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VAŘTE TÝDEN BEZE ZBYTKU

ČESKÁ CHALUPA

SBÍREJTE BODY
SLEVA AŽ

NA STYLOVÉ VYBAVENÍ
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Děkujeme našim obchodním partnerům za podporu této kampaně v prodejnách Albert.
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Milí zákazníci a čtenáři,
Budoucnost se ptá…
Co se stane s jídlem, když ho nesníme?
Budou ještě rybičky v moři?
Dá se vypěstovat jídlo, aniž by se ničila krajina?
Musíme jíst pořád maso, anebo nemusíme?
Je možné, aby i zvířátka žila lépe?
V Albertu věříme, že společně toho můžeme hodně
změnit. Proto jsme i celé červnové číslo vašeho
oblíbeného Albert magazínu věnovali… přírodě. Uspořádali
jsme jí letní zahradní slavnost, na niž jsme pozvali jen
ty dobroty, které jsou k přírodě přátelské a zároveň je
zakoupíte v Albertu. Růžovoučké lososy, kteří pochází
‚
z udržitelných lovů a chovů, štavnaté žampiony
portobello, které přišly se svými velikými klobouky,
lahodnou kávu, která byla vypěstována s ohledem
k přírodě i všem, kteří ji pro vás připravili, a mnoho
dalších. Seznamte se se všemi hosty v rubrice Oslava pro
přírodu.
Neplýtvat chrání přírodu, neplýtvat je levnější a navíc
trendy. Tak nebuďte plejtváci a neplýtvejte společně
s námi. Díky záchranářským receptům na celý týden od
odborníků ze Zachraň jídlo tentokrát zužitkujete každý
kousek a nic nepoputuje do koše. A blogerky z Czech Zero
Waste poradily svoje osvědčené rady a tipy, jak na život
téměř bez odpadu i v létě.
A pro radost si nezapomeňte dát za ucho náušnici
z červených třešní, které v Albertu pochází z Českého
ráje, upéct báječnou bublaninu, tiše si sednout, houpat
nohama a užívat si krásy letní přírody s pocitem, že jsme
pro přírodu udělali společně o kousek více.
Přejeme vám krásný začátek léta, který bude lepší pro vás
i šetrnější k přírodě.

Váš Albert
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červnovém čísle?

Pomozte nám neplýtvat
NADÍVANÉ NEDĚLNÍ KUŘÁTKO s kousky zbylé zeleniny
LAHODNÉ KARI ze zbytku kuřete
SNÍDAŇOVÁ RÝŽOVÁ MISKA ze zbylé uvařené rýže
GRILOVANÁ KRŮTÍ JÁTRA na špejli
LETNÍ GAZPACHO ze zbytků letního ovoce a zeleniny
ZÁCHRANÁŘSKÁ DUŠENÁ MRKEV se zbytkem vařených
luštěnin a vajec
Zachraňte borůvky BORŮVKOVÝMI SUŠENKAMI

Podívejte se na nové videorecepty
Oslava pro přírodu

GRILOVANÉ LOSOSOVÉ ŠPÍZY s limetovou marinádou
Lokální GRILOVANÝ ZELENINOVÝ SALÁT
VEGAN BURGER  
GRILOVANÁ VEGANSKÁ „ŽEBÍRKA“ z tempehu
PORTOBELLO Ricotta, piniové oříšky
SÝROVÉ PORTOBELLO Bylinky, rajčata a sýr
MEXICKÉ PORTOBELLO Fazole a kukuřice
KRÁLOVSKÉ ŠPÍZY s královskou péčí vepřové
KRÁLOVSKÉ ŠPÍZY s královskou péčí kuřecí
KRÁLOVSKÉ ŠPÍZY s královskou péčí vegan
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ŠŤAVNATÁ KUŘECÍ PRSÍČKA na grilu v jogurtové marinádě
Ledové DALGONA COFFEE
Domácí JAHODOVÉ NANUKY  
MALINOVÁ LIMČA je v sezoně!
LETNÍ DORT na oslavu přírody

Křížovka nás baví
Bud'te Bio

Bio POMAZÁNKA z červených fazolí a řepy
Bio SNÍDAŇOVÁ MISKA plná zdraví
Bio MRKVOVÁ POLÉVKA s kuřecím masem

Naše třešně

Letní třešňová MRAZOLÁDA
MAKOVÝ KŘEHKÝ KOLÁČ s třešněmi
BUBLANINOVÝ KOLÁČ
SMETANOVÝ PUDINK s třešněmi

   vegetariánské       veganské       bez lepku       bez laktózy
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Pomozte
NÁM

NEPLÝTVAT
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NEPLÝTVAT JE MODERNÍ, neplýtvat
je levnější, neplýtvat chrání naši
přírodu. Přidáte se? My v Albertu
věříme, že společně můžeme
plýtvání jídlem snížit. A je to tak
jednoduché! Vyzkoušejte chytré
triky, jak využít z lednice i ze spíže
každý kousek zeleniny, přezrálého
ovoce nebo nedělní pečínky.
Své tipy nám sdělili i odborníci
z neziskové organizace Zachraň
jídlo a blogerky Czech Zero Waste.
Nalaďte se na letní neplýtvací
vlnu společně s námi.

Fotografie: Tomáš Babinec, Martin Vyhnal, Alžběta Stanovská, Stepan Vashkevich
Foodstyling: Zuzana Štěpničková
Text: Czech Zero Waste, Zachraň jídlo, Naďa Fidrmucová, Adéla Říhová

POMOZTE NÁM
NEPLÝTVAT. A PROČ?

MŮŽETE
ŠETŘIT

jídlo i peněženku,
a získat tak až

50% slevu

Každý podvečer snižujeme cenu
vybraného pečiva o polovinu,
aby se prodalo vše do poslední
housky a nic se nevyhodilo.

MŮŽETE
připravit

skvělé jídlo
a nic neskončí v koši

Pomohou vám s tím naše tipy na
neplýtvání a záchranářské recepty
z následující rubriky. Využít můžete
i zlevněné potraviny, které jsou
označeny nálepkou Pomozte nám
neplýtvat, které navíc koupíte se
slevou.

Pomozte
NÁM

NEPLÝTVAT

MŮŽETE
POMOCI
PŘÍRODĚ
díky šetrnější
domácnosti

Omezte zbytečné plastové
obaly, naučte se nakupovat
potraviny bezobalově,
jezte sezonně a lokálně,
třiďte odpad. Malé krůčky,
šetrnější k naší přírodě
a planetě.
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Pomozte
NÁM

NEPLÝTVAT

Malé děti sní o tom stát se popelářem. My sníme o tom
žít životem, ve kterém popeláře nebudeme potřebovat.
Chceme žít život bez smetí. Jsme Helča a Míša. Cestovatelky,
dobrovolnice, objevitelky, snílci a mámy.

OTÁZKY PRO CZECH ZERO WASTE

3. A máte představu, zda podle vás předchozí generace
plýtvaly a měly odpadu méně, třeba naše prababičky
v kuchyních a domácnosti, nebo naopak dnešní Češi
více dbají na třídění odpadu a myslí ekologicky?
Ačkoliv předchozí generace neřídily svoje kroky podle
toho, co je a není ekologické, produkovaly mnohem
méně odpadu i skleníkových plynů, protože méně
vyráběly, spotřebovávaly, cestovaly… My naopak žijeme
v době obrovské spotřeby a plýtvání, a tak má i člověk,
co to s planetou myslí dobře, paradoxně mnohem větší
negativní dopad než jeho babička, která o ekologii nikdy
nepřemýšlela. Třeba kvůli odpadu, který vzniká už při
výrobě zboží, které si pak kupujeme. Nebo třeba kvůli
teplu a elektřině z hnědouhelných elektráren.

Jsme rádi, že dvě sympatické mladé ženy Helena a Míša z Czech
Zero Waste odpověděly na naše otázky a poradí vám, jak na
život bez odpadu, ať už při nakupování, vaření, či zkrátka při
každodenním životě.

1. Zero waste je anglické spojení, které je v dnešní
době čím dál více používáno. Vám dvěma se pak díky
společnému projektu stalo přímo osudovým. Vysvětlíte
našim čtenářům, co pro vás zero waste znamená a jaký
je příběh vašeho projektu?
Zero waste by se dalo přeložit jako „nulový odpad“.
My radši používáme spojení (skoro) bezodpadový
život. K nule se blížíme, ale nikdy se k ní dostat nedá
a snaha o dokonalost by mohla být demotivující.
Mnohem důležitější je nad odpadem přemýšlet a snažit
se jej omezovat společně s dalšími kroky směrem
k udržitelnějšímu životnímu stylu než se dostat úplně na
nulu v odpadu a nemít pak energii na další změny.

2. Možná by se na první pohled mohlo zdát, že žít
ekologicky je složité, nemám na to čas, je to drahé…
Je to skutečně tak, nebo si tyto představy jen zbytečně
vytváříme?
Každá změna vyžaduje na začátku spoustu úsilí, než
si člověk zvykne na nové rutiny. Pak je to jednodušší.
Doporučujeme začínat malými, ale efektivními změnami
a postupně se „zlepšovat“. A k těm penězům: zero waste
je poslední roky velmi trendy, s tím se pojí i promyšlený
marketing mnoha firem, které se nám snaží prodat
spoustu vychytávek, abychom mohli se zero waste
vůbec začít. Mělo by to být ale naopak. Nejvíc zero waste
je využívat to, co už máme (my nebo naše okolí), a nic
nového nekupovat.
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4. V Albertu se snažíme dlouhodobě, aby naši zákazníci
mohli jíst lépe, a snažíme se dělat více pro přírodu i pro
budoucnost naší planety. Proto vznikají i bezobalové
stěny v našich prodejnách, kde si zákazníci mohou
koupit do svých obalů například sypké trvanlivé
potraviny. Co byste ale poradily jinak obecně při
nákupu, jak postupovat, abychom omezili odpad na
minimum?
Kupovat jen to, co opravdu potřebuju, nenechat se zlákat
slevovými akcemi. Pomáhá udělat si v klidu doma nákupní
seznam a toho se pak striktně držet. Při samotném
nákupu pak používat vlastní nebo žádné obaly (pečivo,
ovoce, zelenina, lahůdky) a v případě balených potravin
preferovat ty v recyklovatelných obalech. Dalším krokem je
preference potravin lokálních a v bio kvalitě.

