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INSPIRACEEDITORIAL

UŽIJTE SI ČESKÉ LÉTO
se speciálním vydáním dvojčísla Albert magazínu na celé prázdniny. Těšit se v něm můžete 
na vrchovatou porci receptů, které chutnají tak známě a domácky.
Ať už vyrazíte na výlet do skal, na samotu u lesa, ochutnat zlatavý mok z lokálních pivovarů, 
nebo nachystáte rozmarnou zahradní slavnost, pro všechny tyto plány přináší Albert extra 
velkou dávku inspirace. Osvědčené recepty jako od maminky na vás čekají také v rubrice 
Sladká tečka, protože bez třešňové bublaniny nebo borůvkového koláče by to zkrátka nebylo 
to pravé české léto.
Horké večery se také neobejdou bez grilování, proto je tu v řadě už třetí pokračování 
specialit na gril. Že bez masa není grilování? Ale houby, je! Tak pojďte mít nejlepší grilovačky 
s Albertem. Kouzlete se sezonním portobellem, lilkem i cuketou.
Komu by se přece jen zastesklo po chuti a vůni středomořské kuchyně, ten najde božská 
jídla s chutí moře v rubrice Kolem světa. Melouny, zmrzlinové dorty a ledové granity vás 
osvěží v horkých dnech doma i u vody. 
Na závěr bychom chtěli připomenout, že nejlevnější rodinný nákup je ten u nás v Albertu, 
jak potvrdil nezávislý test MF Dnes. Budeme se na vás těšit v našich supermarketech
i hypermarketech po celé léto.

Záleží nám na tom, abyste měli prázdniny plné
chutí a skvělých surovin.

Váš Albert
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LILEK, CUKETA, 
PORTOBELLO

Grilovačka 
zeleniny

Je tu v pořadí třetí speciál 
o grilování. Že bez masa není 

grilování? Ale houby, je!
Tak pojďme mít nejlepší 
grilovačky s Albertem. 

Odlehčete je nízkokalorickými 
houbami portobello, lilkem 

i cuketou, do kterých je radost 
se zakousnout.

LILEK
na grilu
Ve světě jsem jednou  
z nejoblíbenějších zelenin 
na gril, ale ne každý ví, jak 
mě správně připravit. 

TRŽNICE

RADY Z GRILU

1.  Ke grilování vybírejte 
raději naše válcovité 
plody, grilují se 
stejnoměrněji než kulaté 
nebo hruškovité.  

2.  Jsem jedním z mála druhů 
zeleniny, které můžete při 
grilování spálit. 

3.  Protože je slupka lilku 
nahořklá, můžete ji při 
grilování lilku na plátky 
také oloupat.

NÁPADY DO KUCHYNĚ

1.  Nemám téměř žádný tuk, 
proto se hodím na grilování 
pro ty, kteří si chtějí udržet 
štíhlou linii.

2.  Při nákupu sáhněte po tvrdších 
plodech, měkké případně 
použijte k okamžité spotřebě.

PŮVOD A ROZŠÍŘENÍ

Nejvíce našich druhů roste 
ve Střední a Jižní Americe. 
Existuje nás až neuvěřitelných 
1 500. Patří mezi nás třeba 
i brambory nebo rajčata.  
Nyní se ale budeme bavit 
o mně, verzi černofialových 
bobulí lilku vejcoplodého 
neboli baklažánu.

6
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JAK GRILOVAT 
LILEK

INSPIRACE

1.

2.

3.

4.

Abyste měli jistotu, že budete postupovat při grilování 
lilku správně, projděte postupem krok za krokem. 
Takto připravíte základ na výborný lilkový dip.

SUROVINY:
1 lilek
3 stroužky česneku

POSTUP:
1.  Do omytého lilku udělejte 

špičkou malého nože asi 
1 cm hluboké a 1 cm široké 
zářezy po celém obvodu, 
jako na fotce.

2.  Do zářezů vložte podélně 
nakrájené plátky očištěných 
stroužků česneku.

3.  Lilek grilujte v uzavřeném 
grilu na slabším žáru po 
dobu 20–30 minut, až je celá 
slupka spálená dočerna. Díky 
tomu získá skvělou uzenou 
kouřovou chuť.

4.  Spálenou slupku oloupejte 
a zůstane vám uzená 
lilkovočesneková dužina na 
přípravu lilkového dipu.



45
min

4
porce

LILKOVÝ DIP
se zeleninovými 
hranolky

SUROVINY:
2 lilky
6 stroužků česneku
1 okurka
2 mrkve
1 žlutá paprika
2 rajčata
¼ římského salátu
4 pita chleby

3 lžíce sezamové 
pasty tahini
3 lžíce olivového oleje
2 lžíce citronové šťávy
sůl, pepř
20 g oliv Albert 
Excellent trio regione
1 hrst čerstvého 
koriandru

POSTUP:
1.  Lilky prošpikujte stroužky česneku 

podélně rozkrojenými na menší kousky 
a grilujte na přímém žáru 25 minut 
dočerna, viz postup na předchozí straně.

2.  Připravte hranolky z čerstvé zeleniny. 
Okurku, mrkev a papriku nakrájejte 
na nudličky, rajčata na měsíčky. Salát 
propláchněte a nakrájejte nahrubo. Olivy 
nechte okapat. 

3.  Lilky vyjměte z grilu a oloupejte slupku. 
Dužinu rozmixujte s tahini, olivovým 
olejem, citronovou šťávou, solí a pepřem. 
Vsypte koriandr a lehce promixujte.

4.  Na nepřímém žáru opečte pita chleby, 
z každé strany 30 vteřin, a překrojte na 
čtvrtiny. 

5.  Dip servírujte posypaný nasekanými 
olivami, čerstvým pepřem a koriandrem. 
Podávejte se zeleninou a pita chlebem. 

VEGET

8
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GRILOVANÝ
LILEK s nivou

SUROVINY:
1 lilek
sůl, pepř
150 g sýra niva
3 lžíce olivového 
oleje

2 stroužky česneku
2 snítky čerstvého 
rozmarýnu
½ hrsti hladkolisté 
petržele

POSTUP:
1.  Omyté lilky nakrájejte na kolečka silná asi 1 cm. 

Osolte, opepřete a nechte 30 minut odležet. Poté 
osušte papírovou utěrkou, protože lilek pustí vodu.

2.  Grilujte 5 minut pouze z jedné strany. 
3.  Mezitím nastrouhejte do misky nivu. Olej smíchejte 

s rozmělněným česnekem a najemno nakrájeným 
rozmarýnem. Jednu snítku nechte stranou na 
ozdobu.

4.  Kolečka lilku otočte, potřete česnekovobylinkovým 
olejem a posypte strouhanou nivou.

5.  Opékejte dalších 8 minut. Před podáváním 
posypte nasekanou petrželí.

20
min

4
porce

+30
min

odležení

LILKOVÉ ROLKY 
s klobáskou 

+30
min

odležení

25
min

8
rolek

SUROVINY:
1 lilek
1 balení klobásek na gril
1 červená paprika

POSTUP:
1.  Lilek nakrájejte na 8 tenkých podélných plátků, 

osolte, opepřete a nechte 30 minut odležet. Poté 
osušte papírovou utěrkou. 

2.  Na přímém žáru grilujte 10 minut. Sejměte na 
pracovní desku a nechte lehce vychladnout.

3.  Poté do nich zabalte klobásku s 2 nudličkami 
papriky a vraťte na gril. Opékejte dalších 5 minut 
z obou stran. 

VEGET

INSPIRACE

9

BEZ
 laktózy
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CUKETY
Léto na grilu

Jsme skvělou letní zeleninou, která 
obsahuje velké množství vody, vitaminů 
i minerálů, ale málo kalorií. Navíc se dáme 
díky své výtečné jemné chuti a šťavnatosti 
připravit na grilu na mnoho způsobů. 

RADY Z GRILU

1.  Nakrájíte-li nás podélně 
na plátky po celé délce, 
docílíte tím nejlepší uzené 
příchutě ohně. Větší 
povrch plátku se žárem 
rychle uzavře, aniž by se 
naše dužina stala blátivou. 

2.  Pokud máte připravené 
takto větší plátky cukety, 
grilujte nás přímo na 
roštu.

3.  Kromě plátků cukety 
lze vydlabáním dužiny 
vytvořit také loďky, 
které jdou plnit různými 
náplněmi.

NÁPADY DO KUCHYNĚ

1.  Nejsme příliš chuťově výrazné, 
spíše jemné. Proto přebíráme 
chuť koření a dalších výrazných 
složek receptu.

2.  Jsme oblíbené díky rychlé 
přípravě a nejlepší jsme co 
nejmladší. Našich pouhých 
17 kalorií na 100 g a vysoký 
obsah vlákniny jsou ideální  
pro zdravé grilování.

3.  Vybírejte naše menší plody 
(14–20 cm), které obsahují 
méně semínek. 

PŮVOD A ROZŠÍŘENÍ

My cukety jsme krásky 
vyšlechtěné v Itálii. I v Česku 
se někdy nazýváme cukiny, 
což je odvozeno z původního 
italského zucca – tykev. Naše 
nejdelší vypěstovaná kolegyně 
z Guinnessovy knihy rekordů 
měla neuvěřitelných 2,52 m.

TRŽNICE
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JAK GRILOVAT 
CUKETU
snadno a rychle

INSPIRACE

1.

2.

3.

4.

SUROVINY:
1 cuketa
2 lžíce grilovacího koření na gril Albert
3 lžíce olivového oleje

POSTUP:
1.  Ke grilování si raději 

vybírejte menší plody do 
20 centimetrů. Cukety dobře 
omyjte, nejlépe kartáčkem 
pro zbavení zrnek, a podélně 
je po celé délce nakrájejte na 
tenké plátky, silné asi 0,5 cm.

2.  Rozložte plátky zeleniny 
do ploché mísy a zasypte 
grilovacím kořením.

3.  Zakapejte kvalitním olivovým 
olejem. 

4.  Opékejte cukety, až jsou 
pěkně hnědé, z každé strany 
4–6 minut. Pro docílení 
rovnoměrné mřížky je po 
dvou minutách pootočte 
o 90°. 



45
min

4
porce

PLNĚNÉ CUKETOVÉ 
LOĎKY
zabalené ve slanině

SUROVINY:
2 cukety
sůl
2 kuřecí stehenní řízky
2 lžíce slunečnicového oleje
1 cibule
4 stroužky česneku

1 červená paprika
150 g balkánského sýra
pepř
4 snítky čerstvého tymiánu
4 lžíce olivového oleje
12 plátků anglické slaniny 

POSTUP:
1.  Cukety podélně rozkrojte, 

lžící vydlabejte dužinu, osolte 
a otočte dnem vzhůru. 

2.  Kuřecí maso pokrájejte 
na malé kousky, osolte 
a opečte na oleji dozlatova. 
Přesypte do mísy a přidejte 
najemno nakrájenou cibuli, 
rozmělněný česnek, kostičky 
papriky a balkánského sýra, 
nahrubo nastrouhanou 

vydlabanou dužinu z cuket, 
pepř a lístky tymiánu. 

3.  Vydlabané cukety vysušte 
papírovou utěrkou a lehce 
zakapejte olivovým olejem. 
Naplňte vrchovatě kuřecí 
směsí a pevně omotejte 
plátky slaniny. Vložte na 
rozpálený gril a přiklopené 
grilujte asi 20 minut. 

JAK NA TO?
Podívejte se na 

videorecept:

INSPIRACE

12
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LOSOSOVÉ 
ŠPÍZY
s cuketou

SUROVINY:
2 filety lososa
3 cukety
50 ml sójové omáčky
30 ml srirachy
1 limeta
40 ml sezamového oleje
sůl
3 jarní cibulky
250 g cherry rajčat
180 ml zakysané smetany
pepř

POSTUP:
1.  Lososa pokrájeného na asi 

3 cm velké kousky a 1 cuketu 
nakrájenou na podélné plátky 
naložte do marinády ze sójové 
omáčky, srirachy, limetové šťávy 
a sezamového oleje. 

2.  Zbylé cukety nakrájejte na 3 cm 
velké kousky a osolte. 

3.  Na 4 grilovací jehly střídavě 
napichujte nahrubo nakrájenou 
cibulku, kousky cukety, lososa 
a cherry rajčátka.

4.  Na rozpáleném grilu opečte 
špízy a plátky cuket dozlatova za 
rovnoměrného otáčení, celkem asi 
8 minut.

5.  Podávejte se zakysanou smetanou 
dochucenou solí a pepřem.

13

INSPIRACE

30
min

4
porce
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PORTOBELLO
Houba ideální 
na gril
Jsme jedny z mála hub 
hodících se na grilování. 
Naše klobouky jsou 
dostatečně velké, aby 
nepropadly mřížkou,  
a díky menšímu obsahu 
vody vydržíme vysoký žár. 

TRŽNICE

RADY Z GRILU

1.  Abychom získali co 
nejlepší chuť, grilujte nás 
z obou stran. 

2.  Aby nám nevytekla šťáva 
či marináda, grilujte nás 
nejprve krátce spodní 
stranou dolů. Poté 
obraťte, zalijte zbylou 
marinádou nebo jinak 
dochuťte a dopečte.

NÁPADY DO KUCHYNĚ

1.  Díky svým velkým masitým 
kloboukům se skvěle hodíme 
do burgerů místo masa nebo 
nás naplňte a zapečte s téměř 
čímkoli. Zkuste různé druhy 
uzenin, klobásky, sýry, olivy, 
ořechy, citrusovou kůru nebo 
nakládanou zeleninu.

2.  Jsme ideální náhradou masa 
pro vegetariány, která zasytí.

PŮVOD A ROZŠÍŘENÍ

Neseme název portobello, 
který se rozšířil především 
v gastronomii. Náš 
odborný český název zní 
pečárka dvouvýtrusá. Naše 
žampionová rodina je dnes 
rozšířená po celém světě, ale 
naše pěstování začalo v jedné 
z kolébek skvělé kuchyně, ve 
Francii.
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JE LIBO 
PORTOBELLO
na grilu?

INSPIRACE

1.

2.

3.

5.

SUROVINY:
3 portobella
½ citronu
1 snítka čerstvého rozmarýnu
3 stroužky česneku
140 ml balsamikového octa
sůl, pepř
420 ml olivového oleje

POSTUP:
1.  Nožky hub seřízněte tak, aby 

byly v rovině s kloboukem. 
2.  Klobouky jemně očistěte 

hadříkem namočeným 
do vody s vymačkanou 
citronovou šťávou, pod 
tekoucí vodou by zvlhly až 
moc. 

3.  Pomocí špejle nebo grilovací 
jehly udělejte do spodní 
strany klobouku malé otvory 
asi 1 cm od sebe. Vyplňte je 
rozmarýnem a česnekem.

4.  Na dno pekáčku nebo 
misky vlijte část připravené 
marinády z balsamikového 
octa, soli, pepře a olivového 
oleje a vyskládejte do ní 
houby spodní stranou 
nahoru. Přelijte zbylou 
marinádou. Nechte 3 hodiny 
marinovat v lednici.

5.  Houby grilujte asi 3 minuty 
spodní stranou dolů, poté 
otočte, přelijte je marinádou 
a další 4–6 minut houby 
dopékejte. 

4.



