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Lyonský salát,
str. 50

Čas čerstvých salátů

úvodník

O hlávkovém salátu
Ta cesta byla dost náročná. Sedím u sobotního oběda, sotva dosáhnu na
stůl, ale vidličku a nůž držet musím. Dávám to, máme moje oblíbené kuře
a brambory. Vlevo od talíře už zase stojí skleněná miska se salátem. Nevoní
octem a koupe se ve svém nálevu. Krutě ho nechci. „Dostala jsi srdíčko, to
nejlepší.“ Tak si ho dejte, řeknu si „v duchu“, a to teprve od minulé neděle si
umím povídat „v duchu“. Oběd končí tátovou přednáškou o vitaminech
a přesunem „srdíčka“ k tátovi.
V těch časech byl hlávkový salát, okurkový a taky někdy mrkvový se
strouhaným jablkem jediná dostupná trojice čerstvých salátů. Babička
uměla okurkový salát zalít kyselým mlékem a děda si na něm jen tak
s vařenými brambory hodně pochutnával.
Můj vztah k hlávkovému salátu se roky lepšil. Jeho poživatelnost jsem
vzala na milost po pubertě, když jsem nutně potřebovala zhubnout a všude
psali, že salát nemá žádné kalorie. Natrhala jsem jeho lístky do zadělávací
mísy a cpala ho se sevřenými víčky očí do sebe. Zhubla jsem. Salát měl
dobré dávivé účinky a na mnoho let zmizel z mého chuťového zřetele. Až
jednou!
Sedla jsem si k venkovnímu stolku kavárny na nejkrásnějším náměstí
v Paříži – Place des Vosges. Bylo nádherně! Všechno bylo nádherné, i ty dvě
pařížské holky u vedlejšího stolu. K obědu si daly skleničku vody bez bublinek a... salát. Číšník se ptá, co si mademoiselle přeje, a já vyhrknu: To samé!
(Mon Dieux – řeknu si v duchu!)
Salát byl posypaný kozím sýrem, jeho ocet voněl a na talíři ležel drobný
kousek opečeného toustu! Tehdy jsme se s hlávkovým salátem navěky staly
přáteli. Už znám a umím jíst a vychutnat spoustu jeho kamarádů a dělám
s nimi divy.

FOTO: MAREK BARTOŠ

Takže na zdraví, vy všichni moji salátci.

albert.cz
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KUP 3× ČOKOLÁDU ORION,
POŠLI SMS A VYHRAJ!
Soutěž probíhá od 6. 4 do 3. 5. 2016. Více informací v prodejnách Albert.
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Garance se vztahuje
na potraviny, kosmetiku,
drogerii, hygienu a papírové hygienické produkty,
péči o zuby a krmivo pro
zvířata. Z garance na potraviny jsou vyloučeny
alkoholické nápoje, tabákové výrobky a gastro
provozy (restaurace/kavárny). Garance je
platná do 31. 12. 2016. Znění plných pravidel
naleznete na www.albert.cz/garance.
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PŘIVEZEME
OBÝVÁK!
SE VŠÍM, CO V NĚM BUDETE POTŘEBOVAT NA DOMÁCÍ PARTY.
Návrat k domácím party je tady. Nemá cenu zkoumat, proč se jim dnes dává přednost před bary,
restauracemi... Jsou tady, a u vás doma. I když ne docela. S vtipným nápadem přišla Metaxa.

Party na kolečkách
Party u vás doma může být pochopitelně úžasná! Jen, kdo to pak uklidí, kdo všechno nakoupí, přinese? Víte kdo: Metaxa Partyhaus! Pokud si usmyslíte, že chcete mít
party pro deset lidí třeba na louce za vaším domem, stačí říct. Neboli objednat na
www.partyhaus.cz a stane se zázrak. Na vaší louce bude stát kontejner, proměněný v obývák s plným barem, lednicí s čerstvými dobrotami, playlisty nabité party
muzikou, hry a taky koupelnu a záchod. Tohle ALL INCLUSIVE pro deset lidí například v „obýváku“ pod Žižkovskou věží stojí 5000 Kč. Uklízet po bujarém večírku
rozhodně nebudete muset.

Pošlete zamilovaný vzkaz
Novinka z Metaxy se jmenuje Metaxa
Honey Shot a voní po medu a pochopitelně hlavně 5* Metaxou. A vy tuto krásnou
láhev můžete z lásky poslat komu si
vyberete. Ona či on to okamžitě pozná,
protože etiketu vyrobíme přímo pro něj.
Na www.kissyourhoney.com stačí nahrát
svou zamilovanou fotku a text určený
adresátovi. Originální etiketa je na světě
a může zdarma dorazit k vám domů.
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Vychutnej si světlý a tmavý
ležák v jedné láhvi

Výrobky Krajanka jsou k dostání na vybraných prodejnách ALBERT.

Jak nakráJet mango

mango
Sladké
a plně zralé
bab14010_adv_mango_tsjechie.indd 1

05-03-14 14:26

Jsme česká zelenina...

Kvalitní špenát
po celý rok

Pro naše výrobky používáme špenát
vypěstovaný v České republice.
Našimi dodavateli jsou pěstitelé
z nejbližšího okolí: Mochova a Litoměř
icka.

Špenát listový sekaný
získal ocenění

Zlatá Salima

www.agrojesenice.cz

www.milujememrazene.cz

od pondělí do pátku

Tento týden uvaříme...
Vybrali jsme pro vás recepty večeří na každý všední den celého týdne.
Najdete v nich jídlo klasické, velmi zdravé, taky trochu ostré.
Nám chutnaly všechny.
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Vepřové řízky s parmazánovou kaší
PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 30 MINUT | VELMI SNADNÉ

NA PARMAZÁNOVOU KAŠI

Začněte s kaší. Brambory vařte v osolené

1,2 kg brambor na kaši

vodě 15–20 minut a mezitím si připravte

sůl

maso a trojobal na řízky. Brambory pak slijte,

50 g másla

vraťte do hrnce, nahrubo rozšťouchejte, při-

80 ml smetany na vaření

dejte máslo, smetanu, parmazán a vyšlehejte

80 g parmazánu, nastrouhaného najemno

dohladka. Uchovejte v teple.

NA ŘÍZKY

V hlubokém talíři promíchejte strouhanku

210 g strouhanky z čerstvého bílého pečiva

s citronovou kůrou a tymiánem. Maso osolte,

1 lžíce citronové kůry, nastrouhané najemno

poprašte moukou, namočte v prošlehaných

2 lžíce čerstvých tymiánových lístků

a osolených vejcích a obalte ve strouhance.

4 × 100 g vepřových řízků, osolených

Smažte ve vysoké vrstvě oleje dozlatova.

hladká mouka na poprášení

Podávejte s kaší a fazolkami, případně posy-

2 vejce, prošlehaná

pané parmazánem.

olej na smažení
dušené zelené fazolky k podávání
KCAL - 1 025 - 51 % | SACHARIDY - 118 g - 44 % | TUKY - 44 g - 63 % | BÍLKOVINY - 49 g - 98 %
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Zlatá česká klasika, do které
zabloudil italský parmazán a udělal
dobře. Kaše je prostě skvělá.

Vepřové řízky
Řezničtí mistři pro vás řízky připravili
tak, že můžete začít rovnou vařit.
Maso pochází výhradně
z českých farem.

albert.cz
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od pondělí do pátku
Sépiové těstoviny
s citronovou strouhankou

NA CITRONOVOU STROUHANKU

CI

25 Kč
NA

CE

Originální a hodně
příjemnou chuť dodá
sépiovým těstovinám
křupavá strouhanka.

PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 30 MINUT | VELMI SNADNÉ

ZA PO

60 ml olivového oleje
140 g strouhanky z čerstvého bílého pečiva
sůl a čerstvě mletý pepř
40 g najemno nastrouhaného pecorina
nebo parmazánu
1 lžíce citronové kůry, nastrouhané
NA TĚSTOVINY
60–80 ml olivového oleje
6 stroužků česneku, na tenké plátky
velká hrst nasekané petrželky
šťáva z ½ citronu
400 g sépiových těstovin
sůl
Nejdřív připravte strouhanku. Ve velké pánvi
rozehřejte olej, přidejte strouhanku, sůl
a pepř a opékejte asi 5 minut dozlatova. Přidejte sýr, citronovou kůru a míchejte ještě
1–2 minuty. Sesypte strouhanku z pánve.
Pánvičku dobře vytřete papírovou utěrkou.
Vlijte do ní olej, přidejte česnek a nechte
zezlátnout. Stáhněte z ohně a vmíchejte petrželku a citronovou šťávu.
Uvařte těstoviny podle návodu na obalu.
Slijte je, vmíchejte do pánve s olejem. Rozdělte na talíře a ozdobte strouhankou.
KCAL - 1 571 - 79 % | SACHARIDY - 205 g - 76 %
TUKY - 68 g - 97 % | BÍLKOVINY - 39 g - 78 %

Italské tagliatelle černé
Krásné a velmi kvalitní široké nudle
získaly svoji barvu z přidaných sépií.
Nejen barvu, ale i zajímavou
příchuť.
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Quesadilly s guacamole
NA 4 TORTILLY | HOTOVÉ ZA 20 MINUT | VELMI SNADNÉ

NA GUACAMOLE
2–3 avokáda
4–5 rajčat, nakrájených nadrobno
2 červené chilli papričky

Plněné tortilly, pěkně
mexicky ostré, zjemní
a doladí harmonicky
ochucená guacamole.

2 jarní cibulky
1 pořádná hrst čerstvého koriandru
sůl a čerstvě mletý pepř
citronová nebo limetová šťáva na dochucení
NA QUESADILLY
200 g strouhaného sýra (čedar, ementál, eidam)
svazek jarní cibulky
2 hrsti čerstvého koriandru
1 červená paprika, nakrájená na kostičky
červená nebo zelená chilli paprička, bez semínek, na kostičky
8 tortill
zakysaná smetana

k podávání

Nejdřív připravte guacamole. Rozpulte avokáda, zbavte je pecky a dužinu dejte
do mixéru – stranou si nechte čtvrtinu 1 avokáda. Přidejte 2–3 rajčata bez semínek, chilli zbavené semínek, jarní cibulky, koriandr a promixujte dohladka. Potom přidejte zbytek pokrájených rajčat a avokáda, osolte, opepřete a promixujte
už jen několika pulsy, aby ve směsi zůstaly hrubší kousky. Přesuňte do misky
a pokapejte citronovou nebo limetovou šťávou, aby avokádo nezhnědlo.
Na quesadilly promíchejte v misce sýr, nakrájenou jarní cibulku, koriandr,
papriku a chilli. Tortillu položte na suchou rozpálenou pánev, naneste čtvrtinu
směsi, přikryjte druhou plackou a opečte dozlatova a dokřupava z obou stran.
Stejným způsobem připravte i další tortilly. Podávejte je nakrájené na čtvrtiny
s připraveným guacamole, zakysanou smetanou a vychlazeným pivem.
KCAL - 995 - 50 % | SACHARIDY - 83 g - 31 %
TUKY - 60 g - 86 % | BÍLKOVINY - 26 g - 52 %

Bio smetana zakysaná
Hodí se do omáček, salátů, také do
koláčů jako ozdoba nebo náplň.
Ochucená je také vhodným
dipem k masu
a zelenině.

albert.cz
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od pondělí do pátku

Tuřínová polévka s cizrnovými krutony

Tuhle polévku musíte ochutnat!
Jen zdánlivě vypadá nenápadně,
její chuť vás ovšem dostane.

