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Zelenina vítězí!

Aperol

11 % | 0,7 l
SUPER CENA 249 Kč

Bohemia Sekt Rosé Demi Sec
0,75 l
139,90 Kč | 119,90 Kč

Aperol Spritz
kostky ledu, 3 díly prosecca,
2 díly Aperolu, 1 díl sody,
plátek pomeranče
Naplňte sklenici ledem
a nalijte nejprve prosecco,
přidejte Aperol a nakonec
doplňte sodou. Sklenici
ozdobte plátkem pomeranče
a užijte si originální osvěžující
Aperol Spritz.

Cinzano Bianco
14,4 % | 0,75 l
SUPER CENA 139,90 Kč

Cinzano Bianco
1díl Cinzano Bianco
led
Ozdobte plátkem citronu.
Servírujte do rockové sklenky.

Beefeater
40 % | 0,7 l
429 Kč | 319 Kč
Gin&Tonic
4 0 ml Beefeater Gin, 150 ml
toniku, kostky ledu, okurka
nebo citron
Sklenici naplňte ledem.
Přidejte 40 ml ginu Beefeater,
dolijte tonikem a ozdobte
hranolkem salátové okurky
nebo citronem.

Havana Club Añejo 3 Años
40 % | 0,7 l
419 Kč | 299 Kč

Havana Club Añejo 3 s Coca–Colou
kostky ledu, 40 ml Havana Club Añejo
3 Años, 150 ml Coca–Coly, limetová
šťáva, 1/8 limety
Vysokou sklenici naplňte
kostkami ledu. Přes ně nalijte rum
i Coca–Colu. Do drinku vymačkejte
a vhoďte limetu.
AKCE PLATÍ VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH ALBERT OD 1. 6. DO 5. 7. 2016.

Koktejl plný vášně
4 0 ml Pražské vodky,
30 ml Monin Elderflower,
10 ml čerstvého limetkového džusu,
6 0 ml čerstvého džusu z růžového
grapefruitu, Bohemia Sekt Rosé Demi
Sec a Mattoni na dolití,
jahoda na ozdobu
První čtyři ingredience smíchejte
ve sklenici. Dolijte sektem
a Mattoni. Ozdobte jahodou.

Pražská vodka
37,5 % | 0,5 l
SUPER CENA 129,90 Kč
Pražský šroubek
kostky ledu, 40 ml Pražské vodky,
pomerančový džus na dolití, plátky
pomeranče na ozdobu
Na led nadávkujte Pražskou vodku
a dolijte pomerančovým džusem.
Sklenku ozdobte plátkem pomeranče
a dejte si geniální klasiku!

Captain Morgan White
37,5 % | 0,7 l
SUPER CENA 299 Kč

Kingswood

0,4 l
SUPER CENA 19,90 Kč
Novinka Kingswood ROSÉ je jablečný cider, který vyniká
šťavnatou, dobře pitelnou chutí a výraznou vůní červeného
jablka. Kromě jiného upoutá také svou narůžovělou
barvou. Náš cider je navíc plně bez chemických
konzervantů, umělých barviv a aromat. Novinka je
dostupná v lahvi 0,4 l a v plechovce 0,33 l.

Captain Morgan mojito
40 ml Captain Morgan White rum, limeta,
čerstvá máta, třtinový cukr, soda, ledová tříšť
Do sklenice vsypte lžičku třtinového
cukru, ¼ limety a 5 lístků máty. Rozmačkejte drtítkem, přidejte ledovou
tříšť, Captain Morgan White rum
a dolijte sodou. Dlouhou lžící promíchejte obsah a podávejte. Ozdobte
snítkou máty a plátkem limety.

METAXA 5*
38 % | 0,7 l
SUPER CENA 299 Kč
Metaxa Suntonic

Kopparberg

40 ml Metaxy 5★, plná sklenice ledu,
150 ml toniku, plátek pomeranče

0,33 l
35,90 Kč | 24,90 Kč

Užijte si spolu s přáteli rituál
Suntonic smícháním Metaxy 5★
a toniku přímo ve vaší sklenici:
podávejte ji v zářícím Sunballu
zavěšeném na sklenici s ledem,
tonikem a plátkem pomeranče.

Značka Kopparberg přichází se změnou obalu pro
letošní sezónu, kdy bude nově dostupná v plechovce
o objemu 0,33 l. Budete mít tedy šanci vychutnat
si jednu ze tří příchutí Jahoda & Limeta, Hruška či
Bezinka & Limeta v praktickém balení, které je díky
rychlé vychladitelnosti vhodné v létě.

AKCE PLATÍ VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH ALBERT OD 1. 6. DO 5. 7. 2016.

AKCE PLATÍ VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH ALBERT OD 1. 6. DO 5. 7. 2016.

úvodník

O jídle, které mluví
Nemusím nic říkat, ani se významně tvářit a stejně se ví, že vyznávám lásku. Nebo aspoň radost, že už je zpátky, že jsme spolu, že
se mi stýskalo nebo jen tak. Tohle za mě řeknou naše palačinky se
skořicí zalité máslem.
Dobře si to pamatuju, když jsem přijela jenom třeba z výletu. Stojí
na stole v červeně puntíkaté míse, zakryté talířem a já vím, že budou
akorát teplé, protože na mě čekaly v peřině. Sundám talíř a s neumytýma rukama – pro tentokrát – si je pokládám na jazyk a cítím tu
slast. Jsem doma, čekali tu na mě všichni. Stýskalo se jim jako mně
a je to pryč. Smyly to palačinky.
Připravovat tyhle palačinky je docela fofr. Když je hotové těsto, začne to svištět. Všechno musí být připravené, aby se ještě horké obalily ve skořicovém cukru, naskládaly do misky a každou vrstvu hezky
zalily právě rozpuštěným máslem. Jednou se ten fofr nezvládal.
Zapomnělo se na máslo. A tak se ho – ještě v začátcích své kuchařské fascinace – chopím. Míchám máslo, zakoukám se do televize a
je konec. Máslo zaprskalo, zhnědlo. Bylo k ničemu, řekli mi. A tak
začínám znovu, aby bylo krásně žluťoučké. Ale tu vůni spáleného
másla jsem od té chvíle nezapomněla.
Zavanula mi pod nosem nedávno, když jsem ho rozpouštěla na
jíšku. A já jsem to nevzdala: pálila jsem ho dál. Hnědlo a hnědlo.
Vonělo čím dál víc. Stala se z něj krásná věc. To musí mít smysl a...
jdu na internet a píšu „spálené máslo“. Naskočí mi „hnědé máslo“.
FOTO: MAREK BARTOŠ

Někdo mě předběhl. Anebo běžíme po stejné trati, na které se z chyb
stávají zázraky.
Připálené nebo hnědé máslo jsem vzala jako dobrou zprávu a ve
své rubrice jsem vám předvedla, jak může chyba strašně chutnat.
Tuším, že to bude nové jídlo, které mluví za mě.

albert.cz
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Garance se vztahuje
na potraviny, kosmetiku,
drogerii, hygienu a papírové hygienické produkty,
péči o zuby a krmivo pro
zvířata. Z garance na potraviny jsou vyloučeny
alkoholické nápoje, tabákové výrobky a gastro
provozy (restaurace/kavárny). Garance je
platná do 31. 12. 2016. Znění plných pravidel
naleznete na www.albert.cz/garance.
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V kinech
od 12. kvetna

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.
Angry Birds™ & © 2016 Rovio Entertainment Ltd and Rovio Animation Ltd. All Rights Reserved.

Aperol Spritz
ITALSKÉ
OSVĚŽENÍ
PO PRÁCI
Už jste ochutnali
originální italský
aperitiv Aperol Spritz?
Příprava je snadná.
Vinnou skleničku
naplníte alespoň
z poloviny ledem,
nalijete 1 díl (2 cl)
sody, 3 díly šumivého
vína Prosecca a 2 díly
Aperolu. Na závěr
přidáte plátek
pomeranče a můžete
ochutnávat.
Kde se vzal Aperol Spritz?
Historie značky Aperol se začala psát v roce
1919 v severoitalské Padově. Tehdy v rodinné firmě Barbieri vznikla tajná receptura
na jasně oranžový hořko-sladký aperitiv,
podle které se Aperol vyrábí dodnes. Pro
Aperol je typická bohatá hořko-sladká chuť,

italské „aperitivo“ kultury a jeho popularita

A kde se setkat a drink vychutnat? Například

výrazná oranžová barva a jen 11 % alko-

rychle překračuje hranice Itálie.

na pražské Náplavce, kde již podruhé zakotví

holu. Značka se později stala synonymem

jasně oranžová loď Porto Aperol. Letní bar se

pro osvěžující míchaný drink Aperol Spritz,

Co je to aperitivo moment?

na lodi otevře v červnu a bude fungovat celé

ve kterém se tento aperitiv pije nejčastěji.

Aperitivo moment je obdoba našeho zvyku

léto. Kromě skvělé atmosféry letní Náplavky

Zajímavé je, že drink Aperol Spritz nevznikl

„jít na jedno“ po práci a v Itálii je milou částí

si zde vychutnáte Aperol Spritz za 75 korun,

jako chytrý marketingový tah, ale jako vý-

dne. Smyslem tohoto neformálního setkání

nebo můžete zvolit jiný drink z nabídky

sledek spotřebitelské invence. V 50. letech

je strávit příjemně čas s kamarády či kolegy,

italských aperitivů, například nealkoholické

20. století si Italové Aperolem vylepšili pů-

popovídat si a odreagovat se po práci. Aperiti-

Crodino, tradiční Cinzano či Campari nebo

vodem rakouský vinný střik (Spritzer) a dali

vo moment často předchází společné večeři,

ochutnat artyčokový likér Cynar.

tak vzniknout lehkému osvěžujícímu drin-

ale není to podmínkou. Popíjí se drink, kon-

ku Aperol Spritz. Ten se brzy stal součástí

verzuje se a pojídají jednohubky, finger food.
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LEDOVÝ ČAJ S BROSKVEMI
INGREDIENCE

POSTUP

• 4 sáčky černého čaje Pickwick Earl Grey
• 1 zralá broskev
• cca 2 lžíce třtinového cukru
• 5 plátků čerstvého zázvoru
• citronová šťáva z půlky citronu
• lístky máty na ozdobu
• 500 ml horké vody
• 250 ml vychlazené sodovky nebo vody
• pořádná hrst ledu

V 500 ml horké vody vylouhujte 4 sáčky
černého čaje Pickwick Earl Grey společně
s plátky zázvoru. Černý čaj vyjměte po 1-3
minutách, ale zázvor nechte ve džbánu.
Oslaďte podle chuti a nechte vychladnout.
Následně přidejte broskev nakrájenou
na tenké plátky a dolijte vychlazenou
sodovkou. Dochuťte citrónovou šťávou,
přidejte led a ozdobte mátou.

Více inspirace najdete na
www.bavsekavounebocajem.cz

LEDOVÁ KÁVA S BROSKVEMI
POSTUP

Kávu Jacobs Velvet zalijte v malé lahvičce
studenou vodou a protřepejte, aby se
rozpustila. Přelijte ji do sklenice, přidejte
broskvovou šťávu, led a ozdobte mátou a
čerstvou broskví pokapanou citrónovou
šťávou, aby nezhnědla.

INGREDIENCE

• 1 lžička instantní kávy Jacobs Velvet
• 150 ml vody
• 1 lžíce šťávy z čerstvých broskví +
broskev pokapaná citronem na ozdobu
• několik lístků čerstvé máty
• 2 hrsti ledu

Více inspirace najdete na
www.bavsekavounebocajem.cz

od pondělí do pátku

Slané nebo sladké?
V těchto dnech rozhoduje rychlost. Chceme si užít krásných dnů co
nejdéle. A je skoro jedno, jestli bude večeře sladká, slaná, studená
nebo teplá. Anebo si ji připravíte sebou ven.

