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jaro pomalu začíná, možná zatím za oknem vypadá nenápadně, ale do kuchyně ho můžeme 
pozvat s otevřenou náručí. Hraje totiž všemi barvami, které prozáří po zimě váš talíř a dodají 
potřebnou energii a zdraví. Červené ředkvičky a sladké jahody, zelené špenátové lístky 
a křupavé hráškové lusky, svěží chut̓  jarní cibulky nebo jasně žlutá barva vajíček. A nasbírejte 
také jarní jedlé krásky, které už se začínají objevovat v přírodě, třeba fialky či sedmikrásky. 
V rubrice, která inspiruje, že Stojí za to jíst lépe, objevíte, jak kouzlit s jarními surovinami.
V celém březnovém Albert magazínu také najdete hned jedenáct receptů na různé druhy 
chlebíčků a svačin, kterými překvapíte svého školáka. V Albertově pekařství totiž kromě 
žitného Mlynářského chleba a rohlíku přibyla s jarem i skvělá do křupava vypečená Mlynářská 
veka. Díky jejímu univerzálnímu použití můžete experimentovat a připravit nové školní 
svačiny, malé chlebíčky pro návštěvu i bagety na pořádný hlad. 
Při dalším listování to na stránce 22 zavoní kávou Perla. Baristka Jasmin do Albert magazínu 
poradila, jak si připravit výtečnou kávu doma, aby chutnala jako z kavárny a přitom jste 
nepotřebovali drahé vybavení, je to tak snadné. A ke kávě si v neděli dopřejte malý dezert. 
Na závěr vašeho oblíbeného magazínu vás čeká pravidelná rubrika Sladká tečka, ve které se 
tentokrát otevřou dveře do české i francouzské cukrárny.

At̓  máte na jaře spoustu chuti do života. 

Váš Albert

Naši milí zákazníci a čtenáři,

3

Sdílejte s námi:
@albertceskarepublika
#albertmagazin 
www.albert.cz/magazin-albert 

EditorialMagazín pro zákazníky  
supermarketů a hypermarketů ALBERT

VYDAVATEL: 
Albert Česká republika, s.r.o., Radlická 117
158 00 Praha 5 – Nové Butovice
IČO: 44012373

DATUM VYDÁNÍ: 2. 3. 2022
VYDÁNÍ PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 30. 3. 2022
Periodicita: 11× ročně

ZA ALBERT MARKETING:
Petra Čeřovská

KOMPLETNÍ KREATIVNÍ ZPRACOVÁNÍ:
agentura REKLAMAMA
www.reklamama.cz 

Podkovářská 2, Praha 9, 190 00
albertmagazin@albert.cz

Vedení redakce: Naďa Fidrmucová
Art direktoři: Ludmila Reichová, Adéla Říhová

Fotografie: 
Lucie Čermáková, Vladimír Cimický,  
Tomáš Babinec, Fotobanka Albert, iStock

Foodstyling:
Adéla Říhová, Zuzana Štěpničková,  
Tereza Langmajerová, Tereza Boušková 

Grafické zpracování:
Ludmila Reichová, Martin Pospíšil,  
Petr Dobeš, Daniel Krejbich

Texty:
Kateřina Krásná, Adéla Říhová,  
Naďa Fidrmucová, Zuzana Böhmová

Kuchaři, baristi:
Petr Linka, Tomáš Strnad, David Bureš, 
Vladimír Batěk, Jasmin Moualhi 

PARTNEŘI:
BUTLERS 
Vinohradská 2828/151, Praha
Roztylská 2321/19, Praha
Ve Vaňkovce 462/1, Brno
www.butlers.cz

TISK:
Severotisk s.r.o.
Mezní 3312/7, 400 11 Ústí nad Labem
Triangl, a.s. 
Beranových 65, 199 02 Praha 9 

MK ČR E 23231 © Albert Česká republika
ISSN 1211-1422
Tiskové chyby vyhrazeny.
Jakékoliv nakládání s obsahem magazínu Albert, 
jeho publikování, přebírání nebo jiné formy 
šíření jsou bez písemného souhlasu vydavatele 
zakázány.

https://www.reklamama.cz/
mailto:albertmagazin@albert.cz
https://www.butlers.cz/
https://www.instagram.com/albertceskarepublika/
https://www.facebook.com/albertceskarepublika/
https://www.albert.cz/magazin-albert


6 Zprávy z Albertu 
8  Tržnice u Alberta:
 Jahody Victory – vítěz chut'ových pohárků  
9	 JARNÍ	CHLEBÍČKY	s	pečenými	jahodami	
11		 JAHŮDKOVÁ	SMOOTHIE	BOWL	

12  Rychlé recepty do 30 minut  
13	 ZAPEČENÁ	QUINOA	s	goudou	a	mozzarellou	    
15		 KRÉMOVÁ	HRÁŠKOVÁ	POLÉVKA	se	šunkovým	sendvičem
17		 VOŇAVÝ	BYLINKOVÝ	SALÁT	s	bulgurem	
19		 PEČENÝ	LOSOS	s	jarní	zeleninou	
20		 DOMÁCÍ	JAHODOVÉ	TAŠTIČKY	s	tvarohem	

21  Zkuste s námi 
21		 CROSTINI	SE	SÝREM	FARMBRIE	a	karamelizovanou	cibulkou	

22  Perla kávový speciál 
24		 FRENCH	PRESS	Skvělá	domácí	káva
25		 MOKA	KONVIČKA	To	je	síla
26		 DOMÁCÍ	CAPPUCCINO		   
27		 IRSKÁ	KÁVA	

28 Stojí za to jíst lépe: 
 Fresh do jara – barevný receptář 
29	 Jarní	PAŽITKOVOŠPENÁTOVÉ	PESTO	
30		 Domácí	BYLINKOVÉ	MÁSLO	3×	jinak	   
31		 VAJEČNÁ	FRITTATA	plná	jarní	energie	   
33 PIKANTNÍ	ŘEDKVIČKOVÝ	SALÁT	s	mákem	   
34 PEČENÁ	jarní	BRAMBORA	s	tvarohem	a	ředkvičkami	   
35 Dobře	NALOŽENÉ	ŘEDKVIČKY	   
37 AVOKÁDOVÁ	POMAZÁNKA
38 Flower	power	KVÍTKOVÉ	SUŠENKY	  
40 STARÉ	NA	NOVÉ	a	plné	jarní	energie

12 
Rychlé 
recepty 
DO 30 MINUT

22  
Perla
DOMÁCÍ 
KAVÁRNA

CO NÁS ČEKÁ V březnu

4

Obsah 



			vegetariánské			 			veganské			 			bez	lepku			 			bez	laktózy	

41 Nadační fond Albert:  
 v roce 2021 pomáhal ještě více
41 Fotosoutěž Albertu
  
42 Ochutnávka: 
 Albertova Mlynářská žitná veka 
45		 MLYNÁŘSKÁ	VEKA	se	šunkou	a	sýrem
	 MLYNÁŘSKÁ	VEKA	s	vajíčkovou	pomazánkou	  
46 MLYNÁŘSKÁ	VEKA	s	lososem
47 MLYNÁŘSKÁ	VEKA	s	ředkvičkami	  
48 MLYNÁŘSKÁ	VEKA	s	mozzarellou	a	rajčaty	  
49 MLYNÁŘSKÁ	VEKA	s	roastbeefem	a	brusinkami

50 Křížovka nás baví
70 Sladká tečka:  
 Troufněte si na odpalované těsto  
71	 Základní	postup	ODPALOVANÉ	TĚSTO
72 PROFITEROLKY	s	čokoládovou	polevou	
73 BOŽSKÉ	ÉCLAIRS	
74 PRAVÉ	VĚNEČKY	se	žloutkovým	krémem	
75 FRANCOUZSKÉ	CHOUX	s	jahodami	

42  
Mlynářská 
veka
3× JINAK

28  
Fresh jaro
BAREVNÝ 
RECEPTÁŘ 

70  
Vyzkoušejte 
ODPALOVANÉ 
TĚSTO

5

Obsah 



Nechte se unést
POCTIVOU CHUTÍ Z ALP

NOVINKY V REGÁLU

Pro tuto dobrotu už nemusíte urazit stovky kilometrů 
k alpským velikánům. Jemný nadýchaný knedlík s lahodnou 
borůvkovou náplní koupíte nyní v Albertu. Stačí ho jen přelít 
vanilkovým krémem a vychutnat v pohodlí domova.

Mlsejte zdravě
INSTANTNÍ PROTEINOVÉ 
PALAČINKY A KAŠE

NOVINKY V REGÁLU

Rychlou a chutnou snídani plnou bílkovin vykouzlíte díky 
proteinovým palačinkám Albert. Obsahují kvalitní syrovátkový 
protein a jejich příprava je víc než snadná. Smíchejte je 
s vodou, usmažte a naplňte dle fantazie. S verzí natural lehce 
zvládnete i palačinky naslano. A pro milovníky ovesných kaší 
jsme připravili proteinové kaše plné vlákniny ve dvou
oblíbených příchutích.

Albert  
Protein palačinky 

s příchutí čokolády 

Albert  
Alpský knedlík 

s borůvkovou náplní 

Albert  
Protein kaše 
s příchutí 
čokolády 

Albert  
Protein kaše 
s jahodami  Albert  

Protein 
palačinky 
natural

6 vaječných 
žloutků

vanilkový krém
na alpský knedlík

250 ml mléka 250 ml smetany 
ke šlehání

U nás v obchodech se stále něco děje, tak buďte v obraze.
Protože myslíme na vaše zdraví a kvalitní jídelníček, 
zařadili jsme do novinek na březen bílkovinami nabité kaše 
a palačinky, které usnadní start dne každému z vás,  
nebo vitaminový shot. Na zdraví!

Čerstvé zprávy
Z ALBERTU

Mléko a smetanu nalijte do hrnce, přidejte cukr a pomalu jej zahřívejte. 
Žloutky metličkou rozšlehejte a opatrně všlehejte do horkého mléka 
a smetany. Krém zahřívejte tak dlouho, dokud nezhoustne.

1 vanilkový cukr
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Vařte s novými
BIO PRODUKTY

NAKUPUJTE BIO

Objevte bio loupaná a krájená rajčata 
od značky Nature’s Promise. Tato 
šťavnatá rajčata dozrávají na teplém 
italském slunci a během šetrného 
zpracování si uchovávají svou 
přirozenou a plnou chuť. Skvěle se hodí 
jako základ na pizzu, do omáček nebo 
zeleninových jídel.

To nejlepší
Z KOKOSOVÉHO 
OŘECHU V BIO KVALITĚ

NAKUPUJTE BIO

Kokosové mléko Nature’s Promise pochází 
z ekologického zemědělství a bylo vyrobeno 
z pečlivě vybraných kokosových ořechů 
rostoucích na Srí Lance. V kuchyni má 
všestranné využití. Lze ho použít při přípravě 
exotických pokrmů, koktejlů nebo dezertů. 
Ocení ho nejen vyznavači veganské stravy,  
ale i lidé s intolerancí laktózy.Nakopne vás  po ránu

VITAMINOVÁ BOMBA
NATURE'S PROMISE

NOVINKY V REGÁLU

Výborným pomocníkem v prevenci proti 
nachlazení je Nature’s Promise Vitaminový 
shot s vyšším obsahem vitaminu C. 
Kořeněná zázvorová chuť spolu s lehkým 
dotekem malinové šťávy probudí všechny 
vaše smysly a nakopne imunitu.  

Sbírejte body
NA VELIKONOČNÍ LEGO
A TEFAL POMLÁZKU

  

Buďte připraveni, až zazvoní 
koledníci na Velikonoce. Díky 
nové sběratelské kampani 
můžete body nasbírané za 
nákup v Albertu vyměnit za 
skvělé slevy na stavebnice Lego, 
originální velikonoční pomlázku. 
V nabídce jsou jak minipytlíčky, 
tak stavebnice, které získáte 
se slevou až 74 %. A všechny 
milovníky vaření potěší také 
praktické pánve nebo rendlík od 
Tefalu za mimořádně výhodné 
ceny. Nezapomeňte, že body 
můžete sbírat přímo ve své 
aplikaci Můj Albert.