20
min

4
porce

PORTOBELLO 
TACOS

SUROVINY:
250 ml vody
100 ml červeného 
vinného octa
8 kuliček celého pepře
1 bobkový list
1 lžíce cukru
sůl, pepř
2 červené cibule

2 portobella
4 placky tacos
100 ml zakysané smetany
¼ ledového salátu
80 g sýra čedar
1 červená cibule
2 lžičky tabaska
1 hrst čerstvého koriandru

POSTUP:
1.  Nálev z vody, octa, koření, 

cukru, soli a půlky 1 cibule 
přiveďte k varu. Vsypte celé 
houby zbavené nožiček 
a nechte 2 minuty spařit. 
Vyjměte a nechte okapat.

2.  Vyskládejte je na 
rozehřátý gril kloboukem 
nahoru, opečte 1 minutu, 
otočte, osolte, opepřete 
a dopékejte 7 minut.

 

3.  Poté na grilu rozpečte 
tacos, 20 vteřin z každé 
strany. Grilovaná portobella 
nakrájejte na plátky.

4.  Teplé tacos pomažte 
smetanou, poklaďte 
nakrájeným salátem 
a nudličkami cibule. Posypte 
houbami, nastrouhaným 
čedarem, zakapejte 
tabaskem a zasypte lístky 
koriandru. 

VEGET

INSPIRACE

16



20
min

4
porce

GRILOVANÉ 
PORTOBELLO
s mozzarellou

SUROVINY:
8 žampionů portobello 
5 lžic olivového oleje
sůl, pepř
55 g cherry rajčat

125 g mozzarelly
1 lžička sušené bazalky
8 lžiček balsamikového 
octa
1 hrst čerstvé bazalky

POSTUP:
1.  Portobella zbavte nožiček. 

Z vnitřní strany zakapejte 
olejem, osolte, opepřete 
a vyskládejte na aluminiovou 
grilovací podložku 
kloboukem nahoru. Vložte 
na rozpálený rošt a grilujte 
5 minut.

2.  Přepůlená rajčátka, 
natrhanou mozzarellu, 
sušenou bazalku, zbylý olej 
a sůl promíchejte v misce. 

3.  Pomocí grilovacích kleštiček 
houby obraťte, vnitřek 
každého klobouku zakápněte 
lžičkou balsamikového octa 
a naplňte ho směsí rajčat 
s mozzarellou. Grilujte 
dalších 5 minut.

4.  Před podáváním ozdobte 
čerstvou bazalkou. 

VEGET

JAK NA TO?
Podívejte se na 

videorecept:

INSPIRACE

17

https://www.albert.cz/videorecepty
https://www.albert.cz/videorecepty
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NOVINKY

Pojďme mít lepší grilovačky 
s Albertem. Víte, že u nás 
seženete celý sortiment 
delikates na gril? Vyzkoušejte 
nová koření na steak, sýr  
i zeleninu. Kromě jemného 
kečupu a hrubozrnné hořčice 
nezapomeňte zabrousit 
i do sortimentu masa na 
gril, kde najdete letos 
extra obohacenou nabídku 
produktů.

Ochutnejte  
Albert delikatesy  
NA GRIL!

3× KOŘENÍ 
NA GRIL 
Vyvážená 
směs koření 
doladí nejen 
výtečný steak, 
ale povznese  
i chuť grilované 
zeleniny, 
žampionů či 
sýrů. Díky třem 
speciálním variacím 
si pochutná každý 
milovník grilovaných 
dobrot.

KEČUP EXTRA JEMNÝ 
ALBERT NA GRIL

HOŘČICE SPECIÁLNÍ 
HRUBOZRNNÁ ALBERT  
NA GRIL

KOŘENÍ GRILOVACÍ
ALBERT NA GRIL

KOŘENÍ NA SÝR
ALBERT NA GRIL

KOŘENÍ NA STEAK
ALBERT NA GRIL

PARŤÁCI PRO KAŽDOU 
KLOBÁSKU 
Každý ví, že grilovačka  
bez hořčice a kečupu se 
zkrátka neobejde. Doveďte 
své grilovací umění  
k dokonalosti s pomocí 
kečupu z těch nejsladších 
rajčat a krásně křupavé 
hořčice s obsahem celých 
zrníček.

JSEM HRUBŠÍHO ZRNA
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NOVINKY

ŽAMPIONY  
Z ČESKÝCH  FAREMPORTOBELLO  

ALBERT NA GRIL 

HOUBY JSOU TOTO LÉTO  
V MÓDĚ
Pokud neholdujete masu 
nebo si chcete jen rozšířit 
své obzory v grilování, 
jsou pro vás žampiony 
a portobello na gril tou 
pravou volbou. Pěstují 
se v Česku a vychutnat 
si je můžete se špetkou 
grilovacího koření nebo 
plněné vším, co máte rádi.

ŽAMPIONY  
ALBERT NA GRIL 

MÁME VŠECHNO!

GRILOVACÍ TÁCKY 
Skvělým pomocníkem jsou 
při přípravě jídla na grilu alu 
tácky. Díky nim bude vaše 
grilování zdravější  
a odpadnou vám starosti 
s čištěním roštu. V Albertu 
nyní seženete několik 
variant: grilovací tácky kulaté, 
obdélníkové i servírovací 
tácky.

POJĎTE MĚ GRILOVAT!

NEZAPOMEŇ TÁCEK



POSTUP:
1.  Naklepaná, osolená a opepřená kuřecí 

prsa opečte na oleji na středním plameni, 
z každé strany asi 3 minuty. Během restování 
zakapejte šťávou z citronu. 

2.  Pánev vysušte a vypečte v ní slaninu dokřupava 
2 minuty. Nechte okapat na ubrousku.

3.  Kuřecí řízky natrhejte pomocí vidličky 
na menší kousky. V misce promíchejte 
s majonézou a scezenou kukuřicí.

4.  Tortilly vyložte většími listy ledového salátu, 
doprostřed navrstvěte připravenou kuřecí 
směs a obložte 2 plátky slaniny. 

5.  Kraje tortill přehněte z boku přes náplň 
a celé zarolujte do válečku. Zabalte do 
pečicího papíru, z každé strany je převažte 
provázkem, rozpulte a máte hotovo.

SUROVINY:
sůl, pepř
280 g kuřecích prsních 
řízků 
3 lžíce slunečnicového 
oleje
½ citronu

8 plátků slaniny
4 lžíce majonézy
170 g sterilované 
kukuřice Nature’s 
Promise Bio
4 pšeničné tortilly
¼ ledového salátu

20

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

KUŘECÍ WRAP
s kukuřicí 

RECEPTY
z letní zahrádky

1 porce obsahuje: ENERGIE: 561 kcal, 28 % / BÍLKOVINY: 24 g, 34 % / TUKY: 31 g, 49 % / SACHARIDY: 50 g, 19 %

4
porce

20
min
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RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

21

LETNÍ PASTA
s cizrnou

SUROVINY:
70 g kešu oříšků
500 g chlazených čerstvých 
tagliatelle
sůl
3 lžíce olivového oleje
1 žlutá paprika
150 g rajčat soudkových 
keříkových Albert Excellent
310 g sterilované cizrny 
40 g černých oliv bez pecky
3 lžíce citronové šťávy
pepř
2 hrsti čerstvé bazalky

POSTUP:
1.  Kešu opražte na středním ohni 

nasucho v pánvi 2 minuty. Dvě 
lžíce dejte stranou a zbytek 
rozmixujte se špetkou soli. 

2.  Těstoviny uvařte v osolené vodě 
dle návodu na obalu. 

3.  Pánev vytřete ubrouskem, vlijte 
olej a rychle na něm opečte 
kostičky papriky a cherry rajčata, 
1 minutu. Vsypte scezenou cizrnu, 
na kolečka pokrájené olivy 
a zamíchejte.

4.  Vsypte těstoviny, namleté oříšky, 
osolte, opepřete, zakapejte 
citronovou šťávou a promíchejte. 

5.  Servírujte ozdobené zbylými 
ořechy a lístky bazalky.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 616 kcal, 31 % / BÍLKOVINY: 24 g, 34 % / TUKY: 17 g, 27 % / SACHARIDY: 90 g, 35 %

4
porce

20
min

VEGET
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SUROVINY:
160 g kuřecího 
prsního řízku
sůl, pepř
2 lžíce řepkového 
oleje
2 okurky 

400 g smetanového 
bílého jogurtu Albert
2 hrsti čerstvého 
kopru
½ stroužku česneku
25 ml olivového oleje
½ citronu

POSTUP:
1.  Kuřecí maso podélně nakrájejte na  

4 díly, osolte, opepřete a navlékněte na 
kuchyňské dřívko nebo špejli. Rozehřejte 
řepkový olej a opečte na něm maso 
z každé strany 3 minuty dozlatova.

2.  Z omytých okurek odkrojte konce 
a nahrubo je nastrouhejte do velké mísy. 
Čtyři lžíce okurky nechte stranou na 
ozdobu. 

3.  Přidejte jogurt, najemno pokrájený kopr, 
rozmělněný česnek, sůl, pepř  
a 20 ml olivového oleje. Vše promíchejte, 
případně zřeďte trochou vody, kdyby byla 
polévka moc hustá.

4.  Podávejte ozdobené okurkou, snítkami 
kopru a kouskem citronu spolu s kuřecím 
špízkem. Zakapejte olivovým olejem  
a opepřete. 

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

STUDENÁ 
OKURKOVÁ 
POLÉVKA
s kuřecím  
špízkem 

Maso lze upéct i v troubě, 
15 minut na 190 °C, ale 
použijte kovové jehlice.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 247 kcal, 12 % / BÍLKOVINY: 12 g, 17 % / TUKY: 19 g, 30 % / SACHARIDY: 8 g, 3 %

4
porce

20
min

BEZ
lepku



SUROVINY:
800 g nových brambor 
sůl
800 g vepřové panenky 
4 lžíce plnotučné hořčice
3 lžičky grilovacího koření 
Albert delikatesy na gril
6 lžic slunečnicového 
oleje
3 snítky čerstvého 
tymiánu

200 g zelených fazolek
½ červené cibule
½ červené papriky
½ žluté papriky
200 ml bylinkového 
dresinku s jogurtem

POSTUP:
1.  Omyté brambory ve slupce vařte v osolené vodě 10 minut, poté slijte. 
2.  Očištěnou, osolenou panenku potřete hořčicí a zasypte grilovacím 

kořením. Rozpalte 3 lžíce oleje, vložte 2 snítky tymiánu a zprudka 
opečte panenku ze všech stran, přelévejte přitom výpekem. Vložte do 
zapékací mísy, okolo nasypte přepůlené brambory a pečte v troubě na 
190 °C 10 minut dozlatova.

3.  Mezitím rozehřejte zbylý olej a orestujte fazolky s cibulí pokrájenou na 
měsíčky, 3 minuty. Přisypte nudličky paprik, osolte, opepřete a restujte 
další 2 minuty. 

4.  Servírujte spolu s plátky panenky a pečenými brambory. Ozdobte 
tymiánem a podávejte s jogurtovým dresinkem. 

1 porce obsahuje: ENERGIE: 567 kcal, 28 % / BÍLKOVINY: 52 g, 73 % / TUKY: 17 g, 27 % / SACHARIDY: 51 g, 20 %

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN
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VEPŘOVÁ 
PANENKA
s fazolkovým 
salátem 

BEZ
lepku

4
porce

30
min



SUROVINY:
4 filety lososa
110 ml sezamového oleje
1 lžička chilli vloček
4cm kousek zázvoru
3 limety
2 lžíce medu
sůl
400 g rýže basmati Albert 
Excellent

2 mrkve
8 ředkviček
2 stroužky česneku
2 avokáda
125 g baby špenátu
4 lžíce sójové omáčky
1 lžíce třtinového cukru
2 lžíce bílého sezamu
½ hrsti čerstvého 
koriandru

POSTUP:
1.  Lososa naložte do marinády ze 100 ml 

sezamového oleje, chilli vloček, oloupaného, 
najemno strouhaného zázvoru, šťávy ze dvou 
limet, medu a soli. 

2.  Propláchnutou rýži uvařte podle návodu na 
obalu. Hotovou rýži načechrejte vidličkou, aby 
se neslepila. 

3.  Lososa opečte z každé strany 4 minuty. Vyjměte 
a nechte zakrytého stranou. 

4.  Mezitím nakrájejte očištěnou mrkev, ředkvičky  
a česnek na tenké plátky. Rozpůlená 

vypeckovaná avokáda ještě ve slupce nařežte na 
proužky a pak už je jen lžící vyjměte. 

5.  Pánev vysušte, vlijte lžíci oleje a vsypte plátky 
česneku. Deset vteřin opékejte a vsypte špenát. 
Zalijte sójovou omáčkou, zasypte cukrem, 
promíchejte a nechte 1 minutu prohřát. 

6.  Do misek rozdělte rýži, přidejte špenát, čerstvou 
zeleninu, na plátky pokrájené avokádo a filet 
lososa. Zakapejte šťávou z třetí limety, posypte 
sezamem a koriandrem. 

4
porce

30
min

BEZ
lepku

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

LOSOSOVÝ 
BOWL 
plný zdraví

24 1 porce obsahuje: ENERGIE: 893 kcal, 45 % / BÍLKOVINY: 39 g, 55 % / TUKY: 37 g, 59 % / SACHARIDY: 104 g, 40 %



JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

1 porce obsahuje: ENERGIE: 648 kcal, 32 % / BÍLKOVINY: 39 g, 55 % / TUKY: 41 g, 65 % / SACHARIDY: 21 g, 8 %

SUROVINY:
2 balení kachních 
prsou sous vide 
Albert Excellent
150 ml červeného 
vína
2 snítky čerstvého 
rozmarýnu
6 lžic džemu 

z lesního ovoce
2 lžíce 
slunečnicového 
oleje
2 hlavy pak choi
sůl, pepř
50 g malin
50 g borůvek
50 g ostružin

POSTUP:
1.  Kachní maso vyjměte z obalu, omáčku 

slijte do misky a nechte stranou. 
Prsa opékejte nejprve kůží dolů na 
rozpálené pánvi z každé strany  
3 minuty. Vyjměte, vložte do trouby 
vyhřáté na 90 °C a nechte v teple do 
servírování. 

2.  Do pánve vlijte omáčku a víno. 
Přidejte rozmarýn a svařte na 
polovinu. Zašlehejte džem a ještě  
5 minut vařte do zhoustnutí. 

3.  Mezitím orestujte na oleji pokrájené 
pak choi 1 minutu, osolte a opepřete. 
Vsypte ovoce a ještě 1 minutu 
opékejte. 

4.  Na talíře vlijte omáčku, vložte teplý 
ovocný salát a nakonec kachní maso 
nakrájené na plátky. Ozdobte snítkou 
rozmarýnu a podávejte. 

KACHNÍ  
PRSA
s lesním  
ovocem

4
porce

30
min

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN
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 Jestliže máte doma portské, můžete 
je použít místo červeného vína. Pouze 
uberte sladkého džemu.

https://www.albert.cz/videorecepty


Fotografie: Petra Novotná,  
Lucie Čermáková, iStock
Foodstyling: Petra Novotná,  
Bára Nosková Mosorjaková,  
Adéla Srbová
Text: Bára Nosková Mosorjaková,, 
Adéla Srbová, Naďa Fidrmucová
Decor styling: Eva Justichová
Nádobí a decor:  
Butlers – made for your home

Užijte si léto jako z filmového plátna. Přinášíme 
vám scénáře českých letních pochoutek, díky 

kterým zavzpomínáte na dětství a užijete si po 
dlouhé době pravé české léto s chutěmi z lesa, 

louky, sadu i zahrady. Ale nezapomeňte, že v hlavní 
roli jste vy a vaši blízcí. A to, jaké prožijete zážitky, 

už je plně ve vaší režii.