Pomozte
NÁM

NEPLÝTVAT

7. V Albertu jsme měli na začátku tohoto roku speciální
kampaň na pomocníky proti plýtvání, třeba domácí
kompostér, také v řadě prodejen máme kompostéry,
kam putuje biologický odpad z ovoce a zeleniny, který
již není možné darovat. Kompostování je čím dál více
v kurzu, co byste doporučily úplným začátečníkům
s domácím kompostováním?

Trojice autorek MÍŠA,
HELENA A JANA vydala
knihu s názvem Život skoro
bez odpadu. V NÁSLEDUJÍCÍM
DESATERU AUTORKY PROZRAZUJÍ
NĚKTERÉ RADY A TIPY
Z TÉTO KNIHY.

5. Albert magazín je časopis především o vaření, tedy se
musíme zeptat, máte nějaké užitečné rady, jak omezit
odpad při vaření a v kuchyni?
Plánovat, zužitkovávat zbytky, být kreativní. Preferovat
lokální suroviny v bio kvalitě a zařadit do jídelníčku
bezmasá jídla, která mají menší negativní dopad. Spoustu
tipů najdete v naší knize nebo v kuchařce od Zachraň jídlo.

Ať se toho nebojí a jdou do toho. Bioodpad tvoří výraznou
část směsného komunálního odpadu (až 40 % váhy). Na
první pohled by se mohlo zdát, že skončí-li na skládce,
není to zas taková katastrofa. Jenže pozor! Bioodpad se
rozloží jen za správných podmínek a na skládce nepanují
příhodné podmínky pro rozklad žádného odpadu.
Většinou se odpad zakonzervuje a nikdy nerozloží. A ještě
jednou pozor − při rozkladu vznikají skládkovací plyny,
mezi něž patří i skleníkový plyn metan. Pokud je ale
biologicky rozložitelný odpad oddělený a tlí s přístupem
ke vzduchu, dějí se zázraky. Odpad se promění ve výživný
humus, který je pokladem pro úrodnost půdy. A ten zázrak
dokáže právě taková obyčejná věc, jako je kompostování.

8. Moc děkujeme za rozhovor a pro všechny naše
čtenáře a zákazníky, které tento článek zaujal, dáte
radu, kde vás mohou sledovat a inspirovat se dalšími
tipy pro každodenní život bez odpadu?
Všechno o životě (skoro) bez odpadu se dozvíte v naší
knize, kterou jsme tvořily tři roky, abychom všechny tipy na
vlastní kůži vyzkoušely a ověřily, jaký je jejich dopad.

6. Blíží se léto, dětem začnou prázdniny a to je
čas cestování, kdy to je s jednorázovými plasty
a odpadem možná ještě trošku horší než kdy jindy. Jak
doporučujete připravit se na rodinné dovolené tak, aby
to šlo s co nejmenším množstvím odpadu?
Vzít si s sebou látkové pytlíky a tašky na nákup pečiva,
ovoce a zeleniny. Lahev na vodu, kelímek na kávu, krabičky
na svačiny a třeba i brčko. Takhle člověk ušetří spoustu
zbytečného odpadu. Samozřejmě že cestování je pro
minimalizaci odpadu náročnější – člověk nezná prostředí,
leckdy je problematické nakoupit do vlastních nádob
nebo pytlíků a v některých lokalitách se nedá pít voda
z kohoutku. Není třeba se z pár odpadově nepovedených
dnů na dovolené hroutit. Raději načerpejte síly do dalších
bezodpadových dní ve vašem každodenním životě.
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Pomozte
NÁM

NEPLÝTVAT

JEDNODUCHÉ DESATERO
ŽIVOTA BEZ ODPADU

2
Jídlo nakupujte bez
zbytečných obalů.

5
Přizpůsobte
jídelníček ročnímu
období a vařte
z lokálních sezonních
surovin.

8
Vařte, pečte, smažte
a připravujte jídlo
chytře, abyste šetřili
energie a vodu.
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Co je záchranářský recept?

1
Upravte skladbu
svého jídelníčku
tak, aby jej tvořila
pestrá strava, která
má malý dopad na
životní prostředí.

3
Jídlo, které neseženete bez
obalu, kupujte zabalené
v takových obalech,
které jsou opakovaně
použitelné, nebo alespoň
dobře recyklovatelné.

6
Konzervováním (sušením,
kvašením, zavařováním,
macerací a mražením)
uchovejte přebytky
potravin anebo si
vytvořte zásoby na zimu.

9
Pijte lokálně a bez
zbytečných obalů:
vodu z kohoutku,
bylinkové čaje či
domácí limonády.

Recept je záchranářský, pokud
zahrnuje některý z principů
neplýtvání. Třeba v něm
využijete části potravin, které
se obvykle vyhazují, nebo
použijete zbytek jídla, které
by přišlo jinak do koše.

4
Omezte plýtvání
potravinami tak, že jich
koupíte jen tolik, kolik
potřebujete, a naučíte
se je správně skladovat
a včas spotřebovat.

V tomto
receptu upotřebíte mix

různého zbylého sušeného
ovoce a oříšků, které
máte ve spíži, než se do
nich pustí moli. Nebojte
se experimentovat.

7
Vařte bezodpadově
a beze zbytků za pomoci
záchranářských receptů
(tzn. spotřebujeme
veškeré suroviny).

10
Na jídlo mimo domov
si s sebou vezměte
krabičku, příbor a na
pití hrnek.

CO DĚLÁME
S OBALY U NÁS
V ALBERTU?

JAK SNÍŽIT PLÝTVÁNÍ POTRAVINAMI

Pomozte
NÁM

NEPLÝTVAT

Podle Organizace pro výživu a zemědělství se třetina všeho vyprodukovaného jídla na světě vyhodí nebo
znehodnotí. Z této třetiny se velká část vyhodí na úrovni domácností, například v Evropské unii je to přes
40 % všeho vyhozeného jídla. V našich českých domácnostech vyhazujeme okolo 80 kilogramů potravin
ročně. Nejčastěji pečivo, ovoce a zeleninu, protože jsou shnilé či plesnivé. Přitom doma bychom většině
vyhazování jídla mohli předejít:

Plánujte si nákupy
a jídelníček tak, abyste stíhali
sníst vše, co máte nakoupeno.

Nakupujte jen to, co opravdu
sníte. Nenechte se zlákat
slevami a výhodnými
baleními.

Zachraňujte ovoce
a zeleninu. Pokud na nákupu
vidíte zeleninu či ovoce
neobvyklého tvaru nebo
s nějakým poškozením,
kupte je. Nikdo jiný je
pravděpodobně nekoupí
a po zavírací době skončí
v popelnici. Malý zájem je
také o osamocené kousky
(například rajčata nebo
banány).

Zachránit můžete i jídlo
s prošlou dobou minimální
trvanlivosti, jen jej
nezapomeňte co nejrychleji
sníst.

Správně potraviny skladujte.

V případě, že máte
něčeho přebytek anebo
potravině hrozí zkažení,
zamrazte ji nebo zavařte.

Snězte svoje zbytky. Pokud se
vám na konci týdne v ledničce
nashromáždilo několik porcí
jídel z předchozích dnů,
vynechte vaření a zbytky
dojezte. Může z toho být
zábavný rodinný oběd
s výběrem z několika druhů
pokrmů. Zbytky pomazánek,
pečiva, sladkostí nebo
potraviny, které by se měly
co nejdříve sníst, lze využít
na přípravu brunche.

Pokud jíte v restauraci,
řekněte si o menší porci jídla
nebo si vezměte krabičku
na zbytky.

Jezte a využijte i ty části
zeleniny a ovoce, které
normálně vyhazujete.
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Pomozte
NÁM

NEPLÝTVAT

neděle – NADÍVANÉ
NEDĚLNÍ KUŘÁTKO
s kousky zbylé zeleniny
na nádivku použijte starší pečivo
z předchozího týdne
z neděle
na
pondělí

VÁŠ TÝDEN
BEZE ZBYTKU SE
ZACHRAŇ JÍDLO
Staňte se každodenním záchranářem
jídla! Není k tomu potřeba hrdinských
činů, ale malých krůčků a trošku více

pondělí – LAHODNÉ KARI
ze zbytku kuřete
použijte kuřecí maso a pečenou
zeleninu z neděle
z pondělí
na
úterý

úterý – SNÍDAŇOVÁ
RÝŽOVÁ MISKA ze
zbylé uvařené rýže
rýže z Kari, zbylé oříšky ze spíže

plánování v každém týdnu tak, aby
žádné jídlo neskončilo zbytečně v koši.

Společně s neziskovou organizací
Zachraň jídlo, která se dlouhodobě

středa – GRILOVANÁ
KRŮTÍ JÁTRA na špejli

Zkuste
jatýrka

můžete použít jarní cibulku
z předchozích zásob

věnuje osvětě a komunikaci v oblasti
plýtvání potravinami, jsme pro vás
připravili 7 receptů na dny všední
i sváteční, při kterých zužitkujete
kousky kuřete z nedělní pečínky, každý
kousek i uvadlé zeleniny a ovoce nebo
třeba slupky a natě. Tak vzhůru do
toho.

