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léto klepe na dveře a s ním spojené zážitky, št̓avnatá 
chut̓ ovoce, vůně táboráku i songy, které nám každé 
léto navodí tu pravou prázdninovou náladu  
a atmosféru.  ̋Jó, třešně zrály… tu kytáru jsem koupil 
kvůli tobě… mám malý stan...“
… A k tomu patří i další z Albertových hitů na gril: 
bio burger i pstruh pečený na ohni nebo  ̋sýr si dám, 
sýr si dám, zeleninu zrovna na gril pokládám, už 
masa měl jsem dost, dnes griluju sýr pro radost…“.
Pro červnové číslo jsme zakotvili v kempu u řeky, 
vytáhli kytaru, rozpálili rošt a přinesli řadu inspirace 
na zajímavé recepty z ohně i grilu.
Prázdniny jsou za rohem a každý školák si zaslouží 
odměnu, třeba veselé housenky a motýly jako z letní 
louky nebo mozzarellové berušky, které vás čekají 
v rubrice Zdravá 5. A k pořádné oslavě se hodí také 
nějaké překvapení, třeba dort! Jak připravit těsto  
i sladkou náplň a jak dort dozdobit, vás naučíme 
krok za krokem na závěr červnového čísla. 
Při cestování po Česku objevíte tentokrát speciality 
z pravé plzeňské restaurace, které chutnají v horkých 
dnech s vychlazeným pivem, a v rubrice Stojí za to 

jíst lépe řadu zdravých a nápaditých tipů na 
stůl, když u dveří zazvoní návštěva.

To jsou hity léta, které s Albertem 
roztančí každého a naladí na tu pravou 
prázdninovou vlnu. 

Naši milí zákazníci, 

Váš Albert

https://www.reklamama.cz/
mailto:albertmagazin@albert.cz
https://www.butlers.cz/
https://www.instagram.com/albertceskarepublika/?hl=en
https://www.facebook.com/albertceskarepublika/
http://www.albert.cz/magazin-albert
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S aplikací Můj Albert nyní získáte 
ještě více výhod. Pro všechny, kteří 
mají staženou naši věrnostní aplikaci, 
nabízíme od 9. 6. do 6. 7. originální 
půllitr Pilsner Urquell za výjimečnou 
cenu 39,90 Kč. Pozor, nabídka je 
omezena do vyprodání zásob!

Půllitry  
Pilsner Urquell
SE SLEVOU 50 %

APLIKACE MŮJ ALBERT

STAHUJTE ZDE:

UŠETŘÍTE VÍC A ZA 

ZDRAVÉ  

JÍDLO  

NEJVÍC

ORIGINÁLNÍ PŮLLITR 
ZÍSKEJTE SE SLEVOU 

–50 %
POUZE S APLIKACÍ MŮJ ALBERT 

Platnost akce od 9. 6. do 6. 7. 2021 
nebo do vyprodání zásob. Max. 2 ks na osobu.

Červnové novinky v Albertu jsou plné léta. Na nákup 
můžeme dojet na nové elektrokoloběžce, koupit k tomu 
zmrzlinu nebo džusíky, a navíc s aplikací získat i pravé 

plzeňské půllitry. A pokud chcete žít ještě víc ekologicky, 
přineste si do Albertu své vlastní sáčky na ovoce a zeleninu, 

protože u nás podporujeme udržitelnost.

Letní zprávy
Z ALBERTU

Albert džusík  
jablko 100%

Albert jogurt 
bílý natur

Albert müsli 
s ořechy

Albert piškoty 
klasické

Albert džusík  
multivitamin 100%

Albert džusík  
pomeranč 100%

Léto je tady a je potřeba 
myslet na pitný režim. Děti 
si díky praktickým džusům 
v krabičce doplní ve škole 
nebo na výletě tekutiny 
a osvěží se. Navíc si mohou 
vybrat svůj oblíbený: 
pomerančový, multivitamin 
nebo jablko, ale všechny se 
100 % ovoce.

100% džusíky  
NEJEN PRO DĚTI!

NOVÉ PRODUKTY

V Albertu můžete každý den nakoupit lépe a za méně. Přijďte 
se přesvědčit s našimi MAXI produkty, které jsou nejenom 
opravdu VELKÉ, ale také praktické, a ještě navíc i výhodné!

Naše MAXI 
NABÍDKA ROSTE

ALBERT DOPORUČUJE

POUZE PRO STARŠÍ 18 LET 
www.napivosrozumem.cz18+

Zprávy
Z ALBERTU
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ROZJEĎTE TO EKO!

Albert zmrzlina čokoláda

Albert zmrzlina lesní plody

Albert zmrzlina tiramisu

Osvěžte se v horkých 
letních dnech zmrzlinou 
z Albertu. Užijte si polední 
pauzu s kolegyní podle 
vašich představ a ke 
kávě si dopřejte vynikající 
smetanovou zmrzlinu 
s příchutí tiramisu, lesní 
ovoce nebo čokoláda. 
Bez výborné zmrzliny se 
neobejdou ani letní oslavy 
či grilování.

Zmrzliny  
pro horké léto
Z ALBERTU

NOVÉ PRODUKTY

Cena 7999,-

Akční cena  

5499,-
Sleva 31 %

V Albertu klademe důraz na recyklovatelnost. 

O eliminaci plastového odpadu v Albertu 
přemýšlíme po celou dobu cesty výrobků od 
dodavatelů až k našim zákazníkům, to znamená 
nejen v obchodech, ale také při skladování 
a logistice. Dlouhodobě a ve spolupráci 
s našimi dodavateli hledáme obaly s co nejnižší 
ekologickou zátěží, které splní požadavky 
zákazníků na pohodlí a zároveň budou také 
naplňovat přísné hygienické požadavky při 
prodeji potravin. Například u ovoce a zeleniny 
proto nahrazujeme tam, kde je to možné, plasty 
papírem. Našim zákazníkům umožňujeme využít 
vlastní sáčky na ovoce, zeleninu nebo pečivo. 
K ohleduplnosti k přírodě a eliminaci plastů 
motivujeme zákazníky také v našich věrnostních 
kampaních, například v aplikaci Můj Albert. 

Méně

ALBERT POMÁHÁ

PLASTU

Albert džusík  
pomeranč 100%

Elektrokoloběžka eSkoter FS08

• Velikost (složená):  
108 × 43 × 49 cm

• Velikost (rozložená):  
108 × 43 × 114 cm

• Bezdušná 8,5“ kola
• Výkon motoru 250 W

• Nosnost 100 kg
• Maximální rychlost  

25 km/h
• Doba nabíjení 3–4 h
• Dojezd 12–15 km
• Baterie 6 Ah
• Hmotnost 15 kg

Zapomeňte na auto nebo autobus a na léto 
si pořiďte elektrokoloběžku. Je ekologická 
a přitom svižná, snadno se nabíjí a její 
provoz vás stojí jen cenu elektřiny. Oproti 
běžnému kolu má nižší váhu a je skladnější.

Elektrokoloběžka 
JEZDĚTE V LÉTĚ  
EKOLOGICKY

NOVÉ PRODUKTY

Koloběžka je k dostání pouze v hypermarketech Albert.

ZPRÁVY  
Z ALBERTU
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Konečně jsme tu, nové se svou jemnou tenkou slupkou. Jako rané 
máme méně škrobu a můžete nás vařit nebo péct přímo se slupkou. 
Tím si i uchováme více vitaminů a minerálů. Jen nás dobře očistěte 

nožem pod tekoucí vodou nebo odrhněte špínu kartáčkem.

To nejlepší 
NAJDETE TAM, KDE ŽIJETEBramko Semice 

V ALBERTU 
OCHUTNÁTE RANÉ 
BRAMBORY Z POLABÍ

Jsme pyšní na to, že 
v Albertu podporujeme 
lokální pěstitele, a tak 
na svém talíři můžete už 
nyní v červnu ochutnat 
rané brambory přímo od 
českého dodavatele z Polabí, 
společnosti BRAMKO CZ, 
která se už po desetiletí 
specializuje na pěstování 
brambor i další zeleniny.  
O kvalitě čerstvé zeleniny na 
váš stůl svědčí i certifikáty 
GLOBALGAP, HACCP 
a osvědčení IPZ, které 
družstvo získalo.

>   Víte, že když jsme 
rané, obsahujeme 
hodně draslíku   
a vitamínu C?

>   Ve slupce rády pukáme, protože obsahujeme 
mnoho vody. Můžete nás proto před 
vařením propíchnout ostrou špejlí na špízy. 
Výtečné jsme pečené se slupkou v troubě 
jen se solí, máslem a čerstvou petrželkou.

Jak nás uvařit:

8
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SUROVINY:
1 200 g raných brambor
150 g červené cibule
30 ml olivového oleje
250 g skyru
3 snítky čerstvého kopru
pepř
6 snítek čerstvého rozmarýnu
2 lžičky hrubozrnné soli

POSTUP:
1.  Brambory dobře kartáčkem 

očistěte, vložte do vroucí vody 
a vařte 10 minut. Vychladlé 
brambory rozpulte a oloupanou 
cibuli nakrájejte na měsíčky. 
Připravte si špejle a střídavě na 
ně napichujte brambory  
a měsíčky cibule podle fotky.

2.  Špízy položte na tác a pokapejte 
olivovým olejem. Pak je přendejte 

na rozpálený gril a opékejte  
z každé strany 6 minut.

3.  V misce smíchejte skyr nebo 
řecký jogurt, nakrájený kopr  
a pepř a zalijte troškou olivového 
oleje.

4.  Těsně před podáváním přidejte 
kousky čerstvého rozmarýnu  
a posypte jím brambory spolu  
s hrubozrnnou solí.

GRILOVANÉ RANÉ 
BRAMBŮRKY  
s koprovým dipem

4
porce

40
min

VEGET
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Léto plné energie! 
Vaše pravidelná dávka 

rychlých a jednoduchých 
receptů je tentokrát 

plná šťávy a čerstvého 
ovoce a zeleniny, které 

mají právě svoji sezonu.

STAHUJTE ZDE:

DALŠÍ ŠŤAVNATÉ 
RECEPTY  
NAJDETE
V APLIKACI

Rychlé 
RECEPTY

10

Rychlé recepty
 DO  
30 MINUT

Šťavnaté
a fresh

TRŽNICE U ALBERTA:
ZELENINA
450 g hrachových lusků
4 šalotek 
1 zelená chilli paprička 
1 ½ salátové okurky NP Bio
6 rajčat
2 sladké papriky NP Bio
2 stroužky česneku
200 g mixu cherry rajčat
½ pórku
½ cukety
4 žampiony zahradní Albert
150 g baby špenátu
400 g raných brambor
250 g cherry rajčat Albert 
Excellent

OVOCE 
2 avokáda
1 limeta
2 citrony 

BYLINKY
2 ½ hrsti čerstvého koriandru 
1 hrst čerstvé máty
2 ½ hrsti čerstvé bazalky
2 snítky čerstvého kopru 
1 hrst čerstvé petrželky 
1 hrst čerstvého tymiánu

MLÉČNÉ VÝROBKY:
100 g čerstvého 
smetanového sýra
70 g sýra Grana Padano 
200 ml plnotučného mléka 
40 g parmazánu
1 vejce

MRAŽENÉ A CHLAZENÉ:
1 listové těsto

SPÍŽ: 
OCHUCOVADLA 
2 lžíce medu 

KOŘENÍ 
sůl, pepř

TRVANLIVÉ 
13 lžic olivového oleje
120 ml kokosového mléka 
400 g špaget Albert
30 g ančoviček
2 lžičky kaparů ve 
slanokyselém nálevu

Nákupní seznam
Z ALBERTU

Fotografie: Lucie Čermáková 
Foodstyling: Zuzana Štěpničková   
Text: Adéla Srbová

https://www.albert.cz/aplikace


1 porce obsahuje: ENERGIE: 318 kcal, 16 % / SACHARIDY: 13 g, 5 % / TUKY: 28 g, 44 % / BÍLKOVINY: 6 g, 9 %

KREDIT
NAVÍC1

OKURKOVÉ 
GAZPACHO
s avokádem a hráškem
SUROVINY:
450 g hrachových lusků
2 avokáda
1 šalotka
1 zelená chilli paprička
2 lžíce olivového oleje 
1 salátová okurka NP Bio
1 ½ hrsti čerstvého koriandru
1 limeta
500 ml vody
120 ml kokosového mléka
sůl, pepř
1 hrst čerstvé máty

POSTUP:
1.  Hrášek vyloupaný z lusků propláchněte vodou, 

pár kuliček dejte stranou na ozdobu a zbytek 
přesypte do mixéru.