INU T NA

15 Kč

Čočkový salát s červenou řepou
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PRO 4 OSOBY | HOTOVÝ ZA 25 MINUT | VELMI SNADNÝ

200 g předvařené čočky

promíchejte hořčici, olej, sůl a pepř.

1 lžíce hrubozrnné hořčice

Čočku v misce přelijte zálivkou

1 a ½ lžíce panenského olivového oleje

a promíchejte s pokrájenou červenou

sůl a čerstvě mletý pepř

řepou, rozdrobeným sýrem

300 g uvařené nebo upečené červené

a bazalkou.

řepy

(viz Tip)

100 g sýra feta nebo jiného
balkánského typu
velká hrst bazalky, nahrubo
nasekané

tip: Celou neoloupanou řepu zalijte
vodou, osolte, přidejte kmín a vařte

40–50 minut doměkka. Intenzivnější chuť
bude mít řepa pečená. Zabalte ji do alobalu
a při 200 °C pečte asi hodinu; upečenou

Čočku uvařte podle návodu na obalu,

řepu poznáte tak, že do ní jde snadno

slijte a nechte vychladnout. Mezitím

zapíchnout nůž.

KCAL - 220 - 11 % | SACHARIDY - 24 g - 9 % | TUKY - 10 g - 14 % | BÍLKOVINY - 11 g - 22 %
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Řepu si můžete uvařit nebo upéct
den předem. Pak budete mít tenhle
zdravý a moc dobrý salát
hotový raz dva.

Bio červená řepa
Jestli se vás ještě drží jarní únava, červená řepa vám ji pomůže překonat.
Je dobrá taky na krvetvorbu,
zlepšuje trávení a k tomu
skvěle chutná.

albert.cz
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od pondělí do pátku
Vepřové medailonky s fazolkami
a pečenými bramborami
PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 30 MINUT | VELMI SNADNÉ

500 g brambor
200 g zelených fazolek (čerstvých
nebo mražených)
100 g anglické slaniny
1 stroužek česneku
plátek másla
sůl a čerstvě mletý pepř
1 balení vepřových medailonků
marinovaných Italia
4 lžíce olivového oleje
Brambory oloupejte a dejte je na 10 minut vařit do
osolené vody. Mezitím předehřejte troubu na 200 °C.
Fazolky vhoďte na 3 minuty do vroucí osolené
vody, sceďte je a hned je propláchněte ledovou
vodou. Do pánve vložte slaninu pokrájenou na
kostičky a nechte ji vyškvařit. Přidejte prolisovaný česnek a po necelé minutě vmíchejte scezené
fazolky. Osolte, opepřete a nechte rozpustit
plátek másla. Uchovejte v teple.
Brambory slijte a rozložte je na plech, důkladně promíchejte se 2 lžícemi oleje, osolte a pečte
asi 20 minut dozlatova.
Medailonky opečte na 2 lžících oleje dozlatova;
trvá to asi 3 minuty z každé strany. Pak je zabalte do alobalu a přidejte do trouby k bramborám.
Nechte je tam asi 5 minut.
Maso i opečené zlaté brambory rozdělte na talíře, podávejte s fazolkami.
KCAL - 442 - 22 % | SACHARIDY - 5 g - 2 %
TUKY - 37 g - 53 % | BÍLKOVINY - 25 g - 50 %

Marinované vepřové medailonky
Naložené ve směsi přírodního koření
typu Italia. V nabídce máme i několik dalších druhů. Jsou bez lepku
a alergenů.
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Rýžový salát s tuňákem
PRO 4 OSOBY | HOTOVÝ ZA 30 MINUT | VELMI SNADNÝ

360 g rýže

Salát, který oceníte
doma, na výletě nebo
v zaměastnání jako
výborné hotové jídlo.

200 g tuňáka ve vlastní šťávě
200 g mraženého hrášku, rozmrazeného
2 červené papriky, nakrájené na velmi
tenké plátky
10 cherry rajčátek, rozkrojených na půl
5 jarních cibulek, najemno nasekaných
svazek petrželky, nasekané
velká hrst zelených oliv, nahrubo
nasekaných
4 lžíce majonézy
šťáva z 1 citronu
2 lžíce panenského olivového oleje
sůl a čerstvě mletý pepř
Uvařenou rýži promíchejte vidličkou, aby
byla sypká. Přidejte slitého tuňáka, pak
přimíchejte hrášek, papriky, rajčata, jarní
cibulky, petrželku a olivy.
Přimíchejte majonézu, citronovou šťávu
a olivový olej. Osolte a opepřete a podávejte, případně zabalte do plastové krabičky
a vezměte sebou.
KCAL - 608 - 30 % | SACHARIDY - 90 g - 33 %
TUKY - 17 g - 24 % | BÍLKOVINY - 23 g - 46 %

Bio rýže
Zkuste Albert Bio rýži. Má skvělou
chuť, nelepí a hodí se do salátů, jako
příloha nebo do nákypů.

albert.cz
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od pondělí do pátku
Lívance se zakysanou
smetanou a povidly
PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 30 MINUT | VELMI SNADNÉ

3 vejce, žloutky a bílky zvlášť
250 ml zakysané smetany
1 lžíce krupicového cukru
150 g hladké mouky
špetka soli
máslo na opékání lívanců
K PODÁVÁNÍ
skořice a moučkový cukr
250 ml zakysané smetany
švestková povidla
Prošlehejte žloutky se zakysanou smetanou, cukrem, moukou a špetkou soli
na hladké těsto, které pomalu stéká
ze lžíce. Bílky vyšlehejte na pevný sníh
a přimíchejte ho k těstu.
Pánev zlehka vytřete máslem, dávejte
na ni po lžíci těsta a lívance opékejte
z obou stran. Lívance uchovejte v teple.
Podávejte je poprášené moučkovým
cukrem a skořicí, se zakysanou smetanou a povidly.
KCAL - 549 - 27 % | SACHARIDY - 58 g - 21 %
TUKY - 30 g - 43 % | BÍLKOVINY - 14 g - 28 %

Křehké lívanečky potřené
povidly, ozdobené kopečkem
zakysané smetany... sbíhají
se vám sliny?

Bio zakysaná smetana
Zakysaná smetana dokáže dát „korunu“ lecjakému jídlu. Sladké zjemní,
slané podtrhne. Tato obsahuje
minimálně 15 % tuku a je
z bio mléka.
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Velká pochoutka s nádherně
vyladěnou chutí přijde vhod
po dlouhém dni. Chutná s pivem!
Burger s avokádem a salsou
PRO 4 OSOBY | HOTOVÝ ZA 20 MINUT | VELMI SNADNÝ

NA SALSU
2 velká masitá rajčata
1 červená cibule
svazek koriandru
1 lžička cukru
trocha limetkové šťávy
sůl a čerstvě mletý pepř
NA BURGERY
8 plátků toustového chleba
máslo
4 hovězí burgery jalapeño
majonéza na potření
4 plátky sýra
avokádo
Nejdřív připravte salsu. Rajčata nakrájejte
na kostičky, cibuli nadrobno, koriandr nasekejte (stranou nechte pár lístků na ozdobu) a vše
promíchejte. Posypte cukrem, ochuťte limetkovou
šťávou, osolte a opepřete. Nechte chvilku odstát
a znovu promíchejte.
Tousty potřete z obou stran máslem a opečte je
dozlatova. Burgery grilujte podle návodu na obalu. 4 tousty potřete majonézou, přidejte grilovaný
burger, plátek sýru, avokáda, ozdobte odloženými
lístky koriandru a přikryjte opečeným toustem.
KCAL - 821 - 41 % | SACHARIDY - 45 g - 17 %

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

TUKY 61 g - 87 % | BÍLKOVINY - 28 g - 55 %

Burger Jalapeño
Je připravený z hovězího masa a ochucený ostrými papričkami jalapeño.
Neobsahuje lepek ani žádné
alergeny. Vybrat si můžete
i z dalších příchutí
burgerů.

albert.cz
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od nás pro vás

Síla svěžesti
Značka Cideru Strongbow

Ahoj, jsem P rimá ček! Znáte mě z T V
P rima. A teď jsem
zmrzlina: smetanová, jahodová
a kakaová.

osvěžit dokáže. Zvlášť

Nová ovocná strašidla

v nové směsi tmavého

Gumové bonbonky, které se smějí,

ovoce, Dark Fruit.

chutnají po ovoci a obsahují
vitaminy.

Čokoládky, co cestují

Léto, je léto...

Každý obal je jiný: Slonové pobřeží

Nejen sluníčko a teplo nám zvedá
náladu. Také dobré jídlo a pití se o to
může vždycky zasloužit.

Bio kombucha
Léčivé pití. Obsahuje
enzymy, vitaminy, minerální látky a zejména bakterie mléčného
kvašení. Připomíná
chutí vinný střik.

má příchuť lanýžů, Madagaskar
karamelu a Ekvádor kávy.

Pizza Ristorante

STÁLE NOVÁ! ZKUSTE JI TENTOKRÁT S CHORIZEM A PROSCIUTTEM NEBO S RAJČATY A SÝREM.

Česká kopečková
zmrzlina P inko vás
okouzlí v příchuti čokoládové, vanilkové,
borůvkové nebo
jahodové.

Voňavá káva
Stačí jen zalít horkou vodou a můžete si
vychutnat skvělý šálek Black espressa,
anebo Gold melange, které vás nadchne
lahodnou chutí středně pražené kávy.
Navíc kávy prošly certifikací UTZ, která
zaručuje mimo jiné šetrný přístup k životnímu prostředí. V prodeji během června.

albert.cz
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od nás pro vás
Růžově na léto
Osvěžte si čas Rulandským modrým rosé nebo
Frankovkou rosé pozdní
sběr roku 2015.

Chléb se špaldou, bez E
Šťavnatý špaldový chléb
s nadýchanou světlou střídou
a celými měkkými zrny pšenice
špaldy. Špalda je nešlechtěnou
prastarou odrůdou pšenice,
která má charakteristickou
lehce oříškovou chuť.

Pivo jinak
Nové 1,5l PET balení
ležáku Braník dostanete

Hotové saláty

jen v prodejnách Albert.

Tyto saláty jsou plné superpotravin

Bude se vám hodit
v horkém počasí, které

jako je například quinoa, avokádo,
batáty nebo granátové jablko.

nás brzy dostihne.

Dokonale ochucené
klobásy se vám
budou hodit při
nejbližším
grilování.

Uzená bříška lososa

18

Ryby na gril
Skvěle připravené jsou tu

Pochoutka z lososů chova-

pro vás ryby na gril

ných v Norsku. Bříška se udí

i do trouby. Stačí vyndat

horkým kouřem. Čtvrtkilové

z mrazáku, vložit s táckem

balení vám bude chutnat.

na oheň a pochutnat si.

albert.cz

od nás pro vás
Pokud hledáte kvalitu, tu skutečně
nejvyšší, pak jste na správném
místě. Ochutnejte naši kvalitu bez
kompromisů v RETRO řadě Albert.

Řezané bylinky
Bez nich by toto léto bylo
méně barevné, voňavé
a chutné. Hodí se téměř
do všeho – i do sladkostí.
Najdete je v oddělení
ovoce-zelenina.

RETRO
Dědova papriková
klobása
Zkuste si představit, jaká chuť, kon-

Budou vám zaručeně chutnat.

zistence a velikost klobásy by chut-

Z několika důvodů: k výrobě

nala vašemu dědovi. Určitě řeknete,

posloužila osvědčená recepetura.

že prostě dobrá, ale nejspíš to bude

Ta doporučuje ochucovat jen pří-

i trochu ostřejší, dobře uzená. Tako-

rodními aromaty, speciální směsí

vá je i naše RETRO Dědova papriko-

koření a nedovoluje přidávat žádný

vá klobása. Obsahuje 96 % vepřového

zvýrazňovač chuti E621 – gluta-

masa, které se plní do vepřového

man sodný, ani lepek a sóju. Párky

střívka. Maso se ovšem nejdřív musí

obsahují 65 % krůtího masa a 5 %

dobře ochutit. Bude to přírodním

vepřového, soli maximálně 2,4 %.

kořením, kterému velí paprika.