Více receptů, inspirací a tipů na
neplýtvání najdete v kuchařce
Zachraň jídlo v kuchyni nebo na

čtvrtek – LETNÍ GAZPACHO
ze zbytků letního ovoce
a zeleniny

co
najdeme
v lednici

rozmixujte zbylé ovoce a zeleninu
z předchozích dnů – rajčata, papriky,
meloun, jahody

pátek – ZÁCHRANÁŘSKÁ
DUŠENÁ MRKEV se
zbytkem vařených
luštěnin a vajec

zpracujeme
zbylé
suroviny

využijte zbytky z celého týdne –
mrkev, nať, vejce, luštěniny ze spíže

stránkách organizace Zachraň jídlo
www.zachranjidlo.cz.
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sobota – Zachraňte
borůvky BORŮVKOVÝMI
SUŠENKAMI
použijte sezonní borůvky, které
zbyly v lednici, dále zbylý jogurt
i čokoládu ze spíže

ani
borůvka
nazmar

Pomozte
NÁM

NEPLÝTVAT

neděle

Do nádivky
můžete využít zbylé, již

tvrdší pečivo z předchozích
dní. Zbylé kuře rovnou
oberte a uskladněte
v krabičce na druhý den,
ušetříte čas a práci.

NADÍVANÉ
NEDĚLNÍ
KUŘÁTKO

s kousky
zbylé zeleniny
4

porce

90
min

SUROVINY:
4 brambory
2 červené cibule
4 mrkve
½ cukety
¼ brokolice
¼ květáku včetně
košťálu
8 cherry rajčat
1 palice česneku
4 lžíce olivového
oleje

sůl
pepř
2 rohlíky
4 lžíce
polotučného
mléka
2 vejce
60 g másla
muškátový květ
2 snítky čerstvé
petržele
1 kuře

POSTUP:
1. Oloupejte
4 brambory, 2 cibule
a 4 mrkve a nakrájejte
je spolu s cuketou na stejně
velké kousky. Zbylou brokolici a květák
rozeberte na růžičky. Zeleninu dejte do mísy,
přidejte 8 cherry rajčat, rozpůlenou palici česneku,
zalijte olivovým olejem, přisypte sůl a pepř dle chuti
a promíchejte. Rozprostřete do pekáče.
2. Na nádivku nakrájejte 2 starší rohlíky na kostičky, dejte je do
misky a pokapejte 4 lžícemi mléka. Rozklepněte 2 vejce, z bílků
ušlehejte tuhý sníh, žloutky odložte stranou. V míse utřete
30 g másla se lžičkou soli, špetkou muškátového květu
a žloutky, přidejte navlhčené rohlíky, nasekané lístky petržele
a důkladně promíchejte. Nakonec opatrně vmíchejte sníh
z bílků.
3. Kuře očistěte, osolte a naplňte připravenou nádivkou. Nohy
kuřete zavažte kuchyňským provázkem nebo sepněte párátky.
Kuře potřete 30 g rozpuštěného zbylého másla, položte
do pekáče se zeleninou a pečte v troubě na 180 °C z jedné
strany dozlatova. Potom kuře obraťte a za občasného potírání
výpekem a podlévání je upečte z druhé strany.
4. Podávejte s upečenou zeleninou a přáním dobré chuti.

13

Pomozte
NÁM

Z kari vám
možná zbude porce rýže.

NEPLÝTVAT

Přendejte ji do krabičky
a uložte na rýžový salát. Ze
zbylého kari můžete připravit
rychlou thajskou polévku.
Stačí ji naředit trochou
kokosového mléka, vody
a přidat čerstvý
koriandr.

pondělí

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

LAHODNÉ
KARI

ze zbytku
kuřete
SUROVINY:
250 g rýže
1 lžíce olivového oleje
1 cibule
2 stroužky česneku
2 cm zázvoru
1 hrst čerstvého
koriandru včetně
stonků
1 lžíce kari koření
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4

porce

30
min

albert.cz/
videorecepty

BEZ
lepku

300 g zbylého pečeného
kuřecího masa
300 g zbylé pečené
zeleniny
10 zelených hrachových
lusků
1 plechovka
kokosového mléka
1 citron
1 špetka chilli vloček

POSTUP:
1. Rýži připravte podle návodu na
obalu.
2. M
 ezitím na pánvi rozpalte lžíci
olivového oleje a orestujte na něm
oloupanou cibuli nakrájenou na
proužky. Přidejte oloupané
a najemno nakrájené 2 stroužky
česneku, 2 cm zázvoru, nadrobno
pokrájené stonky koriandru a kari
koření. Restujte společně další
minutu.

3. Přidejte zbylé pečené maso
natrhané na kousky, zbylou pečenou
zeleninu a 10 spařených hrachových
lusků.
4. Do pánve vlijte kokosové mléko
a minutu povařte. Poté dochuťte
šťávou z poloviny citronu. Nakonec
kari ozdobte zbylými lístky
koriandru, klínkem citronu, a pokud
chcete, také špetkou chilli vloček.
Oběd, který zachránil maso z nedělní
pečínky, je na stole.

Pomozte
NÁM

NEPLÝTVAT

úterý

V tomto
receptu upotřebíte mix

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

různého zbylého sušeného
ovoce a oříšků, které
máte ve spíži, než se do
nich pustí moli. Nebojte
se experimentovat.

albert.cz/
videorecepty

SNÍDAŇOVÁ
RÝŽOVÁ
MISKA

ze zbylé
uvařené rýže
4

porce

15

min

VEGET

SUROVINY:
100 g zbylých ořechů a semínek podle chuti (mandle,
vlašské ořechy, sezamová a dýňová semínka)
100 g bílého jogurtu
1 citron
2 lžičky medu
4 snítky čerstvé máty
300 g zbylé vařené rýže
100 g zbylého sušeného ovoce podle chuti (rozinky,
brusinky, meruňky, švestky)
4 snítky čerstvé bazalky

POSTUP:
1. Ořechy a semínka nahrubo
nasekejte, opražte nasucho v pánvi
a nechte vychladnout.
2. V misce promíchejte 100 g bílého
jogurtu se šťávou z poloviny citronu
a 2 lžičkami medu.
3. Přidejte nadrobno pokrájenou
mátu. Do zbylé rýže přisypte
sušené ovoce, větší kusy pokrájejte.
4. Promíchejte s jogurtovou zálivkou,
posypte opraženými ořechy
a ozdobte lístky bazalky.
Vychutnejte si salát i pocit, že jste
záchranář ve své kuchyni.

15

Pomozte

Vnitřnosti
jsou často opomíjené.Přitom

NÁM

NEPLÝTVAT

při bourání masa je ideální
využít všechny části, aby se nic
nemuselo vyhodit. Tento recept
je zaměřený právě na jejich
využití. Pokud koupíte jakékoli
drůbeží vnitřnosti (srdíčka, játra
či ledvinky), gril si s nimi
hravě a rychle poradí.

středa

GRILOVANÁ
KRŮTÍ JÁTRA

na špejli

SUROVINY:
500 g krůtích jater
2 jarní cibulky
4 cm čerstvého
zázvoru
2 lžičky steakového
koření
1 lžíce bílého vinného
octa
sůl
240 ml vody
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4

porce

20
min

+60

min
marinování

4 lžíce olivového oleje
½ lžíce drceného
kmínu
2 lžičky kajenského
pepře
½ lžíce sezamového
semínka
1 hlávkový salát
1 stonek mrkvové
natě

BEZ
lepku

POSTUP:
1. Nakrájejte 500 g očištěných krůtích jater
na větší kostky.
2. Nakrájejte 2 omyté jarní cibulky na plátky
a podrťte je plochou stranou nože, aby
se uvolnilo aroma. Zázvor oloupejte
a pokrájejte na kolečka a také je plochou
stranou nože podrťte. Cibulky i zázvor
vložte do mísy s 2 lžičkami steakového
koření, lžící vinného octa, lžičkou soli
a 240 ml vody. Promíchejte, vložte játra
a 1 hodinu marinujte.

3. Na každou špejli, kterou jste ideálně
nechali přes noc namočit, napíchněte
5 kousků jater a grilujte z obou stran
2 minuty. Špízy potřete z jedné strany
olivovým olejem, zasypte kmínem
a kajenským pepřem. Obraťte, grilujte
30 vteřin a postup opakujte.
4. Špízky přesuňte na talíř a zasypte nasucho
opraženým sezamovým semínkem.
Servírujte na listech hlávkového salátu
a ozdobte zbylou mrkvovou natí.
Grilovací sezona je v plném proudu!

Pomozte
NÁM

NEPLÝTVAT

čtvrtek
Na tento
recept využijete ovoce

a zeleninu, které už
nejsou tak čerstvé.
Zároveň máte skvělý tip
na zpracování melounu,
který je přezrálý nebo
moc velký.

