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Jak ochutnat české maso na velikonoční svátky

kuřecí roláda 
str. 71

Jaro na talíři



nějak se nám to zvrtlo, říkám si při většině velkých 
svátků, které u nás ctíme. O Vánocích si nijak moc 
nepřipomínáme, že oslavujeme zrození Ježíška, 
ale dobře víme, že ke štědré večeři má prostě být 
kapr, salát, vanilkové rohlíčky a vygruntováno. 
A stromeček.
Svaté svátky se překulily do jídla. Symbolického, 
tradičního, rodinného.
Nějak mi to nevadí. Nepohoršuju se, přijímám to jako 
stav naší civilizace a jsem ráda, že se aspoň rituálně 
společně zastavíme u velkého stolu, i když mnohdy 
nevíme, jaký to mívalo smysl. Místo oslavy zrození 
jíme. Jsme spolu a je nám dobře. To má smysl.
A tak se letos znovu strašně těším na Velikonoce, 
které jsou oslavou zmrtvýchvstání a my je oslavíme 
jídlem v nejkrásnějším čase roku, kdy všechno 
začne po zimě vstávat. Kytky, stromy, zvířata a já 
taky. S chutí se postavím do své kuchyně, postavené 
ze starých kredenců po babičce, a dám se do toho. 
Mazanec je jasný, musí být. Taky nádivka, které se 
na Chodsku říká hlavička. Pak přidám pár novinek 
a budu čekat: až přijedou strýcové s obrovskou 
pomlázkou, až přijedou jejich děti, až si sedneme 
v mé kuchyni na chalupě a všichni budeme jíst. 
Počkám si na pochvalu za ty nejkřehčí kremrole 
a budu poslouchat vzpomínání těch starších, jak jim 
stačilo, když z koledy přinesli dvě vajíčka… I já budu 
znovu na světě.

Dobrou velikonoční chuť vám přeju

Milé a milí,
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Jedinečný dezert pro děti i dospělé

Zott Monte Cherry 130g 
s višňovou polevou
v samostatném kelímku

Zott Monte Crunchy 130g 
s křupavými cereáliemi
v samostatném kelímku

NOVINKA

Výrobky jsou k dostání ve 
vybraných prodejnách Albert.
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Sladké
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Jak nakráJet mango
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Vždy to nejlepší..!

www.efko.com
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Dubnové číslo je 
plné úžasných 

jarních receptů.

Od pondělí do pátku 
Aprílové večeře

U nás doma 
Velikonoční snídaně

Novinky 
Inspirace pro příští nákup

Vzkazy 
Nádobí Jamie Oliver 

Mami, uvař mi 
Mrkvové sladkosti

10× jinak 
Avokádo

Sezona 
Nejlepší jarní recepty

Spolu u stolu 
Veselé Velikonoce

Maso měsíce 
Jedenáct masových receptů
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Ne na aprílový žertík, ale na úžasnou 
chuť můžete v dubnu nachytat všechny 

hladové. Pochutnají si královsky. 

Aprílové večeře

Rolky plněné sušenými rajčaty a balkánským sýrem
kcal

564
28,2 %

sacharidy
32 g
 11,9 %

tuky
45 g
64 %

bílkoviny
12 g
 23 %

CENA 
ZA PORCI

19 KČ

albert.cz10

od pondělí do pátku



Rolky plněné sušenými rajčaty a balkánským sýrem Tousty s pečenými rajčaty
kcal
542
27,1 %

sacharidy
28 g
 10,3 %

tuky
22 g
31,1 %

bílkoviny
66 g
 132,4 %

CENA 
ZA PORCI

27 KČ
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Rizoto s kuřecím masem
kcal
429
21,5 %

sacharidy
50 g
 18,5 %

tuky
17 g
23,7 %

bílkoviny
16 g
 31 %

CENA 
ZA PORCI

27 KČ
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Rizoto s kuřecím masem Vepřové po sečuánsku
kcal

349
17,5 %

sacharidy
19 g
 6,9 %

tuky
17 g
24,3 %

bílkoviny
32 g
 63,2 %

CENA 
ZA PORCI

29 KČ

albert.cz 13



FO
TO

: M
A

R
EK

 K
U

Č
ER

A
, F

O
O

D
 S

T
Y

LI
N

G
: M

IL
EN

A
 V

O
LF

O
VÁ

Losos pečený se semínky
kcal
216
10,8 %

sacharidy
21 g
 7,9 %

tuky
12 g
16,7 %

bílkoviny
9 g
 17 %

CENA 
ZA PORCI

30 KČ
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Rolky plněné sušenými rajčaty 
a balkánským sýrem
PRO 4–6 OSOB  |  PŘÍPRAVA: 40 MINUT  |  PEČENÍ: 15-20 MINUT

225 g hladké mouky + na poprášení
špetka soli
175 g ledového másla
1 vejce AQ, našlehané
čerstvý špenát k podávání
Na náplň
10 plátků slaniny AQ, jemně nasekané
100 g sušených rajčat naložených 
 v oleji, okapaných, nasekaných
100 g balkánského sýru AQ, rozdrobeného 
malý svazek bazalky AQ, nasekané

Na těsto nasypte mouku do velké mísy, 
přidejte špetku soli a pak nastrouhané le-
dové máslo. Promíchejte, aby se všechny 
kousky másla obalily moukou. Pak přilijte 
150 ml ledové vody a uhněťte hladké 
těsto. Zabalte ho do potravinářské fólie 
a dejte na 30 minut chladit. 
Troubu rozpalte na 200 °C. Těsto roz-
dělte na dvě půlky. První rozválejte na 
pomoučené pracovní ploše do obdélníku 
dlouhého 45 cm a širokého 9 cm. Druhou 
dejte zpět do lednice. Všechny suroviny 
na náplň smíchejte a polovinu rozpro-
střete na rozválené těsto. U jednoho dlou-
hého okraje nechte volné místo. Protileh-
lý okraj potřete vejcem a přehněte přes 
náplň do dlouhého ‚tunelu‘. Vršek znovu 
potřete vejcem, rádýlkem rozkrájejte 
na 3 cm široké kousky. Každý přehněte 
do rolky. Zopakujte s druhou polovinou 
těsta a náplně. Rolky pečte 15–20 minut. 
Servírujte se špenátem.

 

Tousty s pečenými rajčaty
PRO 4 OSOBY  |  PŘÍPRAVA: 20 MINUT

1 krůtí prso, uvařené doměkka, zchladlé,  
 pokrájené na 8 silnějších plátků
olivový olej AQ na potření
6 cherry rajčat AQ, přepůlených
4 plátky šestizrnného chleba AQ
2 lžičky Dijonské hořčice
1 avokádo
4 hrsti rukoly AQ

Plátky krůtích prsou potřete olejem  
a opečte je na rozpálené pánvi z obou 
stran – aby se ohřály a krásně opekly. 
Krátce opečte i půlky rajčat a plátky ce-
lozrnného chleba a potřete je Dijonskou 
hořčicí. Dužinu avokáda rozmačkejte  
a rozdělte ji na chleby. Navrch rozdělte 
krůtí plátky a rajčata a ozdobte rukolou.

 

Rizoto s kuřecím masem 
PRO 4–6 OSOB  |  PŘÍPRAVA: 35 MINUT

4 lžíce olivového oleje 
1 cibule, nasekaná najemno
1 stroužek česneku, rozetřený nožem
350 g rýže AQ
200 ml bílého vína  
1 litr kuřecího vývaru
50 g zakysané smetany AQ
25 g másla
2 lžíce nasekaného kopru AQ
150 g kuřecích prsou, na kousky
parmazán a citronová kůra  
  k servírování
6 výhonků chřestu, dřevnaté části  
 odříznuté (lze použít mražený)

V hrnci rozpalte dvě lžíce olivového oleje, 
přidejte cibuli a 3–5 minut ji opékejte. 
Pak přidejte česnek a po dvou minutách 
vsypte rýži. Promíchejte ji, aby se všech-
na zrnka obalila tukem, pak ji zalijte 
vínem a nechte jej odpařit. Postupně 
vlévejte vývar – vždy jen tak, aby byla po-
nořená. Každou další dávku vlijte, až když 
rýže absorbuje předchozí. Pak vmíchejte 
smetanu, zjemněte máslem a vmíchejte 
kopr. Na zbylém oleji opečte kuřecí maso 
a vmíchejte do rizota. Servírujte posypa-
né parmazánem a citronovou kůrou,  
s kousky spařeného chřestu.

 

Vepřové po sečuánsku
PRO 4 OSOBY  |  PŘÍPRAVA: 15 MINUT

1 lžíce slunečnicového oleje AQ
1 stroužek česneku, na tenké plátky
300 g brokolice AQ, pokrájené 
2 červené cibule, pokrájené na měsíčky

500 g vepřových medailonků,  
 na nudličky
50 g nesolených kešu oříšků AQ
Na omáčku
1 lžíce tmavé sojové omáčky
1 lžíce červeného vinného octa
1 lžíce sherry
1 vrchovatá lžička chilli omáčky
1 lžíce kuřecího vývaru
1 lžička třtinového cukru
2 lžičky kukuřičného škrobu rozpuštěné  
 ve 2 lžících vody

Na omáčku smíchejte všechny ingredi-
ence v malé míse a dejte stranou. Ve vel-
kém woku rozpalte olej, přidejte česnek, 
po půl minutě brokolici a cibuli  
a opékejte 2 minuty. Pak přidejte vepřové 
nudličky a zprudka je opečte doměkka. 
Vsypte nasucho opražené kešu oříšky 
a vlijte omáčku. Prohřejte a podávejte. 

 

Losos pečený se semínky
PRO 4 OSOBY  |  PŘÍPRAVA: 15 MINUT  |  PEČENÍ: 15 MINUT

4 filety lososa AQ
sůl, pepř
4 lžičky medu
4–6 lžic mixu semínek (slunečnicových  
 AQ a dýňových AQ)
Na salát (lze rovněž podávat 
s brambory nebo kaší)
8 malých mandarinek
2 lžíce olivového oleje
1 lžíce červeného vinného octa
100 g polníčku AQ
250 g předvařené řepy, na kousky

Troubu předehřejte na 200 °C. Každý 
filet lososa potřete jednou lžičkou medu, 
řádně opepřete a pak na každý zatlačte 
čtvrtinu semínkového mixu. Přendejte 
na pečicí plech a pečte asi 15 minut. 
Mezitím udělejte salát. Mandarinky 
oloupejte, rozdělte je na dílky, a ty ještě 
zbavte slupky. Veškerou šťávu uchovejte. 
Pak ji smíchejte s olejem, vinným octem 
a podle chuti dresink osolte a opepřete. 
Polníček promíchejte s kousky řepy  
a dílky mandarinek, zastříkněte dresin-
kem a podávejte s pečeným lososem. 

Losos pečený se semínky
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Skvělá pomazánka  
s lučinou; recept  
o dvě stránky dál.

Velikonoční snídaně
Svátky jsou ideální na to, si přispat. Jenže když David 
rozpálí pánev a začne dělat ham and eggs, jsou Ema, 

Hugo i Karolina vzhůru natotata. A snídaně může začít. 

albert.cz16

u nás doma



Velikonoční snídaně

U dlouhých dobrých snídaní se probere úplně 
všechno. A tahle rodina je doslova miluje. David 
dělá svůj majstrštyk: ham and eggs, Karolina 
připraví lívanečky a upeče chleba a děti rychle 
zamíchají pomazánku. Všechno si nanosí na 
stůl a pak už jen hodují a jsou prostě spolu. 

albert.cz 17



Vajíčková pomazánka
PRO 4–6 OSOB  |  PŘÍPRAVA: 15–20 MINUT

8 velkých vajec 
3 vrchovaté lžíce lučiny 
3 lžíce hustého jogurtu
2 lžičky Dijonské hořčice 
2 lžičky nasekané pažitky 
sůl, pepř
2 velké hrsti polníčku 
4 žitné placky 

Vejce uvařte natvrdo, nechte je lehce 
zchladnout, pak oloupejte a protáhněte 
kráječem na vajíčka. Lučinu smíchejte  
v míse s jogurtem, hořčicí a pažitkou. Při-
dejte vejce, umíchejte vidličkou a podle 
chuti osolte a opepřete. Servírujte na 
rozkrojených žitných plackách, zasypané 
polníčkem.

 

Fíkovo-ořechový chléb 
s tvarohem a pomeranči
NA 16 PLÁTKŮ  |  PŘÍPRAVA: 35 MINUT  |  PEČENÍ: 1 HODINU 15 MINUT

400 ml horkého silného černého čaje
100 g sušených fíků
140 g rozinek sultánek
50 g ovesných vloček
200 g celozrnné mouky 
1 prášek do pečiva
100 g mixu ořechů (mandle, lískové  
 ořechy, pistácie) + 100 g na ozdobu
2 lžíce slunečnicových semínek 
 + 1 lžíce na ozdobu
25 g dýňových semínek + 1 lžíce  
  na ozdobu
2 lžíce sezamových semínek
1 velké vejce
150 g tvarohu + 2 lžíce mléka
trochu cukru (nemusí být)
3 pomeranče, na plátky

Troubu předehřejte na 170 °C. Čaj přelijte 
do mísy a přisypte fíky, sultánky a vločky. 
Dejte stranou nasáknout a zchladnout.
Mezitím vyložte formu na terinu pečicím 
papírem. V míse smíchejte mouku, 
prášek do pečiva, mix ořechů a slunečni-
cová a dýňová semínka. Vejce vyklepněte 
k ovoci v čaji a pak suché ingredience 

vmíchejte k mokrým. Těsto přendejte do 
připravené formy. Ořechy a semínka na 
ozdobu na deset minut namočte ve vodě 
a pak jimi posypte vršek chleba. Přidejte 
sezamová semínka. Pečte 1 hodinu, pak 
přiklopte alobalem a 15 minut dopečte. 
Vyklopte z formy. Tvaroh našlehejte 
s mlékem a cukrem. Plátky chleba po-
dávejte pomazané  tvarohem, ozdobené 
plátkem pomeranče.

 

Ham and eggs
PRO 4 OSOBY  |  PŘÍPRAVA: 15 MINUT

16 plátků slaniny
4 lžíce másla + na namazání bagety FO
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8 vajec
sůl, pepř
koriandr, hladkolistá petrželka nebo  
 pažitka na ozdobu 
opečené plátky bagety k podávání
pomerančový džus k podávání

Pro každého člena rodiny připravujte ham 
and eggs zvlášť – na každého počítejte 
4 plátky slaniny, 1 lžíci másla a 2 vejce. 
Slaninu vždy nejprve nasucho vysmažte 
v pánvi, pak přidejte máslo, a jakmile se 
rozpustí, vyklepněte do pánve i vejce – tak, 
aby se bílky pěkně rozlily po pánvi a žlout-
ky zůstaly celé. Mírně osolte a opepřete. 
Servírujte posypané bylinkami – jak, kdo 
má rád – koriandrem, petrželkou nebo 
pažitkou, s plátky bagety a džusem.

Do těsta na chleba se nedává žádný 
cukr, osladí ho fíky a rozinky  

a následně i ochucený tvaroh. 

albert.cz18
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Každý z rodiny si řekne, jakou chce 
na vajíčka bylinku. Vy si můžete dát 

úplně všechny.

albert.cz 19



Lívance s javorovými jablky
PRO 4–6 OSOB  |  PŘÍPRAVA: 35 MINUT

100 g hladké mouky
2 lžičky prášku do pečiva
½ lžičky jedlé sody
1 lžíce zlatého třtinového cukru
špetka soli
2 velká vejce
284 ml podmáslí
25 g másla, rozpuštěného
Na javorová jablka
3 jablka, například Golden Delicious
25 g másla
85 g vlašských ořechů, nasekaných
175 ml javorového sirupu

Nejprve udělejte javorová jablka: jablka 
oloupejte, rozčtvrťte, vykrájejte jádřince 
a pak každou čtvrtku opatrně nakrájejte 
na čtyři plátky. Máslo rozpalte ve velké 

pánvi, pak přidejte jablka a opékejte je 
dozlatova, ale tak, aby byla stále vcelku. 
Pak vmíchejte ořechy a javorový sirup. 
Opékejte 2–3 minuty, pak udržujte teplé. 
Na lívance nasypte mouku do mísy, při-
dejte prášek do pečiva, jedlou sodu, cukr 
a špetku soli. Oddělte bílky od žloutků  
a bílky ušlehejte dotuha. Žloutky prošle-
hejte s podmáslím a zchladlým roz-
puštěným máslem. Pak směs podmáslí 
přidávejte k moučné směsi a umíchejte 
do hladkého těsta. Nakonec opatrně 
přidejte bílky. Poté vymažte lívanečník 
máslem, odebírejte z těsta a smažte 
lívanečky – 3–4 minuty z jedné strany, 
asi 2 minuty z druhé. Na talíř dejte vždy 
jeden lívanec, navrch javorová jablka,  
přiklopte druhým lívancem a přidejte 
jablka.

Na lívanečky můžete přidat ještě 
dotuha ušlehanou smetanu, nebo 

pacholíka, jak to dělá Hugo.

albert.cz20
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Sladká jarní odměna
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NOVINKY

Bez konzervantů
Lupínky z řepy  

a celeru jsou jen lehce 
dochucené mořskou 

solí. Neobsahují 
žádné stabilizátory, 

konzervanty ani umě-
lá barviva. Navíc jsou 

bez lepku!

Sladkosti  
s překvapením
Lízátka s krtkem 

a samolepkou navrch? Děti 
vás budou milovat.

Pětinásobná  
radost

Oblíbená lízátka  
v miniverzi  

a pěkně  
pohromadě,  

po pěti  
v sáčku.

Jahodový mix
‚Mentosky‘ děti 
prostě milují.