2.  Avokáda rozpulte, zbavte pecky, vyloupněte lžící 
a nakrájejte na kostky. Očistěte šalotku, chilli 
papričku a rozpůlené je přidejte do mixéru a vše 
přelijte olejem. 

3.  Z omyté okurky nastrouhejte pár plátků na ozdobu, 
zbytek nakrájejte na kostky a přidejte ke směsi  
i s čerstvým koriandrem, šťávou z limety, vodou  
a kokosovým mlékem. 

4.  Vše spolu pořádně rozmixujte na krémovou 
konzistenci. Pak ochuťte solí a pepřem.

5.  Podávejte zakápnuté pár kapkami olivového oleje  
a ozdobené čerstvou mátou, plátkem okurky a hráškem.

Gazpacho nechte před 
podáváním chvilku vychladit 
v lednici.
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RYCHLÉ RECEPTY

1 KREDIT
ZA KAŽDÝ 
PRODUKT 

BIO A NATURE‘S 
PROMISE

4
porce

25
min

JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept.

albert.cz/videorecepty

VEGAN

https://www.albert.cz/videorecepty


1 porce obsahuje: ENERGIE: 202 kcal, 10 % / SACHARIDY: 17 g, 7 % / TUKY: 13 g, 21 % / BÍLKOVINY: 4 g, 6 %12

RYCHLÉ RECEPTY

CUKETOVÝ SLANÝ KOLÁČ
s žampiony a sýrem

1
koláč

30
min

SUROVINY:
1 listové těsto 
100 g čerstvého 
smetanového sýra
2 lžíce medu
½ pórku
½ cukety
4 žampiony zahradní 
Albert
1 citron
1 lžíce olivového oleje 
sůl, pepř
1 vejce
2 snítky čerstvého 
kopru

POSTUP:
1.  Rozprostřete listové těsto, ukrojte z něho co největší čtverec 

a zbytek těsta schovejte na zdobení. V misce smíchejte sýr 
s medem a potřete listové těsto. 

2.  Očistěný pórek nakrájejte na tenká kolečka, cuketu  
a žampiony na tenké plátky. Všechnu zeleninu vyskládejte 
do kruhů na listové těsto. Zakapejte citronovou šťávou  
a olivovým olejem, osolte a opepřete. 

3.  Kraje listového těsta složte kolem dokola směrem dovnitř 
tak, aby vám vznikl cca 2–3 cm široký okraj do kruhu. 
Rozmíchejte vejce a mašlovačkou jím potřete okraje. Ze 
zbytku listového těsta vykrájejte lístky a rozšlehanými vejci 
je nalepte na okraj koláče a ještě potřete i ty.

4.  Koláč vložte do trouby vyhřáté na 190 °C a pečte 15 minut 
dozlatova. Po upečení ozdobte čerstvým koprem a můžete 
ještě zakápnout citronem.

VEGET



ZAPEČENÉ RANÉ 
BRAMBŮRKY 
s ančovičkami a cherry rajčaty

SUROVINY:
400 g raných brambor
2 lžíce olivového oleje
sůl, pepř
1 hrst čerstvého tymiánu
250 g cherry rajčat Albert 
Excellent
30 g ančoviček
2 lžičky kaparů ve 
slanokyselém nálevu

POSTUP:
1.  Dobře omyjte brambory ve slupce, dejte je 

do hrnce s vroucí vodou a povařte 10 minut. 
Brambory slijte a opatrně rozpulte.

2.  Do pekáčku o velikosti 20 × 30 cm vložte půlky 
brambor, pokapejte je olivovým olejem, osolte, 
opepřete a přidejte čerstvý tymián. Mezi 
brambory vložte omytá a rozpůlená cherry 
rajčata, ančovičky a posypte kapary.

3.  Pečte v troubě předehřáté na 200 °C 15 minut, 
až budou rajčátka pěkně opečená. Ozdobit 
můžete ještě lístky petržele.

RYCHLÉ RECEPTY

13

4
porce

30
min

1 porce obsahuje: ENERGIE: 168 kcal, 8 % / SACHARIDY: 23 g, 9 % / TUKY: 7 g, 11 % / BÍLKOVINY: 5 g, 7 %

BEZ
lepku

13



RAJČATOVÁ STUDENÁ 
POLÉVKA s paprikami

SUROVINY:
2 sladké papriky NP Bio
6 rajčat
½ okurky
1 šalotka
2 stroužky česneku
4 lžíce olivového oleje
1 citron
sůl, pepř
1 hrst čerstvé bazalky
200 g mixu cherry rajčat 

KREDIT
NAVÍC1

POSTUP:
1.  Všechnu zeleninu dobře omyjte a očistěte. Rajčata, okurku  

a 1 papriku nakrájejte na kostičky, oloupanou šalotku a česnek 
nadrobno. Vše spolu v míse promíchejte a vsypte do mixéru, 
zalijte olejem a ochuťte šťávou z citronu. 

2.  Promixujte, až vznikne hladký krém. Dochuťte solí a pepřem.
3.  Mezitím nasekejte bazalku, nakrájejte na plátky omytá cherry 

rajčata a zbylou papriku na drobné kostičky.
4.  Hotovou polévku podávejte vychlazenou, ozdobenou čerstvou 

bazalkou, kousky papriky, cherry rajčátky a pár kapkami 
olivového oleje.

14

RYCHLÉ RECEPTY

4
porce

30
min

1 porce obsahuje: ENERGIE: 171 kcal, 9 % / SACHARIDY: 14 g, 5 % / TUKY: 13 g, 21 % / BÍLKOVINY: 3 g, 4 %14

VEGAN



1 porce obsahuje: ENERGIE: 606 kcal, 30 % / SACHARIDY: 36 g, 14 % / TUKY: 44 g, 70 % / BÍLKOVINY: 19 g, 27 %

LETNÍ ŠPAGETY  
s bylinkovošpenátovou omáčkou

4
porce

30
min

SUROVINY:
150 g baby špenátu 
1 hrst čerstvého koriandru
1 hrst čerstvé petrželky
1 hrst čerstvé bazalky
70 g sýra Grana Padano
4 lžíce olivového oleje 
2 šalotky
200 ml plnotučného mléka
sůl
400 g špaget Albert
40 g parmazánu
snítka bazalky

POSTUP:
1.  Do mixéru vložte omytý baby špenát, koriandr, petrželku, 

bazalku, nakrájený sýr Grana Padano a rozmixujte dohladka.
2.  Na pánvičce rozehřejte olej a přidejte očištěné a na kostičky 

nakrájené šalotky. Po orestování přilijte mléko a přiveďte 
k varu. Sundejte z plotny a přidejte bylinkovošpenátovou směs. 
Vše rychle promíchejte, až se ingredience spojí. 

3.  Do hrnce vlijte vodu na uvaření těstovin. Vodu osolte  
a přiveďte k varu. Špagety uvařte dle návodu na obalu. 

4.  Uvařené těstoviny podávejte přelité omáčkou a ozdobené 
hoblinami parmazánu a lístkem bazalky.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 633 kcal, 32 % / SACHARIDY: 80 g, 31 % / TUKY: 23 g, 37 % / BÍLKOVINY: 26 g, 37 %

VEGET

RYCHLÉ RECEPTY

15



Fotografie: Lucie Čermáková, Anthony The Anh Nguyen
Foodstyling: Adéla Srbová, Bára Nosková Mosorjaková
Text: Adéla Srbová, Naďa Fidrmucová
Nádobí a dekor: Butlers

A jsou tu další z Albertovy dvacítky hitů na gril, které tentokrát rozjedeme v kempu. 
Zapomeňte na polévky z pytlíku nebo konzervy, těm už odzvonilo, ale rozpalte gril na plné 
pecky. „Sýr si dám, sýr si dám, zeleninu zrovna na gril pokládám,“ to je hit letošního léta, 

tak si dejte výborný tempeh, oštiepok nebo pstruha přímo z ohně. Uvidíte, že v přírodě a po 
pořádném výletu chutná dvakrát lépe.

16

Rozpalte to naplné pecky

TOP HITY
NA GRIL 2 

V KEMPU

Grilovací
SPECIÁL

Č. 2



BEZ
lepku

JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

SUROVINY:
4 rajčata
2 listy ledového salátu
½ červené cibule
1 sýr cottage
2 tempehy uzené NP Bio
4 plátky sýra čedar
sůl, pepř

POSTUP:
1.  Velká rajčata omyjte a rozkrojte napůl 

tak, aby vám vznikla hamburgerová 
bulka. Opláchněte listy salátu, cibuli 
oloupejte a nakrájejte na kolečka.

2.  Na spodní část rajčete naneste lžíci 
sýra cottage a na něj položte polovinu 
listu salátu. 

3.  Rozpalte gril, každý tempeh rozkrojte 
na 2 díly, dejte na gril a grilujte z každé 
strany 3 minuty. Na poslední minutu 
dejte na tempehy rozpéct plátek sýra.

4.  Tempeh přendejte na připravený 
burger na salát. Na něj položte pár 
koleček cibule, přiklopte druhou 
polovinou rajčete a podávejte. 17

GRILOVACÍ
SPECIÁL

TEMPEH 
Z GRILU 
v rajčatovém 
burgeru

4
porce

20
min

Ledový salát

Sýr cottage

T empeh
NP Bio

Plátek sýra
čedar

Červená
cibule

Rajče

Rajče

https://www.albert.cz/videorecepty


SUROVINY:
4 pstruzi z Rybího trhu 
Albert
4 lžičky koření na ryby
sůl, pepř
8 snítek čerstvé 
hladkolisté petržele

30 ml olivového oleje
2 bio citrony 
1 pečicí provázek
400 g raných brambor
15 ml slunečnicového 
oleje

POSTUP:
1.  Pstruhy dobře omyjte, zbavte šupin, vnitřností 

a žaber. Břišní dutinu okořeňte směsí na ryby, 
osolte a opepřete. Klacky na opékání 
a provázek namočte do vody. Klacek prostrčte 
ústy a břišní dutinou (viz zobrazení na protější 
straně v bodě 1).