ČESKÉ LÉTO 
4× jinak

RECEPTY Z CHALUPY U LESA

JAK VYTRHNOUT  
HOROLEZCŮM TRN Z PATY

Léto paní sp ávcové  
 pivova u

26

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU



VEGET

RECEPTY  
Z CHALUPY U LESA

BORŮVKOVÝ 
TVAROH 
aneb lesní  
snídaně

SUROVINY:
250 g borůvek
3 lžíce medu
300 g kozího jogurtu 
bílého 
4 kapky vanilkového 
aroma
250 g polotučného 
tvarohu
60 g ostružin

POSTUP: 
1.  Vsypte 200 g borůvek do mixéru. 

Přidejte med, 1 kozí jogurt (150 g) 
a vanilkové aroma. Rozmixujte. 
Odlijte 100 ml a nechte stranou.

2.  Do mísy vložte tvaroh, druhý kozí 
jogurt a vlijte zbylou borůvkovou 
směs. Metličkou vše propojte do-
hromady v jemný tvarohový krém.

3.  Rozdělte do misek, přelijte bo-
růvkovojogurtovou šťávou  
a ozdobte zbylým ovocem, případ-
ně jedlými květy ze zahrady. 

4
porce

10
min

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU
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dobromysl (oregano)
•  Do středomořské kuchyně

•  Na čaj

Kopřiva
•  Před konzumací spařte horkou vodou

•  Do zálivky na salát, nádivky i těstovin

kokoška pastuší  tobolka
•  Na chleba i do nádivek

mateřídouška•  Ideální na sirup při  nachlazení nebo do čaje

šalvěj
• Výrazné aroma

•  K masu, do bylinkového 

másla nebo pomazánky   

z tvarohu

hluchavka nachová
• Sladce voní květy

• Do salátů i polévek

meduňka
• Před usnutím
•  Do čaje i limonád šťovík

• Můžete žvýkat jen tak

• Do salátů

máta
• Krásně voňavá

•  Do salátů i limonád

řebříček
• Nahořklá chuť

•  Do míchaných vajíček, 

na chleba i do vývarů

Jetel luční
• Jedlé květy i listy
•  Do salátů, polévek  

i na čaj

Nasbírejte si  
BYLINKY
z lesa, louky  
i zahrady
A obohaťte svou letní kuchyni 
o vzácné a zdravé přísady.
Kořeny by se měly sbírat ráno 
nebo večer. Nadzemní části 
bylinek, jako květy či listy, 
je prý nejlepší sbírat kolem 
poledne. 
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Petrželkový
s heřmánkem

Ořechový
se sedmikráskou

Rozmarýnový
s meduňkou

SUROVINY:
400 g čerstvého  
přírodního sýra
2 hrsti čerstvé  
petrželky
sůl, pepř
200 ml olivového 
oleje
1 lžíce medu

ZE ZAHRÁDKY:
1 hrst heřmánku
1 hrst zahradních 
bylin

SUROVINY:
400 g čerstvého 
přírodního sýra
2 hrsti čerstvé pažitky
100 g lískových 
ořechů
200 ml olivového 
oleje
1 citron

sůl, pepř
2 lžičky chilli vloček

ZE ZAHRÁDKY:
1 hrst květů  
sedmikrásek

SUROVINY:
400 g čerstvého 
přírodního sýra 
25 g piniových 
semínek
2 snítky čerstvého 
rozmarýnu
200 ml olivového 
oleje
sůl, pepř
½ citronu

3 lžíce agávového 
sirupu

ZE ZAHRÁDKY:
2 hrsti čerstvé  
meduňky
1 hrst květů  
mateřídoušky, příp. 
jiných květů  
zahradních bylin

POSTUP: 
1.  Sýry vložte do uzavíratel-

né nádoby spolu s hrstí 
vybraných čerstvých 

bylinek a lučních jedlých 
květů či oříšků. Oříšky 
můžete nasucho opražit 
na pánvi.

2.  Zalijte olejem promí-
chaným se solí, pepřem 
a případně medem, 
citronovou šťávou nebo 

sirupem dle uvedených 
surovin. Uzavřete  
a marinujte nejméně  
24 hodin. 

3.  Sýry vložte na talířky  
a ještě dozdobte dalšími 
čerstvými bylinkami  
a jedlými květy.

ČERSTVÝ SÝR Z LOUKY
3× jinak

+24
hod 

marinování

4
porce

15
min

BEZ
lepku

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU
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PEČENÉ KUŘE
na ohni

1
kuře

120
min

SUROVINY:
1 Královské kuře 
Albert
sůl
4 snítky čerstvého 
tymiánu
3 bio citrony
20 ml olivového 
oleje

3 lžíce koření na 
kuře
2 červené cibule
3 rajčata
3 jarní cibulky
200 ml vody

POSTUP: 
1.  Očištěné kuře osolte zvenku 

i zevnitř. Do vnitřku vložte 
tymián a 2 omyté, rozčtvrce-
né citrony. 

2.  Zvenčí do kuřete vmasírujte 
olej a posypte důkladně 
kořením. Vložte do pekáče 
prsy vzhůru, obložte očiš-
těnou zeleninou, podlijte 
vodou a přiklopte. Pečte na 

středně silném žáru ohně 
po 1 hodinu.

3.  Odklopte vrchní stranu pe-
káče. Kuře otočte a pečte  
20 minut. Poté opět otočte  
a ještě 15 minut dopékejte. 
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SUROVINY:
600 g brambor typu B
200 g lučiny
100 g zakysané smetany
50 ml plnotučného mléka
½ stroužku česneku
1 hrst čerstvé pažitky
sůl, pepř

BRAMBORY
Z POPELA 
s tvarohovým 
dipem

POSTUP: 
1.  Brambory v celku vložte do 

rozžhaveného popela, zahrňte 
a oheň můžete nechat pomalu 
vyhasínat, cca 1 hodinu. 

2.  V misce promíchejte lučinu, 
smetanu, mléko, rozmělněný 
česnek, ½ hrsti nasekané pažit-
ky, sůl a pepř. 

3.  Brambory vyjměte z popela  
a očistěte.

4.  Před konzumací je dobré 
brambory lehce rozmáčknout 
nebo naříznout. Podávejte 
s lučinovým dipem, posypané 
zbylou nasekanou pažitkou. 
Konzumujte bez slupky. 

4
porce

65
min

Zavzpomínejte na dětství,  
kdy jste byli pořád kolem 
ohně a jídlo z něho chutnalo 
tak dobře. I dnes je fajn 
vyměnit čas od času moderní 
grily za kouzlo klasického 
táboráku s kytarou a vůní 
pečených brambor.

BEZ
lepku

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU
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SUROVINY:
400 g těstovin pipe rigate
100 g sušených rajčat, bez oleje
20 g sušených hub
40 g sušeného mléka
8 lžiček sušené bazalky
2 lžičky sušeného česneku
2 lžičky sušené cibule
sůl, pepř
800 ml vody

DOMÁCÍ  
INSTANTNÍ 
TĚSTOVINY
do kempu  
i na túru

POSTUP: 
1.  Pokud si chcete připravit porce zvlášť, použijte 4 uzavíra-

telné sáčky. Do každého vsypte po 100 g těstovin,  
25 g pokrájených sušených rajčat, 5 g nakrájených hub, 
10 g sušeného mléka, 2 lžičkách bazalky, ½ lžičce česneku 
a cibule. Přisypte špetku soli a pepře. Dobře uzavřete.

2.  V přírodě rozdělejte oheň na přenosném vařiči. Přiveďte 
vodu k varu, vsypte obsah sáčku třeba do ešusu a vařte 
cca 8 minut. Podle velikosti nádoby postup ještě 3× zopa-
kujte nebo uvařte vše najednou ve větším kotlíku.

4
porce

25
min

Vaření na chalupě, v kempu nebo 
pro celou partu je někdy docela 
výzva. Vyhněte se produktům 
s umělými konzervanty a barvivy  
a připravte svůj vlastní  
instantní oběd na cesty.

VEGET
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SENDVIČ  
S TRHANÝM VEPŘOVÝM   
a coleslawem

ALBERT EXCELLENT 
TRHANÉ VEPŘOVÉ

BORŮVKOVÉ  
DEZERTY Z LESA

Ať už si přinesete borůvky z lesa, 
nebo z Albertu, s recepty na tyto  
skvělé dezerty bude vše chutnat  

jako od babičky z chalupy.
Najdete je v kapitole  

Sladká tečka.

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU
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Tento způsob léta… zdá se mi  Tento způsob léta… zdá se mi  
  poněkud překrásným...  poněkud překrásným...

I když v létě někdy zaprší a někdy se  I když v létě někdy zaprší a někdy se  
ne všechny sny o dalekých cestách splní,  ne všechny sny o dalekých cestách splní,  

je načase otevřít  oči a proměnit i vaši zahradu je načase otevřít  oči a proměnit i vaši zahradu 
nebo terasu v rozmarnou zahradní slavnost nebo terasu v rozmarnou zahradní slavnost 

plnou chutí. plnou chutí. 

GAZPACHO
z jablekz jablek

GRANITA
z vodního  z vodního  
melounumelounu

SÝROVÝ QUICHE   
v bramborové krustěv bramborové krustě

GUACAMOLE
s melounems melounem

MOŘSKÝ VLK
na griluna grilu ANČOVIČKOVÉ POHÁRY

s parmazánovous parmazánovou
majonézoumajonézou34
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MEDOVÝ CAMEMBERT  
s ořechy a malinamis ořechy a malinami

SÝROVÝ QUICHE   
v bramborové krustěv bramborové krustě

GRANITA
z lesního ovocez lesního ovoce

•  Venkovní nebo i vnitřní velký stůl 
vytáhněte do zahrady, ideálně pod listnaté 
stromy, které zajistí stín.

•  Na stůl použijte kombinaci ubrusů 
společně s krajkovaným prostíráním, které 
máte třeba po babičce.

•  Na stromy můžete zavěsit jednoduché 
lampiony s žárovkami.

•  Nebojte se kombinovat starý porcelán, 
různé talíře i moderní sklo. 

•  Při podobné slavnosti nezapomeňte  
na hudbu, která vždy dodá atmosféru. 

Tipy, jak připravit rozmarnou zahradní slavnost:Tipy, jak připravit rozmarnou zahradní slavnost:

35

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU



SUROVINY:
9 zelených jablek
1 řapíkatý celer
2cm kousek zázvoru

1 okurka
3 limety
6 lžic agávového 
sirupu

sůl, pepř
10 kostek ledu

GAZPACHO
ze zelených jablek

POSTUP: 
1.  Osm omytých jablek rozčtvrťte 

a zbavte jádřinců. Ze stonků 
celeru škrabkou oloupejte 
povrch, zbavíte jej tak vláken, 
která se těžko mixují. Listy 
celeru uchovejte na později na 
ozdobu. Zázvor oloupejte. 

2.  Do mixéru vsypte polovinu 
množství jablek, pokrájeného 
celeru, okurky, vymačkejte 
šťávu z jedné limety, 4 lžíce 

sirupu a půlku zázvoru. 
Rozmixujte dohladka. 

3.  Ochutnejte, podle chuti osolte 
a opepřete. Přisypte 5 kostek 
ledu a opět rozmixujte. Rozlijte 
do dvou misek a postup 
zopakujte.

4.  Nakonec gazpacho ozdobte 
plátkem jablka, kolečky okurky 
a listy celeru. Případně květy 
čistého jetele, roste-li vám na 
zahradě. 

4
porce

25
min

Gazpacho je studená zeleninová nebo Gazpacho je studená zeleninová nebo 
ovocná polévka, která pochází ze španělské ovocná polévka, která pochází ze španělské 
Andalusie. V horkých letních dnech se Andalusie. V horkých letních dnech se 

touto osvěžující verzí nebojte  touto osvěžující verzí nebojte  
nahradit klasickou polévku.nahradit klasickou polévku.
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SUROVINY:
½ melounu Galia
½ žlutého melounu
1 avokádo
½ červené cibule
100 g papriček jalapeño 
2 limety
sůl, pepř
1 hrst čerstvého  
koriandru
300 g nachos

ROZMARNÉ 
GUACAMOLE
s melounem

POSTUP: 
1.  Melouny zbavené semínek a slupky nakrájejte 

nadrobno. Přesypte do mísy a pomocí vidličky nebo 
šťouchadla na bramborovou kaši rozmačkejte. 
Přebytečnou šťávu slijte. 

2.  Přidejte dužinu avokáda a znovu rozmačkejte. 
3.  Dále přisypte nadrobno pokrájenou cibuli, jalapeña, 

vymačkejte šťávu z limet, podle chuti osolte  
a opepřete. Nakonec vmíchejte nahrubo pokrájené 
lístky koriandru. Pár si nechte na ozdobu.

4.  Podávejte s kukuřičnými lupínky nachos. 4
porce

10
min

VEGAN

BUĎME SPOLU
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Ve stejné úpravě můžete Ve stejné úpravě můžete 
připavit také pstruha, připavit také pstruha, 
kterého běžně seženete kterého běžně seženete 
v Albertu. Mořský vlk v Albertu. Mořský vlk 
je dostupný pouze ve je dostupný pouze ve 
vybraných prodejnách.vybraných prodejnách.

MOŘSKÝ VLK  
na grilu

POSTUP: 
1.  Pomocí ostrého nože seškrábejte z ryb případné šupiny. 

Postupujte od ocasu k hlavě. Po opláchnutí a osušení 
udělejte po stranách ryb šikmé zářezy. 

2.  Ryby naložte do marinády z oleje, šťávy ze 2 citronů, 
rozmělněného česneku, soli a grilovacího koření na  
30 minut. 

3.  Rozehřejte gril na vysoký žár. Zbylé citrony nakrájejte na 
plátky a vyložte jimi vnitřky ryb. Grilujte z každé strany  
5 minut.

4.  Před servírováním posypte petrželkou. Podávejte 
s ajvarem.

SUROVINY:
4 mořští vlci
200 ml olivového oleje
4 citrony
3 stroužky česneku
sůl
5 lžiček směsi koření na ryby
1 hrst čerstvé petržele
375 ml jemného ajvaru

4
porce

25
min

+30
min

marinování
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4
porce

15
min

POSTUP: 
1.  Z rybiček slijte olej. 
2.  Okurky a papriku zbavenou jádřince nakrá-

jejte na malinkaté kostičky a promíchejte.
3.  Majonézu rozmíchejte s najemno nastrou-

haným parmazánem a jogurtem.
4.  Do sklenice dejte 3 lžíce parmazánové 

majonézy, zasypte 1 lžící okurek s paprikou, 
obložte 4 filety rybiček a posypte nadrobno 
nakrájenou pažitkou. Postup zopakujte.

5.  Nechte v lednici 20 minut odležet.

SUROVINY: 
100 g filetů z ančoviček  
v oleji
5 nakládaných okurek
1 červená paprika
420 ml majonézy
150 g parmazánu
100 g bílého jogurtu
1 hrst pažitky

ANČOVIČKOVÉ  
POHÁRY  
s parmazánovou 
majonézou

Zkuste si vyrobit vlastní domácí Zkuste si vyrobit vlastní domácí 
majonézu podle postupu v rubrice  majonézu podle postupu v rubrice  
Krok za krokem. Krok za krokem. 