Opět jsme 
rozšířili nabídku 
bezlepkových  
produktů. Pro 
celiaky máme 
nové chutné 
pudingy, polentu 
a oblíbený sójový 
suk.
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NOVINKY

Palmový olej je výbornou alternativou 
fritovacího oleje - vydrží vysoké teploty při 
záhřevu a má absolutně neutrální chuť, takže 
neovlivňuje připravovaný pokrm. Je výtečný na 
dlouhodobé smažení a fritování. Palmový olej 
má oproti jiným tukům na smažení i příznivější 
poměr mastných kyselin. Olej skladujte při 
pokojové teplotě.

Super dlouhé  
hranolky

Hotové jsou za pár 
minut.

Perfektní  
krokety

Skvělé z trouby 
i pánve.

Poctivé ovocné sirupy
Sirupy až s 30% podílem 

ovocných šťáv jsou vyrobe-
né podle úžasné švýcarské  
receptury.  Vybrat si může-

te ze čtyř příchutí.

Chuť a vůně 
Itálie

vyrobená v ČR
Několik druhů 

vynikajících 
pizz na smeta-
novém základě 
můžete zkusit 
k věčeři. Pizzu 
stačí dát na pár 
minut do přede-

hřáté trouby. 

Unikátní koncept
Brambůrky Lay‘s Max mají extrémně hluboké 
vroubky na každém lupínku. Jedinečný tvar 

chipsu pak zajišťuje větší plochu, na které se při 
výrobě může zachytit sůl. 
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Nová  
osvěžující příchuť

Mirinda přichází s novou  
příchutí citron.  

K dispozici 
v balení jeden a půl  

nebo půl litru.

Unikátní nápoj
Mountain Dew je unikátní 
produkt na rozhraní mezi 

limonádou a energetic-
kým drinkem. Obsahuje 

kofein a má limetkovo-cit-
rusovou příchuť.  Prodává-

me exkluzivně v prodej-
nách Albert.
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NOVINKY

Při vaření i jen 
tak na chuť

Másla President 
roll i jemně slané 
využijete jak ve 

studené, tak teplé 
kuchyni.

Za 10 minut 
hotovo

Se sýrem  
do trouby získáte 

večeři během  
10 minut.
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Jako z farmy
Čerstvé mléko Kunín 
v praktickém balení

Actimel pro děti
Actimel přichází  

s dvojící chutí pro 
děti: jahoda-banán  

a vanilka.

Nadýchaný  
i smetanový

Gervais  
nadýchaný  

tvarohový sýr  
obsahuje 16%  

smetany  
a je bez  

konzervantů. 

Jemné i poloslané 
skvosty
Prémiová  

francouzská  
másla 

Méně kalorií
Polotučné máslo Olma je 
prvním výrobkem tohoto 

typu, který je vyráběn českou 
mlékárnou. Je určeno všem, 
kteří se zajímají o produkty  

s nižší energetickou  
hodnotou.

Pro fajnšmekry
Máslo se zrnky  

mořské soli

Skvělým osvěžením, 
ale klidně i snídaní se 
může stát jogurtový 
nápoj Florian. Nabízí-
me s příchutí jahoda 

nebo broskev.



DELIKA lahůdky, s.r.o., U hřiště 654/21a Brno,  tel.: 547 227 123-5, fax: 547 227 653, delika@delikalahudky.cz  

Celý sortiment našich výrobků najdete v obsluhovaném úseku supermarketů a hypermarketů Albert.

celá řada vyšlehaných a lahodných pomazánek
čeká na Vás až je ochutnáte ...

Pomazánky
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1-2-3 
HOTOVO

Kuřecí

I Like!

hmmmm...

Tepelně připraveno

doma, na chatě, na výletě...
nebo třeba na koleji :)

Staňte se snadno 
a sami generálem 
ve vaší vlastní 
kuchyni!

Nejlépe chutnají ohřáté

Rychle a chutně

mňam... mini řízečky
stehýnka

stripsy

900W
200 ˚C 2,

5 
min

.

10 
min

.

Výhradní distributor 
pro ČR:

v troubě mikrovlnce

nebo 
jen tak, 

rozmrazené
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NOVINKY

Dekorovaná 
vejce na špejlích 

zapíchněte do 
květináče  

s narciskami 
nebo přidejte do 

vázy k tulipánům.

Narcisky 
můžete vložit 
do látkového 

ubrousku  
a vše obmotat 

jarní mašlí.

Díky obrovské 
spoustě 

velikonočních 
dekorací, které 

prodáváme  
v prodejnách 

Albert,  
si domácnost 

snadno ozdobíte.
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NOVINKY

Místo robotu
Ruční hnětač na 

těsto je vynikající 
pro snadné hnětení 
a promíchání všech 

druhů těst.

Plněné dobroty
Díky úžasným formičkám 

můžete na Velikonoce upéct 
i obdobu vosích hnízd.

Neztratí se ani 
jedno

Pořiďte si i sadu 
velikonočních 
vykrajovátek 

na praktickém 
kroužku.

Okení krása
Díky našim  
dekoracím  

můžete veliko-
nočně vyzdobit 
i všechna vaše 

okna.

Rovnou na stůl
Narcisky prodává-
me v ozdobných 

květináčích.

Tulipány 
všech barev
Tulipán je ten 
pravý posel 
jara. Neměl 

by vám doma 
chybět.

Na vajíčka
Ozdobená 
malovaná 

vejce můžete 
vyskládat na 
dekorativní 

talířky.

V našich prodejnách 
Albert najdete 
opravdu velký 

výběr nejrůznějších 
velikonočních 

forem, formiček  
a vykrajovátek.
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Sladkosti z mrkve? A jaké! neváhejte ani minutu  
a začněte péct. Děti budou fascinované, jak se  
z obyčejné mrkve stanou neobyčejné delikatesy.

Mrkvové dobroty
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desetiletá sára vyrobila na vynikající 
mrkvový dort i krásné papírové 

mrkvičky.
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rozpusťte máslo, přidejte mrkev, po chvíli 
i mletou skořici a dobře promíchejte. Pár 
minut opékejte, pak přidejte agávový sirup 
a vařte 10 minut. Vlijte mléko, přiveďte té-
měř k bodu varu, snižte plamen a pomalu 
provářejte 20–30 minut, nebo dokud mr-
kev zcela nezměkne a mléko se nevyvaří. 
Nelekejte se, pokud to bude trvat déle. Pak 
sejměte z plotny a nechte zchladnout. 
Zázvor oloupejte a nastrouhejte na jemné 
straně struhadla. Dužinu manga roz-
mixujte do pyré. Smetanu ušlehejte do 
krémova a smíchejte ji s cukrem. Mascar-
pone vyklopte do mísy a vidličkou ho 
vyšlehejte, pak přidejte zchladlou mrkev, 
strouhaný zázvor a mangové pyré. Nako-
nec vše přimíchejte ke šlehačce. Vzniklou 
pěnu rozdělte do pohárků a 2–3 hodiny 
chlaďte. Servírujte s extra kopečkem 
šlehačky, posypané skořicí.

 

Mrkvové sušenky
PRO 6–8 OSOB  |  PŘÍPRAVA: 35 MINUT  |  PEČENÍ: 20 MINUT

70 g tmavého třtinového cukru
1 lžíce rozpuštěného másla 
1 bílek 

1 lžička vanilkového extraktu 
128 g hladké mouky
1½ lžičky prášku do pečiva 
špetka soli
2 lžičky mletého zázvoru 
1 lžička mleté skořice 
260 g strouhané mrkve
Na krém
170 g smetanového sýru, pokojové   
 teploty
2 lžíce másla, změklého
½ lžičky vanilkového extraktu
40 g moučkového cukru
½ lžičky mleté skořice

Cukr smíchejte s máslem, bílkem a ex-
traktem. V jiné míse promíchejte mouku, 
prášek do pečiva, špetku soli, zázvor a sko-
řici. Pak sypkou směs přidávejte k mokré. 
Nakonec vmíchejte strouhanou mrkev.
Z těsta lžičkou odebírejte a na plech vy-
ložený pečicím papírem tvarujte sušenky, 
každou zmáčkněte zadní stranou lžičky do 
placičky. Pečte v troubě vyhřáté na 175 °C 
asi 20 minut. Nechte zcela zchladnout. 
Na krém našlehejte smetanový sýr s más-
lem. Pak přimíchejte vanilkový extrakt. 
Moučkový cukr smíchejte se skořicí a te-
prve pak jej vmíchejte do krému. Krémem 
po dvou spojujte mrkvové sušenky.

Mango kupte To 
nejzralejší co 

půjde.
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Mrkvový dort
NA 15 KOUSKŮ  |  PŘÍPRAVA: 20 MINUT   |  PEČENÍ: 40–45 MINUT

175 g světlého třtinového cukru
175 ml slunečnicového oleje
3 velká vejce
140 g mrkve, nastrouhané
100 g rozinek
1 velký pomeranč, kůra nastrouhaná
175 g polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
1 lžička mleté skořice
½ lžičky mletého muškátového oříšku
Na polevu
175 g moučkového cukru
1–2 lžíce čerstvě vymačkané   
 pomerančové šťávy

Troubu předehřejte na 180 °C. Čtverco-
vou formu o hraně 18 cm vyložte pečicím 
papírem. Do velké mísy nasypte cukr, 
přilijte olej, vyklepněte vejce a zlehka 
promíchejte. Vmíchejte strouhanou mr-
kev, rozinky a pomerančovou kůru. Mou-
ku smíchejte s práškem do pečiva, skořicí 
a muškátovým oříškem. Pak postupně 
suchou směs přimíchávejte  
k mokré. Vzniklé těsto nalijte do připra-
vené formy a pečte 40–45 minut, nebo 
dokud těsto ulpívá na zabodnuté špejli. 
Nechte zchladnout, pak vyklopte. Před 
servírováním polijte polevou vzniklou 
umícháním obou potřebných surovin.

 

Mrkvovo-mangová pěna
PRO 6–8 OSOB  |  PŘÍPRAVA: 45 MINUT  |  CHLAZENÍ: 2–3 HODINY

4 mrkve (nebo celkem 225 g)
1 lžíce másla
½ lžičky mleté skořice 
3 lžíce agávového sirupu
175 ml mléka
2cm kousek čerstvého zázvoru
1 mango
250 ml husté tučné smetany ke šlehání  
 + extra na ozdobu
50 g krupicového cukru 
225 g mascarpone, pokojové teploty

Mrkve oloupejte a odřízněte tuhé konce. 
Pak je nastrouhejte. V hlubokém hrnci 
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sušenky jsou díky mrkvi 
úžasně vláčné a šťavnaté. 
Spojené krémem se blíží 
dokonalosti. Dětem k nim 

nalijte plnou sklenici 
mléka.
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AVOKÁDO
Jeho jemná máslová dužina je malý zázrak. 

Ve spojení s koriandrem, sýrem feta nebo špenátem 
nemá chybu. A co teprve nasladko s čokoládou…

1 balení krabích tyčinek, na kousky
½ lžíce majonézy
1 lžíce čerstvého koriandru, nasekaného
2 lžičky červené cibule, nasekané najemno
1–2 lžičky nasekaných jalapeño papriček
1 lžička limetkové kůry
šťáva z ½ limety
sůl, pepř
1 avokádo, přepůlené, pecka opatrně vyjmutá

Kousky krabích tyčinek smíchejte s majonézou, 
koriandrem, cibulí, papričkami a limetkovou 
kůrou. Dochuťte limetkovou šťávou, solí a pe-
přem. Směsí naplňte důlky po pecce.

1 Plněné avokádoZajímavosti 
o avokádu najdete  
na poslední straně.

U   N Á S  V   A L B E RT U

Naše avokádo Albert 
Excellent je vždy krásně 
zralé a měkké na omak.
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2 Avokádovo-krevetový 
koktejl
4 avokáda, na malé kostičky | 2 citrony, 
šťáva vymačkaná | 12 cherry rajčat, 
nasekaných | 4 lžíce pažitky, nasekané | 
1 lžíce tabasca | 600 g velkých, vařených 
oloupaných krevet | 300 g zakysané 
smetany

Kostičky avokáda smíchejte s citronovou 
šťávou, rajčaty, polovinou pažitky 
a tabascem. Do 12 skleniček nebo misek 
rozdělte krevety a přidejte avokádovou 
směs. Smetanu smíchejte s 1 další lžící 
pažitky a solí a rozdělte ji navrch pohár-
ků. Posypte zbylou pažitkou a dejte na 
2 hodiny chladit.

 

3 Salát s avokádem
1 velký sáček čerstvého špenátu |  
1 velký hrozen cherry rajčat, 
přepůlených | sůl | olivový olej | 2 lžíce 
slunečnicových semínek | 2 hrsti 
sušených brusinek | 1 avokádo, na 
plátky (krásné velké) | citronová šťáva 
na zastříknutí

Špenát operte, osušte, případně odřízněte 
tuhé řapíky. Dejte do mísy, přidejte cher-
ry rajčata, osolte a zastříkněte olejem. Se-
mínka nasucho opražte na pánvi a ještě 
teplá je přimíchejte do salátu. Nakonec 
vmíchejte i brusinky a plátky avokáda 
pokapané citronovou šťávou.

 

4 Studená avokádová polévka
1 okurka | 450 g zeleného chřestu, 
tuhé konce odříznuté | 60 g čerstvého 
špenátu, dobře propláchnutého | 
4 jarní cibulky, nakrájené na 2,5cm 
kousky | 1 zralé avokádo | 1 hrst máty 
+ na ozdobu | 2 lžíce čerstvě vymačkané 
citronové šťávy | sůl, pepř | pár lístků 
polníčku na ozdobu

Oloupanou okurku podélně rozkrojte. 
Jednu půlku pokrájejte nahrubo, druhou 
na malé kostičky. Chřest pokrájejte na 
kousky a se 125 ml vody ho rozmixujte do 
hladka. Přidejte špenát, jarní cibuli, na-
hrubo pokrájenou půlku okurky a dalších 

125 ml vody a opět mixujte. Poté přidejte 
avokádo, mátu a citronovou šťávu a umi-
xujte do hladké polévky. Dochuťte solí 
a pepřem, podávejte ozdobené čerstvou 
mátou, kostičkami z druhé půlky okurky 
a lístky polníčku.

5 Salát se sýrem Feta
120 g sýru Feta, na kostičky nebo 
rozdrobeného | 2 avokáda, na malé 
kostičky | 1 jarní cibulka, pouze bílá 
a světle zelená část, na tenké nudličky | 
1 malá červená paprika, na malé 
kostičky | menší svazek kopru, nahrubo 
nasekaného | 2 lžíce čerstvě vymačkané 
citronové šťávy | sůl, pepř

Prvních šest ingrediencí smíchejte 
opatrně v míse, nakonec salát osolte 
a opepřete.

 

6 Avokádové smoothie
2 zralá avokáda | 1 mango | 1 lžíce 
citronové šťávy | 1–2 lžíce medu | 2,5cm 
kousek zázvoru, nastrouhaného | 
1 hrnek ledu + k servírování

Dužinu avokáda, kousky manga, citrono-
vou šťávu, med i strouhaný zázvor a led 
rozmixujte do hladka a krémova. Případ-
ně doslaďte medem. Podávejte s ledem.

 

7 Avokádové tousty
1 malá červená cibule, nakrájená na 
jemné proužky | ½ lžičky čerstvě 
vymačkané citronové šťávy | 
½ lžičky kaparů, omytých, okapaných, 
nasekaných | 1 lžička olivového oleje | 
sůl, pepř | 1 avokádo | 1 lžička citronové 
kůry | 2–3 plátky celozrnného chleba | 
uzený losos a kousky vajec vařených 
natvrdo k podávání

Proužky cibule smíchejte s citronovou 
šťávou, kapary, olejem, ¼ lžičkou soli 
a pepře. Nechte 10 minut marinovat.
V jiné míse rozmačkejte dužinu avokáda 
a smíchejte ji s citronovou kůrou a špet-
kou soli. Chleby opečte, potřete ochuce-
ným avokádem, navrch rozdělte marino-
vanou cibulovou směs, lososa a vejce.

8 Guaquito
3 avokáda | 1 červená cibule | 
1 velká hrst cherry rajčat, pokrájených 
nadrobno | 2 lžičky limetkové šťávy | 
4 stroužky česneku, rozetřené | 
½ papričky jalapeño, jemně pokrájené | 
velká hrst koriandrových lístků, 
nasekaných | 1 lžíce husté zakysané 
smetany | sůl, pepř | 10 kukuřičných 
tortill | olej na smažení

Dužinu avokáda rozmixujte tyčovým 
mixérem. Pak vmíchejte cibuli, cherry raj-
čata, limetkovou šťávu, česnek, jalapeño 
a koriandr. Směs zjemněte smetanou, 
osolte a opepřete a rozdělte na tortilly. 
Zarolujte je a z obou stran osmažte.

 

9 Avokádový dip
2 avokáda | 250 ml zakysané smetany | 
2 velké hrsti čerstvých koriandrových 
lístků | 1 lžíce limetkové šťávy | 
1 paprička jalapeño | ½ lžičky soli | 
hovězí steak k podávání

Dužinu avokáda, smetanu, koriandr, 
limetkovu šťávu i jalapeño papričku dejte 
do robotu a rozmixujte do hladkého dipu. 
Podle chuti osolte. Servírujte ideálně 
s tenkými plátky hovězího steaku.