LETNÍ
GAZPACHO

ze zbytků
letního ovoce
a zeleniny
4

porce

20
min

+240

min
chlazení

VEGAN

SUROVINY:
2 rajčata
1 červená paprika
1 salátová okurka
200 g jahod
250 g vodního
melounu
1 stroužek
česneku
1 červená cibule
1 větvička
čerstvého tymiánu
5 lžic olivového

oleje
1 lžíce
balzamikového
octa
120 ml
zeleninového
vývaru
sůl, pepř
1 hrst mladé
smetanky
lékařské, řebříčku
obecného,
sedmikrásek

POSTUP:
1. Do mixéru
vložte 2 omytá
a pokrájená rajčata
a očištěnou a pokrájenou papriku.
Z omyté okurky pomocí škrabky vytvořte
několik stuh na ozdobu a dejte je stranou. Zbylou
okurku přidejte do mixéru k rajčatům a paprice. Pomocí
pulzů částečně rozmixujte a přesuňte do velké mísy.
2. Do mixéru vložte 200 g omytých a rozpůlených jahod
a 250 g melounu zbaveného pecek. Několik kousků
dejte také stranou na ozdobu. Částečně rozmixujte tak,
aby zůstala tekutině struktura. Vlijte k rajčatové směsi
a promíchejte. Přidejte prolisovaný stroužek česneku,
nadrobno pokrájenou červenou cibuli a lístky tymiánu.
Opět společně promíchejte.
3. Nakonec vmíchejte 3 lžíce olivového oleje, lžíci
balzamikového octa, 120 ml zeleninového vývaru, sůl
a pepř. Zakryté dejte vychladit do lednice alespoň na
4 hodiny.
4. Ozdobte odloženými kousky jahod, stuhami okurky
a jedlými divokými bylinkami. Zakápněte olivovým olejem.
Servírujte vychlazené a užijte si společně chuť i krásu
pokrmu.
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Pomozte

Do tohoto
receptu upotřebíte

NÁM

NEPLÝTVAT

kousky kořenové zeleniny,
které zbývají z klasického
vaření, třeba zbytek řapíkatého
celeru. Zakomponujte i zdravé
zeleninové natě, poslouží
jako ozdoba místo
bylinek.

pátek

Tip na vývar:

Zbytky nehezké
zeleniny, slupky
z cibule a brambor,
košťály od brokolice
nebo řapíku, vše
se dá zužitkovat
do nejlahodnějšího
zeleninového
vývaru. Všechny
tyto opomíjené části
zeleniny v sobě
ukrývají ten pravý
chuťový i výživný
poklad!

ZÁCHRANÁŘSKÁ
DUŠENÁ MRKEV

se zbytkem
vařených
luštěnin
a vajec
4

porce

18

30
min

VEGET

SUROVINY:
20 ml olivového
oleje
1 cibule
2 stroužky
česneku
400 g mrkve
s natí
2 řapíky
řapíkatého
celeru s natí
150 ml vody

sůl
pepř
300 g zbylých
vařených fazolí
a čočky
1 lžíce plnotučné
hořčice
2 zbylá vejce
vařená natvrdo
1 hrst zbylého
baby špenátu

POSTUP:
1. V pánvi na rozehřátém oleji
orestujte oloupanou, najemno
nakrájenou cibuli a 2 oloupané
stroužky česneku. Přidejte 400 g
oloupané, na kolečka nakrájené
mrkve a 2 řapíky celeru
a společně restujte dozlatova.
2. N
 ásledně podlijte 150 ml vody,
osolte a opepřete dle chuti.
Přisypte nasekanou nať z mrkve
a vařte do poloměkka.

3. Poté přidejte zbylé vařené
luštěniny, lžíci hořčice a nechte
prohřát.
4. Zeleninu servírujte, posypte
nahrubo nastrouhanými
vařenými vejci, posypte lístky
baby špenátu a ozdobte zbylými
natěmi z mrkve a řapíkatého
celeru. Vaření ze zbytků zeleniny
chutná báječně.

Pomozte

Do sušenek

NÁM

NEPLÝTVAT

můžete zakomponovat
více zbylých surovin ze
spíže. Ať už se jedná
o zbylé kousky čokolády,
ovesné vločky, či pár
oříšků.

sobota

Sezonní ovoce,

které už je povadlé,
využijte do skvělého ranního
smoothie. Stačí vložit do
mixéru 2 bílé řecké jogurty,
150 g ovoce, které chcete
zachránit, 60 g baby špenátu
a 350 ml mléka. Vše
rozmixujte a 4 sklenice
smoothie jsou
hotové.

Zachraňte
borůvky

BORŮVKOVÝMI
SUŠENKAMI
12

sušenek

20
min

+30

min
mražení

VEGET

SUROVINY:
135 g hladké mouky
½ lžičky prášku do pečiva bez fosfátů
sůl
80 g másla
90 g krupicového cukru
100 g borůvek
70 g bílých čokoládových pecek

POSTUP:
1. V míse metličkou rozmíchejte 135 g hladké
mouky, ½ lžičky prášku do pečiva a sůl.
2. Rozmixujte 80 g změklého másla s 90 g
krupicového cukru do světlejší a nadýchané
směsi. Přidejte 80 g borůvek a opět společně
rozmixujte.
3. Postupně přimíchejte suchou směs a vymíchejte
těsto. Nakonec vmíchejte celé zbylé borůvky, 70 g
čokoládových pecek a přikryté dejte na 30 minut
do mrazáku.
4. Z těsta vytvarujte 12 kuliček a poklaďte je na plech
vyložený pečicím papírem. Pečte na 200 °C asi
10 minut. Před podáváním je nechte 10 minut
odpočinout. Sušenky ocení nejen vaše děti.
19

/ advertorial

Podívejte se

Video

recepty

NA NOVÉ VIDEORECEPTY
albert.cz/videorecepty

KRÉM Z ČERSTVÉHO
HRÁŠKU s pórkem a mátou

THAJSKÉ NUDLE

s kuřetem

inzerce

P A T E N T O VÁ N O

P ŘÍRODOU

PRO

přírodu

Oslava
pro

přírodu
Bude vždy
dost ryb pro
každého, kdo
má ryby rád?
Musíme
pořád jíst
maso… nebo
nemusíme?
Proč něco
vezeme
zdaleka, když
to roste
i u nás?
Je možné, aby
i zvířátka žila
lépe?
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Fotografie: Lucie Čermáková / Foodstyling: Adéla Říhová, Zuzana Štěpničková
Text: Naďa Fidrmucová, Adéla Říhová, Kateřina Krásná
Nádobí a decor: Butlers - made for your home

PRO

přírodu

Budoucnost nám
klade otázky
a léto je ten
pravý čas
uspořádat
zahradní slavnost
nebo piknik
v parku,
a tentokrát
neslavit
narozeniny
ani výročí,
ale uspořádat
oslavu přímo
pro samotnou
přírodu.
Nejlépe ji potěšíte
tím, že budete
podávat jen
dobroty ze
surovin, které
jsou k ní přátelské.
Vychutnáte si tak
s každým soustem
i lepší pocit.
Protože lepší jídlo
je lepší pro všechny.
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PRO

přírodu

Až vyrostu,

budou ještě
rybičky v moři?

Záleží nám na tom…

PROTO JSOU MOŘSKÉ RYBY Z NAŠEHO
RYBÍHO TRHU OD RYBÁŘŮ, KTERÝM ZÁLEŽÍ
NA BUDOUCNOSTI MOŘÍ. LOVÍ OPATRNĚ,
ABY JICH V MOŘI NEUBÝVALO.

Certifikované ryby jsou na obalu označeny logem MSC
(volný chov) a ASC (farmový chov).

Víte, že...
50 %

kysl

íku,
kter
ý
áme
, tvo
ř
í
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ny.

e
Pomáhám

dých

Šetrný
rybolo
v

znamen
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PRO

přírodu

GRILOVANÉ LOSOSOVÉ ŠPÍZY
s limetovou marinádou

SUROVINY:
3 limety
1 citron
2 stroužky česneku
4 lžíce olivového
oleje
1 ½ hrsti čerstvé
petržele
1 hrst čerstvého
kopru

chilli vločky
sůl
pepř
800 g filetů lososa
1 červená cibule
1 žlutá paprika
½ cukety

4

porce

30
min

+30

min
marinování

BEZ

laktózy

3. Rozpalte si gril a mezitím kousky lososa
POSTUP:
napichujte střídavě se zeleninou na
1. Vymačkejte šťávu z 1 limety a citronu, ve
dřevěné špejle. Grilujte na rozpáleném
větší misce smíchejte s 2 prolisovanými
grilu cca 10 minut.
stroužky česneku, 4 lžícemi olivového
4. Podávejte se zbylými limetami
oleje, hrstí nasekané petržele a kopru,
nakrájenými na měsíčky a zbylou
špetkou chilli vloček, soli a pepře.
nasekanou snítkou petrželky. Milujeme
2. Nakrájejte 800 g lososa na kostky,
grilovací sezonu!
přidejte je k marinádě v misce
a promíchejte tak, aby se rovnoměrně
obalily. Nechte 30 minut marinovat.
Oloupanou červenou cibuli, papriku
a půlku cukety nakrájejte na plátky.

Lososi

hrají fér
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Jsou jednoduché, nabité omega-3 mastnými
kyselinami, ideální variantou špízu do horkého letního
počasí. Navíc jsou lososi z Albertu z udržitelných lovů
a chovů, tedy fér k naší přírodě a planetě.

PRO

přírodu

Milujete

grilovanou zeleninu?
A co když je navíc lokální? Přinášíme vám
tip na salát, který skvěle doplní všechny
grilované speciality u vás doma.