Nature’s Promise Bio 
Loupaná rajčata

Nature’s Promise Healthy life 
Vitamin C power

Nature’s Promise Bio 
Krájená rajčata

Nature’s Promise Bio
Kokosové mléko

Nezapomeňte 
nasbírané body 
v aplikaci Můj 
Albert vyměnit za 
mimořádné slevy na 
pomlázku Lego nebo 
pomocníky Tefal.
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Jahody. Kdo by je nemiloval? Jsou symbolem jara, 
ovocem se spoustou vitaminů a pro naše zdraví velmi 

prospěšné. Odrůda Victory je zajímavá klasickým 
srdcovitým tvarem, velikostí, ale i sladkou chutí. Jsou 

ideální do dezertů a vydrží dlouho krásně čerstvé. 
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Jahody
Victory 

VÍTĚZ  
CHUŤOVÝCH

POHÁRKŮ



POSTUP:
1.  Všechny jahody omyjte, 

očistěte a nakrájejte 
na kousky. V misce je 
promíchejte s 1 lžící 
javorového sirupu, 
vyškrábnutými semínky 
z vanilkového lusku 
a špetkou soli.

2.  Dejte do zapékací mísy 
vyložené pečicím papírem 
a pečte 20 minut v troubě 
předehřáté na 180 °C.

3.  Opečte 4 plátky chleba 
nasucho. Křupavé tousty 
potřete ricottou, navrch 
navrstvěte pečené jahody 
a nakonec ozdobte lístky 
bazalky a můžete dochutit 
čerstvě namletým bílým 
nebo černým pepřem. 
Dobrou jahodovou chuť!

SUROVINY:
400 g jahod z Tržnice 
u Alberta
1 polévková lžíce 
javorového sirupu
½ vanilkového lusku
sůl
4 plátky Mistrovského 
chleba
150 g ricotty
2 snítky čerstvé bazalky
pepř

JARNÍ CHLEBÍČKY  
s pečenými jahodami 

4
porce

35
min

Odstartujte jahodovou sezonu právě 
tímto receptem. Jahody, tentokrát 
netradičně pečené, s vůní vanilky na 
ricottové peřině a křupavém plátku 
chleba vás nadchnou! 
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POTĚŠÍME VŠECHNY, KDO SI 

HLÍDAJÍ  ŠTÍHLOU 
LINII, MÁME 

NASLÁDLOU 
CHUŤ, ALE JSME 

NÍZKOKALORICKÉ, IDEÁLNÍ 

ZDRAVÉ MLSÁNÍ.
NAŠI KYSELINU 
LISTOVOU OCENÍ 

ZEJMÉNA NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY.

OBSAHUJEME  
VITAMIN C  
A DÍKY TOMU 

PODPORUJEME 
IMUNITU. MÁME 

I ŘADU DALŠÍCH VITAMINŮ, 

NAPŘÍKLAD A, B  NEBO E.

DÉLE ČERSTVÉ NÁS UDRŽÍTE 

V LEDNICI PŘI TEPLOTĚ 

DO 4 °C. DŮLEŽITÉ JE NÁS  

ALE NEOMÝVAT, 

ABYCHOM NENASÁKLY 

VODOU. TO UDĚLEJTE AŽ  

TĚSNĚ PŘED 
KONZUMACÍ. 

VYZKOUŠEJTE NÁS DO 

SMOOTHIES,
DOMÁCÍ 
ZMRZLINY,
JAKO OZDOBU 
PALAČINEK  
NEBO DO SALÁTŮ.

Osladt́e  
si život 

BEZ VÝČITEK
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JAHŮDKOVÁ
SMOOTHIE  
BOWL

SUROVINY:
600 g jahod z Tržnice 
u Alberta
2 banány
200 g bílého jogurtu
5 lžic jemných ovesných 
vloček

100 g borůvek
50 g kokosových plátků
2 snítky čerstvé bazalky
4 lžičky arašídového 
másla

POSTUP:
1.  Z jahod odeberte 500 g, omyjte a očistěte je. 

Oloupejte 2 banány a nakrájejte je na větší kusy. 
Ovoce přendejte do nádoby, přidejte 200 g 
bílého jogurtu, 5 lžic jemných ovesných vloček 
a vše rozmixujte ponorným mixérem dohladka. 
Připravené smoothie rozdělte do misek.

2.  Do smoothie misek rozdělte a ozdobte 100 g 
zbylých jahod nakrájených na plátky, 100 g omytých 
borůvek, 50 g kokosových plátků a lístky bazalky. 
Nakonec každou misku pokapejte lžičkou 
arašídového másla a snídaně je na stole.

4
porce

20
min

Dobré nutričně vyvážené 
ráno! Tato snídaně vás 
nasytí, nabije energií 
a vitaminy. Pokud po 
ránu nestíháte, přelijte si 
smoothie do uzavíratelné 
skleničky a vezměte s sebou 
do práce nebo do školy.
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TRŽNICE U ALBERTA:
ZELENINA
6 mrkví
8 stonků řapíkatého celeru
2 červené cibule
1 bílá ředkev
16 ředkviček
1 pórek
100 g baby špenátu
3 šalotky
3 stroužky česneku

OVOCE 
5 citronů NP Bio
300 g jahod NP Bio

BYLINKY
4 hrsti čerstvé máty
2 hrsti čerstvého kopru
1 hrst čerstvé petržele

2 hrsti čerstvých mungo 
klíčků
1 hrst mikrobylinek 
– ředkvička

MLÉČNÉ A CHLAZENÉ 
SUROVINY:
140 g másla
125 g mozzarelly NP Free 
from
150 g sójového jogurtu
200 g goudy NP Free from
3 vejce
1 kozí sýr přírodní NP 
Healthy life
100 g žervé
100 ml zakysané smetany
150 g řeckého jogurtu

200 g tvarohu NP Bio
200 ml plnotučného mléka

MRAŽENÉ SUROVINY:
500 g mraženého hrášku 

UZENINY A LAHŮDKY:
100 g selské šunky Česká chuť

ALBERTOVO PEKAŘSTVÍ:
4 plátky žitného Mlynářského 
chleba

OSTŘE SLEDOVANÉ MASO:
800 g lososa z Rybího trhu Albert

SPÍŽ: 
TRVANLIVÉ
350 g hladké mouky
100 g lískových ořechů Albert
250 g quinoy
200 g bulguru 
1 lžička cukru moučky

OCHUCOVADLA 
14 lžic olivového oleje
1 lžička hořčice
1 lžička vanilkového extraktu

KOŘENÍ 
sůl
pepř
1 lžička mleté papriky
1 lžička sušeného česneku
½ lžičky chilli koření
½ lžičky sušeného tymiánu
½ lžičky sušeného oregana

Nákupní seznam
Z ALBERTU

Foto: Tomáš Babinec  /  Foodstyling: Tereza Boušková  /  Text: Adéla Říhová

NP Bio = zkratka pro produkty 
pod značkou Albertu Nature‘s 
Promise Bio

Jarní 
recepty

DO 30 MINUT

Zažeňte jarní únavu s recepty, které mají šťávu a navíc jsou hotové 
do půl hodinky. V březnovém čísle jsou plné sezonních surovin a září 

jahodami, ředkvičkami, hráškem i špenátem. Navíc si zde na své přijdou 
i ti, kdo se snaží jíst bez masa, bez laktózy nebo mají low carb dietu.

SVĚŽÍ
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BEZ LAKTÓZY

BEZ LEPKU

VEGETARIÁN 

JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

SUROVINY:
250 g quinoy
1 šalotka
3 stroužky česneku
2 lžíce olivového oleje
100 g baby špenátu
200 g goudy NP Free from
2 vejce
150 g sójového jogurtu
sůl
pepř
100 g lískových ořechů
125 g mozzarelly NP Free from

POSTUP:
1.  Quinou připravte dle 

návodu na obalu.
2.  Očistěte 1 šalotku 

a nakrájejte ji najemno. 
Oloupejte a prolisujte 
3 stroužky česneku. 
V pánvi na rozpáleném oleji 
orestujte šalotku i česnek. 
Přidejte všechny omyté 
špenátové listy a prohřejte. 

3.  V misce smíchejte všechnu 
nastrouhanou goudu, 
2 vejce, 150 g sójového 
jogurtu, sůl, pepř 
a promíchejte.

4.  Ochucený špenát vmíchejte 
do jogurtové směsi 
a smíchejte s připravenou 
quinoou. Přendejte do 
menších zapékacích misek 
nebo do pekáčku.

5.  Nasekejte 100 g lískových 
ořechů, 125 g mozzarelly 
natrhejte a položte 
na quinou. Zapečte 
v předehřáté troubě na 
200 °C po dobu 6 minut. Po 
zapečení ihned podávejte.

ZAPEČENÁ 
QUINOA  
s goudou 
a mozzarellou

VEGET BEZ
 laktózy

BEZ
lepku

4
porce

30
min
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1 porce obsahuje: ENERGIE: 739 kcal, 37 % / SACHARIDY: 46 g, 18 % / TUKY: 47 g, 75 % / BÍLKOVINY: 36 g, 51 %

https://www.albert.cz/videorecepty


pePř

4 plátky žitného 
Mlynářského 
chleba

SUROVINY:

400 g 
mraženého 
hrášku

80 g žervé

    šalotky

    hrsti 
čerstvých 
mungo klíčků

8 snítek 
čerstvé máty

Sůl

4 lžíce 
olivoVého 
olejE

    citrony

l vody

  00 ml
zakysané
smetany

  00 g selské 
šunky

   lžička 
hořčice

14

Rychlé 
RECEPTY



1 porce obsahuje: ENERGIE: 394 kcal, 29 % / SACHARIDY: 28 g, 11 % / TUKY: 24 g, 38 % / BÍLKOVINY: 15 g, 21 %

JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

POSTUP:
1.  Nakrájejte 2 očištěné šalotky na kostičky 

a orestujte je v hrnci na 4 lžících rozpáleného 
olivového oleje. Přidejte 400 g hrášku, zalijte 1 l vody, osolte 
a opepřete. Vařte zhruba 10 minut do změknutí hrášku.

2.  Polévku ochuťte citronovou šťávou a přidejte 4 snítky máty. 
Vše rozmixujte tyčovým mixérem dohladka. 

3.  Polévku servírujte do misek. Ozdobte trochou zakysané 
smetany, citronovou kůrou z 1 omytého citronu a lístky máty.

4.  V misce smíchejte 80 g žervé a 1 lžičku hořčice. Namažte 
4 plátky chleba pomazánkou a navrch poklaďte plátky šunky. 
Podávejte ozdobené mungo klíčky.

KRÉMOVÁ 
HRÁŠKOVÁ 
POLÉVKA
se šunkovým 
sendvičem

4
porce

30
min

SUROVINY:
2 šalotky
4 lžíce olivového oleje NP Bio
400 g mraženého hrášku 
jemného Albert
1 l vody
sůl
pepř
2 citrony NP Bio
8 snítek čerstvé máty
100 ml zakysané smetany 
NP Bio
4 plátky žitného Mlynářského 
chleba z Albertova pekařství
80 g žervé NP Healthy life
1 lžička hořčice
100 g selské šunky Česká chuť
2 hrsti čerstvých mungo klíčků

15

Rychlé 
RECEPTY

https://www.albert.cz/videorecepty


SUROVINY:

pePř

    hrsti 
čerstvého 
kopru

   kozí sýr 
přírodní

    hrsti 
čerstvé 
mátysůl

citron

4 lžíce 
olivoVého 
olejE

    stonky 
řapíkatého 
celEru

  00 g 
pšeničného 
bulgurU

   hrst čerstvé 
petrželE

0 ředkviček

16

Rychlé 
RECEPTY



1 porce obsahuje: ENERGIE: 344 kcal, 17 % / SACHARIDY: 41 g, 16 % / TUKY: 17 g, 27 % / BÍLKOVINY: 11 g, 16 %

VEGETARIÁN 

VOŇAVÝ 
BYLINKOVÝ 
SALÁT  
s bulgurem

4
porce

30
min

SUROVINY:
200 g pšeničného bulguru NP Bio
2 hrsti čerstvé máty
2 hrsti čerstvého kopru
1 hrst čerstvé petržele
10 ředkviček
2 stonky řapíkatého celeru
sůl
pepř
4 lžíce olivového oleje
1 kozí sýr přírodní
NP Healthy life
1 citron NP Bio

POSTUP:
1.  Uvařte 200 g bulguru dle návodu na obalu a dejte do mísy.
2.  Umyté bylinky nasekejte nadrobno a přidejte k bulguru. 
3.  Všechny ředkvičky a řapík omyjte, nakrájejte na tenké 

plátky a vsypte do salátu. Salát osolte, opepřete a přelijte 
4 lžícemi olivového oleje. Vše dobře promíchejte 
a servírujte na talíře.