 

10 Avokádové brownie
100–110 g 60% čokolády | 170 g másla | 
400 g cukru | 2 vejce | 2 avokáda | 
128 g polohrubé mouky | 125 ml 
smetany ke šlehání | 80 g mouč. cukru
 
Troubu předehřejte na 180 °C. Čokoládu 
nalámejte do misky, přidejte máslo, po-
saďte na rendlík s vroucí vodou a zahří-
vejte a neustále míchejte, abyste získali 
hladký krém. Vmíchejte cukr, vejce, 
rozmačkanou dužinu z 1 avokáda 
a promíchejte do hladka. Nakonec vmí-
chejte mouku. Vzniklé těsto nalijte do for-
my o rozměrech zhruba 9 × 13 cm. Pečte 
asi 20 minut. Smetanu ušlehejte dotuha. 
Druhé avokádo rozmixujte tyčovým 
mixérem, pak ho smíchejte s cukrem 
a vše opatrně vmíchejte ke šlehačce. 
Směsí ozdobte nakrájené brownie. FO

TO
: M

A
R

EK
 K

U
Č

ER
A

 A
 M

A
R

EK
 B

A
R

TO
Š

, F
O

O
D

 S
T

Y
LI

N
G

: M
IL

EN
A

 V
O

LF
O

VÁ

albert.cz36

10x jinak



2 5 8
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1. Avokádo je tropické ovoce 
původem ze Střední Ameriky. 

Dnes se pěstuje i v Evropě, třeba 
ve Španělsku nebo Řecku.

2. Roste na stromě, jeden 
strom rodí i 120 avokád.

3. Někdy se mu též přezdívá 
máslovitá nebo krokodýlí 

hruška. Máslovitá kvůli krémové 
dužině, krokodýlí kvůli povrchu 
jeho slupky, a hruška, protože jeho 
tvar připomíná hrušku. Ostatně 
český název pro strom, na kterém 
roste, je Hruškovec přelahodný 
(Persea americana).

4. Zralé avokádo poznáte podle 
toho, že jej lehce zmáčknete 

palcem ruky. Tvrdé avokádo není 
zralé, s dužinou se špatně pracuje 
a není chutné. Při koupi dávejte 
také pozor na plísně v okolí stopky.

5.  Avokádo může mít slupku 
zelenou až temně hnědou. 

Obvykle váží  100–300 g, výjim-
kou ovšem není ani plod vážící   
1 kilogram.

6.  Avokádo obsahuje až 30 % 
tuku, respektive vysoce 

kvalitní tuky, kyseliny palmito-
vou, linolovou a olejovou.

7.  I přesto, že na jeho sto 
gramů připadá až cca  

220 kcal, doporučuje se při 
dietách. Obsažené tuky jsou totiž 
rostlinného původu, tedy velmi 
zdravé a velmi dobře zasytí. 

Avokádo se při dietě hodí 
obzvláště jako náhražka 

másla, majonézy či dre-
sinku nebo jako chutná 
svačinka.

8.  Je rovněž 
skvělým 

zdrojem vitaminu E, 
železa a draslíku nebo 

vlákniny.

9.  Dužina avokáda může 
být nazelenalá nebo 

žlutá, vždy má příjemně oříško-
vou chuť.

10.  Zralé avokádo stačí 
ostrým nožíkem přepůlit 

a vyndat pevnou kulatou pecku. 
Do té zasekněte střenku nože, 
pootočte s ním a pecku vyndejte. 
Dužinu poté vydlabejte lžičkou.

1 1 .  Před další kuchyňskou 
přípravou dužinu avo-

káda vždy zakápněte citronovou 
šťávou, jinak zhnědne.

1 2 .  Avokádo je nejlepší sy-
rové, krátce po vydlabá-

ní. Výborné je v dipech, salátech, 
polévkách nebo dezertech.

1 3 .  Nejlepšími parťáky pro 
avokádo jsou: olivový 

olej, citronová nebo limetková 
šťáva, balzamikový ocet, pepř, 
česnek, šalotky, rajčata a krevety 
nebo pečené maso.

1 4 .  Říká se o něm, že má 
příznivé účinky při 

chorobách kůže a sliznic, posiluje 
srdce, snižuje krevní tlak a pomá-
há také při nemocech jater, ledvin 
a močových cest.

1 5 .   Úžasné může být nejen 
v kuchyni – pomůže 

vám i s hydratací pleti. Dužinu 
rozmačkejte na hustou kaši, a tu 
nanesete na obličej. Masku nechte 
působit 15–30 minut a poté ji dů-
kladně smyjte.

15 věcí, které 
byste měli 

o avokádu vědět:
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NOVINKA

Snadné recepty 
a tipy na velikonoční 

pečení najdete na  
www.pecenijeradost.cz

máslová příchuť.
mmáslováá přícchuťť.

Výborná na přípravu krémů a na pečení.



Potěšte se

Příroda se pomalu probouzí a s vaší chutí 
proběhnout se bosky ranní rosou přichází  

i chuť na něco moc dobrého. Však my víme.

jarními recepty

Recept na jarní 
bramborový salát najdete 

o dvě stránky dál.
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Výrazné petrželkovo-česnekové 
máslo dá pletencům tu správnou,  

po pravdě neodolatelnou chuť.
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Jarní bramborový salát
PRO 4–6 OSOB  |  PŘÍPRAVA: 45 MINUT

900 g malých krásných nových 
brambor
450 g zeleného chřestu 
100 g cukrového hrášku nebo jarního  
 hrášku (lusky)
4 ředkvičky, pokrájené natenko
1 balení salátu Mix extra
Na nakládané jarní cibulky
60 ml bílého vinného octa
1 lžíce soli
1½ lžičky krupicového cukru
3 větší jarní cibulky
Na hořčičnou zálivku
60 ml olivového oleje
2 lžíce hrubozrnné hořčice
2 lžičky Dijonské hořčice 
2 lžíce bílého vinného octa
sůl a pepř podle chuti

Nejprve udělejte nakládané jarní ci-
bulky. Našlehejte ocet, 60 ml vody, sůl 
a cukr. Bílé a lehce zelené části jarních 
cibulek (zelené konce uschovejte) 
nakrájejte na tenká kolečka, a ta pak 
naložte do zálivky. Nechte odležet 
minimálně 30 minut, nejlépe však 
přes noc.
Omyté a vykartáčované brambory dej-
te do hrnce, zalijte je vodou, aby byly 
potopené, a vařte je asi 15 minut do 
změknutí. Sceďte je, osušte a nechte 
zchladnout do pokojové teploty. 
Ve velkém hrnci přiveďte vodu k varu, 
přidejte chřest a po minutě rovněž 
hrášek, společně vařte další dvě 
minuty, pak sceďte a důkladně osušte. 
Pak chřest i hrášek nahrubo pokrájejte 
a v míse smíchejte s na větší kousky 
pokrájenými bramborami. Vmíchejte 
tenká kolečka ředkviček, salát Mix ex-
tra a pokrájené konce jarních cibulek. 
Přelijte zálivkou vzniklou smícháním 
všech na ni potřebných ingrediencí. 
Nakonec přidejte naložené jarní cibul-
ky a salát vylaďte solí a pepřem.

Petrželovo-česnekové 
pletence
NA 12 PLETENCŮ  |  PŘÍPRAVA: 30 MINUT 
KYNUTÍ: 1 HODINA 20 MINUT  |  PEČENÍ: 50 MINUT

1 celá palice česneku
60 ml olivového oleje + extra na potření
2 lžičky aktivního suchého droždí
1 lžička krupicového cukru
60 ml vlažného mléka
450 g hladké mouky
1 lžička soli
80 g másla
2 lžíce čerstvě nastrouhaného křenu
2 hrsti nasekané petrželky
hrubší sůl na posypání

Troubu předehřejte na 180 °C. Palici 
česneku dejte na plech, potřete olejem 
a dejte na 25–30 minut péct doměkka. 
Pak nechte lehce zchladnout, jednotlivé 
stroužky vymáčkněte do misky a vidlič-
kou rozmačkejte do pasty.
Teplotu v troubě zvyšte na 200 °C. 
Droždí, cukr, 250 ml vlažné vody a mléko 
našlehejte v míse. Nechte 5 minut stát na 
teplém místě, aby se na povrchu začaly 
tvořit bublinky. Do jiné mísy nasypte 
mouku, přidejte sůl, olivový olej  
a polovinu vymačkaného česneku 
a dobře promíchejte. Uprostřed udě-
lejte důlek, do něj nalijte směs droždí 
a na lehce pomoučené pracovní ploše 
uhněťte těsto. Pak těsto dejte do lehce 
vymazané mísy, přetáhněte potravinář-
skou fólií a nechte asi 1 hodinu kynout, 
aby těsto zdvojnásobilo svůj objem. Pak 
těsto rozdělte na dvě poloviny a každou 
vyválejte do 90 cm dlouhé nudle. Tu pak 
ještě pokrájejte na 6 dílů. Každý vyválejte 
do 30 cm dlouhého válečku a uvažte z něj 
uzel. Uzly vyskládejte na lehce vymazaný 
plech a nechte ještě 15–20 minut kynout. 
Pak je dejte na 15–20 minut péct.
Mezitím, co se uzly pečou, rozpusťte 
máslo v rendlíku, přidejte  křen, zbytek 
česneku a vařte 1–2 minuty. Nechte 
zchladnout, pak vmíchejte petrželku. 
Upečené uzly potírejte petrželkovo-čes-
nekovým máslem a posypte solí.

Jarní pizza
NA 3 PIZZY  |  PŘÍPRAVA: 20 MINUT 
KYNUTÍ: 2,5 HODINY  |  PEČENÍ: 15 MINUT

 
Na pizza těsto
500 g hladké mouky
2½ lžičky (10 gramů) suchého droždí
5 gramů soli + 5 gramů cukru
olivový olej na potření
Na jarní náplň
2 lžíce másla
2 lžíce mouky
250 ml mléka
sůl, pepř
100 g měkkého kozího sýru
2 žloutky
1 hrnek zeleného hrášku
1 velká hrst zelených chřestových   
 špiček, lehce spařených horkou vodou
9 křepelčích vajec
9 plátků prosciutta + 2 hrsti polníčku
1 svazek bazalky, pouze lístky
1 stroužek česneku
60 ml olivového oleje

Nejprve udělejte těsto: v míse smíchejte 
mouku, droždí, sůl a cukr. Přilijte 320 ml 
vody pokojové teploty a vařečkou promí-
chejte. Pak nechte při pokojové teplotě – 
přetažené fólií – kynout asi 2 hodiny. Pak 
těsto překlopte na lehce pomoučenou 
pracovní plochu a rozdělte ho na tři díly. 
Nechte znovu 30 minut kynout. Pak díly 
postupně rozválejte dokulata a povrch 
potřete olejem. Troubu vyhřejte na 
200 °C. Ve středně velkém hrnci udělejte 
bešamel: nechte rozpustit máslo, pak 
přidejte mouku, vařečkou ji rozmíchejte 
v másle a dvě minuty opékejte. Pak za 
stálého míchání metlou přilévejte mléko. 
Směs přiveďte k varu, vařte 5 minut a pak 
sejměte z ohně. Pak nakrájejte kozí sýr 
na kostičky a vmíchejte k bešamelu. Ten 
podle chuti osolte a opepřete a nakonec 
vmíchejte žloutky. Sýrovým bešamelem 
potřete pizzy, navrch rozdělte špičky 
chřestu a hrášek a pečte 12 minut. Pak 
na každou pizzu vyklepněte tři křepelčí 
vejce a pečte další 3 minuty. Vyjměte pi-
zzu z trouby, dozdobte plátky prosciutta, 
polníčkem a bazalkovým přelivem.  
Na něj rozmixujte bazalku s česnekem, 
solí a pepřem a nařeďte olejem.
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Vypadá skvostně. 
A víte, jak chutná?

Ještě mnohem lépe!
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Sýrovo-ředkvičková 
pomazánka 
PRO 4 OSOBY  |  PŘÍPRAVA: 15 MINUT

230 g sýru feta
60 ml řeckého jogurtu
3 lžíce olivového oleje + na potření
2 lžíce čerstvě vymačkané citronové  
 šťávy
3 lžíce nasekané petrželky
1 svazek ředkviček, jemně    
 nakrouhaných + na ozdobu
petrželka k posypání
1 francouzská bageta
2 stroužky česneku

Fetu rozdrobte do mísy robotu, přidejte 
jogurt, olej a citronovou šťávu a rozmixuj-
te do husté, ale hladké pomazánky. Přen-
dejte ji do mísy a vmíchejte petrželku 
a ředkvičky. Plátky ředkviček pomazánku 
i ozdobte. Podávejte posypané petrželkou 
s plátky francouzské bagety. Ty nejprve 
potřete olejem a opečte je, poté potřete 
česnekem.

 

Jarní minestrone
PRO 4 OSOBY  |  PŘÍPRAVA: 35 MINUT

180 g kuřecího masa, namletého
30–50 g čerstvé strouhanky
6 lžic jemně strouhaného parmazánu 
 + na ozdobu
4 stroužky česneku, 2 rozmačkané, 
 2 tence pokrájené 
2 lžíce nasekané pažitky
1 velké vejce, lehce našlehané 
sůl, pepř
2 lžíce olivového oleje 
1 pórek, pouze bílá a světle zelená část,  
 na kolečka
1250 ml kuřecího vývaru
2 hrsti na kolečka pokrájené jarní  
 mrkvičky
2 hrsti těstovin do polévky  
2 hrsti baby špenátu
bazalka na ozdobu

Namleté kuřecí maso, strouhanku,  
3 lžíce parmazánu, 2 rozmačkané strouž-
ky česneku, pažitku, vejce, necelou lžičku 

soli a špetku pepře promíchejte  
v míse. Ze směsi utvořte asi 28 knedlíčků. 
Olej rozpalte v širším hrnci (ve kterém 
chcete uvařit polévku) a dozlatova –  
asi 3 minuty – na něm knedlíčky pečte; 
stačí, když se zatáhnou, dovaří se  
v polévce. Vyjměte je z hrnce a dejte stra-
nou. Naopak do hrnce nasypte kolečka 
pórku a za občasného míchání je nechte 
3 minuty změknout. Přidejte tence pokrá-
jené stroužky česneku a opékejte další 
1 minutu. Vlijte vývar a dalších 500 ml 
vody. Přiveďte k varu. Vmíchejte kolečka 
mrkve. Vařte 8 minut, pak přidejte kuřecí 
knedlíčky a vařte,  dokud nebudou hoto-

vé a kolečka mrkve nezměknou. Nakonec 
vmíchejte těstoviny, špenát  
a zbylé 3 lžíce parmazánu a povařte, aby  
i těstoviny změkly. Dochuťte solí a pe-
přem a podávejte ozdobené bazalkou.

 

Špenátovo-tvarohové noky
PRO 4 OSOBY  |  PŘÍPRAVA: 40 MINUT  |  CHLAZENÍ: 30 MINUT

200 g baby špenátu
malá hrst petržele, nasekané
1 stroužek česneku
140 g tvarohu plnotučného, vykapaného
85 g hladké mouky
1 vejce
100 g parmazánu

špetka čerstvě nastrouhaného   
 muškátového oříšku
sůl, pepř
olivový olej a rukola k servírování

Špenát spařte vroucí vodou, pak jej ne-
chte okapat, důkladně osušte a nadrob-
no nasekejte. Ve velké míse smíchejte 
špenát, petrželku, rozmačkaný stroužek 
česneku, tvaroh, mouku, vejce, parmazán 
a muškátový oříšek. Směs podle chuti 
osolte a opepřete. Ze směsi odebírejte 
a tvořte kuličky velikosti vlašského 
ořechu. Vzniklé noky dejte na 30 minut 
do lednice.
Noky vařte ve vroucí osolené vodě – vždy 
počkejte, až vyplavou na povrch,   
a pak ještě 1 minutu povařte. Servírujte 
posypané parmazánem, zastříknuté ole-
jem, s hnízdem rukoly.

 

Mrkvový salát
PRO 4 OSOBY  |  PŘÍPRAVA: 15–20 MINUT  |  PEČENÍ: 6–8 MINUT

2 hrsti vlašských ořechů
1 lžíce slunečnicového oleje 
2 lžičky krupicového cukru 
sůl, pepř
125 ml řeckého jogurtu
1 lžička medu 
¼ lžičky mletého koriandru 
450 g mladé jarní mrkvičky, velmi tence  
 podélně pokrájené
4 kedlubny, 2 ředkvičky
2 jarní cibulky, tence, diagonálně  
 pokrájené

Troubu předehřejte na 190 °C. Vlašské 
ořechy promíchejte  s olejem a pečte  
6–8 minut dokřupava. Pak ořechy 
posypte cukrem, solí a pepřem a nechte 
zchladnout. Jogurt smíchejte s medem  
a koriandrem. Zálivku dotáhněte solí  
a pepřem. Mrkvičky dejte do cedníku   
a ponořte ho do ledové vody. Nechte  
v ní tak dlouho, dokud se nezačnou 
mrkvičky kroutit. Pak je důkladně osušte 
a smíchejte s tence pokrájenými kousky 
kedlubny a ředkvičkami. Přidejte jarní 
cibulku a přelijte dresinkem. Podávejte 
posypané ořechy.
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Voňavá a kadeřavá petrželka se hodí 
do všech jarních jídel. Oživí je  
a rozvoní se po celé kuchyni.
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Koktejlová mrkev 
je již oloupaná  

a můžete ji využít 
jak v teplé, tak 

studené kuchyni. 
Je moc dobrá.

Pusťte jaro 
do kuchyně
V našich prodejnách Albert 
najdete všechny druhy jarní 
zeleniny. Kromě nich můžete 
ochutnat naše báječné bylinky 
a rozmanité druhy balených 
salátů různých gramáží.

Denně si můžete v prodejnách Albert 
koupit polníček, rukolu a špenát. Ten 
dokonce ve dvou různých baleních.

Bylinky, které prodáváme, jsou 
krásně voňavé, čerstvé a plné síly.