PRO 4–6 OSOB | HOTOVÁ ZA 30 MINUT | VELMI SNADNÁ

NA KRUTONY
400g konzerva cizrny, slité, propláchnuté a osušené
2 lžičky práškového česneku
1 a ½ lžíce olivového oleje
špetka soli
NA POLÉVKU
2 lžíce olivového oleje
2 velké pórky, na kolečka bílé a světle zelené části
4 stroužky česneku, drcené
3 středně velké tuříny, oškrábané a nakrájené na kostičky
1 velký brambor, oloupaný a nakrájený na kostičky
3 lžičky sušeného tymiánu
½ lžičky mleté sladké papriky
2–2,5 litru vody nebo zeleninového vývaru
sůl a pepř
tousty potřené smetanovým sýrem k podávání
Nejdřív připravte krutony. Předehřejte troubu na 200 °C. V míse
promíchejte cizrnu s česnekem, olivovým olejem a solí. V jedné
vrstvě ji rozprostřete na pečicí papír a pečte dokřupava 20–25 minut; uprostřed pečení cizrnu promíchejte.
V hrnci opečte na oleji pórek. Po 5 minutách přimíchejte na
minutu česnek, přidejte tuřín, brambory, tymián a papriku. Promíchejte a zalijte vodou nebo vývarem. Vařte 25 minut. Polévku
rozmixujte dohladka, podle potřeby nařeďte vývarem nebo vodou
a dochuťte solí a pepřem. Podávejte s krutony a tousty.
KCAL - 367 - 18 % | SACHARIDY - 48 g - 18 %
TUKY - 16 g - 23 % | BÍLKOVINY - 12 g - 24 %

Tuřín
Lahůdkové odrůdy tuřínu rostou teprve
půl století. Je velmi zdravý, hojivý
a plný vitaminů. Obsahuje
90 % vody, proto je tedy
dobrý i při hubnutí.
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Kuličky z quinoy s citronem
NA 16 KULIČEK | HOTOVÉ ZA 30 MINUT | VELMI SNADNÉ

300 g vařené quinoy

, vychlazené

50 g hladké mouky
2 jarní cibulky, nakrájené najemno
velká hrst nasekané petrželky
1–2 vejce, zlehka prošlehané
1 lžíce strouhané citronové kůry

Výborná večeře nebo
dobrota pro návštěvu,
které bude chutnat
k bílému vínu.

sůl a čerstvě mletý pepř
1 lžíce olivového oleje
1 lžíce citronové šťávy
baby špenát, majonéza a skrojky
citronu k podávání
Quinou, mouku, cibulku, petrželku, vejce,
citronovou kůru, sůl a pepř dejte do velké
mísy. Promíchejte a tvarujte kuličky.
Rozehřejte olej ve velké nepřilnavé pánvi
a kuličky opékejte 3–4 minuty z každé
strany tak, aby byly zlaté a propečené.
Smíchejte olivový olej s citronovou šťávou
a pokapejte tím špenát. Podávejte
s majonézou a skrojky citronu.
KCAL - 308 - 16 % | SACHARIDY - 30 g - 12 %

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

TUKY 17 g - 24 % | BÍLKOVINY - 10 g - 20 %

Quinoa
Znovuobjevená rostlina starých Inků,
jejíž semínka neobsahují lepek, zato
cenné vitaminy, např. thiamin
a riboflavin. V překladu znamená „matka zrno“.

albert.cz
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od nás pro vás

Bez laktozy a chutné
Vyzkoušejte Alpro rostlinné alternativy jogurtů.
Jsou bezlaktozové a bohaté na rostlinné bílkoviny.

Cordon Bleu z Vodňan
Značka Vodňanské kuře přichází
s novinkou. Kuřecí prsa plněná šunkou a sýrem vám zachutnají!

Šunková
pomazánka
Je nadýchaně vyšlehaná,
lahůdková, s vysokým obsahem kvalitních českých
uzenin a dušené šunky.

Pikantní hummus
Čím dál více oblíbená

Bio sušenky
Celozrnné sušenky

cizrnová pasta s olivovým
olejem a tahini chutná

Albert Bio jsou
upečené ze špaldové

s libanonským chlebem.

mouky, která
obsahuje hodně
vlákniny a minerálů.

200ml sklenička
poskytne 1/3
denní doporučené
dávky vápníku,
rovněž vitaminy,
minerální látky,
jako jsou hořčík,
draslík a zinek.
16
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od nás pro vás
Pokud hledáte kvalitu, tu skutečně
nejvyšší, pak jste našli správnou
adresu. Ochutnejte naši kvalitu bez
kompromisů v RETRO řadě Albert.

Vína pod dohledem,
která stojí za to!

MORAVIAN COLLECTION

Sauvignon
Víno s vůní nektarinek, angreštu, červeného

RETRO
Pochoutkový salát

rybízu a jemnou chutí bylinek a ananasu.

Tramín červený – pozdní sběr
Zavoní bílými růžemi a skořicí
a zachutná tropickým ovocem a kořenitostí.

Müller Thurgau

RETRO
Vajíčková pomázánka
s pažitkou

RETRO pochoutkový salát se drží

Je skutečně vajíčková, protože obsa-

tradiční receptury, spojené s její

huje 65 % vajec.

vůní. Většinu surovin k němu

Výrobce ji připravuje podle tradič-

dodávají čeští výrobci. Neobsahuje

ních poctivých receptur. Pomazánka

Ucítíte žluté tropické ovoce s muškátovým

žádný lepek, sóju ani E621.

obsahuje česká vejce, která zpraco-

nádechem a ochutnáte kořenitost s ořechy.

Ingredience salátu – kostky okurky,

vává stejný výrobce jako salát. Na

celeru, hrášku a salámu propojila

stejném místě vyrábí i majonézu,

jemná majonéza z českých vajec.

z kvalitního řepkového oleje

I salám je vyroben bez glutamanu

a žloutků. Ve vajíčkové pomázánce

sodného a taky bez strojově odděle-

nenajdete lepek, sóju nebo gluta-

ného kuřecího masa. Pochoutkový

man sodný, zato čerstvou pažitku.

salát si určitě oblíbíte. Vyrábí ho

O jeho chuť, kvalitu a recepturu

česká firma Smetanová cukrárna.

se ve výrobě stará česká firma

Chipicao biscuits

Procházka.

Chutné sušenky z křehkého těsta s kakaovou
náplní a malou hračkou jako překvapení.
albert.cz
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BOHEMIAN VrrrUBY!
Velké kusy, velké vruby s intenzivní
příchutí soli a česneku si jistě oblíbí
nejen pořádní chlapi, ale i něžné pohlaví.
Používáme kvalitní slunečnicový olej.

Pečivo
ranních snů
Krásně vás probudí naše

Semínka pro zdraví

pečivo. Například Albert
pohankový rohlík, celožit-

Nově nabízíme větší balení suchých

ný chlebánek, bandur ce-

plodů - Albert chia semínka 250 g,

lozrnný se slunečnicí, nebo

Basic kokos strouhaný 500 g a oblíbe-

grahamový Albert rohlík.

ná Albert slunečnicová jádra 250 g.

Myslete na své zdraví!

Voňavé ovoce
v hlavní roli
Sirupy Albert Excellent mají výraznou

Bertyčky s medvědím česnekem,
nové tyčinky bez umělých barviv,
konzervantů a palmového oleje

ovocnou chuť, vůni
a hustou konzistenci.
To proto, že obsahují
30 % jednodruhového
ovoce, jen sirup Lesní
ze 4 druhů ovoce.
Bylinný sirup nadchne
nádhernou vůní díky
extraktu z bezových
květů. Sirupy neobsahují umělá barviva.

Káva s chutí

čokoládovooříškovou
nebo kokosovou vás jistě
absolutně okouzlí.
18
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plody je složený

od nás pro vás

děti BUDOU
VAřIT ZDRAVě
Zdravá 5 vyhlašuje další ročník populární
celorepublikové dětské kuchařské soutěže
Coolinaření s Albertem. Vařit budou děti
od 5 do 15 let a letošním tématem
je zdravá, nápaditá a levná svačina.

p

rávě správný nákup, domácí příprava a rozumné hospodaření s potravinami je stěžejním tématem Zdravé 5 v tomto
školním roce, říká Eva Nepokojová, koordinátorka Zdravé 5.

Do soutěže se mohou zapojit tříčlenné týmy ve 3 věkových kategoriích kopírující výukové programy Zdravé 5. Budou to mateřské
školy, žáci 1. a 2. stupně základních škol. Soutěžní disciplínou
je zdravá svačina. Recept s fotografií pošle každý
tým prostřednictvím www.zdrava5.cz do 20. dubna
2016. Odborná porota hodnotí nejen složení pokrmu, ale i přitažlivý vzhled, jednoduchost přípravy
a finanční nenáročnost surovin do 100 korun

na 4 porce. Nákup surovin v hodnotě 100 korun pro jeden tým
jako každoročně nahradí školám zasláním nákupní poukázky do
prodejny Albert.
Porota Zdravé 5 vybere do semifinále z přihlášek pět nejlepších
týmů z každé věkové kategorie a kraje. Do celostátního finále v Praze postoupí z každého kraje a kategorie semifinálový tým s největším počtem hlasů získaných ve veřejném online hlasování. Finále
se uskuteční v prostorách Školy vaření Chefparade 28. května.
Na výherce finále čeká letos speciální zážitková odměna. Coolinaření s Albertem je již čtvrtou ze série talentových soutěží
Zdravé 5. Více o pravidlech a termínech soutěže najdete na webové
stránce www.zdrava5.cz.
albert.cz
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od nás pro vás

Dvojité květináče
se hodí k domácímu
pěstování bylinek.
V sedmi veselých
barvách s nůžkami
s trojitou čepelí.

ANNÉ V KUCHYNI,
TNÍ NA STOLE

Darujte nákup v Albertu
v hodnotě 100, 200, 500
a 1000 korun.

1 bod
nádobí až 97 %

Děkujeme našim obchodním partnerům za podporu v kampani Berndes.