+20
min na

odležení 39

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU



40

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU



VEGET1
quiche

90
min

POSTUP: 
1.  Oloupané, najemno nastrouhané brambory vložte do 

čisté utěrky a vyždímejte z nich co nejvíce vody. 
2.  Přesypte do mísy a promíchejte s 1 vejcem vyšlehaným se 

solí a pepřem a 60 g nastrouhaného parmazánu.
3.  Rozpusťte 10 g másla.
4.  Dortovou formu o průměru 22 cm vymažte máslem, 

vyložte pečicím papírem a potřete rozpuštěným máslem. 
Bramborovou směs rozprostřete po dně i do stran ve 
velmi tenké vrstvě. Pečte v troubě na 210 °C 15 minut. 
Vyjměte a nechte vychladnout. Troubu stáhněte na  
190 °C.

5.  Zbylá vejce metličkou rozšlehejte. Přidejte tvaroh, kozí sýr, 
zbylý najemno nastrouhaný parmazán, nasekanou hrst 
petrželky, pažitku, rozmarýn, muškátový květ, sůl a pepř. 

6.  Směs vlijte do předpečeného korpusu, zasypte petrželkou 
a pečte dalších 40 minut. Poté stáhněte teplotu na 170 °C 
a ještě 10 minut dopečte. 

SUROVINY: 
400 g brambor
11 vajec
sůl, pepř
150 g parmazánu
15 g másla
250 g měkkého polotučného 
tvarohu

1 přírodní kozí sýr Albert
2 hrsti čerstvé petržele
1 hrst čerstvé pažitky
3 snítky čerstvého rozma-
rýnu 
½ lžičky muškátového květu

SÝROVÝ QUICHE   
v bramborové 
krustě
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MEDOVÝ CAMEMBERT  
s ořechy a malinami

POSTUP: 
1.  V malé misce vyšlehejte med s balsami-

kovým octem, špetkou soli a pepřem.
2.  Každý sýr zvlášť zabalte do alobalu se  

2 lžícemi balsamikovomedové zálivky. 
3.  Sýry vložte na přímý vysoký žár  

a 5 minut grilujte. 
4.  Pomocí grilovacích kleštiček přemístěte 

na talíře, posypte ořechy, malinami  
a přelijte zbylou zálivkou. 

SUROVINY: 
50 ml medu
100 ml balsamikového 
octa
sůl, pepř
4 sýry camembert
40 g pekanových ořechů
125 g malin

Sýry lze rozpéct také v troubě.Sýry lze rozpéct také v troubě.

VEGET4
porce

15
min
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Granity, mražené dezerty z čerstvého ovoce, Granity, mražené dezerty z čerstvého ovoce, 
najdete v kapitole Sladká tečka.najdete v kapitole Sladká tečka.
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Žádná hora není tak vysoká, aby 
se nedala zdolat s dobrou náladou 
a pořádnou zásobou chutného jídla. 
Užijte si české léto s recepty, které 
potěší nejen všechny malé i velké 
horolezce.

44
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Víte, co 
znamenají 
základní 
turistické 
značky?

HŘEBENOVÁ CESTA

CESTA VĚTŠINOU  
PO VRSTEVNICÍCH

DLOUHÉ CESTY 
PO VRSTEVNICÍCH

SPOJOVACÍ CESTA,
ZKRATKA

NAUČNÁ STEZKA

KRATŠÍ VYCHÁZKOVÝ
OKRUH

Jak 
vytrhnout 
horolezcům 
trn z paty



OŘECHOVÝ 
CHLEBÍČEK
pro horolezčata

SUROVINY:
120 g lískových ořechů
2 vejce 
165 g másla 
100 g cukru krupice
125 ml plnotučného mléka
250 g hladké mouky
2 lžičky kypřicího prášku do pečiva

POSTUP:
1.  Umelte 100 g ořechů, zbytek velkým 

nožem nakrájejte nahrubo. Žloutky 
oddělte od bílků.

2.  Formu na chlebíček o velikosti 9 × 20 cm 
vymažte 5 g másla a vyložte pečicím 
papírem.

3.  Zbylé máslo utřete spolu se 3 lžícemi 
cukru do pěny. Za stálého míchání po 
jednom přidávejte žloutky, nakonec 
zašlehejte mléko. 

4.  Prosejte mouku, smíchejte ji s kypřicím 
práškem a postupně zapracujte do 
žloutkové směsi. 

5.  Šlehejte bílky, a jakmile začnou 
houstnout, přisypávejte za stálého 
šlehání zbytek cukru. Vyšlehejte lesklý 
a tuhý sníh. 

6.  Do připravené žloutkové směsi vmíchejte 
½ sněhu, poté vmíchejte zbytek. 

7.  Těsto nalijte do formy, posypte 
nasekanými ořechy a pečte v troubě 
50 minut na 180 °C. Po upečení nechte 
chlebíček asi 3 minuty odstát, poté 
vyklopte a nechte vychladnout. 

VEGET80
min

1
chlebíček
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Gâteau voyage nebo anglicky 
travel cake znamená dort na 
cesty. Zkuste ho připravit i vy. 
Tento čokoládový ale raději 
uschovejte v temnu batohu, 
aby se čokoláda nerozpustila, 
a volte ho spíše na chladnější 
letní dny.
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ČOKOLÁDOVÝ 
CHLEBÍČEK
na cesty

SUROVINY:
250 g hladké mouky
sůl
140 g hořké čokolády (70 %)
80 g kakaa holandského typu
250 g másla
310 g cukru krupice
5 vajec
125 ml smetany ke šlehání (30 %)

POSTUP:
1.  Do mísy prosejte hladkou mouku a vsypte 

1 lžičku soli. 
2.  Rozpusťte 70 g čokolády v žáruvzdorné 

misce nad párou vroucí vody. Poté vsypte 
kakao, promíchejte a nechte vychladnout. 

3.  Máslo utřete spolu s cukrem do pěny. 
Zašlehejte do ní kakaovou čokoládu,  
poté pomalu zašlehávejte po jednom  
vejci tak, aby se hmota nesrazila.  
Nakonec za stálého míchání přisypávejte 
mouku se solí. 

4.  Těsto vlijte do formy na biskupský 
chlebíček o velikosti 9 × 20 cm vyložené 
pečicím papírem. Několikrát s ní lehce 
klepněte o pracovní desku, aby v těstě 
nezůstaly bubliny. 

5.  Pečte 60 minut na 180 °C. Po upečení 
nechte ve formě asi 3 minuty odstát. Poté 
vyklopte. 

6.  Než korpus vychladne, připravte polevu. 
Rozpusťte 70 g čokolády v žáruvzdorné 
misce nad párou vroucí vody. Smetanu 
zahřejte, ale nevařte. Pomalu ji zapracujte 
do rozehřáté čokolády.

7.  Vychladlý chlebíček přelijte čokoládovou 
polevou a nechte ztuhnout.

NEJLEPší VýLET 
JE S TáTOU 

VEGET80
min

1
chlebíček
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CELEROVÁ 
POMAZÁNKA

SUROVINY:
¼ celeru 
1 mrkev
50 g eidamu
100 ml majonézy
50 ml zakysané smetany

1 lžíce plnotučné hořčice
½ citronu
1 hrst čerstvé petrželky
sůl, pepř
4 finské rohlíky

POSTUP:
1.  Oloupaný celer, mrkev a sýr 

nastrouhejte najemno. 
2.  Promíchejte s majonézou, 

smetanou, hořčicí, šťávou 
z citronu, nasekanou 

petrželkou, solí a pepřem. 
3.  Pomazánku můžete sbalit 

na cestu do uzavíratelné 
sklenice a mazat na rohlíky 
přímo na výletě. 

VEGET15
min

250
ml



HOUSKA A SEKANÁ
TO JISTÍ!

SEKANÁ 
V HOUSCE
Česká 
výletnická 
klasika

SUROVINY:
4 krajíce toastového chleba 
100 ml mléka
60 g slaniny v celku
1 cibule
2 stroužky česneku
500 g mletého hovězího
250 g mletého vepřového
2 vejce
½ hrsti sušené majoránky
1 hrst čerstvé petrželky
sůl, pepř
100 ml vody
8 makových housek
40 g kremžské hořčice
100 g nakládaných okurek
150 ml sterilovaných řezaných 
červených paprik

POSTUP:
1.  Dva dny starý toastový chléb nakrájený na kostky 

namočte do mléka.
2.  V pánvi rozehřejte kostičky slaniny, přisypte 

najemno nakrájenou cibuli a česnek, opékejte 
2 minuty dosklovata. 

3.  Vsypte do mísy, přidejte maso, vejce, bylinky, 
osolte a opepřete. Z toastového chleba 
vyždímejte přebytečné mléko a přidejte k masu. 
Zde je důležité maso dobře promíchat. Čím 
důkladněji promícháte, tím více bude lepit a spíše 
nepopraská. Dobře tedy promíchejte a dejte do 
chladu na 20 minut. 

4.  Z masa vytvarujte 2 menší kompaktní podlouhlé 
šišky. V pekáči podlijte vodou a pečte v troubě 
60 minut na 100 °C. Zvyšte teplotu na 160 °C 
a 30 minut dopékejte.

5.  Rozpůlené housky potřete hořčicí, obložte plátky 
okurek, plátkem sekané, 2 lžícemi nakládané 
papriky a přiklopte druhou částí housky.

+20
min

odležení

BUĎME SPOLU
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130
min

8
housek
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EASY ŠPÍZY 
z Albertu

SUROVINY:
300 g vepřových twisterů
300 g čevapčiči nanuků
60 ml zakysané smetany
140 ml majonézy
1 hrst čerstvé máty
sůl, pepř
½ římského salátu
½ červené cibule
1 červená paprika
4 žampiony

POSTUP:
1.  Twister špízy a čevapčiči „nanuky“ grilujte na 

středním žáru ze všech stran 15 minut. 
2.  Mezitím promíchejte smetanu, majonézu, 

nakrájenou mátu, sůl a pepř. 
3.  Z omytého salátu vykrojte tvrdé stvoly a nahrubo 

nakrájejte. Promíchejte s nudličkami červené cibule, 
měsíčky papriky a plátky očištěných žampionů.

25
min

4
porce

MŇAM
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4
porce

GRILOVANÉ KOTLETY 
s fazolovým salátem
SUROVINY:
4 vepřové kotlety 
150 ml slunečnicového oleje
2 stroužky česneku
2 lžíce třtinového cukru
4 lžičky grilovacího koření 
2 lžičky sušeného tymiánu
sůl, pepř
200 g brambor
100 g zelených fazolek
80 ml ostrého kečupu

10 ml worcesteru
5 kapek tabaska
1 lžíce medu
2 lžičky oregana
425 ml červených fazolí ve slaném 
nálevu
½ červené cibule
150 g cherry rajčat mix
40 ml olivového oleje
2 lžíce bílého vinného octa

POSTUP:
1.  Kotlety naložte na 2 hodiny 

do marinády z oleje, 
rozmělněného česneku, cukru, 
koření, tymiánu, soli a pepře.

2.  Omyté brambory vařte ve 
slupce 15 minut. Fazolky 
zbavené stopek povařte 
8 minut a zchlaďte v ledové 
vodě. Scezené brambory 
překrojte na poloviny.

3.  Kotlety grilujte přiklopené na 
střední žár 10 minut z každé 
strany. Po otočení přidejte 
brambory na grilovacím tácku, 
osolte a opepřete.

4.  Na dip rozmíchejte kečup, 
worcester, tabasko, med 
a 1 lžičku oregana. 

5.  Brambory promíchejte 
s fazolkami, scezenými 
fazolemi, nudličkami cibule, 
rozpůlenými cherry rajčaty. 
Přelijte zálivkou z olivového 
oleje, octa, oregana, soli 
a pepře. 

6.  Kotletky podávejte s fazolkovým 
salátem a kečupovým dipem. 

+2
hod

marinování



Nudíte se? Kupte si ingredience na dobré 
jídlo, které vám zvedne chuť do života. 

Stačí vám k tomu pořádná porce českých 
receptů, které nejlépe chutnají s pivem.
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LÉTO PANÍ 
SPRÁVCOVÉ
z pivovaru



UZENÁ POLÉVKA
s kroupami

SUROVINY:
200 g krup
600 g uzeného masa 
s kostí 
1,5 l vody
2 bobkové listy
5 kuliček černého 
pepře 
2 kuličky nového 
koření 

3 lžíce slunečnicového 
oleje 
1 cibule 
3 brambory  
1 mrkev  
1 petržel  
2 lžičky majoránky
sůl  
1 hrst čerstvé petrželky

POSTUP:
1.  Propláchnuté kroupy zalijte vodou v poměru 1 : 2 a nechte 

45 minut odstát. Poté uvařte podle návodu na obalu.
2.  Maso vložte do hrnce, přilijte vodu a spolu s kořením vařte 

1 hodinu 30 minut. 
3.  V hrnci na oleji nechte zesklovatět najemno nakrájenou cibuli.  

Vlijte scezený masový vývar a vsypte oloupané brambory 
nakrájené na kostičky. Vařte 10 minut. 

4.  Přidejte kostičky zbylé očištěné zeleniny, scezené kroupy,  
na kostičky pokrájené uzené a vařte dalších 10 minut. 

5.  Nakonec okořeňte majoránkou rozmělněnou v dlaních, dosolte 
a posypte nasekanou petrželkou.

115
min

4
porce
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Popularita piv malých pivovarů mezi zákazníky stále roste. 
Vždyť počet malovýrobců tohoto zlatavého moku v České 
republice vzrostl za posledních šest let dvaadvacetkrát! 
Díky tomu supermarkety a hypermarkety Albert soustavně 
rozšiřují jejich sortiment. 

ALBERT 
podporuje minipivovary

Mnohým minipivovarům pomohl Albert v době koronavirové 
krize s odbytem zboží, které by jinak prošlo datem spotřeby. Své 
oblíbené značky tak můžete sehnat regionálně. Hlavním rozdílem 
mezi průmyslovými pivy a pivy od malopivovarů je, že svá piva 
nepasterizují a většinou ani nefiltrují. Musí být skladována v chladu 
a jejich doba spotřeby je výrazně kratší. 

Martin Svoboda, manažer kategorie sortimentu piv, k tomu 
dodává: „Našim zákazníkům chceme přiblížit piva z produkce 
minipivovarů z oblastí, kde žijí. Aktuálně spolupracujeme 

s 26 producenty. Regionální piva budou postupně k dostání 
v 74 supermarketech a hypermarketech Albert ve všech krajích. 
K tomu máme v nabídce dalších 24 národních či regionálních 
pivovarů. Speciální nabídkou piv tak pokrýváme celé Česko a do 
budoucna máme v plánu sortiment dále rozšiřovat. Do našich 
obchodů tak kvůli rozšiřování sortimentu nakupujeme nové 
prosklené lednice jen pro tyto speciály.“

Seznam minipivovarů a regionálně dostupných piv v nabídce 
supermarketů a hypermarketů Albert naleznete níže na mapě.