2.  Pstruhy naplňte snítkami petržele 
pokapanými olivovým olejem a plátky 
očištěných citronů (obrázek 2).

3.  Rozdělejte oheň. Rybu svažte provázkem 
pomocí řeznického uzlu. První uzlík zavažte 
u hlavy ryby. Pak volný konec provázku 
protáhněte 2 cm od prvního uzlíku podél ryby 
a přidržte palcem. Poté provázek obtočte 
zespodu kolem ryby a protáhněte smyčkou, 
aby vám vznikl jednoduchý uzlík. Takto 
pokračujte až k ocasu. Každý uzel dobře 
utáhněte (obrázek 3).

4.  Provázek u ocasu ryby několikrát obtočte, 
stáhněte a zavažte pevným uzlem (obrázek 4). 
Zapíchněte kolem ohniště tak, aby pstruzi byli 
asi 30 cm nad plameny. Pstruhy zhruba po 
15 minutách otočte a opékejte stejnou dobu 
z druhé strany.

5.  Mezitím připravte brambory. Omyté 
brambory propíchněte vidličkou a dejte vařit 
do vroucí osolené vody na 12 minut. Pak je 
sceďte, rozkrojte napůl a v pánvičce opečte na 
rozpáleném slunečnicovém oleji dozlatova.

6.  Po upečení sundejte pstruhy z klacků, 
provázky odstraňte, ryby přendejte na tác 
a podávejte s bramborami.

18

GRILOVACÍ
SPECIÁL

PEČENÝ PSTRUH
s bylinkami
na ohni BEZ

lepku
4

porce
45
min

18



Jak připevnit 
pstruha

PŘI PEČENÍ NA 
KLACKU

1.Klacek prostrčte ústy 
a břišní dutinou.

2.
Pstruhy naplňte snít-
kami petržele politými 
olivovým olejem a plátky 
očištěných citronů.

3.
Rybu svažte provázkem 
pomocí řeznického uzlu. 
První uzlík zavažte u hla-
vy ryby. Pak volný konec 
provázku protáhněte 
2 cm od prvního uzlíku 
podél ryby a přidržte 
palcem. Poté prová-
zek obtočte zespodu 
kolem ryby a protáhněte 
smyčkou, aby vám vznikl 
jednoduchý uzlík. Takto 
pokračujte až k ocasu. 
Každý uzel dobře 
utáhněte.

4.Provázek u ocasu ryby 
několikrát obtočte, stáh-
něte a zavažte pevným 
uzlem.

19



Připravte si „nahatý“ burger 
bez pečiva! Místo bulky zkuste 
burger zabalit do listů římského 
nebo ledového salátu.

Tento burger připravíte 
kompletně z bio ingrediencí 
zakoupených v Albertu.

BIO HOVĚZÍ BURGER  
od A do Z

4
porce

30
min

SUROVINY:
170 g sterilované kukuřice NP 
Bio
2 bílé jogurty NP Bio
½ cibule NP Bio
sůl, pepř
4 bio hamburgerové bulky 
z Albertova pekařství
4 hovězí burgery NP Bio
2 rajčata NP Bio
1 camembert NP Bio
2 snítky čerstvé hladkolisté 
petržele

POSTUP:
1.  Kukuřici slijte a smíchejte v misce s bílými jogurty. Cibuli oloupejte 

a nakrájejte najemno. Přisypte do misky, přidejte sůl, pepř 
a smíchejte vše dohromady.

2.  Rozpalte gril. Rozkrojte bulky a ogrilujte je z vnitřní strany. Na gril 
položte burgery a opékejte je 3 minuty z každé strany nebo dle 
preference propečení. 

3.  Rajčata omyjte a nakrájejte na plátky. Těsně před koncem opékání 
nakrájejte camembert na plátky, na každý burger položte dva kousky 
a nechte je zapéct.

4.  Na spodní polovinu bulky do vnitřní strany dejte 2 lžíce kukuřičného 
dresinku. Položte na ni ogrilované burgery, plátky rajčat, petrželku, 
osolte, opepřete, přiklopte vrchní bulkou a burger je hotový.

20

GRILOVACÍ
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Čerstvá bio 
rajčátka

Křupavá bio 
bulka

Bio hovězí 
burger

Bio 
camembert



Zbytky kuřete oberte 
a uschovejte do sendvičů 
na druhý den.

Vyzkoušejte takto připravit 
kuře i doma v troubě.

BEZ
 laktózy

+60
min

odležení

21

GRILOVACÍ
SPECIÁL

PIVNÍ
KUŘÁTKO
z grilu

4
porce

90
min

SUROVINY:
1 Královské kuře Albert
sůl
1 stroužek česneku
3 snítky čerstvého 
koriandru
1 červená chilli paprička
1 lžička sladké mleté 

papriky
1 lžička sušeného 
oregana
10 ml olivového oleje
500ml plechovka 
světlého 10° piva 
pepř

POSTUP:
1.  Kuře omyjte, očistěte od tučných částí 

a odstraňte krk a ocásek. Více osolte zvenku 
i zevnitř. Pak nechte 1 hodinu odležet.

2.  Mezitím připravte marinádu. Očištěný česnek, 

koriandr a chilli papričku nakrájejte nadrobno 
a spolu utřete v misce hranou nože na pastu. 
Pastu přendejte do misky a smíchejte s paprikou, 
oreganem a olejem. Marinádou dobře potřete 
celé kuře. 

3.  Plechovku piva obalte celou do alobalu. Otevřete 
uzávěr a kuře na ni posaďte do svislé polohy.

4.  Rozpalte gril. Kuře položte nastojato do středu 
grilu a přiklopte. Grilujte 1 hodinu či více dle 
velikosti kuřete.

5.  Kuře opatrně přendejte z grilu na plech, nechte 
10 minut odpočinout a pak vyjměte plechovku ven.

6.  Naporcujte tak, že nejdřív odříznete stehna, pak 
křídla a nakonec prsa.



BEZ
lepku

ZMRZLINOVÝ DEZERT  
s lesním ovocem
SUROVINY:
200 g malin
200 g ostružin
200 g borůvek
60 g třtinového cukru

½ citronu
120 ml griotky
1 200 g vanilkové smetanové 
zmrzliny

POSTUP:
1.  Z každého ovoce odeberte 125 g 

a vsypte do kastrůlku nebo ešusu spolu 
s cukrem a šťávou z citronu. Přiveďte 
k mírnému varu a za občasného míchání 

4×
250 ml

20
min

vařte 5 minut. Odstavte z ohně a nechte lehce 
vychladnout.

2.  Poté k ovoci přilijte griotku a promíchejte. Do každé 
sklenice vložte po 2 lžících ovocné směsi. Přidejte 
kopeček zmrzliny, vsypte čerstvé ovoce a postup 
opakujte do zaplnění sklenic. 

3.  Nakonec ještě ozdobte zbylým čerstvým ovocem.

22
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LETNÍ PARFAIT (čti paa·fei)
s grilovanými
broskvemi
SUROVINY:
4 broskve 
50 g mandlí 
4 lžíce ovesných vloček 

1 lžíce chia semínek 
2 bílé jogurty 
4 lžíce medu

POSTUP:
1.  Rozpalte gril. Broskve rozkrojte na poloviny a zbavte pecky. 

Připravené broskve dejte na gril rozkrojenou stranou dolů 
a opékejte asi 2 minuty.

2.  Na pánvi opečte mandle a po vychladnutí je nasekejte. Mezitím 
v misce spolu promíchejte vločky a chia semínka.

3.  Připravte 4 sklenice, do každé dejte ½ jogurtu, pokapejte 
medem, proložte polovinou grilované broskve a opět zalijte 
jogurtem. Nakonec zasypte čtvrtinou vločkové směsi. Nahoru 
položte druhou polovinu broskve, zalijte medem, zasypte 
mandlemi a podávejte.

4
porce

20
min

GRILOVACÍ
SPECIÁL
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VEGET



Sbírejte body a vybavte 
se s Albertem do kempu.

24

GRILOVACÍ
SPECIÁL

SUROVINY:
2 cibule
3 mrkve
3 kořenové petržele

3 stonky řapíkatého celeru
1 pórek
sůl, pepř
50 g vlasových nudlí

POSTUP:
1.  Všechnu zeleninu očistěte a omyjte. Vložte do 

hrnce se studenou vodou a osolte. Vařte nad 
ohněm 30 minut.

2.  Sundejte z plamene, vyndejte kusy zeleniny 
a pokrájené je přidejte zpátky do polévky. Vývar 
dosolte a opepřete dle chuti. Vsypte nudle a nad 
ohněm provařte ještě 2 minuty. 

3.  Podávejte ihned, dokud je vývar ještě horký.

ZELENINOVÝ VÝVAR
s nudličkami 4

porce
40
min

BEZ
 laktózy



Akce platí v prodejnách Albert od 20. 1. do 16. 3. 2021 nebo do vyprodání zásob v jednotlivých prodejnách. 
Podrobnosti naleznete na www.albert.cz/zdrave nebo na informacích prodejen.

Akce platí ve všech prodejnách Albert od 12. 5. do 3. 8. 2021 nebo do vyprodání zásob v jednotlivých prodejnách. Více informací naleznete na www.albert.cz/kempovani 
nebo u informací prodejen. V případě, že nebude povolen prodej kampaňových položek, výdej odměn bude probíhat přes SMS / hlasový hovor.

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

Pro více informací o kempingových 
odměnách naskenujte QR kód 
nebo se podívejte na
www.albert.cz/kempovani.

POŘIĎTE SI KRÁSNÉ
LETNÍ VZPOMÍNKY

SBÍREJTE BODY

200 Kč = 1 BOD

10 BODŮ = SLEVA

NA KEMPINGOVOU

VÝBAVU

04536_Albert_SC_Campaign_INZERCE_KV_Image_Magazin_partneri_217x249_v04.indd   104536_Albert_SC_Campaign_INZERCE_KV_Image_Magazin_partneri_217x249_v04.indd   1 27.04.2021   13:5127.04.2021   13:51



A tady je další z Albertových hitů na 
gril: Sýr si dám, sýr si dám, zeleninu 

zrovna na gril pokládám, už masa měl 
jsem dost, dnes griluju sýr pro radost…

GRILOVANÝ UZENÝ
POLOŠTIEPOK  
na kaiserce
SUROVINY:
4 kaiserky
4 uzené pološtiepky 

4 lžíce kompotovaných brusinek
sůl, pepř
4 snítky čerstvého tymiánu

POSTUP:
1.  Rozpalte gril. Kaiserky rozkrojte napůl a ogrilujte z vnitřních 

stran.
2.  Pološtiepok vložte na gril a ogrilujte z obou stran zhruba 

2 minuty. 
3.  Na kaiserky namažte lžíci kompotovaných brusinek, poklaďte na 

ně pološtiepok, osolte, opepřete dle chuti a nakonec ozdobte 
čerstvým tymiánem.

4
porce

20
min

VEGET
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Křížovka
NÁS BAVÍJak se zapojit?

Vyluštěte červnovou křížovku a tajenku zašlete  
do 11. 6. 2021 na adresu redakce Albert magazínu: 
Podkovářská 2, Praha 9, 190 00. Nebo tajenku vyplňte  
na webu www.albert.cz/tajenka přímo do formuláře. 
Výherce křížovky z čísla 5/2021: Svatava Málková, Praha 2 

Na sluníčku na lehátku přijde 
vhod křížovka i něco dobrého 
z grilu. Za správně vyplněnou 
tajenku můžete vyhrát dárkovou 
kartu v hodnotě 300 Kč na 
nákup v síti prodejen Albert. 

