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spad
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Milí čtenáři,

červen je doba červenání ovoce a chutná štʼavnatě stejně jako přicházející léto.
A tak právě nastal ten pravý čas na výlety po Česku. Jak si zabalit chutně na túru, na vodu,
k táboráku nebo jak vykouzlit skvělé občerstvení i na loďce u řeky, s tím vším poradí Albert
magazín. Piknikování po Česku zkrátka láká. Díky nové sběratelské kampani navíc hravě
zabalíte celou rodinu na dobrodružné putování po krásách naší země. Stačí získat body
za nákup a výhodně pořídit zavazadlo Travelite, které se vám bude nejvíc hodit.
V cestovatelských denících Albi objevíte zajímavé tipy na místa, která byste při cestování
po Čechách, Moravě a Slezsku neměli minout.
Poslední měsíce nás také naučily, že co je doma, to se počítá, a co je domácí, je prostě
báječné. Zavařte za krásných slunečných dnů zásoby domácí marmelády a džemy, které
před Vánoci jako když najdete. A abyste užili příjemného počasí naplno, přinášíme vám řadu
užitečných rad a tipů, jak na letní grilování, v dalším pokračování BBQ speciálu: tentokrát
věnovaném burgerům. V Albertu jsme připravili v této sezoně spoustu grilovacích novinek,
díky nimž se stanete mistrem. Jak burger správně poskládat, jaké maso vybrat, jak ho
dochutit, jak na domácí omáčky? To vše a mnohem více najdete v rubrice BBQ inspirace.
V Albertu děláme zkrátka vše pro to, aby se vám cestovalo, jedlo i žilo lépe.
Přejeme vám krásný začátek léta.

Váš Albert
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INSPIRACE

4× ŠŤAVNATÝ BURGER
Staňte se mistrem grilování
Teplá křupavá nadýchaná houska, šťavnaté maso,
vyladěný kečup a čerstvá rozmanitá obloha, to
je dokonalý hamburger. Jak na to, abyste se stali
domácím králem grilování, radí kuchař z vyhlášené
burgerové restaurace Dish.

Jan Křídlo
Abychom pro vás připravili
skutečně ten nejlepší
hamburgerový manuál, přizvali
jsme odborníka na slovo
vzatého. Jan Křídlo je členem
týmu vyhlášeného bistra Dish,
který získal mimo jiné ocenění
za třetí nejlepší burgrárnu
v Evropě. Uvidíte, že s těmito
recepty zabodujete i u svých
přátel při víkendové grilovačce.

6
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INSPIRACE

SAVORY
BURGER
s karamelizovanou
cibulkou
4

50

porce

min

SUROVINY:
50 g másla
5 lžic olivového oleje
4 cibule
100 g třtinového cukru
80 ml balsamika
sůl
400 g parmazánu
2 balení Burger Angus Albert
Excellent
pepř
2 žampiony portobello
2 rajčata
4 hamburgerové housky
20 ml kečupu

POSTUP:
1. Na pánvi rozehřejte máslo
spolu s 1 lžící oleje a na ní
orestujte cibuli nakrájenou
na půlměsíčky téměř
dohněda, asi 7 minut.
Zasypte cukrem a nechte
za stálého míchání
zkaramelizovat. Vlijte
balsamiko, promíchejte,
osolte a nechte vyvařit
přebytečnou tekutinu.
Odstavte z ohně a nechte
stranou.
2. Na plechu s pečicím
papírem vytvořte z nahrubo
nastrouhaného parmazánu
kompaktní kruh o průměru
housky. Pečte v troubě na
180 °C asi 5 minut dozlatova.

3. Maso potřete olivovým
olejem a opečte je na grilu,
přibližně 3 minuty z každé
strany. Poté gril přiklopte
víkem a grilujte ještě
2 minuty.
4. Zároveň s masem orestujte
osolené a opepřené plátky
žampionů a rajčat. Ke konci
přidejte i rozpůlené housky,
řeznou stranou dolů,
a rozpečte je asi 30 vteřin.
5. Vnitřní část housek
potřete kečupem, na
spodní část vložte maso,
na něj zkaramelizovanou
cibulku, poté kolečko
parmazánového chipsu
a nakonec rajčata
a žampiony. Přiklopte vrchní
houskou a ihned podávejte.

DOMÁCÍ KEČUP
750
ml

120
min

VEGET

SUROVINY:
1 cibule
5 lžic olivového oleje
100 g třtinového cukru
20 ml sójové omáčky
15 ml worcesterské

omáčky
20 ml bílého vinného
octa
sůl
500 g krájených
loupaných rajčat

POSTUP:
1. Cibuli nakrájejte
najemno
a orestujte
na olivovém
oleji 4 minuty.
Zasypte třtinovým
cukrem a nechte
zkaramelizovat.
2. Do základu
přidejte sójovou
a worcesterskou
omáčku, ocet
a 2 lžičky soli.

Nechte 2 minuty
povařit a zalijte
krájenými rajčaty.
3. Za občasného
míchání vařte na
mírném ohni hodinu
a půl. Kečup můžete
dochutit solí, cukrem
nebo octem.
4. Nakonec kečup
rozmixujte
tyčovým mixérem
dohladka a nechte
vychladnout.

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/videorecepty

o
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PORTOBELLO
BURGER
se špenátovým
pestem
4

porce

30
min

+12

hod
odležení

2×

100 ml

8
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POSTUP:
1. Portobella spařte 2 minuty v horké vodě.
Pomocí děrované naběračky je vyjměte
a nechte vychladnout.
2. Smíchejte ve větší ploché misce
worcesterskou omáčku s balsamikem,
přidejte rozmarýn, osolte a opepřete.
Houby naložte do připravené marinády
a ponechte v lednici alespoň 12 hodin.
3. Naložené žampiony nařízněte do půlky od
středu směrem k okraji, osolte, opepřete

VEGET

NAKLÁDANÁ
CIBULE
SUROVINY:
2 červené cibule
100 ml červeného
vinného octa
50 ml vody
50 g cukru krystalu

SUROVINY:
8 žampionů portobello
200 ml worcesterské omáčky
50 ml balsamika
2 snítky čerstvého rozmarýnu
sůl, pepř
4 hamburgerové housky Albert

20
min

+40

min
chladnutí

10 g soli
½ červené chilli papričky
1 stroužek česneku
2 bobkové listy
3 kuličky černého pepře

4 plátky uzeného sýra
4 lžíce špenátového pesta, viz recept na
špenátové pesto
4 hrsti baby špenátu
4 lžíce naložené červené cibule, viz recept
na naloženou cibuli

a opečte na grilu asi 2 minuty z každé strany.
Poté je po dvou spojte v místě řezu, vložte na
ně plátek sýra a nechte zakryté ještě minutu
zapéct.
4. Rozpůlené housky rozpečte z vnitřní
strany na grilu, asi 30 vteřin.
5. Obě vnitřní poloviny namažte špenátovým
pestem, na spodní část položte čerstvý
špenát, na něj zapečená portobella
a nakonec několik koleček naložené
cibule. Přiklopte vrchní částí housky.

VEGAN

POSTUP:
1. Cibuli nakrájejte asi na 0,5 centimetru
široká kolečka a vyskládejte do
uzavíratelných sklenic.
2. V hrnci smíchejte ocet, vodu, cukr
a sůl. Přiveďte k varu. Hrnec s lákem
odstavte a přidejte na kolečka

nakrájenou chilli papričku, plátky
česneku, bobkové listy a kuličky
černého pepře.
3. Cibuli ve sklenicích zalijte horkým
lákem a ihned uzavřete. Přikryjte
utěrkou a nechte vychladnout.

19.05.20 10:07
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BATÁTOVÉ HRANOLKY
s rozmarýnem
4

porce

40
min

VEGAN

POSTUP:
1. Oloupané batáty rozkrájejte ostrým velkým
nožem na hranolky o průměru 3 centimetry.
Vložte je do mísy, zaprašte solamylem,
promíchejte a nechte odstát 5 minut.
2. Rozpalte olej na středním plameni a vložte
batáty, které asi 3 minuty předsmažte. Pomocí
děrované naběračky je vyjměte na plech nebo
velký talíř a nechte zcela vychladnout.

SUROVINY:
3 batáty
1 lžíce solamylu
200 ml řepkového oleje
2 lžíce hrubozrnné soli
1 lžička chilli vloček
4 snítky rozmarýnu

ŠPENÁTOVÉ
PESTO
250
ml

15

min

3. V malé misce promíchejte sůl, chilli vločky
a nasekané lístky rozmarýnu.
4. Poté znovu rozpalte olej na vysokou teplotu
a osmažte hranolky do zlatova a křupava.
Vyndejte je na papírovou utěrku a osušte.
Přesypte do hrnce nebo pekáčku a promíchejte
s chilli rozmarýnovou solí. Ihned servírujte.

VEGAN

SUROVINY:
125 g baby špenátu
25 g piniových oříšků
2 stroužky česneku
sůl, pepř
75 ml olivového oleje

POSTUP:
1. Špenát omyjte
a nechte okapat.
2. Piniové oříšky opražte
nasucho v pánvi.
3. Vše vložte do vyšší
nádoby, přidejte
prolisovaný česnek,
sůl, pepř a olivový olej.
4. Vše rozmixujte
tyčovým mixérem.
A pesto je hotové raz
dva.

Předsmažením hranolků
docílíte ideální křupavosti.
9
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KAHUNA BURGER
s ananasovou
a chimichurri salsou
4

porce

45
min

SUROVINY:
600 g hovězího
předního masa (krk)
2 hrsti hladkolisté
petržele
1 cibule
1 zelená chilli paprička
2 stroužky česneku
80 ml olivového oleje
sůl, pepř
1 limeta
1 lžička třtinového cukru

ous

Delici

POSTUP:
1. Maso namelte
v mlýnku na
maso nebo kupte
připravené burgery
z Albertu. Pokud
maso melete sami,
řádně ho prohněťte
a rozdělte po
150 g. Vytvarujte
čtyři burgery,
tak aby jejich
šířka odpovídala
šířce housek. Solí
a pepřem dochuťte
před grilováním.
2. Omáčka chimichurri:
Do nádoby vhodné
k mixování vložte
nakrájenou
hladkolistou petržel,
nakrájenou cibuli,
chilli papričku,
česnek a 50 ml
olivového oleje.
Dochuťte solí,
pepřem, šťávou
z limety, cukrem
a oreganem.
Rozmixujte tyčovým
mixérem dohladka.

