sladká 1. Kvásek 
Na vo avé kynuté těsto je nejlepší použít 
čerstvé kvasnice neboli droždí. Vždy 
se ujistěte, že máte droždí co možná 
nejčerstvější, dle data spotřeby. roždí je 
potřeba aktivovat a takzvaně nakrmit . 
1.  o odměrky si odvažte dané množství 

kvasnic. y bu  rozdrobte, nebo můžete 
protřít vidličkou spolu s 1 lžící cukru  
z množství cukru v receptu. říklad   
v receptu je 1  g cukru  přidám  
1 lžíci do droždí  1  g, ve zbytku receptu 
použiji už jen  g cukru.

2.  ále přelijte kvasnice trochou zahřáté 
tekutiny podle receptu  voda, smetana 
či mléko. ekutina musí mít maximálně 

5 , což je příjemná teplota pro 
aktivaci. 

3.  Nakonec vmíchejte 1 lžíci mouky  opět  
z množství mouky v receptu. romíchejte 
a dejte na teplé místo vzejít na  
1 15 minut. okud se po 1  minutách nic 
neděje, začněte znovu s novým droždím.

2. Moučná směs 
Vždy si připravte mix suché směsi předem, 
aby se vám s těstem pak lépe pracovalo. 

amatujte, že droždí se nesmí přímo setkat 
s větším množstvím soli. roto je lepší sůl 
rovnoměrně zamíchat do mouky.

3. Dvě fáze kynutí: 
1. FÁZE nastane po vymíchání těsta. ěsto 
se vždy před prvním kynutím musí hezky 
odlepovat od stěn mísy. ak ho překryjte 
utěrkou nebo potravinářskou lií a nechte 
na teplém místě, kde není žádný průvan 
a neotvírají se dveře. oté, co zdvojnásobí 
objem, těsto znovu propracujte a tak 
vytlačte přebytečný vzduch. Formujte 
rukama do požadovaných tvarů.

řed pečením nastává 2. FÁZE kynutí. 
akto ormované těsto pomažte vejcem, 

případně posypte dekorací, a nechte 
podruhé vykynout. ž jen krátce,  
cca  minut. ak ihned pečte.

3 základní kroky
KE SPRÁVNÉMU 
KYNUTÉMU TĚSTU

POSTUP:
1.  V misce vidličkou vymíchejte 

rozdrobené droždí s 5 g cukru, 
přilijte 15 ml vlažné smetany, 
přidejte 1  g mouky a vše 
promíchejte. Nechte na teplém 
místě vzejít kvásek 1 15 minut. 

2.  o velké mísy prosejte mouku, 
mandlovou moučku, sůl  
a přisypte cukr a kůru z omytého 
citronu. ak udělejte do středu 
důlek a nalijte dovnitř  žloutky, 
kvásek, zbytek smetany  
a přidejte měkké máslo na 
kostičky. ěsto hně te v robotu 
nebo vařečkou, až bude pružné, 
hladké a vláčné.

3.  ěsto přikryjte utěrkou, dejte na 
teplé místo a nechte asi  

 minut kynout, až zdvojnásobí 
svůj objem. 

4.  ěsto propracujte, abyste z něj 
vytlačili přebytečný vzduch,  
a rozdělte na 4 kousků stejné 
velikosti. ukama tvarujte  
1  cm dlouhé válečky a udělejte 
z nich uzlík. řendejte je na plech 
vyložený pečicím papírem. 

5.  otřete uzlíky rozšlehaným 
vajíčkem a posypte nasekanými 
plátky mandlí.

6.  Nechte ještě  minut 
odpočinout na plechu a pečte  
15 minut v troubě předehřáté 
na 1  . 

7.  Mezitím rozpus te máslo.  
o upečení uzlíky potřete 

máslem a posypte moučkovým 
cukrem.

SUROVINY: 
5 g čerstvého droždí

 g cukru krupice
 ml smetany 15 %

4  g hladké mouky
1  g mandlové moučky
4 g soli
½ bio citronu

 vejce
5 g másla

5  g mandlových plátků
5  g moučkového cukru

Mandlové
UZLÍČKY
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1. Kvásek 
Na vo avé kynuté těsto je nejlepší použít 
čerstvé kvasnice neboli droždí. Vždy 
se ujistěte, že máte droždí co možná 
nejčerstvější, dle data spotřeby. roždí je 
potřeba aktivovat a takzvaně nakrmit . 
1.  o odměrky si odvažte dané množství 

kvasnic. y bu  rozdrobte, nebo můžete 
protřít vidličkou spolu s 1 lžící cukru  
z množství cukru v receptu. říklad   
v receptu je 1  g cukru  přidám  
1 lžíci do droždí  1  g, ve zbytku receptu 
použiji už jen  g cukru.