Letní luštění 
A GRILOVACÍ HITY, 
KTERÉ VÁS ROZPÁLÍ

https://www.albert.cz/tajenka


STAHUJTE ZDE:

UŠETŘÍTE VÍC A ZA 

ZDRAVÉ  

JÍDLO  

NEJVÍC

ZÍSKEJTE PŮLLITR  
PILSNER URQUELL 

ZA SKVĚLOU 
CENU  

S APLIKACÍ MŮJ ALBERT 
Více informací na straně 6. 28

S Albertem 
PO ČESKU

„Kde se pivo vaří, tam se dobře daří.“ Pivo vládne samozřejmě
i v kuchyni. Ochutnejte výborný pivní guláš, v němž se maso jen 
rozpadá, ve zlatavém moku nakládaný romadur nebo jablečný 
závin z těsta, do kterého se, jak jinak, přidává pivo. Jak by řekl 
Plzeňan… tuto jsou recepty, které dozajista musíte vyzkoušet.

Fotografie: Tomáš Babinec / Foodstyling: Adéla Srbová / Text: Kateřina Krásná

Plzeňský
kraj

SAlbertem
                PO ČESKU

Je rozlohou třetí největší v České republice.  
Je bohatý na historii, kulturu, průmysl i sportovní 
vyžití, ale známý je především překrásnou 
přírodou Šumavy, výborným jídlem a pivem. 
Krajské město Plzeň proslavil nejen pivovar,  
ale i status Evropského hlavního města kultury 
roku 2015. Z gastronomie jsou pro tento region 
kromě piva asi nejznámější chodské koláče. 
Bohatě zdobené makové, tvarohové a povidlové 
koláče se liší ornamenty podle toho, z jaké oblasti 
Chodska pocházejí. Jsou náročné na přípravu 
a ve své době nebyly ani levnou záležitostí, proto 
se pekly jen o významných svátcích. Typické pro 
tento kraj jsou i pokrmy z brambor. Připravuje se 
hluchec, toč nebo báč. Klasickým bramborákům 
se tady říká vošouchy.

Plzeňský kraj

STAHUJTE ZDE:



Plzeňské 
ROZPEKY

V pivu naložený
PIKANTNÍ
ROMADUR

SUROVINY:
250 ml polotučného 
mléka
35 g čerstvého droždí
cukr

500 g hladké mouky
1 lžička soli
1 vejce
70 g másla

SUROVINY:
1 červená cibule
8 stroužků česneku
1 čerstvá chilli paprička
4 romadury
1 lžička sladké červené 
papriky
1 lžíce francouzské 
hořčice

4 nakládané pikantní 
feferonky
5 kuliček barevného 
pepře
3 kuličky nového koření
3 bobkové listy
250 ml piva
200 ml slunečnicového 
oleje

POSTUP:
1.  V misce vidličkou promíchejte vlažné mléko, 

droždí, špetku cukru a nechte vzejít kvásek.
2.  Do mísy vsypte mouku, sůl, přidejte vejce, změklé 

máslo a vzešlý kvásek. Vypracujte hladké těsto, 
překryjte ho potravinářskou fólií a nechte 
60 minut na teplém místě kynout. 

3.  Poté těsto přendejte na pomoučený vál, rozdělte 
ho na 12 kousků a vytvarujte bulky. Pokládejte je 
na plech vyložený pečicím papírem. Nechte ještě 
20 minut kynout.

4.  Pečte 30 minut v troubě předehřáté na 180 °C 
dozlatova.

POSTUP:
1.  Cibuli oloupejte, nakrájejte na kolečka a česnek 

nakrájejte na plátky. Chilli papričku zbavenou 
jádřince nakrájejte na proužky.

2.  Romadury podélně rozřízněte napůl a z obou 
stran posypte paprikou. Řeznou plochu potřete 
francouzskou hořčicí, poklaďte polovičním 
množstvím koleček cibule a přiklopte k sobě. 

3.  Zbylou cibuli a česnek, nakládané feferonky, pepř, 
nové koření a bobkové listy střídavě vrstvěte se 
sýry do sklenice.

4.  V misce promíchejte pivo, slunečnicový olej 
a lžičku soli. Směsí zalijte sýry ve sklenici, aby byly 
všechny ingredience ponořené, a uzavřete víkem.

5.  Nechte 3 dny rozležet při pokojové teplotě.

Z těsta můžete usmažit také vdolky. Bulky nepečte 
v troubě, ale smažte v rendlíku v rozpáleném oleji. 
Rozpeky můžete podávat jako přílohu k žebírkům 
na pivu nebo k naloženému romaduru.

+80
min kynutí

+3
dny odležení
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4
porce

20
min

12
porcí

45
min

VEGET

VEGET



Pokud se vám zdá, že ke 
konci vaření je v hrnci 
hodně tekutiny, vařte 
chvíli bez pokličky. Voda 
se částečně odpaří. 
V opačném případě 
dolijte vodu nebo pivo.

PIVNÍ GULÁŠ
SUROVINY:
1 kg hovězí kližky
sůl
pepř
3 lžíce sádla
6 cibulí

15 g pálivé červené papriky
1 lžíce rajčatového protlaku
500 ml piva
1 kostka hovězího bujónu
3 stroužky česneku
1 lžička drceného kmínu

15 g majoránky
2 snítky čerstvého tymiánu
500 g hrubé mouky
1 vejce
20 g čerstvého droždí
cukr

300 ml plnotučného mléka
1 tukový rohlík
2 krajíce Mistrovského 
chleba 
1 červená cibule
1 hrst čerstvé petržele

30

S ALBERTEM
PO ČESKU

POSTUP:
1.  Maso očistěte, osolte, opepřete a nakrájejte na 

kostičky. V hrnci na lžíci rozpuštěného sádla zprudka 
ze všech stran orestujte. Vyjměte z hrnce a odložte 
stranou. Hrnec s výpekem neoplachujte.

2.  Oloupejte 5 cibulí a nakrájejte je najemno. Do hrnce 
s výpekem přidejte zbytek sádla a opečte na něm 
cibuli dozlatova. 

3.  Zaprašte paprikou, nechte rozvonět a pak přidejte 
protlak, pivo, bujón, prolisovaný česnek, kmín, 
majoránku a lístky tymiánu.

4.  Vložte do hrnce opečené maso a přilijte vodu tak, aby 
bylo maso ponořené. Přiklopte pokličkou a vařte na 
mírném ohni 2 ½ hodiny, dokud není maso měkké.

5.  Mezitím si připravte houskový knedlík. Do mísy 
vsypte mouku, lžičku soli a promíchejte. Ve středu 
těsta udělejte důlek, rozklepněte do něj vejce, 

rozdrobte droždí, přidejte špetku cukru a zalijte 
vlažným mlékem. Vidličkou lehce prošlehejte droždí 
s mlékem a vejcem a nechte těsto 5 minut odstát. 
Poté hněťte, dokud nebude hladké. Přidejte na 
kostičky nakrájený rohlík a znovu prohněťte. Nechte 
na teplém místě kynout cca 30 minut.

6.  Těsto přendejte na lehce pomoučený vál, rozdělte na 
3 díly a vytvarujte válečky. Ve velkém hrnci přiveďte 
osolenou vodu k varu, vložte do ní knedlíky a vařte 
20 minut. Vyjměte z vody a nakrájejte na plátky.

7.  Nadrobenou střídku chleba přidejte do guláše 
15 minut před koncem vaření, promíchejte a nechte 
omáčku zahustit.

8.  Červenou a zbylou žlutou cibuli oloupejte a nakrájejte 
na kolečka.

9.  Guláš podávejte s houskovým knedlíkem ozdobený 
kolečky cibule a nadrobno nasekanou petrželí.

4
porce

180
min

+30
min

kynutí



PIVNÍ JABLEČNÝ 
ZÁVIN

SUROVINY:
450 g hladké mouky
140 g másla
200 ml piva
1 kg jablek

80 g cukru krystalu
40 g vlašských 
ořechů
40 g rozinek
1 lžička mleté skořice

1 vanilkový cukr
50 g perníku na 
strouhání
1 vejce
15 g cukru moučky

31

S ALBERTEM
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POSTUP:
1.  Z mouky, změklého másla a piva vypracujte v robotu 

hladké těsto. Překryjte ho potravinářskou fólií a dejte  
na 30 minut odležet do chladničky.

2.  Jablka oloupejte, zbavte jádřinců a nakrájejte na tenké 
plátky. Vložte je do misky a promíchejte s cukrem, 
nahrubo nasekanými ořechy, rozinkami, skořicí 
a vanilkovým cukrem. 

3.  Na pomoučeném vále z těsta vyválejte dva pláty. 
Posypte je nastrouhaným perníkem a rovnoměrně 
poklaďte jablečnou náplň. Zaviňte, konce stlačte k sobě 
a opatrně přendejte na plech vyložený pečicím papírem. 
Mašlovačkou potřete rozšlehaným vejcem a pečte 
30 minut v troubě předehřáté na 180 °C dozlatova.

4.  Po vychladnutí posypte moučkovým cukrem, nakrájejte 
na plátky a podávejte.

20
porcí

50
min

+30
min

odležení
VEGET



SUROVINY:
1 cibule 
4 stroužky česneku
1 mrkev 
1 kořenová petržel 
½ celeru
30 ml 
slunečnicového oleje
800 g hovězích 

žeber s kostí
100 g rajčatového 
protlaku
500 ml piva
300 ml vody
1 kostka hovězího 
bujónu
2 bobkové listy
1 lžíce medu

pepř
sůl
1 snítka čerstvého 
tymiánu
1 snítka čerstvého 
rozmarýnu
1 snítka čerstvé 
petržele

HOVĚZÍ ŽEBÍRKA
na pivu
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4
porce

220
min

POSTUP:
1.  Očištěnou cibuli nakrájejte nahrubo a česnek na plátky. 

Oloupanou mrkev, petržel a celer nakrájejte na hranolky.
2.  V pekáči rozpalte 2 lžíce oleje a zatáhněte žebra. Vyjměte je 

a odložte stranou. Do pekáče nalijte zbytek oleje a opečte 
cibuli, mrkev, petržel a celer. Přidejte plátky česneku, 
protlak a pokračujte v restování. 

3.  Zalijte pivem a vodou. Přidejte bujón, bobkový list, med, 
pepř, sůl, lístky tymiánu a jehličky rozmarýnu. Promíchejte 
a nakonec do pekáče vložte žebra.

4.  Pečte v troubě 3 hodiny na 160 °C. V případě potřeby 
podlévejte.

5.  Servírujte posypané nasekanou petrželkou a jako přílohu 
doporučujeme čerstvý chléb.

BEZ
 laktózy
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Vejce
BENEDIKT

A je to

4
porce

30
min

Veverko,
ty jsi v lese 

úplně ztracená! Čmeláčku!

Ale já chci být 
s tebou ztracená!

Láska má 1000 jmen.

Kocoure!

Veverko!

Lumpíku! Ještěrko!Kecko!

Bublinko!

Videorecept, jak na vejce Benedikt, 
najdete pod QR kódem nebo na 
www.albert.cz/videorecepty

Oblíbená pochoutka na snídani nebo brunch, 
kterou najdete na jídelním lístku mnoha 
kaváren a bister. Staňte se šéfkuchařem  
a díky názornému videoreceptu ji připravte 
jednoduše krok za krokem.