1 lžička oregana
4 plátky ovčího sýra
4 hamburgerové housky
4 plátky Jamón serrano
Albert Excellent
4 hrsti salátových listů
Multimix Albert
4 lžíce ananasové salsy,
viz recept na
ananasovou salsu

3. Burgery vložte
na rozpálený gril
a opékejte podle
chuti, asi 5 minut
z každé strany. Po
otočení rozložte na
maso plátky sýra
a na okraj grilu dejte
rozpéct rozpůlené
housky, vnitřní
stranou dolů. Část
mřížky potřete
olejem a opečte na
ní šunku serrano
dokřupava.
4. Obě vnitřní
strany housek
potřete omáčkou
chimichurri. Na
spodní housku
položte salátové
listy, na ně maso se
sýrem, grilovanou
šunku a završte
ananasovou salsou.
Přiklopte vrchní částí
housky.

10
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R

1.

2.

ANANASOVÁ SALSA
4

porce

15

min

+30

min
odležení

VEGAN

SUROVINY:
1 hrst čerstvého koriandru
½ ananasu
½ červené cibule

½ limety
1 červená chilli paprička
40 ml olivového oleje
sůl, pepř

POSTUP:
1. Ze stonků koriandru
oškrábejte kuchyňským
nožem lístky a nasekejte je
najemno. Vložte do velké
mísy.
2. Oloupaný, podélně
rozpůlený ananas ještě
jednou překrojte napůl.
Vykrojte tuhé jádro. Vzniklé
díly ananasu nakrájejte na
tenké plátky a přisypte ke
koriandru.

3. Vsypte najemno pokrájenou
červenou cibuli.
4. Dochuťte čerstvou šťávou
z limety.
5. Přisypte rozpůlenou, na
tenké nudličky pokrájenou
chilli papričku zbavenou
semínek.
6. Vše důkladně promíchejte
s olivovým olejem, solí
a pepřem. Nechte 30 minut
odležet v chladu.

6_13_AM_0620_INSPIRACE_v14.indd 11

3.

4.

5.

6.

19.05.20 10:07

INSPIRACE

DOMÁCÍ
HOUSTIČKY
na miniburgery
20

briošek

95
min

+90

min
kynutí

Jak sp ávne
poskládat dokonalý
bu ge ?

SUROVINY:
115 g másla
375 g hladké mouky
6 g instantního droždí
115 ml plnotučného mléka
4 vejce
120 g polohrubé mouky
30 g cukru
sůl
2 lžičky bílého sezamu

POSTUP:
1. Máslo vyjměte z lednice, aby
povolilo. Připravte kvásek.
V misce promíchejte 65 g
hladké mouky, droždí a vlažné
mléko. Zakryjte potravinovou
fólií a nechte na teplém místě
30 minut vzejít.
2. Do vzešlého kvásku vyklepněte
3 vejce a promíchejte, dokud
se s kváskem zcela nepromísí.
3. V druhé, větší míse
promíchejte 300 g hladké
mouky, polohrubou mouku,
cukr a sůl. Postupně vmíchejte
kvásek, dobře propojte
a nechte 5 minut odpočinout.
4. Po částech do těsta
zapracujte máslo. Přendejte
je na vál lehce pomoučený
hladkou moukou a 3 minuty
propracovávejte. Vložte

do mísy vymazané olejem,
zakryjte utěrkou a nechte
45 minut na teplém místě
kynout.
5. Po vykynutí rozdělte těsto
na 20 dílů zhruba po 40 g.
Znovu pomoučete vál a každý
kousek těsta na něm dlaní
vyválejte do kuličky tak, aby
se hezky zatáhlo a vytlačily se
vzduchové bubliny. Hotové
briošky vyskládejte na 4 plechy
vyložené pečicím papírem.
Zakryjte utěrkou a nechte ještě
45 minut dokynout.
6. Na dno trouby vložte pekáček
s vodou. Troubu předehřejte
na 200 °C. Briošky pomažte
rozšlehaným vejcem a posypte
sezamem. Pečte asi 20 minut
dozlatova.

Houska

Rajče
Cibule
Nakládaná
zelenina

Sýr

Burgerové
maso
Salátové
listy
Omáčka

Houska

Na přípravu miniburgerů
použijte hovězí party burger
z Albertu.

12
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ALBERT JSTE VY

VYFOŤ BURGER

SDÍLEJ FOTKU A VYHRAJ
JAK SOUTĚŽIT?
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SOUTĚŽ

DÁRKO 3×
VOU
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V HODN
OTĚ 1 0
00
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eníme dárkovou
é fotografie oc
Nejlepší vybran
ězdy v letním
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ko
se objeví ja
kartou a navíc
dvojčísle.

výhra

Podrobná
pravidla
magazínové
výzvy
a informace
o zpracování
osobních údajů
naleznete na
www.albert.cz

OVÁ UP
K
R
K
Á
3× D NA NÁ
TA
rtu
KAR v Albe

Výherci z minulého čísla
ve výzvě Mamma mia

Děkujeme všem, kdo
se nebáli poslat své
kuchařské dobroty,
a gratulujeme
výhercům, kteří získávají
dárkovou kartu na
nákup v Albertu.

A d é la S .
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NOVINKY

DARUJTE RADOST

GRILUJEME
s Albertem

Z DOBRÉHO JÍDLA
Darujte možnost vybrat si
z celého sortimentu Albert,
a to v hodnotě, kterou si
sami určíte v rozmezí 200 až
1500 Kč. Dárkové karty
najdete u pokladen v našich
prodejnách.

Sezona stolování venku už je v plném
proudu. Vyzkoušejte osvědčené klasiky
i novinky z Albertu, díky kterým
dostanete na gril ještě více chuti.

GRILOVACÍ
TÁCKY ALBERT

Skvělým pomocníkem jsou
při přípravě jídla na grilu
alu tácky. Díky nim bude
vaše grilování jednodušší
a odpadnou vám starosti
s čistěním roštu.

TAK POJĎME GRILOVAT!

GRILOVACÍ
KOŘENÍ ALBERT
Vyvážená směs koření
doladí nejen výtečný steak,
ale povznese i chuť grilované
zeleniny či žampionů.

SLANINA NA
GRIL OD ALBERTU
Voňavá slanina výlučně českého původu
je vyrobena z těch nejlepších vepřových
boků bez kosti. Nejvíce si její nádhernou
zlatohnědou barvu a chuť prvotřídního
uzeného masa užijete při grilování.

KLOBÁSY NA GRIL OD ALBERTU
Kdo by si dokázal představit letní
grilování bez klobás a miniklobásek.
Pikantní klobásky s jemně pálivou chutí
nebo jemné klobásky s goudou mohou
být rozjezdem vaší grilovačky. Krátká
doba přípravy přijde vhod nedočkavým
strávníkům. Pro ty, kteří vydrží o chvilku
déle a rádi si zavzpomínají na tradiční
uzeniny, je tu připravena Dědova
papriková klobása s 96 % masa.

14
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NOVINKY

JSEM MNOHEM, MNOHEM
BOHATŠÍ NA VLÁKNINU!
10

GV

LÁKNINY NA 10

0G

CHLÉB
MLYNÁŘSKÝ ŽITNÝ*
Náš 100% žitný celozrnný chléb najdete
v Albertově pekařství, kde ho pro vás
pečeme podle vlastní unikátní receptury.
Má vysoký podíl celozrnné mouky (cca 90 %),
která obsahuje celá žitná zrna včetně obalové
vrstvy a klíčku, proto je bohatý na vlákninu
a minerální látky. Díky své jemně mleté
struktuře zachutná i dětem.

BUDEME K NAKOUSNUTÍ!

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

BURGER ANGUS
NA GRIL
ALBERT EXCELLENT

Je považován za krále
burgerů. Obsahuje
97 % hovězího masa
z plemene skotu angus
a díky vyváženému
poměru tuku v burgeru
je zajištěna jeho
šťavnatost a výjimečná
chuť. Vychutnejte si tuto
delikatesu.

VEPŘOVÝ
TOMAHAWK
ALBERT EXCELLENT

Vyzkoušejte jedinečný
kousek vepřového masa
se skvělým poměrem
tuku a libového masa,
díky čemuž je ideálním
masem na gril či pánev.
Navíc je naložen ve výborné
marinádě z olivového oleje
a bylinek. Užijte si tu krásně
šťavnatou chuť.

14_15_AM_0620_NOVINKY_v10.indd 15
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TRŽNICE

LAHŮDKOVÁ
CIBULE

ČERSTVÁ
ZELENINA
čeká jen na gril
Správná grilovačka není jen o mase.
Připravte si také košík plný zeleniny,
která obohatí vaše víkendové
grilování o nové chutě a nápady.
Společně s různými druhy koření,
zálivek a bylinek určitě hosty
překvapíte.
ŮDKOVÁ, NOVÉ BRAMBORY, KV
ĚTÁK
LE LAH
,
CIBU
KEDLUBNA, OKURKA, PETRŽEL S
,
A
K
T
O
R
A
T
,
A
H
Č
R
J
A
A
A
C
R
H
K
OVÉ LU NATÍ,
VÁ
O
L
J
E
T
S
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KOK

ČERVEN

PŘEDVAŘENÁ
KUKUŘICE

ČE
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EN

LISTO
PAD
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PAPRIKA
NOVÉ
BRAMBORY

ČESNEK
PORTOBELLO

TRŽNICE

NÁPADY NA GRILOVÁNÍ:
LAHŮDKOVÁ CIBULE:
Z grilu chutnám přímo znamenitě. Podélně mě rozkrojte,
pokapejte olivovým olejem, osolte, opepřete a opečte ze
všech stran. Čerstvá dochutím také různé marinády či dipy.

KEDLUBNA

PŘEDVAŘENÁ KUKUŘICE:
Ahoj, já jsem kukuřice, oblíbená pochoutka na grilu pro děti.
Opečte mě ze všech stran, potřete medovým máslem, osolte
a podávejte.