Raženka chia, kterou si sami
pečeme, je křupavá, plná
chia semínek uvnitř
i na povrchu.

RETRO
Krůtí párky

Retro krůtí párky mají velmi

Hotová klobása se udí na bukových

jemnou chuť a vůni, typickou pro

štěpkách a voní pak nádherně. Dě-

kvalitní uzeninu. Výborné jsou

dovi bude chutnat ohřátá, s křenem,

s čerstvým pečivem, s bramborovou

hořčicí a dobrým chlebem.

či hrachovou kaší nebo s čočkou.

albert.cz
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od nás pro vás
Špaldové makové
Užijte si slané mlsání
s Albert Bio tyčinkami
ze špaldové mouky, která
má oproti běžným moukám
vysoký obsah bílkovin,
vlákniny a minerálů. Je lehce
stravitelná.

Kapesníčky
Nové třívrstvé kapesníčky 150 ks jsou
uloženy v hezké designové krabici
ve třech vzorech. Vybírejte!

Na bílé i barevné
Nové dvoukomorové kapsle
každé prádlo příjemně
rozvoní. Navíc obsahují
složku, která zesiluje
účinnost pracího prostředku.

Sezamový bio olej
Albert Bio sezamový olej je
lisovaný za studena. Bude
vám svědčit, protože je
bohatý na antioxidanty,
podporuje imunitní systém
a příznivě působí na činnost
žaludku a jater. Hodí se na
smažení nebo do salátů.

20
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Bílý pečicí papír se vám
bude hodit na ovocné koláče,
které vás brzy čekají.

FOTO: MAREK BARTOŠ A ARCHIV FIREM, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

Vyzkoušejte
slané tyčinky
nejen s mákem,
ale třeba
i se lněným
semínkem,
které pomáhá
správnému
trávení.

od nás pro vás
Nově pro kočky
Prevital Premium
přichází s velmi
kvalitním krmivem pro
kočky. Je plné vitaminů
a minerálů. Dopřejte
svým kočičkám zdraví
v krmivu, které jim bude
určitě chutnat.

DĚKUJEME NAŠIM OBCHODNÍM PARTNERŮM ZA PODPORU V KAMPANI

Plzeň - Dýšina
100c 69m 0y 9k

100m 100y

... první volba pro gastronomii

albert.cz
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mami, uvař mi

Mami, dneska muffiny
Sedmiletá Natálka se v kuchyni pohybuje jako zkušená kuchařka. Nemohla se to
naučit jinde než od své maminky Zdeny. A jednoho dne přišla
s rezolutním přáním: Mami, dneska musíme udělat muffiny!
Zdenka se nebránila ani náhodou.

albert.cz
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mami, uvař mi

Muffiny. Ta anebo Ten, kteří je vymysleli, museli tušit,

Domácí směs müsli
zapečená v muffinech
je ohromná dobrota.
24

albert.cz

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: YVETA KROUPOVÁ, OBLEČENÍ ZAPŮJČILA FIRMA: C&A

že každému budou chutnat. Proto je vytvarovali do malých
dortíků, o které se nemusí s nikým dělit.

Snídaňové müsli muffiny

najemno
60 g chia semínek + trocha navíc

NA 12 MUFFINŮ | HOTOVÉ ZA 40 MINUT | VELMI SNADNÉ

na posypání
220 g ricotty

1 jablko Granny Smith, nastrouhané

2 vejce, prošlehané

90 g medu nebo sirupu z agáve

½ lžičky vanilkového extraktu

55 g ovesných vloček

280 g jogurtu řeckého typu

40 g mandlových lupínků

125 ml rostinného oleje

55 g vlašských ořechů, nasekaných

NA CITRONOVOU POLEVU

280 g jogurtu řeckého typu

160 g moučkového cukru

½ lžičky vanilkového extraktu

1 a ½ lžíce citronové štávy

1 lžička pomerančové kůry, nastrouhané
najemno

Troubu předehřejte na 180 °C.

60 ml pomerančového džusu

Mouku, prášek do pečiva, cukr,

NA POLEVU

citronovou kůru a chia semínka

25 g ovesných vloček

smíchejte v míse. Přidejte ricottu,

20 g mandlových lupínků

vejce, vanilkový extrakt, jogurt,

25 g vlašských ořechů, nasekaných

olej a zlehka promíchejte. Těsto

2 lžíce medu nebo sirupu z agáve

rozdělte do tukem vymazaných

NA TĚSTO

muffinových formiček. Pečte

375 g hladké mouky

20–25 minut. Těsto by mělo být

2 lžičky prášku do pečiva, vrchovaté

propečené, až zapíchnutá špejle

2 vejce, prošlehaná

bude po vytažení čistá. Po upečení

125 ml extra panenského olivového oleje

ještě nechte chviličku ve formě,
pak muffiny vyndejte a nechte
a nastrouhané najemno

Troubu předehřejte na 180 °C. Jablko, med,

úplně vychladnout. Na polevu prošlehej-

vločky, mandlové lupínky, ořechy, jogurt,

te moučkový cukr s citronovou šťávou.

250 g krémového sýru, pokojové teploty

vanilkový extrakt, pomerančovou kůru

Muffiny posypte chia semínky a pokapejte

2 lžíce krupicového cukru

a džus smíchejte v míse a nechte 5 minut

polevou.

NA MEDOVOU POLEVU
175 g medu, tekutého

namáčet. V jiné misce smíchejte všechny
suroviny na polevu.
Mouku, prášek do pečiva, vejce a olej
zlehka promíchejte s jablečnou směsí.

Mrkvové muffiny s medovou
polevou

Těsto rozdělte do tukem vymazaných
muffinových formiček, navrch dejte polevu.

čistá. Podávejte zakápnuté medem nebo

½ lžičky perníkového koření
Troubu předehřejte na 180 °C. Datle zalijte

NA 12 MUFFINŮ | HOTOVÉ ZA 40 MINUT | VELMI SNADNÉ

Pečte zhruba 20 minut. Těsto bude propečené, když je zapíchnutá špejle po vytažení

1 lžíce vody

vařící vodou a nechte ji vsáknout. Mouku, prášek do pečiva, cukr, kokos a koření

250 g čerstvých datlí, vypeckovaných
a nasekaných

smíchejte v míse. Přidejte vejce, vanilkový
extrakt, mléko, olej, mrkev a datle a zlehka

125 ml vařící vody

promíchejte. Polovinu těsta rozdělte

375 g hladké mouky

do tukem vymazaných muffinových formi-

2 vrchovaté lžičky prášku do pečiva

ček, naplňte je do poloviny. Sýr prošlehejte

110 g krupicového cukru

s cukrem a přidejte do formiček, navrch

20 g kokosu, strouhaného

dejte zbylé těsto. Pečte 20 minut. Vyzkou-

2 lžičky perníkového koření

šejte, jestli je těsto hotové tak, že do něj

½ lžičky sušeného zázvoru

zapíchnete špejli a vytáhnete ji čistou. Za-

2 vejce, prošlehané

tímco se muffiny pečou, připravte si medo-

375 g hladké mouky

½ lžičky vanilkového extraktu

vou polevu. V rendlíku svařte do zhoustutí

2 lžičky prášku do pečiva, vrchovaté

125 ml mléka

med s vodou, trvá to asi 3 minuty. Přidejte

220 g krupicového cukru

125 ml extra panenského olivového oleje

koření, promíchejte a před podáváním

2 lžíce citronové kůry, nastrouhané		

300 g mrkve, oloupané

přelijte muffiny teplou omáčkou.

sirupem z agáve.

Citronové muffiny s chia
semínky a ricottou
NA 12 MUFFINŮ | HOTOVÉ ZA 45 MINUT | VELMI SNADNÉ

albert.cz
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mami, uvař mi

Nádhernou svěžest v sobě nesou
tyto citronové muffiny. Citron
je totiž v těstu i v polevě.

26
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Každý Medovník
z naší pekárny
je originál!

CHIA RAŽENKA
Super novinka
se super semínky

CHIA SEMÍNKA

ka
Chia s emín
a povrchu
uvnitř i n

r ýžové
Jáhlové a
am, len
vločky, s ez

Návrh na servírování

cukrářka

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

Drobná semínka šalvěje hispánské, která jsou ceněna
pro obsah Omega-3 mastných kyselin, vlákniny, antioxidantů, minerálů a bílkovin. Velmi dobře na sebe váží
vodu, takže dokáží několikrát zvětšit svůj objem.

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

16-2-3160_LL_Inzerce_Albert_chia_razenka.indd 1

2.5.2016 16:35:07

5× jinak

AVOKÁDO
Tak příjemnou chutí – nenápadnou a přitom nezaměnitelnou
– se chlubí málokteré ovoce. V kuchyni je k nezaplacení, dá
se jíst syrové, v salátech, všelijak. Kromě spousty minerálů
a vitaminů v sobě skrývá tři typy velmi zdravých olejů.

Dejte si tohle smoothie
po ránu a uvidíte, jakou
energii vám dodá na celý den.

Avokádo
Podrobný název mluví sám: avokádo je
plod hruškovce přelahodného.
K tomu přidejte ohromný zdroj
vitaminů a schopnost
zdravě nasytit.

albert.cz
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5× jinak

PRO 2 OSOBY | HOTOVÉ ZA 10 MINUT | VELMI SNADNÉ

NA DIP
1 čerstvá zelená chilli paprička, nakrájená
140 ml majonézy

Toust s avokádem a vejcem
PRO 2 OSOBY | HOTOVÝ ZA 10 MINUT | VELMI SNADNÝ

240 ml vody

70 ml bílého hustého jogurtu

4 vejce

½ zralého avokáda, oloupaného

hrst koriandrových lístků, nasekaných

4 plátky celozrnného toustového chleba,

a vypeckovaného

¼ lžičky mletého kmínu

opečeného

hrst listů čerstvého špenátu

1 lžička čerstvého kopru

1 avokádo, oloupané a rozmačkané

400 g mraženého ananasu, na kousky

sůl a pepř

1 lžička chia semínek
1 lžička sezamových semínek

1–2 lžíce medu nebo sirupu z agáve
Troubu předehřejte na 200 °C. Do pekáče

1 lžička kmínu, drceného

Suroviny dejte v uvedeném pořadí do

vlijte 1 lžíci oleje a dejte stranou. Plátky

mořská sůl a čerstvě mletý pepř

mixéru a rozmixujte dohladka. Pak přidejte

avokáda pokapejte šťávou z limetky, jemně

K PODÁVÁNÍ

med a promixujte.

osolte a opepřete. Obalte v trojobalu (mou-

baby mátové lístečky

ka, vejce, strouhanka). Přesuňte na plech

klínky citronu

Avokádový salát
PRO 4–6 OSOB | HOTOVÝ ZA 10 MINUT | VELMI SNADNÝ

a pokapejte zbytkem oleje. Pečte 15–20 minut dozlatova. Suroviny na dip zpracujte

Vejce vložte do vařící vody a vařte je

v robotu dohladka. Pokud ho rovnou vše-

7 minut. Slijte a ihned zchlaďte studenou

chen nesníte, vydrží v lednici až 4 týdny.

vodou. Oloupejte je a podélně rozpulte.