Lokální

GRILOVANÝ
ZELENINOVÝ
SALÁT
4

porce

50
min

VEGET

SUROVINY:
4 lžíce olivového oleje
3 stroužky česneku z Tržnice u Alberta
sůl
pepř
2 kukuřice z Tržnice u Alberta
500 g bílého chřestu z Tržnice
u Alberta
300 g cherry rajčat na větvičce
z Tržnice u Alberta
2 cukety z Tržnice u Alberta
40 g másla
4 snítky tymiánu
2 snítky rozmarýnu

zeleninu ogrilujte ze
POSTUP:
všech stran dozlatova.
1. V misce smíchejte olej,
Z ogrilovaných 2 kukuřic
prolisované 3 stroužky
okrájejte zrníčka shora
česneku, osolte
dolů. Chřest a cuketu
a opepřete.
nakrájejte na menší
2. Všechnu zeleninu
kusy. Vše vložte do mísy
omyjte. Zbavte 500 g
spolu s 300 g cherry
chřestu dřevnatých částí
rajčat a máslem.
a oloupejte ho. Rozkrojte
4. Bylinky nasekejte
2 cukety podélně na
a přidejte k salátu.
čtvrtiny. Připravenou
Podávejte ještě teplé.
zeleninu obalte
Nejbarevnější salát
ochucenou marinádou.
letošních grilovaček!
3. Na rozpáleném grilu
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VEGAN BURGER
4

porce

dokonce i když grilujeme.
Obzvlášť když to chutná skvěle.
Zkuste to občas bez masa!

ež

50
min

VEGAN

SUROVINY:
40 ml olivového oleje
2 červené cibule
sůl
60 g cukru
60 ml vinného octa
1 lžíce sezamového
oleje
2 lžíce omáčky hoisin
1 lžíce arašídového
másla

Víte, že...

celosv 80 %
zemědě ětové
se použ lské půdy
ívá
zvířat, k k chovu
te
poskytu rá ale
Necitlivé
jí lidem
jen 18
zemědělstv
%
spotřeb
í
ovaných
ohrožuje 86 %
kalorií.*
z 28 tisíc vzácný
ch
druhů zvířat na
naší
planetě.*
28

rostlinná

ANEBO NĚKDY
NEMUSÍME?

Nemusíme jíst maso…

Více n

doba

MUSÍME JÍST POŘÁD MASO…

Jednou z potravin,
která produkuje nejvíce

4%

60 %
36 %

Hospodářská zvířata
tvoří co do hmotnosti
asi 60 % všech savců.
Lidé tvoří asi 36 %
a ostatní zvířata
jen 4 %.*

,
skleníkových plynů

je hovězí maso,
a přispívá tak ke
globálnímu
oteplování.*

Zdroj: Zpráva OSN
vypracovaná
s organizací Chatham
House z 3. 2. 2021

½ lžičky chilli
½ lžičky mletého
zázvoru
4 listy hlávkového
salátu
2 karotky
8 ředkviček
4 burgery NP Veggie
4 hamburgerové
bulky z Albertova
pekařství

POSTUP:
1. Na pánvi rozehřejte 40 ml oleje a přidejte
2 očištěné, na nudličky nakrájené cibule.
Opékejte dohněda. Osolte a přidejte 60 g
cukru. Nechte zkaramelizovat a ochuťte
60 ml vinného octa. Provařte, aby se ocet
zredukoval, a odložte.
2. V misce smíchejte lžíci sezamového oleje,
2 lžíce omáčky hoisin, 1 lžíci arašídového
másla, chilli a zázvor. Omyjte 4 listy
salátu. Oloupejte 2 mrkve a škrabkou je
nastrouhejte na široké pásky. Nakrájejte
8 ředkviček na plátky.
3. Veggie burgery opékejte na rozpáleném
grilu z obou stran 4 minuty. Bulky rozkrojte
a vnitřní strany 1 minutu opékejte na grilu,
aby se prohřály.
4. Obě poloviny bulek potřete připraveným
arašídovým dresinkem. Na spodní
polovinu vrstvěte postupně list salátu,
karotku, ředkvičky a opečený burger.
Přidejte lžíci karamelizované cibulky
a přiklopte horní polovinou. I největší
vyznavači masa si pochutnají!

PRO

přírodu

Proč je dobré

konzumovat méně masa?

Vegetariánské produkty
u nás najdete pod značkou
Nature’s Promise Veggie.

Ideální je mít vyvážený jídelníček, jeho
skladba je na každém z nás. Když ale
snížíme spotřebu masa a masných
produktů, pomůžeme tím: svému
zdraví i naší planetě.

GRILOVANÁ
VEGANSKÁ
„ŽEBÍRKA“
z tempehu
4

porce

30
min

+60

min
odležení

VEGAN

SUROVINY:
50 ml olivového oleje
200 ml rajčatového protlaku
50 ml javorového sirupu
1 lžička sójové omáčky
1 lžička uzené mleté papriky
5 lžic jablečného octa
50 ml vody
1 lžička mletého česneku
1 lžička mleté cibule
sůl
pepř
450 g uzeného bio tempehu NP Veggie
2 jarní cibulky

Veganská žebírka
budou hitem

Rychlý a jednoduchý recept, který
si zamilujete. Snadnější než práce
s masem.

POSTUP:
1. Do hrnce dejte 50 ml olivového
oleje, 200 ml rajčatového protlaku,
lžíci javorového sirupu, lžičku sójové
omáčky, lžičku uzené mleté papriky,
5 lžic jablečného octa, 50 ml vody,
lžičku mletého česneku a cibule. Vše
smíchejte a pomalu přiveďte k varu,
aby se omáčka spojila. Pak sundejte
z plotny. Nakonec osolte a opepřete dle
chuti. Nechte vychladnout a přelijte do
uzavíratelné sklenice.
2. Nakrájejte 450 g uzeného tempehu na
půl centimetru široké plátky. Vyskládejte
je na plech, potřete z obou stran
připravenou BBQ omáčkou a nechte
hodinu marinovat.
3. Pak na rozpáleném grilu, na nižším žáru,
opékejte tempeh z každé strany asi
2 minuty.
4. Omyjte 2 jarní cibulky a nakrájejte je
nadrobno. Tempeh přendejte na tác,
pokapejte BBQ omáčkou a ozdobte
čerstvou cibulkou. Dobrou chuť!
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PORTOBELLO
NA GRILU
3× jinak!
4

porce

30
min

VEGET

ZÁKLADNÍ POSTUP:
1. Zbavte 4 portobella středové nožky,
pokapejte klobouky shora olivovým
olejem a dobře je promažte.

PORTOBELLO
Ricotta, piniové
oříšky
SUROVINY:
4 žampiony portobello Albert Gril
1 lžíce olivového oleje
30 g piniových oříšků
200 g ricotty
4 lžičky bazalkového pesta
150 g sýra Hellenikos Albert Gril

Jak využít

žampiony portobello?
Přinášíme vám rychlé a snadné recepty, které
vás budou bavit. Ať jde o luxusní kombinaci
ricotty a pesta, nebo tradičních bylinek
s rajčaty a goudou, jde to i bez masa.
30

POSTUP:
2. V misce smíchejte 200 g ricotty
a 4 lžičky pesta. Klobouky naplňte
směsí.
3. Na směs v žampionech rozdělte 150 g
sýra nakrájeného na kostičky
1 × 1 cm a posypte piniovými oříšky.
4. Portobella grilujte na středním žáru
zhruba 6 minut. Servírujte krásné
grilované klobouky třeba na čerstvém
salátu.

PRO
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SÝROVÉ PORTOBELLO
Bylinky, rajčata a sýr
SUROVINY:
4 žampiony portobello
Albert Gril
1 lžíce olivového oleje
100 g strouhanky
50 g másla
50 g goudy

2 stroužky česneku
1 hrst čerstvé pažitky
1 hrst čerstvé petrželky
1 jarní cibulka
sůl
pepř
4 cherry rajčata

POSTUP:
2. V misce smíchejte 100 g strouhanky, 50 g másla a 50 g
nastrouhané goudy na drobenku. Přidejte 2 prolisované stroužky
česneku, nasekané bylinky a jarní cibulku. Osolte a opepřete.
3. Klobouky žampionů naplňte drobenkou a nahoru nakrájejte
plátky cherry rajčátek.
4. Portobella grilujte na středním žáru zhruba 6 minut. Servírujte je
ihned, aby byla horká. Nejlepší portobella na léto!

MEXICKÉ PORTOBELLO
Fazole a kukuřice
SUROVINY:
4 žampiony portobello
Albert Gril
3 lžíce olivového oleje
100 g rajčatové passaty
sůl

pepř
1 lžíce hladké mouky
100 g sterilované kukuřice
100 g sterilovaných fazolí
100 g sýra čedar
8 snítek čerstvé pažitky

SUROVINY:
2. V misce smíchejte 100 g rajčatové passaty, lžíci hladké mouky,
osolte a opepřete. Do hub rozdělte rovnoměrně 100 g slité
kukuřice a fazolí. Zalijte je připravenou omáčkou a nahoru
nastrouhejte 100 g čedaru.
3. Portobella grilujte na středním žáru zhruba 6 minut. Pažitku
nasekejte nadrobno a hotové žampiony jí posypte. Servírujte je
ihned, aby se sýr krásně roztékal. Mmmm, už se nesou na stůl!
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MAMI, JE MOŽNÉ,

ABY SE ZVÍŘÁTKA
MĚLA LÉPE?

V Albertu to možné je.

PROTO JSME SE SPOJILI
S FARMAMI, KDE SE ZVÍŘÁTKA MAJÍ
KRÁLOVSKY, KDE JIM DOPŘEJÍ VÍCE
PÉČE, PROSTORU I ČASU.

Jak
se mají?
RECEPTY

Aby byla
zvířátka
,
spokojená
ostor
potřebují pr

Volný
výběh,
aby si mohla kdykoliv

NA VŠECHNY
ŠPÍZY NAJDETE
NA DALŠÍ
STRANĚ

vyběhnout ven.

k životu.

á
vských
o
ál esk

Kr
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jedí Samé
dobroty.

Žádná antibiotika,
y
jen lokální surovin
z přírody.

VEPŘOVÝ

KRÁLOVSKÝ ŠPÍZ

PRO

přírodu

KUŘECÍ

KRÁLOVSKÝ ŠPÍZ

VEGAN

KRÁLOVSKÝ ŠPÍZ
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ŠPÍZY
s královskou péčí
4

porce

30
min

3

BEZ

laktózy

Jednoduché a barevné, takové jsou tři druhy našich luxusních špízů!
Navíc si můžete být jistí, že maso pochází z chovů, kde se dbá na
prostor a také na krmivo pro kuřata i prasátka.