 1.  Pivovar Lužiny 
 2.  Pivovar Hostivař
 3.  Pivovar Kunratice 
 4.  Olivův pivovar – Dolní Břežany
 5.  Pivovar Nad Kolčavkou 
 6.  Pivovar Gwern – Nupaky
 7.  Pivovar Matuška – Broumy
 8.  Písecký Hradební pivovar
  9.  Liqui B – Zámecký lihovar Blatná 

10.  Pivovar Raven – Plzeň 
11.  Knížecí pivovar – Plasy 
12.   Pivovar U Bizona – Čižice 
13.  Rudohor – Ostrov
14.   Zichovecký pivovar 
15.   Pivovar Cvikov 
16.   Zámecký pivovar Frýdlant
17.   Podkováň – Kováň – Mladá Boleslav 
18.   Pivovar Volt – Jablonec n. Nisou

19.   Hradecký pivovar
20.  Pivovar Dobruška 
21.  Podorlický pivovar 
22.  Jarošovský pivovar
23.  Pivovar Chomout – Olomouc 
24.  Brněnská pivovarnická 
  společnost s.r.o. 
25.  Ekoprodukt
26.  Znojemský Městský pivovar 

SEZNAM 
MINIPIVOVARŮ, 
jejichž piva najdete 
v Albertu

Regionální piva najdete pouze 
lokálně ve vybraných supermarketech 
a hypermarketech Albert.
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Bohumil Hrabal
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pivo upevní a sp  aví.”



55
min

4
porce

BEZ
 laktózy
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PIVNÍ RARÁŠCI 
s paprikovým kečupem

SUROVINY:
2 lžíce olivového oleje
1 cibule
4 červené papriky
3 rajčata
2 stroužky česneku
sůl, pepř
2 lžíce cukru krupice
100 ml vody
600 g kuřecích prsních řízků
3 vejce
300 ml světlého piva
100 g hladké mouky
30 g strouhanky
1 jarní cibulka
1 hrst čerstvé petrželky
150 ml slunečnicového oleje
½ citronu

POSTUP:
1.  Rozehřejte olivový olej, 

vsypte najemno pokrájenou 
cibuli a restujte 2 minuty 
dosklovata. Přisypte 
nahrubo pokrájené papriky 
a další 3 minuty opékejte. 

2.  Přidejte kostičky rajčat, 
rozmělněný česnek, osolte, 
opepřete, oslaďte a podlijte 
vodou. Duste 40 minut. 
Hotový kečup ochutnejte 
a dle chuti dosolte. 

3.  Maso nakrájené na kousky 
o velikosti 3 cm, důkladně 
osolte a dejte stranou. 

4.  V míse připravte těstíčko. 
Vejce našlehejte s pivem 

a pak postupně přisypávejte 
mouku se strouhankou do 
husté konzistence. Osolte 
a vmíchejte najemno 
nakrájenou jarní cibulku 
s petrželkou. 

5.  Kousky masa obalujte 
v těstíčku a smažte ve 
vyšší vrstvě rozpáleného 
slunečnicového oleje ze 
všech stran dozlatova. 
Nechte okapat na 
papírovém ubrousku. 

6.  Rarášky podávejte 
s paprikovým kečupem 
a kouskem citronu 
k zakapání. 



3½
hod

1
roláda

VEPŘOVÁ ROLÁDA 
na jablcích

SUROVINY:
2 rohlíky
100 ml plnotučného mléka
100 g slaniny v celku
sůl, pepř
2 snítky čerstvého rozmarýnu
2 snítky čerstvého tymiánu
¼ lžičky muškátového květu
5 stroužků česneku
1 vejce
1 kg vepřové plece v celku
150 ml vody
3 zelená jablka

POSTUP:
1.  Nasucho na pánvi opečte na 

kostky nakrájené rohlíky. Vsypte 
do mísy a přelijte mlékem. Dále 
opečte kostičky slaniny a přisypte 
k rohlíkům. Osolte, opepřete, 
vmíchejte nasekané lístky 
rozmarýnu a tymiánu, muškátový 
květ, rozmělněné 2 stroužky 
česneku, promíchejte a dejte 
stranou. 

2.  Oddělte žloutek od bílku a z bílku 
vyšlehejte se špetkou soli tuhý 
sníh. Opatrně jej zamíchejte ke 
zbylým surovinám.

3.  Očištěné maso podélně rozřízněte, 
ale ne až do konce, do tvaru 
podobného rozevřené knize. 
Naklepejte a osolte. Naneste 
nádivku a rozetřete do stran, asi 
do 3 cm od krajů. Po delší straně 
zarolujte a svažte kuchyňským 
provázkem. 

4.  Vložte do pekáčku, podlijte 
vodou a pečte zakryté 15 minut 
na 200 °C, poté snižte na 170 °C 
a pečte 2 hodiny. Odkryjte, vsypte 
rozčtvrcená jablíčka, zbylý česnek 
a dopečte 45 minut dozlatova. 
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Roládu podávejte se 
šťouchanými brambory, 
kremžskou hořčicí 
a kyselými okurkami. 



35
min

4
porce

PEČENÉ KLOBÁSKY
v zeleninovém pekáčku
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SUROVINY:
3 lžíce olivového 
oleje
1 brokolice
1 oranžová paprika
100 g zelených 
fazolek
1 žlutá paprika
1 červená cibule
250 g keříkových 

cherry rajčat
sůl, pepř
2 lžičky 
provensálského 
koření
3 lžíce balsamika
300 g grilovacích 
klobás s česnekem 
Albert

POSTUP:
1.  Zapékací mísu vymažte olejem. Vsypte 

na růžičky nakrájenou brokolici, 
nahrubo pokrájené papriky, fazolky 
zbavené stopek, kolečka cibule 
a keříková cherry rajčata. 

2.  Osolte, opepřete, zasypte kořením 
a zakapejte balsamikem. Promíchejte 
a pečte 10 minut na 200 °C. Vyjměte 
a ztlumte na 180 °C. Obložte 
klobáskami, vraťte do trouby a 15 minut 
dopékejte.



Recept na mandlovou bublaninu 
plnou třešní naleznete v rubrice 
Sladká tečka.

5
min

1,7
litru

BEZINKOVOPIVNÍ 
LIMONÁDA 
paní správcové

SUROVINY:
½ zeleného jablka
1 citron
5 lžic bezinkového sirupu
1 l jablečného moštu
500 ml světlého piva

POSTUP:
1.  Omyté jablko a polovinu 

citronu nakrájejte na tenké 
plátky. 

2.  Do džbánu vlijte sirup, mošt 
a vymačkanou citronovou 
šťávu. Promíchejte. 

3.  Vsypte jablka s citrony 
a opatrně dolijte 
vychlazeným pivem. 

VEGET
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SLANÝ CHLEBÍČEK 
se špenátem a rajčaty

SUROVINY:
230 g kukuřičné 
mouky
230 g hladké 
mouky
1 lžička jedlé sody
sůl, pepř
400 ml 
polotučného 
mléka
2 vejce

60 g sušených 
rajčat
3 žampiony
3 lžíce olivového 
oleje
30 g baby špenátu
60 g balkánského 
sýra
10 g dýňových 
semínek

POSTUP:
1.  Obě mouky promíchejte se sodou, 

špetkou soli a pepřem. V další míse 
ušlehejte mléko s vejci a 5 lžícemi oleje 
ze sušených rajčat. 

2.  Plátky očistěných žampionů opečte na 
lžíci olivového oleje 5 minut. Osolené 
přisypte k suché směsi. Listy špenátu 
a sušená rajčata nahrubo pokrájejte, 
taktéž vsypte k suché směsi. Přidejte 
nahrubo strouhaný sýr a promíchejte. 
Vlijte mléko s vejci a vypracujte těsto.

3.  Do formy na biskupský chlebíček 
26 × 11,5 cm vymazané olejem 
a vyložené pečicím papírem vlijte těsto. 
Pomocí stěrky zarovnejte a párkrát 
formou klepněte o desku stolu, aby 
se uvolnil případný vzduch. Posypte 
semínky a pečte v troubě na 180 °C 
50 minut. 

4.  Proveďte test špejlí. Pokud se na ni 
přilepí trocha těsta, pečte ještě 10 minut. 

5.  Podávejte po vychladnutí. 

Chlebícek bude chutnat 
skvele také s olivami nebo 
nah  adte balkánský sý 
ko  ím.

ˇ
ˇ ,

VEGET70
min

1
chlebíček



70
min

4
porce
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SLADKÝ 
POPCORN
s ořechy 
a slaninou

SUROVINY:
200 g anglické slaniny (plátky)
100 g slaného popcornu
100 g másla
20 g cukru krystalu
40 ml agávového sirupu
1 lžička jedlé sody
30 g pekanových ořechů
¼ lžičky mletého chilli
2 lžíce slunečnicového oleje

POSTUP:
1.  Slaninu vyskládejte na plech vyložený 

pečicím papírem a pečte 10 minut 
na 150 °C. Vyjměte a po lehkém 
vychladnutí nakrájejte nadrobno.

2.  Popcorn připravte podle návodu na 
obalu a dejte stranou. 

3.  Ve větším hrnci rozpusťte máslo, vsypte 
cukr a sirup. Na mírném ohni přiveďte 
k varu, po 3 minutách vsypte sodu. Po 

vypěnění přisypte slaninu, nasekané 
ořechy, chilli a popcorn. Dobře 
promíchejte, aby se všechen popcorn 
obalil v sirupové směsi, a přesypte na 
plech vyložený pečicím papírem, lehce 
potřený olejem. 

4.  Rozprostřené pečte 35 minut na 160 °C, 
každých 10–15 minut promíchejte.  
Po vychladnutí podávejte. 

Vyzkoušejte nové 
letní nealko koktejly 
z řady Nature‘s 
Promise plné zdraví 
a energie.

NEALKO KOKTEJLY
třeba do letního kina



Už jste někdy sledovali svůj oblíbený film při hořícím táboráku? 
Buďte styloví a zpestřete si letní noci na chalupě touto libou 

ne-činností. Upečte si popcorn do pekáče podle receptu na vedlejší 
stránce, nalijte si oblíbený nápoj a vychutnávejte kouzlo okamžiku. 

Přejeme, ať každý váš den končí happy endem. 

FILMOVÉ LÉTO
aneb večerní romantika  

u letního kina

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU
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39

VYFOŤ RECEPTY Z LESA I ZAHRADY   
SDÍLEJ FOTKU A VYHRAJ

Pavel N.
Martina B.

Luci Z.

Výherci z minulého čísla 
v burgerové výzvě

3× DÁRKOVÁ 

KARTA NA NÁKUP 

v Albertu

výhra

Děkujeme za 
vaše fotografie ve 
facebookové soutěži 
a gratulujeme výhercům 
k dárkové kartě.

SOUTĚŽ O 3× DÁRKOVOU KARTU V HODNOTĚ 1 000 Kč

ALBERT JSTE VY

62

https://www.albert.cz
www.albert.cz/darkovakarta
https://www.albert.cz/darkovakarta
https://www.facebook.com/albertceskarepublika/
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Vyluštěte si křížovku třeba u vody a navíc můžete vyhrát 
dárkovou kartu na nákup v síti prodejen Albert v hodnotě 300 Kč.

PORCE LUŠTĚNÍ
z Albertova pekařství

Jak se zapojit?
Vyluštěte letní křížovku a tajenku zašlete do 
31. 7. 2020 na adresu redakce Albert magazínu: 
Podkovářská 2, Praha 9, 190 00. Nebo tajenku 
vyplňte přímo do formuláře na webu 
www.albert.cz/tajenka. Výherce křížovky
z čísla 6/2020: Helena Křivánková, Čelákovice.

ALBERT BAVÍ
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ELIXÍR ŽIVOTA

MELOUNOVÉ LÉTO
Osvěžující sladké ovoce plné šťávy, díky kterému 
doplníte tekutiny a uspokojíte chuť na sladké. 
Kromě v Česku známého červeného vodního 
melounu najdete v Albertu i další zajímavé druhy, 
které rozhodně stojí za pozornost. 

ALBERT RADÍ,
JAK NA MELOUNY:

Melouny v celku uchovávejte při pokojové 
teplotě mimo přímé sluneční světlo, vydrží 
vám až 2 týdny. Povrch melounů by měl být 
lesklý, vybarvený a tvrdý.

STAŇTE SE ZNALCEM MELOUNŮ  
A VYBERTE TEN KRÁSNĚ ZRALÝ

•   Při jemném poklepání musí mít meloun 
dutý, jakoby kovový zvuk.

•   Seschlá a zkroucená stopka je dalším 
znamením zralého melounu, pokud stopku 
samozřejmě má.

•   Tam, kde meloun ležel, by měl mít žlutou 
stopu.

•   Cukrový meloun, pokud je zralý, velmi 
intenzivně voní a slupka kolem stopky je 
popraskaná. 
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ELIXÍR ŽIVOTA

20
min

8
špízů

MELOUNOVÉ ŠPÍZY
s nakládaným sýrem

SUROVINY:
300 g sýra feta
150 ml olivového oleje
2 lžíce bílého vinného octa
1 lžíce agávového sirupu
pepř
3 hrsti čerstvé máty
250 g vodního melounu

POSTUP:
1.  Sýr nakrájejte na kostky 

o hraně 2–3 centimetry. 
Naložte je do směsi z oleje, 
octa, sirupu, pepře a najemno 
nakrájené hrsti máty a nechte 
uležet v lednici ideálně přes 
noc. 

2.  Dužinu melounu nakrájejte 
na kostky stejně velké jako 
kostky sýra a dejte vychladit. 

3.  Na jehlice nebo špejle o délce 
cca 15 cm střídavě napichujte 
sýr, lístek máty a meloun. 
Opepřete a podávejte. 

+12
hod

marinování
VEGET
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ELIXÍR ŽIVOTA

30
min

1
mísa

LETNÍ SALÁT
jako z Havaje

SUROVINY:
½ vodního melounu
¼ melounu Cantaloupe
¼ melounu Galia
4 meruňky
50 g jahod
2 nektarinky
115 g balkánského sýra
40 g ostružin
60 g borůvek
40 g třešní
½ hrsti čerstvé máty

POSTUP:
1.  Z vodního melounu 

vydlabejte polévkovou lžící 
dužinu do mísy. 

2.  Z dužiny slijte šťávu 
a následně ji ještě nakrájejte 
na menší kousky. Vsypte 
zpět do mísy vytvořené 
z prázdného vodního 
melounu.

3.  Ze zbylých melounů 
vykrájejte pomocí 
speciálního vykrajovátka (či 
odměrky na kávu) kuličky. 

Přidejte k vodnímu melounu 
spolu s rozčtvrcenými 
meruňkami, jahodami 
a kousky nektarinek. 
Promíchejte  
s ½ rozdrobeného sýra. 

4.  Nakonec salát dozdobte 
zbylým ovocem a posypte 
sýrem. Doplňte větvičkou 
máty. Jste-li na zahradě, 
přidejte i libovolné jedlé 
květy. My jsme použili 
okvětní lístky růže. 

VEGET
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ELIXÍR ŽIVOTA

OSVĚŽUJÍCÍ SPRITZ
s melounovými 
koulemi

20
min

1
litr

SUROVINY:
½ vodního melounu mini
½ melounu Cantaloupe
½ melounu Piel de sapo
½ zeleného melounu Galia
2 hrsti ledu
200 ml jablečného džusu
300 ml suchého bílého vína
250 ml perlivé vody

POSTUP:
1.  Z melounů vydloubněte například 

pomocí kulaté odměrky na kávu po 
7 kuličkách z každého druhu melounu 
a vložte do mrazáku alespoň na 
20 minut. 