4 velká vejce, uvařená natvrdo 		
a nakrájená nadrobno
1 avokádo, nakrájené nadrobno
2 jarní cibulky, nasekané
4 plátky slaniny, opečené a rozlámané
(nechte si trochu stranou na ozdobu)

Tousty dejte na talíř a rozdělte na ně roz-

Avokádové brownies
PRO 4–6 OSOB | HOTOVÉ ZA 30 MINUT | SNADNÉ

2 lžíce kokosového oleje

1 lžíce zakysané smetany

4 avokáda, nakrájená na kousky

šťáva z 1 limetky

170 ml medu nebo javorového sirupu

1 lžíce čerstvého kopru, nasekaného

½ lžičky vanilkového extraktu

sůl a pepř

3 vejce, pokojové teploty

snítky kopru

50 g kakaa
85 g kokosu, jemně mletého

V míse smíchejte vajíčka, avokádo, cibulky

NA AVOKÁDOVOU POLEVU

a slaninu. V jiné misce prošlehejte jogurt,

1 avokádo, nakrájené na kousky

zakysanou smetanu, limetkovou šťávu

3 lžíce kakaa

a kopr, dochuťte solí a pepřem. Přelijte přes

3 lžíce javorového sirupu

salát v míse a promíchejte. Ozdobte snítky
Troubu předehřejte na 200 °C. Pekáček
o velikosti 28×24 cm vyložte pečicím papí-

Avokádové hranolky
PRO 2 OSOBY | HOTOVÉ ZA 30 MINUT | VELMI SNADNÉ

rem. Čokoládu s olejem rozpusťte ve vodní
lázni a nechte trochu zchladnout. Avokáda
rozmixujte dohladka a spolu s medem
a vanilkovým extraktem je vmíchejte do

2 velká avokáda, nakrájená na plátky

zchladlé čokolády. Po jednom vmíchejte

šťáva z ½ limetky

vejce, kakao a kokos. Vlijte do pekáčku

sůl a pepř

a pečte 12–15 minut, dokud povrch nezpev-

40 g hladké mouky

ní. Suroviny na polevu zpracujte v mixéru,

1 vejce, prošlehané

podle chuti můžete přidat více kakaa nebo

100 g strouhanky

javorového sirupu. Polevu rozetřete na

2 lžíce oleje

úplně vychladlé brownies, nakrájejte je na
kostky a podávejte.

30
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zamová semínka, kmín, sůl a pepř smíchejte
v misce. Tousty posypte semínky a mátou
a podávejte s citronovými klínky.

300 g tmavé čokolády, nasekané

60 g bílého jogurtu

kopru a slaninou.

mačkané avokádo a vejce. Chia semínka, se-

Nebudete věřit, jak
úžasně chutná avokádo
na sladko. Brownies se
jen rozplynou na jazyku
a vy budete sahat
po dalším kousku.
FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

Zelené avokádové smoothie

2.

3.

4.

5.

albert.cz
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spolu u stolu

Tuláci a oheň

Tak jo, řekl ON náhlému nápadu své holky. Vyrazili
motorákem nazdařbůh. Tak úplně spontánní to nejspíš
nebylo. ONA byla připravená. V batohu si vezli všechno,
co jim už ve vlaku a pak nad ohněm udělalo radost a taky
bohatě nasytilo. Náhlý nápad... a byl z toho krásný den.
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Na opékání špekáčků nikdo nepotřebuje recept.

Možná jen radu, že je lepší péct je pomalu, kousek nad
plamenem a teprve nakonec je ohněm protáhnout,
aby byly přece jen trochu opálené!

albert.cz
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spolu u stolu

V misce promíchejte olej, vinný ocet a hořčici.
Osolte a opepřete. 2 lžícemi tohoto dresinku
pokapejte slitého tuňáka. Do zbylé zálivky
nakrájejte okurku na plátky a cibuli na kolečka

Tuňákový sendvič

a důkladně promíchejte.
Chleba podélně rozpulte a vydlabejte co nejvíc střídky. Dno spodní části potřete tapenádou,

PRO 4 OSOBY | HOTOVÝ ZA 20 MINUT + ODLEŽENÍ | VELMI SNADNÝ

poklaďte bazalkovými lístky a plátky vajec. Osolte a opepřete. Poklaďte kousky tuňáka a okurko-

NA DRESINK

vou směsí. Přiklopte horní polovinou chleba, pak

3 lžíce panenského olivového oleje

sendvič pevně zabalte do pečicího papíru.

2 lžíce bílého vinného octa
1 lžíce dijonské hořčice

něčím zatěžkejte a nechte v chladu minimálně

sůl a čerstvě mletý pepř

hodinu, ale klidně i přes noc, odležet – chuť

NA SENDVIČ

tuňáka a zeleniny krásně prostoupí chlebem.

2 konzervy tuňáka v olivovém oleji

Výsledkem bude lahodný sendvič. Podávejte ho

½ salátové okurky

nakrájený na čtvrtiny.

½ malé červené cibule
1 malý bochník chleba
3 lžíce olivové tapenády (viz Tip)
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Položte ho mezi dva plechy a horní plech

tip: Na tapenádu rozmixujte na hladkou pastu

140 g černých oliv, 1 lžíci kaparů, 3 sardelové řezy,

velká hrst bazalkových lístků

1 stroužek česneku, 1 chilli papričku, hrst čerstvé

3 velká vejce, uvařená natvrdo

bazalky, hrst petrželky a 2 lžíce oleje.

Vydlabanou střídku z bílého chleba
dejte do mrazicího sáčku a zamrazte.
Až budete potřebovat čerstvou
strouhanku, přijde vám vhod.

albert.cz
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spolu u stolu

Ti dva, co se vydali na výlet,
to měli lehké. Stačilo přibalit
připravené kuřecí špízy
Albert a zapálit oheň.
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Kuřecí špíz Albert

Sýrové fondue s domácími plackami

PRO 4 OSOBY | HOTOVÝ ZA 20 MINUT | VELMI SNADNÝ

PRO 2 OSOBY | HOTOVÉ ZA 60 MINUT + KYNUTÍ | SNADNÉ

1 balení kuřecích špízů Albert

NA CHLEBA

Postupně přilévejte vodu a vypracujte

sůl a pepř

250 g hladké mouky + na poprášení

těsto. Hněťte ho na pomoučněné ploše

100 g čerstvého krémového sýra

1 sáček sušeného droždí nebo ½ kostky

asi 5 minut, aby bylo hladké. Pak ho dej-

Smíchejte mouku, droždí, cukr a sůl.

(Lučina, Gervais…)

čerstvého

te do misky, přikryjte utěrkou a nechte

50 g bílého jogurtu

2 špetky krupicového cukru

kynout na dvojnásobný objem; potrvá to

½ salátové okurky

2 špetky soli

asi půl hodiny.

hrst máty

150 ml vody pokojové teploty

Těsto rozdělte na osm částí a z každé

1 stroužek česneku

2 lžíce panenského olivového oleje

na pomoučněné ploše vyválejte 3–5 mm

hrst nasekané pažitky

2 lžíce rozpuštěného másla

silnou placku. Placky narovnejte

trocha citronové šťávy

špetka mletého kmínu

na plech.

špetka sezamu

Předehřejte troubu na 220 °C. Placky

Rozehřejte gril. Špízy osolte a opepřete

vločková sůl

potřete rozpuštěným máslem a posypte

a grilujte ze všech stran dozlatova; trvá to asi

NA ROZPEČENÝ SÝR

je kmínem, sezamem a solí. Pečte v roz-

15 minut. Mezitím připravte dipy. Promíchej-

2 balíčky kulatého sýra s bílou plísní,

pálené troubě asi 10 minut.

te sýr s jogurtem a směs rozdělte do dvou

ideálně v krabičce

Sýry vybalte, obložte chilli, česne-

misek. Do jedné přimíchejte nastrouhanou

2 stroužky česneku, na plátky

kem a rozmarýnem. Pečte v dřevěné

okurku a mátu a důkladně osolte a opepřete.

2 snítky rozmarýnu, odrhnuté lístečky

krabičce obalené v alobalu (nemáte-li

Do druhé misky prolisujte česnek, přidejte

špetka drceného chilli

sýr v krabičce, obalte v pečicím papíru

pažitku a ochuťte citronovou šťávou, solí

a pak v alobalu) a pečte 15–20 minut.

a pepřem. Podávejte ke grilovanému masu.

Podávejte s chlebovými plackami.
albert.cz
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Salát ve sklenici

Brambory pečené v popelu s dresinkem

NA 1 LITROVOU SKLENICI | HOTOVÝ ZA 10 MINUT | VELMI SNADNÝ

PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 30 MINUT | VELMI SNADNÉ

NA ZÁLIVKU:

1,5 kg salátových brambor, pečlivě omytých

2 lžíce vinného octa

2 lžíce panenského olivového oleje

špetka soli a čerstvě mletý pepř

sůl a čerstvě mletý pepř

3 lžíce panenského olivového oleje

NA DRESINK:

NA SALÁT:

200 g tučné zakysané smetany nebo crème fraiche

1 hruška, zbavená jádřince a nakrájená na tenké plátky

2 lžíce hrubozrnné hořčice

3 velké hrsti špenátových lístků

velká hrst nasekaného kopru

semínka z ½ granátového jablka
60 g sýra s modrou plísní, rozdrobeného

Brambory v hrnci zalijte vodou, přiveďte k varu a povařte 8–10 mi-

hrst nasekaných pekanových ořechů

nut. Slijte je. Pokud máte rozdělaný oheň, zahrabejte brambory
na okraj ohniště a nechte je 15–20 minut v horkém popelu. Na gril

Promíchejte všechny suroviny na zálivku. Na dno sklenice po-

je přepulte, potřete olejem a grilujte dozlatova. Pokud je chcete

ložte plátky hrušek. Zakryjte 2/3 špenátu, pak přidejte semínka

obalit v popelu, zapalte na mřížce grilu trochu sena nebo slámy

granátového jablka a zbývající třetinu špenátu, stranou si nechte

a do ohně brambory položte. Brambory pomocí kleští otáčejte, aby

jen pár lístků. Navrch nasypte sýr, nasekané pekanové ořechy

se ze všech stran obalily ve vzniklém popelu. Smetanu, hořčici,

a ozdobte odloženým špenátem. Z papíru si udělejte kornoutek

60 ml vody, sůl a pepř promíchejte v misce. Brambory dejte na talíř

a nalijte jím do sklenice zálivku. Uchovejte v chladu.

a pokapejte je dresinkem, osolte, opepřete a posypejte koprem.
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FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: YVETA KROUPOVÁ, NÁDOBÍ A OBLEČENÍ ZAPŮJČILY FIRMY: NÁBYTEK SPOMYŠL A C&A

spolu u stolu

Znáte větší pochoutku, než
jsou tyhle brambory pečené
v popelu?

albert.cz
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spolu u stolu

Výběr špekáčků záleží na chuti
dvou výletníků. Jeden chce Retro farmářské, druhý Extra ručně
vázané a třetí prostě Špekáčky.
Zejména Retro farmářské mají
hodně vysoký obsah masa a jsou
ručně vázané. Všechny ovšem
v přírodním střívku.

Domácí citronáda

Marsmallows na klacku

NA 1,25 L CITRONÁDY | HOTOVÁ ZA 15 MINUT | VELMI SNADNÁ
PRO 1 OSOBU | HOTOVÉ ZA 10 MINUT | VELMI SNADNÉ

110–150 g jemného krupicového cukru
6 proužků citronové kůry

2–3 bonbony marsmallows

250 ml vody

2 kostičky oblíbené čokolády

250 ml citronové šťávy

2 celozrnné sušenky, například

1 litr ledové vody nebo sodovky na dolití

		Bebe Dobré ráno

Do rendlíku dejte cukr, citronovou kůru,

Bonbony napíchněte na klacek a opékejte

250 ml vody a citronovou šťávu. Promíchejte,

asi 20 cm nad ohněm, aby se nafoukly

aby se cukr rozpustil a přiveďte k varu. Povař-

a zkaramelizoval povrch. Bonbony opatr-

te 5 minut, tekutina by měla mít konzistenci

ně stáhneme z klacku na sušenky, přidej-

sirupu. Vyjměte kůru, vychlaďte a podávejte

te čokoládu a přiklopte druhou sušenkou.

dolité vodou nebo sodovkou.