Mix listových 
salátů – Royal 
salát – nese 

logo Vím, co jím, 
deklarující kvalitu.
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Veselé
Velikonoce

Předhánějí se, čí pomlázka bude mít hezčí 
pentle a kdo vykoleduje víc vajec. Pak mají 
koledníci obří hlad. Buďte na to připravení  

a nenechávejte nic náhodě.
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Veselé
Velikonoce

Salát vypadá naprosto božsky.  
A stejně tak i chutná. Recept najdete 

o tři strany dál.
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Pár špiček zeleného chřestu si dejte 
stranou, opečte je a polévku jimi 

ozdobte.
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Neodolatelná 
kombinace špenátu  

a tvarohu v tomto 
koláči obzvlášť 

vynikne.
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Salát z nových brambor a vajec
PRO 4–6 OSOB  |  PŘÍPRAVA: 30 MINUT

30 g vlašských ořechů
2 lžíce bílého vinného octa
2 lžíce bílého jogurtu
1 lžička Dijonské hořčice
1 lžička soli + čerstvě namletý černý pepř
2 lžíce ořechového oleje
700 g brambor, omytých, nakrájených  
 na plátky
170 g zelených fazolek
80 g polníčku 
4 vejce uvařená nahniličko, překrojená 

Troubu předehřejte na 180 °C. Ořechy na-
sypte na plech a 8 minut je pečte. Poté je 
zchlaďte a najemno nasekejte. Dohroma-
dy našlehejte ocet, jogurt, hořčici a ½ lžič-
ky soli. Pak přidejte ořechy a dolaďte 
pepřem. Nakonec za stálého míchání při-
lévejte olej, abyste získali hustý dresink. 
Dejte stranou. Ve středně velkém hrnci 
přiveďte vodu k varu. Vsypte bramborové 
plátky a vařte je 10 minut doměkka. Opa-
trně je sceďte, abyste je neponičili. Krátce 
povařte rovněž fazolky. Na servírovací 
mísu pak vyskládejte polníček, brambory, 
fazolky a rozkrojená vejce. Vše osolte 
a opepřete a zastříkněte dresinkem.

 

Chřestová polévka 
s pošírovaným vejcem
PRO 4–6 OSOB  |  PŘÍPRAVA: 35 MINUT

25 g másla + troška olivového oleje   
 + na zastříknutí
350 g zeleného chřestu, dřevnaté konce  
  odříznuté, stonky nasekané (měkké 

špičky zvlášť)
3 šalotky, nasekané nadrobno 
2 stroužky česneku, rozmělněné 
2 velké hrsti čerstvého špenátu
700 ml zeleninového vývaru 
sůl
plátky chleba k podávání
4 vejce

Máslo a olej rozpalte v širším hrnci, 
přidejte špičky chřestu a pár minut je 
opékejte, aby změkly. Vyjměte je a dejte 

stranou. Naopak do pánve dejte šalotky 
a 5–8 minut je opékejte. Pak přidej-
te kousky chřestu a opékejte dalších 
10 minut. Na poslední minutu přidejte 
i česnek. Pak vmíchejte špenát, zalijte 
vývarem a přiveďte k varu. Poté rozmi-
xujte tyčovým mixérem. Dochuťte solí, 
pokud je třeba, nařeďte vodou. Podávejte 
zastříknuté olejem, s opečenými špička-
mi chřestu a plátky chleba. 
Každou porci završte pošírovaným vejcem: 
v rendlíku přiveďte k varu dostatek vody, 
vejce vyklepněte do žáruvzdorné mističky, 
tu ponořte do rendlíku a opatrně nechte 
vejce vklouznout do vody. Poté vařte asi 
2–3 minuty, aby byl bílek tuhý a žloutek te-
kutý. Děrovanou naběračkou vejce vylovte, 
nechte okapat a dejte na polévku. 

 

Velikonoční koláč  
se špenátem a vejci
PRO 6–8 OSOB  |  PŘÍPRAVA: 30 MINUT  |  PEČENÍ: 35–40 MINUT

máslo na vymazání
hrubá mouka na vysypání
500 g listového těsta 
6 vajec
500 g čerstvého špenátu
2 lžíce olivového oleje
1 cibule, nasekaná nadrobno
500 g polotučného tvarohu
50 g parmazánu, nastrouhaného  
 najemno
100 g sýru gruyère, nakrájeného  
 na kostičky
sůl, pepř

Troubu předehřejte na 200 °C. Máslem 
vymažte dortovou formu o průměru 
24 cm a vysypte ji moukou. Zhruba dvě 
třetiny těsta rozválejte na lehce po-
moučené pracovní ploše dotenka a vylož-
te jím formu (dno i boky).
Pět vajec vložte do vroucí vody a vařte 
10 minut natvrdo, nechte zchladnout, pak 
je oloupejte a v půlce překrojte.
Špenát spařte horkou vodou, vyždímejte 
ho a nasekejte. Olej rozpalte v pánvi 
a 5–8 minut na něm opékejte cibuli. 
Nechte ji zchladnout, pak přimíchejte 
ke špenátu spolu s tvarohem, parma-

zánem, kostičkami sýru, solí a pepřem. 
Polovinu směsi dejte do formy, na ni 
vyskládejte vejce (řezem nahoru) a pře-
kryjte zbylou špenátovou směsí. Zbylé 
vejce lehce našlehejte a potřete jím konce 
těsta. Zbývající těsto vyválejte do kruhu 
a přiklopte jím náplň. Vršek ozdobně 
nařízněte, potřete zbylým vejcem a dejte 
na 35–40 minut péct.

 

Jarní kuřátka s česnekovo- 
tymiánovým máslem
PRO 6–8 OSOB  |  PŘÍPRAVA: 15 MINUT

50 g másla, změklého 
1 svazek tymiánu, lístky odrhnuté  
 + navíc k podávání 
4 stroužky česneku, 1 rozmačkaný, 
 3 vcelku 
2 citrony, nakrájené na čtvrtky 
sůl, pepř 
3 jarní kuřátka
4 mrkve, nakrájené na větší kusy 
1 cibule, nahrubo nasekaná 
2 bobkové listy 
1 lžíce hladké mouky 
250 ml kuřecího vývaru 

Troubu předehřejte na 200 °C. V míse smí-
chejte máslo, třetinu tymiánových lístků, 
rozmačkaný česnek, šťávu vymačkanou 
z poloviny citronu, sůl a pepř.
Prstem odtáhněte kuřátkům kůži od prsou 
a do vzniklé kapsy rozdělte většinu másla. 
Zbylým máslem potřete kuřátka zvenku 
a do břišní dutiny dejte kousky citro-
nu, zbylé tymiánové lístky a po jednom 
stroužku česneku. Nohy svažte k sobě.
Do pekáčku dejte mrkvev, kousky cibule 
a bobkové listy. Kuřátka posaďte navrch 
a pečte je asi hodinu. V průběhu podlé-
vejte. Po upečení vyndejte kuřata z trouby 
a nechte 5 minut odpočívat. Poté z kuřat 
vyndejte citrony i česnek a dejte je do pe-
káčku. Česnek v něm rozmělněte a z cit-
ronů vymačkejte šťávu. Pekáček postavte 
na sporák, výpek zahřejte, poté vmíchejte 
mouku, chvíli opékejte, pak postupně vlé-
vejte vývar a nechte zhoustnout. Kuřátka 
podávejte se svařenou šťávou v omáčníku, 
ozdobená tymiánem.
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Stejným způsobem můžete upéct  
i jedno velké, klasické kuře.
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Lososa ochutí bylinky  
a citron opravdu nejlépe.
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Tohle rizoto je absolutně 
nejjarnější recept.

Porce vždy podávejte  
s medovým máslem.

Ředkvičkový salát 
chutná samotný  

i s lososem. 
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Losos pečený v jogurtu
PRO 8 OSOB  |  PŘÍPRAVA: 10 MINUT  |  PEČENÍ: 15–20 MINUT

250 ml bílého jogurtu řeckého typu
4 lžíce Dijonské hořčice
4 lžíce nasekaného kopru + k podávání
4 lžíce nasekané hladkolisté petrželky 
sůl, pepř
1350g filet z lososa (v celku), s kůží
klínky citronu k podávání

Troubu předehřejte na 200 °C. Jogurt 
smíchejte s hořčicí, koprem a petrželkou, 
dochuťte solí a pepřem. Lososa položte 
na plech vyložený pečicím papírem (kůží 
dolů) a potřete ho ochuceným jogurtem. 
Pečte asi 15–20 minut. Podávejte ozdobe-
né snítkami kopru a s klínky citronu.

 

Hráškové rizoto s mátou
PRO 10–12 OSOB  |  PŘÍPRAVA: 10 MINUT  |  VAŘENÍ: 20–25 MINUT

2 hrsti čerstvých mátových lístků, 
 nahrubo nasekaných
1 lžička soli
1 lžíce olivového oleje + k zastříknutí
75 g másla
1 cibule, nasekaná nadrobno 
2 stroužky česneku, rozmačkané
80 ml suchého bílého vína
400 g rýže arborio
1½ litru horkého kuřecího vývaru
40 g parmazánu, nastrouhaného   
 najemno
240 g mraženého hrášku, povoleného
200 g mladých hráškových lusků,
 spařených vodou, rozříznutých
sůl, pepř
zakysaná smetana k podávání

Mátu a sůl dejte do hmoždíře a utřete 
do mátové pasty. Poté vmíchejte olej 
a odložte. Asi 25 g másla nechte rozehřát 
ve středně velkém hrnci. Přidejte cibuli 
a česnek a za občasného míchání 4–5 mi-
nut opékejte doměkka. Pak vlijte víno 
a vařte asi 2 minuty. Nakonec do hrnce 
vsypte rýži a za stálého míchání opékejte 
1–2 minuty. Poté vlijte prvních 250 ml 
vývaru, vařte, nechte rýži absorbovat 
tekutinu a přilijte další vývar. Celkem se 

rýže vaří asi 20–25 minut, pak je al dente. 
Potom vmíchejte parmazán, mátovou 
pastu, oba typy hrášku, osolte, opepřete, 
zjemněte zbylým máslem a podávejte. 
Ideálně se zakysanou smetanou.

 

Ředkvičkový salát
PRO 4 OSOBY  |  PŘÍPRAVA: 15 MINUT

2 ančovičky v oleji, osušené
velká hrst hladkolisté petrželky
menší hrst čerstvých mátových lístků
1 lžíce kaparů, omytých, osušených
3 lžíce olivového oleje + k zastříknutí
1 lžička Dijonské hořčice
1 lžíce červeného vinného octa
2 svazky ředkviček
mořská sůl na posypání

Ančovičky, petrželku, mátu, kapary, olivo-
vý olej, hořčici i ocet rozmixujte do ze-
lené zálivky. Pokud je potřeba, přidejte 
olej. Ředkvičky omyjte, očistěte a nakrá-
jejte na ultratenké plátky. Vyskládejte je 
na čtyři talíře, navrch rozdělte zálivku 
a posypte mořskou solí. 

 

Velikonoční věnec 
s medovým máslem
PRO 6–8 OSOB  |  PŘÍPRAVA: 35 MINUT 
PEČENÍ: 25 MINUT |  KYNUTÍ: 3 HODINY

300 ml mléka
1 pomeranč, kůra najemno nastrouhaná
50 g másla, vychlazeného, na kostičky
500 g mouky + 140 g navíc + na poprášení
1 lžička skořice
85 g zlatého třtinového cukru
7 g sušeného droždí 
1 lžička soli 
1 velké vejce + 1 na potření
olej na vymazání
100 g směsi sušeného ovoce
Na medové máslo
200 g másla, změklého
1½ lžičky mleté skořice + ½ lžičky   
 mletého zázvoru
4 lžíce tekutého medu

Mléko lehce zahřejte s kůrou v rend-
líku. Sejměte z ohně, vmíchejte máslo 
a nechte jej rozpustit. Mouku smíchejte 
se skořicí, cukrem, droždím a solí. Pak 
do suché směsi přidejte mléčnou směs 
i vejce a zpracujte vařečkou. Vyklopte 
na pomoučený vál a hněťte do hladkého 
a elastického těsta. Přendejte jej do ole-
jem lehce vymazané mísy, přetáhněte 
fólií a nechte 2 hodiny kynout.
Vykynuté těsto vyklopte na pracovní 
plochu a prohněťte, abyste vytlačili 
všechny vzduchové bublinky. Pak do těs-
ta zapracujte sušené ovoce, rozdělte 
ho na 11 stejně velkých částí a z nich 
vyválejte bochánky. Ty pak vyskládej-
te na plech pokrytý pečicím papírem 
do věnce – nechte mezi nimi malinko 
místa. Překryjte fólií a nechte další hodi-
nu kynout – bochánky nakynou a budou 
se dotýkat jeden druhého.
Troubu předehřejte na 180 °C. Věnec 
pomašlujte druhým vejcem. Dalších 140 g 
mouky smíchejte s vodou, aby vznikla 
spíš hustší pasta. Přeneste ji do zdobicí-
ho sáčku a na každý bochánek udělejte 
velký kříž. Věnec pečte 25 minut. Podá-
vejte teplý s medovým máslem energicky 
našlehaným ze všech potřebných přísad.

 

Velikonoční zajíček
PRO 6 OSOB  |  PŘÍPRAVA: 15 MINUT  |  PEČENÍ: 45 MINUT

máslo na vymazání formy
rozdrcené piškoty na vysypání formy 
4 vejce
150 g krupicového cukru
200 g polohrubé mouky + 1 sáček   
 kypřicího prášku
2 mrkve, 1 jablko, oloupané, nastrouhané
2 hrsti rozinek + 1 lžíce rumu

Předehřejte troubu na 180 °C. Formu 
vymažte máslem a vysypte piškoty. Vejce 
vyšlehejte s cukrem do světlé a nadýcha-
né pěny, mouku smíchejte s kypřicím 
práškem a pak sypkou směs vmíchejte 
k vaječné. Poté přidejte nastrouhanou 
mrkev i jablko a nakonec i rozinky a rum. 
Těsto nalijte do připravené formy a v pře-
dehřáté troubě pečte 45 minut.
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Nemusíte jít přímo na koledu, stačí zajít 
do některého z Albertů a potěšit se na 

Velikonoce nějakou sladkostí.

Vykoledujte
si u nás

Bez zajíčka to na 
Velikonoce nepůjde. 
Ten čokoládový vám 
krásně osladí život.

Lahodná 
čokoládová 

vajíčka Lindt

Kulaté lentilkové 
vajíčko slibuje 

čokoládové 
kuřátko uvnitř.

K jaru patří i telátko, dětem 
dejte čokoládové.

Rumové pralinky 
s kolou překvapí 
kombinací chutí.

Čokoládové 
bonbony Lindt

Čokoládová 
slepička rovněž 
láká na vajíčko 

uvnitř.

Čokoládová vajíčka s náplní 
můžete rozdat i koledníkům.

Sada malých čokoládových zajíčků potěší hlavně děti.
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Co to vlastně je cider?

Cider je osvěžující alkoholický nápoj, který vyrábíme řízeným 
kvašením jablečného moštu. K výrobě se používají speciální 
odrůdy jablek pěstovaných výhradně v sadech a jejich správným 
mícháním vzniká unikátní chuť cideru. Cider Kingswood je bez 
chemických konzervantů, umělých barviv, sladidel a aromat. 
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maso měsíce

Představujeme vám některé z našich dodavatelů. 
dejte si kvalitní maso
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Už máte chuť?

U nás, v prodejnách Albert, nabízíme maso od prověřených dodavatelů, kteří splňují nejvyšší 
nároky na zpracování a hygienu masa. Všichni, včetně mnoha menších farmářů, si za 
kvalitou masa stojí stejně jako my. I proto vám garantujeme jeho čerstvost a nejvyšší 
kvalitu. Z toho nejlepšího masa jsou ty nejlepší recepty. Úžasných 11 máte právě před sebou.

1  Pomalu pečený hovězí krk  
s krémovou kaší

2  Ostrý guláš s chilli a čokoládou
3  Hovězí kýta pečená v hořčičné 

krustě
4  Kuřecí roláda
5 Kuře pečené s nádivkou
6  Kuřecí polévka s židovskými 

kreplach
7  Pečené vepřové plecko  

s česnekovou omáčkou  
a dušeným špenátem

8  Tymiánové řízky s křenovou 
majonézou

9  Králík na česneku se špenátem  
a bramborovým knedlíkem

10  Králičí ragú s těstovinami
11  Krůtí svíčková

dejte si kvalitní maso
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Hovězí maso
Masokombinát Polička

Masokombinát Polička, jeden z dodavatelů, který do prodejen Albert dodává prvotřídní 
hovězí a vepřové maso, navazuje na více než stoletou tradici masné výroby v Poličce 

a pro výrobu používá pouze a jenom suroviny prvotřídní kvality. „Spolupracujeme 
výhradně s českými farmáři, případně českými farmáři hospodařícími na Slovensku,“ 

říká Aleš Hantsch, generální ředitel Masokombinátu Polička.

Jedním z našich dodavatelů 
hovězího masa je i firma Agronea. 

Býky má v perfektním stavu  
a je pro mě zárukou kvality.  
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Králičí maso
Rabbit

Vypadají přesně jako králíci z venkovských minichovů. Jsou spokojení a za sebou mají 
kvalitní život na farmě v Kokořově, farmě, kde své králíky chová firma Rabbit. „Chováme 

králíky masného plemena Hila, staráme se o ně, krmíme je granulemi  
z vojtěšky a dopřáváme jim všechno, co k životu potřebují, přesně tak, jak to dělávaly 

naše babičky,“ říká Michaela Ciprová, vedoucí chovu králíků v Kokořově.

Náš vlastní chov čítá okolo sto 
tisíc králíků ročně, dalších zhruba 
půl milionu máme od prověřených 

dodavatelů.
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kuřecí maso
Drůbežářský závod Klatovy

Součástí každého správného chovu je dodržování zásad welfare. „V případě chovu kuřat 
je to především kvalitní podestýlka, dostatek prostoru, výborný zob, čerstvá voda či 

ideální teplota. My klademe vysoké nároky na dodržování těchto pravidel, protože jen ty 
nejvyšší standardy zajišťují tu nejlepší kvalitu,“ říká Dagmar Drábiková, marketingová 
manažerka Drůbežářského závodu Klatovy. Ten spolu s dalšími dodavateli dodává do 

našich prodejen kuřecí maso.