A je toJEDNODUCHÉ
VIDEORECEPTY

https://www.albert.cz/videorecepty


Dezertní 
MINI PANÁKY

OKURKOVÉ 
JEDNOHUBKY
s krevetami

TORTILLOVÉ 
JEDNOHUBKY   
se špenátem  
a lososem

Zdravé  občerstvení,  
NEŽ ZAZVONÍ NÁVŠTĚVA 

Stojí za to
JÍST LÉPE 

34



BEZ
lepku

Pro své hosty máme vždycky chuť 
připravit to nejlepší. Poradíme vám, 
jak být dobrým hostitelem  
i v případě, když chcete občerstvení 
připravit zdravě, ale přitom rychle 
a jednoduše. Už po prvním soustu 
začnou plánovat, kdy se staví znovu!

Dezertní 
MINI PANÁKY

MELOUNOVÉ ŠPÍZKY  
s třešničkami  
mozzarelly

Letní salát 
DO SKLENIČKY

Fotografie: Lucie Čermáková / Foodstyling/text: Tereza Langmajerová

Stojí za to
JÍST LÉPE 
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STOJÍ ZA TO
JÍST LÉPE

Zdravé  občerstvení,  
NEŽ ZAZVONÍ NÁVŠTĚVA 
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10×
80 ml

30
min

+180
min

chlazení

12
kusů

15
min

+30
min

chlazení

Dezertní 
MINI PANÁKY

TORTILLOVÉ JEDNOHUBKY  
se špenátem a lososem

SUROVINY:
100 g ovesných sušenek
30 g másla
4 plátky želatiny
100 ml mléka
150 g mascarpone
100 g polotučného jemného 

tvarohu
2 lžíce medu
1 lžička vanilkového extraktu
150 g mraženého lesního ovoce
2 lžíce třtinového cukru
20 g borůvek
snítka čerstvé máty

SUROVINY:
250 g čerstvého smetanového 
sýra
1 hrst čerstvého kopru
½ citronu

sůl, pepř
2 tortilly 
1 hrst baby špenátu
250 g uzeného lososa

POSTUP: 
1.  Ovesné sušenky rozmixujte  

v mixéru najemno a smíchejte  
s rozpuštěným máslem. 
Vzniklou směs dejte do 
připravených skleniček ve 
vrstvě silné ½ cm.

2.  Do mléka vložte 2 plátky žela-
tiny a nechte nabobtnat. Pak 
mléko zahřejte tak, aby se žela-
tina rozpustila, ale nevařte ji.

3.  Mascarpone smíchejte  
s tvarohem, medem, vanilko-
vým extraktem a mlékem  

s rozpuštěnou želatinou. Směs 
nalijte do skleniček na sušenko-
vou vrstvu. Skleničky dejte do 
lednice nejméně na 2 hodiny.

4.  Mezitím mražené lesní ovoce 
vsypte do rendlíku a rozvařte  
s cukrem. Pak stáhněte z ohně 
a vložte zbylé dva plátky želati-
ny. Nechte je rozpustit  
a nalijte do skleniček jako třetí 
vrstvu. Dejte ještě na 1 hodinu 
vychladit do lednice. Podávejte 
s borůvkami a mátou a servíruj-
te s malými lžičkami.

POSTUP: 
1.  Sýr v misce promíchejte se  

3 lžícemi nakrájeného 
kopru, citronovou šťávou, 
solí a pepřem. 

2.  Směs natřete na tortilly, 
zasypte špenátem  

a poklaďte lososem. Pevně 
zatočte do ruličky a dejte 
do lednice na půl hodiny 
vychladit. 

3.  Podávejte nakrájené na 
plátky.

Tip na neplýtvání:
Pokud vám zbyde směs  
z ovesných sušenek, využijte ji 
na zasypání vrchní ovocné části. 

Tip za neplýtvání:
Velké zásoby kopru zmrazte, naložte či rozmixujte na 
pesto. To je výborné na ryby nebo s těstovinami.
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20
kusů

15
min

10
kusů

10
min

OKURKOVÉ JEDNOHUBKY
s krevetami

MELOUNOVÉ ŠPÍZKY  
s třešničkami mozzarelly

SUROVINY:
1 salátová okurka
2 avokáda
1 limeta
1 lžička medu

sůl, pepř
200 g krevet
1 lžíce másla
1 lžička chilli vloček
2 hrsti čerstvého koriandru

SUROVINY:
½ žlutého melounu
2 hrsti čerstvé bazalky
150 g žlutých cherry rajčat

150 g prosciutta
200 g mozzarelly třešinek
2 lžíce balsamikové redukce

POSTUP: 
1.  Okurku oloupejte, nakrájejte 

na šikmé plátky silné asi ½ cm 
a dejte stranou.

2.  Avokádo oloupejte, vydlabejte 
a v míse rozmačkejte 
vidličkou. Promíchejte  
s limetovou šťávou, medem, 
solí a pepřem. Připravenou 
pomazánku natřete na 
okurkové plátky.

3.  Z krevet oloupejte skořápku 
kromě ocásků a orestujte je  
v pánvi na másle dozlatova. 
Pak osolte a opepřete. 
Položte na okurku  
s avokádem a ozdobte chilli 
vločkami a nasekaným 
koriandrem.

POSTUP: 
1.  Meloun oloupejte, rozpulte 

a dužinu nakrájejte na 
kostičky. Bazalku a rajčata 
omyjte. 

2.  Meloun napichujte střídavě 
na párátka spolu s rajčaty, 

bazalkou, prosciuttem  
a mozzarellou. 

3.  Připravené jednohubky 
pokapejte balsamikovou 
redukcí a podávejte.

Tip na neplýtvání:
Citron a limeta jsou přírodní konzervanty a zamezí 
rychlé zhnědnutí avokáda. Pokud avokádo  
nespotřebujete celé, potřete ho proto citronem  
nebo limetou a uložte do lednice.

Tip na neplýtvání:
Rozkrojený meloun přikryjte sáčkem nebo vložte do krabičky a pak 
do lednice. Tak neokorá ani nenasaje ostatní vůně z lednice. 

BEZ
lepku

BEZ
lepku
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LETNÍ SALÁT 
do skleničky

SUROVINY:
250 g jahod
80 g pekanových ořechů
125 g rukoly
80 g balkánského sýra
1 lžička sušeného tymiánu
105 ml bílého vinného octa
75 ml olivového oleje
3 lžíce medu
sůl, pepř

POSTUP: 
1.  Omyté jahody nakrájejte na menší 

kousky a ořechy nahrubo.
2.  Rukolu vložte do připravených 

skleniček na vodu, zasypte jahodami, 
nadrobeným sýrem, ořechy  
a tymiánem.

3.  Ocet promíchejte s olejem, medem, 
solí a pepřem. Zálivku přelijte zvlášť 
do menší karafy a podávejte  
k salátům.

Aby salát nezavadl, 
tak ho nechte zálivkou 
zalít až samotné hosty.

DOBŘE DĚLÁŠ!

ALPRO DO 
KAFE?

Alpro obsahuje vápník, který je potřebný pro udržení normálního stavu kostí. 
Pro pevné zdraví doporučujeme pestrý a vyvážený jídelníček a aktivní životní styl.

VEGET
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porcí

10
min



DOBŘE DĚLÁŠ!

ALPRO DO 
KAFE?

Alpro obsahuje vápník, který je potřebný pro udržení normálního stavu kostí. 
Pro pevné zdraví doporučujeme pestrý a vyvážený jídelníček a aktivní životní styl.

inzerce



Fotografie: Tomáš Babinec / Foodstyling: Adéla Srbová / Text: Kateřina Krásná

Poctivé 
MASO

Ideální poměr masa pro perfektní burger 
je 80 % masa a 20 % tuku. I tady, stejně 
jako u steaků platí, že pokud pracujete 
s kvalitním masem, není potřeba koření, 
vystačíte si jen se solí a pepřem. Z masa 
vytvarujte placku o něco větší, než je žemle 
na burger – při opékání se mírně smrskne. 
Lehce ji pak jen osolte a opepřete těsně 
před položením na gril.

Žemle 
NA BURGERY

Nepodceňujte ani výběr žemle na burgery. 
Měla by být hutnější, mít nasládlou 
máslovou chuť, což je skvělá kombinace ke 
slanému burgeru. Měla by být dostatečně 
velká a měla by být schopná vsáknout 
hodně šťávy a přitom se nerozmočit. Před 
podáváním ji na grilu krátce na vnitřních 
stranách opečte. V Albertově pekařství 
najdete i bio burgerovou bulku.

Letní  
GRILOVÁNÍ 

1.   Mřížku grilu důkladně vyčistěte a rošt před 
grilováním natřete olivovým olejem, aby se 
na ní burgery nepřichytávaly.  

2.  Rozehřejte gril, burger položte na 
rozpálenou grilovací mřížku a mírně 
přitlačte. Maso se tak nevyboulí a nezkroutí.

3.  Po 3 minutách zkontrolujte, zda už jsou 
okraje hnědošedé. V případě, že ano, 
opatrně otočte a grilujte v závislosti 
na tloušťce burgeru a požadovaném 
propečení dalších 3–7 minut. Pokud byste 
maso obrátili dříve, mohl by se burger 
rozpadnout. 

4.  Nikdy neotáčejte více než jednou, zbytečně 
můžete burger poškodit. Při obracení 
burgeru položte na opečenou stranu plátek 
sýra, aby se rozpustil. Víko grilu se snažte 

Hity grilování č. 2
V dalším letním čísle vás provedeme grilováním burgerů, 
abyste v letošní sezoně připravili parádní šťavnaté hity.

mít přiklopené, aby se vám maso 
rovnoměrně propeklo zvenčí i zevnitř. 

5.  Po ogrilování jej nechte chvíli 
odpočinout, aby do sebe vstřebalo 
šťávy uvolněné při grilování.

40

Jak na

RADY ŘEZNÍKA

skvělý burger? 

Rady
ŘEZNÍKA



Doba 
GRILOVÁNÍ

Doba grilování se výrazně liší podle  
tloušťky burgeru. Počítejte se 3 až  
7 minutami z každé strany. Nejlepší 
metodou je vyzkoušet to na prvním 
burgeru nebo použít teploměr.  
Propečení určitě nezkoušejte  
vidličkou ani špejlí, ale prstem.  
Poznáte tak správnou pružnost  
a burger nepoškodíte.

Albertovo kvalitní  
VEPŘOVÉ & HOVĚZÍ 

Mix vepřového a hovězího oceníte, 
především pokud hledáte maso 
s rozmanitým využitím. V Albertu vám 
nabízíme kvalitní mleté maso, oceněné 
nezávislým hodnocením kvality.

Pljeskavica od řezníka  
NA GRIL

Klasická chorvatská pochoutka, kterou si 
můžete připravit jednoduše doma na grilu.

Nature’s Promise   
BIO HOVĚZÍ BURGER

Bio hovězí maso pochází ze zvířat od farmářů, 
kteří se orientují na zemědělskou výrobu 
šetrnou k přírodě a produkci zdravých bio 
potravin. Bio hovězí maso zraje dostatečně 
dlouho vybourané ve čtvrtích, aby byla 
zaručena jeho křehkost a vynikající chuť.