CUKETA

CUKETA:
Zkuste mě při grilování nakrájet na 1 cm silné šikmé plátky,
praktičtější na gril. Na rozpáleném grilu mě opečte 2 až
3 minuty z každé strany. Dochuťte olivovým olejem
a čerstvými bylinkami.
KEDLUBNA:
Světe, div se, i já se dám grilovat. Ke zvýraznění chuti stačí
troška soli. Ladím s jogurtovým dresinkem a umím zjemnit
i ostré pokrmy.
PAPRIKA:
Jsem přímo stvořená ke grilování. Dám se opékat samotná
či plněná například balkánským sýrem s olivami, bazalkou
a olivovým olejem.
PORTOBELLO:
Já jsem v Albertu nový, tak mě nezapomeňte vyzkoušet.
Protože mám klobouk větší než zahradní žampion, jsem
perfektní na gril. Osolte mě, zakápněte olivovým olejem
a posypte bylinkami. Vždy mě opékejte nejprve lupeny
dolů, aby odtekla všechna voda. Skvěle nahradím maso ve
vegetariánském burgeru.
ČESNEK:
I já jsem skvělý na grilu. Z celé palice odkrojte vršek tak, aby
se odkryla část stroužků. Osolte, pokapejte olejem, zabalte do
alobalu a upečte. Stroužky změknou a dají se krásně vytlačit
z paličky ven.
LILEK:
Jak na mě? Klasicky grilován na kolečka, posypaný modrým
sýrem. Nebo mě zkuste propíchnout na různých místech
vidličkou, zabalit do alobalu a grilovat 45 minut. Z měkké
dužiny je spolu s česnekem a olivovým olejem výborný dip.
KEŘÍKOVÁ CHERRY RAJČATA:
Ozdobíme každý stůl, doplníme čerstvé saláty nebo nás
můžete grilovat. Ideální je použít přímo keříková rajčata, která
větvičky krásně udrží pohromadě, a nerozkutálí se tak z grilu.

LILEK

KEŘÍKOVÁ
CHERRY RAJČATA

NOVÉ BRAMBORY:
Nakrájejte nás na kolečka, položte na alobal, osolte, opepřete,
přidejte měsíčky červené cibule, stroužky česneku, rozmarýn,
tymián, sůl, pepř, olivový olej, případně trochu sójové omáčky.
Zabalte do balíčku a dejte na gril. Po půl hodině vykouzlíte
úžasnou přílohu.
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RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

6×
se ona cˇe stvé eleniny
Dopřejte si k večeři nebo obědu dobroty ze sezonní a lokální zeleniny. Rajčata, která skutečně chutnají jako
rajčata, krásně zelené hlávkové saláty nebo v Česku oblíbený květák, tentokrát ale v netradiční úpravě.
To vše navíc z pár surovin a do 30 minut.

Rajčatovopapriková
POLÉVKA
4

porce

30
min

VEGET

JAK NA TO?
Podívejte se
na videorecept:
albert.cz/videorecepty

18

SUROVINY:
5 červených paprik
4 lžíce olivového oleje
400 ml krájených rajčat v konzervě
70 g rajčatového protlaku
1 lžička sušeného česneku
4 lžičky sušené bazalky
200 ml vody
sůl
2 lžičky chilli vloček
pepř
120 ml bifido bílého jogurtu Albert
4 cherry rajčata
1 hrst čerstvé bazalky

POSTUP:
1. Rozehřejte troubu na 220 °C a pečte v ní
papriky 10 minut na plechu vymazaném
2 lžícemi oleje. Poté je pomocí kleštiček vložte
do igelitového sáčku a nechte chvilku spařit.
2. Mezitím rozehřejte v hrnci olej, vlijte krájená
rajčata, přidejte protlak, sušený česnek,
2 lžičky bazalky, vodu, osolte a přiveďte k varu.
3. Ze spařených paprik stáhněte slupku, vyjměte
jádřince a přidejte oloupané papriky k ostatním
surovinám do polévky. Povařte 5 minut.
4. Důkladně rozmixujte, dosolte a dopepřete.
5. Servírujte se lžící bifida, ozdobené rozpůleným
cherry rajčátkem, chilli vločkami, pepřem
a pokrájenou bazalkou.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 211 kcal, 11 % / BÍLKOVINY: 5 g, 7 % / TUKY: 14 g, 22 % / SACHARIDY: 19 g, 7 %

RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

Cuketové
ZÁVITKY
4

porce

30
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
2 cukety
sůl
250 g ricotty
360 g balkánského sýra Albert
pepř
2 lžičky sušené bazalky
1 lžíce olivového oleje
150 ml rajčatové passaty

POSTUP:
1. Z umytých cuket odkrojte konce
a pomocí škrabky nebo mandolíny
nakrájejte na velmi tenké podlouhlé
plátky. Rozložte na papírové utěrky,
osolte a nechte je pustit vodu. Poté je
i z horní části osušte další papírovou
utěrkou.
2. V misce promíchejte ricottu, ½ nahrubo
nastrouhaného balkánského sýra, pepř
a sušenou bazalku.
3. Zapékací mísu 20 × 32 cm vytřete olejem
a 4 lžícemi rajčatové passaty. Na každý
plátek cukety naneste k jednomu kraji
lžíci sýrové náplně a zarolujte do ruličky.
Ty postupně naskládejte do zapékací
mísy. Nakonec přelijte passatou
a posypte zbylým balkánským sýrem.
4. Pečte 10 minut zakryté v předehřáté
troubě na 200 °C. Odkryjte a dopečte
5 minut dozlatova.

Fotografie: Petra Novotná
Foodstyling: Petra Novotná
Text: Bára Mosorjaková Nosková

1 porce obsahuje: ENERGIE: 360 kcal, 18 % / BÍLKOVINY: 26 g, 37 % / TUKY: 26 g, 41 % / SACHARIDY: 8 g, 3 %
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RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

THAJSKÉ
NUDLE
s kuřetem
4

porce

20
min

SUROVINY:
200 g širokých rýžových
nudlí
4 lžíce slunečnicového
oleje
sůl
3 vejce
5 lžic sójové omáčky

1 lžíce medu
50 ml vody
2 kuřecí prsní řízky
20 g fazolových lusků
1 červená cibule
1 a ½ citronu Nature’s
Promise Bio
½ hrsti čerstvé máty

BEZ
lepku

POSTUP:
4. Do pánve vlijte zbylý olej a osmažte na
něm osolené nudličky kuřecího masa
1. Nudle uvařte ve vroucí vodě 2 minuty.
s rozpůlenými fazolkami dozlatova,
Sceďte, propláchněte studenou vodou
asi 5 minut. Vsypte nakrájenou cibuli
a nechte stranou.
a restujte další minutu. Přidejte nudle,
2. Rozehřejte lžíci oleje v hlubší pánvi nebo
podlijte připravenou omáčkou a šťávou
pánvi wok. Opečte na ní tenkou omeletu
z ½ citronu. Restujte 1 minutu, vraťte
z rozšlehaných, osolených vajec
nudličky omelety a promíchejte.
30 vteřin. Vyjměte, zarolujte a nakrájejte
5. Podávejte s měsíčkem citronu ke
na tenké nudličky.
konečnému dochucení, ozdobené pár
3. Do misky vlijte sójovou omáčku, med,
lístky máty.
vodu a promíchejte. Nechte stranou.

JAK NA TO?
Podívejte se
na videorecept:

20 albert.cz/videorecepty

1 porce obsahuje: ENERGIE: 485 kcal, 24 % / BÍLKOVINY: 29 g, 41 % / TUKY: 20 g, 32 % / SACHARIDY: 48 g, 19 %

RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

LASAGNE
do misky
4

porce

30
min

VEGET

SUROVINY:
2 lžíce olivového oleje
300 ml rajčatové
passaty
1 stroužek česneku
sůl, pepř
1 lžíce cukru krystalu

8 žampionů z Tržnice
u Alberta
½ brokolice
180 g sýra cottage
4 plátky lasagní
125 g mozzarelly
1 hrst čerstvé bazalky

POSTUP:
1. Předehřejte troubu na 200 °C. Čtyři zapékací
misky o průměru 12 cm vymažte olejem.
2. Ve střední misce promíchejte rajčatovou
passatu s rozmělněným česnekem, solí,
pepřem a cukrem, odložte stranou. Oloupané
žampiony nakrájejte na plátky, růžičky brokolice
nadrobno.
3. Do zapékacích misek postupně vrstvěte
po lžících cottage, nalámané plátky lasagní,
rajčatovou passatu, zeleninu a opět cottage.
Završte dalším lasagnovým plátkem a dolijte
passatou. Posypte nahrubo nastrouhanou
mozzarellou a pečte 20 minut.
4. Před podáváním ozdobte čerstvou bazalkou.

1 porce obsahuje:
ENERGIE: 317 kcal, 16 % /
BÍLKOVINY: 19 g, 27 % /
TUKY: 14 g, 22 % /
SACHARIDY: 30 g, 12 %
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RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

SALÁTOVÉ
LOĎKY
s lososem
4

porce

20
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
1 polotučný tvaroh
Albert
½ hrsti máty
1 hrst čerstvého kopru
4 lžíce olivového oleje
sůl, pepř
1 mrkev

1 okurka
1 červená cibule
2 filety z lososa
2 limety
1 hlávkový salát

POSTUP:
1. V
 misce vyšlehejte tvaroh s nasekanou
mátou, ½ hrstí kopru, 1 lžící olivového
oleje, solí a pepřem.
2. O
 loupanou mrkev nahrubo
nastrouhejte. Okurku nakrájejte na
kostičky a červenou cibuli na nudličky.
Vše promíchejte v míse.
3. L
 ososa nakrájejte na kostky, osolte,
opepřete a zakapejte limetovou šťávou.
Na rozpálené pánvi s 2 lžícemi olivového
oleje opečte dozlatova 3 minuty. Opatrně
přendejte na talíř s papírovým ubrouskem
a nechte odsát přebytečný tuk.
4. N
 a každý talíř servírujte 3 oddělené
omyté vnější salátové listy. Navrstvěte
na ně zeleninovou směs, pečeného
lososa a posypte koprem. Podávejte
s bylinkovým tvarohem a rozkrojenou
limetou k případnému dochucení.
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1 porce obsahuje:
ENERGIE: 276 kcal, 14 % /
BÍLKOVINY: 18 g, 25 % / TUKY: 18 g, 29 % /
SACHARIDY: 10 g, 4 %

RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

KVĚTÁK
v paprikové
krustě
4

porce

30
min

SUROVINY:
800 g nových brambor
sůl
10 g másla
1 hrst hladkolisté petržele
1 květák
2 vejce

4 lžíce sweet chilli omáčky
300 g strouhanky
1 lžíce mleté červené papriky
200 ml slunečnicového oleje
2 ovčí jogurty Albert
2 lžíce majonézy light
pepř