Všechna naše kuřata pocházejí  
z českých uzavřených chovů. Buď 
vlastních, nebo od certifikovaných 

farmářů. Za kvalitu ručíme!
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Vepřové maso
Kostelecké uzeniny

Jedním z našich dodavatelů vepřového masa jsou také Kostelecké 
uzeniny. Firma spolupracuje s celou řadou českých farmářů. Jedním z nich 

je i Pavel Řídký, farmář ze Štěpánovic, který se věnuje chovu prasat. 

Mám rád kvalitu a řídím se filozofií 
„Co je dobré a kvalitní, svého 

zákazníka si najde.“ O své vepříky 
se starám, jak nejlépe dovedu.
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Krůtí maso
 Prominent

Za naši kvalitu mluví sedmiletá 

historie firmy, ale hlavně spokojené 

krůty a následně pak velmi dobré 

maso. Na Prominent jsem pyšný.

O krůtím mase se všeobecně tvrdí, že má devět druhů a zároveň i mnoho chutí. To 
nejlepší krůtí maso máme mimo jiné i od severočeské firmy Prominent, největšího 

zpracovatele krůtího masa a výrobce krůtích specialit v České republice. Krůty chová 
mimo jiné i na farmě v Brništi u České Lípy. „Děláme tak s veškerou péčí a hlavně se 
zřetelem k potřebám samotných zvířat,“ říká Pavel Voves, ředitel firmy Prominent.
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K dostání ve vybraných prodejnách Albert.



PRO 6 OSOB  |  PŘÍPRAVA: 35 MINUT  |  PEČENÍ: 6–8 HODIN

2 lžíce olivového oleje
2 cibule, oloupané, nasekané
1 svazek jarní mrkve, omyté
3 řapíky celeru, na kousky
3 stroužky česneku, rozetřené
3 větvičky tymiánu
1 větvička rozmarýnu
40 g hladké mouky
sůl, pepř
1,8 kg hovězího krku
500 ml červeného vína Shiraz
450 ml hovězího vývaru
280 ml passaty
1 lžíce třtinového cukru
2 lžíce Dijonské hořčice

2 lžíce Worcesterské omáčky 
3 bobkové listy
Na krémovou kaši
1,8 kg brambor
150 g másla, na kousky
300 ml smetany
1 litr mléka (nemusíte spotřebovat všechno)
sůl, pepř

Ve velkém hrnci rozpalte 1 lžíci oleje, 
vsypte cibuli, mrkev a celer a opékejte asi 
8–10 minut, nebo dokud se zelenina jem-
ně nezabarví. Pak přidejte česnek, tymián 
a rozmarýn a asi minutu znovu opékejte. 
Pak zeleninu vyjměte z pánve.
Mouku smíchejte se solí a pepřem  

a obalte v něm hovězí krk. Do hrnce dejte 
zbytek oleje  a zprudka na něm opečte 
maso ze všech stran. Pak vyjměte z hrnce 
a dejte k zelenině. 
Do hrnce nalijte víno, počkejte, až se 
zredukuje zhruba na půlku, pak přilijte 
vývar, vmíchejte passatu, cukr, Dijonskou 
hořčici, Worcesterskou omáčku a bob-
kové listy. Pak do hrnce vraťte zeleninu 
i maso a dejte do trouby vyhřáté na 
160 °C. Pečte 6–8 hodin, občas promíchej-
te. Dochuťte solí a pepřem.
Podávejte s kaší. Na tu uvařte oloupané 
brambory doměkka, pak je rozšťouchejte 
a našlehejte s máslem a horkou smeta-
nou. Podle chuti osolte a opepřete.

Pomalu pečený hovězí krk s krémovou kaší

{ Hovězí maso }
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Ostrý guláš s chilli a čokoládou
PRO 6 OSOB  |  PŘÍPRAVA: 20 MINUT   |  PEČENÍ: 2,5 HODINY

2 lžíce slunečnicového oleje
1½ kg hovězí kližky, na kostičky
3 velké mrkve, nahrubo pokrájené
1 cibule, nasekaná nahrubo
1 lžíce kmínu
1 lžička mletého koriandru
větší špetka chilli
menší svitek skořice
1 celá červená chilli paprička
1 vrchovatá lžíce hladké mouky
500 ml červeného vína
300 ml hovězího vývaru
400g plechovka loupaných rajčat
1 větvička tymiánu
2 bobkové listy
50 g tmavé čokolády s obsahem  
 70 % kakaa

Troubu předehřejte na 180 °C. Olej rozpalte 
ve velkém hrnci a pak na něm zprudka 
opečte maso, aby se ze všech stran zatáhlo 
a zhnědlo. Pak k masu přidejte veškerou ze-
leninu a po chvilce opékání i koření, chilli 
papričku a mouku. Po chvilce vlijte víno  
a vývar, vmíchejte rajčata a přidejte tymián 
a bobkové listy. Přiveďte k varu. Poté při-
klopte víkem a dejte na 1,5 hodiny péct do 
trouby. Sejměte pokličku a odklopené pečte 
další 1 hodinu (nebo dokud maso není měk-
ké). Vyndejte z trouby, vmíchejte kousky 
čokolády, nechte ji rozpustit a servírujte. 
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Hovězí kýta pečená v hořčičné krustě
PRO 4–6 OSOB  |  PŘÍPRAVA: 20 MINUT  |  PEČENÍ: 2–6 HODIN

2 lžičky hořčičného semínka
1 lžička hrubší mořské soli
1 lžička čerstvého mletého pepře
1 lžíce tymiánových lístků
60 ml olivového oleje + 1 lžíce extra
1½ kg hovězí kýty

Troubu předehřejte na 120 °C. Hořčičné semínko, sůl, pepř a tymi-
án nasypte do hmoždíře a rozdrťte. Pak přilijte olej a smíchejte. Ho-
vězí kýtu potřete extra olejem a na velké rozpálené pánvi ji  opečte 
ze všech stran dohněda. Pak maso potřete směsí z hmoždíře, dejte 
ho na mřížku v pekáčku  a pečte, dokud nezměkne. Zhruba dvě 
hodiny do krvava, 4–6 do úplného propečení.

maso měsíce
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Kuřecí roláda
PRO 4 OSOBY  |  PŘÍPRAVA: 45 MINUT  |  PEČENÍ: 45 MINUT

3 velká kuřecí prsa
sůl, pepř, grilovací koření
Dijonská hořčice na pomazání
1 velké balení špenátu
1 lžíce másla
5 stroužků česneku, na plátky
sůl, pepř
1 balení sýru feta
2 mozzarelly
1 velká hrst sušených rajčat, pokrájených
velká hrst bazalkových lístků
olivový olej na potření

Kuřecí prsa naklepejte a z obou 
stran osolte, opepřete a posypte 
grilovacím kořením. Na pracovní 
plochu si položte potravinářskou 
fólii a vyskládejte na ni těsně 
vedle sebe kuřecí prsa, aby vytvo-
řila velký plát. Maso by se nemělo 
příliš překrývat a zároveň se 
snažte vyvarovat prázdných míst. 
Potom maso potřete Dijonskou 
hořčicí. Špenát spařte horkou vo-
dou a důkladně vyždímejte. Máslo 

rozpusťte ve velké pánvi, přidejte 
plátky česneku a ve chvíli, kdy 
zavoní, vmíchejte špenát. Podle 
chuti osolte a opepřete. Sejměte  
z plotny a vmíchejte fetu  
a mozzarellu, obojí na kostičky. 
Směs dejte na kuřecí maso, navrch 
posypte bazalkou a zarolujte. 
Svažte provázkem, potřete olejem 
a v troubě vyhřáté na 180 °C pečte 
asi 45 minut.

{ kuřecí maso }
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Kuře pečené s nádivkou
PRO 4 OSOBY  |  PŘÍPRAVA: 45 MINUT  |  PEČENÍ: 1 HODINU

1 celé kuře
sůl, pepř 
3 lžíce másla, rozpuštěného
Na nádivku
8 rohlíků
200 ml plnotučného mléka
4 vejce 
100 g másla, rozpuštěného, vlahého
půl hrnku vlašských ořechů, 
 nasekaných, nasucho opražených
2 stroužky česneku, rozetřené
2 velké hrsti čerstvé petrželky
sůl, pepř
polníček a pečené brambory 
 k podávání

Troubu vyhřejte na 220 °C. Na nádivku 
pokrájejte rohlíky na asi centimetrové kost-
ky. Mléko našlehejte se žloutky a máslem 

a směsí zalijte rohlíky. Nechte chvíli stát, 
teprve pak vmíchejte nasekané ořechy, 
česnek, petrželku a tymián. Podle chuti 
osolte a opepřete. Nakonec vmíchejte 
sníh z ušlehaných bílků. Nádivkou na-
plňte dobře omyté a osušené kuře – část 
dejte do břišní dutiny a krku a nakonec 
odtrhněte kůži od masa na prsou a nádiv-
ku dejte i sem. (Zbylou nádivku upečte 

vedle v pekáčku.) Dutinu břišní sepněte 
párátkem a nohy svažte provázkem 
k sobě. Kuře hodně osolte a opepřete 
a pomažte rozpuštěným máslem. Dejte 
do pekáčku, podlijte vodou a dejte do 
trouby. Po prvních 10 až 15 minutách 
teplotu snižte na 180 °C. Pečte 1 hodinu, 
přelévejte výpekem. Podávejte s polníč-
kem a bramborami.
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Kreplach jsou nekynuté knedlíčky nebo 
taštičky plněné nadrobno sekaným 
masem.

PRO 4–6 OSOB  |  PŘÍPRAVA: 1 HODINU  |  VAŘENÍ: 1 HODINU 45 
MINUT

1 celé kuře
6 velkých mrkví, oloupaných, na kousky
6 řapíků celeru, oloupaných, na kousky
1 cibule, se slupkou, přepůlená
velká hrst petrželky
velká hrst kopru
2 lžičky celého černého pepře
3 hřebíčky (můžete dát klidně více)
2 bobkové listy
sůl
Na kreplach knedlíčky
3 vejce
5 lžic oleje
1½–2 hrnky polohrubé mouky
1¼ lžičky soli 
1 cibule
3 lžíce sekaného kopru

Kuřecí polévka s židovskými kreplach

Kuře dejte do velkého hrnce, zalijte ho 
vodou, aby bylo ponořené, přiveďte 
k varu a vařte 10–15 minut. Neustále 
sbírejte pěnu. Teprve když je povrch bez 
pěny, přidejte mrkev, celer, cibuli, petržel, 
kopr, kuličky pepře, hřebíček a sůl. Opět 
přiveďte k varu, snižte plamen, přiklopte 
a nechte 90 minut pomalu táhnout.
Pak kuře vyjměte z vývaru a polévku 
nechte zchladnout. Teprve poté přeceďte 
přes cedník. Bylinky a koření vyhoďte, 
zeleninu pokrájejte na kousky a dejte 
stranou. Kuře oberte od kostí a maso 
pokrájejte nebo natrhejte a dejte stranou. 
Když polévka stydne, udělejte knedlíčky. 
Vejce vyšlehejte se 3 lžícemi oleje. V jiné 
míse smíchejte 1,5 hrnku mouky se solí  
a pak k sypké směsi vmíchávejte mokrou. 
Vzniklé těsto by mělo být hutné, takže 

mouku přidávejte podle potřeby. Nechte 
20 minut stát.
Na zbylém oleji osmahněte nadrobno 
pokrájenou cibulku dorůžova. Z pokrá-
jeného nebo natrhaného kuřecího masa 
odeberte asi 1,5 hrnku a spolu se zchlad-
lou cibulkou, 3 lžícemi sekaného kopru 
a 2 lžícemi tuku sebraného z vývaru 
rozmixujte na hrubší pastu. Podle chuti ji 
osolte a opepřete.
Těsto rozválejte do 2 mm tenkého plátu. 
Pomocí skleničky z něj vykrájejte koleč-
ka, doprostřed každého dejte část kuřecí 
náplně, spojte do knedlíčku.
Mezitím přiveďte vývar k varu a pak 
v něm povařte knedlíčky. Hotové jsou asi 
5 minut po vyplavání na povrch.
Teprve když jsou knedlíčky hotové, při-
dejte do vývaru zbylé maso a zeleninu. 
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PRO 4–6 OSOB  |  PŘÍPRAVA: 35 MINUT  |  PEČENÍ: 45 MINUT

675 g vepřového plecka
250–300 g slaniny vcelku 
 (na prošpikování)
1 lžíce olivového oleje + pod špenát
sůl, pepř, kmín
1 kg špenátu, konce odříznuté
3 stroužky česneku
smetana a máslo na zjemnění
Na česnekovou omáčku
120 ml čerstvé pomerančové šťávy
4 lžíce Dijonské hořčice 
2 lžíce medu
3 stroužky česneku 
2 lžíce oleje

Pečené vepřové plecko s česnekovou omáčkou a dušeným špenátem

Pomerančovou šťávu, Dijonskou hořčici, 
med a česnek rozmixujte se 2 lžícemi ole-
je. Omáčku podle chuti osolte a opepřete 
a dejte stranou.
Troubu předehřejte na 220 °C. Plecko pro-
špikujte slaninou, potřete ho olejem  
a pořádně ze všech stran osolte, opepře-
te a okmínujte. Pak ho zprudka opečte 
na pánvi, přendejte do pekáčku a pečte asi 

45 minut, nebo dokud nezměkne. Ve vel-
kém hrnci rozpalte asi 1 lžíci oleje, přidejte 
část špenátu, nechte zavadnout, přidejte 
další vrstvu a opakujte, dokud nebude 
v hrnci všechen špenát, vodu sceďte, pak 
vmíchejte utřený česnek, špenát podle 
chuti zjemněte smetanou  
a máslem, osolte a opepřete. Vepřové na-
krájejte na plátky a servírujte se špenátem 
a česnekovou omáčkou.

{ Vepřové maso }
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PRO 4 OSOBY  |  PŘÍPRAVA: 35 MINUT

1 lžíce tymiánových lístků 
2 lžíce hladkolisté petrželky 
85 g čerstvé strouhanky
sůl, pepř
4× 180 g steaků z vepřové kýty
1 lžíce Dijonské hořčice
slunečnicový olej na smažení
300 g zelených fazolek, krátce   
 spařených horkou vodou
skrojky citronu k servírování
Na křenovou majonézu
150 g majonézy
70 g strouhaného křenu

Tymiánové řízky s křenovou majonézou

Na křenovou majonézu smíchejte obě 
suroviny v míse a dejte do chladu. Pak 
udělejte řízky. Nasekané tymiánové líst-
ky, nasekanou petrželku, strouhanku, sůl 
a pepř smíchejte v míse. Steaky z vepřové 
kýty potřete z obou stran Dijonskou hoř-
čicí a pak je obalte v bylinkové strouhan-
ce. Smažte pomalu ve vyšší vrstvě oleje. 
Na křenovou majonézu smíchejte obě 
suroviny v míse a dejte do chladu. Pak 
udělejte řízky. Nasekané tymiánové líst-
ky, nasekanou petrželku, strouhanku, sůl 
a pepř smíchejte v míse. Steaky z vepřo-

vé kýty potřete z obou stran Dijonskou 
hořčicí a pak je obalte v bylinkové strou-
hance. Smažte pomalu ve vyšší vrstvě 
oleje. Podávejte se spařenými fazolkami, 
skrojky citronu a křenovou majonézou.
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PRO 4 OSOBY  |  PŘÍPRAVA: 1 HODINA  |  PEČENÍ: 2 HODINY

1 králík
sůl, pepř
8–10 stroužků česneku
200 g slaniny, na nudličky
pár snítek rozmarýnu
olivový olej na zastříknutí
Na špenát
olivový olej
3–4 stroužky česneku
1 sáček čerstvého špenátu
sůl, pepř
máslo na zjemnění
100–150 ml smetany
Na bramborové knedlíky
8 brambor
polohrubá mouka
1 vejce
špetka soli

Králíka omyjte, osušte 
a naporcujte na osm 
dílů. Každý důkladně 
osolte  
a opepřete a potřete 
utřeným česnekem. 
Dejte do pekáčku, 
zasypte slaninou, 
přidejte rozmarýn 
a zastříkněte olejem. 
Podlijte vodou a přik-
lopené pečte v troubě 
vyhřáté na 180 °C asi 
hodinu. Poté odklopte a dal-
ší hodinu dopečte. Přelévejte 
výpekem.
Mezitím, co se králík peče, udělejte 
špenát a knedlíky. Na špenát rozpalte 
olej v pánvi, přidejte nasekaný česnek  
a po minutě rovněž spařený špenát. Pro-
míchejte, podle chuti osolte a opepřete. 
Pak zjemněte máslem a nakonec vlijte 
smetanu a nechte špenát zhoustnout. 
Dosolte podle chuti.
Na knedlíky vařte brambory 20 minut 
ve slupce doměkka. Sceďte a nechte je 
zcela zchladnout. Uvařit je můžete i o den 
dřív. Pak je zvažte, nastrouhejte na jemné 
straně struhadla a přidejte mouku – 

Králík na česneku se špenátem
a bramborovým knedlíkem

přesně třetinu váhy brambor. K bramborám a mouce 
vyklepněte jedno vejce, přidejte špetku soli a zpracuj-
te do těsta. Pokud bude příliš řídké, dosypte mouku. 
Z těsta vytvarujte dva knedlíky a vařte je 10–15 minut 
ve vroucí osolené vodě. Podávejte společně, porci 
masa, knedlíků a špenátu, přelité výpekem.