20
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od nás pro vás
ČISTÉ , VOŇAVÉ
Tablety do myčky All in one zaručí kvalitní
několikafázové mytí i hodně znečistěného
nádobí. Citronové Deo se postará, aby vaše
myčka byla trvale čistá a voňavá.

Aromatické svíčky vám
pomůžou přivolat jaro
a provonět jím domov.

Nová kolekce na jaro a léto
Krásně pestrobarevné nové vzory polštářů
a jemných dek dokáží rozsvítit jaro v pravou chvíli.

albert.cz
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drinky

Ochutte si vodu!

Pár kousků čerstvého ovoce a bylinek vám dokáže z obyčejné vody
z kohoutku udělat nádherný nápoj. Je krásný a hodně dobře chutná.

S malinami, citronem a mátou

S jahodami a bazalkou

PRO 4–6 OSOB | HOTOVÉ ZA 5 MINUT | VELMI SNADNÉ

PRO 4-6 OSOB | HOTOVÉ ZA 10 MINUT | VELMI SNADNÉ

½ citronu, nakrájeného na kolečka

4–5 jahod, nakrájených na plátky

hrst malin

hrst bazalkových lístků

hrst mátových lístků
Jahody a bazalkové lístky trochu promněte
Všechny suroviny dejte do džbánu, lístky máty

a dejte do čiré nádoby o objemu

trochu promněte v ruce, dolijte 1,5 l vody

1,5 l. Dolijte vodu, přidejte led a před

a nechte alespoň hodinu chladit v ledničce.

podáváním nechte 5–10 minut prolnout chutě.

Podávejte v čirých skleničkách nebo hrníčkách.

S ananasem a šalvějí
PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 10 MINUT | VELMI SNADNÉ

½ ananasu, oloupaného a nakrájeného
na kousky
5 stonků šalvěje + pár navíc na ozdobu
Ananas rozmixujte. Smíchejte s 1 litrem vody,
přidejte šalvěj a nechte 24 hodin odpočívat
v lednici. Před podáváním přelijte přes cedník,
doplňte ledem a ozdobte čerstvou snítkou
šalvěje.

22
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Jahody váš nápoj krásně provoní
a ochutí, ale klidně je můžete
zaměnit za pomeranč nebo jiné
aromatické ovoce.

S citronem, bylinkami a okurkou
PRO 4–6 OSOB | HOTOVÉ ZA 10 MINUT | VELMI SNADNÉ

½ okurky, neoloupané
1 citron
2 stonky rozmarýnu
hrst mátových lístků
Okurku a citron dobře umyjte a nakrájejte na
tenčí kolečka. Džbán o objemu 1,5 l naplňte vodou,
přidejte okurku, citron a bylinky. Před podáváním

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA DVOŘÁČKOVÁ
NÁDOBÍ ZAPŮJČILA FIRMA: POTTEN&PANNEN STANĚK

nechte alespoň hodinu chladit v ledničce.

albert.cz
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mami, uvař mi

Máme rádi dipy
Sedmiletý David se má. Jeho maminka Jarka je s ním doma a mají spoustu času
na hraní. Místo stavebnice to bývá často hra v kuchyni. A ta hodně chutná. David
si dneska vybral dipy, protože ty se hodí skoro ke všemu a vždycky.

24
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Dobrý dip udělá barvité jídlo i z chleba.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA DVOŘÁČKOVÁ
NÁDOBÍ A OBLEČENÍ ZAPŮJČILY FIRMY: APROPOS, ZARA

David to má vyzkoušené. A hodně ho baví nořit
do dipů zeleninu, chipsy nebo různé pečivo.
Najednou všechno chutná jinak.

K dipu z mrkve
a červené čočky,
která je rychle
uvařená, se dá
klidně přikusovat
zase mrkev nebo
okurka.

albert.cz
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mami, uvař mi
Dip z mrkve a červené čočky
PRO 4 OSOBY | HOTOVÝ ZA 30 MINUT | VELMI SNADNÝ

4 střední mrkve, oloupané a nakrájené
na malé kousky
½ hrnku červené čočky, propláchnuté
1 střední cibule, najemno nakrájená
1 stroužek česneku, prolisovaný
1 lžička drceného kmínu
1 lžíce citronové šťávy
sůl a pepř
2 vrchovaté lžíce bílého nebo řeckého
jogurtu
zeleninové chipsy nebo proužky čerstvé
zeleniny
Mrkev uvařte doměkka v páře – můžete ji
dát do cedníku nad hrnec s vroucí vodou,
přikrýt pokličkou a vařit 8–10 minut.
Uvařenou mrkev dejte do rendlíku, zalijte půl litrem vody, přidejte čočku a povařte
asi 10 minut doměkka.
V pánvi rozehřejte olivový olej a opečte
na něm cibuli dosklovata. Přidejte kmín
a ještě minutu míchejte. Směs přidejte
k čočce s mrkví, ochuťte citronovou šťávou, solí a pepřem a v mixéru rozmixujte

Ponořte jakékoliv ovoce
do arašídového dipu
a uvidíte! Nebudete
chtít přestat.

dohladka.
Vmíchejte jogurt a podávejte se zeleninovými chipsy a proužky zeleniny.

Dip z arašídového másla
a medu

Hummus

PRO 4 OSOBY | HOTOVÝ ZA 10 MINUT | VELMI SNADNÝ
PRO 4 OSOBY | HOTOVÝ ZA 10 MINUT | SNADNÝ

3 lžíce jemného arašídového másla

Všechny suroviny s výjimkou petrželky
umixujte do hladké pasty. Pokud je směs

1 a ½ lžíce medu

400g konzerva cizrny, slitá

příliš hustá, nařeďte ji trochou vody

200 ml hustého bílého jogurtu

3 lžíce tahini (sezamová pasta)

nebo tekutinou, kterou jste slili z cizrny.

jablka, jahody, hroznové víno a mango

3 lžíce citronové šťávy

Nakonec přidejte petrželku a rozmixujte

½ lžičky římského kmínu, mletého

ji pouze několika pulsy.

Arašídové máslo zahřejte ve vodní lázni

1 stroužek česneku, prolisovaný

nebo v mikrovlnce, tak aby bylo teplé a kré-

sůl a čerstvě mletý pepř

misky a pokapejte olivovým olejem.

mové. Přimíchejte med a jogurt a vyšlehej-

2 lžíce panenského olivového oleje

Podávejte ho s libanonskými plackami,

te dohladka. Podávejte s ovocem.

+ na zakapání
1 lžíce petrželky, nasekané
libanonské placky
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Hummus přesuňte do servírovací

opečenými nasucho v pánvi nebo troubě
a nakrájenými na proužky.

Hummus, donedávna neznámý
dip, je zdravý, což je dobře.
Ale hlavně úžasně chutná.

albert.cz
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Požitek z rukou mistra

Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI je jedna
z nejstarších rodinných a stále prosperujících řeznických firem v Německu od
roku 1692. Zkušenost dvanácti generací
a naše nekompromisní nároky na kvalitu
dělají naše výrobky zcela jedinečnými.
V našem českém závodě v Sušici
vyrábíme párky, šunky, aspiky a další
uzenářské speciality podle tradičních
receptur. Ruční zpracování, vybrané
suroviny, nejlepší složení a odpovídající
koření dělají naše české výrobky něčím
zcela ojedinělým.

Naše kvalitní výrobky najdete
v obsluhovaném úseku vybraných prodejen Albert.

Die Meistermetzger
Kvalita od roku 1692

albert - 183x111,5 ZLATÉ KUŘE.pdf 1 1.3.2016 13:45:04
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Speciality
www.vodnanskadrubez.cz

Šumavský bok
Vídeňské párky Premium
Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI, s.r.o. • Pražská 117 • 342 01 Sušice
www.ponnath.cz

5x jinak

Listové těsto naslano
Z listového těsta za pár minut připravíte cokoliv si
usmyslíte, abyste ukojili chuť nebo hlad všední večeře či
slavnostního pohoštění. Štrúdl všichni umíme,
ale zkuste využít křehkosti tohoto těsta
i na slaná jídla.

Dozlatova opečené obdélníky
plněné slaninou a modrým
sýrem. Budete mít chuť
je zapít pivem.

Listové těsto
Dnes už se s listovým těstem málokdo
dělá doma, protože je to pracné.
O co snazší je ho prostě koupit,
třeba už rozválené do plátů.

albert.cz
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5x jinak

PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 25 MINUT | SNADNÉ

Troubu předehřejte na 200 ºC. Těsto rozválejte na velkou kruhovou placku a položte

2 lžíce čerstvě vymačkané pomerančové
šťávy

na plech vyložený pečicím papírem. Placku

500 g listového těsta

15 g másla

trochu propíchejte vidličkou. Nožem nebo

25 g lískových oříšků, nasekaných nahrubo

1 lžíce olivového oleje

rádýlkem vyznačte dokola 1,5 cm okraj.

100 g čerstvého kozího sýra, rozdrobeného

6 menších sladkých cibulí, nakrájených

Posypte strouhanou mozzarellou,

rukola k podávání

na půlkolečka

na ni rozložte plátky kuličkové mozzarelly.

sůl

Brambory, olej, sůl, pepř a rozmarýn dejte

Troubu předehřejte na 200 °C. Řepu rozložte

1 lžička tmavého cukru

do mísy a promíchejte. Rozdělte navrch při-

na pečicím papírem vyložený plech, poka-

1 lžíce balsamikového octa

pravených dílů. Pečte 15–18 minut, dokud

pejte ji medem, olejem a pomerančovou

500 g listového těsta

nejsou brambůrky měkké. Před podáváním

šťávou. Přikryjte řepu alobalem a pečte

250 ml kysané smetany

posypte chilli vločkami a parmazánem.

25 minut doměkka. Mezitím rozdělte těsto

120 g modrého sýra, rozdrobeného
6 plátků slaniny, nakrájené na menší kousky
sůl a pepř
pár snítek tymiánu

na 3 stejné díly a rozválejte je na pláty. Prsty

3. S rajčaty a chorizem
PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 25 MINUT | SNADNÉ

naznačte okraj. Přesuňte je na 2 plechy vyložené pečicím papírem a dejte je na 15 minut
do trouby k řepě. Vyndejte z trouby a lžící
zlehka promáčkněte střední část dílů do-

V pánvi rozehřejte máslo a olivový olej.

2 listová těsta, rozválená

vnitř. Rozdělte na ně upečenou řepu, zakáp-

Přisypte cibuli, osolte a nechte za občasné-

150 g ricotty

něte částí šťávy z pekáčku, posypte oříšky

ho míchání opékat 20 minut, pak přidejte

50 g mozzarelly, nastrouhané

a sýrem. Vraťte na 15 minut do trouby. Před

cukr a nechte zkaramelizovat. Podle potřeby

sůl a čerstvě mletý černý pepř

podáváním posypte rukolou.

regulujte plamen, aby se cibule nepřipálila.