VEGET

3. V misce rozšlehejte vejce se sweet chilli
omáčkou a v hlubokém talíři promíchejte
strouhanku s paprikou.
POSTUP:
4. Květák obalte postupně ve vajíčku a následně
1. Brambory dobře omyjte a vařte v osolené
ve strouhance. Krátce smažte v rozpálené pánvi
vodě ve slupce 20 minut. Slijte, vraťte do hrnce,
s cca 2cm vrstvou oleje nebo ve fritovacím
vložte máslo a ½ hrsti nasekané petržele.
hrnci, stačí 1–2 minuty, paprika se snadno pálí.
Přiklopte pokličkou, hrncem zatřeste, aby se vše
Nechte okapat na ubrousku.
promíchalo, a nechte stranou.
5. V misce promíchejte ovčí jogurt, majonézu,
2. Během varu brambor rozeberte květák na
zbylou najemno nasekanou petržel, sůl, pepř
jednotlivé růžičky a vložte na 5 minut do
a lehce posypte červenou paprikou.
osolené vroucí vody. Poté sceďte, osolte
6. Servírujte s brambory a ovčím dresinkem.
a nechte lehce vychladnout.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 763 kcal, 38 % / BÍLKOVINY: 25 g, 35 % / TUKY: 26 g, 41 % / SACHARIDY: 109 g, 42 %
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BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

JAK CHUTNÁ
ČESKÉ LÉTO
Dobroty na piknik,
výlet i k táboráku

Letní měsíce jsou tu a hodně z nás možná znovu objeví krásy Česka. Ať už se vydáte pod stan do kempu,
na romantický piknik na louce, za českými hrady a zámky, nebo na túru do lesa, nezapomeňte si připravit
něco dobrého na zub. Uvidíte, že vám české léto zachutná.

Jak se p ˇip avit na piknik?
Křehké uložte nahoru
Nezapomeňte
ubrousky
Použijte
uzavíratelné
krabičky
Těžké věci
dolů

Lahve můžete zabalit
do novinového papíru
nebo alobalu,
které slouží jako
izolant teploty

24 Fotografie: Lucie Čermáková / foodstyling: Tereza Langmajerová, Bára Nosková Mosorjaková /
text: Bára Nosková Mosorjaková, Naďa Fidrmucová / nádobí a dekor zapůjčil: Butlers

Tip na ledové nápoje
Pro osvěžující nápoje
zamrazte hrozen vína
a použijte pak jeho
kuličky místo ledu.

Omácˇky, dipy a bylinky
Omáčky a dipy můžete na
piknik zabalit například
ve formě na muffiny
nebo v tvořítkách na led.
Sušené bylinky uložte
do malých krabiček
od bonbonů.

BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

DOMÁCÍ NANUKY
Malá dobrota pro velkou radost
VEGET

Jahodové
s tvarohem

SUROVINY:
8 jahod
1 limeta
250 g plnotučného
měkkého tvarohu

8

nanuků

20
min

+6

hod na
mražení

180 g zakysané
smetany
100 g moučkového
cukru

ZÁKLADNÍ POSTUP NA NANUKY:
1. Připravte si nanukové formy a dřívka.
2. Ovocnou část získáte rozmixováním čerstvého, zmraženého nebo povařeného ovoce
spolu s dochucovacími položkami dle surovin
pro jednotlivé druhy nanuků.

Nekta inkové
s jogurtem

SUROVINY:
3 nektarinky
¼ pomeranče
2 lžíce medu

8

nanuků

15

min

+6

hod na
mražení

300 g řeckého
jogurtu
100 g moučkového
cukru

3. Na mléčnou část použijte zakysanou smetanu, libovolný jogurt, skyr, mascarpone či tvaroh. Opět promíchejte dle chutí s moučkovým
cukrem nebo jiným preferovaným sladidlem.
4. Nakonec připravené směsi vrstvěte do forem.
Začněte ovocnou částí a doplňujte mléčnou.

Bo u°vkové
se skyrem

SUROVINY:
200 g mražených
borůvek
2 lžičky citronové šťávy
3 lžíce třtinového cukru

6

nanuků

25
min

+6

hod na
mražení

300 g skyru
1 lžička agávového
sirupu
¼ lžičky vanilkového
extraktu

Vrstvy můžete následně promíchat nebo je na
sebe střídavě pokládat a tvořit tak proužky.
5. Nakonec do nanuků zastrčte dřívka a vložte
alespoň na 4 hodiny do mrazáku.

Nanuky přenášejte
v chladicím boxu nebo
tašce a z formiček je
vyndejte až těsně před
konzumací.
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BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

LETNÍ
LIMONÁDY
na cesty
I k džusům nebo sirupu existuje
alternativa. Různé druhy ovoce,
zeleniny nebo bylinky vodu jemně
ochutí, dodají jí příjemné aroma
a ještě ji obohatí o vitaminy. Když je
navíc připravíte do uzavíratelných
šroubovacích sklenic, nemusíte
použít jednorázové plasty.

1

Bo u°vková limonáda
na výlet

1

VEGAN

4×

10

4×

35

4×

10

250 ml

min

SUROVINY:
125 g borůvek
½ granátového jablka
4 hrsti čerstvé máty
740 ml perlivé vody
12 kostek ledu

2

VEGAN

250 ml

min

SUROVINY:
900 ml vody
4 sáčky ovocného čaje
2 lžíce třtinového cukru
½ pomeranče
8 jahod
12 kostek ledu
½ hrsti čerstvé bazalky

3

VEGAN

250 ml

min

SUROVINY:
½ okurky
2 citrony
900 ml vody
12 kostek ledu
2 hrsti čerstvé máty

2

Ovocný ice tea s jahodami

Oku ková voda
s cit onem
26

3

ZÁKLADNÍ POSTUP DOMÁCÍCH
OVOCNÝCH PITÍČEK:
1. Vyberte si kombinaci ovoce, případně
zeleniny, citrusů a bylinek.
2. Jako tekutinu použijte čistou vodu
nebo libovolný vyluhovaný a vychlazený ovocný čaj.
3. Sklenice naplňte nejprve pevnými složkami a teprve potom dolijte tekutinou.
4. Pokud chcete, doslaďte libovolným
sladidlem.

BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

TĚSTOVINOVÝ
SALÁT
s tuňákem
4

porce

40
min

SUROVINY:
500 g těstovin
farfalle
100 g černých oliv
bez pecky
250 g cherry rajčat
240g plechovka
tuňáka naloženého
v oleji
340 g nakládané
kukuřice

125 g mixu baby
salátů
1 lžička sušené
bazalky
1 lžička sušeného
oregana
2 lžíce olivového
oleje
sůl, pepř
1 hrst čerstvé
bazalky

POSTUP:
1. Těstoviny uvařte
podle návodu
v osolené vodě.
Sceďte, propláchněte
pod studenou tekoucí
vodou a nechte okapat a vychladnout.
2. Olivy nakrájejte na
půlky, rajčata na čtvrtiny. Nálev z tuňáka
a kukuřice slijte.

3. Ve velké míse
smíchejte těstoviny
se salátem, olivami,
rajčaty, tuňákem,
kukuřicí, sušenou
bazalkou, oreganem
a olivovým olejem.
Podle chuti osolte
a opepřete.
4. Podávejte vychlazené
s čerstvou bazalkou.
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BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

PITA
KAPSY
do kapsy
4

porce

30
min

VEGET

SUROVINY:
1 cuketa
1 lilek
sůl
150 g celozrnné
pšeničné mouky
3 vejce
200 g kukuřičné
strouhanky
150 ml slunečnicového oleje
4 celozrnné pita

Zbylé řízečky sbalte s sebou,
chutnají skvěle samotné
nebo se salátem.
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chleby
40 g bazalkového
pesta
4 hrsti baby špenátu
30 g sušených rajčat
v oleji
40 g balkánského
sýra

POSTUP:
1. Omytou cuketu a lilek nakrájejte na tenká kolečka.
2. Na desku stolu rozložte papírové utěrky, na které vyskládejte
kolečka zeleniny. Osolte a nechte odsát přebytečnou vodu,
kterou cuketa s lilkem pustí.
3. Připravte trojobal. Na jeden
talíř vsypte mouku, v druhém
talíři rozšlehejte vejce a do
třetího vsypte strouhanku.
Postupně v mouce, vejcích

a strouhance obalte cukety i lilky.
4. Rozpalte pánev, vlijte část
oleje a osmažte cuketu s lilkem
dozlatova z obou stran.
5. Z pánve slijte olej, vytřete
ubrouskem a rozpečte na ní
nasucho pita chleby, 2 minuty
z každé strany.
6. Z každé pity odřízněte kraj
a vnitřky vymažte pestem.
Naplňte čerstvým špenátem,
sušenými rajčaty, řízečky a rozdrobeným balkánským sýrem.

BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

Sbírejte body a připravte se na
výlety s novou sběratelskou kampaní
Albertu. Můžete získat cestovní
zavazadla nebo krásné cestovatelské
deníčky na výlety po Čechách
a Moravě za zvýhodněnou cenu.

ŘECKÝ SALÁT
do sklenice
4

porce

20
min

SUROVINY:
200 g kuskusu
sůl
25 ml olivového
oleje

VEGET

400 ml vody
120 g cizrny ve
slaném nálevu
1 okurka
200 g cherry rajčat

POSTUP:
1. Kuskus vsypte do mísy, osolte, přidejte lžíci olivového
oleje, promíchejte a přelijte
vroucí vodou. Zakryjte
a nechte 5 minut odstát, aby
se všechna voda vstřebala.
Poté kuskus přesypte na
mělký talíř, rozhrňte po celé
ploše a nechte vychladnout.
2. Cizrnu slijte. Okurku nakrájejte na malé kostičky, cher-

1 žlutá paprika
1 hrst bazalky
2 lžičky sušeného
oregana
300 g sýra feta

ry rajčata rozpulte a žlutou
papriku zbavenou semínek
nakrájejte na kousky. Bazalku zbavte stonků a najemno
nasekejte.
3. Do uzavíratelných sklenic
rozdělte kuskus, okurku,
rajčata, cizrnu, papriku
a přelijte olivovým olejem.
Posypte oreganem a nakonec zasypte rozdrobeným
sýrem feta a bazalkou.
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BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

NAKLÁDANÉ
SÝRY
s olivami
2×

200 ml

15

min

+24

hod na
odležení

VEGET

SUROVINY:
150 g sýra feta
150 g sýra jadel
1 hrst čerstvé hladkolisté petržele
4 snítky čerstvého tymiánu
2 snítky rozmarýnu
4 lžíce černých oliv
pepř
4 bobkové listy
2 červené chilli papričky
200 ml olivového oleje