Králičí maso je dietní 
a špenátem tělu také 

prospějete. A knedlíky? 
Jednou za čas nevadí!

{ Králičí maso }
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PRO 4–6 OSOB  |  PŘÍPRAVA: 35 MINUT  |  PEČENÍ: 12 HODIN

olivový olej
3–4 plátky slaniny
2 bobkové listy 
2 větvičky čerstvého rozmarýnu
1 celý králík
1 palice česneku
2 pórky, omyté, přepůlené
2 mrkve, oloupané
2 řapíky celeru, oloupané 
2 červené cibule, se slupkou
20 g sušených hříbků 
2×400g plechovka krájených rajčat 
500 ml tmavého piva 
2 lžíce rajčatového pyré 
sůl, pepř, muškátový oříšek 
½ citronu, pár větviček tymiánu
500 g těstovin penne
parmazán k servírování

Králičí ragú s těstovinami

Troubu předehřejte na 110 °C. Velký, těžký, sil-
nostěnný hrnec rozpalte na středním plameni. 
Přidejte lžíci oleje a nasekanou slaninu. Když 
se lehce opeče, vmíchejte bobkové listy a roz-
marýn. Na bylinky položte celého králíka, při-
dejte celou palici česneku, pórek, mrkev, celer 
a cibuli. Pak přisypte sušené houby, přidejte 
obě plechovky krájených rajčat, pivo, protlak 
a tolik vody, aby byly všechny ingredience 
ponořené – zhruba 1 litr. Přiveďte k varu, pak 
hodně osolte, opepřete, přidejte strouhaný 

muškátový oříšek, přiklopte a dejte na 12 ho-
din péct do trouby. Nechte trochu zchladnout, 
vyjměte celého králíka, maso oberte od kostí 
a natrhejte ho do čistého hrnce. Z omáčky 
vylovte bylinky a pak ji rozmačkejte, aby bylo 
ze zeleniny téměř pyré. Podle chuti dosolte 
a dopepřete a chuť dotáhněte jemně strouha-
nou kůrou z poloviny citronu a čerstvě nase-
kaným tymiánem. Podávejte s těstovinami 
uvařenými podle návodu na obale, posypané 
hoblinami parmazánu.
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Krůtí svíčková
PRO 6 OSOB  |  PŘÍPRAVA: 40 MINUT |  VAŘENÍ: 45 MINUT |   
PEČENÍ: 1,5 HODINY

4–6 krůtích stehen
200 g slaniny vcelku, na špalíky
sůl, pepř
3 lžíce olivového oleje
2 lžíce másla
3–4 mrkve, oloupané, nastrouhané
1 petržel, oloupaná, nastrouhaná
2 skleničky nakládaného celeru
2–3 litry zeleninového vývaru 
2 bobkové listy
3 kuličky nového koření

3 kuličky jalovce
1 velká smetana
3 lžíce hladké mouky
1 zakysaná smetana
citronová šťáva na dochucení 
houskové knedlíky k podávání
brusinky k servírování

Stehna omyjte, očistěte, pak je prošpi-
kujte špalíky slaniny a ze všech stran 
osolte a opepřete. Olej a máslo rozpalte 
ve větším hrnci a postupně v něm maso 
ze všech stran opečte. Dejte stranou  
a naopak do hrnce dejte strouhanou mr-
kev, petržel i okapaný celer (lák uschovej-

te). Opékejte asi 10 minut. Pak do hrnce 
vraťte maso, zalijte vývarem, aby bylo 
maso ponořené, přilijte lák a přidejte 
bobkové listy, nové koření i jalovec. Přik-
lopené vařte 45 minut. Pak maso otočte, 
dejte do trouby vyhřáté na 180 °C a pečte 
další hodinu a půl, aby maso zcela 
změklo. Pak maso vyjměte a udržujte tep-
lé. Vylovte koření a vyhoďte jej. Základ 
omáčky rozmixujte dohladka. Ve smeta-
ně rozmíchejte mouku a nalijte do hrnce, 
přidejte zakysanou smetanu a 15 minut 
provářejte. Chuť dotáhněte solí, pepřem 
a citronovou šťávou. Omáčku s masem 
podávejte s knedlíkem a brusinkami.

{ Krůtí maso }
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kvalitní maso z naší nabídky

Vepřová plec bez kosti
Říká se ji jednoduše plecko, skvělá je 
prošpikovaná špekem nebo slaninou  
a dokřupava upečená.

Kuře
Existují stovky, možná tisíce receptů 
na pečené kuře. Když ho podléváte  
a ovoníte bylinkami, nemá chybu.

Králík
Králičí maso je dietní  

a dobré. Kombinujte ho 
zejména s rozmarýnem.

Hovězí zadní bez kosti - kýta
Omáčky, pečínky a guláše. Jídla, která 
bývají z kýty nejlepší. Duste a pečte ji 
nejlépe v celku.

kuřecí hřbety na polévku
Kuřecí hřbety zalijte vodou a nechte 
pomalu vařit, takzvaně táhnout - získá-
te geniální vývar.

Hovězí přední bez kosti - kližka
Není lepšího masa na guláš. Kližka bývá 
krásně šťavnatá a dobrá.

krůtí spodní stehno
Krůtí spodní stehno je obyvkle tak 
velké, že klidně vystačí pro dvě osoby. 
Má krásně šťavnaté maso.

Hovězí přední bez kosti - krk
Krk si obvykle žádá delší pomalé pe-
čení. Pak se dokáže odměnit vynikající 
chutí, které se nic nevyrovná.

kuřecí prsa s kostí
Na minutky, do těstovin, omáček, 
salátů nebo na řízky. Kuřecí prsa jsou 
stálicí našich jídelníčků.

Vepřová kýta
Moc se nerozmýšlejte, kýtu nakrájejte 
na plátky, naklepejte a udělejte z nich 
řízky. Jsou skvělé!
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Ještě větší kvalita

Jak nakládat s masem

Kuřecí díly včetně kuřecích drobů, vepřové 
a hovězí maso včetně masných polotovarů 
nyní balíme do ochranné atmosféry. Jde 
o hygienickou formu balení, která zamezuje 
růstu mikroorganismů v mase díky obsahu 
směsi plynů (kyslík, dusík, kysličník uhličitý) 
v různém percentuálním zastoupení. 
Výhodami balení jsou:

» perfektní vzhled
» přirozená barva a vynikající chuť masa
» jeho vysoká kvalita a čerstvost
» delší záruka
» zamezení oxidace masa bez použití 
konzervačních látek

Maso nevystavujte teplotním rozdílům, snažte 
se chlazené maso koupené v obchodě co 
nejrychleji dopravit domů a uložit do lednice.

»  Maso skladujte v nejspodnější 
části ledničky - je to 
nejchladnější místo v ledničce 
a pokud by z masa odkapávaly 
šťávy, nedostanou se tak na 
ostatní potraviny v regálech 
ledničky.

»  Čerstvé maso zpracujte co 
nejrychleji.

»  Před pečením nebo dušením 
velkých kusů masa, maso 
několik hodin před úpravou 
nasolte, aby sůl prostoupila 
celou tloušťkou svaloviny.

»  Před dlouhodobým zmrazením 
vybalte maso z původního 
obalu, důkladně omyjte, osušte 
a dejte do nového plastového 
sáčku určeného k mražení. 

»  Ze sáčku, ve kterém maso 
mrazíte, vždy co nejvíce 
vytlačte vzduch a velmi těsně 

jej uzavřete. Vzduch totiž 
maso vysušuje - poznáte 
podle šedavých skvrn – a také 
způsobuje ztrátu vůně a chuti.

»  Balíček masa vcelku by při 
mražení neměl překročit váhu 
2 kg.

»  Rozmražené maso nikdy 
znovu nezamrazujte.

»  Pamatujte, že maso nevydrží 
v mrazáku neomezeně dlouho. 
Ryby maximálně 4 měsíce, 
ideální je spotřebovat je do 
měsíce, vepřové 8 měsíců, 
telecí a hovězí 12 měsíců  
a kuřecí 12 měsíců.

»  Upečené maso krájejte až za 
10–15 minut po částečném 
vychladnutí. Za tu dobu se  
v něm totiž rovnoměrně 
rozloží veškerá šťáva  
a nevyteče ven.

Pokud však shledáte důvod k vrácení vámi za-
koupeného čerstvého masa, v prodejnách Albert, 
garantujeme vám 100% uznání Vaší reklamace 
formou vrácení peněz.

Pro 100% uznání vaší reklamace
je potřeba:

»  přinést kompletní zboží včetně originálního 
obalu a etikety

»  přinést originální účtenku reklamovaného zboží
»  zboží nesmí být prošlé

kvalitní maso z naší nabídky
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Máte rádi tavené sýry, ale vadí Vám, 
že obsahují množství umělých přísad?

 Veselá kráva Lahodná je jiná.

Přináší převratnou novinku – unikátní recepturu 
bez přidaných konzervantů, stabilizátorů a aromat.

 slouží k uchycení sušáků 
 na prádlo LINOMATIC 
 do země
 vysoká stabilita 

 bez potřeby betonování
 záruka 5 let

Držák šroubovací 
k zahradnímu sušáku 

Vždy o nápad lepší

 o 44 % snazší otevírání
 odolný vůči vlivům počasí, 

 nerezavějící hliníkový rám
 patentovaný systém zatahování 

 šňůr do bočnic, šňůry jsou chráněny 
 před deštěm a špínou
 mechanismus pro ideální vypnutí šňůr
 automatické navíjení otevíracího lanka
 možnost zavěšení ramínek 

 na konce ramen sušáku
 40 m šňůr, 4 pračky prádla
 součástí balení je držák na zabetonování
 záruka 3 roky

Venkovní otočný sušák 
Linomatic 400 Comfort

Patentované 
zatahování šňůr 
do bočnic

Šňůry jsou chráněné 
před deštěm 
a špínou

INOVACE 
automatické navíjení
otevíracího lanka

INOVACE 
háčky na konci ramen 
k zavěšení ramínek

S tímto držákem nemusíte 
zahradní sušák Linomatic 
do země betonovat



Podtrhněte chuť našich 
masových receptů úžasnými 

víny. Dosáhnete blaženosti.

Pomalu pečený hovězí krk 
s krémovou kaší – Merlot 
S pečeným hovězím se výborně 
snoubí plná, tělnatá vína 
odrůd Shiraz nebo Merlot, 
z nabídky Albert například 
špičkový kalifornský Merlot 
vinařství Ironstone. Prodáváme 
exkluzivně v prodejnách Albert.

 
Ostrý guláš s chilli  

a čokoládou – Sauvignon 
Blanc 

K pokrmům chilli a celé 
‚Tex-Mex‘ kuchyni podáváme 

mladý svěží Sauvignon 
Blanc nebo výrazné červené 

víno. Vynikající volbou je 
novozélandský Sauvignon 
Blanc značky Flaxbourne. 

Prodáváme exkluzivně 
v prodejnách Albert.

Pečené vepřové plecko 
s česnekovou omáčkou a dušeným 

špenátem – Frankovka

Podobně jako u pečeného králíka se 
špenátem. Růžová Frankovka Rosé pozdní 

sběr vinařství Naturvini. Prodáváme 
exkluzivně v prodejnách Albert.

Krůtí svíčková  
– Chardonnay
Klasickou českou svíčkovou 
můžete doprovodit jak 
vínem červeným, tak bílým. 
Protože v tomto případě 
je v receptu bílé maso, 
zvolte víno bílé, například 
francouzské Chardonnay 
vinařství Ackerman. 
Prodáváme exkluzivně 
v prodejnách Albert.

Kuřecí roláda – Riesling
K masu bez omáčky zvolte víno dle 
barvy a chuti masa, například nádher-
ný alsaský Riesling vinařství Baron de 
Hoen / Caves Beblenheim. Prodává-
me exkluzivně  v prodejnách  Albert.

Párujte vína
s masovými 

jídly

Králík na česneku  
se špenátem a knedlíkem 
– Syrah
Špenát představuje pro snou-
bení s vínem oříšek. Červené 
víno totiž v jeho společnosti 
často získá pachuť rezavého 
železa a bílé víno by mělo být 
spíš neutrální. Ideálním se jeví 
víno růžové, například moderní 
plný francouzský Syrah rosé 
řady Wild Pig. Prodáváme ex-
kluzivně v prodejnách Albert.
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... oslazuje Velikonoce
Když Dita P.

Péct u otevřeného okna, ze kterého cítím jaro a vidím 
petrklíče, je jedna z mých největších rozkoší. 

Zvlášť když to jsou jen a jen sladkosti.

Křehounké jako 
čerstvý sníh 
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Kremrole
NA 20 KREMROLÍ  |  PŘÍPRAVA: 45 MINUT 
CHLAZENÍ: 1 HODINA  |  PEČENÍ: 15 MINUT

350 g hladké mouky
250 g másla
1 žloutek
1 lžíce octa
100 ml smetany na šlehání
Na náplň
5 bílků
špetka soli
320 g krupicového cukru
máslo na pomazání trubiček
vejce na pomazání kremrolí

Do velké mísy proseju mouku a promnu 
ji s máslem nakrájeným na kousky, pak 
přidám žloutek, ocet a smetanu na šlehá-
ní. Vypracuju vláčné těsto a nechám ho 
hodinu nebo klidně přes noc odpočinout 
v chladu. Troubu předehřeju na 180 °C.
Pracovní plochu si posypu mouku, 
rozválím těsto a nakrájím ho na asi 
dvoucentimetrové proužky dlouhé asi 
15 centimetrů. Natočím je na kovové 
trubičky, které jsem si předtím potřela 
rozpuštěným máslem. Natočené proužky 
potřu rozšlehaným vajíčkem, rozložím 
je na plech vyložený pečicím papírem 
a peču dozlatova. Trvá to asi čtvrt hodiny. 
Když kremrole vychladnou, opatrně 
z nich vyndám trubičky.
Mezitím si připravím krém. V míse 
šlehám bílky se špetkou soli a postupně 
přidávám krupicový cukr. Když jsou bílky 
skoro ušlehané, přendám mísu se sněhem 
nad vodní lázeň. Pokračuju ve šlehání, 
až je sníh krásně lesklý a tuhý. Když vy-
chladne, přendám krém do cukrářského 
sáčku a kremrole z obou stran naplním. 
Nakonec je posypu moučkovým cukrem.

 

Ořechové řezy se žloutkovou 
polevou
NA 1 PLECH  |  PŘÍPRAVA: 25 MINUT  |  PEČENÍ: 20 MINUT

280 g másla
280 g moučkového cukru
150 g hrubé mouky
½ sáčku prášku do pečiva

280 g mletých vlašských ořechů
6 bílků
Na polevu
300 g cukru
6 žloutků
horké mléko s javorovým sirupem nebo  
 medem k podávání

Ve velké míse nejprve utřu nebo ušle-
hám máslo s cukrem. V míse promíchám 
prosátou mouku s práškem do pečiva 
a postupně ji přimíchám k máslové 
směsi. Pak vmíchám ořechy a nakonec 

postupně opatrně z bílků ušlehaný sníh. 
Těsto rozetřu na vymazaný a pečicím 
papírem vyložený plech a dám péct do 
trouby rozehřáté na 180 °C. Peču asi 20 
minut. Jestli je těsto upečené, vyzkouším 
tak, že do středu píchnu špejlí, pokud se 
na ni těsto nelepí, je hotovo.
Zatímco se těsto peče, ušlehám žloutky 
s cukrem do husté bílé pěny. Ještě horký 
koláč potřu žloutkovou pěnou a nechám 
zaschnout. Koláč nakrájím na řezy 
a podávám s horkým mlékem slazeným 
javorovým sirupem nebo medem. FO
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V kuchařce je 
mám nadepsané: 
Zázrak od Zuzky.
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Zavřete oči, když se  
poprvé zakousnete…

Mazanec
NA 2 MAZANCE  |  PŘÍPRAVA: 30 MINUT 
KYNUTÍ: 2,5 HODINY  |  PEČENÍ: 55–60 MINUT

42 g (1 balení) čerstvého droždí
150 g krupicového cukru + moučkový  
 cukr na pocukrování
370 ml mléka
750 g polohrubé mouky + hladkou   
 mouku na poprášení těsta
1 sáček vanilkového cukru
špetka soli
3 žloutky
150 g rozpuštěného másla + trochu 
 na pomazání
3 lžíce rozinek předem namočených ve  
 3 lžících rumu
2 lžíce pokrájených oloupaných mandlí

tuk na vymazání plechu
1 vejce na potření mazance

Všechny ingredience si předem vyndám 
z lednice a spíže, aby měly pokojovou 
teplotu. Z droždí, lžíce cukru a z části 
vlažného mléka připravím kvásek a ne-
chám ho na teplém místě vzejít.
Do velké mísy proseju mouku, přidám 
cukr, vanilkový cukr, sůl, vzešlý kvásek, 
žloutky, vychladlé rozpuštěné máslo 
a uhnětu nejprve vařečkou a pak rukama 
na vále trochu tužší krásně hladké a pruž-
né těsto. 
Těsto vrátím do mísy, popráším ho lehce 
moukou, zakryju utěrkou a nechám na 
teplém místě kynout. Po hodině kynutí 
do těsta zapracuju rozinky a část mandlí 

(druhou část si nechám na ozdobu), vrá-
tím zpět do mísy a nechám kynout další 
hodinu. Vykynuté těsto znovu propracu-
ju, vytvaruju z něj dva bochánky, položím 
je na vymazaný plech, zakryju je utěrkou 
a nechám ještě asi půl hodiny kynout. 
Troubu předehřeju na 200 °C. Mazance 
pomažu rozšlehaným vejcem, posypu 
zbylými mandlemi a dám péct.
Peču 5–10 minut, pak teplotu snížím na 
150 °C a peču dalších asi 50 minut. Pokud 
by se mazance začaly připalovat, zakryju 
je alobalem. 
Hned po upečení potřu mazance rozpuš-
těným máslem a nechám je na mřížce 
vychladnout. Nakonec je pocukruju.
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Modrobílé Velikonoce
Jsou jako ranní nebe, pomněnky nebo 
chrpy podél cest. Modrá velikonoční 

vejce vás uhranou svojí krásou.