4.  Do misky rozdrobte 1 balení kozího sýra, opepřete, přidejte 
nakrájené trojúhelníčky z omytého citronu, poklaďte na 
salát a podávejte ho ozdobený bylinkami.

17

Rychlé 
RECEPTY

VEGET



SUROVINY:

pePř

4 lžíce olivoVého OlejE

4 mrkve

40 g másla

směs mleté paPriky, 
sušeného česneku, 
tymiánu, chilLi
a oreganA

    citrony

   lžíce 
třtinového 
cukru

 3 ředkviček

Sůl

800 g losOSa

5 stonků 
řapíkatého 
celEru

pórek

    červené 
cibule

bílá ředkev

18

Rychlé 
RECEPTY



DRŽTE SACHARIDY 
NÍZKO LOW 

CARB

1 porce obsahuje: ENERGIE: 617 kcal, 31 % / SACHARIDY: 16 g, 6 % / TUKY: 42 g, 67 % / BÍLKOVINY: 43 g, 61 %

BEZ LEPKU

POSTUP:
1.  Všechnu zeleninu omyjte a očistěte. Mrkve podélně překrojte 

na poloviny, řapík celeru přepulte a cibule rozkrojte na čtvrtiny. Ředkev 
nakrájejte na silnější plátky, ředkvičky na poloviny a pórek přepulte 
a naporcujte na 6 cm dlouhé kusy. Zeleninu dejte na plech, osolte, opepřete, 
pokapejte 2 lžícemi oleje a promíchejte. Pečte v předehřáté troubě na 200 °C 
20 minut.

2.  Lososa naporcujte na 5 cm široké porce. Z obou stran ho potřete olejem. 
V misce smíchejte všechno koření a cukr a lososa ve směsi obalte. 

3.  V rozpálené pánvi na lžíci oleje a rozehřátém másle opečte lososa na středním 
stupni ohřevu. Lososa přelévejte máslem, až koření ztmavne a ryba zkřehne. 
Pak lososa polijte citronovou šťávou z 1 citronu a filety přendejte na plech 
k zelenině. Nechte vše 4 minuty dotáhnout v troubě.

4.  Po dopečení ozdobte pokrm plátky z dobře omytého citronu a ihned podávejte.

PEČENÝ LOSOS  
s jarní zeleninou

4 
porce

30
min

SUROVINY:
4 mrkve
5 stonků řapíkatého 
celeru
2 červené cibule
1 bílá ředkev
13 ředkviček
1 pórek
sůl
pepř
4 lžíce olivového oleje
800 g lososa z Rybího 

trhu Albert
1 lžička mleté papriky
1 lžička sušeného 
česneku
½ lžičky chilli koření
½ lžičky sušeného 
tymiánu
½ lžičky sušeného 
oregana
1 lžíce třtinového cukru
40 g másla
2 citrony NP Bio
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Rychlé 
RECEPTY

BEZ
lepku



VEGET

VEGETARIÁN 

SUROVINY:
200 ml polotučného 
mléka
350 g hladké mouky
sůl
100 g másla
1 vejce
300 g jahod NP Bio

200 g měkkého 
tvarohu 
1 lžička cukru moučky
1 lžička vanilkového 
extraktu
150 g řeckého jogurtu
1 hrst mikrobylinek 
– ředkvička

POSTUP:
1.  Zahřejte 200 ml mléka asi na 40 °C. Na vál prosejte 

350 g hladké mouky, přidejte špetku soli, 30 g másla a vejce. 
Pomalu přilévejte vlažné mléko a začněte vše postupně 
hníst na těsto. Po 5 minutách byste měli mít elastické hladké 
těsto.

2.  Těsto rozdělte na dvě poloviny. Půlku rozválejte na 3 mm 
silnou placku. Pomocí vykrajovátka vykrojte 7 cm široká 
kolečka. Stejný postup udělejte i s druhou polovinou 
těsta. 

3.  Opláchněte 250 g jahod a nakrájejte je na poloviny 
a ty na plátky a dejte stranou. V misce smíchejte 
200 g tvarohu, 1 lžičku cukru moučky a lžičku 
vanilkového extraktu. Doprostřed každého 
kolečka dejte lžičku tvarohové náplně 
a navrch plátek jahody. Okraje vykrojených 
taštiček pomažte vodou. Kolečko 
přehněte napůl tak, aby vám vznikla 
půlkruhová taštička. Okraje dobře 
přitiskněte k sobě, aby nevytekla žádná 
náplň. Těsto můžete mezi dvěma prsty 
trochu natáhnout a přeložit, aby vám 
vznikl ozdobný okraj.

4.  Taštičky postupně vařte ve velkém 
hrnci ve vroucí osolené vodě 
2 minuty. Uvařené taštičky dejte 
stranou okapat.

5.  Zbylých 70 g másla rozpusťte 
v kastrolku. Taštičky servírujte na 
talíře, přelijte rozpuštěným máslem, 
pokapejte jogurtem, ozdobte zbylými 
jahodami a mikrobylinkami.

DOMÁCÍ JAHODOVÉ 
TAŠTIČKY  
s tvarohem

4
porce

30
min

20

Rychlé 
RECEPTY

1 porce obsahuje: ENERGIE: 635 kcal, 32 % / SACHARIDY: 73 g, 28 % / TUKY: 26 g, 41 % / BÍLKOVINY: 25 g, 35 %



POSTUP:
1. �Na�pánvi�rozpusťte�15�g�másla.�Oloupejte�
3�cibule�a�nakrájejte�je�na�tenké�proužky.�
Cibuli�prosolte�a�promíchejte.�Vsypte�ji�do�
pánve�a�restujte�na�mírném�stupni�ohřevu.�
Vždy�po�5�minutách�promíchejte.�Přidejte�
½�lžičky�jedlé�sody�a�dobře�promíchejte�se�
směsí.�Až�bude�cibulka�měkká�a�lepkavá,�
vmíchejte�lžíci�balzamikového�octa�a�lžičku�
třtinového�cukru.�Povařte�2�minuty�
a�nechte�cibuli�zchladnout.

2. �Bagetu�nakrájejte�našikmo�na�tenké�plátky.�
Na�pánvi�rozpusťte�zbylých�20�g�másla�

a�plátky�bagetky�na�másle�opečte�z�obou�
stran.�Hrušku�omyjte,�rozpulte,�zbavte�
jádřince�a�nakrájejte�na�tenké�plátky.�Na�
každou�bagetku�dejte�dva�plátky�hrušky.�
Pak�nakrájejte�sýr�farmbrie�na�tenké�plátky�
a�položte�je�na�plátky�hrušky.

3. �Nakonec�na�sýr�přidejte�trošku�
karamelizované�cibulky�a�ozdobte�
čerstvými�bylinkami.�Jednohubky�
propíchněte�párátkem,�které�udrží�vrstvy�
u�sebe.�Se�sýrem�farmbrie�jsou�tak�dobré.

SUROVINY:
35�g�másla
3�cibule
sůl

–�je�vyráběný�podle�originální�receptury�
s�nejkvalitnějšími��ingrediencemi

–�základem�je�kravské�mléko�
z�francouzské�Normandie

–�vyznačuje�se�plnou�a�zralou�chutí
–�podává�se�při�pokojové�teplotě

Víte, že
FARMBRIE V ALBERTU

CROSTINI SE SÝREM 
FARMBRIE   
a karamelizovanou 
cibulkou 10

ks
30
min

/�a
dv
er
to
ria
l

½�lžičky�jedlé�sody
1�lžíce�balzamikového�octa
1�lžička�třtinového�cukru
1�světlá�bageta

1�hruška
200�g�sýra�farmbrie
4�snítky�tymiánu
4�snítky�petrželky�

VEGET

Zkuste 
S NÁMI
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OBJEVTE NOVÉ 
CHUTĚ KÁVY PERLA 
z Itálie a Sumatry
Záleží nám na tom, abyste jedli 
lépe. A také pili lepší kávu. Jemná, 
lahodná, italská... taková je nová 
káva Italian roast Firenze. Pokud 
máte raději kávu exotickou, silnou 
a divokou, sáhněte po novince 
Perla Sumatra.

PERLA SUPERIORE  
ITALIAN ROAST FIRENZE

Toto espresso nabízí opravdové 
povzbuzení s intenzivním 
charakterem. Vychutnat 
si můžete charakteristické 
kouřové tóny.

PERLA SUPERIORE  
ORIGINS SUMATRA

Silná a aromatická tmavě pražená 
káva zemitého a kořenitého 
charakteru ze sopečné Sumatry. 
Indonéská káva je považována za 
jednu z nejlepších na světě.

NAJDĚTE SI SVŮJ ŠÁLEK KÁVY

CHUŤOVÝ SEGMENT:  
• pikantní a silný
• tmavě pražená 
• arabica a robusta fazole
• intenzita chuti # 6

CHUŤOVÝ SEGMENT:  
• intenzivní a všestranný
• tmavě pražená
• 100% zrna arabica
• intenzita chuti # 10

BALENÍ 
250 g

BALENÍ 
500 g

22
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Fotografie: Lucie Čermáková
Baristka: Jasmin Moualhi
Styling: Zuzana Štěpničková

ZMĚNA CHUTI  

PŘI PRAŽENÍ KÁVY

Stupeň pražení je u kávy velmi důležitý, protože ovlivňuje, 
jak bude vaše káva ve finále chutnat. Proto tuto informaci 
na obalu nepřehlédněte při nákupu. V základě se lze řídit 
jednoduchým pravidlem, čím více je káva pražená, tím je její 
chuť více intenzivní. Naopak u nižšího stupně pražení kávy 
můžete cítit v kávě více svěží chuti.

CO ZNAMENÁ ČÍSLO INTENZITY CHUTI?

SVĚTLE PRAŽENÁ KÁVA
• ZRNO MÁ SVĚTLE NAHNĚDLOU BARVU.
• KÁVA MÁ SVĚŽÍ KYSELEJŠÍ NÁDECH.
• MŮŽE MÍT AŽ JEMNĚ OVOCNOU CHUŤ.

STŘEDNĚ PRAŽENÁ KÁVA
• KÁVOVÁ ZRNA MAJÍ BOHATÝ HNĚDÝ ODSTÍN.
• KÁVA MÁ VYVÁŽENOU, HARMONICKOU CHUŤ I KYSELOST.
• MŮŽE BÝT AŽ JEMNĚ NASLÁDLÁ.

TMAVĚ PRAŽENÁ KÁVA
• KÁVOVÁ ZRNA MAJÍ TMAVOU BARVU.
• KÁVA MÁ BOHATOU, SILNOU A PLNOU CHUŤ.
• JE VÍCE HOŘKÁ NEŽ KYSELÁ, MŮŽE MÍT AŽ KOUŘOVÝ NÁDECH.