2.  ále přelijte kvasnice trochou zahřáté 
tekutiny podle receptu  voda, smetana 
či mléko. ekutina musí mít maximálně 

5 , což je příjemná teplota pro 
aktivaci. 

3.  Nakonec vmíchejte 1 lžíci mouky  opět  
z množství mouky v receptu. romíchejte 
a dejte na teplé místo vzejít na  
1 15 minut. okud se po 1  minutách nic 
neděje, začněte znovu s novým droždím.

2. Moučná směs 
Vždy si připravte mix suché směsi předem, 
aby se vám s těstem pak lépe pracovalo. 

amatujte, že droždí se nesmí přímo setkat 
s větším množstvím soli. roto je lepší sůl 
rovnoměrně zamíchat do mouky.

3. Dvě fáze kynutí: 
1. FÁZE nastane po vymíchání těsta. ěsto 
se vždy před prvním kynutím musí hezky 
odlepovat od stěn mísy. ak ho překryjte 
utěrkou nebo potravinářskou lií a nechte 
na teplém místě, kde není žádný průvan 
a neotvírají se dveře. oté, co zdvojnásobí 
objem, těsto znovu propracujte a tak 
vytlačte přebytečný vzduch. Formujte 
rukama do požadovaných tvarů.

řed pečením nastává 2. FÁZE kynutí. 
akto ormované těsto pomažte vejcem, 

případně posypte dekorací, a nechte 
podruhé vykynout. ž jen krátce,  
cca  minut. ak ihned pečte.

3 základní kroky
KE SPRÁVNÉMU 
KYNUTÉMU TĚSTU

POSTUP:
1.  V misce vidličkou vymíchejte 

rozdrobené droždí s 5 g cukru, 
přilijte 15 ml vlažné smetany, 
přidejte 1  g mouky a vše 
promíchejte. Nechte na teplém 
místě vzejít kvásek 1 15 minut. 

2.  o velké mísy prosejte mouku, 
mandlovou moučku, sůl  
a přisypte cukr a kůru z omytého 
citronu. ak udělejte do středu 
důlek a nalijte dovnitř  žloutky, 
kvásek, zbytek smetany  
a přidejte měkké máslo na 
kostičky. ěsto hně te v robotu 
nebo vařečkou, až bude pružné, 
hladké a vláčné.

3.  ěsto přikryjte utěrkou, dejte na 
teplé místo a nechte asi  

 minut kynout, až zdvojnásobí 
svůj objem. 

4.  ěsto propracujte, abyste z něj 
vytlačili přebytečný vzduch,  
a rozdělte na 4 kousků stejné 
velikosti. ukama tvarujte  
1  cm dlouhé válečky a udělejte 
z nich uzlík. řendejte je na plech 
vyložený pečicím papírem. 

5.  otřete uzlíky rozšlehaným 
vajíčkem a posypte nasekanými 
plátky mandlí.

6.  Nechte ještě  minut 
odpočinout na plechu a pečte  
15 minut v troubě předehřáté 
na 1  . 

7.  Mezitím rozpus te máslo.  
o upečení uzlíky potřete 

máslem a posypte moučkovým 
cukrem.

SUROVINY: 
5 g čerstvého droždí

 g cukru krupice
 ml smetany 15 %

4  g hladké mouky
1  g mandlové moučky
4 g soli
½ bio citronu

 vejce
5 g másla

5  g mandlových plátků
5  g moučkového cukru

Mandlové
UZLÍČKY

40
kusů

150
min

4
porce

15
min

VEGET

VEGET
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Jarní
PTÁČCI

VEGET

JAK NA TO?
Podívejte se na 

videorecept:

albert.cz/videorecepty

SUROVINY: 
5 g čerstvého droždí

80 g cukru krupice
300 ml smetany (15 %)
5  g hladké mouky
4 g soli
½ lžičky mleté kurkumy

mletý muškátový květ
½ bio citronu
3 vejce
85 g másla
4  ks celého hřebíčku 

 lžíce medu

POSTUP:
1.  V misce vidličkou vymíchejte rozdrobené droždí  

s 5 g cukru, přilijte 15 ml vlažné smetany. řidejte  
1  g mouky a vše promíchejte. Nechte na teplém místě  
vzejít kvásek 10–15 minut. 