Opatrně na prsty, bonbon je horký!
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NEJSEM ŽÁDNEJ
CUKROUŠ
Přeslazenostem nevěřím
a ani vám je necpu.
hollandia.cz
K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

sezona

Z plodů

barevné zeleniny
Téhle skupině zeleniny se říká plodová. Krásný název, který moc
nepoužíváme, ale její plody dobře známe: okurky, papriky, cukety, rajčata…
Dají se v receptech skvěle kombinovat se zeleninou kořenovou, listovou
nebo luskovou. Ochutnejte, budete nadšeni.

albert.cz
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sezona

Ratatouille, teple upravený
salát z několika zelenin, má
rodné místo v jižní Francii.
A tam vědí, co je dobré.
Dobrý je i syrový.
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Když se spojí hummus
s dobře opečeným
lilkem, zrodí se prostě
zázrak.

albert.cz
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sezona

Krásné a dobré! Cuketové „domečky“ plněné

kuskusem a výborně ochucené jsou dokonalou večeří,
obědem nebo svačinou těchto nádherných dnů.
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Salát ratatouille
PRO 4 OSOBY | HOTOVÝ ZA 35 MINUT | VELMI SNADNÝ

čerstvý tymián, nasekaný

v teple. Na pánvi opečte rozpůlené housky.

mleté chilli

Na spodní polovinu housky dejte kolečko

sůl a pepř

lilku, list salátu a kolečko cibule, trochu

pažitka a tymián na ozdobu

hummusu a druhé kolečko lilku, rajče

2 červené dlouhé papriky

a přiklopte vrškem housky.

1 lilek, nakrájený na dlouhé tenké plátky

Cukety vařte v páře 20 minut doměkka.

400 g menších cuket, nakrájených

Troubu předehřejte na 180 °C. Z trochu

na kolečka

vychladlých cuket opatrně odkrojte „čepič-

sůl a pepř

ky“ a lžičkou vydlabejte, dužinu nakrájejte

olivový olej

na kostičky. Vydlabané cukety zevnitř

90 g konzervovaných rajčat

osolte a opepřete a pečte je 15–20 minut

1 lžíce sherry octa

v troubě.

400 g rajčat, mix velikostí a barev, menší

Kuskus zalijte horkým zeleninovým

rozpůlené, větší nakrájené
2 hrsti čerstvých bylinek (bazalka, pažitka,

Okurkový drink
PRO 6 OSOB | HOTOVÝ ZA 10 MINUT | VELMI SNADNÝ

1 salátová okurka, oloupaná, zbavená
semínek a nakrájená na kousky

vývarem a nechte ho nasáknout tekutinu,

80 ml ginu

trvá to asi 5 minut. V pánvi rozpalte olej,

1 l hotové citronové limonády

petrželka), nechaných v celku

vhoďte cibuli, chvilku opékejte, pak přidej-

ledová tříšť

+ hrst nasekané pažitky

te pórek, cukety a rajčata. Nakonec přidejte

1 salátová okurka, nakrájená na tenké

1 hrst mixu salátových listů

pažitku a tymián a pečte zeleninu doměk-

plátky

ka. Dochuťte solí, pepřem a špetkou chilli.
Rozehřejte steakovou pánev. Papriky gri-

Do zeleniny opatrně vmíchejte kuskus

Okurku, gin, limonádu a tříšť rozdrťte

lujte ze všech stran dočerna, přendejte je

a směsí naplňte cuketové „skořápky“. Oz-

pulsy v mixéru. Rozlijte do sklenic a podá-

do misky a přikryjte folií. Ve stejné pánvi

dobte pažitkou a tymiánem a podávejte.

vejte s plátky okurky.

opékejte lilek a polovinu cuket, dokud
nezačnou tmavnout. Dejte do mísy, osolte,
opepřete a zastříkněte olivovým olejem. Pa-

Lilkový burger s hummusem

priky opatrně oloupejte, natrhejte je nebo
nakrájejte na proužky a přidejte k lilku

PRO 2 OSOBY | HOTOVÝ ZA 35 MINUT | VELMI SNADNÝ

a cuketám. Rajčata trochu rozdrťte rukou
a přidejte k zelenině. Přilijte ocet a pokud
je potřeba i olivový olej, osolte, opepřete

4 plátky ze širšího konce lilku,
silné 1,5 cm

a dobře promíchejte.

2 lžíce olivového oleje

V další míse smíchejte zbytek cuket s raj-

1–2 lžičky sušeného oregana

čaty, bylinkami a salátovými listy. Zakáp-

špetka uzené papriky

něte olejem a posypte pažitkou. Podávejte

sůl a pepř

oba saláty společně, třeba s grilovaným

střik citronové šťávy

masem nebo i samotné s pečivem.

2 hamburgerové housky
2 listy salátu

Kulaté cukety plněné kuskusem

2 kroužky červené cibule
2 lžíce hummusu
2 plátky rajčat

PRO 3 OSOBY | HOTOVÉ ZA 55 MINUT | SNADNÉ

Plátky lilku osolte a nechte 30 minut vypo3 kulaté cukety, očištěné

tit. Otřete je kuchyňskou utěrkou. Roze-

180 g kuskusu

hřejte pánev, nejlépe steakovou. Smíchejte

zeleninový vývar

olivový olej s oreganem a sušenou papri-

2 lžíce olivového oleje

kou, osolte a opepřete. Kořeněným olejem

2 cibule, nakrájené na tenká půlkolečka

potřete z obou stran lilková kolečka a pečte

½ pórku, nakrájeného na plátky

je na pánvi, podle potřeby potírejte olejem

2 rajčata, nakrájená na malé kousky

a otáčejte, až budou trochu připálené.

čerstvá pažitka, nasekaná

Pokapejte je citronovou šťávou a udržujte
albert.cz

47

sezona

Budete dlouho zkoumat,
jaké ingredience udělaly
ze zelného salátu
pochoutku. Nakonec vám
to bude jedno, protože ho
dřív celý sníte.

Teplý zelný salát s paprikami
PRO 4 OSOBY | HOTOVÝ ZA 20 MINUT | VELMI SNADNÝ

1 lžíce slunečnicového oleje
1 lžička kmínu, drceného
½ lžičky hořčičných semínek
1 lžička sezamových semínek
½ lžičky sušeného česneku
120 g bílého zelí, nakrouhaného
najemno
2 mrkve, nakrájené na nudličky
½ červené papriky, nakrájené
na nudličky
½ zelené papriky, nakrájené na nudličky
½ pevného manga, nakrájeného
na tenké plátky
½ lžičky mleté kurkumy
½ lžičky mletého červeného chilli
1 lžička cukru (nemusí být, záleží
na sladkosti manga)
1 lžíce citronové šťávy

Koláč s ricottou a rajčaty

sůl
velká hrst čerstvých koriandrových 		

PRO 6 OSOB | HOTOVÝ ZA 35 MINUT | VELMI SNADNÝ

lístků, nasekaných
800 g rajčat, rozpůlených

Troubu předehřejte na 180 °C. V míse

Ve velké pánvi rozehřejte olej, vhoďte

2 lžíce červeného vinného octa

promíchejte rajčata, ocet, olej, česnek,

kmín, semínka, sušený česnek a nechte

2 lžíce olivového oleje

sůl a pepř a odložte stranou. Listová těsta

rozvonět. Pak přidejte zelí, mrkev, papriky

2 stroužky česneku, oloupané a rozdrcené

přesuňte na 2 vymazané plechy vyložené

a mango a 2 minuty opékejte. Nakonec

mořská sůl a čerstvě mletý pepř

pečicím papírem. Ricottu, citronovou kůru

přidejte kurkumu, chilli, cukr, citronovou

2 chlazená rozválená listová těsta á 275 g

a parmazán promíchejte v misce, dochuťte

šťávu a špetku soli, promíchejte a ještě

800 g ricotty

solí a pepřem. Rozdělte na připravená těsta

minutu nechte prolnout všechny chutě.

citronová kůra ze 3–4 citronů

a pečte 20–25 minut. Vyndejte z trouby,

Před podáváním posypte nasekaným

120 g parmazánu, strouhaného

navrch rozložte ochucená rajčata, posypte

koriandrem.
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(plus trocha navíc k podávání)

parmazánem a hned podávejte.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: YVETA KROUPOVÁ, NÁDOBÍ ZAPŮJČILA FIRMA: NÁBYTEK SPOMYŠL

Koláč to je pečený
i čerstvý. Teplý
i studený. Rozhodně
pozoruhodný.

albert.cz
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sezona

Rajčata masitá se
hodí na gril.

Paprika světlá je
dobrá v salátech
i tepelně upravená.

Paprika Ramiro je
jedna z nejsladších
a nejdelších paprik
- skvělá na gril.

Cherry rajčátka
oválná,
v různých
barvách
a chutích.

Dobře známá
skleníková
okurka hadovka.
Balíček
„paprika mix“
obsahuje vždy
červenou,
žlutou a zelenou
papriku.

Keříková rajčata si
díky stonku uchovají
čerstvou vůni.

Rajčata
soudková
keříková
s výraznou
sladkou chutí.

Oranžová
paprika,
jedna ze čtyř
barevných
variant

Lilek
dodává
jídlům
„masitost “
a jemnou
chuť.

Cuketa zelená obsahuje spoustu
minerálů a skoro žádné kalorie.
Kulatá
odrůda cukety
se dobře hodí
k plnění.

Rajčata
koktejlová
keříková mají
výraznou chuť.

Mini okurka ozdobí
každý salát nebo
svačinu do školy.
50
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Šetří práci, šetří čas
ochutnáš je a chceš zas...
kuřecí křídla HOT

www.vodnanskadrubez.cz

maso měsíce

Pstruh

Chutná bezvýhradně jen tak obyčejně: opečený na másle se solí a kmínem.
Ale stejně jako mívá maso bílé nebo lososově růžové, tak i různé recepty
ze pstruha dokáží vytvořit nadpozemskou dobrotu.
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Sůl, česnek a máslo
pstruhovi svědčí.
S majonézou ailoi
je nejvíc!

Pstruh

Kdybyste se zeptali Jana Wericha na pstruha,
asi by mu nestačil popis: Štíhlá dravá ryba,
žijící v horních částech toků s chladnější vodou.
Řekl by radši: „Když chodíte na ryby, přiroste
vám řeka k srdci, jako ta nejlepší ženská.
Je věrná a vzrušující, konejšivá
a přitom nevyzpytatelná.“
Jako ten pstruh.

maso měsíce

Koriandr a zázvor
pstruha ozvláštní
a přidají mu exotickou
chuť.
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Sušená šunka přidá bílé rybě
nádech masa a bylinky provoní
celou porci. Skvělé!
albert.cz
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maso měsíce
Pečený pstruh s citronovou
solí a aioli
PRO 4 OSOBY | HOTOVÝ ZA 55 MINUT | VELMI SNADNÝ

4 celí pstruzi, vykuchaní
100 g změklého másla
4 stroužky česneku, na plátky
skrojky citronu k podávání
NA CITRONOVOU SŮL
1 lžíce najemno strouhané citronové kůry
2 lžíce vločkové soli
NA AIOLI
150 g majonézy
2 stroužky česneku, prolisované
Předehřejte troubu na 200 °C. Nejdřív si
připravte citronovou sůl: kůru se solí důkladně promíchejte v malé misce.
V jiné misce smíchejte majonézu s prolisovaným česnekem a uchovejte v chladu.
Malým, ostrým nožem udělejte do kůže
pstruha několik zářezů. Smíchejte máslo
s plátky česneku. Trochu směsi zapravte
do zářezů, zbytek naneste do ryb. Pečte

Nebojte se
experimentovat.
S koriandrem,
zázvorem a s různými
omáčkami.

je na plechu vyloženém pečicím papírem
30–35 minut, aby byly propečené.
Podávejte s citronovou solí, aioli a skrojky citronu.

koriandru a zázvoru. Zalijte citronovou

5 menších cuket (500 g)

šťávou, ústřicovou a sójovou omáčkou.

velká hrst lístků čerstvé máty

Marinádu promíchejte a potřete jí pstruhy

hrst kopru

– uvnitř i vně. Nechte je přes noc odležet.