3

VEPŘOVÉ
SUROVINY:
4 malé rané brambory
400 g Královské vepřové plece Albert
100 ml slunečnicového oleje
1 lžička jablečného
octa

1 lžička mleté papriky
sůl
pepř
1 snítka čerstvého
rozmarýnu
100 g slaniny v celku
1 červená paprika
½ červená cibule

POSTUP:
1. Omyjte brambory a vložte je do hrnce
s osolenou vodou. Přiveďte k varu a vařte
10 minut. Pak brambory sceďte a rozkrojte
napůl. Špejle na špízy dejte namočit do
studené vody, aby se nasákly.
2. Nakrájejte 400 g Královské vepřové plece na
kostky 3 × 3 cm. Dejte je do mísy. Přilijte
100 ml slunečnicového oleje a lžičku
jablečného octa. Přisypte lžičku mleté papriky,
osolte a opepřete. Rozmarýn nasekejte
nadrobno a přidejte ke směsi. Promíchejte
a nechte marinovat. Rozpalte gril.
3. Slaninu nakrájejte na kostky 3 × 3 cm. Papriku
a půlku cibule očistěte. Papriku nakrájejte na
kusy 3 × 3 cm. Cibuli rozkrojte na čtvrtiny
a rozeberte na jednotlivé proužky. Na špejle
střídavě napichujte papriku, maso, polovinu
brambory, cibuli a slaninu. Nakonec špízy
osolte a opepřete.
4. Špízy opékejte na grilu z obou stran 4 minuty.
A teď si už jen užívejte kombinaci šťavnatého
34 vepřového s křupavou zeleninou!

KUŘECÍ

VEGAN

SUROVINY:
400 g Královských kuřecích prsou Albert
100 ml slunečnicového oleje
1 citron
2 snítky čerstvého tymiánu
sůl
pepř
2 kukuřičné klasy
100 g cukety
4 žampiony
2 ředkvičky

SUROVINY:
2 vegan klobásky s majoránkou NP Veggie
½ kedlubny
1 žlutá paprika
4 cherry rajčata
1 karotka
50 ml olivového oleje
sůl
pepř

POSTUP:
1. Nakrájejte 400 g Královských kuřecích
prsou na kostky o rozměru 3 × 3 cm
a vložte je do mísy. Zalijte je olejem,
přidejte šťávu z 1 citronu, nahoru
natrhejte tymián, osolte a opepřete. Vše
dobře promíchejte a nechte marinovat.
Špejle na špízy namočte do mísy se
studenou vodou, aby se nasákly.
2. Nakrájejte 2 kukuřičné klasy a 100 g
cukety na 8 koleček. Očistěte 4 žampiony
a 2 ředkvičky. Ředkvičky přepulte.
Rozpalte gril.
3. Na špejle střídavě napichujte cuketu,
kuře, žampion, kukuřici a ředkvičku.
Nakonec vše osolte a opepřete.
4. Špízy opékejte na grilu 4 minuty z obou
stran. Dobrou chuť!

POSTUP:
1. Rozpalte gril. Špejle na špízy namočte
do misky se studenou vodou, aby se
nasákly. Nakrájejte 2 veggie klobásky
na 8 kusů. Půlku kedlubny oloupejte
a nakrájejte na plátky o šířce 1 cm
a rozměru 3 × 3 cm. Papriku
nakrájejte na stejně velké kousky.
2. Karotku oloupejte a nakrájejte na
3 cm široké špalíčky. Omyjte 4 cherry
rajčátka.
3. Zeleninu dejte do misky, smíchejte
ji s olejem, solí a pepřem. Na špejle
střídavě napichujte klobásku, cherry
rajče, papriku, kedlubnu a karotku.
4. Špízy grilujte z obou stran 4 minuty.
Užijte si hezké letní odpoledne plné
chuti!
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Jednoduchý sýrový dip,
než se udělá maso

V misce vidličkou důkladně rozmačkejte 120 g
sýra s modrou plísní, promíchejte ho se 150 g
zakysané smetany a 100 g majonézy dohladka.
Přidejte citronovou šťávu vymačkanou ze
zbylého citronu z receptu, nasekanou pažitku
a osolte a opepřete dle chuti.

ŠŤAVNATÁ
KUŘECÍ
PRSÍČKA
na grilu
v jogurtové
marinádě
4

porce

40
min

+2

hod
marinování

BEZ
lepku

SUROVINY:
200 g bílého jogurtu
4 lžíce olivového oleje
1 lžíce sušeného oregana
1 lžíce sladké červené papriky
3 stroužky česneku
4 snítky tymiánu
sůl
pepř
800 g Královských kuřecích
prsou Albert
1 hrst čerstvé pažitky

JEDNODUCHÉ TRIKY, JAK NA
SKVĚLÁ KUŘECÍ PRSA:
M
 aso nechte 2 hodiny před
grilováním marinovat v lednici.
P
 řipravte dobře očištěný
a olejem potřený grilovací
rošt, aby se maso nepřichytilo.

R
 ošt dostatečně nahřejte, než
maso položíte na gril.
G
 rilujte přímou metodou při
střední až středně vysoké
teplotě.
K
 otáčení masa použijte
kleště, ne vidličku, aby

nevytekla šťáva, která udržuje
maso šťavnaté.
K
 dyž je maso hotové, nechte
ho ještě 5 minut odpočinout
přiklopené mezi 2 talíři.

POSTUP:
1. V míse promíchejte 200 g
jogurtu, 4 lžíce olivového oleje,
lžíci oregana a papriky,
3 prolisované stroužky
česneku, 4 snítky tymiánu,
½ lžičky soli a špetku pepře.
2. Do marinády vložte 800 g
kuřecích prsou, promíchejte,
překryjte potravinářskou fólií
a nechte marinovat 2 hodiny
v chladničce.
3. Ke konci marinování rozpalte
gril. Maso vyjměte z marinády
a osušte je papírovou utěrkou.
Grilujte na rozpáleném roštu
při střední teplotě z každé
strany 8 minut.
4. Po sejmutí z roštu nechte
5 minut odpočinout mezi
dvěma přiklopenými talíři
a pak se šťavnatá grilovaná
prsíčka mohou podávat,
posypaná čerstvou petrželkou. 35
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Perla

BIO AROMA
Vyvážená, aromatická chuť bio kávy,
pěstované s respektem k přírodě. Plantáže
jsou při pěstování chráněny před
jakýmkoliv zásahem chemikálií
a jiných nežádoucích látek. Nedochází tak
ke znečištění bezprostředního okolí, půdy,
vody ani vzduchu. Díky tomu si ji i vy můžete
vychutnat s ještě lepším pocitem a chutí.

Ledové

DALGONA
COFFEE

36

2

porce

10
min

VEGET

SUROVINY:
2 lžíce instantní kávy
Perla Bio
2 lžíce horké vody
3 lžíce cukru krupice
8 kostek ledu
300 polotučného mléka
NP Bio

POSTUP:
1. V misce ušlehejte ručním
šlehačem 2 lžíce instantní
kávy Perla Bio, horkou
vodu a cukr do husté
pěny.
2. Do 2 sklenic o objemu
250 ml přidejte ledové

kostky a přilijte do každé
150 ml mléka. Do zbylé
sklenice nandejte lžící
kávovou pěnu. Zanořte
lžičku do husté pěny
z instantní kávy Perla
a vychutnejte si tak trochu
jinou letní kávu.
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Je čas na skvělé víno
v bio kvalitě

Bio vína jsou vyrobená z hroznů vypěstovaných se
speciální péčí, což se projevuje v jejich autentickém
charakteru. Tuto láhev ocení milovníci jemnějších
sauvignonů. Ve vůni dominují drobné květy a bílý
rybíz. Chuť je příjemná, vyvážená, s krásnou
a pikantní kyselinou a jemně slaným závěrem.
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JAHŮDKOVÉ NANUKY
6

porcí

SUROVINY:
200 g jahod z Tržnice
u Alberta
2 lžíce medu
300 g polotučného
tvarohu
50 g smetany ke
šlehání (33 %)
nanuková dřívka

15

min

+6

hod
mrazení

VEGET

směsí formičky naplňte,
POSTUP:
vložte do nich nanuková
1. Rozmixujte 150 g
dřívka a dejte alespoň na
jahod se 2 lžícemi
6 hodin do mrazničky,
medu dohladka. Poté
nejlépe přes noc.
vmíchejte 300 g tvarohu
3. Před podáváním
a 50 g smetany.
formičky krátce podržte
2. Zbylých 50 g jahod
pod tekoucí teplou
nakrájejte na plátky. Ty
vodou, nanuky z nich
přitiskněte jako ozdobu
vyjměte a můžete
k vnitřním stranám
je s velkou parádou
formiček na nanuky.
rozdávat dětem. Mňam,
Poté připravenou
ty chutnají.
jahodovotvarohovou

Do domácích nanuků

můžete využít české jahody
Jsou právě v sezoně a můžete si být jistí, že
svým dětem dáváte jen to nejlepší z přírody.
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MALINOVÁ
LIMČA je v sezoně!
4

porce

15

min

VEGAN

PRO
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SUROVINY:
250 g malin z Tržnice u Alberta
4 lžíce třtinového cukru NP Bio
1 citron NP Bio
1 l perlivé nebo neperlivé vody
2 snítky čerstvé máty

POSTUP:
1. Rozmixujte 200 g malin s 4 lžícemi třtinového cukru.
2. Dejte do džbánku, přidejte vymačkanou citronovou
šťávu z půlky bio citronu.
3. Zalijte perlivou nebo neperlivou vodou dle chuti.
4. Podávejte ozdobené snítkami čerstvé máty, zbylými
malinami a na kolečka nakrájeným zbylým bio
citronem. Malinovka je chutí léta.