100 g kvalitního choriza, oloupaného

Vmíchejte balsamikový ocet. Mezitím nechte

a nakrájeného najemno

na pánvičce dokřupava vypéct slaninu. Trou-

16 cherry rajčátek, nakrájených na půlky

bu předehřejte na 200 °C. Těsto rozválejte

40 g černých oliv, bez pecek, rozpůlených

na 2 stejné pláty a trochu ho propíchejte

1 vejce, rozšlehané

vidličkou. Po krajích naznačte 1,5 cm okraj.

lístky bazalky k podávání

5. S houbami, šunkou, sýrem
a vejcem
PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 30 MINUT | SNADNÉ

30 g másla

Přesuňte je na plech vyložený pečicím papírem. V misce smíchejte smetanu a sýr, osolte

Troubu předehřejte na 200 ºC. Těsta položte

8 žampionů, nakrájených na plátky

a opepřete. Rozdělte na čtverce, navrch dejte

na sebe a několikrát přejeďte válečkem.

500 g listového těsta

zkaramelizovanou cibuli, slaninu a tymián.

Vykrajovátkem nebo skleničkou vykrojte

6 plátků šunky nakrájených na proužky

Pečte 15–18 minut.

z těsta 8 koleček o průměru asi 11 cm.

100 g čedaru, nastrouhaného

O 1 cm menším vykrajovátkem naznačte

16 cherry rajčátek, rozpůlených

na kolečkách okraj. Kolečka přendejte na

6 vajec

plech vyložený pečicím papírem. V misce

sůl, pepř

smíchejte ricottu a mozzarellu, osolte,

čerstvá petrželka na ozdobu

2. S brambůrky, rozmarýnem
a mozzarellou
PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 25 MINUT | SNADNÉ

opepřete a rozdělte na kolečka, navrch
poklaďte chorizo, rajčátka a olivy. Okraje

Troubu předehřejte na 200 °C. V pánvi roze-

400 g listového těsta

potřete vejcem. Pečte 15–20 minut. Posypte

hřejte na středním plameni máslo, vhoďte

100 g mozzarelly, nastrouhané

lístky bazalky a podávejte.

nakrájené žampiony a pár minut je opékejte.

250 g kuličkové mozzarelly, nakrájené
na plátky
100 g malých brambor, nakrájených
na tenké plátky
2 lžičky olivového oleje
sůl a čerstvě mletý černý pepř
2 lžíce čerstvých rozmarýnových lístků
1 lžička chilli vloček
40 g parmazánu, jemně nastrouhaného,
k podávání
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Mezitím rozdělte těsto na 6 stejně velkých

4. S červenou řepou
a kozím sýrem
PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 35 MINUT | SNADNÉ

500 g syrové červené řepy, oloupané
a nakrájené na plátky

dílů a prstem vytlačte okraje. Přesuňte je na
2 plechy vyložené pečicím papírem. Pečte je
10–12 minut. Vyndejte z trouby a lžící zlehka
„promáčkněte“ střední část dovnitř. Na díly
rozdělte šunku, houby a sýr. Navrch rozklepněte vejce a přidejte cherry rajčátka. Osolte,
opepřete, vraťte do trouby a pečte ještě

100 ml tekutého medu

10 minut, nebo až vejce budou mít konzis-

2 lžíce olivového oleje

tenci, kterou si přejete.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

1. S cibulkou a modrým sýrem

2.

3.

4.

5.

spolu u stolu

Brunch

aneb snídaňooběd

32

albert.cz

Dopřáváme si ho hlavně během
víkendu. Tenhle sympatický
„chod“ nás totiž nechá dlouho
spát a pak se hned dlouze najíst.
Brunch má mnoho podob a stále
více vyznavačů.

albert.cz
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spolu u stolu

Omeleta z pekáčku je pohodlný způsob její
přípravy se slaninou, špenátem a vajíčkem.
Srolovaná se pak nakrájí a je to!
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Granolu z vloček a semínek si můžete
připravit do zásoby a pak jen
smíchat s jogurtem a ovocem.

Velmi rychle připravený jarní
zelený chřest obalený v sušené šunce!
Krásný začátek dne či poledne.
albert.cz
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spolu u stolu

Pečená řepa, další zelenina

a koření dopomohou polévce k úžasné
chuti. Šlehané mléko pak ozdobí a zjemní.

Čerstvě pečené vafle
s kokosovým karamelem udělají
případnou tečku za brunchem.
36
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Hummus z avokáda s kořením Dukkah
PRO 4 OSOBY | HOTOVÝ ZA 25 MINUT | SNADNÝ

Předehřejte troubu na 180 °C. Oříšky rozložte
na plech vyložený pečicím papírem a opé-

NA SMĚS KOŘENÍ DUKKAH

kejte je ve vyhřáté troubě 3–4 minuty. Pak je

110 g lískových oříšků

přesypte do utěrky a odrhněte z nich slupky.

80 g sezamových semínek

Očištěné oříšky dejte do mixéru a několika

2 lžíce koriandrových semínek

pulsy je rozdrťte a nahrubo umelte. Přesuňte

2 lžíce římského kmínu

je do misky.

2 lžičky čerstvě mletého pepře

Rozehřejte pánev a opečte na ní dozlatova

1 lžička vločkové soli

sezamová semínka. Pak je přidejte k oříškům

panenský olivový olej

do misky. V pánvi opražte koriandr a kmín –

NA HUMMUS

stačí 1–2 minuty, aby se koření rozvonělo

2 avokáda

a začalo praskat. Podrťte ho v hmoždíři nebo

400g konzerva cizrny

v mlýnku na kávu, přidejte pepř, sůl a směs

1 lžíce tahini

oříšků se sezamem. Uskladněte ve vzducho-

2 stroužky česneku

těsné nádobě.

2 lžíce citronové šťávy

Avokádo, cizrnu, tahini, česnek, citronovou

sůl a čerstvě mletý pepř

šťávu, sůl a pepř rozmixujte dohladka. Hotový

olivový olej

hummus navršte na nasucho opečené liba-

skrojky citronu k podávání

nonské placky, posypte drobením dukkah, po-

4 libanonské placky

kapejte olejem. Podávejte se skrojky citronu.

albert.cz
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spolu u stolu
Omeleta se slaninou
PRO 4 OSOBY | HOTOVÁ ZA 25 MINUT | SNADNÁ

olej na potření pečicího papíru
8 vajec

plechy vyložené pečicím papírem a pečte

tyčovým mixérem rozmělněte do hladké

v troubě vyhřáté na 170 °C asi 40 minut.

polévky. Každou porci na talíři ozdobte ko-

Během pečení granolu několikrát promí-

pečkem v mlékovači našlehaným mlékem

chejte, aby byla propečená rovnoměrně ze

nebo smetanou a poprašte tymiánem

všech stran.

a skořicí.

Nechte vychladnout a promíchejte

250 ml mléka

s rozinkami. Skladujte ve vzduchotěsné ná-

50 g mouky

době. Granolu podávejte s bílým jogurtem

200 g čerstvého špenátu, pokrájeného

a čerstvým ovocem.

Vafle s kokosovým
karamelem

8 plátků slaniny, nakrájených nadrobno
3 jarní cibulky, nakrájené najemno
100 g strouhaného sýra (čedaru, 		

Chřest v sušené šunce

eidamu...)

PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 20 MINUT | SNADNÉ

NA KOKOSOVÝ KARAMEL

salsa a k podávání

PRO 4 OSOBY | HOTOVÝ ZA 10 MINUT | SNADNÝ

400ml konzerva kokosového mléka

Předehřejte troubu na 180 °C. Vyložte

12 stonků chřestu

NA VAFLE

pekáč pečicím papírem, tak aby papír pře-

5 plátků sušené šunky

250 g hladké mouky

sahoval přes okraje a potřete ho olejem.

přepuštěné máslo na opékání

7 g kypřicího prášku

4 vajíčka naměkko

20 g krupicového cukru

280 g tmavého cukru

špetka soli

ce a přidejte špenát, slaninu, cibulku a oregano. Vlijte do pekáče a pečte 14–16 minut,

Opláchněte chřest a okrojte zdřevnatělé

475 ml mléka

aby omeleta po okrajích začala tuhnout.

konce. Každý plátek šunky podélně roz-

2 vejce

Posypte sýrem a ještě 2 minuty zapékejte.

pulte.

30 ml oleje + na potření vaflovače

Omeletu ihned srolujte. Začněte od krátké

Postupně od spodu obalte chřest do šun-

borůvky k podávání

strany a postupně odlupujte pečicí papír.

ky. V pánvi rozehřejte přepuštěné máslo

Přeneste na tác a nakrájejte na kolečka.

a opékejte na něm obalený chřest; stačí

Vlijte kokosové mléko do většího kast-

Podávejte se salsou.

1–2 minuty. Podávejte k vajíčkům naměkko.

rolu, přisypte cukr a na velkém plameni
přiveďte k varu. Plamen stáhněte na polovinu a za občasného míchání nechte

Granola

Polévka z červené řepy

NA 2,5 LITRŮ GRANOLY | HOTOVÁ ZA 45 MINUT | VELMI SNADNÁ

PRO 4 OSOBY | HOTOVÁ ZA 45 MINUT | VELMI SNADNÁ

450 g ovesných vloček

700 g červené řepy

te do mléka a prošlehejte; směs přilijte

120 g slunečnicových semínek

100 g mrkve

do misky se suchými surovinami. Přidejte

120 g sezamových semínek

100 g celeru

olej a promíchejte dohladka.

175 g jablečné šťávy (nebo šťávy 		

2 menší cibule

lehce probublávat 15–20 minut, až karamel
zhoustne.
Na přípravu vaflí odvažte všechny
suché ingredience do misky. Vejce rozbij-

z jablečného kompotu)

Rozehřejte vaflovač a potřete ho trochou

olivový olej

oleje. Vlijte asi 200 ml těsta a opékejte

2 lžičky mleté skořice

sůl, pepř

3–4 minuty dozlatova a dokřupava.

120 g javorového sirupu

špetka tlučeného hřebíčku

Podávejte s karamelem z kokosového

4 lžíce medu

½ lžičky římského kmínu

mléka a ozdobte borůvkami. Výborné jsou

100 g třtinového cukru

K podávání: 100 ml mléka nebo smetany

také s javorovým sirupem a banány.

250 g mandlí

špetka tymiánu a skořice

1 lžička vločkové soli
2 lžíce slunečnicového oleje

Rozehřejte troubu na 190 °C. Nakrájejte

300 g rozinek

všechnu zeleninu na kousky, olivovým ole-

jogurt a čerstvé ovoce k podávání

jem potřete pekáček, vložte zeleninu
a posypte ji vším kořením. Pečte doměkka.