23
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DOMÁCÍ KAVÁRNA aneb JAK SI PŘIPRAVIT 
VÝBORNOU KÁVU I BEZ AUTOMATICKÉHO KÁVOVARU

FRENCH PRESS
Skvělá domácí káva

Do french pressu nasypte 18 g 
nahrubo namleté kávy, například 
Perla Superiore Origins Sumatra. 
Pokud máte zrnkovou kávu, namelte 
ji například v ručním nebo elektrickém 
mlýnku na kávu.

Namletou kávu zalijte 300 ml vody 
o teplotě 93 °C, ale samozřejmě 
množství záleží na objemu vašeho 
french pressu i tom, kolik kávy chcete 
připravit. Obecně platí pravidlo 6 g 
kávy na 100 ml vody.

Nápoj zamíchejte a nechte 4 minuty 
odstát, aby se kávová sedlina usadila 
na dně. Na hladině se vytvoří jemná 
krusta, kterou opatrně probořte 
lžičkou nebo špachtlí, a nechte znovu 
4 minuty odstát.

Opatrně nasaďte vrchní část french 
pressu s filtrem, který stlačte pouze 
2 cm pod hladinu kávy, abyste 
nerozvířili sedlinu, která by ovlivnila 
chuť výsledného nápoje.

Kávu pak lijte do šálku a můžete 
hned vychutnat.

1.

2.

3.

4.

5.
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MOKA KONVIČKA
To je síla

Vodu o teplotě 93 °C nalijte do dolní 
části moka konvičky, maximálně po 
spodní okraj kulatého ventilu, jinak by 
voda vytekla ven. Obecně platí pravidlo  
250 ml vody na 30 g kávy.

Do sítka na kávu nasypte jemně 
namletou kávu Perla Superiore Italian 
roast Firenze. Kávu nijak nestlačujte, 
pouze ji pomocí rukou zarovnejte  
a jemně sklepejte, aby si takzvaně 
sedla.

Konvičku sešroubujte dohromady 
pomocí utěrky, abyste se neopařili  
o nádobku s horkou vodou, a umístěte 
konvičku na sporák. Zahřívejte na 
středním stupni, dokud konvička 
nezačne bublat.

Až uslyšíte konvičku bublat, otevřete 
horní víko a nechte kávu vytékat 
ven další 2 minuty. Poté stáhněte 
z plamene a nechte kávu odstát další 
2 minuty.

Kávu přelijte do šálku a můžete 
vychutnávat svou chvilku pohody.

3.

4.

5.

2.

1.



4
porce

10
min

DOMÁCÍ  
CAPPUCCINO

SUROVINY:
600 ml plnotučného mléka
60 g kávy Perla Superiore Italian roast Firenze
500 ml vody

POSTUP:
1.  Do kastrůlku nalijte 600 ml plnotučného mléka a za 

občasného míchání nechte nahřát na teplotu 65 °C.
2.  Kávu připravte v moka konvičce nebo jiným způsobem. 

Až uslyšíte konvičku bublat, stáhněte z plamene a nechte 
odstát 2 minuty. Výsledná káva by měla být hustší, než 
kdybyste konvičku nechali vřít déle. Připravte si 4 šálky  
o objemu cca 180 ml, do nichž kávu přelijte rovným dílem.

3.  Ohřáté mléko přelijte do french pressu a nasaďte jeho 
vrchní část se sítkem. Rychle pohybujte sítkem nahoru  
a dolů a mléko takto šlehejte, dokud nezhoustne. 
Výsledná mléčná pěna by měla být lesklá a hustá tak 
akorát, aby byla stále dost tekutá.

4.  Mléčnou pěnu můžete z french pressu nalít rovnou do 
šálků krouživým pohybem, aby se dobře promíchala  
s kávou. Dle své chuti posypte pěnu skořicí přes připravenou 
šablonku srdce nebo jiného obrazce dle fantazie.  
A domácí cappuccino je hotové.

Cappuccino připravíte 
jednoduše ručním našleháním 
pěny ve french pressu. Tak 
směle do toho!

BEZ
lepku
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4
porce

15
min

IRSKÁ KÁVA  

SUROVINY:
36 g kávy Perla Superiore Origins Sumatra
600 ml vody
80 ml whisky
40 ml cukrového sirupu (nebo sirupu dle výběru)
120 ml smetany na šlehání (31 %)

POSTUP:
1.  Kávu namelte a připravte běžným způsobem 

pomocí french pressu nebo jiné metody 
přípravy kávy. Celkový objem 600 ml.

2.  Během toho si připravte 4 sklenice o objemu 
cca 220 ml. Do každé z nich nalijte 20 ml 
whisky a 10 ml cukrového sirupu. Nakonec 
do každé přilijte 150 ml horké kávy a vše 
zamíchejte.

3.  Do koktejlového shakeru nalijte 120 ml 
chlazené smetany ke šlehání a lehce 
protřepte zhruba 20 vteřin, dokud smetana 
mírně nezhoustne a nebude mít krémovou 
konzistenci. Pokud nemáte doma shaker, 
můžete použít třeba zavařovací sklenici.

4.  Natřepanou smetanu opatrně přelijte přes 
lžičku na hladinu kávy, aby vytvořila bílý 
proužek o tloušťce cca 2 cm. Nápoj můžete 
ozdobit třeba celými kávovými zrnky.  
Ať vám chutná.

JAK NA TYTO RECEPTY?
Podívejte se na videorecept:

albert.cz/videorecepty

VEGET
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Jaro, to je záplava barev, 
energie a hravosti. Tak ji 

nezapomeňte pozvat také  
k sobě domů a vykročit fresh 
do jara. Kouzlete na jarních 
talířích jako malíř na plátně, 

protože čím více barev 
zeleniny, ovoce a dalších 

čerstvých surovin, tím získáte 
také více různých prospěšných 
látek a vitaminů pro své tělo. 

Tak probuďte své vaření  
s jarní energií s jednoduchými 

recepty, které zvládne 
skutečně každý.
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Fresh  do jara
BAREVNÝ 
RECEPTÁŘ 

Zelené
RECEPTY



Fotografie: Lucie Čermáková
Foodstyling: Zuzana Štěpničková 
Text: Naďa Fidrmucová

Jarní 

250
ml

15
min

SUROVINY:
150 g čerstvého špenátu
20 g čerstvého tymiánu
20 g čerstvé pažitky
40 g sýra pecorino
80 g nesolených pistácií
200 ml olivového oleje extra virgin
sůl
pepř

POSTUP:
1.  Vyloupejte 80 g pistácií. 
2.  Do mixéru vložte 150 g 

špenátu, 20 g tymiánu, 20 g 
pažitky a 40 g sýra pecorino. 
Mixujte, dokud není směs 
jemně nasekaná a spojená. 
Pak přidejte naloupané 
pistácie a ještě promixujte.

3.  Při běžícím mixéru pomalu 
přilévejte olivový olej a mixujte 
dohladka.

4.  Podle chuti dochuťte solí  
a pepřem. 

Pesto můžete servírovat 
jako jarní chlebíčky na 
opečených plátcích  
bagetky ozdobené  
křepelčím vajíčkem. 

VEGET

PAŽITKOVO–
ŠPENÁTOVÉ
PESTO
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Domácí

3× jinak

BEZ
lepku

BYLINKOVÉ 
MÁSLO

Máslo vydrží v lednici 
čerstvé až 5 dní.

Pažitkové  
s limetou 

Bazalkové se 
sušenými rajčaty

Česnekovobylinkové 

POSTUP:
1.  Oloupejte stroužky česneku 

a nasekejte přísady na vámi 
vybranou příchuť másla na 
velmi jemno.

2.  Ve větší míse ručním mixérem 
ušlehejte máslo a všechny 
přísady na dané máslo. Osolte 
a opepřete dle chuti. U limety 
vymačkejte šťávu a můžete 
použít také nastrouhanou 
kůru.

3.  Směs másla a dalších surovin 
přeneste na dostatečně velký 
kus potravinářské fólie  
a srolujte ve válec. Oba konce 
pevně zatočte a dejte do 
lednice chladit alespoň na  
1 hodinu.

4.  Vychlazené máslo je připravené 
k podávání. Ať vám chutná.

Domácí bylinková másla dodají čerstvou chuť  
a jarní energii téměř každému pokrmu. Zkuste 
je na pečené maso, na dušenou zeleninu nebo 
jen tak namazat na čerstvý křupavý chleba.

250 g másla
50 g čerstvé pažitky
1 stroužek česneku
1 limeta
sůl
pepř

250 g másla
2 stroužky česneku
10 g čerstvého rozmarýnu
10 g čerstvého tymiánu
10 g čerstvé pažitky
sůl
pepř

250 g másla
1 stroužek česneku
100 g sušených rajčat v oleji
1 hrst čerstvé bazalky
sůl
pepř

3

3

1
kus

20
min

+1
hod

chlazení
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VAJEČNÁ 
FRITTATA 
plná jarní 
energie 

1
frittata

40
min

SUROVINY:
2 lžíce olivového oleje
3 jarní cibulky
200 g hráškových lusků
6 vajec
1 stroužek česneku
125 ml polotučného mléka
sůl
pepř
80 g mozzarelly
80 g balkánského sýra

POSTUP:
1.  Troubu předehřejte na 190 °C. Na středně velké 

litinové pánvi nebo jiné do trouby vhodné pánvi 
zlehka orestujte na lžíci olivového oleje 2 očištěné 
a najemno nakrájené jarní cibulky. Po 3 minutách 
vyjměte z pánve.

2.  Nakrájejte 100 g hráškových lusků na menší 
kousky, 50 g hrášku vyloupejte. Zbylých 50 g lusků 
s hráškem jen rozevřete. Jednu cibulku podélně 
rozřízněte.

3.  V mixéru rozmixujte 6 rozklepnutých vajec, 
oloupaný a jemně nasekaný stroužek česneku,  
125 ml mléka, sůl a pepř dle chuti, dokud se vše 
nespojí a lehce nenapění.

4.  Vytřete pánev, kterou jste používali dříve, a potřete 
ji lžící olivového oleje. Vlijte vaječnou směs  
a přidejte opečenou cibulku a 150 g nakrájených 
hráškových lusků, 40 g natrhané mozzarelly a 40 g 
nadrobeného balkánského sýra. Vložte pánev do 
trouby a pečte 8–10 minut, dokud frittata nezačne 
tuhnout, ale na povrchu je stále nedopečená.

5.  Pak přidejte opatrně 50 g otevřených hráškových 
lusků, vyloupaný hrášek a rozpůlenou cibulku, 
40 g natrhané mozzarelly a 40 g nadrobeného 
balkánského sýra. Pokračujte v pečení dalších  
10–15 minut nebo dokud frittata nezezlátne. 
Opepřete dle chuti. Podávat můžete s bílým 
italským pečivem či krajícem chleba.

BEZ
lepku
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Žlutá barva je 
plná pozitivní energie. 
Nezapomeňte tedy na 
vejce ani citrusy, které 
vás povzbudí po zimě.

Víte, že barvy na talíři mohou 
ovlivnit vaši náladu a také zdraví? 
Hrajte si s barvami na talíři jako 
malíři, aby se vám jarní únava 

vyhýbala obloukem.

Zelená je spojována se 
zdravím i rovnováhou. Listová 
zelenina obsahuje hořčík, který 
může pozitivně ovlivňovat 
činnost svalů.

Červená a oranžová barva na 
talíři je vhodná, pokud nemáte chuť 
k jídlu ani do života. Beta-karoten v mrkvi 
či ředkvičkách je antioxidant a může 
pozitivně ovlivňovat stav pokožky. Jahody 
jsou zase považovány za afrodiziakum.
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Barvy
V ROZPUKU



4
porce

15
min

SUROVINY:
24 ředkviček
250 g řeckého jogurtu
12 snítek čerstvého kopru
1 ½ citronu
3 lžíce máku
sůl

Tento jarní salát v tureckém stylu 
doplní třeba pečená masa nebo si ho 
můžete připravit jako zdravou svačinu.