PRO 4 OSOBY | HOTOVÍ ZA 30 MINUT | VELMI SNADNÍ

Druhý den rozehřejte gril a ryby 20 minut grilujte, aby bylo maso propečené.

V malé misce promíchejte máslo a česnek. Z jedné poloviny citronu nakrájejte
kolečka. Pstruhy zevnitř osolte a ope-

Pstruh v sušené šunce
s cuketovým salátem

přete, vložte do nich po kolečku citronu,
snítku rozmarýnu a čtvrtinu česnekového másla. Každou rybu omotejte dvěma
plátky sušené šunky a pokapejte olejem.

velký svazek čerstvého koriandru

PRO 4 OSOBY | HOTOVÝ ZA 40 MINUT | VELMI SNADNÝ

4 stroužky česneku

Vymačkejte šťávu ze 2 citronů. Promíchejte ji s vinným octem, chilli a zbýva-

8cm kousek čerstvého zázvoru

40 g změklého másla

jícím olejem. Osolte a opepřete. Cuketu

1 stonek citronové trávy

1 stroužek česneku, prolisovaný

nakrájejte pomocí škrabky na zeleninu

4 lžíce citronové šťávy

sůl a čerstvě mletý pepř

na plátky a promíchejte ji se zálivkou.

60 ml ústřicové omáčky

3 malé citrony

Nechte aspoň 10 minut odstát.

250 ml sójové omáčky

4 celí pstruzi, vykuchaní

4 celí pstruzi, vykuchaní

4 snítky čerstvého rozmarýnu

něm ryby z obou stran dozlatova, uvnitř

8 plátků sušené šunky

musí být propečené. Na grilu opečte také

Do misky nasekejte koriandr, prolisujte

60 ml panenského olivového oleje

zbývající citrony, rozdělené na klínky.

česnek a nastrouhejte zázvor. Citronovou

1 lžíce bílého vinného octa

trávu oloupejte a měkkou středovou část

1 čerstvá chilli paprička, zbavená

nasekejte na malé kousíčky. Přidejte je ke
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semínek, nasekaná

Mezitím rozehřejte gril a opečte na

K cuketám přidejte nasekanou mátu
a kopr, promíchejte a podávejte k rybám.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: YVETA KROUPOVÁ

Grilovaní pstruzi
v koriandrovo-zázvorové
marinádě

ČESKÝ VÝROBEK
S GARANCÍ
KVALITY...

Kaiserka natural XXL
a
Kaiserka
multicereální XXL
takto chutná
poctivé pecivo
z prvotrídních
surovin .

Naše produkty najdete ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

www.profrost.cz

když Dita P.

Když Dita P.

... objeví hnědé máslo

Tu chuť znám dávno. To když třeba rozpouštím máslo na polití
ovocných kendlíků a ono mi zhnědne. Brala jsem to jako chybu, ale teď
vím, že chybu jde povýšit na ctnost. Vyzkoušela jsem a všichni,
tedy i já, jsme byli nadšeni.
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Jak udělám hnědé máslo
Máslo nakrájím na kousky a pomalu
ho rozpustím v pánvi. Pak ho nechám
3–4 minuty vařit, prskat a dělat bublinky.
Stále ho míchám a pomocí gumové stěrky
ho nenechám ulpět na dně pánve. Když
máslo přestane trochu pěnit a začne lehce
karamelizovat, snížím plamen a kroužím
pánví, až máslo začne vonět po oříškách
a získá barvu jantaru. Když ho nepotřebuju
hned, přeliju ho i s tmavými kousky ze dna
pánve do hrnečku nebo skleničky. Vychladlé
máslo skladuju v ledničce. Vydrží týden.

když Dita P.
Zmrzlina s hnědým javorovým
máslem a pečenými broskvemi

Gnudi s hnědým
šalvějovým máslem

nebo ještě lépe přes noc. Nepřikrývám.
Gnudi si rozdělím na dvě várky. Uvařím
je postupně v osolené vodě, trvá to asi 3 minuty. Zatím si rozpustím v pánvi 30 g másla,

PRO 6–8 OSOB | HOTOVÁ ZA 3 HODINY 30 MINUT | SNADNÁ

PRO 6 OSOB | HOTOVÉ ZA 45 MINUT | SNADNÉ

NA ZMRZLINU:

NA GNUDI

opeču asi 20 šalvějových lístků. Ty vylovím

150 g másla, nakrájeného

1 kg kvalitní ricotty, vykapané přes plátno,

z pánve a dám stranou. První uvařenou

kde ho nechám zhnědnout. Pak na něm

ideálně přes noc

várku gnudi přendám rovnou z vařící vody

2 l vanilkové zmrzliny

sůl a pepř

do pánve s hnědým máslem a přidám lžíci

NA PEČENÉ BROSKVE

100 g parmazánu, nastrouhaného

vody, ve které se vařily. Když se máslo a voda

75 g másla, nakrájeného

1 muškátový oříšek, k nastrouhání

spojí, vypnu plotýnku, posypu navrch par-

2 svitky skořice

jemná krupička, na podsypání

mazánem a pokapu pár kapkami citronové

1 vanilkový lusk, rozkrojený a vydlabaný

K PODÁVÁNÍ:

šťávy. Hned rozdělím do misek a podávám

220 g krupicového cukru

2× 30 g másla

s extra strouhaným parmazánem a mušká-

250 ml vody

svazek čerstvé šalvěje (asi 30 g)

tovým oříškem a stejným způsobem dodě-

6 broskví, oloupaných a rozkrájených

parmazán

lám druhou várku.

na čtvrtky

citronová šťáva

Vafle s hnědým máslem
a javorovým sirupem

Připravím si hnědé máslo podle návodu

Vykapanou ricottu dám do mísy, trochu

na předchozí straně. Pak přidám javorový

osolím a opepřím, přisypu parmazán a ně-

sirup a vařím 4–5 minut, občas zamíchám,

kolikrát strouhnu muškátový oříšek. Promí-

aby směs zhoustla. Nechám trochu vy-

chám. Velký tác si pořádně posypu jemnou

chladnout. Mezitím dám zmrzlinu do mixé-

krupičkou a vyvaluju na něm z ricotty

ru (raději ve dvou dávkách) a mixuju, až

kuličky o průměru 3 cm, pořádně je obalím

NA JAVOROVÉ MÁSLO

trochu povolí. Promíchám ji s javorovým

ze všech stran. Bude jich zhruba 40. Ne-

150 g másla, nasekaného

hnědým máslem a pak ji nechám znovu

chám je aspoň 8 hodin odpočívat v lednici,

80 ml javorového sirupu

zmrznout v mrazáku.
Předehřeju troubu

NA 10 VAFLÍ | HOTOVÉ ZA 30 MINUT | SNADNÉ

NA VAFLE
200 g másla, nakrájeného

na 200 °C. Máslo nechám

260 g hladké mouky, prosáté

rozpustit v rendlíku

1 a ½ lžičky prášku do pečiva

a míchám ho 3–4 minuty,

50 g krupicového cukru

dokud není napěněné

2 vejce

a zlatavé. Skořici, va-

375 ml podmáslí

nilkový lusk a semínka,

javorový sirup k podávání

cukr, vodu a hnědé máslo
dám do velké pánve. Va-

Připravím si hnědé máslo. Přidám javorový sirup

řím asi 15 minut, potom

a vařím dalších 4–5 minut, občas zamíchám, do-

přendám do pekáčku,

kud směs nezhoustne. Přeliju ho do mísy a ne-

přidám broskve a peču

chám 20–30 minut chladit v ledničce, až začne

asi 5–10 minut podle

tuhnout. Pak ho vyšlehám do světlého krému

vyzrálosti broskví, než

a dám stranou. Připravím si vafle. Máslo nechám

začnou měknout. Občas

rozpustit na vyšším plamenu v pánvi a míchám

je otočím, poliju sirupem.

ho 3–4 minuty, dokud není napěněné a zlatavé.

Pak je ještě peču 5 minut

Dám ho do malé misky a nechám chvilku stát.

pod grilem, dokud nejsou

Pak ho přeliju do velké mísy (dám si stranou

krásně tmavé a zkara-

2 a ½ lžíce), přidám mouku, prášek do pečiva,

melizované. Podávám

cukr, vejce a podmáslí a promíchám. Vaflovač

se zmrzlinou přelitou

potřu máslem, které jsem si dala stranou a peču

sirupem z pekáčku.

vafle 2–3 minuty dozlatova. Podávám s našlehaným javorovým máslem a javorovým sirupem.
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FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: YVETA KROUPOVÁ, NÁDOBÍ ZAPŮJČILA FIRMA: EMA MAMISU

250 ml javorového sirupu

Hnědé máslo dokáže nevídané zázraky.

Obyčejné vafle povýší na královskou pochoutku,
kterou si budete chtít dopřát každé ráno.

albert.cz
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seznamte se

Zkusil jsem

a zhubnul
Pekárny řídí víc než čtvrt století. Poslední
roky jednu z největších, privátní KOMPEK
v Kladně. A Václavu Konvalinkovi se daří.
Spojil koníčka s prací.
Pan ředitel je srdcem strojař. Na první pohled velmi vzdálená odbornost
v pekárně, kde přece „pekař peče
housky.“ Nechce se věřit, když říká:
„Ano, moje záliba je investovat do nových technologií a měl jsem štěstí,
že mě podpořil hned na začátku
pan majitel Škuthan“. Dlouze o své
zálibě mluví a já hned pochopím, že
i z nových mašin se dají vystopovat
nové trendy ve stravování. Tak to bylo
i s krekry, které jsou posledním hitem
kladenské pekárny KOMPEK. Všimnul
si jich přes technologii. Nejen že
jde o zdravé pečivo, ale ono ještě
pomáhá hubnout. Pan Konvalinka
to vyzkoušel sám. Za tři měsíce čtyři
kila dole. Technologie, prostě!
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1

Ochutnejte tuto
trojkombinaci jako
zdravou a chutnou
svačinu nebo večeři.

FOTO: MAREK BARTOŠ

1

HUBNĚTE V POSTELI

Vícezrnné krekry neobsahují mouku, zato dost
bílkovin, semínek, nenasycené tuky a taky třeba
žitný kvas. Při doporučeném používání mžete
zhubnout bez omezování 4–5 kilogramů za tři
měsíce. A můžete u toho klidně spát.

2

2

S ANANASEM A KARI

Pomazánka, která se hodí ke krekrům
a bude vyhovovat vyznavačům zdravé stravy.
Bio pomazánky jsou složené z nečekaných
kombinací, například čočky s mrkví, cizrny
s mangem. Bylinky jim přidají skvělou chuť.

3

SUCHÉ BÍLÉ VÍNO

Víno Zámeckého vinařství Bzenec,
rok 2014, Sauvignon a Müller
Thurgau. Jakostní odrůdové suché
víno s květinovou vůní a chutí broskví.
Obsahuje 10,9 % alkoholu.
albert.cz
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Olomoucké tvarůžky – jediný původní český sýr
www.tvaruzky.cz
Již 140 let patří značka A. W. neodmyslitelně k Olomouckým tvarůžkům, a tedy i do
názvu jejich jediného výrobce na světě. Tento původní český sýr se stále vyrábí
tradičním způsobem, nyní ovšem za použití moderní technologie.
A jako každý unikát mají Olomoucké tvarůžky v Lošticích vlastní muzeum. Je moderní
co do pojetí expozic, přátelské k návštěvníkům, bezbariérové a zaměřené nejen na
historii výroby a osudy výrobců, ale i na současnost. A jako bonus je východ z muzea
směřován přímo do podnikové prodejny, kde naleznete celý sortiment Olomouckých
tvarůžků a dalších sýrových specialit a lahůdek. A pokud nevíte, co z Olomouckých
tvarůžků připravit, máme pro Vás inspiraci.