Smíchejte všechny suroviny s výjimkou ro-

Pak zeleninu přesuňte to hrnce, přilijte

zinek ve velké misce. Směs rozdělte na dva

1,5 l horké vody, krátce povařte a pak
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Vejce, mléko a mouku prošlehejte v mis-

Cuketová pomazánka
PRO 4 OSOBY | HOTOVÁ ZA 25 MINUT | VELMI SNADNÁ

4 cukety, nakrájené na kostky
1 lžíce olivového oleje
2–3 lžičky bílého pepře
1 lžička drceného fenyklu a sůl
250 g sýru ricotta
3 šalotky, nakrájené najemno
1 lžíce dijonské hořčice
hrstka čerstvé petrželky a máty
4 krajíce čerstvého celozrnného chleba
Předehřejte troubu na 250 °C. Odkrojte
od každé cukety obě špičky. Cukety rozřízněte
podélně na čtvrtiny a pak nakrájejte příčně
na kousky. Rozprostřete je na plech, pokapejte
olivovým olejem, opepřete, osolte a posypte
fenyklem – množství záleží na vaší chuti.
Pečte, až cuketa začne zlátnout, trvá to
18–20 minut. Vyndejte z trouby a nechte
vychladnout. Zatím smíchejte v misce ricottu
s hořčicí a šalotkou. Nakrájejte petrželku
a mátu. Opečte v toustovači nebo nasucho
v troubě 4 krajíce chleba, namažte je
ricottovou směsí, posypte bylinkami, na ně
navrstvěte pečenou cuketu, kterou také
ozdobte bylinkami.

Italská pomazánka
PRO 4 OSOBY | HOTOVÁ ZA 40 MINUT | VELMI SNADNÁ

1 hrst piniových oříšků
3 stroužky česneku, nadrcené
2 lžíce parmazánu, strouhaného
2 lžíce olivového oleje

Pomazánka ze sladkých brambor

6 sušených rajčat, na malé kousky
250 g čerstvého sýru

Předehřejte troubu na 200 °C. V misce
PRO 3–4 OSOBY | HOTOVÁ ZA 35 MINUT | VELMI SNADNÁ

sůl a pepř
8 listů čerstvé bazalky, natrhané
bílý chléb

promíchejte oloupané a nakrájené brambory s půl lžící oleje a solí. Rozprostřete je

300 g sladkých brambor, 1 lžíce olivového
oleje

na plech a pečte 25 minut, až změknou.
V misce promíchejte pekanové ořechy s ja-

¼ lžičky soli

vorovým sirupem a špetkou pepře. Ořechy

Opražte piniové oříšky na suché pánvi,

100 g pekanových ořechů

rozložte na další plech a pečte 12 minut.

trvá to 2–3 minuty. Pak je vsypte do mixéru

1 lžíce javorového sirupu nebo medu

Pečené brambory rozmixujte se sýrem

spolu s česnekem, parmazánem a olejem

špetka pepře

do hladké a lehké hmoty. Každý krajíc

je rozmixujte a směs přesuňte do misky.

60 g měkkého kozího sýru

potřete olivovým olejem a opečte na pánvi

Přidejte rajčata, sýr, pepř a sůl. Dobře pro-

4 krajíce chleba

nebo v troubě. Na tousty namažte po-

míchejte. Nakonec vmíchejte bazalku

čerstvý rozmarýn na ozdobu

mazánku, posypte ji pekanovými ořechy

a servírujte namazané na bílý chléb.

a ozdobte rozmarýnem.
albert.cz

39

maso měsíce

Králík
Králičí maso bychom měli chválit od rána do večera. Je velmi jemné
a lehce stravitelné, obsahuje minimálně tuku, takže se hodí i při dietě.
Jeho hodnotu určitě oceníme hlavně na talíři.

40
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Králík na hořčici je
jeden z nejlepších
receptů na toto dobré
maso.

Králičí maso

Bílé, nízkokalorické a zdravé maso
se nabízí k nejrůznějším úpravám.
Můžeme využít jeho typickou vůni
anebo ji změnit podle libosti.
Výborné je v české kuchyni, ale stejně
tak se hodí i do asijské. Nevyžaduje
dlouhou tepelnou úpravu a na stole
tak zavoní velmi rychle.

maso měsíce

Ragú z králičího masa můžete
servírovat s těstovinami, ale chutnat
vám bude i s brambory nebo kaší.

42
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Řekli byste - obyčejný
řízek! Z králíka je ovšem
neobyčejný, šťavnatý,
krásně propečený.

albert.cz
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maso měsíce
Králík v hořčičné omáčce
PRO 4 OSOBY | HOTOVÝ ZA 1 HODINU 20 MINUT | SNADNÝ

1 králík, naporcovaný
sůl
4 lžíce másla
2 velké šalotky, nasekané
125 ml bílého vína
125 ml hrubozrnné hořčice
3 snítky tymiánu
200 ml vody nebo vývaru
200 ml smetany ke šlehání
sůl a pepř
křupavý bílý chléb a bílé víno k podávání

3 bobkové listy

Králičí řízečky
s bylinkovou majonézou

2 snítky rozmarýnu
Osolte kousky králíka a nechte je půl hodi-

200 ml červeného vína

ny dojít pokojové teploty.

1 kostka kuřecího vývaru

PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 45 MINUT | SNADNÉ

2 × 400g konzerva krájených rajčat

4 králičí stehna, vykostěná

kastrolu, ke kterému máte poklici. Opečte

400 g pappardelle

sůl a čerstvě mletý pepř

králíka ze všech stran dozlatova. Potom

3 lžíce smetany na vaření

100 g hladké mouky

maso vyndejte na talíř a na výpeku osma-

strouhaná kůra z ½ pomeranče

3 vejce, jemně rozšlehaná a osolená

hněte pokrájenou šalotku. Přilijte víno, zvyš-

hrst petrželky, nasekané

8 plátků čerstvého toustového chleba,

te plamen a vařečkou ode dna odškrabejte

parmazán k podávání

rozmixovaného na strouhanku
50 g strouhaného parmazánu

všechny přípečky.
Rozehřejte olej v litinovém kastrolu, ke

olej na smažení

přidejte hořčici, tymián a 200 ml vody nebo

kterému máte poklici. Osolte a opepřete

klínky citronu k podávání

vývaru a do kastrolu vraťte králíka. Přikryj-

králíka, poprašte ho moukou a opečte ze

NA BYLINKOVOU MAJONÉZU

te poklicí a pečte v troubě přibližně hodinu,

všech stran. Potom ho vyjměte na talíř. Do

2 stroužky česneku, rozdrcené

až se maso začne oddělovat od kostí.

hrnce přidejte slaninu a opékejte ji. Přidej-

2 lžíce naložených kapar

te cibuli, mrkev a celer a opékejte

240 g sterilovaných artyčoků

osolte, opepřete a nechte chvíli probublat.

10 minut. Nakonec přidejte česnek a ne-

hrst petrželky

Podávejte s chlebem a bílým vínem.

chte ho minutu rozvonět.

5 lžic majonézy

Předehřejte troubu na 180 °C. Do omáčky

Přilijte smetanu, promíchejte s omáčkou,

Přihoďte skořici, jalovec, bobkový list

Pappardelle s králičím ragú
PRO 6 OSOB | HOVOVÉ ZA 3 HODINY | SNADNÉ

3 lžíce olivového oleje
1 králík, naporcovaný

kůra a šťáva z 1 citronu

a rozmarýn. Vlijte víno a rozdrobenou kostku vývaru, vařečkou odškrabejte přípečky

Vykostěné maso nakrájejte na menší řízky

ze dna a povařte 5 minut. Přidejte rajčata

a jemně naklepejte. Osolte a opepřete.

a do omáčky vraťte králíka, zakryjte ho po-

Maso obalte v mouce, pak protáhněte

klicí a duste na minimální teplotě 2 hodiny,

vejcem a nakonec strouhankou, kterou

až se maso začne rozpadat na vlákna.

předtím promíchejte s parmazánem.

Králíka vyjměte a omáčku důkladně

Řízky v dostatečně vysoké vrstvě

sůl a mletý pepř

promíchejte a znovu zakryjte poklicí. Maso

rozpáleného oleje smažte dozlatova.

2 lžíce hladké mouky

oberte z kostí a mezitím ještě vařte omáčku.

Usmažené kousky odkládejte na mřížku

200 g slaniny, na kostky

Obrané maso vraťte do hrnce a duste, až

do vyhřáté trouby.

1 cibule, nakrájená najemno

omáčka zhoustne.

1 mrkev, nakrájená na kostky

Těstoviny uvařte podle návodu na obalu.

Na bylinkovou majonézu dejte do
mixéru všechny suroviny s výjimkou ma-

1 řapík celeru, nakrájený najemno

Do omáčky přimíchejte smetanu, pome-

jonézy, kapar a citronové šťávy. Několika

2 stroužky česneku, prolisované

rančovou kůru a petrželku, minutu povařte

pulsy promixujte, vmíchejte majonézu

špetka mleté skořice

a podávejte s těstovinami. Hostům nabíd-

a citronovou šťávu, podle potřeby dosolte

3 kuličky jalovce, rozmačkané

něte parmazán.

a podávejte ke králíkovi.
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Rozehřejte máslo nejlépe v litinovém

JARNÍ KAPR

„ČERSTVÝ“

Smažený kapr
v citronovo-petrželkové strouhance
Ingredience: 2 filety z kapra, sůl, olej,
na obalení: hladká mouka, rozšlehaná 2 vejce s trochou mléka,
rozmixovaný toastový chleba smíchaný s nastrouhanou kůrou
z 1 bio citronu a hrstí nasekané petrželky
Kapra naporcujeme, osolíme, obalíme v hladké mouce, vejcích
a čerstvé strouhance. Strouhankou obalujeme zlehka. Porce smažíme
v oleji dozlatova. Jako přílohu doporučujeme bramborovou kaši
s parmezánem: Brambory uvaříme doměkka, rozmačkáme
a za postupného přidávání smetany a másla ušleháme dohladka.
Poté vmícháme nastrouhaný parmezán.
Chlazené kapry a další ryby z produkce Rybářství Třeboň
dodává celoročně do prodejen Albert společnost Fish Market a.s.
K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

www.trebonskykapr.cz

sezona

Čerstvé

saláty

Nechte se inspirovat našimi vyzkoušenými recepty na čerstvé saláty.
Protože právě teď k nám s jarem přirozeně přišla chuť a potřeba najíst se
čerstvého salátu. Po zimě doplníme vitaminy a ještě si to užijeme.