 
Well done
Teplota uvnitř: 71 °C  
7 minut z každé strany

 
Medium well
Teplota uvnitř: 66–68 °C  
6 minut z každé strany

 
Medium
Teplota uvnitř: 60–63 °C  
5 minut z každé strany

 
Medium rare
Teplota uvnitř: 54–57 °C  
4 minuty z každé strany

 
Rare
Teplota uvnitř: 49–52 °C  
3 minuty z každé strany
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Tradiční recept     Minutka
SEKANÁ  
V HOUSCE
SUROVINY:
1 cibule
3 stroužky česneku
½ jablka
600 g směsi vepřového 
a hovězího masa Albert
1 vejce
1 lžička dijonské hořčice
2 snítky čerstvé petržele
2 snítky čerstvého tymiánu

1 lžička soli
½ lžičky pepře
½ lžičky mletého kmínu
1 lžička majoránky
1 lžíce slunečnicového oleje
200 ml vody
4 kaiserky
2 lžíce polotučné hořčice
200 g nakládaných okurek

POSTUP: 
1.  Cibuli oloupejte a nakrájejte najemno, oloupaný česnek 

prolisujte. Jablko zbavte slupky a jádřince a nakrájejte na 
drobné kostičky. 

2.  V míse důkladně promíchejte maso, vejce, cibuli, česnek, 
jablko, dijonskou hořčici, nasekanou petržel, lístky 
tymiánu, sůl, pepř, kmín a majoránku.

3.  Navlhčenýma rukama vytvarujte šišku, zabalte ji do 
alobalu vymazaného olejem a vložte do pekáčku. Podlijte 
vodou a pečte 50 minut v troubě předehřáté na 180 °C. 
Pak ze sekané ukrojte 4 široké plátky.

4.  Kaiserku rozpulte, lehce opečte na grilu a obě části 
potřete zevnitř polotučnou hořčicí. Na spodní část 
položte plátek sekané, poklaďte na kolečka nakrájenou 
okurkou a přiklopte vrchní částí kaiserky.

4
porce

70
min

BIO HOVĚZÍ BURGER   
se slaninou, čedarem  
a cherry rajčaty
SUROVINY:
4 hovězí burgery NP Bio
4 plátky sýra čedar
4 bio hamburgerové bulky 
Albert

4 plátky slaniny
250 g cherry rajčat
150 ml majonézy
1 hlávkový salát

POSTUP: 
1.  Opečte burgery na rozpáleném grilovacím roštu 5 minut 

(propečenost medium) z jedné strany, pak otočte, položte 
na maso plátek sýra a nechte jej rozpustit. I z druhé 
strany grilujte 5 minut.

2.  Na grilovacím roštu rozpečte rozpůlené žemle. Plátky 
slaniny opečte 3 minuty z obou stran dokřupava. Cherry 
rajčata grilujte cca 5 minut do lehkého zhnědnutí.

3.  Vnitřní strany žemlí potřete majonézou. Na spodní část 
rozložte listy salátu, přidejte maso s rozpuštěným sýrem, 
položte na něj plátek slaniny a cherry rajčata. Přiklopte 
horní částí žemle a podávejte.

4
porce

25
min
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Místo majonézy použijte směs 
majonézy a kečupu v poměru 1 : 1.

Zabalením masa do alobalu docílíte 
pravidelného kulatého tvaru.



Inspirace ze zahraničí 
PLJESKAVICA BURGER   
se sýrem halloumi a dipem 
z pečených paprik

4
porce

30
min

SUROVINY:
3 červené papriky
3 sušená rajčata
2 stroužky česneku
1 jarní cibulka
20 ml olivového oleje
1 snítka čerstvého 
tymiánu
chilli vločky

sůl
pepř
200 g sýra halloumi
1 červená cibule
4 pljeskavice na gril 
Albert
4 hamburgerové bulky
80 g rukoly

POSTUP: 
1.  Papriky opékejte 5 minut ze všech stran 

na rozpáleném grilu, dokud nebudou mít 
černou slupku. Vložte je do mikrotenového 
sáčku a nechte zapařit. Poté je vytáhněte 
a zbavte slupky a jádřince. Vložte do 
mixéru a rozmixujte se sušenými rajčaty, 
oloupanými stroužky česneku, jarní 
cibulkou nakrájenou na kolečka, olivovým 
olejem, lístky tymiánu, chilli vločkami podle 
chuti a špetkou soli a pepře.

2.  Sýr nakrájejte na plátky. Červenou 
cibuli oloupejte, nakrájejte na kolečka 
a rozeberte na kroužky.

3.  Pljeskavicu i sýr opečte 4 minuty z obou 
stran na rozpáleném grilu. Žemle rozkrojte 
a také opečte na grilu. 

4.  Spodní části žemlí potřete dipem 
z červených paprik, na něj položte 
ogrilovanou pljeskavicu, sýr halloumi, 
přidejte červenou cibuli a rukolu, přiklopte 
vrchní částí žemle a podávejte.

Vegetariánská verze vás 
překvapí. Vyzkoušejte 
burger Veggano z řady 
Albert na gril.
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Pljeskavica původně pochází ze srbské kuchyně, 
můžete ji ale ochutnat i jinde na Balkáně. 
Podává se často v housce s ajvarem, smetanou 
nebo pikantním sýrovým salátem.

Jde to 
I BEZ MASA

Dobrota  
bez masa



VESELÉ HOUSENKY  
A MOTÝLI z letní 
louky 20

kusů
20
min

SUROVINY:
1 červené jablko
1 pomeranč
1 citron
1 salátová okurka 

3 stonky řapíkatého celeru  
150 g čerstvého smetanového sýra
40 g arašídového másla
200 g cherry rajčat mix
16 kuliček červeného hroznového vína

16 kuliček zeleného hroznového vína
20 borůvek
4 jahody
20 stonků čerstvé pažitky
10 černých oliv

POSTUP:
1.  Ovoce a zeleninu dobře omyjte a očistěte. 

Jablko a pomeranč nakrájejte na plátky. 
Jablko zakápněte citronovou šťávou, aby 
nezhnědlo.

2.  Okurku nakrájejte na třetiny, ty ještě rozkrojte 
napůl a vydlabejte semínka. Nakonec je znovu 
podélně rozkrojte. Řapíkové stonky rozkrojte 

na třetiny a ty pak rozpulte. Vzniklé lodičky  
z okurek a řapíku dejte stranou.

3.  V misce smíchejte sýr a arašídové máslo. Směs 
naplňte do jednorázového cukrářského pytlíku 
a odstřihněte špičku, aby vám vznikl otvor  
o průměru 5 mm. 

4.  Řapík a okurky naplňte arašídovou směsí  
a zbytek odložte na dozdobení očí.

5.  Plněné housenky a další zvířátka ozdobte dle 
vaší fantazie zbývajícím ovocem a zeleninou. 
Tykadla vytvořte ze stonků pažitky. 

6.  Olivy nakrájejte na malé kousky. Na každou 
hlavičku dané housenky stříkněte dvě kapky 
arašídového krému a do nich zapíchněte 
kousky oliv jako oči.

VEGET

Pro děti 
SE ZDRAVOU

44

Mňamky od mamky 
za vysvědčení

SE ZDRAVOU 5Poslední den školy a vaše 
ratolesti nesou domů výsledky 
ročního úsilí. A protože tento 
rok byl náročnější než ty 
ostatní a děti se tolik snažily, 
zaslouží si veselou odměnu, 
kterou můžete  
připravit společně.  
Vytvořte doma  
originální hostinu.



KVETOUCÍ 
FOCACCIA
Umění na talíři

SUROVINY:
21 g droždí
300 ml vody
500 g hladké mouky
15 g soli
4 lžíce olivového oleje
10 cherry rajčátek
8 snítek čerstvého rozmarýnu
8 snítek čerstvé hladkolisté petrželky 
8 snítek čerstvého tymiánu
1 lžíce nemletého máku 
1 hrst dýňových semínek
1 hrst slunečnicových semínek
hrubozrnná sůl

POSTUP:
1.  V misce smíchejte rozdrobené droždí 

s vlažnou vodou. Do mísy prosejte 
mouku, přisypte k ní sůl a přidejte 
olivový olej. Ke směsi vlijte i připravené 
droždí. Vypracujte na hladké těsto. 
Mísu vymažte kapkou olivového oleje, 
těsto do ní přendejte a pod utěrkou 
nechte hodinu vykynout. 

2.  Po vykynutí těsto v míse promačkejte 
a vyžeňte přebytečný vzduch. Těsto 
vyjměte z mísy a přendejte na plech 
opatřený pečicím papírem, lehce 
pomazaným olivovým olejem. Rukou 
těsto roztáhněte na formát  
cca 20 × 30 cm. Focacciu nechte ještě 
20 minut kynout. Mezitím si připravte 
suroviny na zdobení.

3.  Rajčata dobře omyjte a rozkrojte na 
půlky. 

4.  Vykynutou placku prstem propíchejte 
po celé ploše a focacciu potřete 
zbylým olivovým olejem. Pomocí 
bylinek a rajčátek vytvořte květy. Na 
spodní část rozsypte semínka ve 
vrstvách jako půdu země. Nakonec 
posypte hrubozrnnou solí.

5.  Focacciu vložte do trouby předem 
vyhřáté na 200 °C a pečte 20 minut  
do zezlátnutí.

JAK NA TO?
Podívejte se na 

videorecept.

albert.cz/videorecepty

Fotografie: Tomáš Babinec / Foodstyling: Bára Nosková Mosorjaková / Text: Adéla Srbová

Vytvořte spolu s dětmi 
rozkvetlý jedlý obraz.

VEGET
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PRO DĚTI 
SE ZDRAVOU 5

1
kus

50
min

+80
min 

kynutí

https://www.albert.cz/videorecepty


BAGETOVÝ 
DRAK Mrak

46

PRO DĚTI 
SE ZDRAVOU 5

SUROVINY:
2 vícezrnné bagety 
100 g rajčatového pyré 
200 g žervé 
1 červená kapie
150 g dušené kuřecí šunky
200 g sýra čedar – plátky
3 rajčata
½ salátové okurky
3 listy ledového salátu
1 zelená oliva plněná 
paprikovou pastou

POSTUP:
1.  Bagety podélně rozřízněte. Vnitřek 

horní poloviny potřete rajčatovým 
pyré. Na vnitřní stranu spodní 
poloviny namažte žervé. Omytou 
kapii zbavte jádra a nakrájejte ji na 
plátky. Z jednoho plátku vykrojte 
jazyk draka.

2.  Na spodní polovinu baget poklaďte 
plátky šunky a sýra. Pak pokračujte 
plátky kapie a navrch položte na 

kolečka pokrájená omytá rajčata 
a okurku. Nakonec vše přikryjte 
omytými salátovými listy. Ty natrhejte 
tak, aby byly hezky vidět ostatní 
ingredience. Bagety přiklopte horní 
polovinou pečiva.

3.  Bagety naporcujte celkem na  
8 kusů. Přední část jako hlavu 
ozdobte rozpůlenou olivou a jazykem 
z kapie. Všechny kousky naservírujte  
do tvaru vlnícího se draka.

8
porcí

20
min



BERUŠKY  
DO PUSY
z mozzarelly  
a rajčátek

SUROVINY:
125 g mozzarelly
10 lístků čerstvé bazalky
5 cherry rajčat 
5 černých oliv
1 lžička balsamikové 
redukce
1 lžíce medu

POSTUP:
1.  Mozzarellu nakrájejte na 10 plátků. Na ni poklaďte lístky 

bazalky. Rajčátka omyjte a rozkrojte napůl. Každou půlku lehce 
nakrojte, aby vznikly krovky, a položte je na lístek bazalky.