2.  Nejlépe do vychlazeného skleněného 
džbánu vsypte led a po 3 kuličkách od 
každého druhu melounu. 

3.  Zalijte džusem, vínem a perlivou 
vodou.

4.  Zbylé kuličky rozdělte před podáváním 
do 4 sklenic. 

+20
min

mražení

Melounové koule 
vytvořte klidně 
jen z jednoho 
oblíbeného druhu 
melounu.

VEGAN



SOUS VIDE
VEPŘOVÁ ŽEBRA

ALBERT EXCELLENT

Ověřená medová příchuť 
žebírek v nové úpravě 
žeber fermentováním.

SOUS VIDE:
PŘIPRAVENO NA CESTY

POSTUP:
1.  Žebra vyjměte z obalu a opečte na grilu rozpáleném na vysoký 

žár 3–5 minut z každé strany, závisí na teplotě grilu. V polovině 
pečení přelijte omáčkou z balení.

2.  Mezitím připravte salát. Meloun zbavený slupky a semínek 
nakrájejte na kousky, cibuli na nudličky a okurku na tenká 
kolečka. Vsypte do mísy a zalijte zálivkou z oleje, octa, soli 
a pepře. Promíchejte a posypte nadrobeným sýrem, vlašskými 
ořechy a nasekanou mátou.

3.  Podávejte spolu s nakrájenými žebírky, která ještě posypte 
hrubozrnnou solí a lístky tymiánu.

SUROVINY:
2 balení sous vide vepřových 
žeber Albert Excellent
1 zelený meloun Galia
½ červené cibule
1 okurka
80 ml olivového oleje

2 lžíce jablečného octa
sůl, pepř
150 g sýra feta
20 g vlašských ořechů
1 hrst čerstvé máty
1 lžička hrubozrnné soli
1 snítka čerstvého tymiánu

GRILOVANÁ
SOUS VIDE ŽEBÍRKA 
s melounovým salátem

15
min

4
porce

JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

MASO MĚSÍCE
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Sous vide je známá metoda vaření ve vakuu, 
která je velmi oblíbená především proto, že 
si suroviny zachovávají intenzivnější chuť 
a šťavnatost. Navíc takto připravená masa 
stačí místo dlouhé přípravy dát jen na gril 
a o výbornou večeři třeba v kempu máte 
postaráno.

https://www.albert.cz/videorecepty


SOUS VIDE
VEPŘOVÉ TRHANÉ

ALBERT EXCELLENT

Skvělé maso na burger party nebo 
jako hlavní chod k výtečnému
a rychlému obědu či večeři.

POSTUP:
1.  Trhané maso připravte podle návodu na obalu. Poté je natrhejte 

vidličkami na vlákna.
2.  Zelí nastrouhejte a mrkev nakrájejte na nudličky. Zelí s mrkví 

promíchejte s nasekanou petrželkou, solí, pepřem a octem.
3.  V menší misce promíchejte majonézu s křenem a pepřem.
4.  Z baget odkrojte konce. Podélně je přepulte a poté rozkrojte na 

polovinu. Rozpečte při 150 °C nebo na grilu 30 vteřin.
5.  Spodní stranu potřete křenovou majonézou, obložte plátky 

okurek a cibulkami. Na ně naneste vyšší vrstvu trhaného masa 
a zakapejte tabaskem. Nakonec přidejte zelný salát a přiklopte 
vrchní částí bagety.

6.  Ihned podávejte se zbylým salátem.

SUROVINY:
1 balení trhaného 
masa Albert 
Excellent
¼ bílého zelí
¼ červeného zelí
1 mrkev
1 hrst čerstvé 
petrželky
sůl, pepř
2 lžíce bílého 

vinného octa
70 ml majonézy
50 ml smetanového 
křenu
2 velké rustikální 
bagety
4 nakládané okurky
10 g nakládaných 
cibulek
16 kapek tabaska

SENDVIČ 
s trhaným vepřovým

30
min

4
porce

MASO MĚSÍCE
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BOŽSKÁ JÍDLA
vonící mořem

Která kuchařka nebo kuchař by 
nechtěli slyšet nad svým uměním 
„to chutná přímo božsky“. 
Inspirováni mořem, čerstvými 
surovinami a sluncem můžete 
kouzlit i v letní kuchyni s Albertem, 
kde v hypermarketech jednoduše 
pořídíte suroviny na středomořskou 
kuchyni.

Pojďme jíst lépe a ušetřit čas. Ze široké nabídky Albert Fresh Bistro 
ochutnejte naši novou řadu salátů inspirovaných Středozemím. 
Překvapí vás svou originální kombinací různorodých chutí. Třeba špaldy 
a fazolek edamame, černé rýže s olivami a kapary nebo kuskusu se 
zeleninou a oříšky.
K jejich přípravě používáme pouze kvalitní ingredience. Všechny naše 
receptury jsou vhodné pro vegetariány a díky vidličce a ubrousku, které 
jsou součástí balení, si je můžete vychutnat opravdu kdykoliv a kdekoliv.
S přirozeně nízkým obsahem cukrů.
Ideální oběd či večeře.

NOVÁ ŘADA SALÁTŮ FRESH 
BISTRO INSPIROVANÁ 
STŘEDOZEMÍM

KOLEM SVĚTA
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MARGARITA 
boha Apollona

SUROVINY:
350 ml 
pomerančového džusu 
(100 %)
30 g cukru krystalu
1 lžička skořice
½ pomeranče
160 ml zlaté tequily
80 ml Cointreau
80 ml agávového 
sirupu 
200 ml mangového 
džusu
30 kostek ledu
8 okvětních lístků růže

POSTUP:
1.  Do mělké misky vlijte na 0,5 cm pomerančového 

džusu, v další promíchejte cukr se skořicí. Hrdla 
sklenic nejprve namočte v tekutině a následně ve 
skořicovém cukru.

2.  Z pomeranče vykrojte 8 kostek o hraně asi 2 cm. 
3.  Na každý nápoj promíchejte v barmanském šejkru 

40 ml tequily, 20 ml Cointreau, 20 ml sirupu, 50 ml 
mangového džusu a 70 ml pomerančového džusu 
spolu s 6 kostkami ledu.

4.  Do sklenic rozdělte po 6 kostkách ledu a vlijte 
promíchaný nápoj. 

5.  Na ozdobné párátko napíchněte střídavě dvě kostky 
pomeranče a 2 růžové plátky. Položte na sklenice  
a ihned podávejte.

4×
250 ml

15
min

VEGET

Řecký bůh Apollon byl 
ztělesněním slunce, světla, 
hudby, ale i světa znalostí.  
A tak i když margarita pochází 
ze Spojených států a Mexika, 
v pomerančové verzi je to 
zkrátka božský nápoj.

KOLEM SVĚTA
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Foto: Tomáš Babinec
Foodstyling: Bára Nosková Mosorjaková
Text: Bára Nosková Mosorjaková



JEDNOHUBKY
s kozím sýrem

Hermes je starověký 
řecký bůh pastvin, stád, 
ochránce cest a hranic 
a také pochoutek  
z kozího sýra.

SUROVINY:
40 g másla 
8 plátků bílého 
toastového chleba
1 lžička černého sezamu

1 cuketa
2 lžíce olivového oleje
1 stroužek česneku
sůl, pepř
4 přírodní kozí sýry 

POSTUP:
1.  Máslo rozpusťte. Přepůlené plátky toastového chleba 

zbavené kůrky vyskládejte na plech vyložený pečicím 
papírem a potřete máslem. Posypte sezamem a pečte 
v troubě 5 minut na 140 °C. 

2.  Na oleji s rozmělněným česnekem opečte podélně 
nakrájené jemné plátky cukety. Osolte, opepřete a nechte 
na ubrousku vychladnout. 

3.  Sýry podélně přepulte. Každý obalte plátky opečené 
cukety. Navrch položte toastový obdélník sezamem 
nahoru. Ostrým navlhčeným nožem odkrojte okraje sýra 
dle tvaru toastu. Nakonec přidejte plátek toastu i z druhé 
strany. Spojte dřívkem nebo párátkem. 

4.  Postavte nastojato, ozdobte libovolnými jedlými listy či 
květy ze zahrady.

8
kousků

25
min

VEGET

KOLEM SVĚTA
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Bohyně Artemis prý 
byla tak krásná, že se do 
ní zamiloval každý bůh. 
Křidélka bohyně lovu si 
zamilujete zase vy.

SUROVINY:
200 ml 
slunečnicového oleje
8 stroužků česneku
2 lžičky sušeného 
oregana
1 lžíce mleté sladké 
papriky
¾ lžičky kardamomu
½ lžičky 
muškátového květu
sůl, pepř
1 kg kuřecích 
křidélek
1 červená cibule
1 lilek

1 červená paprika
1 žlutá paprika
300 g řeckého 
jogurtu
50 ml olivového 
oleje
1 a ¼ hrsti čerstvého 
kopru
2 citrony
1 lžička sušeného 
česneku
6 pita chlebů
250 g černých oliv 
bez pecek

POSTUP:
1.  V míse promíchejte olej, rozmělněný 

česnek, oregano, sladkou papriku, 
kardamom, muškátový květ, sůl 
a pepř. Přidejte kuřecí křídla, 
kolečka cibule a promíchejte. 
Marinujte nejméně 2 hodiny, 
ideálně přes noc. 

2.  Třicet minut před grilováním nechte 
nasolený, na 0,5 cm silná kolečka 
pokrájený lilek pustit vodu. Papriky 
zbavené jádřince rozkrájejte na větší 
kusy a nechte stranou. 

3.  Na rozehřátém grilu pečte křidélka 
10 minut, otočte a dalších 

10 minut dopečte. Občas přetřete 
marinádou. Současně na grilovacím 
tácku ogrilujte i osolenou 
a opepřenou papriku a lilek.

4.  V misce vyšlehejte dresink z řeckého 
jogurtu, olivového oleje, 1 hrsti 
najemno nasekaného kopru, šťávy 
z půlky citronu, sušeného česneku, 
soli a pepře. 

5.  Ke konci grilování opečte pita 
chleby, z každé strany 30 vteřin.

6.  Křidélka se zeleninou servírujte 
ozdobené kolečky citronu, zakapané 
dipem a posypané koprem. Podávejte 
s pitou a olivami. 

GRILOVANÁ 
KŘIDÉLKA
bohyně  
Artemis 

6
porcí

40
min

+2
hod na

marinování

JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

KOLEM SVĚTA
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ZAPEČENÉ LILKY
vznešené Héry
SUROVINY:
sůl
2 lilky 
5 lžic olivového oleje
1 cibule
6 stroužků česneku

1 kg rajčat
1 lžička sušeného 
tymiánu
3 lžičky sušeného 
oregana
pepř

2 lžíce třtinového cukru
1 hrst čerstvé petrželky
1 hrst čerstvé bazalky
725 g sýra halloumi 

POSTUP:
1.  Osolená kolečka lilku nechte  

v misce 30 minut pustit vodu. Poté 
opláchněte studenou vodou  
a osušte ubrouskem. 

2.  Lilky vyskládané na pekáči 
vyloženém pečicím papírem 
zakapejte 2 lžícemi oleje a pečte  
v troubě 8 minut na 200 °C.

3.  Na omáčku rozehřejte olej, vsypte 
na kostičky nakrájenou cibuli  
a rozmělněný česnek. Restujte  
2 minuty a přidejte kostky 
spařených oloupaných rajčat, 

sušené bylinky, osolte, opepřete  
a oslaďte cukrem. Povařte 6 minut. 
Vmíchejte nasekanou petrželku, 
¾ hrsti bazalky a odstavte. 

4.  Do zapékací mísy o rozměrech 
25 × 17 × 7 cm vlijte 1/3 rajčatové 
omáčky, vyskládejte kolečka lilku, 
plátky podélně nakrájeného sýra 
a přelijte druhou třetinou omáčky. 
Znovu naskládejte lilek a sýr, přelijte 
zbylou omáčkou a pečte v troubě 
40 minut na 180 °C. 

5.  Ozdobte lístky čerstvé bazalky  
a podávejte. 

Jak oloupat rajčata? 
Uvařte vodu a vložte do 
ní rajčata se slupkou 
nakrojenou na spodní 
straně do hvězdičky.  
Po 1 minutě slijte  
a oloupejte. 

JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

KOLEM SVĚTA
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4
porce

90
min

VEGET
+30
min na

odležení
lilku

https://www.albert.cz/videorecepty


MOŘSKÁ MÍSA
boha Poseidona

Kdo by neznal boha 

Poseidona,  
vládce moří. Ve vybraných 
hypermarketech Albert 
naleznete v oddělení 
chlazených ryb také tyto 
mořské pochoutky.

SUROVINY:
5 snítek čerstvého 
rozmarýnu
220 ml olivového oleje
1 pražma
2 citrony
sůl, pepř
500 g mražených plodů 
moře
½ hrsti hladkolisté petržele

400 g krevet loupaných 
2 stroužky česneku
1 lžíce chilli vloček 
50 g španělských oliv 
plněných paprikovou 
pastou
50 g černých oliv s peckou
100 g paprik plněných 
sýrem
70 g Mixu salátů Albert

POSTUP:
1.  Den předem vložte 

rozmarýn do lahvičky 
s olivovým olejem. 

2.  Pražmu na bocích 3× 
nařízněte, potřete 
rozmarýnovým olejem 
a zakapejte šťávou 
z 1 citronu. Osolte, 
opepřete a grilujte na 
přímém žáru z každé 
strany 4 minuty. 

3.  Současně s pražmou 
grilujte rozmražené 
a propláchnuté plody 
moře. Osolte, opepřete, 
zakapejte šťávou 

z ½ citronu, 2 lžícemi 
rozmarýnového oleje 
a opečte na grilovacím 
tácku doměkka 5 minut. 
Odstavte a promíchejte 
s nasekanou čerstvou 
petrželí. 

4.  Nakonec na grilovacím 
tácku se 2 lžícemi oleje 
opečte osolené, opepřené 
krevety s rozmělněným 
česnekem a chilli 
vločkami.

5.  Vše servírujte na prkénku 
nebo tácu s olivami, 
paprikami, salátem 
a plátky citronu.

KOLEM SVĚTA
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4
porce

90
min



DOMÁCÍ MAJONÉZA
snadno a rychle

Zkuste sami s naší rubrikou Krok za krokem, že vyrobit 
domácí majonézu je opravdu jednoduché. Základem 
jsou čerstvá a velmi kvalitní vejce. Po přidání zbylých 
surovin už stačí jen pomalu našlehat.

KROK
ZA KROKEM

76

KOPROVÁ
ZÁKLADNÍ SUROVINY 

+ 1 hrst čerstvého kopru
+ ½ lžičky sušeného 

česneku 
+ 2 lžičky dijonské hořčice 

(nahradí klasickou) 

S UZENOU 
PAPRIKOU

ZÁKLADNÍ SUROVINY
+ 1 lžička mleté uzené 

papriky
+ šťáva z 1 limety 
(nahradí citron)

CURRY

ZÁKLADNÍ SUROVINY
+ 2 lžičky mletého 

žlutého curry
+ 1 lžička kurkumy 
+ šťáva z 1 limety 
(nahradí citron)

PARMAZÁNOVÁ

ZÁKLADNÍ SUROVINY 
+ 1 lžíce 

nastrouhaného 
parmazánu

+ 1 prolisovaný 
stroužek česneku



5
min

300
ml

1.  Vejce opatrně rozklepněte a oddělte žloutky 
od bílků. Žloutky dejte do vysoké užší nádoby 
vhodné ke šlehání tyčovým mixérem.