POSTUP:
1. Sýry nakrájejte na kostky. Jednu
skleničku vyskládejte sýrem feta
a jednu jadelem.
2. Přisypte rovnoměrně bylinky,
olivy, koření, najemno nasekané
chilli papričky a dolijte olivovým
olejem. Sýry nemusíte solit, jsou
už samy o sobě slané.
3. Uzavřete a nechte v chladu
alespoň 24 hodin odležet, aby se
chutě krásně propojily. Podávejte
s pečivem nebo krekry.
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BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

LETNÍ HOTDOGY
s nakládanou cibulí
8

porcí

30
min

VEGET

+1

hod na
marinování
cibule

SUROVINY:
2 červené cibule
100 ml červeného
vinného octa
8 nožiček
vepřových párků
1 zelená chilli
paprička
1 červená chilli
paprička
1 žlutá chilli
paprička
180 g corničonek
8 hotdogových
bulek
8 lžic plnotučné
hořčice

POSTUP:
1. Oloupejte cibuli a nakrájejte ji na
tenká kolečka. Dejte do misky
nebo sklenice, zalijte octem
a nechte minimálně 1 hodinu
marinovat v lednici.
2. Párky grilujte na rozpáleném grilu
nebo opékejte na ohni asi
5 minut.
3. Chilli papričky nakrájejte na tenká
kolečka, malé nakládané okurky
corničonky na plátky. Pro děti
chilli vynechte.
4. Bulky potřete lžící hořčice. Do
každé vložte ogrilovanou nožičku
párku. Obložte nakládanou cibulí,
corničonkami a chilli papričkami.

BYLINKOVÝ PSTRUH
na ohni
4

porce

SUROVINY:
4 chlazení
pstruzi
sůl
2 citrony
8 stroužků
česneku
8 snítek
rozmarýnu
4 snítky
tymiánu
20 g másla
4 lžíce olivového
oleje

POSTUP:
1. Opláchnuté, okapané
pstruhy nasolte zvenku
i zevnitř. Omytý citron
nakrájejte na plátky
a přepulte. Stroužky česneku neloupejte, pouze
rozmáčkněte plochou
stranou velkého nože.
2. Dutiny pstruhů naplňte
3 plátky citronu,
2 stroužky česneku,
2 snítkami rozmarýnu,
snítkou tymiánu a 5 g
másla.

20
min

+20

min na
pečení

3. Zvenku potřete ryby
olejem a zabalte do
alobalu nebo potravinářské fólie. Uchovávejte v chladu, dokud je
nezačnete opékat.
4. Pečte na roštu nad
rozžhavenými uhlíky,
z každé strany 10 minut.
Dávejte pozor, aby se
ryby nespálily.
5. Hotové pstruhy ještě zakapejte šťávou z citronu
a podávejte s pečivem
nebo salátem.
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MINIPIZZY
s rajčaty a mozzarellou
SUROVINY:
275 g listového
těsta
125 g mozzarelly
50 g černých oliv
bez pecky
125 g cherry rajčat

sůl, pepř
1 lžička sušené
bazalky
1 lžička sušeného
oregana
½ hrsti čerstvé
bazalky

8

porcí

POSTUP:
1. Listové těsto rozložte
a nakrájejte na
8 čtverců. Ty položte na
plech vyložený pečicím
papírem.

2. Mozzarellu natrhejte na
malé kousky. Olivy
a cherry rajčátka
nakrájejte na plátky.
3. Každý čtverec obložte
natrhanou mozzarellou,
olivami a rajčaty. Osolte,

40
min

VEGET

opepřete a posypte
sušenou bazalkou
a oreganem.
4. Pečte 20 minut v troubě
vyhřáté na 180 °C.
Upečené koláčky ozdobte
čerstvou bazalkou.

ALBERT
PRKÉNKO
na večer
SNACK MINI
OKURKY
ALBERT

PATÉ
SELECTION
ALBERT
EXCELLENT

PLÁTKY
ROASTBEEFU
ALBERT
EXCELLENT

MOZZARELLA
TŘEŠINKY
ALBERT
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CAMEMBERT
ALBERT

BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

DROBENKOVÝ KOLÁČ
s tvarohem a lesním ovocem
1

koláč

SUROVINY:
100 g třtinového cukru
255 g polohrubé
mouky
105 g másla
½ kypřicího prášku
do pečiva
4 vejce

200 ml mléka
½ citronu
2 vanilkové cukry
500 g plnotučného
tvarohu
250 g malin
125 g borůvek

75
min

VEGET

POSTUP:
1. Cukr, 250 g mouky a 100 g másla zpracujte
na drobenku. Jednu třetinu dejte stranou.
2. Větší část drobenky promíchejte s kypřicím
práškem. Pak přidejte 2 vejce, polovinu
mléka, citronovou kůru a 1 vanilkový cukr.
Rozmíchejte dohladka.

3. Těsto vlijte do formy o průměru 20 cm
vymazané máslem a vysypané polohrubou
moukou.
4. Tvaroh smíchejte se zbylými vejci, vanilkovým cukrem a mlékem. Vlijte na těsto.
Posypte malinami, borůvkami a zbytkem
drobenky. Pečte 45 minut v troubě vyhřáté
na 180 °C.
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PŘÍBĚHY Z ALBERTU

KÁVA JEDINEČNÝCH CHUTÍ

COLD BREW
s mlékem
4×

200 ml

5

min

+24

hod
macerace

Osvěžte si léto opravdu stylovým způsobem.
Domácí kavárnu i kávové speciality hodné
zkušeného baristy vykouzlíte díky nové značce káv
Perla. Drahokamy chutí kávy ze všech koutů světa
najdete exkluzivně pouze v prodejnách Albert.

BEZ
lepku

Cold brew je studená káva, u které
je krátká extrakce v horké vodě
nahrazena pomalou celodenní extrakcí
ve vodě studené. Pro dokonalou chuť
je klíčový výběr kvalitní kávy.

Tip baristy: Jemně pražená
káva Perla Origins Kenya
vyniká tóny borůvek
a citrusů, jež se macerací
pozvolna uvolní. Cold brew
tak získá svěží tropický
nádech pro letní osvěžení.

SUROVINY:
60 g kávy Perla Origins Kenya (No 4)
600 ml vody
12 kostek ledu
100 ml plnotučného mléka

POSTUP:
1. Ve french pressu zalijte nahrubo namletou
kávu studenou, ideálně filtrovanou vodou
a konvičku přikryjte potravinářskou
fólií. Nestlačujte pístem. Nechte odležet
24 hodin v chladnu.
2. Do čtyř sklenic nasypte po třech kostkách
ledu. Kávu ve french pressu stlačte pístem,
abyste oddělili sedlinu od kávy, a přilijte
ji do připravených sklenic s ledem. Kávu
můžete dolít mlékem.
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PŘÍBĚHY Z ALBERTU

ESPRESSO
TONIC
4×

200 ml

10
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
20 kostek ledu
2 limety
600 ml toniku
28 g kávy Perla Origins
Colombia (No 7)

POSTUP:
1. Do čtyř podlouhlých vysokých sklenic
vsypte po 5 kostkách ledu a měsíčku
dobře omyté limety.
2. Pomalu zalijte tonikem 4 cm pod okraj
sklenice. Připravte si 4 espressa z kávy
Perla Origins Colombia v kávovaru.
Opatrně přes kostky ledu vlijte připravená
espressa do každé sklenice tak,
aby káva nezpěnila.
3. Z druhé limety škrabkou odkrojte
4 kousky kůry a ozdobte jí finální nápoj.

Tip baristy: Hořká
chuť toniku a tóny
černého rybízu
v kávě Perla Origins
Colombia tvoří
dokonalé spojení
pro osvěžující letní
kávový drink.

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/videorecepty
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PŘÍBĚHY Z ALBERTU

AFFOGATO
Italská
zmrzlinová
pochoutka
4×

200 ml

5

min

VEGET

SUROVINY:
35 g kávy Perla Italian Roast
Napoli (No 8)
20 g mletých vlašských ořechů
4 kopečky zmrzliny vlašský
ořech

POSTUP:
1. Připravte si 1 espresso a vlijte ho
do širší misky. Ořechy vsypte na
dezertní talířek. Okraje sklenic
omočte v kávě a následně
v oříšcích. Dejte stranou.
2. Připravte další 4 espressa.
3. Do každé sklenice vložte kopeček
zmrzliny, přelijte kávou a ihned
podávejte.

Tip baristy:
K italskému kávovému
dezertu jedině pravé
italské espresso. Káva
Perla Italian Roast
Napoli vyniká silnou
kořeněnou chutí,
která dodá tu pravou
intenzitu požitku.
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NADAČNÍ FOND

ALBERT

NADAČNÍ FOND ALBERT
POMÁHAL I V DOBĚ
KORONAVIRU
Události posledních týdnů zamávaly životy
každého z nás, včetně těch, kteří již před
pandemií procházeli nelehkou životní situací.
Jak těmto lidem pomohl Nadační fond Albert?
Celkem 2 miliony korun putovalo dětským domovům,
výchovným ústavům, do azylových domů a neziskových
organizací, které je využily na pokrytí mimořádných výdajů
spojených s pandemií koronaviru.
„Prostředky z mimořádné výzvy využili například k obstarání
ochranných prostředků, dezinfekcí, pomůcek k domácí výuce,
vitaminů, bezkontaktních teploměrů, tonerů na tisk úkolů
do školy, hygienických potřeb nebo i na doučování dětí,“ říká
Petra Režná, programová manažerka Nadačního fondu
Albert. Kromě finanční pomoci naše lektorky programu
Zdravá 5, který realizuje fond Albert po celé České
republice, pomohly i s distribucí dezinfekčních prostředků
do více než 100 dětských domovů a azylových domů.
Lektorky Zdravé 5 pomáhaly s rozvozem dezinfekce do dětských domovů.