2.  o velké mísy prosejte zbylou mouku, sůl, kurkumu, špetku 
muškátového květu a přisypte zbylý cukr a kůru z omytého 
citronu. o středu směsi udělejte prstem důlek a nalijte  

 žloutky, připravený kvásek, zbytek smetany a přidejte  
 g měkkého, na kostičky nakrájeného másla. ěsto hně te 

v robotu nebo vařečkou  minut na vláčné těsto, až bude 
pružné a hladké. 

3.  řipravené těsto v míse přikryjte utěrkou, dejte na teplé 
místo a nechte  minut kynout, až zdvojnásobí svůj objem. 

4.  Vykynuté těsto propracujte, abyste z něj vytlačili přebytečný 
vzduch, a rozdělte na 4 kousků stejné velikosti. ukama 
vytvarujte  cm dlouhé válečky. Na kratší straně vytvarujte 
uzlík jako hlavičku ptáčka. onec těsta stlačte mezi prsty 
na zobáček. ruhý, delší konec dvakrát nožem podélně 
nařízněte na ocásek. táčky přendejte na plech vyložený 
pečicím papírem. 

5.  otřete je zbylým rozšlehaným vajíčkem a do hlavičky vtlačte 
dva hřebíčky na očka. Nechte  minut odpočinout na plechu  
a pak vložte do trouby předehřáté na 1   na 15 minut. 

6.  Mezitím si v rendlíku zahřejte med, přidejte zbylé máslo  
a vymíchejte metličkou omáčku. o upečení ptáčky potřete 
směsí.

ísto klasických jidá ů můžete vyzkou et 
tvarovat ptáčky či jiná zvířátka dle antazie.

SLADKÁ TEČKA
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24
kusů

150
min

POSTUP:
1.       Vykynuté těsto vyndejte z mísy a rozdělte na  

4 stejných kousků.
2./3.  ukama vyválejte  cm dlouhé válečky.
4.       prostřed váleček vyválejte lehce tenčeji,  

aby se s těstem lépe pracovalo.
5.        válečku uvažte uzel, aby byl jeden konec kratší než 

druhý. Na kratší straně vytvarujte uzlík jako hlavičku 
ptáčka. onec těsta stlačte mezi prsty na zobáček. 

elší konec dvakrát nožem podélně nařízněte na 
ocásek.

6.       táčky přendejte na plech vyložený pečicím papírem  
a do každého zapíchněte  hřebíčky místo oček.

Konec

2.
1.

2. 3.

4. 5.

6.

SLADKÁ TEČKA

73

Postup  
TVAROVÁNÍ

https://www.albert.cz/videorecepty


POSTUP:
1.       Vykynuté těsto vyndejte z mísy a rozdělte na  

4 stejných kousků.
2./3.  ukama vyválejte  cm dlouhé válečky.
4.       prostřed váleček vyválejte lehce tenčeji,  

aby se s těstem lépe pracovalo.
5.        válečku uvažte uzel, aby byl jeden konec kratší než 

druhý. Na kratší straně vytvarujte uzlík jako hlavičku 
ptáčka. onec těsta stlačte mezi prsty na zobáček. 

elší konec dvakrát nožem podélně nařízněte na 
ocásek.

6.       táčky přendejte na plech vyložený pečicím papírem  
a do každého zapíchněte  hřebíčky místo oček.

Konec

2.
1.

2. 3.

4. 5.

6.

SLADKÁ TEČKA
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Postup  
TVAROVÁNÍ



POSTUP:
1.  řipravte kvásek. o odměrky dejte  ml 

mléka, zahřejte v mikrovlnce na teplotu do 
5 , přelijte do misky, přidejte 5 g cukru 

a rozdrobte droždí. Vidličkou vše svižně 
promíchejte, až se droždí rozpustí. měs 
dejte na 1 15 minut na teplé místo, kde 
není průvan, aby mohl kvásek hezky vzejít.