Návod, jak vytvořit 
velikonoční vejce  

s přírodním vzorem, 
najdete na straně 92.
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Slavnostní 
velikonoční stůl moc 

práce nezabere: k servítkům 
přidejte po větvičce ‚kočičky‘  

a doprostřed postavte ‚hnízdo‘ s vejci. 
Základnou hnízda je malý proutěný 
košíček, okolo kterého stačí omotat 

suchou trávu a větvičky kočiček. Trávu 
dejte také dovnitř, aby košíček 

nikde neprosvítal a hnízdo 
bylo jako pravé.
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Výrobu věnce najdete 
na následující straně.

Vajíčka můžete navěsit i na 
kroucenou lísku nebo vrbu.

Krásnou dekorací jsou vejce pod poklopem 
místo dortu. Na růžová vejce použijte půl dávky 

červené barvy (vejce do ní dejte na 1 vteřinu).

I obyčejné plato od vajec se hodí jako dekorace 
– stačí ho opatrně vyložit tulipány se stonky 

ustřiženými těsně pod květem.
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na velikonoční
dekorace

Jak

Věnec
Obarvená a bílá vyfouknutá vejce 
navlékněte na střídačku se suchými 
listy nastříkanými bílým matným 
sprejem na cínový drátek. Drátek 
spojte na koncích zapletením a pře-
bytečnou délku ucvakněte štípačka-
mi. Na závěr věnec ozdobte stužkou 
a pověste jej na dveře nebo na zeď.

Vejce s přírodním vzorem
Nasbírejte drobné jarní lístky, kvítky nebo 
různé listy bylinek, pečlivě je vždy přiložte 
na vejce a ‚navlékněte‘ do punčochy, pevně 

utáhněte, zavažte uzlem a nabarvěte kla-
sickým způsobem – ponořením do barvy, 

kterou máte rádi. Po vytažení nechte vejce 
zcela oschnout, svlékněte  

z punčochy a ‚odlepte‘ lístek nebo kvítek. 

Dekupáž 
Z ubrousků vystříhejte vzory, které se 
vám líbí, a lepidlem (my jsme použili 
Herkules lehce naředěný vodou, aby 

se s ním lépe pracovalo) je nalepte na 
bílá nebo barevná vyfouknutá vejce. 
Pozor: ubrousky se skládají z několi-
ka vrstev a mají tendenci se odlupo-

vat. Proto je důležité, aby výstřižky 
řádně nasákly lepidlo. FO
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Originální receptury, poctivé suroviny, skvělá chuť.

Pizza s tradicí

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

inzerat albert pizza 183x111,5.indd   1 10.3.2014   10:27:36
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VYCHUTNÁVEJTE ZODPOVĚDNĚ. DĚKUJEME. 
URČENO POUZE OSOBÁM STARŠÍM 18 LET.
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2. Ještě 
lepší zajíček

Velikonočního zajíčka nebo 
beránka mají všichni rádi pěkně 
vláčného. A právě za vláčností 
stojí Hera nebo jiný ztužený 
rostliný tuk. Máslo do těsta ne-
dávejte – nechte si ho na krém. 
Když použijete namísto hladké 
mouky polohrubou, bude těsto 
nadýchanější. Vláčnější se zase 
stane vmícháním vaječného 
koňaku nebo rumu do těsta.

  vajíčková pomazánka 
(s máslem nebo sýrem, 
lučinou či žervé)

  francouzské 
brambory

  skotská vejce  
(obalená v mletém 
mase, strouhance  
a následně usmažená)

  sekaná
  ke koprové omáčce

VELIKONOČNÍ rady a nápady

1. Jak připravit 
formu na beránka

Správné vyklopení beránka z formy je stejně důležité jako dob-
ré těsto – beránek se totiž nesmí nikde potrhat, aby byl na stole 
tou nejkrásnější velikonoční ozdobou. Formu proto vymazávej-
te jen rozpuštěným máslem. Na rozdíl od kousků udělá krásný 
film a rovnoměrně formu vymastí. Olej také nepoužívejte – 
stéká. Formu rovněž nevysypávejte moukou, zbytky by mohly 
být na beránkovi vidět. Raději použijte nadrcené bebe sušenky 
nebo nastrouhané piškoty či zbytek jakýchkoliv sušenek. 

3. Co s vykoledovanými vejci
Máte-li děti a Velikonoce budete trávit na venkově, je víc 
než jasné, že vykoledovaných vařených vajec budete mít 
plnou lednici. Kam všude je můžete dát a nepřejíst se jich? 
Možností je mnoho:

  na chleba s máslem 
a pažitkou

  tuňáková pomazánka 
(tuňák, Cottage sýr, kapary, 
kari koření, vejce)

  k čočkové kaši s uzeným 
masem

  vaječná tlačenka
  velikonoční špenátový 

koláč

  znojemská 
omáčka 
(s kyselými 
okurkami a vejci)

  součást 
obložených mís

  salát Nicoise 
(vařené brambory, 
fazolky, tuňák, vejce, 
salát, olivy) a jiných 
sytých salátů

Znojemská omáčka by bez vajec 
nechutnala tak skvěle.
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Pokud máte nějaké kuchařské 
triky či tipy, které usnadní nebo 
zdokonalí vaření a pečení, zbaví 
ubrusy a oblečení skvrn, nebo 
pomohou v kuchyni začátečníkům, 
neváhejte a pošlete nám je.
A to buď e-mailem na adresu: 
albert.redakce@gmail.com, 
anebo poštou na adresu: 
Albert v kuchyni, Ortenovo 
nám. 29a, 170 00 Praha 7.

T I P Y,  T R I K Y A   R A DY O D   VÁ S

R A DA ČT E N Á Ř E

Bezvadně vařená 
vejce
Malovat a zdobit chceme 
na Velikonoce pouze per-
fekně vařená vejce bez 
prasklin. Hodit se proto 
může rada čtenářky Jany 
Novotné  
z pražských Letňan. 
„Vejce nepopraskají, když 
dodržíte tři zásady: vejce 
vařte v osolené vodě ( já 
dávám 4 lžíce na 1 litr 
vody), do vody je dávejte, 
až když mají pokojovou 
teplotu a na širším konci 
je jemně propíchněte 
jehlou. Vařte je deset 
minut, budou krásně 
natvrdo,“ napsala  
a získává tak stokoruno-
vý poukaz na nákup. 

Ty nejlepší zveřejníme a autorovi 
vždy pošleme poukaz na nákup 
v hodnotě 100 korun.

VELIKONOČNÍ rady a nápady
Pravidla  
pro velikonoční 
servírování
Začátek velikonočních svátků připadá 
na neděli následující po prvním jarním 
úplňku, obvykle to bývá mezi 23. březnem 
a 26. dubnem. Svatý neboli pašijový týden 
ukončuje čtyřicetidenní půst.  
V tomto týdnu, který končí Velikonočním 
pondělím, si křesťané připomínají poslední 
dny života Ježíše Krista. 

Velký pátek 
Velký pátek, den, kdy údajně zemřel Ježíš 
Kristus, je zahalen mnoha pověrami. Ne-
mělo by se pracovat na zahradě – nic sázet, 
kopat, nesmí se prát prádlo a nic si půjčo-
vat – věci by mohly být očarované. Věřící 
obvykle drží celodenní bezmasý půst.

Bílá sobota
V sobotu je čas 
na pletení po-
mlázky, barvení 
velikonočních 
vajec a upečení 
mazance  
a beránka – 
právě skončil 
půst. 

Hod boží velikonoční
Slavnostně vyzdobte stůl – inspirací vám 
budiž předchozí čtyři redakční strany – 
a servírujte vše typicky velikonoční: 

skopové nebo 
jehněčí pečín-
ky, nádivku, 
špenátové ko-
láče, mazance, 
jidáše, beránka 
a vařená vejce. 

Velikonoční pondělí
Křesťané oslavují zmrtvýchvstání Krista, 
pohané vítají jaro. Chlapci chodí s pomláz-
kami koledovat a šupat dívky. Udělejte 

si telecí nebo 
králičí řízky 
s bramborem 
a jarním 
salátkem.

Škaredá středa 
Na Škaredou středu hospodyně uklízely celý 
dům, vymetaly se pavučiny a čistily se ko-
míny. Děti obvykle koledovaly, zatímco muži 
měli za úkol omezit pití a kouření. Na Škare-

dou středu patří 
na stůl luštěniny, 
hlavně hrách  
a čočka. Udělejte 
si čočku nakyselo 
nebo čočkovou 
nebo hrachovou 
polévku.

Zelený čtvrtek
Jak název napovídá, na Zelený čtvrtek by se 
měly jíst zelené pokrmy plné špenátu, kopřiv, 
pažitky, libečku či petrželky. Ideální je v tento 

den servírovat ve-
likonoční nádiv-
ku, tzv. hlavičku. 
Udělat si můžete 
čerstvý salát, du-
šený špenát nebo 
špenátový koláč.

Špenátový koláč krásně rozsvítí 
všechny jarní bylinky.



3-4 min.
2-3 min.

12-15 min.

15-20 min.

10-12 min.
10-15 min.

ŘADA NATURAL

NATURAL 
HRANOLKY 750 G NATURAL VLNKY 750 GNATURAL 

AMERICKÉ BRAMBORY 600 G

ZDRAVĚ A CHUTNĚ
•	Vyrobené	z	nejlepších	speciálně	vybraných	odrůd	brambor

•	Při	výrobě	jsou	použité	vysoce	kvalitní	rostlinné	oleje		-	slunečnicový	a	řepkový	olej
•	Bez	konzervantů
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Výhodou těsta na biskupské-
ho beránka je, že se s ním dá 
pracovat ihned, bez kynutí.

Sladký ráj
V hořovické pekárně to příjemně vře, je 
před devátou hodinou ranní a zhruba 
dvacítka cukrářek má pěkně napilno. 
Všude to voní těstem, krémy a čokoládou. 
V jednom rohu se pod rukama zkuše-
né cukrářky rodí indiánci – jeden jako 
druhý –, u dalšího stolu se plní pražské 
koláče, přes roh větrníky, jinde potírá 
mladá cukrářka právě stočenou roládu 
hladkým kakaovým krémem. Na druhém 
konci pracuje čtveřice pekařek na kynu-
tých koláčcích – s tvarohem, mákem nebo 
povidly. Ráj to na pohled. „Vsadili jsme 
na ruční výrobu, takže zaměstnáváme 
na 30 cukrářů a cukrářek a kolem stovky 
pekařů. A jak vidíte, cukrářské i pekařské 
výrobky jsou dělané s láskou, převážně 
ručně a to velmi pečlivě,“ říká Petr Kačur, 
provozní ředitel hořovické pekárny, která 
je jednou z provozoven společnosti Pekár-
na – cukrárna Hořovice.

Malý a dobrý
Hlavní roli dnes ovšem hraje veliko-
noční beránek. Přesněji řečeno malý, 
stopadesátigramový biskupský beránek 

Velikonoční 
beránek  

k nakousnutí

Ošatka plná malovaných vajec, pomlázka 
s pentlemi a velikonoční beránek nebo zajíček. 

Větších symbolů Velikonoc není. Na tradice proto 
myslíme i my – v prodejnách Albert si můžete 

zakoupit i krásné malé biskupské beránky.

Reportáž  
o výrobě biskupských 
beránků 

albert.cz98
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Pro Albert  
pečeme  
beránky  
už čtvrtým  
rokem, letos  
to bude  
rovných  
sedmatřicet 
tisíc kusů. 
A všechny 
se připravují, 
z forem vyklá-
pějí a hlavně 
zdobí ručně.

polévaný bílou nebo tmavou polevou. „Pro Albert 
pečeme biskupské beránky už čtvrtým rokem, 
letos to bude rovných sedmatřicet tisíc kusů,“ 
upřesňuje Olga Kubrychtová, vedoucí provozu 
cukrárny. Na výrobu beránků rok co rok dohlíží. 
„Pečeme je podle moc dobrého staročeského 
receptu,“ dodává.
A opravdu, cukrářky nejprve vždy připraví z tuku, 
cukru, vajec, hladké mouky a prášku do pečiva 
třené těsto, pak do něj přidávají rozinky a pomeran-
čovou kůru a těsto přendávají do přístroje, který jej 
přesně dávkuje do vymazaných forem. „Výhodou 
těsta je, že se s ním dá ihned pracovat,“ doplňuje 
Olga Kubrychtová.

Stejně jako doma následuje pečení – beránci se 
pečou půl hodiny při 170 °C. Pak se chvíli nechá-
vají zchladnout, a teprve poté je cukrářky opatrně 
vyklápějí. Nakonec beránky polévají bílou a tmavou 
polevou a zdobí. „Každému beránkovi musím udělat 
oči, čumák a mašli pod krkem,“ říká mladá cuk-
rářka. Její ruce jsou tak hbité, že sotva postřehneme 
pohyb cukrářského sáčku s polevou, kterou beránky 
dokresluje. „Já to pomalu ani neumím,“ směje se. Pak 
se beránci nechávají pár hodin v lednici, aby poleva 
řádně ztuhla, zabalí se a putují na pulty našich FO

TO
: M

A
R

EK
 B

A
R

TO
Š

prodejen. Jsou tak dobré, že vám doma moc dlouho 
nevydrží – ihned je sníte.

Téměř dvacet let
Společnost Pekárna – cukrárna Hořovice byla založe-
na v roce 1995 a nyní ji tvoří provozovny v Hořovi-
cích, Příbrami a Berouně a rovněž mlýn v obci Čistá 
u Rakovníka. Tam se vyrábějí mouky na výrobu 
veškerého pekařského a cukrářského sortimentu. 
První provozovnou byla ta v Hořovicích, která dala 
celé společnosti jméno. 

Společnost působí v regionu Středočeského kraje, 
a to v oblasti Prahy, Plzně, Rakovnicka, Příbramska 
a Berounska. „Stále se snažíme zavádět nové produk-
ty, jakými jsou například speciální druhy chlebů, ale 
i běžné a sladké pečivo,” říká Zdeněk Chvojka, ředitel 
společnosti.
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Produktovka (tzn. Poslední strana):
Barborka
Chuť nostalgie, kterou vám navodí sladká sušenka s náplní ve 
tvaru jarní kytičky

Jidáš
Tradiční velikonoční pečivo připomínající tvar ucha. Dle pověry 
ten, kdo sní jidáše za svítání, bude se těšit pevnému zdraví. Náš 
tip: zkuste je třeba s medem.

Velikonoční perníky
Mají originální tvary i zdobení a osloví vás svojí měkkostí a 
lahodnou náplní.

Celozrnný mazanec
Inovace tradičního mazance zaujme jak složením, tak svojí chutí 
a zpestří váš zdravý jídelníček.

Velikonoční kraslice
Kraslice z jemného kynutého těsta je ručně zdobená dle tradice. 

Velikonoční čajové pečivo
Vajíčkem nebo kuřátkem potěšíte každého koledníka.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Velikonoční 
perník ve tvaru 

beránka je ideální 
pro děti k svačině.

1.,2. Různé tvary 
velikonočních 

perníků

7. Celozrnný 
mazanec zaujme 
složením i chutí  

a oživí jídelníček.

Pro koledníky 
i na sváteční 
stůl. Nabídka 
velikonočních 
sladkostí je  
v Albertu velká!

9. Velikonoční 
kraslice  

z kynutého těsta

4. Jemné čajové 
pečivo v podobě 

zdobených vajíček

10. Velikonoční 
jidáše

3. Barborky, 
sušenky  
s náplní

9. Velikonoční 
kraslice  

z kynutého těsta

4. Kuřátka  
z velikonoční 

kolekce jemného 
čajového pečiva

1.,2. Velikonoční 
perníky mají 

lahodnou náplň.

6. Velikonoční čajové 
pečivo ve tvaru vajíčkamlsejte

8. Velikonoční  
perník  

s polevou
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skvělá chuť
čerstvé suroviny

GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries, a.s.
Drážďanská 80/82, Ústí nad Labem

www.pijsrozumem.czwww.gsd.cz

Máte málo času?

Nestíháte letos připravit ten svůj 
oblíbený domácí vaječný likér?
Missis vaječný likér je jeden z mála, který
je vyráběn výhradně z čerstvých českých 
surovin, stejným způsobem, jako byste si jej 

připravovala doma.

jako doma vyrobený

Vaječný likér





napsali jste

Vyšel další Albert v kuchyni a opět nezklamal.  
Velmi mě zaujaly bábovkové variace, ve své 
sbírce mám spoustu bábovkových receptů, ale 
ta s ochuceným tvarohem, mňam, no tak ta 
nemá chybu. Jen jsem musela vyměnit pšenič-
nou mouku za bezlepkovou, jsem totiž celiatik. 
A výsledek? Skvostná!!!! Jen se po ní zaprášilo. 
A tak dostala mezi mými bábovkovými recepty 

pracovní název ALBATVA  (Albertova bábovka 
s tvarohem) a samozřejmě přednost před 
ostatními recepty. Už teď se moc těším na další 
nové číslo plné rad, nápadů a skvělých receptů. 
S pozdravem Majka Vypušťáková.