46

albert.cz

Lyonský salát
s křupavými
krutonky korunuje
pošírované vejce.
albert.cz
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sezona

Výborný salát s hroznovým
vínem a kozím sýrem.
Vyberte si tmavý nebo bílý
balsamikový ocet.
48
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Thajský nudlový salát
s koriandrem a buráky
správně ostří chilli
papričky.

albert.cz

49

sezona
Lyonský salát

Salát s hroznovým vínem,
avokádem a rukolou

NA OZDOBU
50 g nesolených arašídů, nasucho
opečených a nasekaných nahrubo

PRO 2 OSOBY | HOTOVÝ ZA 35 MINUT | SNADNÝ
PRO 4 OSOBY | HOTOVÝ ZA 15 MINUT | SNADNÝ

limetka, rozkrojená na klínky

200 g slaniny, nakrájené na kostičky

NA SALÁT

Nudle připravte podle návodu na obalu,

1 stroužek česneku, rozdrcený

3 velké hrsti rukoly, omyté

slijte je a dejte do velké mísy. Přidejte ok-

180 g bílého chleba bez kůrky, nakrájeného

hrst salátu dubáček

urku, rajčátka, mátu a koriandr. Suroviny

300 g hroznových kuliček bez pecek,

na zálivku prošlehejte, přelijte ji přes salát

2 lžíce olivového oleje

1 salát frisée
1 šalotka, nakrájená na tenká kolečka
NA ZÁLIVKU
1 šalotka, nasekaná najemno
1 lžíce červeného vinného octa
1 lžíce dijonské hořčice
3 lžíce olivového oleje

rozpůlených
1 avokádo, oloupané, zbavené pecky

a zlehka promíchejte. Přisypte oříšky, ozdobte limetkou a podávejte.

a nakrájené na měsíčky
120–150 g čerstvého kozího sýru,
rozdrobeného
50 g pekanových nebo vlašských ořechů,

Caesar salát s krutony
z ovesných vloček

nasekaných nahrubo

sůl a pepř

½ červené cibule, na tenké plátky

1 lžíce bílého vinného octa

NA ZÁLIVKU

2 čerstvá vejce

80 ml panenského olivového oleje

NA KRUTONY

3 lžíce bílého nebo tmavého

100 g ovesných vloček

V pánvi rozehřejte 1 lžíci olivového oleje,

balzamikového octa

PRO 4 OSOBY | HOTOVÝ ZA 20 MINUT | SNADNÝ

2 lžíce slunečnicových semínek

přidejte slaninu a česnek. Nechte vypékat,

2 lžíce medu nebo sirupu z agáve

2 lžíce plátků mandlí

dokud není slanina křupavá, pak ji vylovte

sůl a pepř

1 lžíce javorového sirupu
3 stroužky česneku, nakrájené na plátky

děrovanou naběračkou a dejte stranou.
K česneku a vypečenému tuku ze slaniny

Suroviny na salát dejte do velké mísy. In-

60 ml olivového oleje

přihoďte kostičky chleba, promíchejte, a po-

gredience na zálivku prošlehejte dohladka.

sůl a mletý pepř

kud je to potřeba, přidejte zbytek olivového

Zálivkou přelijte salát a vše promíchejte.

NA ZÁLIVKU

oleje. Opékejte krutonky 5 minut na mírném

Ihned podávejte.

80 ml podmáslí
20 g parmazánu, nastrouhaného

plameni dozlatova, občas zamíchejte. Vyndejte z pánve a dejte stranou.
Zatímco se opékají krutonky, připravte si

Thajský nudlový salát
PRO 4 OSOBY | HOTOVÝ ZA 20 MINUT | SNADNÝ

i bílého
2 baby římské saláty, bez vnějších

přilévejte olej a šlehejte, zálivka zhoustne.
Osolte, opepřete a odložte. Salát operte, od-

200 g sušených vaječných nudlí

dělte listy, případně odstraňte tužší části.

1 salátová okurka, podélně rozpůlená,

Ve vyšším rendlíku přiveďte k jemnému

sůl a pepř
pár listů salátu Little Gem – červeného

zálivku. Šalotku, ocet, hořčici a 1 lžíci vody
prošlehejte v misce, postupně pramínkem

šťáva z půlky citronu

zbavená semínek, nakrájená na plátky

listů, rozdělené na čtvrtky
2 avokáda, oloupaná, zbavená pecky
a nakrájená na plátky

varu vodu s octem. Vejce rozklepněte do na-

200 g cherry rajčátek, rozpůlených

běračky, lžící udělejte ve vodě vír a vejce

hrst čerstvých mátových lístků

do něj opatrně spusťte. Pošírujte každé vejce

hrst čerstvých koriandrových lístků

Troubu předehřejte na 180 °C. V míse smí-

3 minuty. Hotová vejce vyndejte na talířek.

hrst ledového salátu, nakrájeného

chejte vločky, semínka, mandle, javorový

NA ZÁLIVKU

sirup, česnek, sůl a pepř. Směs přendejte

zálivky smíchejte v salátové míse. Salát

80 ml rybí omáčky

na plech vyložený pečicím papírem a pečte

rozdělte na talíře, ozdobte kroužky cibule,

80 ml limetkové šťávy

dozlatova 15 minut, občas promíchejte.

zbytkem krutonků a slaniny a těsně před

2 lžíce hnědého cukru

Vyndejte a nechte vychladnout. Suroviny

podáváním posaďte doprostřed pošírované

1 citronová tráva (bílá část),

na zálivku prošlehejte. Saláty a avokádo

Většinu krutonků a slaniny, salát a 2/3

vejce. Osolte a opepřete.

nakrájená najemno
2 malé červené chilli papričky,
nakrájené najemno
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pažitka, nasekaná nadrobno

rozdělte do misek, přelijte zálivkou, přidejte vločkové krutonky a ozdobte pažitkou.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA DVOŘÁČKOVÁ
NÁDOBÍ ZAPŮJČILY FIRMY: POTTEN&PANNEN STANĚK, SUPERSTORE OC DBK 4. PATRO

na kostičky

Správná příchuť! Saláty bývají střídmé na chuť,
a tak se nabízí dodat jim tu svou oblíbenou. V tomto
Ceasar salátu ochutnáte vločkové krutony. Skvělé!

albert.cz
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sezona

Salát s fenyklem, jablky, ředkvičkami, polníčkem a vejci
PRO 4–6 OSOB | HOTOVÝ ZA 20 MINUT | VELMI SNADNÝ

NA SALÁT

NA ZÁLIVKU

ky fenykl a ředkvičky a přidejte je do mísy

2 jablka Granny Smith, zbavená jadřince

2 lžíce olivového oleje

k jablku. Uvařte vejce natvrdo. Mezitím

šťáva z ½ citronu

1 lžička dijonské hořčice

si připravte zálivku: prošlehejte všechny

2 malé fenykly, nejlépe s lístky

1 lžička sherry octa

suroviny, osolte a opepřete. Vejce nakrájejte

sůl a mletý pepř

na čtvrtky. Natrhejte polníček a spolu s pe-

+ na ozdobu
4–5 středních ředkviček

kanovými ořechy ho přidejte do mísy. Salát

hrst polníčku, bez kořínků

Jablka nakrájejte na tenké plátky, ty rozkrá-

promíchejte se zálivkou, posypte koprem

4 vejce

jejte na nudličky, silné asi jako sirky. Dejte

a nakrájenými fenyklovými lístky, navrch

hrst čerstvého kopru, nasekaného

je do mísy a zakapejte citronovou šťávou,

rozdělte vejce, podle potřeby ještě dochuťte

hrstka pekanových ořechů

aby nezhnědly. Nastrouhejte na tenké plát-

solí, pepřem a podávejte.
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Salát pak choi s krutonky
PRO 4 OSOBY | HOTOVÝ ZA 25 MINUT | SNADNÝ

NA KRUTONKY
100 g plátkových mandlí
30 g cukru
50 g sezamových semínek
NA ZÁLIVKU
45 g cukru
60 ml oleje z hroznových semínek
2 lžíce rýžového octa
2 lžíce sójové omáčky
6 jarních cibulek, najemno 			
nasekaných
3 saláty pak choi, nakrájené
Troubu předehřejte na 180 °C. Mandle
nasypte na plech a pečte je 7–10 minut
v troubě dozlatova. Dejte stranou. Cukr
nechte rozpustit v rendlíku. Jakmile je
tekutý, vsypte mandle a ihned promíchejte, aby se dobře obalily. Přidejte
sezamová semínka a rychle míchejte,
aby se rovnoměrně nabalila na mandle
a nespálila se. Přendejte na talíř a nechte vychladnout. Ve stejném rendlíku
přiveďte k varu cukr, olej, ocet a sójovou
omáčku na zálivku, míchejte, dokud se
cukr nerozpustí. Sundejte z plotýnky
a vmíchejte cibulku – zálivku můžete
použít teplou i vychladlou. Nakrájený
salát dejte do velké mísy a promíchejte se zálivkou. Těsně před podáváním
přidejte připravené krutonky.
albert.cz
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Saláty pěstované
hydroponicky
v květináči obsahují
více vitaminů
a minerálních
látek.

Vyberte si svůj
oblíbený!

Křehký salát
dolce verde se
hodí třeba do
sendvičů.
Little gem, česky
„malý drahokam“,
přesně tak chutná.

Lollo rosso je
oblíbený pro lehce
nahořklou chuť.

Kadeřavý
lollo biondo
je ozdobou na
každém talíři.

Ledový salát,
lehce stravitelný
a křupavý

Bez římského
salátu by nebyl
Caesar salát
ten pravý.
Pak choi, druh
čínského zelí,
výborný dušený či
smažený
v asijské kuchyni.
54
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Červený little
gem je křehký
a velmi chutný.

Hlávkový salát
patří mezi
nejoblíbenější.

SALÁT V

Asijskem STYLU

Steak:
1 rump steak
sůl, pepř
olivový olej
Steak osolte, opepřete a potřete olivovým
olejem. Orestujte z každé strany 2 minuty
a vložte do předem vyhřáté trouby na
150 °C na 6–8 minut. Hotový steak nechte
odpočinout a nakrájejte na tenké plátky.

Dresink na salát:
šťáva ze dvou limetek
2 lžíce rybí omáčky
2 lžíce ponzu omáčky (nebo sojové)
2–3 lžíce sladké chilli omáčky
1 stroužek česneku
1 cm nastrouhaného zázvoru
3 lžíce tahini pasty
Smíchejte vše dohromady.

Salát:
koriandr, máta
4 hrsti mladého kadeřávku nebo polníčku
100 g edamame (mražené uvařit 3–5 min.)
3 karotky nastrouhané škrabkou na
brambory
1/2 žluté kapie

2 chilli papriky
1 stonek citronové trávy
1 zralé mango
2 jarní cibulky
3 lžíce opraženého bílého sezamu
opražené kešu ořechy

Zeleninu pokrájejte a smíchejte dohromady s kadeřávkem, poklaďte masem,
posypte kešu, posekanými
bylinkami a sezamem
a podávejte se zálivkou.