Zeleninový salát

Plněný lilek

100 g Olomouckých tvarůžků (kousky s česnekem), 1 římský salát, rajčata,
paprika, salátová okurka. Na zálivku: šťáva z jednoho citronu,
2 polévkové lžíce olivového oleje, jarní cibulka

100 g Olomouckých tvarůžků (kousky s česnekem), 2 větší lilky, 200 g
mletého masa, 1 malá cibule, máslo, sůl, pepř, nasekaná petrželka

Citron s olivovým olejem a špetkou soli v míse rozšleháme metličkou
a přidáme nasekanou jarní cibulku. Zeleninu omyjeme, očistíme,
nakrájíme na malé kousky a dáme do mísy, kde všechno promícháme
se zálivkou. Nakonec přidáme na malé kousky pokrájené tvarůžky.

Lilky podélně rozkrojíme a lžící vydlabeme vnitřek, který jemně
nasekáme. Na másle osmažíme nadrobno nakrájenou cibulku, na
ní orestujeme mleté maso, přidáme nasekaný vnitřek lilků, mírně
osolíme, opepříme a přidáme nakrájenou petrželku. Po vychladnutí
do této směsi vmícháme kousky tvarůžků. Troubu rozehřejeme
na 180 °C a dáme do ní na 15 minut péct vydlabané lilky. Ty poté
naplníme připravenou směsí, vložíme zpět do trouby a pečeme
dalších cca 10 – 15 minut.

napsali jste

Rejstřík

ěsíce

dop is m

Hlavní jídla

Uvědomuji si, že váš magazín je malou kuchařskou knihou, která dá spoustu práce
týmu lidí. Často z prodejen odnáším více výtisků a pak je spolu s připravenou

Burger s avokádem a salsou

15

Gnudi s hnědým šalvějovým máslem

Grilovaní pstruzi v koriandrovo-zázvorové marinádě 56

ochutnávkou rozdávám přátelům a známým. Pracuji v malém obchůdku s ovocem

Koláč s ricottou a rajčaty

a zeleninou a rozhodla jsem se, že zpestřím nákupy našim zákazníkům. Dohledala

Kulaté cukety plněné kuskusem

jsem zajímavé informace ze světa konkrétních druhů ovoce a zeleniny, o jejich původu,

Kuřecí špíz Albert

pěstování, významu pro zdraví i v kuchyni, přidala k nim pro inspiraci recept z vašeho

Lilkový burger s hummusem

magazínu, vytiskla na lístky a ty jsem nechala volně k odebrání u konkrétního druhu.
Nad hledáním, formulací, přepisováním trávím večery. Věřím ale, že pro zákazníky
bude tento bonus při nákupu inspirací a přinese jim třeba správné sebevědomí i na poli
kulinářském. Pro mne bude potěšením, že budou odcházet s touto přidanou hodnotou
a budou sami vyhledávat magazín Albert, budou znát skvělou Ditu Pecháčkovou, se
kterou musí být radost trávit čas v kuchyni a budou mile překvapeni třeba tím, že
polévka z červené řepy / magazín duben 2016 /, je nejen zdravá, ale zvládnou ji i bez
Michelinské hvězdy. Přeji si, abyste nikdy neztratili chuť pracovat na dalších číslech.
Martina Zbranková ze Vsetína

Dnes se mi z nemocnice vrátil po dlouhé době

čerstvé maliny, to bude určitě ještě lepší

manžel. Protože miluje sladká jídla, chtěla

a voňavější. Příprava džemu trvá skutečně

jsem ho překvapit s něčím novým a vybra-

jen pár minut a je skutečně výborný.

la jsem právě z nového čísla Albert mátový

Jarka Jandáčková z Havlíčkova Brodu

dort. Jen jsem přidala v krásné zelené barvě
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Pečený pstruh s citronovou solí a aioli

56

Pstruh v sušené šunce s cuketovým salátem
Sýrové fondue s domácími plackami

56

37

Vepřové medailonky s fazolkami
a pečenými bramborami

12

Sladká jídla, dezerty a nápoje
Avokádové brownies

30

Citronové muffiny s chia semínky a ricottou

25

Domácí citronáda

40

Lívance se zakysanou smetanou a povidly

14

Marsmallows na klacku

40

Mrkvové muffiny s medovou polevou

25

Okurkový drink

47

Růže z nektarinek

74

Snídaňové müsli muffiny

25

Vafle s hnědým máslem a javorovým sirupem

60

Zelené avokádové smoothie

30

Zmrzlina s hnědým javorovým máslem a pečenými

nápis: „Vítej doma“. Dort byl vynikající,

Právě poslouchám písničku Cesta a zpívá

broskvemi60

Máta voněla po celé kuchyni. Druhý den nesl

se v ní: „... zda couvám zpátky a plýtvám

výsledky praktické lékařce, tak vzal ochutnat

řádky….“ Tak doufám, že já plýtvat nebu-

Saláty

dort. I tam měl úspěch. Díky za všechny

du alespoň co se týká času vašeho a čtená-

recepty a inspirace.

řů. Couvat zpátky bych také nechtěla ani

Rýžový salát s tuňákem

Jarmila z Moravy

co se týká mého vaření. Váš časopis vždy

Salát ratatouille

47

prolistuji od začátku do konce. Recepty

Salát ve sklenici

38

Tentokrát jste si tu nejlepší a nejjednodušší

přečtu, ale popravdě nikdy nedodržím

Teplý zelný salát s paprikami

dobrotu nechali až na poslední stránku. Ctíte

přesný postup… Většinou si vyladím

Malá jídla a přílohy

pravidlo, to nejlepší až na konec. Velice se mi

vaším nápadem nějakou svou zavedenou

Avokádové hranolky

recepturu nebo naopak vylepším svou

Brambory pečené v popelu s dresinkem

Vyzkoušela jsem ho i když jen ze zmrzlých

ingrediencí váš recept. A vznikají docela

Toust s avokádem a vejcem

malin z mrazáku. Musím přiznat, že je moc

dobré chuťovky. Jste mojí skvělou inspirací

dobrý a již nyní se těším na léto až budou

Marie Kolaříková ze Zlína

líbí váš recept na nejrychlejší džem z malin.

Avokádový salát 

30

Čočkový salát s červenou řepou

10
13

48

 30
38

30

Tůňákový sendvič

34

– vegetariánské

VYHRAJTE PLNÝ KOŠÍK OD ALBERTA
Své názory, tipy a postřehy posílejte na adresu: ALBERT v kuchyni, Ortenovo náměstí 29a,
170 00 Praha 7, nebo na e-mail: albert.redakce@gmail.com. Nejzajímavější dopis
odměníme balíčkem výrobků Albert Quality. Tentokrát ho získává Martina Zbranková

V příštím čísle, které vychází 6. 7. 2016, najdete: Ovocné buchty na plech – Když Dita P. ... zavařuje - Dětské party
albert.cz

65

1406_Varmuza_inzerce_183x111,5mm_Albert_CZ_03out.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

05.05.16

16:12

křížovka
POMŮCKA:
TELA,
TRÁN,
ULEMA

ŽALUDEČNÍ
LÉKY

SOUBOR
PRAVIDEL

ŘÍDKÉ
BAVLNĚNÉ
TKANIVO

MOTÁNÍM
VYTVOŘITI

INICIÁLY
HERCE
ŠIMÁNKA

POVRCHOVÝ DŮL

PRES

OBVAZ
VE SPREJI

KTERÝ
(KNIŽNĚ)

SMYČKY

VYMŘELÝ
KOČOVNÍK

DOMÁCKY
VALENTÝNA

DYCHTIVĚ
VDECHOVAT

ZNAČKA
PLATINY

ZN. RADIA

ŠEŘÍK

PÁTÝ DÍL

ZTRÁCET

OBYVATELSTVO
(OBECNĚ)

LIHOVINA
Z RÝŽE

1. DÍL
TAJENKY
AROMATICKÁ
SLOUČENINA

JMÉNO
ZPĚVAČKY
LANGEROVÉ

OPUŠTĚNÁ

Tajenku zašlete do 15. 6 2016 na adresu:
ALBERT v kuchyni, Ortenovo náměstí 29a,
170 00 Praha 7, nebo ji vyplňte do formuláře
na www.albert.cz/tajenka. Vylosovaný
luštitel obdrží poukázku na jednorázový
nákup v síti prodejen Albert v hodnotě
300 Kč. Výherkyní z minulého čísla je
Anežka Burešová z Klatov.

SETNINA

TROPICKÁ
NEMOC

KTERÁŽTO

ISLÁMSKÝ
UČENEC

ZDE
VNÍMAT
ČICHEM

PŘADNÁ
ROSTLINA

VYUČOVAT
SVOBODNÝ
STATEK
SYMETRÁLA

ŘÍMSKÝCH
51

POPRAVČÍ

MILOSTNĚ
TOUŽIT
HUSARSKÝ
KABÁTEC

PRKENNÉ
STROPY
(NÁŘEČ.)
KLEKÁNÍ

URČITÁ
V POŘADÍ
INU
(NÁŘEČ.)
SLOVEN.
„JESTLI“

OZVĚNA

BÁSNICKÝ
ZÁPOR

INICIÁLY
MOTEJLA

RYBÍ TUK

BÝVALÁ
VOJENSKÁ
PRODEJNA
ZÁŘE

PSÍ
PLEMENO

JINAK

PRORÁŽET

PROVINĚNÍ

EVROPAN

INICIÁLY
STRAUSSE

ZNAČKA
ASTATU

2. DÍL
TAJENKY

KAZ
UZAVŘENÁ
SPOLEČENSKÁ
SKUPINA

NAPADENÍ

MRAVOVĚDEC

Řešení z minulého čísla: ROZPALTE TO! MASO JE PŘIPRAVENO.

Puzzle
29 (Medium,
difficulty
rating
0.54)
Puzzle
29 (Medium,
difficulty
rating
0.54)

5 5
7 7

Puzzle
30 (Medium,
difficulty
rating
0.50)
Puzzle
30 (Medium,
difficulty
rating
0.50)

8 81 1

8 85 5

9 9
4 4

2 27 78 84 43 3
8 8

6 68 8

2 28 8

9 9
2 2

Puzzle 25 (Medium, difficulty rating 0.58)

5 5

9 9

1

4 2 7

59
3 991
8 8
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5 5
5 54 42 2
1 1

6 6

9 8 1
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6 3 2 4 5 7
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5 58 2 853 3912 769582 35 264 97
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Puzzle 26 (Medium, difficulty rating 0.48)

6 8 2 7

6 8 2 5 4 9 3 1

3 1
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3 9 5 6 8

3 9 4 2 8 1
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4 8

1

9 3 8 2 7
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Puzzle
31 (Medium,
difficulty
rating
0.49)
Puzzle
31 (Medium,
difficulty
rating
0.49)

1

2

8 7

8 4 2 1

6

2 3 5 9 4 8

4 2 8 1

9 6 7

3 5
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6 7

2 7
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8 5 1
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Řešení
z minulého čísla.
2 1 3 5 7 4 6 9 8
3 1
4 2 6 9 8 3 7
3 8 1

7

9 2 8

9 5 7

2 4 1

6 3 2 4 5 7

5 2
1

5

6 9 7

3

5 6 2 8 9 1

Puzzle 31 (Medium, difficulty rating 0.49)
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4 6 5 9 2 8

4 9 5 8 3 2 1
2 8 6 9 1
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7
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5 3 4
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9 6 1
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4 3 9 8
6 5 7
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Puzzle 29 (Mediu

6 7

5 6 2 3 4 9 1

8 1

2 8 3 4 7

1

4 2 9 6

6 5 1

4 8 3 9 6 1

2 7

5 6 4

8 6 7

7

5 4 3 1
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Puzzle 30 (Medium, difficulty rating 0.50)
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Puzzle 26 (Mediu