Přestože čtení časopisů o vaření je především 
srdeční záležitostí žen, i já nedočkavě 
čekám každý měsíc na nové vydání vašeho 
časopisu. Jelikož na obálce minulého čísla 
byla nádherná fotografie mého oblíbeného 
vepřového bůčku, neodolal jsem a ihned se dal 
do pečení. 
Jako první přišel na řadu bůček pečený 
v bourbonu – nikdy jsem takovou  úpravu bůčku 
nezkoušel – a tak jsem se nemohl dočkat,  jak to 
všechno dopadne. A bylo to úžasné. Pikantní   
a lahodné. Hned druhý den jsem se dal do dru-
hého receptu a připravil jsem si bůčkové výpeč-
ky. Ani ty neměly chybu. I sousedka z protějších 
dveří zvědavě vystrkovala nos, co to tak voní  
na chodbě. Zželelo se mi jí a také jsem se s ní 
podělil. A tak jsme si spolu oba užili parádní 
bůčkový víkend.  Jan Voltr

Jsem absolutně nadšená z březnového čísla časopisu  
Albert v kuchyni. A proto vám píšu rovnou od stolu 
s prolistovanými stránkami. Poslední půlrok jedu zdravý 
životní styl, a ten se z největší části odehrává právě 
v kuchyni. Všechny recepty ve vašem časopisu byly dobře 
popsané, s vhodnými potravinami (celozrnné výrobky, 
bylinky, důraz na čerstvou zeleninu), jsou ukázkou, že zdravé 
jídlo může být i velmi chutné, pestré a hlavně dostupné. 
Perfektní fotky doplňující pokrmy jsou třešničkou na (jistě 
zdravém) dortu! Děláte dobrou práci a já vám za to děkuji. 
Přeji hezký den a hodně úspěchů v budoucnu,  
Anna Dočkalová

Své názory, tipy a postřehy posílejte na adresu: ALBERT v kuchyni, Ortenovo náměstí 29a, 
170 00 Praha 7, nebo na e-mail: albert.redakce@gmail.com. Nejzajímavější dopis odměníme 

balíčkem výrobků Albert Quality. Nyní ho získává Anna Dočkalová.

V příštím čísle, které vychází 30. 4. 2014, najdete:
 vegetariánské večeře – 10× jinak placičky – zeleninové pomazánky – grilovací speciál

D O P I S  M Ě S Í C E

Vyhrajte plný košík od Alberta

Chtěla bych poděkovat za recepty 
na vílí oslavu, které jsem našla už 
v dřívějším vydání vašeho časopisu. 
Mám pětiletou dceru, která se ráda 
přestrojuje za víly a princezny :-) 
Takže, když jsem tenkrát listovala 
Albertem, téma blížících se 

narozenin bylo jasné :-)
Asi nemusím psát, jakou měla dcera 
radost a jak si děti na všech těch 
dobrotách pochutnaly.
Už mám dalších pár tipů na dort 
vystřižených ze starších vydání 
na příští 6. narozeniny :-) 
Děkuji za inspiraci!
Marie Kadlčková

Na váš časopis se těším již měsíc 
dopředu, jelikož ten předchozí mám 
několikrát prolistovaný. Miluji sladké 
a asi proto i ráda peču. Nejvíce u nás 
bodují moravské koláče z loňského 
čísla, po kterých se vždy zapráší 
a vím, že naše návštěvy pokaždé 
potěší. Ve vašem únorovém čísle 
mě nejvíce zaujal recept na koblihy. 
Nikdy jsem je nedělala, měla jsem 
obavy. Vždy jsem řekla mamince, a ta 
nám je celé rodině nachystala. Nyní 
to však bylo jiné. Smály se na mě 
z vašeho časopisu a bylo to prostě 
lákadlo, musela jsem je vyzkoušet. 
Hned druhý den jsem už na ně 
zadělávala. Úspěch měly takový, 
jak u rodiny, tak i známých, že za tři 
dny jsem je dělala znova. Nyní, díky 
vašemu časopisu, vím, že recept není 
vůbec složitý, a určitě je zařadím 
k našim nejoblíbenějším sladkým 
pochoutkám. Olga Morávková
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rejstřík

 – vegetariánské 

Hlavní jídla
Avokádové tousty  36
Hovězí kýta pečená v hořčičné krustě 70
Hráškové rizoto s mátou  56
Jarní kuřátka s česnekovo-tymiánovým  
máslem 52
Jarní pizza 42
Králičí ragú s těstovinami 77
Králík na česneku se špenátem 
a bramborovým knedlíkem 76

Krůtí svíčková 78
Kuře pečené s nádivkou 72
Kuřecí roláda 71
Losos pečený se semínky 15
Losos pečený v jogurtu 56
Ostrý guláš s chilli a čokoládou 69
Pečené vepřové plecko s česnekovou 
omáčkou a dušeným špenátem 74

Pomalu pečený hovězí krk s krémovou kaší 68
Rizoto s kuřecím masem 15 
Rolky plněné sušenými rajčaty 
a balkánským sýrem 15
Tousty s pečenými rajčaty 15
Tymiánové řízky s křenovou majonézou 75
Špenátovo-tvarohové noky  45
Velikonoční koláč se špenátem a vejci  52
Vepřové po sečuánsku 15

Polévky
Chřestová polévka s pošírovaným vejcem  52
Jarní minestrone 45
Kuřecí polévka s židovskými kreplach 73
Studená avokádová polévka  36

Chuťovky, předkrmy
Avokádovo-krevetový koktejl 36
Guaquito  36
Ham and eggs 18
Petrželovo-česnekové pletence  42
Plněné avokádo 35

Saláty
Ředkvičkový salát 56
Jarní bramborový salát  42
Mrkvový salát  45
Salát s avokádem  36
Salát se sýrem feta  36
Salát z nových brambor a vajec  52

Dipy, pomazánky
Avokádový dip 36
Sýrovo-ředkvičková pomazánka  45
Vajíčková pomazánka  18

Dezerty a sladká jídla
Avokádové brownie 36
Avokádové smoothie 36
Fíkovo-ořechový chléb s tvarohem  
a pomeranči 18
Kremrole 86 
Lívance s javorovými jablky 20
Mazanec 87 
Mátové květináčky 114
Mrkvové sušenky 32
Mrkvovo-mangová pěna 32
Mrkvový dort 32
Ořechové řezy se žloutkovou polevou 86 
Velikonoční věnec s medovým máslem 56
Velikonoční zajíček 56
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POMŮCKA: 
ABE, ANIL, 
SELO, YSL

ZN. AUTO- 
SVÍČEK

1. DÍL 
TAJENKY

ČESKÉ 
NÁROD- 
NOSTI

SPZ 
NYMBURKA

VEN 
(ANGL.)

CITOSL. 
VRČENÍ

OSOBNÍ 
ZÁJMENO

OMASTEK
INIC. FR. 

MÓDNÍHO 
NÁVRHÁŘE

VZHŮRU JAKSI 
(SLOVEN.)

3. DÍL 
TAJENKY

BAALOVA 
DRUŽKA

ADRESNÍ 
ZKRATKA

ETIOPSKÉ 
JEZERO

BÍT

SKUTEČ- 
NOST

ČÁST VOZU

DRUH 
TANCE

RUSKÁ 
VESNICE

2. DÍL 
TAJENKY

VOJENSKÁ 
BARVA

NOVINY BREJLOVEC

BEDUINSKÝ 
PLÁŠŤ
KOLEM 
(KNIŽ.)

JAPON. 
NÁR. PARK
AKADEMIE 
(SLANG.)

AMERICKÝ 
STÁT

SPZ R. N. 
KNĚŽNOU
ANGL. MO- 
ŘEPLAVEC

SEKAT 
KOSOU

ČÁST 
OPERY

ZAKŘIVENÍ  
DO POLO- 

KRUHU

ZNAČKA 
KOSMETIKY

RÁMUS

TY 
(NĚMECKY)

SPOJKA

OZNAČENÍ 
MOUKY
MODEL 
FIATU

OSOBNÍ 
ZÁJMENO

ŘEMESL- 
NICKÝ 
STŮL

ELIPSA

CITOSL. 
ODPORU
PŘED- 
LOŽKA

SPZ ÚSTÍ 
NAD LABEM

JMÉNO PSA

JEVIŠTNÍ 
ZÁVĚSY

SPOJKA

BRAZILSKÁ 
ŘEKA
PÁS 

KE KIMONU

ZNAČKA 
BERKELIA

PATŘÍCÍ 
IVANOVI
OLYMP. 

ZKRATKA

TĚŽKÝ KOV

NEBO 
(ANGL.)

ZNAČKA 
EUROPIA

PŘÍSLUŠ- 
NÍK KLÉRU

IN. SPIS. 
KALČÍKA

SUDOKU
Do každého políčka vepište jednu 
číslici od 1 do 9 tak, aby se číslice 
neopakovaly v žádném řádku, sloup-
ci ani v žádném z devíti  
vyznačených menších čtverců.

Obě správně vyřešená sudoku  
(stačí první řádek z každého) 
zašlete do 21. 4. 2014 na adresu:  
ALBERT v kuchyni,  
Ortenovo náměstí 29a,  
170 00 Praha 7, nebo je vyplňte do 
formuláře na www.albert.cz/tajenka.

 Řešení z minulého čísla.

Vylosovaný luštitel obou sudoku obdrží poukázku na jednorázový nákup v síti 
prodejen Albert v hodnotě 100 Kč. Výhercem z minulého čísla je Eva Pytlíková. 
Zasláním tajenky nebo řešení sudoku dáváte souhlas se zpracováním  
svých údajů pro marketingové účely. Více na www.albert.cz/pravidla.

Řešení z minula: BASIC PRODUKTY DOBRÉ A PŘESTO LEVNÉ 

Puzzle 1 )

9 2 8 1 4 3 5 7 6

3 6 1 5 9 7 4 8 2

5 4 7 8 6 2 9 3 1

4 7 9 3 2 8 1 6 5

1 3 5 9 7 6 2 4 8

2 8 6 4 1 5 3 9 7

7 5 4 2 8 9 6 1 3

6 9 2 7 3 1 8 5 4

8 1 3 6 5 4 7 2 9

Puzzle 2

2 7 3 1 4 9 6 5 8

8 9 1 5 6 2 7 4 3

4 5 6 7 3 8 1 2 9

6 3 7 8 5 4 2 9 1

1 8 9 3 2 6 5 7 4

5 2 4 9 7 1 3 8 6

7 1 8 2 9 3 4 6 5

3 6 2 4 8 5 9 1 7

9 4 5 6 1 7 8 3 2

Puzzle 1 )

9 2 8 1 4 3 5 7 6

3 6 1 5 9 7 4 8 2

5 4 7 8 6 2 9 3 1

4 7 9 3 2 8 1 6 5

1 3 5 9 7 6 2 4 8

2 8 6 4 1 5 3 9 7

7 5 4 2 8 9 6 1 3

6 9 2 7 3 1 8 5 4

8 1 3 6 5 4 7 2 9

Puzzle 2

2 7 3 1 4 9 6 5 8

8 9 1 5 6 2 7 4 3

4 5 6 7 3 8 1 2 9

6 3 7 8 5 4 2 9 1

1 8 9 3 2 6 5 7 4

5 2 4 9 7 1 3 8 6

7 1 8 2 9 3 4 6 5

3 6 2 4 8 5 9 1 7

9 4 5 6 1 7 8 3 2

Tajenku zašlete do 
21. 4. 2014 na adresu: 
ALBERT v kuchyni, Ortenovo 

náměstí 29a, 170 00 Praha 7, nebo ji vyplň-
te do formuláře na www.albert.cz/tajenka. 
Vylosovaný luštitel obdrží poukázku na 
jednorázový nákup v síti prodejen Albert 
v hodnotě 100 Kč. Výhercem z minulého 
čísla je Tomáš Novák.

4 3 5 9 1 2 7

1 8

6 5

4 7

6 9 5 4

4 1

7 6

2 4

4 1 5 2 7 6 3

Puzzle 3

8 2

5 6 2

4 9 6 7 8

1 7 5 8

7 4

3 5 8 1

6 9 1 7 5

7 3 9

9 6

Puzzle 4

4 3 5 9 1 2 7

1 8

6 5

4 7

6 9 5 4

4 1

7 6

2 4

4 1 5 2 7 6 3

Puzzle 3

8 2

5 6 2

4 9 6 7 8

1 7 5 8

7 4

3 5 8 1

6 9 1 7 5

7 3 9

9 6

Puzzle 4
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sweet wine
0,75l



183x111_5 TI VELIKONOCE ALBERT 04.indd   1 07.03.14   11:40



www.profrost.cz 

kvalita a tradice od ceského 
výrobce

Vesnický chléb
...se vyznačuje

velkým objemem 
a nadýchanou střídou

...dlouhou trvanlivostí 
a čerstvostí

 ...vysokým obsahem
 přirozené vlákniny

Naše produkty najdete ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

Kvalita a tradice od ceského výrobce.
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   TRADIČNÍ 
ZNAČKY ČESKÉ KUCHYNĚ

DOPŘEJTE SI  TRADIČNÍ 
ZNAČKY ČESKÉ KUCHYNĚ

Omega 250 g
Tradiční 100 % rostlinný tuk 

na smažení, fritování a pečení.

VYZKOUŠEJTE 
NOVINKU

Omega na polevy 250 g
Novinka ideální pro přípravu 

polev, strouhání do těsta, 
sladké pečení.

Ceres soft 375 g
100% rostlinný tuk  

se speciální recepturou  
na pečení, smažení i fritování.K dostání ve vybraných prodejnách Albert.
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Ovoce a zeleninu od � rmy Čerozfrucht 
najdete v prodejnách Albert.

Jaro plné vitamínů



Masné výrobky obsahují hodně soli, 
živočišných tuků, a tím pádem i cho-
lesterolu. Na druhou stranu: „Pokud je 
jídelníček pestrý, zaručuje vyvážený 
příjem základních živin a potřebných 
vitamínů a minerálních látek, není 
důvod si kvalitní uzeniny zcela odepí-
rat,“ říká doktorka Karolína Hlavatá. 
K párku si proto dejte vždy i porci 
zeleniny. Při výběru uzenin sledujte 
na prvním místě složení výrobku 
a výživové hodnoty.

Pozor na sůl
Solí se u nás víc, než je zdrávo. 
Světová zdravotnická organizace 
doporučuje jako maximum, které 
bychom neměli denně překročit, jed-
nu kávovou lžičku. Sůl v uzeninách 
má trojí účel – zlepšuje chuť, zvyšuje 
schopnost vázat vodu a konzervuje. 
Hodně soli čekejte především v su-
šených šunkách, typu pršut, které se 
konzervují výhradně solí.
Kolik tuku?

Při hodnocení obsahu tuku je třeba 
mít na paměti, že přítomnost tuku 
v některých uzeninách je tradiční. 
Salámy, klobásy nebo paštiky už ze 
své podstaty nemohou být dietní. 
Tuk jim dává typickou texturu a jem-
nost. Dietní špekáčky by nám stěží 
chutnali.

Éčka v uzeninách nejsou 
pro nic za nic
Masné výrobky bývají kritizovány 
kvůli vysokému obsahu přídatných 
látek („éček“), které jim zajišťují tr-
vanlivost, barvu a chuť. Jenomže bez 
éček to mnohdy nejde. Třeba šunka 
bez dusitanu sodného (E250) by už 
nebyla šunkou, ale pouze vařenou 
kýtou šedo-hnědé barvy bez výraz-
nější chuti. Spíše než na éčka hleďte 
vždy na tabulku nutričního složení. 
Mnohem větší riziko pro zdraví totiž 
představuje nevyvážená strava. 

Uzeniny na talíři
jak vybrat správně

Rohlík se salámem nebo párek s  chlebem jsou pro mnoho Čechů rychlou a  chutnou svačinou. 
Spíše než nouzovým řešením v případě hladu by měly uzeniny v našem jídelníčku zaujmout místo 
pochoutky, kterou si dáme za odměnu. Jak správně vybrat?

Nejen s výběrem správné šunky 
vám poradí logo Vím, co jím. To 
ohlídá množství rizikových živin, 
jako je cukr, sůl, nasycené 
a trans mastné kyseliny, 
kterých máme v součas-
né stravě nadbytek.

Věděli jste že, pokud je obsah soli 
v masných výrobcích do 2,5 %, 
výrobce podle zákona nemusí 
na obalu množství soli uvádět. 
Pokud informace o soli na uzeni-
ně chybí, můžete si být jisti, že jí 
je v daném výrobku málo.
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NA 8 KVĚTINÁČKŮ | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | CHLAZENÍ: 1,5 HODINY

60 g cukru
3 lžíce kukuřičného škrobu
2 lžíce holandského kakaa
sůl
300 ml tučné smetany ke šlehání
300 ml mléka
½ lžičky vanilkového extraktu
170 g 50% čokolády
2 lžíce másla
10 sušenek Oreo
krásné pevné větvičky máty 
 a dřívka na ozdobu

Do hrnce nasypte cukr, kukuřičný 
škrob, kakao a špetku soli a promí-
chejte, aby nikde nezůstaly 
hrudky kakaa. Do velké 
odměrky nalijte smetanu, 

Mátové 
květináčky
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mléko a vmíchejte vanilkový extrakt. 
Pak k suché směsi nalijte 240 ml 
mléčné směsi a promíchejte, potom 
postupně přilévejte zbytek a umí-
chejte dohladka. Za stálého míchání 
přiveďte k varu a vařte asi 5 minut 
do zhoustnutí. Pak snižte plamen, do 
směsi přidejte nalámanou čokoládu 
a míchejte, dokud se nerozpustí.
Sejměte z ohně, vmíchejte más-
lo a pak směs rozdělte do osmi 
skleniček nebo pohárků. Nechte 
zchladnout a pak dejte na 1,5 hodiny 
do lednice.
Sušenky Oreo opatrně rozpojte, 
důkladně oškrábejte bílý krém 
a sušenky pak důkladně nadrobte. 
Navrstvěte je na pohárky a ozdobte 

mátou. Podávejte s dřívky.
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NOVINKA

OVOCNÉ SLOŽKY

*

w w w. j u p i l a n d . c o m

! 

Ve vybraných prodejnách Albert.

16 l

4 % 