PIKANTNÍ ŘEDKVIČKOVÝ SALÁT
s mákem

POSTUP:
1.  Všechny ředkvičky zbavte 

zelených listů a důkladně 
omyjte. 

2.  Pak je nakrájejte i se slupkou na 
tenké plátky podle libosti, ale ne 
příliš široké. Krájet je můžete na 
mandolíně nebo nožem.

3.  Smíchejte v míse 250 g 
řeckého jogurtu s 11 najemno 
nasekanými snítkami čerstvého 
kopru a přelijte čerstvě 
vymačkanou šťávou  
z 1 a ½ citronu. Do dresinku 
zamíchejte mák a dosolte dle 
chuti. Dresink by měl mít svěží 
nakyslou chuť.

4.  Nakonec přidejte do 
mísy nakrájené ředkvičky 
a promíchejte je dobře 
s připraveným dresinkem. Salát 
servírujte do misek a ozdobte 
zbývající nasekanou snítkou 
čerstvého kopru. A barevný jarní 
salát je hotový.

VEGET
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PEČENÁ  
jarní BRAMBORA 
s tvarohem a ředkvičkami

4
porce

80
min

SUROVINY:
4 brambory typu B
5 lžic olivového oleje
½ salátové okurky
½ žluté papriky
4 ředkvičky
1 hrst čerstvé pažitky

1 jarní cibulka
1 stroužek česneku
300 g měkkého tvarohu
100 g zakysané smetany
½ citronu
sůl
pepř

POSTUP:
1.  Troubu předehřejte na 180 °C. 

Omyjte 4 velké brambory, každou 
potřete lžící olivového oleje, zabalte 
do alobalu a pečte na plechu 
45 minut či více dle velikosti brambor. 

2.  Půlku okurky oloupejte a s půlkou 
papriky nakrájejte na malé kostičky. 
Ředkvičky očistěte a nakrájejte na 
tenké kousky. Pažitku a jarní cibulku 
očistěte a nasekejte nadrobno. Trošku 
si nechte na ozdobu.

3.  Stroužek česneku oloupejte  
a rozmixujte v mixéru společně 

s tvarohem a zakysanou smetanou, 
1 lžící olivového oleje, šťávou z půlky 
citronu a dle chuti osolte a opepřete. 
Do připraveného dipu zamíchejte 
nakrájenou zeleninu s pažitkou.

4.  Upečené brambory vyndejte z trouby, 
rozbalte z alobalu, vyřízněte z vrchní 
části klínek, bramboru opatrně 
rozevřete a přidejte tvarohovou směs 
se zeleninou a pažitkou.

5.  Brambory pak posypte čerstvou 
řeřichou, kolečky jarní cibulky  
a kousky ředkviček. Jarní dobrota je 
připravená na servírování.
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Dobře NALOŽENÉ 
ŘEDKVIČKY

+1
hod

odležení

500
ml

30
min

SUROVINY:
15 ředkviček
250 ml vody
50 ml jablečného octa
20 g třtinového cukru
sůl

POSTUP:
1.  Ředkvičky zbavte lístků, očistěte a nakrájejte 

na tenké plátky, buď pomocí mandolíny, nebo 
ostrým nožem.

2.  V rendlíku přiveďte k varu 250 ml vody. 
3.  Pak do vařící vody přidejte 50 ml jablečného 

octa, cukr a špetku soli. Vše vařte po dobu  
5 minut.

4.  Do dobře vymyté sklenice vložte nakrájené 
ředkvičky, zalijte připraveným nálevem, 
zhruba 4 mm pod okraj, zavřete a nechte 
asi hodinu odležet. Pak uložte do lednice. 
Ředkvičky se postupně zbarví do světle růžové 
barvy. Uvidíte, že budou chutnat.

S nálevem můžete experimentovat. 
Přidat bobkový list, hořčičná  
či koriandrová semínka, celý pepř 
nebo chilli papričku. 

Nakládané ředkvičky vydrží v lednici čerstvé až dva týdny. 
Vyzkoušejte je přidat do salátů, masových sendvičů nebo 
mexických jídel, třeba plněných tacos. Jako chuťovka doplní 
také sýrové či uzeninové prkénko.
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Používají se jako ozdoba salátů, ale 
je škoda je nevyužít i dále. Velkou 
parádu udělají, když rozšleháte 
bílek s trochou vody a do této 
směsi květy namočíte a posypete 
je bílými krystalky cukru. Budou 
vypadat jako z Mrazíka.

Violka trojbarevná a violka vonná

Podběl lékařský

Na jaře je potřeba hlídat, 
kdy podběl vykvete. 
Začíná kvést totiž právě 
již v březnu a malé kvítky 
lze snadno přehlédnout. 
Byla by to škoda. Podběl 
se používá v bylinkářství 
ve spojitosti s dýchacími 
cestami, proto se suší na čaj 
nebo se z něj vyrábí sirup. 

Pampeliška lékařská
Pampelišky jsou krásky 
jara. Díky své výrazné 
medové chuti jsou skvělým 
doplněním salátů, jarních 
polévek nebo studených 
obložených mís. 

Sedmikráska chudobka
Má skromný název, ale bylinkářky ji dříve 
využívaly při nemocech dýchacího ústrojí.  
Potěší oko i jazýček v jarních salátech, 
polévkách, dezertech nebo třeba jarních 
čajích.

Kopřiva dvoudomá
Možná to není ta největší 
kráska jarních květů, ale 
zato se jí přezdívá jarní 
špenát. Než začne kvést, je 
skvělá do nádivek, polévek  
i do vaječné omelety, 
zkrátka všude, kde byste 
špenát klasicky použili.
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  Kvítky
NA JAŘE

Za tu trošku námahy to stojí. Stačí je 
utrhnout na jarní louce a o parádu na 
talíři máte postaráno jako v exkluzivní 

restauraci. Příroda sama umí ta 
nejkrásnější kouzla.



AVOKÁDOVÁ 
POMAZÁNKA
Jen příroda, nic navíc

SUROVINY:
2 avokáda
1 citron
¾ lžičky soli

POSTUP:
1.  Vyberte dostatečně zralá  

a měkká avokáda. Poznáte 
je pohmatem. Pokud 
potřebujete, aby vám 
avokádo rychleji dozrálo, 
vložte je do papírového 
sáčku společně s banánem 
a dobře jej zavřete. 

2.  Avokáda vyloupněte ze 
slupky do misky, odstraňte 
pecku, přidejte lžíci čerstvé 

šťávy z citronu a také 
ideálně čerstvě namletou 
sůl.

3.  Použijte vidličku a vše 
společně rozmačkejte  
v krémovou pomazánku.

4.  Pomazánku namažte na 
vybrané pečivo a ozdobte 
podle fantazie.  
A jednoduchá dobrota ze  
3 ingrediencí je hotová.

Ochutnejte tuto zdravou a výtečnou cestu, 
jak nahradit na vašem ranním krajíci 
chleba živočišné tuky.
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1
miska

5
min

VEGET

Pomazánku 
můžete namazat 
na opečené kousky 
bagety a ozdobit 
květy jarních violek 
nebo jiných jedlých 
květin či bylinek.



Flower power 
KVÍTKOVÉ
SUŠENKY

40
kusů

60
min

+12
hod

mražení

SUROVINY:
340 g másla
270 g třtinového cukru
2 lžičky soli
3 vejce
2 polévkové lžíce vanilkového 
extraktu
480 g hladké mouky
40 jedlých květů

POSTUP:
1.  V míse robotu šlehejte 340 g másla, 270 g 

třtinového cukru a 2 lžičky soli, dokud se 
zcela nespojí. Pak přidejte žloutky ze 3 vajec 
a 2 polévkové lžíce vanilkového extraktu. 
Následně přidejte 480 g hladké mouky  
a míchejte na nízkou rychlost, dokud se 
těsto nespojí. Případně vypracujte těsto 
ručně.

2.  Vyjměte těsto z mísy a položte na pečicí 
plech s pečicím papírem. Prsty stlačte těsto 
na placku, položte na něj další kus pečicího 

papíru a přes tuto vrstvu ho vyválejte na 
rovnoměrnou placku o tloušťce 0,8 cm.

3.  Odstraňte horní list pečicího papíru 
a vykrajujte kulaté tvary sušenek 
vykrajovátkem o průměru 3 cm. Pak každé 
kolečko ozdobte jedlým kvítkem. Když 
budou všechna ozdobena, položte navrch 
sušenek opět list pečicího papíru a jemně 
přejeďte válečkem každou sušenku, aby se 
květiny či bylinky zafixovaly na místě.

4.  Jednu kulatou sušenku po druhé vyjměte 
pomocí špachtle a položte je na prkénko 

vyložené pečicím papírem. To vložte přes 
noc (nebo i na 24 hodin) do mrazáku. Díky 
tomu si bylinky a květiny udrží svou barvu  
i po upečení.

5.  Po mrazení další den předehřejte troubu na 
180 °C. Plech vyložte pečicím papírem a na 
něj uspořádejte sušenky, mezi nimi nechte 
dostatečnou mezeru. Umístěte rošt do 
středu trouby a pečte 9 minut, pak otočte 
plech a pečte dalších 8 minut nebo dokud 
nejsou okraje sušenek zlatavé. Sušenky si 
užijte jako mlsání k čaji nebo kávě.
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Aby si kvítky a bylinky  
na sušenkách udržely barvu, 
vložte je před pečením přes 
noc (nebo i na 24 hodin)  
do mrazáku. Při přípravě 
sušenek také lépe fungují 
květy, které mají zářivé barvy. 



STARÉ  
NA NOVÉ
A plné jarní 
energie

3
kusy

30
min

CO BUDETE POTŘEBOVAT:
staré lahve
bylinky
svíčky
barevná látka
tavná lepicí pistole
barevná mašle

POSTUP:
1.  Staré čiré lahve od nápojů 

vymyjte, odstraňte etikety  
a osušte.

2.  Část jich naplňte vodou 
a do vody vložte čerstvé 
bylinky, které neuschnou. 
Vhodný je třeba rozmarýn, 
tymián nebo můžete použít 
také ozdobnou větvičku 
eukalyptu.

3.  Do hrdla lahve pak ořízněte 
a zasuňte úzkou svíčku, 
třeba v pastelových barvách.

4.  Na vázičku ustřihněte 
pruh barevné látky tak, 
aby obtočil celé tělo lahve. 
Roztřepané konce látky 
zahněte dovnitř a přilepte 
po obvodu lahve v horní  
i dolní části a konec slepte 
také dohromady pomocí 
tavné lepicí pistole nebo 
lepidla. Pak obvod zavažte 
barevnou pentličkou na 
mašli a do vázy s vodou 
vložte jarní kvítky, třeba 
barevné tulipány nebo 
narcisky. A jarní tabule je 
hotová.
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Staré skleněné lahve určitě 
nevyhazujte, mohou udělat parádu 
jako svícen na stůl nebo váza na jarní 
kvítí. Zvládnete to hravě.



Fotosoutěž
ALBERTU

NADAČNÍ FOND ALBERT 
v roce 2021 pomáhal ještě více

41

Nadační 
fond

ALBERT

JAK SOUTĚŽIT?

•  Inspirujte se barevnými jarními recepty 

z březnového Albert magazínu.

• VYFOŤTE A UKAŽTE, jak se vám recept   

 povedl.

•  FOTKU SDÍLEJTE v komentářích pod soutěžním 

příspěvkem na Facebooku Albertu,  

www.facebook.com/albertceskarepublika,  

a to do 10. 4. 2022.

•  AUTOŘI tří vybraných fotek získají jako výhru 

dárkovou kartu na nákup v Albertu v hodnotě 

1 000 Kč.

Podrobná pravidla magazínové soutěže 

a informace o zpracování osobních údajů  

naleznete na www.albert.cz.
A VYHRAJTE 

1 000 KČ

Soutěž:  
Vyfoťte své barevné 

jarní recepty
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Ve srovnání 
s rokem 2019 
fond více než 
ztrojnásobil  

svou podporu.