Bylinky jsou pro Vás pěstovány na Znojemsku
v jednom z nejmodernějších skleníku v Evropě.
Více informací naleznete na bylinky.cz
inzerce_Albert.indd 1

3/2/16 1:17 PM

Kvalita a tradice ze Semic

www.bramko.cz

VLASTNÍ PRODUKCE
INTEGROVANÉ ZPRACOVÁNÍ
ZÁZEMÍ VELKÉ SPOLEČNOSTI

když Dita P.

Když Dita P.

... nemůže být bez brownies
Jsou takové chvíle, kdy si říkám: Je čas na brownies.
Té zvláštní často přeslazené pochoutky, která se
rozplyne na jazyku, a já si vzpomenu na Ameriku.
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když Dita P.
Klasické brownies

2–3 minuty problublávat dozlatova. Pak pe-

Rumové brownies s rozinkami

kany přesuňte na plech vyložený pečicím
PRO 8 OSOB | HOTOVÉ ZA 55 MINUT | SNADNÉ

papírem a nechte je zchladnout. Nasekejte

PRO 8 OSOB | HOTOVÉ ZA 65 MINUT | SNADNÉ

je nahrubo a odložte stranou.
400 g tmavé čokolády, nasekané

Troubu předehřejte na 160 °C. Čokoládu

80 ml rumu

280 g másla

a máslo dejte do rendlíku a na mírném pla-

75 g rozinek

350 g hnědého cukru

meni za stálého míchání nechte rozpustit

2 lžíce javorového sirupu

6 vajec

dohladka. Chvilku odstavte, aby čokoláda

400 g tmavé čokolády, nasekané

150 g hladké mouky

trochu vychladla. Cukr, vejce a mouku

185 g hladké mouky

dejte do mísy a smíchejte s čokoládovou

½ prášku do pečiva

Troubu předehřejte na 180 °C. Polovinu

směsí. Vmíchejte zbývající čokoládu a těsto

165 g krupicového cukru

čokolády a máslo dejte do rendlíku a na

vlijte do pekáčku 20×30 cm vyloženého pe-

25 g kvalitního kakaa, plus trocha navíc

mírném plameni za stálého míchání ne-

čicím papírem. Pečte 40–45 minut. Nechte

chte rozpustit dohladka. Chvilku odstavte,

v pekáčku vychladnout.

aby čokoláda trochu vychladla. Cukr, vejce

Připravte si karamelovou polevu. Na mír-

na ozdobu
2 vejce
180 ml mléka

a mouku dejte do mísy a smíchejte s čoko-

ném plameni rozpusťte v rendlíku máslo.

125 g másla, rozpuštěného

ládovou směsí. Vmíchejte zbývající čoko-

Postupně za stálého míchání vsypte cukr.

1 lžička vanilkového extraktu

ládu a těsto vlijte do pekáčku o rozměrech

Pak přidejte kukuřičný sirup, kondenzo-

20×30 cm vyloženého pečicím papírem.

vané mléko a sůl a zvyšte plamen. Vařte

Troubu předehřejte na 160 °C. Rum

Pečte 30–35 minut. Nechte vychladnout,

zhruba 15 minut do zhoustnutí, občas

a rozinky dejte do rendlíku a na středním

nakrájejte na kousky a podávejte.

promíchejte. Sundejte z plotýnky, vmíchej-

plameni přiveďte k varu. Přidejte javorový

te kakao a přelijte přes brownies. Posypte

sirup a polovinu čokolády, míchejte, dokud

pekanovými ořechy a dejte alespoň na

se čokoláda nerozpustí.

Pekanovo-karamelové brownies

2 hodiny do lednice ztuhnout. Nakrájejte
na kousky a podávejte.

PRO 8 OSOB | HOTOVÉ ZA 55 MINUT | SNADNÉ

Mouku, prášek do pečiva, cukr, kakao,
vejce, mléko, máslo, vanilku a zbývající
čokoládu dejte do velké mísy
čokoládou z rendlíku. Směs

140 g másla

rozdělte do 4 těžších pánví

350 g hnědého cukru

o objemu 500 ml, dejte na vel-

4 vejce

ký plech a pečte 20–22 minut,

105 g hladké mouky

nebo dokud není brownies na

NA PEKANOVÉ OŘECHY

dotyk pružné. Brownies můžete

220 g krupicového cukru

také upéct v pekáčku

2 lžíce vody

o rozměrech 20×20 cm, vyma-

120 g pekanových ořechů

zaném a vyloženém pečicím

1 lžička vločkové soli

papírem. Pečte 55 minut až

NA KARAMELOVOU POLEVU

1 hodinu a nechte pak v pekáč-

220 g másla

ku vychladnout. Nakrájejte na

175 g hnědého cukru (lépe tmavšího)

kousky a podávejte.

250 ml světlého kukuřičného sirupu
400g konzerva kondenzovaného mléka
1 lžička vločkové soli
1 lžíce kvalitního kakaa, prosátého
Nejdřív si připravte pekanové ořechy. Cukr
a vodu dejte do rendlíku a nechte na středním plameni rozpustit, trvá to asi 4 minuty.
Přidejte pekanové ořechy a sůl, promíchejte, aby se ořechy obalily, a nechte ještě
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Ano, i ty klasické
jsou hodně
sladké. Ovšem
i při posledním
soustu vím, že je
to správně.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA DVOŘÁČKOVÁ
NÁDOBÍ ZAPŮJČILY FIRMY: H&M HOME, BUTLERS, NÁBYTEK SPOMYŠL

a smíchejte s rozpuštěnou
450 g tmavé čokolády, nasekané

Brownies je láska. Plnohodnotná rozkoš,
kterou můžou další ingredience jen vršit.
Rozinky, ještě víc čokolády...

albert.cz
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reportáž

Naše
špekáčky
Že „máme rádi špekáčky“, je tak trochu
náhoda. Náhoda už ovšem není, že firma
Rýznar z Horních Studének své farmářské
uzeniny vyrábí opravdu hodně dobré.

D

obře vybrané maso je nachystané už od včera. Stačí
počkat, nebo spíš hledět, jak to krásně běží a můžeme pověstné farmářské špekáčky třeba napíchnout
na klacek a opéct si je na ohníčku hned před firmou

Rýznar. No, nevím, jestli nám to projde.
Špekáčku je právě hezkých 125 let. Poprvé se zjevil vlastně jako

Kutrem to začíná

atrakce na Jubilejní zemské výstavě v roce 1891. Tím jeho role měla

U pořádného stroje, kterému řezníci říkají kutr, stojí pan Wonke.

skončit. Jenže Pražané a pak celá zem ho nedali. Stal se natolik ob-

Pochybuju, že myslí na nějakou historii špekáčku. Vhazuje do té

líbeným, že ho začal vyrábět každý pořádný uzenář. Časem si tedy

mašiny nejdřív hovězí maso, pořádně ho rozemele a už v téhle

trochu pověst pošramotil, ale zvedl se z oprávněného zapomnění

chvíli k němu sype mořskou sůl a kdejaké koření. Pak teprve přidá

a je u dobrých uzenářů zase zpátky. Tedy i u Rýznarů. I ti samozřej-

předemleté vepřové maso a další přísady. Jsme ve střehu.

mě vědí, že vyrábějí podle ryze české receptury, a špekáček je český

„To buďte v klidu,“ řekne šéf firmy Jiří Rýznar. „Žádnou sóju,

originál, zapsaný v seznamu „zaručených tradičních specialit“,

škrob nebo kdovíjaké přísady do špekáčku ani do našich dalších

který registruje Evropská komise.

výrobků rozhodně nepřidáváme.“ Mluvili jsme o tom před chvílí
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Vlevo na protější straně: I když sněží, mají Rýznarovy krávy
svobodný výběh a kvalitní krmení.
Absolutně čerstvé špekáčky převáží Jiří Rýznar mladší z udírny
do chladírny.
Na této straně: Provázkem úhledně rozdělené špekáčky se
pověsí na tyč a na stojanu vjedou do udírny.
Maso na špekáčky se nakrájí a naváží den předem.
Kutr míchá, mele a spojí vše s dobrým kořením a mořskou solí.
Zručnost a rychlost – to je třeba při vázání špekáčků.
Rýznarovy špekáčky znají i zákazníci prodejen Albert.

a pan Rýznar vypadal pyšně a taky rozhodně. I proto nám připo-

šikovnost paní Poislové s provázkem v ruce. Neuvěřitelně rychle

mněl narozeniny špekáčku, když říkal: „My se vracíme k tradicím,

dělí dlouhého růžového hada do 5 až 7 centimetrových dílků. Už

k poctivé práci, zajímá nás kvalita, pak kvalita a zase kvalita.“

jsou to pěkné růžové špekáčky. Pověsí je na hůlky, které upevní

Hovězí i vepřové maso pochází z jejich vlastního chovu hovězího

do vozíku. Špekáčky čeká příjemná sauna.

FOTO: ARCHIV FIRMY A MAREK BARTOŠ

i vepřového dobytka. Maso také nakupují, ale jen od velmi pečlivě
vybraných českých chovatelů. Pan Rýznar, jeho žena, syn i dcera

Ohřát a ochladit

pracují ve firmě. A ta není malá. Hospodaří na skoro 600 hektarech.

Teprve teď se špekáček krásně rozvoní. V udírně si užije kouře

Když je „dílo“ hotové...

z dobrého dřeva, pak přijde rychlá a hodně studená sprcha, díky
které mu zůstane pěkně hladká, nezvrásněná „pleť“. Hodina dvě

... a to se právě teď stalo. Té obrovské růžové okořeněné směsi

v chladírně z něj udělá tu naši českou pochoutku, aby se pak

masa – a toho je 95 % – se skutečně říká dílo. Uzenář pan Wonke ho

zabalila do fólie s ochrannou atmosférou a pak už jen cedulka:

veze do „narážky“, pořád vychlazené na nejvíce 12 °C. To už se zá-

Farmářské špekáčky. To vše za tři krátké hodiny.

rodku špekáčků ujímají lidské ruce. A taky stroj, do kterého se dílo
vloží, aby ho narazil do hovězích střev. Dlouhého „hada“ se ujímá

Rýznarovy špekáčky jsou v celém okolí hodně oblíbené. Znají je
i zákazníci prodejen Albert.
albert.cz
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napsali jste

Rejstřík

ěsíce

dop is m

Hlavní jídla

Slova chvály na váš magazín jsou již zbytečná, Vy už potřebujete jen Řád zlaté
vařečky. Mnohokrát děkujeme za každoměsíční inspiraci. Naposledy nás a hlavně mě
inspirovala jídla pro děti, protože moje starší dcera není moc zdatný jedlík. Jen občas,
to když je pro ni jídlo atraktivní, slupne ho hned. Anebo když si jídlo uvaří sama, jako
z receptu na vaše domácí housky. Sama si je zaplétala a k úhledným bochánkům bylo
opravdu daleko, ale snaha a radost z upečeného „krokouše“, jak mu začala říkat, byla
dvojnásobná a hlavně, měla jsem jistotu, že k večeři si ho s chutí sní.
Mirka Havlíčková z Děčína