2.  Olivy rozkrojte napůl a dejte na přední část rajčátek jako 
hlavičku.

3.  Balsamikovou redukci smíchejte s medem v misce. Namočte 
do směsi špejli a vytvořte tečky na rajčátkách jako beruščiny 
tečky.

Na stole se to jimi 
jen hemží!

PRO DĚTI 
SE ZDRAVOU 5
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10
kusů

20
min

VEGET



Malinové
KYTIČKY
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PRO DĚTI 
SE ZDRAVOU 5

SUROVINY:
4 slané kulaté krekry
100 g žervé
1 lžíce arašídového másla
20 malin
4 kuličky bílého  
hroznového vína

POSTUP:
1.  Krekry dejte na talíř. V misce metličkou 

smíchejte žervé a arašídové máslo. 
Touto směsí potřete krekry tenkou 
vrstvou. Zbytek arašídového žervé 
dejte do jednorázového cukrářského 
pytlíku. Odstřihněte konec pytlíku, aby 
vám vznikl otvor o průměru 5 mm.

2.  Maliny naplňte arašídovým žervé. Kuličky 
hroznového vína položte do středu 
krekrů a kolem dokola ozdobte plněnými 
malinami tak, aby plněné části směřovaly 
směrem ven.

4
kusy

10
min

Zdravá 5 je vzdělávací 
program Nadačního 
fondu Albert  
o správném stravování 
dětí. Více na  
www.zdrava5.cz 

Lektorka Zdravé 5 
Iveta doporučuje 
dětem jíst 3 porce 
zeleniny a 2 porce 
ovoce každý den 
(velikost porce = 
velikost dlaně). Ovoce  
a zelenina jsou velmi 
dobrým zdrojem 
energie, vitaminů, 
minerálů a vlákniny.

VEGET

https://www.zdrava5.cz/


Zakoupíte ve vybraných prodejnách Albert.

JARO V ČESKÉ KUCHYNI
Olešnické tvarohy jsou ideálním zdrojem kvalitních mléčných 
bílkovin a probiotických kultur. Připravte si zdravé svačiny 
i hlavní jídla z Olešnických tvarohů od tradičního českého výrobce.

Sladké knedlíky z toustového chleba
Suroviny:
- 8 plátků toustového chleba
- 1 ks Olešnického tvarohu jemného (230 g)
- 50 g másla
- 2 žloutky
- 100 g cukru moučka
- 70 g polohrubé mouky
Výrobní postup:
Plátky světlého toustového chleba zbavíme okrajů a nastrouháme na struhadle 
nahrubo. K nastrouhanému toustovému chlebu přidáme rozpuštěné máslo 
a 2 žloutky. Promícháme a přidáme Olešnický tvaroh jemný (s hrudkovitou 
konzistencí). Po zapracování tvarohu přidáme moučkový cukr a polohrubou 
mouku. Těsto propracujeme, podle potřeby přidáme i trochu mléka a dáme 
na 15 min do ledničky. Z vychlazeného těsta tvoříme knedlíčky o průměru cca 
4–5 cm. Vložíme je do osolené vroucí vody. Poté co vyplavou je povaříme ještě zhruba 
10 minut. Vždy raději jeden rozkrojíme a přesvědčíme se, že je hotový i uvnitř.
Uvařené knedlíky polijeme zakysanou smetanou a rozmačkaným 
ovocem. Na závěr posypeme Olešnickým tvarohem, který díky své typické 
konzistenci tvoří nepravidelné hrudky a není potřeba jej strouhat.
Přejeme Vám dobrou chuť!

www.mleko.cz
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* K DOSTÁNÍ VE VYBRANÝCH HYPERMARKETECH

ODVÁŽNĚ SVŮDNÉ 
PÁNSKÉ VŮNĚ
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K dostání ve vybraných prodejnách AlbertK dostání ve vybraných prodejnách Albert

Pečený 
bochník 

Pro vaše recepty 
to nejlepší

Kostíci nápoj dostupný v hypermarketech Albert.

VYZKOUŠEJTE NOVINKU  
KOSTÍCI ZAKYSANÝ NÁPOJKOSTÍCI ZAKYSANÝ NÁPOJ

SKVĚLÉ JAKO SVAČINKA NA DOMA I NA VÝLETY

OBLÍBENÉ PŘÍCHUTĚ ČOKOLÁDA A BORŮVKA

LAHODNÁ SVĚŽÍ CHUŤ

ŠŠ

OCHUTNEJTE
MILIARDY PROBIOTIK

Novinky dostupné ve vybraných hypermarketech Albert.Novinky dostupné ve vybraných hypermarketech Albertstupné ve vybraných hypermarketech Albert

NOVINKY

Každé já
je správné já

Kráčej vlastní cestou 
a vyhraj boty snů

Více informací na fantasia.danone.cz. Soutěž probíhá 1. 5. – 30. 6. 2021.
SLEVA 10 % PRO KAŽDÉHO SOUTĚŽÍCÍHO

KUP
PRODUKT
FANTASIA

ZADEJ KÓD
NA FANTASIA.DANONE.CZ

VYHRAJ BOTY
V HODNOTĚ 20× 5000 KČ
OD ANSWEAR.CZ

Actimel obsahuje 20 miliard probiotik L. casei Danone, a navíc vitamíny C, B6 a D, které přispívají ke správné 
funkci imunitního systému. Při každodenní konzumaci v rámci vyvážené stravy a zdravého životního stylu. 

Výrobky dostupné ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.

Obsahuje 20 milliard probiotik Lcasei Danone ·
Obsahuje vitamíny B6 a C ·

Obsahuje 1/3 doporučené denní dávky Vitamínu D ·

Actimel obsahujee 200 miliard probiotik L casei Danokrasno.cz K dostání ve vybraných prodejnách Albert.krasno.cz K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

90%
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vyhraj každý den

novinka

KUP JAKÝKOLIV  
PRODUKT OPAVIA

321 ZAREGISTRUJ ÚČTENKU NA  
WWW.OPAVIA.INFO A USCHOVEJ SI JI

VYHRAJ KAŽDÝ 
DEN 8000 KČ

Soutěž trvá od 1. 6. do 31. 7. 2021. Více informací na www.opavia.info
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NOVINKA

Ochutnejte bohatou chuť, osvěžující 
vůni a nečekanou hořkost novinky 
ROG IPA, která dostala jméno po Rohu 
hojnosti a stala se prvním svrchně 
kvašeným pivem z pivovaru Radegast!

50
JEDNOTEK HOŘKOSTI OBSAH ALKOHOLU STUPŇOVITOST

4,6% 10,75°
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VYCHUTNEJTE SI

DOZLATOVA
PRAŽENÁ 

ZRNA

VYCHUTNEJTE SI

DOZLATOVA
PRAŽENÁ 

ZRNA

Vychutnejte si plnou a výraznou chuť naší kávy.

XXL
K dostání ve vybraných hypermarketech Albert.

Originální a exkluzivní řada 
MORAVIAN COLLECTION
Vína, na jejichž výrobu a fi nalizaci 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.

Ochutnejte naše letní novinky z aromatických odrůd 
Hibernal, Muškát moravský a Tramín červený. Stojí to za to.

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 sommelierpro prodejny 
Albert v ČR.

EXKLUZIVNĚ U NÁS
Nalenete ve vybraných 

prodejnách Albert

inzerce

Společnost DAVINUS vstoupila na tuzemský trh s vínem 
na konci roku 2013 a přinesla do tuzemského vinařství 
nový rozměr. DAVINUS je první négociant v České republice, 
který chce nabídnout zákazníkům hypermarketů 
a supermarketů ALBERT výjimečná moravská vína.
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Nalenete ve vybraných 

prodejnách Albert
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SPOLU 
ZA VÝHROU

REPREZENTOVAT JE PRO NÁS NEJVÍC

Sbírejte kódy zpod víček limitované fotbalové 
edice piv Staropramen a týden co týden hrajte 

o OLED TV s uhlopříčkou 164 cm, full HD 
projektory, podepsané reprezentační dresy, 

unikátní fanouškovské boxy a také o pivo pro vás 
a vaše přátele. Hrajeme od 1. 6. do 11. 7. 2021 

na území České republiky.

Registrace a úplná pravidla na 
www.staropramen.cz/soutez

11×

11×

200×
100×

Určeno starším 18 let. Vychutnávejte zodpovědně, děkujeme.

Ilu
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KUPTE  3  LIBOVOLNÁ BALENÍ KAPSLÍ NESCAFÉ® 
DOLCE GUSTO® A VYHRAJTE TELEVIZI SAMSUNG
SOUTEŽ PROBÍHÁ NA VŠECH HYPERMARKETECH A SUPERMARKETECH ALBERT 19. 5. – 15. 6. 2021, VÍCE INFORMACÍ NA WWW.DOLCE-GUSTO.CZ

OCHUTNEJTE NOVÝ
ROSTLINNÝ FLAT WHITE

VYHRAJTE
30x TELEVIZI SAMSUNG

STARBUCKS® COFFEE.
MAKE IT
AT HOME.

Položky jsou dostupné na vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.

AT HOME.AT HOME.

Položky jsou dostupné na vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.Položky jsou dostupné na vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.Položky jsou dostupné na vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.

Položky jsou dostupné na vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.
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Akce platí na vybrané produkty v hypermarketech Albert od 2. 6. do 29. 6. 2021.

*POVRCHOVÁ VRSTVA 
ZE 100% HYPOALERGENNÍ 
BAVLNY

NYNÍ ZA 
AKČNÍ CENY

ve vybraných 
hypermarketech 

Albert

NIC JINÉHO
NEŽ SVĚŽEST

o100 %
pevnější
a objemnější vlasy*

*V POROVNÁNÍ S NEUMYTÝMI VLASY

CHRAŇTE SI ÚSTNÍ 
DUTINU PŘED 
BAKTERIÁLNÍM 
PLAKEM

Akce platí od 2. 6. do 29. 6. 2021. 

NYNÍ ZA 
AKČNÍ CENY

ve vybraných 
hypermarketech 

Albert

Denne, pro
zdravé zuby



OBSAHUJE MÉNĚ
NEŽ 2 % TUKU

NEOBSAHUJE ŽÁDNÁ 
UMĚLÁ BARVIVA ANI 
DOCHUCOVADLA

BEZ PŘIDANÉHO
CUKRU

NOVÝ
Vyzkoušejte

DentaStix™

DVOJÍ
ÚČINEK

100%
BIOLOGICKY ODBOURATELNÝCH

VLÁKEN PŘÍRODNÍHO PŮVODU

RECYKLOVATELNÝ

OBAL S NIŽŠÍ 
UHLÍKOVOU STOPOU

*

Vytvořeno pro vás,
inspirováno přírodou 
Vyzkoušejte nejekologičtější 
řadu Zewa Natural Soft. 
Bez parfemace, bez alergenů, 
bez barviv a bez bělidel.
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Výjimečné události a okamžiky našeho života 
je krásné slavit. A jak lépe překvapit než 

dortem, který rázem promění i malou oslavu 
ve slavnostní fanfáru. Přinášíme návod, jak 

dorty hravě zvládnete, ať už chystáte dětskou 
narozeninovou party, romantickou domácí 
svatbu, nebo kulatiny manžela, který miluje 

kromě vás i čokoládu.