Další 4 miliony korun na podporu 
zdravého životního stylu

Nadační fond Albert také dlouhodobě vzdělává žáky 
mateřských a základních škol prostřednictvím projektu 
Zdravá 5 v oblasti zdravé výživy. Právě na podporu 
této aktivity směřovaly 4 miliony korun. Vzdělávacími 
programy Zdravé 5 tak prošlo několik desítek tisíc 
dětí ze škol a školek po celé České republice.

Přes 15 milionů korun pomohlo  
dětem v nouzi 

Nadační fond Albert opět pomáhal i v loňském roce 
dětem z dětských domovů a neziskovým organizacím, 
a to nejenom každoročními tradičními programy, jako je 
Bertík pomáhá či Vánoční obchůdky, ale také materiálně. 
Směřovaly k nim dary v hodnotě přes 15 milionů 
korun. Ve srovnání s rokem 2019 fond více než 
ztrojnásobil svou podporu.
Velkou část podpory tvořily materiální dary. Dezinfekce a antibakteriální mýdla 
pomohly při dodržování preventivních opatření proti šíření viru covid-19. Děti 
potěšily také stavebnice Lego a knížky, školní potřeby jim zase usnadnily učení 
v době domácí výuky.

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


Naše Mlynářské 
žitné pečivo najdete 
v Albertově pekařství, 
kde ho od základu 
připravujeme podle 
vlastní jedinečné 
receptury a pečeme 
přímo v našich 
prodejnách.

Kromě Mlynářské veky 
ochutnejte také: 

Mlynářský žitný chléb  
– 100 % žita, celozrnný  

a jemně mletý, s 3× vyšším  
obsahem vlákniny. 

Mlynářský žitný rohlík  
– 96 % žita a 4 % pšenice, 

bohatý na vlákninu, 
nadýchaný a křupavý. 
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3. Na velký 
 hlad:

. Školní svačina:

ZDRAVÁ A CHUTNÁ  
NA KAŽDÝ DEN

Fotografie: Vladimír Cimický 
Foodstyling: Tereza Langmajerová, Adéla Říhová 
Text: Adéla Říhová

2. Rychlé a chutné 
občerstvení:

Pokud i vám záleží na tom, 
abyste jedli lépe, máme pro 

vás báječnou Mlynářskou 
řadu žitného pečiva plného 

zdraví, nyní s novinkou  
– Mlynářskou vekou, kterou 

můžete použít na mnoho 
způsobů.
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VEGET

NA KAŽDÝ DEN: 
ŠKOLNÍ SVAČINA

POSTUP:
1.  Vejce dejte do hrnce s vroucí vodou, 

aby byla ponořená, a vařte 10 minut 
natvrdo. Pak dejte vejce pod tekoucí 
studenou vodu, aby vychladla. Oloupejte 
je a nakrájejte na drobné kostičky.

2.  V míse smíchejte sýr, jogurt a hořčici. 
Polovinu jarní cibulky omyjte a spolu 
s pažitkou nasekejte. Okurky nakrájejte 
na kostičky. Cibulku, pažitku, okurku 
a vejce přidejte k sýrovému základu a vše 
dobře promíchejte. Pomazánku dochuťte 
citronovou šťávou, solí a pepřem.

3.  Veku nakrájejte na menší plátky. Spodní 
plátek natřete bohatou vrstvou vajíčkové 
pomazánky.

4.  Avokádo rozkrojte napůl, vyndejte pecku 
a oloupejte ho. Dužinu nakrájejte na 
tenké plátky, pokapejte citronovou šťávou, 
osolte a opepřete. Plátky avokáda rozložte 
na vajíčkovou pomazánku, přidejte 
čerstvé výhonky hrášku a zavřete svačinku 
dalším plátkem veky.

4
kusy

30
min

4
kusy

30
min

1.  MLYNÁŘSKÁ VEKA  
se šunkou a sýrem 

2.  MLYNÁŘSKÁ VEKA  
s vajíčkovou  
pomazánkou 

SUROVINY:
1 mrkev
1 petržel
40 g žervé
1 Mlynářská veka  
z Albertova pekařství
1 zelené jablko
100 g šunky
100 g sýra čedar
4 listy salátu Little gem

SUROVINY:
3 vejce
100 g čerstvého sýra
30 g řeckého jogurtu
1 lžička plnotučné hořčice
1 jarní cibulka
1 hrst čerstvé pažitky
2 kyselé okurky
1 citron
sůl
pepř
1 Mlynářská veka  
z Albertova pekařství
1 avokádo
4 hrsti mikrobylinek – hrášku

Už zase chtějí 
děti nový nápad 
na svačinu? 
Připravte 
jim klasické 
sendviče 
s novou 
Mlynářskou 
vekou, plnou 
zdravého žita.

Vajíčková 
pomazánka, 
klasika, která 
potěší nejen 
děti. Zkuste 
ji s novou 
inspirací 
a doplňte 
ji skvělým 
avokádem.
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POSTUP:
1.   Mrkev a petržel očistěte  

a nastrouhejte najemno.
2.   Z veky nakrájejte širší plátky. Spodní 

plátek natřete vrstvou žervé.
3.   Omyté jablko nakrájejte na tenké 

plátky a dejte stranou. Plátky šunky 
a sýra poklaďte na žervé a na ně 
položte připravené jablko a salát.

4.   Přikryjte plátkem Mlynářské veky  
a můžete zabalit do pečicího papíru 
a převázat provázkem.



15
kusů

30
min

MLYNÁŘSKÁ 
VEKA 
s lososem

NA KAŽDÝ DEN:  
CHUTNÉ OBČERSTVENÍ

SUROVINY:
1 Mlynářská veka z Albertova pekařství
200 g čerstvého smetanového sýra
15 g zakysané smetany
50 g parmazánu
3 snítky čerstvého tymiánu
sůl
pepř
100 g uzeného lososa
100 g okurky
1 limeta
1 hrst mikrobylinek – hrášku
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POSTUP:
1.  Mlynářskou veku nakrájejte na 1–1,5 cm široké plátky. 
2.  V misce utřete smetanový sýr, zakysanou smetanu, 

najemno nastrouhaný parmazán, nasekaný tymián,  
sůl a pepř.

3.  Chlebíčky namažte připravenou pomazánkou a ozdobte 
plátky uzeného lososa.

4.  Omytou okurku nakrájejte zešikma na tenké plátky 
a poklaďte je kolem lososa.

5.  Lososové chlebíčky zakápněte šťávou z limety a ozdobte 
mikrobylinkami. Albert přeje dobrou chuť.



POSTUP:
1.  Veku nakrájejte na 1–1,5 cm široké plátky.
2.  V misce smíchejte smetanový sýr, 

zakysanou smetanu, ½ hrsti řeřichy, sůl, 
pepř a 1 lžičku olivového oleje.

3.  Chlebíčky natřete pomazánkou.
4.  Všechny očištěné ředkvičky nakrájejte 

na tenké plátky a poklaďte na chlebíčky. 
Ředkvičkové chlebíčky ozdobte zbytkem 
řeřichy a mikrobylinkami. A návštěva 
může přijít.

15
kusů

30
min

MLYNÁŘSKÁ VEKA  
s ředkvičkami

SUROVINY:
1 Mlynářská veka z Albertova 
pekařství
200 g čerstvého smetanového sýra
100 g zakysané smetany
1 hrst čerstvé řeřichy
sůl
pepř
15 ml olivového oleje
10 ředkviček
1 hrst mikrobylinek – ředkvičky

Čím jiným na začátku jara 
ozdobit chlebíčky než čerstvými 
ředkvičkami? Stojí za to jíst lépe.

VEGET
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MLYNÁŘSKÁ 
VEKA  
s mozzarellou 
a rajčaty 

POSTUP:
1.  Na plech dejte omytá cherry rajčata. Zakápněte je 1 lžící 

olivového oleje, osolte a opepřete. Rajčata pečte v předehřáté 
troubě na 200 °C 12 minut.

2.  Veku rozkrojte napůl a odkrojte okraje. Pak každou polovinu 
podélně rozkrojte na 2 části. Pokapejte je zbývajícím olejem 
a opečte z vnitřní strany na grilovací pánvi. 

3.  Opečené veky potřete žervé, nahoru natrhejte kousky 
mozzarelly, ozdobte špenátem a pečenými cherry rajčaty. Takto 
připravené opečené bagety s mozzarellou pokapejte pestem  
a dozdobte čerstvou bazalkou. Albert přeje dobrou chuť.

SUROVINY:
300 g cherry rajčat
30 ml olivového oleje
sůl
pepř
1 Mlynářská veka 
z Albertova pekařství
200 g žervé
2 mozzarelly
2 hrsti baby špenátu
1 lžíce bazalkového pesta
1 hrst čerstvé bazalky

4
kusy

30
min

VEGET
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MLYNÁŘSKÁ VEKA   
s roastbeefem
a brusinkami

POSTUP:
1.  Hovězí roštěnec očistěte, potřete olejem, 

dijonskou hořčicí, osolte a opepřete. Pak 
na něj položte bylinky, převažte provázkem 
a orestujte maso ze všech stran na dobře 
rozpálené pánvi s rozpuštěným máslem.

2.  Maso vložte do pekáčku a pečte 
v předehřáté troubě na 130 °C 60 minut. 
Vyndejte z trouby a nechte ho vychladnout. 
Poté ho nakrájejte na co nejtenčí plátky.

3.  Mezitím veku rozřízněte napůl a odkrojte 
kulaté konce. Spodní půlku potřete 
brusinkami a navrstvěte plátky masa.

4.  Navrch naskládejte na plátky nakrájený 
hermelín a dejte do předehřáté trouby na 
200 °C na 5 minut zapéct bagety dozlatova.

5.  Mezitím v misce smíchejte majonézu, 
hrubozrnnou hořčici a pepř. Hermelín 
přelijte dresinkem a posypte umytou 
rukolou. Přiklopte vrškem veky. Takto 
připravené zapečené bagety ihned 
podávejte. Ještě teplé jsou nejlepší.

SUROVINY:
800 g nízkého hovězího roštěnce
30 ml olivového oleje
80 g dijonské hořčice
sůl
pepř
2 snítky čerstvého rozmarýnu
3 snítky čerstvého tymiánu
10 g másla
1 Mlynářská veka z Albertova pekařství
100 g brusinkového džemu
200 g hermelínu
60 g majonézy
1 lžíce hrubozrnné francouzské hořčice
100 g rukoly

1
kus

30
min

Hledáte zapečenou veku  
na velký hlad?
Tato poctivá, plná masa,  
je to pravé!

NA KAŽDÝ DEN:  
NA VELKÝ HLAD
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Jak se zapojit?
Vyluštěnou tajenku zašlete do 11. 3. 2022 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 2/2022:   
Zuzana Carbolová, Příbor

Zakousněte se do luštění, 
objevte tajemství březnové 
křížovky a staňte se šťastným 
výhercem dárkového 
poukazu na nákup v Albertu 
v hodnotě 200 Kč.

Křupavé 
LUŠTĚNÍ 
Z ALBERTOVA 
PEKAŘSTVÍ

https://www.albert.cz/tajenka


inzerce

Berte život z té chutnější stránky

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!
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MLSOUNOVI
KAŽDÉMU

ÚSMĚV

NOVINKy

Originál je jen jeden,
ale už jste zkusili  
    i naše další dorty?

Recept na 
   duhový Krtkův dort

K dostání ve vybraných Albert hypermarketech a supermarketech.
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VYHRAJ  SONY PLAYSTATION® 5, TV
A DALŠÍ KOUZELNÉ CENY

Akce probíhá: 14.2. ― 14.4.2022. Organizátoři si vyhrazují právo na změnu data trvání akce. Více informací na: www.coca-cola-souteze.cz.