NAPSALI NÁM

Stav v době COVID-19, který nikdo nepředpokládal, zaskočil
i nás v dětském domově, a museli jsme proto řešit spoustu
nových otázek a situací. Poznali jsme, že i v nelehké době máme
kolem sebe mnoho přátel, kteří nám pomáhají. Jako jeden
z prvních se nám ozval a pomohl Nadační fond Albert. Skvělá
je nejen materiální pomoc, ale i vědomí, že kolem sebe máme
velké množství lidí, kteří si na nás okamžitě vzpomněli.
Radka Klímová, Dětský domov Nymburk
V neziskové organizaci Aufori pomáháme rodinám ohroženým
sociálním vyloučením. V době nouzového stavu, kdy mnoho
z nich přišlo o práci a navíc byly zavřené školy, byla pro naše
rodiny situace ještě náročnější. Velmi nás potěšilo, když Nadační
fond Albert přišel se starostlivou nabídkou pomoci, která se
týkala i nás – neziskových organizací. Díky příspěvku, který
jsme získali, jsme mohli našim terénním pracovníkům zajistit
dostatek ochranných pomůcek, bez kterých by naše působení
v sociálně slabých rodinách nebylo možné. Velmi si pomoci
vážíme.
Lenka Matoušková, ředitelka
Jsme rádi, že jsme vám v této nelehké době mohli pomoci.
Tým Nadačního fondu Albert

Více o nadačním fondu naleznete
na www.nadacnifondalbert.cz

Dětské domovy a organizace na pomoc sociálně slabým rodinám dostaly
od NF Albert celkem 2 miliony korun.
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ELIXÍR ŽIVOTA

Me uňky,
oranžové
krásky

Meruňky voní přicházejícím
létem. Navíc díky vysokému
obsahu vlákniny podporují
trávení, betakaroten
přispěje ke krásnému
opálení a vitamin B
povzbudí dobrou náladu.
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Albert radí, jak na meruňky
• V
 obchodech vybírejte zralé plody bez známek otlaků.
Uchovávejte je maximálně 3 dny při pokojové teplotě,
v lednici vydrží čerstvé až 5 dní. Nezralé ovoce do
lednice nedávejte, nechte je nejprve takzvaně dojít.
• P
 ro delší skladování meruňky zmrazte. Nejlépe
vypeckované, zakapané citronovou šťávou, případně
posypané trochou cukru. Zachovají si tak krásnou
svěží barvu.

ELIXÍR ŽIVOTA

ŠIŠKY
S MERUŇKAMI
a makovomedovou
strouhankou
4

porce

40
min

VEGET

SUROVINY:
500 g brambor
typu C
150 g hrubé mouky
100 g dětské
krupičky
1 vejce

sůl
125 g másla
300 g meruněk
½ citronu
3 lžíce medu
200 g strouhanky
4 lžíce mletého máku

Meruňky můžete ještě oflambovat
světlým nebo pomerančovým
druhem alkoholu.

POSTUP:
1. Brambory uvařte ve slupce doměkka,
asi 20 minut. Sceďte a nechte zcela
vychladnout. Pak oloupejte a nastrouhejte
najemno do mísy.
2. Přidejte mouku, krupičku, rozklepněte
do směsi vejce a osolte. Uhněťte vše do
pružného těsta.
3. Těsto rozdělte na 4 díly a z každého utvořte
tenký váleček. Z válečků krájejte cca 6 cm
dlouhé šišky, které postupně uvařte ve
vroucí osolené vodě po dobu 5 minut.
4. Rozehřejte 15 g másla v pánvi a opečte na
něm uvařené šišky dozlatova. Přesypte do
kastrůlku vyloženého ubrouskem a nechte
stranou.
5. Pánev vytřete dalším ubrouskem
a vložte 10 g másla. Přidejte vypeckované,
rozčtvrcené meruňky, zalijte citronovou
šťávou a opékejte doměkka 10 minut.
6. Meruňky vyjměte z pánve a přidejte med.
Pomalým mícháním nechte propojit
s výpekem z meruněk. Vsypte strouhanku
a opražte ji 5 minut dozlatova. Nakonec ke
strouhance vmíchejte mák a odstavte.
7. V kastrůlku rozpusťte zbylé máslo.
Šišky podávejte posypané makovou
strouhankou, s opečenými meruňkami,
přelité rozpuštěným máslem.
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MASO MĚSÍCE

SKVĚLÝ BURGER
pro tu nejlepší
grilovačku
Záleží nám na tom, abyste jedli lépe.
Jak má vypadat maso pro nejlepší
grilovačku? Musí být poctivě
připravované, ale za normální cenu.
Tak pojďme mít nejlepší grilovačky
s Albertem. Naši řezníci pro vás vybírají
vždy to nejlepší. Třeba tuto sezonu
připravili hned několik nových druhů
burgerů na gril.

Albert Excellent Burger Angus Originál
100% irský angus
Nejlepší poměr masa a tuku
v burgeru z plemene pravého irského
anguse vytváří harmonickou a nezapomenutelnou chuť tohoto burgeru.

Hovězí party burger
Jemné malé burgříky
Naše mini hovězí burgery pro nejmenší
grilující obsahují nízký podíl soli a koření, navíc jsou bez alergenů a lepku.

Pljeskavica
75 % vepřového + 10 % jehněčího masa
Vyzkoušejte vynikající balkánskou specialitu pocházející ze Srbska a známou též
z dovolených v Chorvatsku.
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Burger Americano
Klasická chuť burgeru
Klasický hovězí burger s výraznou
chutí hovězího masa, navíc bez
alergenů a lepku.

Burger Chorizo
Burger se španělským
temperamentem
Hovězí burger s příchutí španělské speciality chorizo.

Burger Chilli
Někdo to rád pálivé

Burger Jalapeño
Obsahuje 1,2 % papriček jalapeño

Velmi ostrá varianta burgeru pro
odvážné.

Ostrá varianta hovězího burgeru
s kousky papriček jalapeño je navíc
bez lepku a alergenů.

JAK NA
MLETÉ MASO
na burger
Pokud nechcete využít předpřipravených
burgerů z Albertu, můžete připravit maso
na burger sami. U mletého masa je klíčová
jeho chuť a struktura. Při přípravě dbejte
především na dvě věci: poměr tuku
v masové směsi a hrubost mletí.
1. Podstatný je výběr masa. Ideální je hovězí
krk či hrudí, ale pozor, abyste vybrali
maso, kde je tuk a maso v poměru cca
30 % ku 70 % s rovnoměrným tukovým
mramorováním. Pokud maso obsahuje
málo tuku, bude burger tuhý a nebude
dostatečně šťavnatý.
2. Maso by mělo být před mletím
vychlazené. Stejně tak mlýnek skladujte
na chladném místě.

Burger s červenou řepou
Obsahuje 20 % červené řepy

Burger s rozmarýnem
Voňavý po bylince rozmarýn

Ideální varianta burgeru se sníženým podílem hovězího masa,
který je doplněný červenou
řepou.

Skvělá kombinace hovězího
burgeru a rozmarýnu vytváří
harmonickou a lahodnou chuť.

3. Maso můžete nejdříve namlít nahrubo,
na nástavci, kterému se přezdívá podle
tvaru „ledvina“, a mletí pak zopakujte na
jemnějším nástavci, optimálně 5–7 mm.
Z čerstvě namletého masa pak ideálně
ihned připravujte burgery na grilování.
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KOLEM SVĚTA

Vítejte v kubánském ba u
EXOTICKÉ KOKTEJLY
pro horké dny

Konečně přišlo období teplých
letních večerů, grilovaček, pikniků,
víkendů na chatách a chalupách.
Tak se inspirujte největším
ostrovem Karibiku, dalekou Kubou,
a připravíte si exotiku doma.

SAOCO s ananasem
4×

250 ml

10
min

VEGET

Saoco je letní osvěžující
koktejl, který se perfektně
hodí třeba ke grilování.
SUROVINY:
3 plátky ananasu
4 hrsti ledu
200 ml bílého rumu
80 ml limetové šťávy
200 ml čerstvé kokosové vody
40 ml perlivé vody
4 větvičky máty

42

POSTUP:
1. Jeden plátek z předem
omytého ananasu nakrájejte
na osminy, druhý na čtvrtiny.
2. Do sklenic vsypte po hrsti
ledu a po čtyřech osminkách
ananasu.
3. Do každé vyšší koktejlové
sklenice vlijte 50 ml rumu,
20 ml limetové šťávy, 50 ml
kokosové vody
a dolijte perlivou vodou.
4. Každou sklenici ozdobte
čtvrtkou nakrájeného
ananasu, větvičkou máty
a ihned podávejte.

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

KOLEM SVĚTA

CUBAN GINGER
s tymiánem
4×

250 ml

10
min

BEZ

laktózy

SUROVINY:
1 limeta
4 hrsti ledu
240 ml tmavého kubánského
rumu
80 ml jablečného likéru
250 ml zázvorové limonády
4 snítky tymiánu
4 plátky zázvoru

POSTUP:
1. Limetu důkladně omyjte
horkou vodou a pokrájejte na
tenké plátky.
2. Do sklenic vsypte hrst ledu
a po dvou kolečkách limety.
3. Dolijte 60 ml rumu,
20 ml jablečného likéru
a zázvorovou limonádu až
po okraj.
4. Ozdobte snítkou tymiánu
a naříznutým plátkem
zázvoru.

Fotografie: Tomáš Babinec
Bar a barman: Bullerbyn
Text: Bára Nosková Mosorjaková, Naďa Fidrmucová
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Malinové
DAIQUIRI
4×

150 ml

30
min

BEZ

laktózy

Klasické daiqui i

je z citrusové šťávy,
ale zkuste toto letní osvěžení vylepšit o maliny. Tento
nápoj vymyslel jistý důlní inženýr v době nedostatku
ginu. Oblíbil si ho i legendární spisovatel Ernest
Hemingway, pil ho ale bez cukru.

SUROVINY:
40 g třtinového cukru
40 ml vody
4 hrsti ledu
200 g malin
5 limet
160 ml bílého rumu

POSTUP:
1. Do kastrůlku vsypte cukr a vlijte vodu. Na
mírném ohni za stálého míchání přiveďte
k varu a míchejte do rozpuštění cukru. Zesilte
plamen a 8 minut vařte do zhoustnutí. Během
varu nemíchejte, jen sbírejte případnou pěnu.
Odstavte a nechte vychladnout.
2. Do barmanského shakeru vsypte 1 hrst
nadrceného ledu a 40 g čerstvých malin. Přilijte
šťávu z jedné limety, 10 ml připraveného
cukrového sirupu, 40 ml rumu a uzavřete.
3. V obou rukou shaker důkladně 30 vteřin
protřepávejte.
4. Přes sítko rozlijte nápoj do koktejlové sklenice
na stopce, můžete ozdobit kouskem limety
a malinami. Pak zopakujte pro další drinky.
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MELOUNOVÉ MOJITO
pro letní noci
4×

250 ml

10
min

VEGET

Ve španeˇlštineˇ
se vyslovuje j jako ch,
proto většina z nás
objednává „mochito“,
ale v domovině tohoto
nápoje, na Kubě, se
vyslovuje j jako h,
správně je tedy mohito!