2.  o velké mísy prosejte mouku, sůl,  g 
cukru a vanilkový cukr. řisypte kůru  
z omytého citronu. 

3.  Na vlažnou teplotu zahřejte 1  ml mléka. 
prostřed moučné směsi udělejte prstem 

důlek a do něj lijte vlažné mléko. řidejte 
rozpuštěné máslo,  žloutky a nakonec 
vzešlý kvásek. ěsto pomocí robotu nebo 
vařečkou hně te  minut na pružné, 
poddajné těsto, aby se odlepovalo od 
stran mísy. okud máte pocit, že je těsto 
moc lepivé, přisypte trochu mouky. akto 

připravené těsto přikryjte utěrkou a dejte 
odpočívat na teplé místo  minut, až 
zdvojnásobí svůj objem. 

4.  Mezitím připravte směs na potření. 
o misky dejte 1 žloutek a metličkou 

smíchejte s 15 ml mléka. 
5.  o vykynutého těsta opatrně vmíchejte 

kandovanou kůru. řipravené těsto 
rozdělte na  malých bochánků stejné 
velikosti. kládejte je na plech s pečicím 
papírem. Mazanečky nechte ještě  

 minut odpočinout, než je vložíte do 
trouby. 

6.  řed pečením je pomažte žloutkovou 
směsí, posypte mandlovými plátky  
a nožem prořízněte uprostřed malý křížek. 
Vložte do trouby předehřáté na 1    
a po 15 minutách snižte teplotu na 1  . 

ečte zhruba  minut dozlatova. řed 
podáváním posypte moučkovým cukrem.

SUROVINY:
5 ml plnotučného 

mléka 
5 g cukru krupice

1  g čerstvého droždí
 g polohrubé mouky

 lžičky soli

½ lžíce vanilkového cukru
1 bio citron
55 g másla

 vejce
1 balení kandované kůry

5 g mandlových plátků
 g cukru moučky 

Velikonoční 
MAZANEČKY 

6
kusů

60
min

+90
min

kynutí
VEGET
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SUROVINY:
1 5 ml plnotučného mléka

 g cukru krupice
15 g droždí

5  g hladké mouky
sůl

5 g másla
 vejce

 ml plnotučného mléka 

T  
1 vejce

 g tučného tvarohu 
1  g cukru moučky
½ lžíce rumu

POSTUP:
1.    Mléko zahřejte na cca  , přidejte 

1  g cukru a rozdrobte droždí. Vše 
promíchejte vidličkou a nechte na 
teplém místě stát 15 minut, aby 
vzešel kvásek. 

2.    o větší mísy prosejte mouku, sůl, 
přisypte zbylý cukr, přidejte měkké 
máslo a vypracujte drobenku. 

3.    řidejte  žloutky, kvásek a hně te 
v robotu nebo vařečkou  minut 
na vláčné těsto. ak mísu přikryjte 
utěrkou a nechte cca  minut 
kynout, až těsto zdvojnásobí objem. 

4.    Mezitím si připravte náplně.  
V menší misce vidličkou vymíchejte 
1 vejce. Ve druhé misce 
rozmíchejte vidličkou tvaroh 
spolu s půlkou rozšlehaného 
vajíčka a přidejte cukr  
a rum. ruhou půlku 
vajíčka odložte na 
pomazání. 

5.    Na ořechovou 
nápl  do 
rendlíku vlijte 
smetanu, rum, 
džem, cukr a přive te k varu. 

6.    táhněte z ohně a vmíchejte mleté ořechy. 
Vše dobře zamíchejte a dejte stranou.

7.    Na makovou nápl  vložte všechny suroviny 
do hrnce a vařte, až se nápl  zredukuje na 
požadovanou hustotu. ejte stranou.

8.    Vykynuté těsto propracujte na pracovní 
desce, abyste z něj vytlačili zbytečné 
vzduchové bubliny. Lehce rozválejte na 
placku cca 4 mm silnou. 

9.    ruhovým vykrajovátkem o průměru 4 cm 
vykrojte kroužky a přendejte je na plech 
s pečicím papírem. oprostřed udělejte 
prstem důlky na nápl .

10.  V misce smíchejte zbylé mléko a zbytek 
rozšlehaného vejce. měsí potřete koláčky 
a do důlků pl te náplněmi. 

11.  ečte v troubě předehřáté na 1    
15  minut dozlatova. 