KUP* REGISTRUJ SE

ilu
str

ačn
í fo

to

Akce probíhá: 14.2. ― 14.4.2022. Organizátoři si vyhrazují právo na změnu data trvání akce. Více informací na: www.coca-cola-souteze.cz.

ilu
str

ačn
í fo

to

VYHRAJ

Log
o C

OC
A-C

OL
A a

 tva
r lá

hve
 CO

CA
-CO

LA
 jso

u r
eg

istr
ova

né 
och

ran
né 

zná
mk

y s
po

leč
no

sti 
The

 Co
ca-

Col
a C

om
pan

y.

SKENUJ A HRAJ
*Platí pro všechny produkty:
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ZMRAZENO 
NA MOŘI IHNED  

PO ULOVENÍ

tak čerstvé jak jen může být

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.
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Nastartuj den s Nescafé

snídaňové
pomocníky!

balíček
spotřebičů 
 SMEG

50×

… a vyhraj

Kup jakékoliv 
balení kávy 
Nescafé.*

Foto účtenky nahraj 
na www.nestle-akce.cz
/nescafe-smeg.

Hraj o balíček 
 spotřebičů SMEG.

* Vztahuje se na výrobky Nescafé  
Classic / Crema / Black Roast, 
100 g i 200 g.

www

Soutěž probíhá od 1. 3. do 31. 3. 2022. Více informací a úplná 
pravidla soutěže na www.nestle-akce.cz/nescafe-smeg.
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Položka je dostupná na vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

NOVÁ STARBUCKS® 
SIGNATURE 
CHOCOLATE

DOPREJTE SI DOMA BOHATOU HORKOU COKOLÁDU,
INSPIROVANOU NAŠIMI KAVÁRNAMI.

ˇ ˇ
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Objevte jedinečné kouzlo 
po italsku pražené kávy Tchibo!





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

LOBKOWICZ PREMIUM 
NEALKOHOLICKÝ 

se svou chutí velmi blíží klasickému pivu.  
Vítěz degustační soutěže České pivo 2021  

v kategorii nealkoholických piv.
Alk. max. 0,5 % obj.,  

hořkost 26 IBU
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NAJDI SI

TY SVÉ

PIJSROZUMEM.CZ@JAMESONCZ
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inzerce

 Akce platí od 2. 3. do 29. 3. 2022.

o100 %
pevnější
a objemnější vlasy *

*V POROVNÁNÍ S NEUMYTÝMI VLASY

o100 %
pevnější
a objemnější vlasy *

*V POROVNÁNÍ S NEUMYTÝMI VLASY

PR Í JEMNÁ
DÁMSKÁ VUNE
PO DOBU 48 HODIN

ˇ
° ˇ

• NOVÁ KRÉMOVÁ FORMA  
   S HYDRATAČNÍMI SLOŽKAMI PRO  
   JEMNOU A SUCHOU POKOŽKU 

• VYROVNÁNÉ PH

• TECHNOLOGIE AKTIVACE  
   PŘI STRESU

• ŽÁDNÉ BÍLÉ ANI ŽLUTÉ SKRVNY

NYNÍ ZA  
AKČNÍ CENY

ve vybraných
hypermarketech  

Albert

SLEVA AŽ 29%
na výrobky značky Leifheit

od 2. 3. do 29. 3. 2022
ZNÁTE
Z TV

ZNÁTE
Z TV

Vysavač na okna 
WINDOW 
CLEANER 

Sušák na prádlo 
PEGASUS 
SOLID SLIM 

Žehlicí prkno 
CLASSIC M 
BASIC PLUS 

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

Vysoce stabilní sušák pro 
vnitřní i venkovní použití.

Žehlicí plocha 120 x 38 cm, plynule nastavitelná výška až do 87 cm, 
pevná odkládací plocha pro žehličku s vodící anténou na kabel 
a francouzskou elektrickou zásuvkou s prodlužovačkou

AKCE SUPERMARKET

599 Kč

16.–22. 3. 2022
SADA COMBI CLEAN M
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NYNÍ ZA  
AKČNÍ CENY

ve vybraných
hypermarketech  

Albert

UŽIJ SI SPRCHU 
BEZ VÝČITEK  
K PLANETĚ

novinka
pro mužeBio zubní 
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Přírodní zubní péče

99 %přírodního původu
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OMEZUJE
TVORBU ZUBNÍHO

KAMENE
OZZUBNÍHO

ENE

Neutralizuje bakterie 
v ústech a odstraňuje 
příčinu zápachu z úst

novinkaSLEVA AŽ 29%
na výrobky značky Leifheit

od 2. 3. do 29. 3. 2022
ZNÁTE
Z TV

ZNÁTE
Z TV

Vysavač na okna 
WINDOW 
CLEANER 

Sušák na prádlo 
PEGASUS 
SOLID SLIM 

Žehlicí prkno 
CLASSIC M 
BASIC PLUS 

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

Vysoce stabilní sušák pro 
vnitřní i venkovní použití.

Žehlicí plocha 120 x 38 cm, plynule nastavitelná výška až do 87 cm, 
pevná odkládací plocha pro žehličku s vodící anténou na kabel 
a francouzskou elektrickou zásuvkou s prodlužovačkou

AKCE SUPERMARKET

599 Kč

16.–22. 3. 2022
SADA COMBI CLEAN M

Leifheit_Albert magazin 217x122,5.indd   1Leifheit_Albert magazin 217x122,5.indd   1 18.1.2022   10:56:1418.1.2022   10:56:14



inzerce

Plenky Pampers Harmonie

Certifikáty Pampers

Akční ceny platí v hypermarketech Albert 
od 2. 3. do 29. 3. 2022.

Co plenkové kalhotky obsahují

Celulóza z udržitelných zdrojů
Absorpční jádro je vyrobené z celulózy 

z udržitelných zdrojů, která zadržuje 
vlhkost, aby udržovala pokožku 

děťátka suchou po dobu až 12 hodin.

Hebká povrchová vrstva 
z rostlinného materiálu

Hebká absopční povrchová vrstva 
z rostlinných materiálů odvádí vlhkost 

a stolici od pokožky děťátka.

Prémiová bavlna
Pečlivě vybraná prémiová kvalita.

Hebké a pružné upevňovací pásky
Hebké a pružné upevňovací pásky, 

které se pohodlně přizpůsobují bříšku 
vašeho děťátka.

Indikátor vlhkosti
Indikátor vlhkosti při kontaktu s močí 

zmodrá, čímž vás informuje, 
že je čas děťátko přebalit.

Roztomilé obrázky
Výběr z roztomilých obrázků, 

které jsou v každém balení jiné.

NYNÍ ZA  
AKČNÍ CENU

v hypermarketech  
Albert 

JE TO VÍC
NEŽ JEN ÚKLID

JE TO RADOST
TRÁVIT CAS SPOLECNE
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NYNÍ ZA  
AKČNÍ CENU

v hypermarketech  
Albert 

Dámská hygiena Bella for Teens, 
Bella Perfecta, Bella Control Discreet

Řada dámské intimní 
hygieny Bella Sensitive

Akční nabídka platí od 2. 3. 2022 do 29. 3. 2022 

Dětské výrobky 
Happy a Panda

tzm026_bella_inzerceAlbertMag_217x122_04.indd   1tzm026_bella_inzerceAlbertMag_217x122_04.indd   1 27.01.2022   16.41:27.01.2022   16.41:

PŘEDCHÁZÍ
VZNIKU PACHŮ

45 DNŮAŽ PO
DOBU

Vyzkoušejte výhodná balení!

NYNÍ ZA  
AKČNÍ CENY

v hypermarketech  
Albert 

Akční ceny platí v hypermarketech a supermarketech Albert od 2. 3. do 29. 3. 2022.

NYNÍ ZA  
AKČNÍ CENY

ve vybraných 
hypermarketech  

a supermarketech 
Albert 

JE TO VÍC
NEŽ JEN ÚKLID

JE TO RADOST
TRÁVIT CAS SPOLECNE
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Fotografie: Tomáš Babinec / Foodstyling: Adéla Říhová / Text: Adéla Říhová

Proč kombinovat mléko a vodu v receptech? 
Tekutina způsobuje nafouknutí odpalované 
hmoty. Voda je zde tedy zastoupena jako 
funkční prvek. Mléko na druhou stranu dodá 
těstu potřebnou jemnost. 

Odpalované těsto! To je téma pro vášnivé 
cukráře. Na první pohled může být strašákem, 

ale ta sladká odměna stojí za to. Jen si 
vzpomeňte na všechny ty báječné větrníky 
a věnečky, které připravovaly třeba vaše 

babičky. Chcete vše zvládnout stejně úspěšně? 
Tak s naším detailním postupem se nemusíte 

bát fiaska. Pojďme na to!

Profiterolky   
S ČOKOLÁDOVOU  

POLEVOU 

Éclairs  
[čti eklér]

Věnečky  
SE ŽLOUTKOVÝM  

KRÉMEM

Choux [čti šu] 
S JAHODAMI

odpalované
těsto

TROUFNĚTE SI NA

7070



Základní postup
ODPALOVANÉ TĚSTO

1. �Mléko,�vodu�a�máslo�přiveďte�k�varu. 2. �Přisypte�mouku�a�restujte� 
na�mírném�stupni�ohřevu.

3. �Míchejte,�až�začne�vznikat�těsto� 
a�na�dně�lehký�bílý�povlak.�

4. �Na�dně�hrnce�vznikne�lehký�bílý�
povlak.

5. �Přendejte�hmotu�do�robotu� 
a�po�jednom�přimíchávejte�vejce.

6. �Vznikne�lesklé,�hladké� 
a�emulgované�těsto.

7. �Těsto�naplňte�do�cukrářského�pytlíku�
a�ihned�stříkejte�na�plech 
požadované�tvary.

8. �V�případě�choux�(recept�na�straně�75)�
vykrajujte�z�krusty�kulaté�tvary.

9. �Krustová�kolečka�ihned�pokládejte�
shora�na�nastříkané�odpalované�těsto�
a�dejte�péct.

71



SUROVINY:
60�ml�vody
60�ml�plnotučného�mléka
50�g�másla
85�g�hladké�mouky
½�lžičky�soli
3�vejce
80�g�moučkového�cukru
400�ml�smetany�ke�šlehání�(30�%)
1�lžíce�cukru�krupice
1�vanilkový�lusk
100�g�hořké�čokolády�(70�%)
1�lžíce�medu
100�g�malin
100�g�borůvek
1�snítka�čerstvé�máty

POSTUP:
1. �Do�hrnce�vlijte�vodu�a�mléko,�přidejte�50�g�másla�
a�pomalu�přiveďte�k�varu.�Do�mísy�prosejte�
mouku�spolu�se�solí.�Hrnec�s�mlékem�dejte� 
z�plotny�a�stěrkou�rychle�vmíchejte�moučnou�
směs.�Hrnec�vraťte�na�plotnu�a�na�mírném�
stupni�ohřevu,�za�stálého�míchání,�těsto�
postupně�odpalujte.�Až�na�dně�hrnce�vznikne�
tenká�bílá�vrstva,�máte�hotovo.

2. �Těsto�přendejte�do�robotu�a�za�stálého�míchání�
vmíchejte�postupně�vejce,�až�bude�krásně�
elastické�a�lesklé.�Pomocí�lžíce�vykrajujte�
jednotlivé�kuličky�těsta�a�přendejte�je�na�plech 

 
 
opatřený�pečicím�papírem.�Profiterolky�lehce�
poprašte�2�lžícemi�moučkového�cukru�a�dejte�
péct�do�předehřáté�trouby�na�190�°C�na� 
2�minuty,�poté�teplotu�stáhněte�na�170�°C� 
a�pečte�30�minut�dozlatova.�Po�upečení�je�
nechte�zcela�vychladnout�na�mřížce.

3. �Do�mísy�vlijte�300�ml�smetany,�přidejte�
krupicový�cukr�a�zrníčka�z�vanilkového�lusku.�
Ručním�šlehačem�vyšlehejte�do�hustoty�šlehačky�
a�pak�ji�přendejte�do�cukrářského�pytlíku� 
s�malým�hladkým�otvorem.�Zespodu� 

 
 
každé�profiterolky�udělejte�brčkem�dírku�
do�středu�kuličky.�Přes�dírku�naplňte�kuličky�
šlehačkou�tak,�aby�byla�kulička�plná.