Léto si přímo žádá

pořádné osvěžení
A malinovka je klasika. Ta domácí
je ale plná chuti, bez žádných
chemických přísad a navíc
z českých malin, které nemusí
putovat přes půlku světa. Dopřejte
si ovoce, kterého jsou nyní plné
zahrady a lesy.
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PRO

přírodu

LETNÍ DORT
na oslavu přírody
1

Špaldová mouka NP Bio

dort

4

hod

VEGET

Zbylý tvaroh
Zbylé ovoce

Ani kousek
nazmar

Můžete použít jakékoli sezonní
ovoce, co máte doma, klidně
i meruňky, rybíz a další. Podmáslí
můžete nahradit kefírem nebo
acidofilním mlékem. Jogurt můžete
nahradit zbylým tvarohem.
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SUROVINY:
250 g jahod
200 g malin
200 g borůvek
200 g třešní
1 bio citron
850 g cukru
300 ml řepkového
oleje
150 g bílého jogurtu
5 vajec
110 ml medu
450 ml podmáslí
1 kg špaldové mouky

1 a ½ lžičky jedlé sody
1 a ½ lžičky prášku do
pečiva
1 a ½ lžičky soli
200 ml smetany ke
šlehání (31 %)
6 sáčků
heřmánkového čaje
500 g smetanového
čerstvého sýra
5 širokých brček
1 tvrdý karton A4,
průměr 18 cm
květy heřmánku

POSTUP:
1. Omyjte a osušte 850 g letního ovoce. Třetinu
schovejte na ozdobu. Zbytek vsypte do hrnce
s kůrou z omytého citronu, šťávou z citronu
a 200 g cukru. Pomalu přiveďte k varu
a nechte probublávat 20 minut, dokud
nezhoustne na omáčku. Ovocnou omáčku
pak propasírujte přes síto a nechte
vychladnout.
2. V míse smíchejte 300 ml oleje, 150 g jogurtu,
5 vajec, 600 g cukru, 10 ml medu a 450 g
podmáslí. Do druhé mísy prosejte 1 kg
špaldové mouky, sodu, prášek do pečiva
a sůl. Suchou směs opatrně vmíchejte do
tekuté. Těsto vlijte do 4 forem o průměru
22 cm a 18 cm vyložených pečicím papírem.
Korpusy pečte na 180 °C 45 minut. Poté
je nechte 10 minut odstát, pak vyndejte
z forem a nechte vychladnout na mřížce.
3. Do hrnce vlijte 100 ml smetany a přiveďte
k varu. Poté hrnec sundejte z plotny
a dejte do smetany na 15 minut louhovat
pytlíky heřmánkového čaje. Do mísy vlijte
heřmánkovou smetanu, přidejte 100 ml
zbylé smetany, 500 g smetanového sýra
a 50 g cukru. Vše vyšlehejte na hladký
a nadýchaný krém.
4. Korpusy rozkrojte vždy napůl. Každou část
pokapejte medem, potřete marmeládou
a vrstvou krému. Nejprve složte větší korpus.
Doprostřed napíchejte brčka jako podporu
pro horní patro. Zkraťte je tak, aby končila
zároveň s vrškem korpusu. Z kartonu
vystřihněte kolečko o průměru horního
korpusu a obalte ho pečicím papírem.
Přitiskněte ho na vršek spodního korpusu
a na něj vložte slepenou horní část. Dejte
ho na 2 hodiny do lednice. Dort před
podáváním ozdobte zbylou třetinou ovoce
a květy heřmánku. Oslava může začít!

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

V DUCHU NEPLÝTVÁNÍ

Šťastný výherce
tentokrát získá
poukázku na
nákup v Albertu
v hodnotě 300 Kč.

Křížovka

Jak se zapojit?
NÁS BAVÍ
Vyluštěnou tajenku zašlete do 10. 6. 2022 na
adresu redakce Albert magazínu: Podkovářská 2,
Praha 9, 190 00. Nebo tajenku vyplňte na webu
www.albert.cz/tajenka přímo do formuláře.
Výherce křížovky z čísla 5/2022: Petr Gloss, Pardubice.

41

Buďte

Díky
ekologickému
zemědělství
je produkce
bio potravin
šetrnější
k životnímu
prostředí.
Zdravá půda
produkuje
zdravé
rostliny.
Tak chraňme
naši přírodu
společně.

H
IDANÝC
BEZ PŘ
H
C
KÝ
CHEMIC
E
LÁT K:

ucovadla,
umělá och šovadla
lep
bar viva, z
ti
ě
n
vů , chu
nce.
a konziste
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Malá označení,

která mohou ohromně
pomoci naší přírodě!

Díky těmto certifikacím poznáte, že
se jedná o produkt z ekologického
zemědělství, který byl vypěstován
šetrně k přírodě.

POMAZÁNKA
z červených fazolí a řepy
4

porce

140
min

+8

hod
namáčení

VEGAN

SUROVINY:
3 červené řepy NP Bio
100 ml extra panenského
olivového oleje NP Bio
sůl, pepř
400 g červených fazolí NP
Bio
2 stroužky česneku NP Bio

1 limeta
½ lžičky mletého kmínu
2 lžíce sezamové pasty
tahini
1 hrst čerstvých klíčků
1 lžička černého sezamu
1 lžička bílého sezamu

POSTUP:
1. Namočte 400 g červených fazolí den předem do
studené vody. Druhý den fazole sceďte, v hrnci zalijte
vodou a vařte 2 hodiny, dokud fazole nebudou měkké.
2. Zakápněte 3 omyté a očištěné červené řepy 30 ml
olivového oleje, osolte, opepřete a zabalte pečlivě do
alobalu. Pečte v troubě vyhřáté na 200 °C po dobu
50 minut. Nechte lehce vychladnout a oloupejte.
3. Do mixéru vložte uvařené fazole, 2 prolisované stroužky
česneku, šťávu z půlky limety, kmín, pastu tahini, 50 ml
olivového oleje a nahrubo pokrájenou červenou řepu.
Rozmixujte dohladka, osolte a opepřete.
4. Pomazánku servírujte s klíčky, ozdobte sezamovými
semínky a zakápněte zbylým olivovým olejem. Ať vám
chutná!

Fotografie: Lucie Čermáková, Tomáš Babinec / Foodstyling: Zuzana Štěpničková / Text: Zuzana Štěpničková, Naďa Fidrmucová
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Co znamená bio?

zdravou půdu, v ní zdravé
rostlinky, které podporují
zdraví zvířat...

Bio vý

musí splň robky
ovat
pravidla přísná
ab
pěstová ýt
ny
s ohlede
m
k přírod
ě.

SNÍDAŇOVÁ MISKA
plná zdraví
4

porce

20
min

VEGAN

SUROVINY:
4 banány NP Bio
700 g jahod NP Bio
240 ml bio kokosového
mléka
300 g manga
2 kiwi NP Bio
50 g borůvek NP Bio
50 g kokosových vloček
20 g chia semínek NP Bio
50 g loupaných lískových
ořechů
1 hrst čerstvé máty
1 hrst čerstvé bazalky
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POSTUP:
1. Do mixéru vložte 4 oloupané
banány, 600 g jahod,
240 ml kokosového mléka
a rozmixujte dohladka.
2. Trošku hustého kokosového
mléka nechte na ozdobu.
Přidejte plátky oloupaného
manga, omyté, rozpůlené
jahody a oloupané, na kolečka
nakrájené kiwi.
3. Misku posypte borůvkami,
kokosovými vločkami
a nasucho opraženými
lískovými ořechy.
4. N
 akonec ozdobte čerstvými
bylinkami a dopřejte si tuto
nádhernou snídani plnou
zdraví.

Bio

pěs
a bi tován
o
í
znam chov
ená,
že
mrke
v
chutn i kuře
jak c ají tak,
hutna
t maj
í.

MRKVOVÁ
POLÉVKA
s kuřecím masem
4

porce

30
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
4 lžíce dýňového oleje NP Bio
1 cibule NP Bio
4 mrkve NP Bio
2cm kousek zázvoru
sůl, pepř
800 ml vody
1 zeleninový bujón NP Bio
200 g kuřecího prsního řízku bez
kůže NP Bio
1 pomeranč
175 g zakysané smetany NP Bio
4 lžičky černého sezamu
1 hrst čerstvého koriandru

POSTUP:
1. V hrnci zpěňte na 2 lžících oleje nahrubo
nakrájenou cibuli. Přidejte kolečka mrkve,
nastrouhaný zázvor, osolte, opepřete a na mírném
ohni restujte 10 minut. Zalijte vodou a vsypte
rozdrobený bujón. Vařte 20 minut, promíchejte.
2. Mezitím opečte na zbylém oleji nudličky kuřecích
prsou na pánvi dozlatova, z každé strany 3 minuty.
Osolte a opepřete.
3. Polévku rozmixujte dohladka. Přidejte vylisovanou
šťávu z pomeranče a podle chuti dosolte. Nakonec
vmíchejte 155 g zakysané smetany.
4. Před podáváním ozdobte kuřecím masem, zbylou
smetanou, sezamem a koriandrem.
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Naše

třešně

TŘEŠNĚ
Z TRŽNICE U ALBERTA
MÁME OD

LOKÁLNÍCH
DODAVATELŮ
Z ČESKÉHO RÁJE

Naše

třešně
Třešně nemusí být cestovatelé!
Ovoce a zelenina jsou nejlepší právě utržené ze záhonu
nebo ze stromu. Proto vám v Tržnici u Alberta přinášíme to
nejlepší lokální a sezonní ovoce a zeleninu přímo od českých
dodavatelů a farem. Spokojená je pak i naše příroda a planeta,
protože se omezí dovoz loděmi, letadly a kamiony, které se
podílí na celkovém znečištění ovzduší a oteplování planety.
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Fotografie: Tomáš Babinec / Foodstyling: Adéla Říhová / Text: Adéla Říhová, Naďa Fidrmucová

Jsme výborným
pomocníkem pro
všechny, kdo trpí
dnou. Snižujeme
totiž pravděpodobně
kyselinu močovou
v těle.