5.  Tyčovým mixérem jemně staticky mixujte 

1–2 minuty, než se veškerý olej zapracuje 

a vznikne majonéza.

2.  Přidejte 2 lžičky hořčice.

SUROVINY:
3 vejce
2 lžičky hořčice 
½ citronu

sůl, pepř
225 ml 
slunečnicového 
oleje

6.  Hotovou majonézu spotřebujte do 3 dnů. Skladujte v uzavíratelné nádobě v lednici.

4.  Opatrně k surovinám přilijte olej.

3.  Dochuťte šťávou z citronu, solí a pepřem.

77

KROK
ZA KROKEM

Jak na to: VEGET



KUCHAŘSKÁ SOUTĚŽ 
FINÁLE ZDRAVÉ 5 
proběhla letos netradičně
Již osmým rokem pořádal Nadační fond Albert v rámci 
vzdělávacího projektu Zdravá 5 celostátní kuchařskou 
soutěž Finále Zdravé 5. Soutěž je určená pro děti ze 
základních a mateřských škol, ale také pro děti z dětských 
domovů nebo jiných neziskových zařízení. Jak to celé 
probíhalo?

Letošní ročník byl zcela odlišný oproti ročníkům předchozím, a to kvůli 
situaci a opatřením spojeným s COVID-19. „Byli jsme nuceni upravit celý 
koncept i průběh soutěže. Nově jsme vyhlásili kategorii ‚Rodiče s dětmi‘. 
Z důvodu, že školy byly prakticky po celou dobu konání soutěže uzavřené, 
rozhodli jsme se dát možnost soutěžit také rodičům s dětmi. Ti tak mohli 
využít čas a společně uvařit něco dobrého a zdravého,“ vysvětluje Alena 
Paldusová, manažerka projektu Zdravá 5. Hlavním soutěžním 
úkolem bylo připravit zdravou svačinkou, která měla obsahovat 
libovolné ovoce nebo zeleninu. Nadační fond Albert navíc přispěl 
každému přihlášenému týmu na nákup surovin.

I přes ztížené podmínky se do soutěže zapojilo přes 130 týmů. 
Rekordní počet zúčastněných přišel z neziskového sektoru, kde se 
přihlásilo přes 70 týmů z dětských domovů. „V dětských domovech tuto 
aktivitu velmi uvítali. V období koronaviru, kdy děti prakticky nemohly 
opustit dětský domov, bylo vaření se Zdravou 5 jednou ze zajímavých 
činností, jak děti něčemu naučit a zároveň je zabavit,“ upřesňuje Petra 
Režná, programová manažerka Nadačního fondu Albert. 

Z došlých přihlášek vybrala odborná porota několik vítězných 
týmů, které odměnila věcnými cenami, ale také zážitkem v podobě 
kuchařského kurzu. Jedním ze zapojených dětských domovů 
s rekordním počtem 8 týmů byl Dětský domov z Uherského 
Ostrohu. 

NADAČNÍ FOND

ALBERT
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Tým ze soutěžní kategorie Rodiče s dětmi s názvem  
Jeden za všechny, všichni za jednoho!

Mateřská škola „Beruška“ Liberec, soutěžní tým Kulinky

ZŠ Planá nad Lužnicí, soutěžní tým Kuchtičky z Plané

ZAJÍMÁ VÁS, JAK PROBÍHÁ VAŘENÍ A STRAVOVÁNÍ 
V DĚTSKÉM DOMOVĚ V „NORMÁLNÍ“ DOBĚ?
„V každém domově je to trošku odlišné. Naše děti si chystají snídaně 
a dopolední svačiny ze surovin nafasovaných předchozí den. Ku pomoci 
jsou jim jídelníčky vytvořené kuchařkou, kterou tady máme pouze jednu. 
Obědy mají děti ve školách. Večeře a odpolední svačinu připravuje v týdnu 
také paní kuchařka. Ale o víkendu si veškerou stravu připravují děti pod 
vedením vychovatelů samy,“ říká paní ředitelka Jana Frühaufová 
z Dětského domova v Uherském Ostrohu.



PENĚŽNÍ POMOC 
Z ALBERTU 
umožnila překlenout těžké časy
Krize dostala mnoho lidí a organizací do nečekané 
situace, se kterou se museli potýkat zcela nepřipraveni. 
Díky vlně solidarity ale pomoc směřovala tam, kde jí 
bylo potřeba. Nadační fond Albert rozdělil v době COVID 
částku 2 000 000 korun. 

„Abychom potřebným ulehčili tuto těžkou dobu, rozhodli jsme se vypsat 
dvě kola grantových výzev, v nichž jsme rozdělili celkem dva miliony 
korun do 73 dětských domovů, výchovných ústavů a do 95 neziskových 
organizací,“ popisuje Petra Režná z Nadačního fondu Albert. 

První grant byl výlučně určený jen pro sociálně ohrožené děti 
a rodiny. Ve druhém kole mohly zažádat o podporu i další 
organizace pečující například o handicapované, seniory, mentálně 
postižené, lidi bez domova, ale o pomoc žádaly i hospice nebo 
stacionáře. Finanční prostředky využily organizace především na 
nákup dezinfekce, vitaminů či na odměny obětavého personálu.

Více o nadačním fondu naleznete  
na www.nadacnifondalbert.cz

Děti z Dětského domova Uherský Ostroh připravují svačinku

VAŘENÍ S NADAČNÍM 
FONDEM ALBERT SPLNILO ÚČEL 
„Při vaření se děti dozvěděly spoustu nových informací o používaných 
surovinách, vzájemně si také pomáhaly, po dokončení společně 
prožívaly radost z výsledného pokrmu a na závěr se podělily o pokrm 
s ostatními dětmi v domově.

Všechny ‚kuchtíky‘ musím moc pochválit za velkou snahu a píli při 
přípravě pokrmů. Velký DÍK patří také Nadačnímu fondu Albert, 
který nám věnoval poukázky na vaření a pomohl nám k pěkným 
gastronomickým zážitkům,“ napsala nám paní Bc. Renata 
Doubravová z Dětského domova Litovel.

Charita Třinec

foto: Milan Jaroš 79
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Milé děti, je čas 
procvičit si lesní 
zvířátka, ať víte, co 
jste to o prázdninách 
vlastně viděly.

Řešení křížovky: deník

POZNEJ  
české krásy

ZÁBAVA PRO DĚTI

lesn í  křížovka v tajence se dozvíte ,  co vám na cestách 
letos nesmí chybět.  zvířátka můžete vybarvit.

objev  
2 stejná 
zvířátka

spoj 
správně 
jména  
a obrázky
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včela

hlemýžď

chroust

chrobák

ž ížala

pavouk

moucha

píďalka

Roháč

jepice

motýl

tesařík

mravenec 

slunéčko 

octomilka

můra

komár

čmelák 

zlatohlávek

Kvído Cestovatel  
– záž itkový den ík  
Čechy, Morava a Slezsko
JEN ZA 10 BODŮ + 49,90 KČ
Cena bez bodů: 299 Kč

• pro děti od 4 do 12 let
• tipy na zajímavá místa po Čechách, Moravě a Slezsku
• obsahuje mapu, tužku a veselé samolepky



SUROVINY:
1 meloun Cantaloupe 
1 lžíce olivového oleje
10 plátků prosciutta 
150 g Galbani Mozzarelly Mini 
5 větviček čerstvého 
rozmarýnu
125 g Galbani Mozzarelly 
1 svazek čerstvé pažitky
1 meloun Galia
sůl, pepř
20 ml balsamikového octa

2.  Z melounu Cantaloupe nakrájejte 
čtyři 1 cm široké půlměsíčky. Galbani 
Mozzarellu nakrájejte na plátky. 
Meloun obalte v prosciuttu, položte na 
plátek mozzarelly a vše svažte pažitkou. 

3.  Meloun Galia rozkrojte, zbavte 
semínek, hlubokou lžící vykrajujte 
koule. Stejně tak ze zbylého melounu 
Cantaloupe. Napichujte koule, 
půl plátku prosciutta a Galbani 
Mozzarellu Mini. Osolte, opepřete  
a zakápněte balsamikovým octem.

POSTUP:
1.  Meloun Cantaloupe rozkrojte,  

zbavte semínek. Nakrájejte tři 
1 cm široké plátky. Rozpalte 
grilovací pánev, přidejte olej, 
ogrilujte plátky melounu  
a nakrájejte na kostky. Na 
párátko napichujte půl plátku 
prosciutta, 1 Galbani Mozzarellu 
Mini a kostky grilovaného 
melounu. Ozdobte větvičkou 
rozmarýnu, osolte a opepřete. 

Mozzarellové
jednohubky 

4 porce / 25 min
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Vyzkoušejte 
náš skvělý puding 
podložený džemem 
a se šlehačkou.

www.olma.cz
Dostupnost výrobků se může v jednotlivých

 hypermarketech a supermarketech lišit.

inzerce
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a se šlehačkou.

www.olma.cz
Dostupnost výrobků se může v jednotlivých

 hypermarketech a supermarketech lišit.

K DOSTÁNÍ VE VYBRANÝCH 
PRODEJNÁCH ALBERT

NEDOTČENÁ VODA 
Z ADRŠPAŠSKO-
TEPLICKÝCH SKAL

912100448_Natura image vizual.indd   1912100448_Natura image vizual.indd   1 05.06.2020   9:34:0205.06.2020   9:34:02

EXKLUZIVNĚ POUZE NA VYBRANÝCH 
PRODEJNÁCH ALBERT.



NoviNka

inzerce

Ideální na cesty!

Kuřecí prsní šunka
Součást vašeho zdravého jídelníčku

Výborné pro přípravu 
studených i teplých svačin 
a snídaní

Kuřecí párky Striptýzky
Rychlá a lehká svačina pro každou příležitost

K dostání ve vybraných prodejnách Albert
Tento sortiment najdete v obslužných pultech.
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ASIE na vašem grilu
Vonoklasy 155-156, 252 28  Černošice, tel: +420 257 712 917-8, e-mail: office@fwtandoori.cz, www.fwtandoori.cz

K dostání ve vybraných prodejnách Albert. 
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VYHRAJ
LÍSTKY 
DO KINA5× TV

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

Kup jakékoli TUC Uschovej si účtenku  
a nahraj ji na  

www.vyhrajstuc.com

Vyhraj TV  
nebo lístky do kina

mailto:office@fwtandoori.cz
http://www.fwtandoori.cz
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BEZcukru
sladidel

esence

Osvěžující nesladká chuť s esencí ovoce
Mattoni přichází s novou řadou, která spojuje 
oblíbenou chuť přírodní minerální vody a přírodní ovocné 
esence. A to vše zcela bez cukru a bez sladidel. 

Mattoni Esence odráží současné trendy a přináší nové 
ovocné osvěžení, které ocení především stoupenci 
zdravého životního stylu. Perlivá přírodní minerální 

voda Mattoni ve spojení s ovocnými esencemi nabízí svěží 
nesladkou chuť, kterou můžete vyzkoušet ve třech 
populárních příchutích – citron, pomeranč a malina.

Mattoni Esence nadchne každého, kdo dává přednost 
nesladkým nápojům a zároveň touží po ovocném osvěžení.
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Noblesní, skutečné, 
sedminásobné

Od roku 2011 vinařství 
získalo celkem 

7x titul Šampion 
Národní soutěže vín 

Salonu vín ČR.

Láska patří odjakživa k pečení stejně jako  
kvalitní mouka. 

Česká značka Babiččina volba nabízí mouk 
hned celou řadu. 

Pečlivě vybíráme ta nejlepší zrna a přísně 
kontrolujeme výrobní proces tak, abyste 
se na kvalitu naší mouky mohli vždy spolehnout.

Zkrátka stačí si jen vybrat z našeho širokého 
sortimentu a s radostí se pustit do pečení a vaření. 

Recepty a další informace o našich moukách 
najdete na  www.babiccinavolba.cz

K dostání na vybraných hypermarketech  
a supermarketech Albert.

Pro ty, kteří pečou s láskou

Sledujte nás také na facebooku a instagramu.

Pod stálým dohledem 
stárka

Kvalita je zaručena 
systémem kontrol v průběhu 

celého mlecího 
procesu

Vyrobená z pečlivě  
vybraného obilí

Děkujeme, že s námi pečete!

inz. Babič.volba_Albert 217x249.indd   1 05.06.20   9:10
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VYBER SI PODLE SVÉ CHUTI
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Kup 12x Birell a zísKej 
stylovou chladící tašku

Akce platí na Birell ochucený, osvěžující novinky od Birellu a jejich libovolnou kombinaci (0,5l plech) v hypermarketech Albert 
od 1.7. do 14.7.2020 nebo do vydání zásob tašek. Tašku obdržíte na informacích hypermarketů Albert po předložení účtenky.

ochutnej novinku!

aloha

Kapitánuv rozkaz: Pij s rozumem!

Osvěžující kombinace manga 
a ananasu na bázi legendárního 
rumu Captain Morgan. 
Aloha Tiki!

�� ���DE 
4 cl Captain Morgan Tiki
15 cl citronové limonády
 např. Sprite nebo 7up
limetka, led

2020_05_28 CM Tiki Inzerce Albert_217x122,5mm_V2.indd   12020_05_28 CM Tiki Inzerce Albert_217x122,5mm_V2.indd   1 01.06.2020   12:22:3801.06.2020   12:22:38L I M I T O V A N Á  E D I C E

PROLOMÍ LEDY!
NESCAFÉ          FRAPPÉ

NOVINKA
NOVINKA

K dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert. K dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.

Osvěž se
ledovou kávou

Nescafé!



Kup 12x Birell a zísKej 
stylovou chladící tašku

Akce platí na Birell ochucený, osvěžující novinky od Birellu a jejich libovolnou kombinaci (0,5l plech) v hypermarketech Albert 
od 1.7. do 14.7.2020 nebo do vydání zásob tašek. Tašku obdržíte na informacích hypermarketů Albert po předložení účtenky.

inzerce

ochutnej novinku!

aloha

Kapitánuv rozkaz: Pij s rozumem!

Osvěžující kombinace manga 
a ananasu na bázi legendárního 
rumu Captain Morgan. 
Aloha Tiki!

� �  � � � DE 
4 cl Captain Morgan Tiki
15 cl citronové limonády
 např. Sprite nebo 7up
limetka, led
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Nakupte výrobky   nebo  
v min. hodnotě 99 Kč a vyhrajte 1 z 15 voucherů na myčku

od značky Whirlpool v hodnotě 20 000 Kč.

Zaregistrujte se do soutěže na www.colgatepromo.cz
Soutěž trvá od 24. 6. do 21. 7. 2020.

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

15x
Myčka

Whirlpool

SOUTĚŽ

Věděli jste, že myčka nádobí ušetří  v průměru o 5 - 25 litrů více vody
na stejné množství nádobí jako ruční mytí?  

Zapojte se do soutěže a chraňte společně s námi planetu.  

inzerce

Soutěž se koná na všech supermarketech a hypermarketech Albert od 8. 7. do 11. 8. 2020. Více informací na www.den-kocek.cz.

*na vybraných hypermarketech a supermarketech Albert
Ve vybraných hypermarketech Albert od 1. 7. do 1. 9. 2020.