4. �Nad�vodní�lázní�rozpusťte�čokoládu�spolu� 
s�medem.�V�rendlíku�přiveďte�zbytek�smetany� 
k�varu�a�postupně�stěrkou�vymíchejte�čokoládu�
na�hladkou,�lesklou�polevu.�Každou�kuličku�
shora�namočte�v�čokoládové�polevě�a�pokládejte�
na�etažér�do�tvaru�pyramidy.�Ozdobte�omytým�
ovocem,�lístky�máty�a�posypte�zbytkem�
moučkového�cukru.�Ať�máte�sladký�život.

PROFITEROLKY   
s čokoládovou 

polevou

Profiterolky jsou vlastně mini větrníky. 
Typicky bývají plněny šlehačkou, 
žloutkovým krémem nebo zmrzlinou.

JAK NA TO?
Podívejte�se�na�

videorecept:

albert.cz/videorecepty

30
kusů

90
min

VEGET

72
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SUROVINY:
60�ml�vody
60�ml�plnotučného�mléka
120�g�másla�
85�g�hladké�mouky

½�lžičky�soli
3�vejce
30�g�moučkového�cukru
1�mango
100�g�třtinového�cukru�POSTUP:

1. �Do�hrnce�vlijte�vodu�a�mléko,�přidejte�50�g�
másla�a�pomalu�přiveďte�k�varu.�Do�mísy�
prosejte�mouku�spolu�se�solí.�Hrnec�s�mlékem�
dejte�z�plotny�a�rychle�stěrkou�vmíchejte�
moučnou�směs.�Hrnec�vraťte�na�plotnu�a�na�
mírném�stupni�ohřevu,�za�stálého�míchání,�
těsto�postupně�odpalujte.�Až�na�dně�hrnce�
vznikne�tenká�bílá�vrstva,�máte�hotovo.

2. �Těsto�přendejte�do�robotu�a�za�stálého�
míchání�vmíchejte�postupně�vejce,�až�bude�
krásně�elastické�a�lesklé.�Pomocí�stěrky�těsto�
přendejte�do�cukrářského�pytlíku�s�ozdobnou�
špičkou�a�na�plech�opatřený�pečicím�papírem�
postupně�stříkejte�hádky�dlouhé�10�cm.�Éclairs�
lehce�poprašte�2�lžícemi�moučkového�cukru� 
a�dejte�péct�do�předehřáté�trouby�na�190�°C�
na�2�minuty,�poté�teplotu�stáhněte�na� 

 
 
 
 
170�°C�a�pečte�40�minut.�Po�upečení�je�nechte�
vychladnout�na�mřížce.

3. �Oloupané�mango�nakrájejte�na�malé�kostičky�
o�rozměru�5�×�5�mm.�Vsypte�je�do�hrnce,�
přidejte�40�g�třtinového�cukru�a�provařte,�až�
vznikne�kolem�manga�průhledný�sirup.�Mango�
přendejte�do�misky�vychladnout.�Polovinu�
připraveného�manga�rozmixujte�na�hladké�
pyré�a�dejte�ho�do�cukrářského�pytlíku� 
s�hladkým�otvorem�o�průměru�5�mm.�Polovinu�
jahod�očistěte�a�nakrájejte�na�kostičky.�Vsypte�
do�hrnce,�přidejte�40�g�třtinového�cukru,�
provařte,�až�vznikne�kolem�jahod�průhledný�
sirup,�a�přendejte�je�do�misky�vychladnout.�

4. �U�upečených�éclairs�opatrně�odřízněte�
vršek.�V�míse�ručním�šlehačem�vyšlehejte�
mascarpone,�smetanu�a�zbytek�cukru�na�
hladký�krém.�Naplňte�ho�do�cukrářského�
pytlíku�s�ozdobnou�špičkou.�Dovnitř�éclairu�
do �nastříkejte�krém�z�mascarpone.�Pak�ho�
opatrně�naplňte�jahodami�do� �a�nakonec�jej�
naplňte�až�po�vršek�mangovým�pyré� 
a�přikryjte�odříznutým�vrchem.

5. �Takto�připravené�éclairs�ozdobte�krémem� 
z�mascarpone.�Zbytek�jahod�omyjte�a�nakrájejte�
na�plátky.�Krém�nahoře�ozdobte�střídavě�
kostičkami�manga�a�jahodovými�plátky.�
Nakonec�přidejte�lístky�máty.�Dobrou�chuť.

Banánek plněný krémem je další  
francouzská cukrářská specialita.

BOŽSKÉ  
ÉCLAIRS  
[čti eklér] 

200�g�jahod
200�g�mascarpone
100�ml�smetany�ke�šlehání�(30�%)
4�snítky�čerstvé�máty

16
porcí

180
min

VEGET
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Kdo by je neznal z vitrín cukráren. Podle našeho 
receptu se vám skutečně povedou.

SUROVINY:
6�vajec�
30�g�kukuřičného�škrobu
65�g�cukru�krupice�
310�ml�plnotučného�mléka
60�ml�vody

250�g�másla�
85�g�hladké�mouky
½�lžičky�soli
130�g�cukru�moučky
1�lžička�vanilkového�extraktu
1�lžička�rumu

POSTUP:
1. �V�misce�metličkou�smíchejte� 
3�žloutky,�škrob�a�50�g�cukru�na�
hladkou�řidší�pastu.�Do�hrnce�
vlijte�250�ml�mléka� 
a�přiveďte�k�varu.�Stáhněte�
mléko�z�plotny�a�opatrně�
zašlehávejte�metličkou�do�
žloutkové�pasty.�Vzniklou�směs�
vraťte�do�hrnce�a�za�stálého�
míchání�svařte�na�hustotu�
pudinku.�Krém�přendejte�do�
misky,�na�hladinu�přitiskněte�
potravinářskou�fólii�a�nechte�
zcela�vychladnout.

2. �Mezitím�do�jiného�hrnce�vlijte�
vodu�a�zbytek�mléka,�přidejte� 
50�g�másla�a�pomalu�přiveďte� 
k�varu.�Do�mísy�prosejte�mouku,�
přidejte�zbylý�cukr�a�sůl.�Hrnec�
s�mlékem�stáhněte�z�plotny�
a�rychle�stěrkou�vmíchejte�
moučnou�směs.�Hrnec�vraťte�
na�plotnu�a�na�mírném�stupni�
ohřevu,�za�stálého�míchání,�
těsto�postupně�odpalujte.�Až�
na�dně�hrnce�vznikne�tenká�bílá�
vrstva,�máte�hotovo.

3. �Těsto�přendejte�do�robotu� 
a�za�stálého�míchání�vmíchejte�
postupně�vejce,�až�bude�krásně�

elastické�a�lesklé.�Pomocí�stěrky�
těsto�přendejte�do�cukrářského�
pytlíku�s�ozdobnou�špičkou�a�na�
plech�opatřený�pečicím�papírem�
postupně�stříkejte�kolečka� 
o�průměru�4�cm.�Nastříkané�
věnečky�lehce�poprašte� 
2�lžícemi�moučkového�cukru�
a�dejte�do�předehřáté�trouby�
na�190�°C�na�2�minuty,�pak�
stáhněte�teplotu�na�170�°C� 
a�pečte�40�minut.

4. �Zbytek�másla�vyšlehejte�ručním�
šlehačem�a�postupně�zašlehejte�
dovnitř�žloutkový�základ.�Krém�
přendejte�do�cukrářského�
pytlíku�s�ozdobnou�špičkou.�
Upečené�věnečky�nechte�
vychladnout�na�mřížce.�Pak�
je�podélně�rozřízněte�napůl.�
Věnečky�naplňte�žloutkovým�
krémem.

5. �V�misce�metličkou�smíchejte�
zbytek�moučkového�cukru,�
vanilkový�extrakt�a�rum�na�
hladkou�polevu.�Horní�poloviny�
věnečků�namočte�svrchu�do�
polevy�a�nechte�na�pečicím�
papíru�stranou�zaschnout.�Po�
zaschnutí�věnečky�přiklopte� 
a nechte�si�chutnat.

PRAVÉ VĚNEČKY  
se žloutkovým  

krémem
VEGET16

porcí
120
min
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SUROVINY:
90�g�másla
90�g�třtinového�cukru
105�g�hladké�mouky
60�ml�plnotučného�mléka
65�ml�vody
15�g�cukru�krupice
½�lžičky�soli
3�vejce
150�g�jahod
150�g�mascarpone
150�ml�smetany�ke�šlehání�(30�%)

POSTUP:
1. �V�míse�smíchejte�30�g�měkkého�másla,�30�g�
třtinového�cukru,�30�g�hladké�mouky�a�uhněťte�na�
těsto.�Mezi�dvěma�pečicími�papíry�těsto�rozválejte�
na�2�mm�silnou�placku�a�dejte�ji�spolu�s�papíry�
chladit�na�1�hodinu�do�mrazáku.

2. �Do�hrnce�vlijte�mléko�a�vodu,�přidejte�zbytek�
másla�a�přiveďte�pomalu�k�varu.�Do�mísy�prosejte�
zbytek�hladké�mouky�spolu�s�cukrem�a�solí.�Hrnec�
s�mlékem�dejte�z�plotny�a�stěrkou�rychle�vmíchejte�
moučnou�směs.�Hrnec�vraťte�na�plotnu�a�na�
mírném�stupni�ohřevu,�za�stálého�míchání,�těsto�
postupně�odpalujte.�Až�na�dně�hrnce�vznikne�tenká�
bílá�vrstva,�máte�hotovo.

3. �Těsto�přendejte�do�robotu�a�za�stálého�míchání�
vmíchejte�postupně�vejce,�až�bude�krásně�
elastické�a�lesklé.�Pomocí�stěrky�těsto�přendejte�
do�cukrářského�pytlíku�s�hladkou�špičkou�a�na�
plech�opatřený�pečicím�papírem�postupně�stříkejte�
kulaté�tvary�o�průměru�3�cm.�Z�vychlazené�krusty�

vykrajujte�pomocí�vykrajovátka�kolečko�o�průměru�
3�cm.�Každou�krustu�položte�shora�na�nastříkané�
těsto�na�plechu.�Choux�pečte�v�předehřáté�troubě�
na�190�°C�6�minut,�pak�teplotu�stáhněte�na�170�°C� 
a�dopékejte�dalších�35�minut�dozlatova.

4. �Mezitím�připravte�jahodový�krém.�Jahody�očistěte,�
omyjte�a�100�g�z�nich�nakrájejte�na�kousky.�Vložte�je�
do�hrnce,�zasypte�zbytkem�třtinového�cukru� 
a�svařte�na�hustější�omáčku.�Přendejte�do�misky� 
a�nechte�vychladnout.�Po�vychladnutí�vložte�do�mísy�
jahodovou�omáčku,�mascarpone�a�smetanu.�Vše�
opatrně�ručním�šlehačem�vyšlehejte�na�krém.�Ten�
přendejte�do�cukrářského�pytlíku�s�otvorem�cca�
5�mm.

5. �Upečené�choux�nechte�vychladnout�na�mřížce.�
Nožem�opatrně�odřežte�vršek�přibližně�v� �kuličky.�
Takto�připravené�kuličky�naplňte�krémem� 
a�přiklopte.�Zbytkem�krému�ozdobte�vršky�choux.�
Zbylé�jahody�rozkrojte�na�čtvrtiny�a�poklaďte�na�
vrch�krému. Bon�appétit!

FRANCOUZSKÉ  
CHOUX [čti šu]  

s jahodami

Tento klasický francouzský nedělní dezert by bylo hřích 
neochutnat. Víte, že choux francouzsky znamená zelí? Je to proto, 
že kuličky odpalovaného těsta připomínají hlávky zelí.

16
kusů

15
min

VEGET
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