SUROVINY:
4 limety
220 g vodního melounu
30 g třtinového cukru
4 hrsti ledu
160 ml bílého rumu
600 ml perlivé vody
2 hrsti čerstvé máty

POSTUP:
1. Limety důkladně omyjte horkou vodou.
Dvě nakrájejte na kousky a 2 na tenká
kolečka. Z melounu můžete vykrojit
několik trojúhelníků se slupkou na
ozdobu sklenic a džbánu a zbytek plátků
melounu pokrájejte na trojúhelníčky
z dužiny.
2. Do džbánu o objemu 1,5 l vsypte
cukr, kousky limet, 1 hrst lístků máty
a část nakrájeného melounu. Pomocí
dřevěného drtítka nahrubo rozmačkejte.
Pak přidejte ještě několik trojúhelníčků
melounu.
3. Džbán dosypte ledem, kolečky limet,
vlijte rum a nakonec dolijte perlivou
vodou. Promíchejte, ozdobte kouskem
melounu, naříznutým kolečkem
limety a větvičkami čerstvé máty.
Ihned podávejte.
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Histo ie nápoje sahá na přelom

19. a 20. století do španělsko-americké války
za nezávislost. Američtí vojáci si jím tehdy
připíjeli na svobodnou Kubu. Tak na zdraví
a na svobodu!

CUBA LIBRE
Zapijte svobodu
4×

200 ml

10
min

VEGET

SUROVINY:
2 limety
4 hrsti ledu
160 ml bílého rumu
400 ml coca-coly

POSTUP:
1. Limety důkladně omyjte v horké
vodě. Nakrájejte na kolečka. Čtyři
nechte stranou na ozdobu a zbylé
plátky ještě překrojte na poloviny
nebo na čtvrtiny.
2. Do vysokých úzkých sklenic na tzv.
long drink rovnoměrně přidejte hrst
ledu a plátky limet. Případně z limet
můžete před nakrájením také do
sklenic vymačkat limetovou šťávu.
3. Vlijte rum, nejlépe kubánský, a pak
sklenice doplňte coca-colou.
4. Promíchejte, ozdobte naříznutými
kolečky limety a hned podávejte.
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ALBERT BAVÍ

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

LÉTO,
jak má být

Luštění je skvělý trénink
mozku a navíc můžete
vyhrát dárkovou kartu na
nákup v síti prodejen Albert
v hodnotě 300 Kč.

Jak se zapojit?
Vyluštěte červnovou křížovku a tajenku zašlete do 12. 6. 2020
na adresu redakce Albert magazínu: Podkovářská 2, Praha 9,
190 00. Nebo tajenku vyplňte přímo do formuláře na webu
www.albert.cz/tajenka. Výherce křížovky z čísla 5/2020:
Karel Dostál, Jihlava

Pink
GIN &
TONIC
4×

250 ml

10
min

BONUSOVÝ
RECEPT NAVÍC
NAJDETE
exkluzivně
na webových
stránkách.

albert.cz/recepty
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2

por
o ce
c

30
min

Ať už je to grilování s kamarády nebo rodinný víkend na chalupě,
vždy je škoda plýtvat jídlem. Pokud vám zbylo trochu masa,
nebo grilované zeleniny, zkuste si je dát ještě k večeři na opečený chléb
a dochutit je skvělými majonézami Hellmann’s.

BBQ CHLEBY
SUROVINY:
Plátky/kousky grilovaného masa
Salát, například rukola
Hellmann’s omáčka nebo nová
Majonéza s olivovým olejem
Chilli
Cibulka
Bylinky dle chuti
Pečivo

HELLMANN‘S OMÁČKA
MED A HOŘČICE*

MAJONÉZA
S OLIVOVÝM OLEJEM

POSTUP:
Chléb opečeme na grilu nebo na pánvi s trochou oleje. Mezitím si nakrájíme
maso nebo zbylou grilovanou zeleninu, chilli, cibulku a bylinky dle chuti. Opečený
chléb pomažeme prémiovou majonézou Hellmann’s, poklademe kousky masa,
salátu, cibule, bylinek a chilli.

JÍDLO JE PŘÍLIŠ DOBRÉ NA TO, ABY SE JÍM PLÝTVALO.
*V prodeji ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.

/ advertorial

ial

inzerce

KVALITA POD DOHLEDEM JIŽ 6. GENERACE
ŘEZNICKÉ RODINY PILČÍKŮ
Ve vybraných
prodejnách Albert.

inzerce
Recke jogurty_5%_inzerce_217x122,5_02.indd 1
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Podpořte nás a vysaďme sPolečně NoVÝ leS. Více na www.novy-les.cz
ZAVAZUJEME SE VYSADIT
KAŽDÝ DEN TRVÁNÍ AKCE
ZASADÍME 25 STROMŮ

KUPTE ALESPOŇ
2 VÝROBKY

PODPOŘÍTE
NÁŠ PROJEKT!

CHCETE ZASADIT
SVŮJ STROM?

JDĚTE NA WWW.NOVY-LES.CZ
A REGISTRUJTE SE!

Akce probíhá ve všech supermarketech a hypermarketech Albert od 20. 5. do 25. 8. 2020. Více informací na www.novy-les.cz.
inzerce
15:37

Od mistruˇ
reznického
ˇ
remesla
Originální Váhalova
šunka krájená, 100 g
Pečený bochník

K dostání ve vybraných prodejnách Albert

inzerce

NOVÉ NAVENEK,
STEJNĚ SKVĚLÉ UVNITŘ.
DOBŘE DĚLÁŠ!
ALPRO

• JE PLNÉ ZDRAVÝCH NENASYCENÝCH TUKŮ
• PŘEDSTAVUJE KVALITNÍ ZDROJ ROSTLINNÝCH BÍLKOVIN
• OBSAHUJE VITAMÍNY B A D NA PODPORU IMUNITY
• NEOBSAHUJE LAKTÓZU, LEPEK ANI GMO

Obrázky jsou pouze ilustrační. Obaly produktů v obchodech se mohou lišit. Alpro kávový nápoj je dostupný pouze na prodejnách Albert Hypermarket.

KÁVY
PŘICHÁZEJÍ
I K VÁM DOMŮ

S

TI A

VYHRA J RENTU

30 000 Kč
10 LET

MĚSÍČNĚ
PO DOBU

Už jen do

30. června!

UŽIJ SI
BOHATŠÍ ŽIVOT!
Jak se s tát rentiérem zjis títe na www.nescafe.cz

h
u
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ť
í
l
é
ž
ta
ě
v
S
Vyzkoušejte

skvělé lívanečky
s náplní

Recept zde

K dostání ve vybraných Albert hypermarketech a supermarketech.
inzerce
TI Albert magazin 217x122,5 03.indd 1

11.05.20 14:54

V Y H R A J T E 15 0 x
PA R N Í N A PA Ř OVAČ T E FA L

... OC HUTNE JTE NOVOU REC EP TURU

KUPTE 3 JAKÉKOLIV BALENÍ KAPSLÍ
A VYHRAJTE 150x PARNÍ NAPAŘOVAČ ODĚVŮ TEFAL
SOUTĚŽ PROBÍHÁ NA VŠECH HYPERMARKETECH A SUPERMARKETECH ALBERT 27. 5. – 23. 6. 2020, VÍCE INFORMACÍ NA WWW.DOLCE-GUSTO.CZ
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Originální a exkluzivní řada

MORAVIAN COLLECTION
Vína, na jejichž výrobu a ﬁnalizaci na Moravě osobně a pečlivě dohlížíme.
Výběr vína řady MORAVIAN COLLECTION v našich prodejnách je zároveň
setkáním s vysokou kvalitou jednotlivých odrůd, typických pro danou
podoblast, s jejich čitelností a noblesou.

Moravská vína mě již velmi dlouho
svou kvalitou okouzlují.
Doufám, že i Vás potěší tato originální
kolekce z prestižních vinařství,
kterou jsme pro Vás vybrali.

Martin Pastyřík

Prezident Asociace Sommelierů ČR

Ochutnejte exkluzivní vína
od předních moravských vinařů
z této originální ucelené kolekce,
kterou naleznete pouze v obchodech
Albert. Stojí to za to!

Vlastimil Vávra

Category Manager Wine
a sommelier pro prodejny
Albert v ČR.

K dostání ve vybraných
prodejnách Albert.

Alk. 2 % obj.

S PIVEM NÁS
BAVÍ COOL

Určeno starším 18 let. Vychutnávejte zodpovědně. Děkujeme.

MALINKO NOVĚ
S BORŮVKOU
OSVĚŽ SI DEN

*Ak

CESTUJ PO SVÉM DO ČESKÝCH HOTELŮ A PENZIONŮ
Vyhraj jeden z 40 poukazů na ubytování v hodnotě 5000,- Kč
Hotel Techtex

Stará plynárna
(Hřensko)

(Hostinné)

Golf resort club

Hotel Amálka Hotel Alwin
(Mělník)

(Dříteč)

K
ru

(Chlumec nad Cidlinou)

Hotel Palcát
(Tábor)

Naše hospoda Zlatá husa
(Jindřichův Hradec)

Restaurace a Penzion
u Johana
(u Luhačovic)

Nakup min. 4x jakýkoliv Staropramen v plechu, pošli soutěžní SMS, uschovej si účtenku
a hraj o jeden z poukazů v hodnotě 5 000,- Kč do hotelů a penzionů Staropramen.
Ubytování si můžeš vybírat na našich webových stránkách. Pokud Tě vylosujeme,
výběr je na Tobě. Soutěž probíhá od 10.6. do 23.6.2020 exkluzivně v prodejnách Albert.
Více informací a úplná pravidla najdeš na www.staropramen.cz/soutez.
* Vyobrazení soutěžních výrobků je pouze ilustrační.
Vychutnávejte zodpovědně. Děkujeme.
Soutěž je určená pro osoby starší 18 let.