Nyní  
vybrané druhy  

za AKČNÍ CENY

Nyní  
vybrané druhy  

za AKČNÍ CENY

Ve vybraných hypermarketech Albert od 1. 7. do 25. 8. 2020.*účinné při krátkých mycích cyklech jako všechny varianty Platinum Plus

http://www.colgatepromo.cz
http://www.den-kocek.cz
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inzerce

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

Náš Mlynářský chléb.
Celozrnný, žitný, 

chutný.

3x VÍCE
VLÁKNINY
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PLENKOVÉ
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KALHOTKY, KTERÉ NATÁHNETE
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Dětské Dětské 
pleny a podložky  pleny a podložky 
HAPPY a PANDAHAPPY a PANDA

Řada dámské  
intimní hygieny 

BELLA 
Dámská hygiena 
BELLA 4 TEENS,  

BELLA PERFECTA  
a kosmetika 

BELLA COTTON

AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ                                          OD 1. 7. DO 25. 8. 2020

V HYPERMARKETECH 

ALBERT 
NYNÍ V AKČNÍ 
NABÍDCE
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Moje pokožka.
Taková, jakou ji chci.

NOVINKA

Kovová  Kovová  
rukojeťrukojeť

Vylepšený Vylepšený 
ošetřující elixírošetřující elixír

5 čepelek5 čepelek Dokonalé Dokonalé 
oholeníoholení

360˚  360˚  
zvlhčující zvlhčující 
proužekproužek

AŽ 100%  
HYDRATOVANÉ 

VLASY BEZ LUPŮ**

**viditelných lupů při pravidelném používání

NOVINKA

S arganovým olejem

*K dostání ve vybraných prodejnách Albert

*K dostání ve vybraných prodejnách Albert

NYNÍ  
ZA AKČNÍ 

CENY*
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PISTÁCIOVÝ DORT
s malinami

SUROVINY:
400 ml smetany ke šlehání (33 %)
300 ml plnotučného mléka
210 g cukru krupice
270 g solených pistácií 
250 g ovesných cookies
125 g másla 
250 g čerstvých nebo mražených 
malin 
1 citron 

POSTUP:
1.  Do mixéru vlijte 400 ml smetany, 300 ml mléka, 

vsypte 150 g cukru a 150 g vyloupaných pistácií. 
Rozmixujte, přelijte do plastové nádoby a vložte 
do mrazáku. Po 1 hodině směs vyndejte, rychle 
a lehce prošlehejte ručním šlehačem, vraťte zpět. 
Tento cyklus 3× zopakujte.

2.  Půl hodiny před posledním prošleháním rozdrťte 
cookies na drobenku, přidejte změklé máslo 
a 60 g pistácií nasekaných nadrobno. Rukama 
zpracujte na mírně drolivé těsto. Formu na dort 

o průměru 18 cm vyložte těstem a dejte vychladit 
na 15 minut do lednice. 

3.  Mezitím svařte 150 g malin s 60 g cukru a šťávou 
z citronu na mírném ohni 10 minut v hustší 
omáčku. Odstavte a nechte vychladnout.

4.  Na korpus navrstvěte zmrzlinu do   formy, zalijte 
 omáčky a doplňte zmrzlinou až po horní okraj 

formy. Na ozdobu použijte zbylou omáčku, 
maliny a pistácie. 

5.  Vložte do mrazáku a nechte zmrazit 12 hodin.

LETNÍ BONUS
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1
dort

35
min

VEGET
+15
hod

mražení



Karamel a arašídy 
můžete vrstvit i mezi 
jednotlivé části zmrzlin.

Arašídový
OREO DORT
SUROVINY:
110 g čokolády  
(70 %)
550 ml smetany ke 
šlehání (33 %)
300 ml plnotučného 
mléka
220 g cukru krupice
80 g arašídového 
másla
200 g sušenek Oreo
70 g másla 
sůl
50 g arašídů 

POSTUP:
1.  Rozpuštěných 100 g čokolády, 200 ml 

smetany, 200 ml mléka a 60 g cukru 
vložte do mixéru a promixujte. Přelijte 
do plastové nádoby a vložte do 
mrazáku. Po 1 hodině směs vyndejte, 
rychle a lehce prošlehejte ručním 
šlehačem, vraťte zpět. Tento cyklus  
3× zopakujte. 

2.  Arašídovou zmrzlinu připravte 
stejným způsobem s použitím 300 ml 
smetany, 100 ml mléka, arašídového 
másla a 60 g cukru. 

3.  Půl hodiny před posledním šleháním 
zmrzlin vyskládejte formu o průměru 
18 cm sušenkami po dně i bocích. 
Zbylé sušenky rozdrťte  

a smíchejte s 50 g změklého másla  
do konzistence drolivého těsta. 
Vyložte jím dno formy a zafixujte 
sušenky po stranách. Vložte na  
15 minut do lednice. 

4.  Mezitím ohřejte 50 ml smetany.  
V pánvi zkaramelizujte 100 g cukru, 
smetanu k němu přilijte. Vmíchejte 
máslo a špetku soli. Dejte stranou 
vychladnout. 

5.  Do formy střídavě vkládejte 
čokoládovou a arašídovou zmrzlinu. 
Nakonec ozdobte karamelovou 
omáčkou, opraženými arašídy  
a zbylou nasekanou čokoládou.  

6.  Vložte do mrazáku a nechte zmrazit 
12 hodin. 

1
dort

30
min

+15
hod

mražení

MANGOVÝ
DORT
s kokosem

SUROVINY:
400 ml smetany ke šlehání (33 %)
160 ml kokosového mléka
100 ml slazeného 
kondenzovaného mléka 
1 citron
1 mango 
200 g řeckého jogurtu
80 g cukru krupice
sůl
20 g mandlových hranolků
10 g kokosových chipsů

POSTUP:
1.  Na mangovou zmrzlinu 

smíchejte v mixéru 
200 ml smetany, 80 ml 
kokosového mléka, 100 ml 
kondenzovaného mléka, šťávu 
z menšího citronu a pokrájené 
mango. Pár kostiček manga 
ponechte na zdobení. 
Rozmixujte a vlijte do plastové 
nádoby. Vložte do mrazáku, 
po 1 hodině směs vyndejte, 
rychle a lehce prošlehejte 
ručním šlehačem, vraťte zpět. 
Tento cyklus 3× zopakujte.

2.  Na kokosovou zmrzlinu 
smíchejte v mixéru zbylou 
smetanu a kokosové mléko, 
jogurt, cukr a špetku soli. Dále 
postupujte stejně jako  
u mangové zmrzliny.

3.  Hotové zmrzliny střídavě vrst-
věte do dortové formy  
o průměru 18 cm až po okraj. 
Takto připravený dort ozdobte 
na povrchu kostičkami manga, 
mandlovými hranolky a koko-
sovými chipsy. 

4.  Vložte do mrazáku a nechte 
zmrazit 12 hodin.

1
dort

20
min

+15
hod

mražení

LETNÍ BONUS
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MANDLOVÁ 
BUBLANINA
plná třešní

SUROVINY:
700 g třešní
3 vejce
sůl
200 g cukru krupice
220 g polohrubé mouky

1 kypřicí prášek do pečiva
30 g blanšírovaných mandlí
200 ml smetany ke šlehání 
(30 %)
100 g mandlových plátků
50 g cukru moučky

POSTUP:
1.  Omyté, okapané třešně vypeckujte.
2.  Z vajec oddělte bílky a se špetkou soli 

vyšlehejte do pevného sněhu. Žloutky vlijte 

do druhé mísy a šlehejte s cukrem krupicí do 
kypré pěny. Vmíchejte prosátou polohrubou 
mouku, kypřicí prášek a sůl. Přidejte 
namleté mandle, smetanu a postupně 
zašlehejte do pěny.

3.  Nakonec obracením vařečky opatrně 

zapracujte vyšlehaný sníh. Těsto nalijte na 
plech vyložený pečicím papírem, poklaďte 
třešněmi a posypte plátky mandlí. Pečte 
30 minut na 180 °C dozlatova.

4.  Po vychladnutí posypte moučkovým 
cukrem, nakrájejte na kostky a servírujte.

LÉTY
PROVĚŘENÉ DEZERTY

z lesa, sadu i zahrady

SLADKÁ TEČKA

110

VEGET20
kusů

50
min

JAK NA TO?
Podívejte se na videorecept:

albert.cz/videorecepty

https://www.albert.cz/videorecepty


SUROVINY:
320 g čerstvých jahod
50 g cukru krupice
1 lžička vanilkového 
extraktu
100 g bílé čokolády
125 g sušenek Lotus
250 g měkkého 
polotučného tvarohu
200 g zakysané smetany

POSTUP:
1.  Rozmixujte 300 g očistěných jahod s cukrem 

a vanilkovým extraktem. Jahodovou směs 
rozdělte do pohárů, 4 lžíce ponechte na 
finální ozdobu.

2.  Čokoládu rozpusťte nad horkou vodní lázní. 
Vmíchejte rozdrcené sušenky.

3.  Vzniklou sušenkovou směs rozdělte na 

jahodovou vrstvu v pohárech, malou část si 
nechte na finální ozdobu.

4.  V míse ušlehejte tvaroh spolu se zakysanou 
smetanou a naneste do pohárů třetí 
tvarohovou vrstvu.

5.  Poháry ještě přelijte zbylou jahodovou 
směsí, posypte sušenkovou směsí a ozdobte 
přepůlenými jahodami.

SLADKÁ TEČKA
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VEGET

JAHODOVÉ 
pohárky 4

porce
20
min

+20
min

chlazení

JAK NA TO?
Podívejte se na videorecept:

albert.cz/videorecepty

https://www.albert.cz/videorecepty


BORŮVKOVÝ 
KOLÁČ s kakaem

Léto je, když…Léto je, když…… v lese dozrávají maliny, borůvky a ostružiny.… v lese dozrávají maliny, borůvky a ostružiny.… voda v řece je to pravé osvěžení.… voda v řece je to pravé osvěžení.… voní upečený borůvkový koláč na okně.… voní upečený borůvkový koláč na okně.

SLADKÁ TEČKA
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VEGET20
kusů

50
min

+30
min

kynutí



SUROVINY:
250 ml plnotučného mléka
285 g cukru krupice
35 g čerstvého droždí
3 vejce
315 g másla 
465 g hladké mouky
40 g kakaa holandského typu
5 g soli
1 kg borůvek
100 g polohrubé mouky
100 g ovesných vloček
50 ml rumu
50 g cukru moučky

POSTUP:
1.  V misce smíchejte 125 ml teplého 

mléka, 1 lžíci cukru krupice 
a rozdrobené droždí. Promíchejte 
a nechte na teplém místě  
10 minut odležet.

2.  Žloutky oddělte od bílků. 
Rozpusťte 115 g másla, zbylé 
vraťte do lednice.

3.  V další míse promíchejte 460 g 
prosáté hladké mouky, kakao  
a sůl. Přilijte zbylé mléko, 
rozpuštěné studené máslo, 
vsypte 70 g cukru krupice, 
2 žloutky a nakonec vlijte 
kvásek. Rukama vypracujte na 
pomoučněném vále vláčné těsto.

4.  Přendejte na plech vyložený 
pečicím papírem a rozprostřete 
po celé ploše. Okraje nechte  
cca o 5 mm vyšší než zbytek 
plochy a natřete je rozšlehaným 
žloutkem.

5.  Borůvky promíchejte se 2 lžícemi 
cukru krupice a vsypte na těsto. 
Rozprostřete do roviny.

6.  Připravte drobenku. Promíchejte 
100 g másla, polohrubou mouku, 
vločky a zbylý cukr krupici. Vsypte  
na koláč a nechte na teplém 
místě 30 minut kynout.

7.  Pečte na 170 °C 20 minut  
a připravte rozvar. Rozpusťte 
100 g másla s rumem. Ještě horký 
koláč touto směsí přelijte.

8.  Před podáváním posypte 
moučkovým cukrem.

Borůvkové
ŘEZY

SUROVINY:
1 plátek želatiny
355 g hladké mouky
8 g kypřicího prášku
sůl
250 g másla

350 g cukru krupice
4 vejce
240 g zakysané smetany
300 g borůvek
2 citrony
 

250 g měkkého 
polotučného tvarohu
100 ml smetany ke šlehání 
(30 %)
100 g cukru moučky

POSTUP:
1.  Plátek želatiny nechte nabobtnat v misce 

se studenou vodou.
2.  Smíchejte prosátou mouku, kypřicí 

prášek a sůl. V další míse utřete změklé 
máslo a 300 g cukru krupice do pěny. 
Postupně zašlehejte po jednom vejce. 
Následně vmíchávejte po třetinách 
moučnou směs střídavě s třetinami 
zakysané smetany.

3.  Promíchejte 250 g borůvek s kůrou 
ze dvou citronů a 5 g hladké mouky. 
Vmíchejte opatrně do těsta.

4.  Přelijte na plech vyložený pečicím 
papírem a pečte 25 minut na 180 °C. 
Vyjměte a nechte vychladnout.

5.  Zbylé borůvky rozmixujte a k polovině 
množství vlijte šťávu z 1 citronu. Zbytek 
rozmixovaných borůvek přiveďte 
k varu, dejte stranou a vmíchejte 
želatinu. Metličkou vyšlehejte tvaroh se 
smetanou, zbylým cukrem a borůvkovou 
želatinou.

6.  Upečené těsto pokryjte 
tvarohovoborůvkovým krémem, 
zacákejte borůvkovým pyré a tahy špejle 
od jedné strany k druhé vytvořte efektní 
zdobení.

7.  Nechte 30 minut ztuhnout v lednici.

SLADKÁ TEČKA
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tuhnutí



Granity jsou mražené dezerty, 
připravené pouze z čerstvého 
ovoce. V Česku se jim také 
říká ledová tříšť. Nejsou 
vůbec složité na přípravu, 
vyzkoušejte.

GRANITA
z vodního
melounu

SUROVINY:
½ vodního 
melounu
1 bio citron
½ hrsti máty

POSTUP:
1.  Dužinu vodního melounu nakrájejte 

na kostky. Z omytého a osušeného 
citronu nastrouhejte kůru 
a vymačkejte šťávu.

2.  Meloun spolu s kůrou a šťávou vložte 
do blenderu nebo smoothie makeru.  
 

Přisypte mátu a rozmixujte. Pár lístků 
máty uchovejte na ozdobu.

3.  Směs přelijte do plastové uzavíratelné 
krabičky a nechte přes noc zmrazit. 
Druhý den granitu rozdělte pomocí 
nože na kousky a ty rozmixujte.

4.  Rozlijte do sklenic, ozdobte lístkem 
máty a ihned podávejte.
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VEGAN



GRANITA
z lesního
ovoce

SUROVINY:
200 g borůvek
200 g malin
200 g ostružin
1 lžíce medu
½ bio citronu

POSTUP:
1.  Očištěné ovoce vložte 

spolu s medem, kůrou 
a šťávou z citronu 
do blenderu nebo 
smoothie makeru.  
Posledních 6 ostružin 
uchovejte na ozdobu.

2.  Rozmixujte dohladka.
3.  Směs přelijte do 

plastové uzavíratelné 
krabičky a nechte přes 
noc zmrazit. Druhý 
den granitu rozdělte 
pomocí nože na kousky 
a ty rozmixujte.

4.  Rozlijte do sklenic, 
ozdobte podélně 
rozpůlenými 
ostružinami a ihned 
podávejte.

6
porcí

15
min

BEZ 
lepku
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