7

5 3 2 8 4 9 7

5

Puzzle
Puzzle
32
2 32
5 9(Medium,
4 1(Medium,
8 6 7difficulty
3 difficulty
3 4rating
5 rating
2 1 0.56)
6 80.56)
9 7

3 2

Puzzle 28 (Medium, difficulty rating 0.56)

6 1

6

8 4 3 1

5

4 5 9 6 8 1

1

2 8 5 4 9

3 4 5 6 1

6 1

2 8 3 4 7

5 9 7

6 5

8 3 9 2 4 7

9 6 2 7

7

7

5 4 9 3 6

4 7

Puzzle 27 (Medium, difficulty rating 0.45)

3 9 2

Vylosovaný luštitel obou sudoku obdrží poukázku na jednorázový
nákup v síti prodejen
Albert
9 2 7 8 4 1 6 5 3
4 3 9 8 2 6 5 7 1
6
8
1
5
2
3
4
9
7
6
5
7
9
1
3 2 8 4
v hodnotě 300 Kč. Výhercem z minulého čísla je Olga Bakrlíková z Prahy 8. Zasláním tajenky
Puzzle 28 (Medium, difficulty rating 0.56)
Puzzle 29 (Medium, difficulty rating 0.54)
nebo řešení sudoku dáváte souhlas se zpracováním svých
údajů pro marketingové
účely.
7 8 4 6 5 1 3 2 9
4 2 9 6 3 5 7 8 1
4 5 3 6 9 7

z devíti vyznačených menších
čtverců. Obě
1 4 2 7 3 9 5 6 8
5 3 9 (stačí
1 6 8 2první
7 4
správně vyřešená sudoku
7 6 8 2 5 4 9 3 1
řádek z každého) zašlete
do
15.
6.
3 1 4 9 8 6 7 22016
5
8 9 5 3 7 2 1 4 6
na adresu: ALBERT v2kuchyni,
7 6 4 1 Ortenovo
5 3 8 9
4 5 3 6 9 7 8 1 2
náměstí 29a, 170 00 Praha
7, nebo je vyplňte
9 2 7 8 4 1 6 5 3
6 8 1 5 2 3 4 9 7
do formuláře na www.albert.cz/tajenka.
Puzzle 25 (Medium, difficulty rating 0.58)

9 9

8 81 1 7 7

2 21 1 6 6
1 1

2 2 v žádném řádku, sloupci ani v žádném

1 1

4 47 7

3 34 4

Do každého políčka vepište jednu číslici

4 47 7 od 1 do 9 tak, aby se číslice neopakovaly

4 47 79 9
5 5

SUDOKU

3 35 57 74 46 6
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3 1

8 5 1
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8 3

9 6 2 7
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3 4 5

3 4 5 2
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9 6 8

2 8 7
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Puzzle 32 (Mediu

3 8 1
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6 2 5 7
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8 4 7
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2 6 8 4 5
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5 3 4 8 2

2 1
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Co s vámi udělala nemoc ? Jste opatrnější?
Ze začátku ano, hlavně v prvních měsících
po nemoci. Víc jsem se sledoval, vedlejší
účinky náročné chemoterapie nebyly nic
moc. Život šel ale rychle dopředu a dneska
už žiju prakticky jako dřív. Jen s tím rozdílem, že si víc užívám každý den, každou

Petr
Koukal

maličkost, každou radost...
Vnímáte svoje tělo i po tom všem jako svůj
pracovní nástroj? A zacházíte s ním tak?
Ano, naprosto. I proto mě tak překvapilo,
jak zákeřné může být právě společenské
tabu mužského zdraví. V mém případě
zapříčinilo to, že jsem vyhledal lékaře
až několik týdnů po prvním nahmatání.
Vůbec mě totiž nenapadlo, že by to mohlo
být něco vážného, nepřikládal jsem tomu
žádnou váhu. Nikdo a nikdy mi o tomto
ani jiných vyloženě mužských zdravotních
potížích neřekl. Ani ve škole, ani rodiče, ani
média, ani nikdo jiný. Proto jsem to chtěl
po tom, co jsem měl nejhorší za sebou,
změnit a snažím se o to dodnes. Třeba
tomu pomůže i náš rozhovor.
Máte promyšlený jídelníček? Myslím – s ohle-

Vynikající
badmintonista se
světovými výsledky.
Krásný mladý muž.
Milovník vína a dobrých
hodinek. A pak prásk:
diagnóza rakovina
varlete, operace,
chemoterapie. Petr
zvítězil i s tímhle
drsným soupeřem
a připravil obranu pro
ostatní chlapy. Založil
Nadační fond Petra
Koukala a projekt STK
PRO CHLAPY. To proto,
aby se chlapi starali
o sebe nejméně tak,
jako o svá auta.

Na co jste přišel, když jste po diagnóze přemýš-

dem na profesi?

lel: Proč zrovna já? Mohl jsem se jí vyhnout?

Ani moc ne. Dřív jsem zkoušel diety a ex-

Lékaři mi řekli, že rakovina si většinou

perimenty, ale teď radši jím to, na co mám

nevybírá, že má člověk prostě smůlu. Myslím, že použili termín „náhodný výskyt”.
Částečně jsem jim uvěřil, ale taky si myslím, že nemoci mohou vzniknout i třeba
negativními myšlenkami.
Přesně o tom se teď dost mluví, že duševní
rozpoložení má vliv na stav těla. Mohlo vaše
tehdejší duševní rozpoložení nemoc přivolat?
Obávám se, že zčásti ano. Celé to období je
pro mě jedno velké poučení.
Je sport, což je vaše profese a zaměstnání současně, v téhle vrcholové podobě zdravý?
Dneska už asi neexistuje žádný sport, kte-

chuť, a dobře poslouchám, o co si mé tělo
říká. Snažím se jíst střídmě a rozmanitě,
ale nijak nehlídám třeba výživové nebo
jiné hodnoty na obalech. Spíše vnímám
svůj pocit.
To je mi dost sympatické. Co nejčastěji
jíte k obědu?
Miluju hlavně polévky, někdy si dám i třeba
tři porce. Případně rybu, saláty nebo rizoto.
A co nejraději, když necháte plavat ohled
na vaši profesi?
Zbožňuji hamburgery, domácí, poctivě
udělané z čerstvých surovin.

rý je na profesionální úrovni jednoznačně

Kdo vymyslel vtipný název STK PRO MUŽE ?

zdravý a prospěšný. Ale jsem přesvědčený,

Tak dlouho jsme hledali správný název pro

že sport rekreační nebo závodní v přimě-

náš projekt, až jsme ho prostě našli. Samo-

řené míře je pro tělo i ducha naprosto

zřejmě u piva! Věděli jsme, že nechceme

nepostradatelná věc.

nic, co by chlapy strašilo nebo bylo citlivé

Starejte se o svůj vzhled a zdraví, stejně jako o své auto!
už od pohledu. Tím se vyloučil jakýkoliv

ní nemoci, kterou chlapy spíše tají?

název obsahující například slovo rakovina,

Právě fakt, že se o tom ve společnosti vůbec

varlata... A pak jsme si řekli: 0 co chlapi

nemluvilo! Měl jsem pocit, že i moji dobří

nejvíc pečují? Hodně často právě o svá auta.

přátelé a kamarádi se stydí se mnou mém

A s těmi musí jezdit jednou za dva roky

onemocnění mluvit! Přitom včasný záchyt

na „preventivní” STK prohlídku. A najednou

může v tomto i v jiných onemocněních mít

se nám rozsvítilo a měli jsme jasno!

dopad: život nebo smrt. Tak jsem si řekl,

lidí. Navíc část jejich výrobků a zboží
skvěle oslovuje právě chlapskou veřejnost..
Dobře vím, že obě společnosti se dlouhodobě věnují společenské odpovědnosti,
podporují spoustu charitativních projektů
a pomáhají tam, kde je potřeba.

sám – bez rady druhých – že je potřeba to
To je vaše inciativa a nápady, které podporují

změnit a začít o tom mluvit nahlas!

STK PRO CHLAPY – jako je klip STK Song,
focení pro časopis s přítelkyní nazí?

Jen je třeba, abyste byl slyšet – proto jste začal

STK Song byl nápad kamaráda, ostatní ak-

spolupracovat s Procter & Gamble a Albertem?

tivity vycházejí většinou z mé hlavy nebo

Ano. Myslím, že má velký smysl spolupra-

od agentury Stance, která nám pomáhá.

covat s tak silnými firmami, protože dokážou pomoct. To byl od začátku projektu

Kolik času věnujete svému fondu?

můj sen. Věřím, že díky tomu dokážeme

Prakticky veškerý svůj volný čas, kterého

posunout vnímání důležitosti prevence

ale není moc. Těším se, že to bude lepší, až

chlapského zdraví o několik pater výš.

skončím aktivní kariéru, a že teprve potom
se opravdu pořádně rozjedeme!

Proč jste se rozhodl právě pro tyto společnosti?
Nejen proto, že jsou veliké a úspěšné, ale

Co vám dalo odvahu veřejně mluvit o tak intim-

Novinka

Jak to konkrétně funguje?
Tentokrát tak, že pokud si zákazníci Albertu koupí
vybrané výrobky od P&G, konkrétně značky Gillette,
Head&Shoulder, Oral B a Old Spice, přispějí tím
dvěma procenty jejich hodnoty na náš Nadační fond
Petra Koukala a hlavně na projekt STK PRO CHLAPY.
Peníze pak využijeme na edukační semináře,
přednášky a na tisk informačních brožur Manuál pro
údržbu chlapa.
Třeba to vám chlapům a zprostředkovaně ženám
pomůže.
Jsem si tím jistý. Absolutně. Vím, o čem mluvím.

i pro možnost oslovit obrovské množství

Odstraňte zápach z textilií
a před
předmětů, které
špa
se špatně
perou

NYNÍ V AKČNÍ NABÍDCE
VAŠE OBLÍBENÉ PRODUKTY A NOVINKY

Osvěžovač textilií Ambi Pur zápach nepřekrývá,
ale skutečně odstraňuje. Odstraňte zápach z textilií
a předmětů, které se špatně perou.
Dýchejte s radostí

Ambipur_katalog_Albert_pulstrana_02.indd 1
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Nepoužíváme žádný separát

sladká tečka

I jídlo může být roztomilé a krásné.
Tyhle růže z nektarinek vám budou
nejen chutnat, ale také se líbit.

Když sladkost
rozkvete
Růže z nektarinek
NA 6 RŮŽÍ | HOTOVÉ ZA 60 MINUT | SNADNÉ

2 nektarinky
máslo a mouka na formičky
1 balení (275 g) listového těsta
1 vejce na potření
skořice a moučkový cukr
Předehřejte troubu na 200 °C. Nektarinky nakrájejte na velmi tenké plátky.
Vymažte máslem a vysypte moukou osm
ohnivzdorných misek o průměru 9 cm nebo
formičky na muffiny.
Na pomoučené ploše rozválejte těsto na plát
25×40 cm, potřete ho vejcem a poprašte skořicí
a moučkovým cukrem. Obdélník rozkrájejte na
proužky 5×25 cm a v jedné vrstvě na ně naklaďbude 5–6. Proužek dole přeložte, abyste plátky
nektarinek upevnili, potřete vejcem a zarolujte
do připravených mističek.
Pečte 45 minut, aby bylo těsto zlaté a propečené.
Hotové růže nechte 10 minut stát v zapékacích mističkách, pak je vyjměte a podle chuti
pocukrujte a poprašte skořicí.
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te plátky nektarinek; na jednom proužku jich

Vychutnejte si šálek
instantní kávy Tchibo

K dostání na vybraných prodejnách Albert. Akce platí od 1. 6. do 30. 6. 2016.

Objevte jedinečný svět Tchibo