Do
o

NYNÍ
ZA AKČNÍ
CENY*

Zažijte

SVĚŽÍ
DOTEK
PŘÍRODY
NYNÍ
ZA AKČNÍ
CENY*

*Akce platí na vybrané produkty v hypermarketech a supermarketech Albert.
inzerce

NOVINKA

360˚
zvlhčující
proužek

NYNÍ
ZA AKČNÍ
CENY*

Moje pokožka.
Taková, jakou ji chci.

na vybraných hypermarketech Albert

Dokonalé
oholení

Vylepšený
5 čepelek
ošetřující elixír

*

Kovová
rukojeť

NYNÍ
ZA AKČNÍ
CENY*

16978 STB CRAFT ZLT0.0 inz Albert magazin 217x122,5.indd 1
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TO NEJLEPŠÍ Z KUBY

9:49

HAVANA CLUB
WWW.HAVANACLUB.CZ
PIJTE S ROZUMEM

Havana Club Anejo 7 Anos a Havana Club Anejo Especial
jsou v prodeji v prodejnách Albert Hypermarket.

J

VYHRAJ
5× TV

Kup jakékoli TUC

Uschovej si účtenku
a nahraj ji na
www.vyhrajstuc.com

LÍSTKY
DO KINA

Vyhraj TV

nebo lístky do kina

Soutěž trvá od 1. 7. do 31. 7. 2020. Více na www.vyhrajstuc.com.
inzerce

OCHUTNEJTE
JACOBS BARISTA
EDICI

ZRNKOV
VÁ KÁV
VA

100% ARABIKA
POMALÉ PRAŽENÍ

ML
LETÁ
Á KÁ
ÁVA
A

RO
OZPUS
U TNÁ
Á
S PŘÍDAVKEM
MLETÉ KÁVY

CAPP
PUC
U CINO
O

JAKO Z KAVÁRNY

K dostání na vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.

TIP NA LÉTO
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 Sirup pro přípravu

ledového čaje

 S extraktem

z pravého černého
a zeleného čaje

 7,7 litrů osvěžení

v jedné láhvi

 Bez konzervantů,

umělých barviv,
sladidel

a zahušťovadel

K dostání na vybraných prodejnách Albert.

o

.

K UP 3 ×

!
J
A
R
H
Y
V
A
Soutěž probíhá od 27. 5. do 30. 6. 2020 na všech
hypermarketech a supermarketech Albert.
Více informací na letáčku v prodejně nebo na www.nestle.cz.

Kup
3× jakékoliv
bonbony JOJO.

Pošli SMS
s údaji
z účtenky.

Vyhraj!

inzerce

S láskou k chuti
těstoviny se speciálně
upraveným povrchem
určené k omáčkám

www.adriana.cz

RE

NOVÝ ANTIPERSPIRANT
PRO INVISIBLE

V

S

* K DOSTÁNÍ VE VYBRANÝCH HYPERMARKETECH

Kuchyňské utěrky
Zewa Premium

Víceúčelové s Power-X strukturou

ŠPINAVÁ
OKNA?

ŠPINAVÁ
KUCHYNĚ?

LOVATE
YK

Ý
LN

REC

ŠPINAVÉ
SKVRNY?

OBAL

inzerce

libovolné
1. Nakupte
výrobky Pedigree ,
®

Zdravé zuby,
dobrý život

Perfect FitTM pro psy
a Cesar® nad 99 Kč

VYHRAJTE
ROČNÍ
ZÁSOBU
ČESKÉ JEDNIČKY
V POCHOUTKÁCH
PRO PSY*

účtenku
2. Nahrajte
na webovou stránku
www.pronasemazlicky.cz
roční
3. Vyhrajte
zásobu péče o zuby
Pedigree®
DentaStixTM

Soutěž probíhá od 20. 5. do 16. 6. 2020 na všech hypermarketech a supermarketech Albert.
Úplná pravidla soutěže naleznete na www.pronasemazlicky.cz.

**Odhad společnosti Mars Czech s.r.o. vycházející částečně z reportovaných dat spol. Nielsen
v kategorii Care&Treats v prodané hodnotě za období červenec 2018 – červen 2019
v České republice. (Copyright © 2019, The Nielsen Company.)

SLADKÁ TEČKA

MÁME
ZAVAŘENO
Jak na domácí
marmelády a džemy
Když je venku krásně a ovoce pomalu
začíná dozrávat, je čas na zavařování.
Zakonzervujete tak ovoce i chuť léta.

ZÁKLADNÍ RECEPT
NA ZAVAŘOVÁNÍ:
1. P
 řipravte si čisté sterilizované sklenice,
velký zavařovací hrnec, utěrku, stěrku
a případně kleště na vyndání horkých
sklenic z hrnce.
2. Vodu do hrnce vlijte zhruba do poloviny.
Hladina vody by po naplnění sklenicemi
měla dosahovat k hladině džemu.
3. Při zavařování postupujte vždy opatrně
a sklenice po vyjmutí otočte dnem
vzhůru. Takto nechte zcela vychladnout.
4. Správně zavařený džem vydrží
minimálně 1 rok uskladněný v suchu
a temnu.

NEKTARINKOVÁ
KLEVELA
S BOURBONEM

JAHODOVÝ
DŽEM

RAJČATOVÝ
DŽEM
S CHILLI

CITRUSOVÁ
MARMELÁDA
LESNÍ DŽEM
BEZ CUKRU
70
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SLADKÁ TEČKA

JAHODOVÝ
DŽEM
1

litr

45
min

+8

hod
chladnutí

VEGAN

SUROVINY:
800 g jahod
375 g cukru krupice
1 bio citron

POSTUP:
1. Nakrájené a očištěné
jahody rozmixujte.
Posypte cukrem a přidejte
nastrouhanou kůru a 2 lžíce
šťávy z citronu. Důkladně
promíchejte a vlijte do
hrnce. Přiveďte k varu
a nechte lehce probublávat
20 minut.
2. Poté zkuste test želírování
na polévkové lžíci. Namočte
ji v džemu a nechte trochu
vychladnout. Džem by
měl na lžíci držet takzvaně
pohromadě, neměl by moc
rychle kapat.

3. V zavařovacím hrnci
přiveďte vodu k 95 °C.
Sklenice si připravte na
složenou utěrku a plňte asi
3 cm pod okraj. Uzavřete,
vložte do hrnce a zavařujte
10 minut. Vypněte sporák
a nechte ještě 5 minut
v hrnci dojít.
4. Pomocí utěrky nebo kleští
sklenice vyjměte a nechte
vychladnout dnem vzhůru.

Pokud máte v zavařeninách raději větší
kousky ovoce a nechcete
jen jahodové pyré, rozmixujte jahody
pouze zlehka nebo je nakrájejte na malé
kousky.

70_75_AM_0620_SLADKA_TECKA_v12.indd 71

71

19.05.20 11:23
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RAJČATOVÝ
DŽEM s chilli
1

litr

130
min

+8

hod
chladnutí

BEZ

laktózy

SUROVINY:
1 kg rajčat
400 g cukru krupice
80 ml bílého vinného octa
šťáva z 1 citronu
2 chilli papričky
2cm kus zázvoru
3 stroužky česneku
1 lžíce rybí omáčky
1 lžička soli

POSTUP:
1. Všechny suroviny dejte do
hrnce a přiveďte k mírnému
varu. Za občasného
míchání redukujte 1 hodinu
a 30 minut. Poté nechte
15 minut odpočinout. Pro
dosažení jemné textury
promixujte tyčovým
mixérem, ale není nutné.

2. Džem plňte do sklenic
a zavařte ve vodě mezi
80–90 °C 20 minut.
3. Pomocí utěrky nebo kleští
vyjměte a nechte zcela
vychladnout dnem vzhůru.

Nejlepší je použít rajčata, která
jsou již velmi zralá, tedy na omak
trochu měkká.
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Klevela je v podstatě
řidší džem plný šťávy
z rozvařeného ovoce.

NEKTARINKOVÁ
KLEVELA
s bourbonem
1

litr

80
min

+8

hod
chladnutí

VEGAN

SUROVINY:
1 kg nektarinek
150 ml vody
200 g cukru krupice
100 ml kvalitního
bourbonu

POSTUP:
1. Nektarinky očistěte a nakrájejte na kostičky.
Vložte do hrnce a lehce podlijte vodou.
Zakryjte a přiveďte k varu. Ovoce vařte na
mírném ohni za občasného míchání 45 minut.
Rozvaří se na hustší kaši.
2. Zasypte cukrem a ještě 10 minut provařte.
Zvyšte plamen, vlijte bourbon a nechte rychle
vyvařit alkohol.
3. Takto připravenou klevelu plňte do sklenic.
Uzavřete, otočte dnem vzhůru a nechte
vychladnout. Poté uchovávejte v lednici.
Případně lze sklenice 20 minut zavařit.
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CITRUSOVÁ
MARMELÁDA
1

litr

100
min

+8

hod
chladnutí

VEGAN

SUROVINY:
2 pomeranče
1 grep
2 citrony
500 g cukru krupice
450 ml vody
špetka soli

POSTUP:
1. Citrusy pořádně očistěte
houbičkou pod horkou
vodou a dobře osušte.
Následně oloupejte pomocí
škrabky kůru s co nejmenším
množstvím bílé vrstvy slupky.
2. Oloupanou kůru nakrájejte
na co nejjemnější proužky.
Poté oloupejte menším
nožem i bílou část a té se
zbavte.
3. Z citrusů opatrně vykrájejte
měsíčky dužiny bez jakékoli
slupky a pecek. Pokrájejte.
4. Spolu s kůrou, šťávou
z citrusů puštěnou během

krájení, cukrem, vodou
a solí vložte do hrnce.
Přiveďte k varu a nechte
za občasného míchání
probublávat 1 hodinu.
Pokud na hladině vznikne
pěna, odeberte ji lžící.
5. Marmeládu přendejte do
čistých sklenic a v hrnci
s vodou o teplotě 95 °C
zavařujte 10 minut.
6. Pomocí utěrky nebo kleští
vyjměte a nechte zcela
vychladnout dnem vzhůru.

Marmeládu vyladí trocha
nastrouhaného zázvoru,
který se k citrusům perfektně hodí.
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LESNÍ DŽEM
bez cukru
1

litr

35
min

VEGAN

SUROVINY:
188 g malin
188 g ostružin
215 g borůvek
250 g rybízu
250 g jahod
75 ml vody
80 g chia semínek

POSTUP:
1. Omyté jahody pokrájejte.
2. Všechno očištěné ovoce
dejte do hrnce a podlijte
vodou. Přiveďte k varu a za
občasného míchání nechte
30 minut probublávat.
Nakonec vsypte chia
semínka a povařte ještě
3 minuty.

3. Po uvaření přelijte do
sklenic. Uzavřete a nechte
vychladnout dnem vzhůru.
Uchovávejte v lednici.
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