Kynuté
MINIKOLÁČKY

O  
5  ml smetany 15 %
½ lžíce rumu

 g meru kového džemu
1  g cukru moučky

5 g mletých vlašských ořechů 

 
5 ml plnotučného mléka

15 g cukru krupice
5  g mletého máku
½ lžíce medu
½ lžíce rumu
½ lžičky mleté skořice

SLADKÁ TEČKA
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SUROVINY:
1 5 ml plnotučného mléka

 g cukru krupice
15 g droždí

5  g hladké mouky
sůl

5 g másla
 vejce

 ml plnotučného mléka 

T  
1 vejce

 g tučného tvarohu 
1  g cukru moučky
½ lžíce rumu

POSTUP:
1.    Mléko zahřejte na cca  , přidejte 

1  g cukru a rozdrobte droždí. Vše 
promíchejte vidličkou a nechte na 
teplém místě stát 15 minut, aby 
vzešel kvásek. 

2.    o větší mísy prosejte mouku, sůl, 
přisypte zbylý cukr, přidejte měkké 
máslo a vypracujte drobenku. 

3.    řidejte  žloutky, kvásek a hně te 
v robotu nebo vařečkou  minut 
na vláčné těsto. ak mísu přikryjte 
utěrkou a nechte cca  minut 
kynout, až těsto zdvojnásobí objem. 

4.    Mezitím si připravte náplně.  
V menší misce vidličkou vymíchejte 
1 vejce. Ve druhé misce 
rozmíchejte vidličkou tvaroh 
spolu s půlkou rozšlehaného 
vajíčka a přidejte cukr  
a rum. ruhou půlku 
vajíčka odložte na 
pomazání. 

5.    Na ořechovou 
nápl  do 
rendlíku vlijte 
smetanu, rum, 
džem, cukr a přive te k varu. 

6.    táhněte z ohně a vmíchejte mleté ořechy. 
Vše dobře zamíchejte a dejte stranou.

7.    Na makovou nápl  vložte všechny suroviny 
do hrnce a vařte, až se nápl  zredukuje na 
požadovanou hustotu. ejte stranou.

8.    Vykynuté těsto propracujte na pracovní 
desce, abyste z něj vytlačili zbytečné 
vzduchové bubliny. Lehce rozválejte na 
placku cca 4 mm silnou. 

9.    ruhovým vykrajovátkem o průměru 4 cm 
vykrojte kroužky a přendejte je na plech 
s pečicím papírem. oprostřed udělejte 
prstem důlky na nápl .

10.  V misce smíchejte zbylé mléko a zbytek 
rozšlehaného vejce. měsí potřete koláčky 
a do důlků pl te náplněmi. 

11.  ečte v troubě předehřáté na 1    
15  minut dozlatova. 

60
kusů

30
min

Kynuté
MINIKOLÁČKY

+90
min

kynutí

O  
5  ml smetany 15 %
½ lžíce rumu

 g meru kového džemu
1  g cukru moučky

5 g mletých vlašských ořechů 

 
5 ml plnotučného mléka

15 g cukru krupice
5  g mletého máku
½ lžíce medu
½ lžíce rumu
½ lžičky mleté skořice

VEGET
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Kvalitní potraviny? 
Máme je doma!

Víte, jak dlouhou cestu musí 
absolvovat někter  potraviny a jak 
nákladná je doprava a skladování  

ybírejte nejl pe takov , kter  
se na náš stůl dostanou t měř 
okamžitě. ení nad ml ko nebo 
s r od lokálního v robce!

Co nejkratší cestou
Každ  kraj má sv  lokální speciality. 

yrábějí se podle tradiční receptury 
a většinou je nikde jinde neochutnáte. 

oznávat kraje skrze místní uzeniny 
nebo pečivo je naprosto ori inální 
zážitek! 

Lokální má přednost
tačí si uvědomit, že místní zelenina 

se sklízí až tehdy, kdy je opravdu 
zralá. edy v takovou chvíli, kdy je 
připravená na cestu na náš stůl! 

ic se nevyrovná chuti a vůni rajčat 
či okurek, kter  teprve před chvílí 
někdo sklidil.

Čerstvé chutná nejvíc

Nakupujte kvalitu s chutí!
íce o kvalitních potravinách najdete 

na webu akademiekvality.cz
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