SUROVINY: 
300 g cukru krupice
300 g másla
5 vajec
300 g hladké mouky
½ lžičky prášku do pečiva
sůl
150 ml plnotučného mléka

POSTUP:
1.  V míse utřete cukr se změklým 

máslem. Vytvořte pěnovou 
konzistenci.

2.  Oddělte žloutky od bílků. Žloutky 
po jednom zašlehejte do máslové 
směsi a bílky dejte stranou.

3.  Do jiné mísy prosejte mouku  
spolu s práškem do pečiva  
a špetkou soli. Moučnou směs pak 

postupně zašlehávejte do máslové 
směsi. Pak přilijte mléko a opět 
promíchejte na hladké těsto.

4.  Bílky v další míse ušlehejte na tuhý 
sníh a ten po třetinách opatrně 
stěrkou zapracujte do těsta.

5.  Těsto vlijte do 23 cm široké kulaté 
formy vyložené pečicím papírem  
a pečte v troubě předehřáté na 
180 °C cca 45 minut.

ZÁKLADNÍ  
TĚSTO  
na dort

8
porcí

90
min

VEGET

70

Sladká

Upeč dort 
3× JINAK



2.  3.  Z ovoce a zeleniny připravte pyré.1.  

Připravujete-li vysoký korpus, použijte formy o průměru 18 cm  
a těsto rozdělte na 3 díly. Pečení jednotlivých vrstev korpusu 
zvlášť vám usnadní následnou manipulaci s dortem.

Jak na přírodní
BARVY

BAREVNÝ DORT 
na dětskou oslavu

Fotografie: Vladimír Cimický / Foodstyling/text: Adéla Srbová

SUROVINY: 
1 mrkev
¼ červené řepy
30 g malin
40 g borůvek
30 g baby špenátu
560 g cukru krupice
300 g másla
9 vajec
300 g hladké mouky
½ lžičky prášku do pečiva
sůl
1 lžička mleté kurkumy 
2 lžíce plnotučného mléka

POSTUP:
1.  Ovoce a zeleninu dobře omyjte a očistěte. Ve vroucí 

vodě uvařte zvlášť mrkev i řepu nakrájené na kostičky 
cca 15 minut do změknutí a přendejte do misek. Do 
samostatných misek rozdělte i zbylé ovoce a zeleninu.

2.  Tyčovým mixérem v jednotlivých miskách vždy zvlášť 
rozmixujte jednu ze zelenin či ovoce: připravenou mrkev, 
řepu, maliny, borůvky a špenát s 1 lžičkou vody.

3.  Ve větší míse smíchejte 300 g cukru a měkké máslo. Vše 
utřete do nadýchané světlé hmoty. 

4.  Připravte 5 vajec a oddělte žloutky od bílků. Žloutky 
postupně metličkou přimíchejte do máslové směsi  
a opatrně prošlehejte. 

5.  Do jiné mísy prosejte mouku s práškem do pečiva  
a špetkou soli a pomalu tuto směs přisypte k máslové 
směsi. Vše spolu promíchejte. Zbylé bílky z 5 vajec 
vyšlehejte na tuhý sníh a opatrně ho do těsta vmíchejte 
po třetinách. Vypracované těsto rozdělte na 6 dílů  
a vložte do misek.

6.  Do první misky s těstem dejte kurkumu a mléko, do 
druhé misky s těstem dejte 2 lžíce borůvkového barviva 
a do zbylých misek s těstem dejte po jedné lžíci od 
každé zbylé barvy zvlášť. Přírodní barviva opatrně 
promíchejte s těsty tak, aby vám vzniklo 6 odstínů těsta. 

7.  Připravte si formy na dort o průměru 18 cm a vyložte je 
pečicím papírem. Do každé vlijte jednu barvu těsta  
a dejte péct do trouby předehřáté na 180 °C 25 až 
30 minut. Po upečení nechte korpusy ještě 5 minut ve 
formách. Pak je vyndejte a dejte vychladnout na mřížku.

8.  Mezitím si připravte krém. Oddělte žloutky od bílků 
ze zbylých 4 vajec. V míse nad vodní lázní vyšlehejte 
bílky s cukrem. Šlehejte nad bublající vodní lázní až 
do rozpuštění cukru. Hmota zdvojnásobí svůj objem. 
Pak mísu sundejte z lázně a ještě šlehejte do pokojové 
teploty.

9.  Jednotlivá patra dortu promažte připraveným krémem 
a nakonec omažte i celý dort. Strukturu nechte 
neuhlazenou. S krémem pracujte rychle. Pokud vám 
začne v míse zasychat, znovu ho prošlehejte.

Opatrně vmíchejte zvolené pyré. Těsto rozdělte na 6 dílů a každý 
obarvěte zvoleným pyré.

8
porcí

120
min

+60
min

chlazení
VEGET

71

SLADKÁ TEČKA

Upeč dort 



SUROVINY: 
300 g cukru krupice
550 g másla
5 vajec
300 g hladké mouky
½ lžičky prášku do pečiva
sůl
180 ml plnotučného mléka
400 g cukru moučky
50 g malin
1 citron

POSTUP:
1.  V míse utřete do nadýchané světlé hmoty 

cukr a 300 g měkkého másla. Oddělte 
žloutky od bílků. Žloutky postupně po 
jednom opatrně přimíchejte do máslové 
směsi a bílky vyšlehejte na tuhý sníh. Do 
jiné mísy prosejte mouku s práškem do 
pečiva a špetkou soli.

2.  K vyšlehaným žloutkům s máslovou 
směsí postupně nasypte moučnou směs 
a promíchejte. Přilijte 150 ml mléka 
a opět zamíchejte. Nakonec opatrně 
vmíchejte po třetinách sníh. 

3.  Připravte si tři dortové formy o průměru 
18 cm a vyložte je pečicím papírem. 
Těsto rovnoměrně rozdělte a pečte  
v troubě předehřáté na 180 °C  
25–30 minut. Po upečení nechte korpusy 

ještě 5 minut ve formách. Pak je vyndejte 
a dejte vychladnout na mřížku.

4.  Mezitím připravte krém. Do mísy dejte 
zbytek měkkého másla a přidejte 
moučkový cukr. Začněte šlehat na 
pomalý stupeň a postupně přidávejte 
rychlost. Až hmota zesvětlá, opatrně 
přilévejte 30 ml mléka. Po vyšlehání, když 
je hmota hladká a nadýchaná, vsypte 
maliny a už jen lehce prošlehejte, aby se 
maliny zapracovaly do směsi.

5.   Jednotlivá patra korpusu pokapejte 
citronovou šťávou, pak promažte 
připraveným krémem a ten nakonec 
použijte i na omazání dortu.

6.  Dort ozdobte růžemi a okvětními lístky. 
Uříznuté konce obalte potravinářskou 
fólií.

ROMANTICKÝ 
SVATEBNÍ DORT  
s květy 

Tomuto dortu se také 
přezdívá „naháč“, protože 
kromě květů vypadá téměř 
nenazdobeně. Ale právě to 
mu dodá romantický nádech  
a budete mít dort jako  
z magazínu.

Pečete-li v klasické formě o průměru 23 cm, 
celý recept zdvojnásobte.

SLADKÁ TEČKA
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5b.  

6b.  Konec

5a.  5c.  Korpusy pomažte připraveným krémem. Zbytek krému použijte na 
omazání celého dortu. 

Uhlaďte ho dlouhou špachtlí 
nebo nožem. 

Květiny zastřihněte na požadovanou 
délku a opatřete potravinářskou 
fólií. Fólií zakryjte část řezu a pak 
omotejte kolem dokola, aby se 
zamezilo styku s potravinou.

Květy naaranžujte a zapíchněte do 
dortu. Pozor, vyhněte se květům, 
které jsou jedovaté.6a.  
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6a.  4.  

Postup
NA BONBONKY

9.  

Arašídovou směsí naplňte košíčky.

Zalijte zbytkem rozpuštěné čokolády.
Po ztuhnutí  vyloupněte čokoládové košíčky.

Štětcem vymažte mini cukrářské košíčky.

6b.  74
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ČOKOLÁDOVÝ 
DORT pro manžela 

SUROVINY: 
400 g cukru krupice 
540 g másla
5 vajec
300 g hladké mouky
½ lžičky prášku do pečiva
sůl
270 g čokolády (70 %)
250 ml plnotučného mléka
50 ml vody
100 ml smetany ke šlehání (30 %)
30 g arašídového másla

POSTUP:
1.  V míse utřete do nadýchané světlé hmoty 300 g 

cukru a 300 g měkkého másla. Oddělte žloutky 
od bílků. Žloutky postupně po jednom opatrně 
přimíchejte do máslové směsi a bílky vyšlehejte na 
tuhý sníh. Do jiné mísy prosejte mouku s práškem 
do pečiva a špetkou soli. Nad vodní lázní rozehřejte 
100 g nalámané čokolády spolu s mlékem.

2.  K vyšlehaným žloutkům s máslovou směsí 
postupně nasypte moučnou směs a promíchejte. 
Pak pomalým proudem zašlehejte do těsta 
čokoládovou směs. Vše promíchejte do hladké 
hmoty. Nakonec vmíchejte opatrně po třetinách 
sníh. 

3.  Připravte si tři dortové formy o průměru 18 cm 
a vyložte je pečicím papírem. Těsto rovnoměrně 
rozdělte a pečte v troubě předehřáté na 180 °C  
25–30 minut. Po upečení nechte korpusy ještě 
5 minut ve formách. Pak je vyndejte a dejte 
vychladnout na mřížku.

4.  Mezitím připravte čokoládové košíčky a krém. Nad 
vodní lázní rozpusťte 50 g čokolády a štětcem pak 
vymažte mini cukrářské košíčky. Zbytek čokolády 
odložte na zalití vršků. 

5.  Na pánev dejte 100 g cukru, zalijte vodou a zahřejte, 
až vznikne karamel. Do něj opatrně vmíchejte 20 g 
másla a 80 ml smetany. Dejte stranou vychladnout. 
V misce smíchejte arašídové máslo a polovinu 
karamelu.

6.  Arašídovou směsí naplňte košíčky vymazané 
čokoládou a zalijte zbytkem rozpuštěné čokolády. 

7.  Ušlehejte 200 g másla s 20 ml smetany a 40 g 
rozpuštěné čokolády na hladký krém. Pak přidejte 
zbylý karamel a opět prošlehejte.

8.  Vychladlé korpusy pomažte čokoládovokarame-
lovým krémem, použijte ho i na omazání dortu 
zvenku a dejte do lednice. 

9.  Připravte čokoládovou polevu. Nad vodní lázní 
rozehřejte 80 g čokolády s 20 g másla a dobře 
promíchejte. Směsí ozdobte vršek dortu. Na něj pak 
dejte vyloupané čokoládové košíčky.

 Košíčky na ozdobu můžete i rozpůlit, aby  
bylo hezky vidět dovnitř.

8
porcí

120
min
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Lahodné malinové Avanti Lampone 
dokonale snoubí lehkost s osVEžením. 

Díky podmanivé a harmonicky vyvážené chuti 
PRináší radost a uvolNEní i do všedního dne.

La vita è bella!

ˇ

ˇˇ

Naleznete ve vybraných prodejnách Albert.
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