Naše

Dobrá zpráva pro
všechny studenty
před koncem školního
roku. Obsahujeme
anthokyaniny, které
pomáhají zlepšovat
paměť.

třešně

Jsme také
vyzbrojeny
antioxidanty, které
příznivě působí
proti tvorbě
volných radikálů
v organismu.

Máme bohaté
minerální složení.
Obsahujeme draslík,
hořčík, vápník, železo
a křemík a vitaminy C,
B a E.

Pecky z třešní
nevyhazujte! Když je

usušíte a zašijete do
plátěného pytlíku, získáte
domácí termopodušku,
kterou po nahřátí můžete
přikládat na bolavá místa.
Pecky z třešní v sobě totiž
přirozeně drží teplo.

Ň
Š
E
TŘ

Í
N
A
R
B
O

Můžeme mít mnoho
různých druhů, které se liší
barvou i chutí. Primárně
se dělíme na srdcovky,
polochrupky a chrupky.
Srdcovky poznáte podle
typického tvaru, chrupky
podle toho, že po kousnutí
„chrupnou“.

Obsahujeme
málo kalorií,
tedy jsme
skvělé do
letních dietních
jídelníčků.
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Naše

třešně

Letní třešňová
MRAZOLÁDA
1

litr

SUROVINY:
100 g cukru krupice
900 ml vody
6 citronů

80
min

VEGAN

400 g ledu
250 g třešní z Tržnice u Alberta
4 snítky čerstvého tymiánu

POSTUP:
1.  Do hrnce vsypte 100 g cukru, přilijte 200 ml vody a přiveďte k varu.
Povařte, až cukr úplně zprůhlední a vznikne sirup. Přidejte šťávu
z 5 citronů a zbytek vody. Limonádu přelijte do džbánku a nechte
hodinu vychladit.
2. V blenderu nadrťte led spolu s 200 g omytých a vypeckovaných
třešní, přidejte připravený sirup a vše promixujte
na jemnou tříšť.
3. 
Směs rozlijte do 4 sklenic. Podávejte ihned,
ozdobené plátky citronu a snítkami čerstvého
tymiánu a zbylých třešní. Letní pohoda
může začít!
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Naše

třešně

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

MAKOVÝ
KŘEHKÝ
KOLÁČ

s třešněmi
1

koláč

+180

min
chlazení

60
min

VEGET

SUROVINY:
100 g másla
60 ml vody
140 g cukru krupice
150 g špaldové mouky
275 g mandlové mouky
680 ml plnotučného mléka
1 bio citron
150 g mletého máku
100 g polohrubé mouky
2 lžíce kukuřičného škrobu
400 g třešní z Tržnice
u Alberta
sůl
½ lžičky mleté skořice

POSTUP:
1. Do koláčové formy o průměru 26 cm zmačkejte a vyložte pečicí papír do všech krajů.
V míse uhněťte 60 g másla, 60 ml vody, 50 g kokosového cukru, 150 g špaldové
mouky, 150 g mandlové mouky a 30 ml mléka na elastické těsto. Pracujte rychle,
ať není příliš měkké. Těsto vymačkejte do připravené formy včetně okrajů.
2. Do hrnce vlijte 650 ml mléka, vsypte 50 g cukru krupice, kůru z dobře omytého
citronu, 150 g máku, 100 g polohrubé mouky, šťávu z poloviny citronu a 2 lžíce
škrobu. Směs přiveďte k varu a povařte. Polovinou náplně přelijte připravené těsto.
Omyjte 400 g třešní, osušte je a polovinu nasypte na připravený koláč. Nahoru nalijte
zbylou polovinu náplně a znovu posypte zbylými třešněmi.
3. V míse smíchejte 125 g mandlové mouky, špetku soli, 40 g másla, 40 g cukru krupice
a skořici na drobenku. Drobenkou posypte koláč a pečte ho v troubě na 180 °C po
dobu 50 minut dozlatova.
4. Po upečení nechte koláč aspoň 3 hodiny vychladnout a dejte ho do lednice.
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Nejlepší je podávat ho druhý den. Sladkou dobrou chuť!

Naše

třešně

BUBLANINOVÝ
KOLÁČ
1

koláč

60
min

VEGET

Pokud koláč

SUROVINY:
200 g třešní z Tržnice u Alberta
20 g másla
30 g hrubé mouky
3 vejce
145 g cukru krupice
250 ml plnotučného mléka
125 g hladké mouky
sůl
1 lžička vanilkového extraktu
30 g moučkového cukru

POSTUP:
1. Omyjte 200 g třešní, osušte je
a vsypte do mísy. Zasypte je 30 g
hrubé mouky a promíchejte, aby
se hezky obalily. Koláčovou formu
o průměru 26 cm vymažte máslem.
2. V mixéru smíchejte 3 vejce,
125 g cukru krupice, 250 ml mléka,
125 g mouky, špetku soli a vanilkový
extrakt na hladké těsto.
3. Těsto vlijte do formy. Nahoru
nasypte rovnoměrně třešně
a zasypte zbývajícími 20 g
krupicového cukru.
4. Pečte v troubě na 180 °C po dobu
45 minut. Po upečení posypte
moučkovým cukrem. Tento koláč je
letní láska!
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nesníte hned,
nebojte se ho před
dalším podáváním
pár vteřin ohřát
v mikrovlnné
troubě.

Naše

SMETANOVÝ
PUDINK

s třešněmi
4

porce

20
min

SUROVINY:
300 g třešní
100 g cukru
krupice
50 ml vody

+180

min
chlazení

VEGET

800 ml mléka
1 vanilkový lusk
50 g kukuřičného
škrobu
2 vejce

POSTUP:
1. Omyjte 300 g třešní a 200 g z nich vypeckujte. Polovinu vypeckovaných
třešní odložte stranou. Do hrnce vsypte 50 g cukru, vlijte 50 ml vody
a přidejte 100 g vypeckovaných třešní. Vše přiveďte k varu. Až se cukr
rozpustí, vše rozmixujte dohladka. Sirup přeceďte přes sítko a dejte stranou
vychladnout.
2. Do hrnce vlijte 700 ml mléka a dovnitř vyškrábejte zrníčka z vanilkového
lusku. V misce smíchejte 50 g škrobu, 2 žloutky, 50 g cukru a 100 ml zbylého
mléka. Vanilkové mléko v hrnci přiveďte k varu. Za stálého míchání vlijte
vroucí mléko ke žloutkové směsi. Vše smíchejte dohladka a pak znovu
přelijte do hrnce. Na mírném stupni ohřevu, za stálého míchání, povařte
pudink do zhoustnutí.
3. Do 4 pohárů rozdělte 100 g vypeckovaných třešní. Přelijte ještě horkým
pudinkem a dejte vychladit na 3 hodiny do lednice.
4. Ztuhlý pudink přelijte třešňovým sirupem, dozdobte čerstvými třešněmi
a podávejte. Pravá chuť českého léta vás přenese zpět do dětství
babiččiných receptů!

třešně

Zbylé bílky

můžete vyšlehat
v poměru 2 : 1 s cukrem
do lesklého sněhu. Jím pak
můžete pudink ozdobit
a opálit ho flambovací
pistolí. Z obyčejného
pudinku se stane
luxusní dezert!
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Speciální
nabídka
sleva 37 %

269,429,FINLANDIA
VODKA
40 % | 0,7 l | 1 l = 384,29 Kč

sleva 24 %

499,Nabídka platí ve vybraných prodejnách Albert od 1. 6. do 28. 6. 2022.

659,JACK DANIEL'S
40 % a Honey 35 % | 0,7 l | 1 l = 712,86 Kč
vybrané druhy

sleva 34 %

289,439,METAXA 5*
38 % | 0,7 l | 1 l = 412,86 Kč

sleva 25 %

319,429,GORDON'S GIN
37,5 % | 0,7 l | 1 l = 455,72 Kč
vybrané druhy

sleva 34 %

209,319,BOŽKOV REPUBLICA
52

38 % Exclusive a 35 % Honey
0,5 l | 1 l = 418 Kč

Exkluzivně u nás

SOMMELIER
COLLECTION

J. C. MAS

Přívlastková vína, 0,75 l,
1 l = 199,87 Kč
vybrané druhy

Francie, 0,75 l,
vybrané druhy
1 l = 146,54 Kč

sleva 31 %

sleva 34 %

14990

10990

219,-

169,-

BORDEAUX CHÂTEAU
TOUR CHAPOUX

Exkluzivně u nás

CANTI

Francie, 0,75 l
1 l = 212 Kč

Itálie, 0,75 l,
vybrané druhy
1 l = 86,54 Kč

sleva 50 %

sleva 50 %

159,-

6490

319,-

12990
Exkluzivně u nás

Exkluzivně u nás

SKLEPY SVATÉ KATEŘINY

PORTO STADIUM

0,75 l, přívlastková vína,
vybrané druhy
1 l = 133,20 Kč

Portugalsko, 0,75 l,
vybrané druhy
1 l = 225,34 Kč

sleva 40 %

sleva 15 %

Exkluzivně u nás

9990

169,-

169,-

199,-

Exkluzivně u nás

GRAN MAESTRO
ROSSO

CANTI
PROSECCO

Itálie, 0,75 l
1 l = 178,54 Kč

Itálie, 0,75 l
1 l = 173,20 Kč

sleva 50 %

sleva 34 %

13390

12990

269,-

199,Exkluzivně u nás

Exkluzivně u nás
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