Králičí řízečky s bylinkovou majonézou
44
Králík v hořčičné omáčce
44
Kuličky z quinoy s citronem 15
Omeleta se slaninou
38
Pappardelle s králičím ragú
44
Sépiové těstoviny s citronovou strouhankou 12
Quesadilly s guacamole 13
Vepřové řízky s parmazánovou kaší
10

Polévky

Polévka z červené řepy 38
Tuřínová polévka s cizrnovými krutony 14

Saláty

Při velkém domácím úklidu jsem objevila

měl úspěch. Jediné, co nevyšlo, byl sirup

Albert magazín číslo 6/2005, takže více než

z pánve. Netušila jsem, jak dlouho ho

10 let staré číslo. K tomu jsem měla nejno-

mám nechat probublávat. V první chvíli

vější číslo vašeho magazínu, a ten rozdíl byl

vypadal v pořádku, ale pak z něj vystoupil

nepopsatelný. Staré číslo připomínalo časopis

tuk a uprostřed zbyla hustá hmota, která

Květy z roku 1973 nejen svou grafikou, ale

po upečení ztvrdla. Naštěstí chrup všech

i obsahem. Když jsem ho porovnala s ak-

konzumentů zůstal neporušen.

tuální verzí, rozhodla jsem se, že musím

Alena Ševčíková z Prahy

současnou podobu Albert magazínu velmi
pochválit. Ušel dlouhou cestu a rozhodně

Váš časopis mi nosí dcera. Abych nemuse-

k lepšímu. Je to graficky hezky zpracované,

la schovávat celý časopis, začala jsem si

zajímavé čtení se spoustou opravdu lákavých

recepty, které mne zaujaly, vystříhávat

a hlavně realistických receptů, kde si každý

a lepit do velkého sešitu. Tak mám origi-

najde to své. Jen tak dál!

nální kuchařku – Albertovy recepty. Tako-

Martina Kočárníková

vou kuchařku nikde nekoupíte. Mám tam
recepty, které jsem vyzkoušela, a další chci

Každý rok máme plný sklípek jablek. Proto

vyzkoušet. Už mám vylepené 3 sešity.

táta čas od času zavelí: Udělejte štrůdl!

Poslední číslo mne moc potěšilo. Domácí

Zase štrůdl?, řeknu si, existuje přece tolik

houstičky jsme hned vyzkoušeli a jsou

koláčů, muffinů a dalších možností využití

boží. Nedávno jsem si koupila palačin-

jablek v kuchyni, tak proč se omezovat jen

kovač. Recepty na různé druhy palačinek

na štrůdl! V tom ovšem táta zabodoval:

jsem si taky vystřihla a přidala k palačin-

„Nebo třeba koláč, v magazínu Albert nějaký

kovači. Jdu si koupit další sešit, protože

byl...“ Našla jsem ho na stránce Když Dita

Albert – to stojí za to.

P.... Hned jsem se do něj pustila. Výsledek

Jarka Hofmanová z Prahy

Caesar salát s krutony z ovesných vloček 50
Lyonský salát 
50
Salát s fenyklem, jablky, ředkvičkami, polníčkem
a vejci 52
Salát s hroznovým vínem, avokádem a rukolou 50
Salát pak choi s krutonky 53
Thajský nudlový salát 
50

Sladká jídla, dezerty a nápoje

Granola38
Klasické brownies
58
Malinový džem s chia semínky
74
Nápoj s ananasem a šalvějí
22
Nápoj s citronem, bylinkami a okurkou
23
Nápoj s jahodami a bazalkou
22
Nápoj s malinami, citronem a mátou
22
Pekanovo–karamelové brownies
58
Rumové brownies s rozinkami
58
Vafle s kokosovým karamelem
38

Malá jídla a pochoutky

Cuketová pomazánka 39
Dip z arašídového másla a medu 26
Dip z mrkve a červené čočky 26
Hummus 26
Hummus z avokáda s kořením Dukkah 37
Chřest v sušené šunce
38
Italská pomazánka 39
Listové koláčky s rajčaty a chorizem
30
Listové kostky s houbami, šunkou, sýrem a vejcem 30
Listové kousky s cibulkou a modrým sýrem
30
Listová pizza s brambůrky, rozmarýnem
a mozzarellou 30
Listové placky s červenou řepou a kozím sýrem 30
Pomazánka ze sladkých brambor 39
– vegetariánské

VYHRAJTE PLNÝ KOŠÍK OD ALBERTA
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. Tentokrát ho získává Mirka Havlíčková.

V příštím čísle, které vychází 4. 5. 2016, najdete: Oslava jara – Sladkosti z bylinek - Hamburgery
albert.cz
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Dopřejte svému psovi

dobrodružství

Soutež

Pravidla
P
ravidla ssoutěže:
outěže:
1. Nakupte výrobky Purina pro psy (Adventuros a Friskies) alespoň za 200 Kč.
2. Pošlete fotograﬁi vašeho dobrodružného psa na dobrodruzstvi@advenio.cz společně s číslem účtenky, datem nákupu,
Vašimi údaji: jméno, příjmení, ulice, č. popisné, město, PSČ a mobilním telefonem. Do předmětu zprávy uveďte „Dobrodružný pes“.

3. Výhru v hodnotě 2 000 Kč získá 100 nejoriginálnějších fotograﬁí!
4. Soutěž probíhá od 6. 4. 2016 do 17. 5. 2016
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Friskies kapsičky
pro aktivní psy

křížovka
POMŮCKA:
EFÉT,
MEKA,
OLEIN

DOMÁCKY
KATEŘINA

ESTER
KYSELINY
OLEJOVÉ

TOUŽEBNÝ
CÍL
(KNIŽNĚ)

BALENÍM
VYTVOŘITI

NÁZEV
ZNAČKY
POLOMĚRU

DESET
DESÍTEK

AVŠAK

ŠACHOVÝ
VELMISTR

INICIÁLY
HERCE
VETCHÉHO

KORÁLOVÝ
OSTROV
ZNAČKA
STRONCIA

CHYTRÝ
ČLOVĚK

2. DÍL
TAJENKY

DRUZÍ
PILOTI

TVÁŘE

ITALSKÝ
ŠLECHTICKÝ
ROD

NA KTERÉM
MÍSTĚ
OKRESNÍ
VOJENSKÁ
SPRÁVA
LATIN. „K“

1. DÍL
TAJENKY

TROPICKÝ
STROM

DRAVÝ
PTÁK

CUPITAT

VYDÁNÍ

KILOGRAMY

TROPICKÁ
CHOROBA

A TAKÉ NE

ZDE

SPÍNACÍ
POMŮCKA

KŘIČET

Tajenku zašlete do 15. 4. 2016 na adresu: SLOVESNÉALBERT v kuchyni, Ortenovo náměstí 29a,
HO DÍLA
170 00 Praha 7, nebo ji vyplňte do formuláře
na www.albert.cz/tajenka. Vylosovaný
luštitel obdrží poukázku na jednorázový
nákup v síti prodejen Albert v hodnotě
ÚSLUŽNOST
300 Kč. Výherkyní z minulého čísla je
SYNTEHana Herzogová z Ústí nad Labem.
TICKÉ

POPĚVEK

DOMÁCÍ
PŘEŽVÝKAVEC

STŘEŠNÍ
LEPENKA
ANGLICKÁ
JEDNIČKA

STYL
JAMAJSKÉ
HUDBY

PAPOUŠEK
SLOVENSKY
„ODE“
KÓD
OMÁNU

DOMÁCKY
OLGA

NEODBORNÍK
NĚKDEJŠÍ
TUK

PROUD
(BÁSN.)

RÁJ

SLOVENSKY
„AKR“

DOMÁCKY
ARNOŠT
ŘÍMSKÁ
PuzzlePuzzle
13 (Medium,
13 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.57)0.57)
ČTYŘKA

SLOVENSKY
„AR“
NÁZEV ZN.
PuzzlePuzzle
14 (Medium,
14 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.45)0.45)
15 (Medium,
15 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.53)0.53)
FLUORU PuzzlePuzzle

6 56 25 92 89 48 74 37 13 1

8 98 49 14 71 37 53 65 26 2

3. DÍL
TAJENKY

3 73 17 61 26 52 85 48 94 9
1

31 63 56 45 74 97 29 82 8

9 49 54 85 68 26 12 71 37
4 24 92 79 57 85 38 13 61

NÁSEP

7

7

6

67 36 23 92 19 41 84 58 5

5 15 81 48 34 63 26 92 79 7

17 61 46 84 28 32 53 95 9

3 93 89 78 57 65 16 21 42 4

DOMÁCKY
2 52 45
ANETA
8 78 17

3

2 82 78 37 13 91 69 56 45 4

KOZÁCKÝ
VELITEL

94 39 13 71 87 68 6
21 42 94 69 36 53 5

9 49 54 35 63 76 27 12 81
6 36 23
ČLEN
1 81 38
ATHÉN.
SOUDNÍHO
4 24 92
SBORU
5 65 76

PuzzlePuzzle
16 (Medium,
16 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.49)0.49)

Puzzle
25 (Medium,
difficulty
rating
0.58)
Puzzle
25 (Medium,
difficulty
rating
0.58)

5 5

9 9
1 1

4 4
2 2

5 5

2 2

1 1

4 45 5

3 3

1 1
5 5

5 95 79 27 82 18 31 43 64
6 63 3
4 45 5
2 82 38 73 47 64 56 15 91

7 7
4 4

1 1

2 2

6
5 5

9 9
8 8

8

2 27 7

5 57 7

61 56 25 32 93 79 47 84 8

3 43 24 82 68 76 17 91 59 5
7

87 98 59 45 14 61 26 32 3

6 96 79 37 13 21 52 85 48 4
5 35 13 41 74 87 98 69 26 2
8 28 42 94 59 65 36 73 17

63 96 49 54 75 27

2

9 59 65 16 81 48 24 32 73 7

59 75 37 83 68 16 1

2 12 81 78 97 39 43 54 65 6

17 21 82 48 94 39 3

PuzzlePuzzle
17 (Medium,
17 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.49)0.49)

4 74 37 63 26 52 85 18 91

9

PuzzlePuzzle
18 (Medium,
18 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.59)0.59)

31

3

6 76 17 31 83 48 24 92 59 5

4 34 13 91 89 68 56 75 27

2

9 59 45 64 26 12 71 37 83 8

87 58 15 21 32 93 49 64 6

8 28 32 93 59 75 17 61 46 4

7

SUDOKU

6

2 62 36 53 75 97 19 81 48 4

7

9

1

2 92 59 15 41 84 68 76 37

PuzzlePuzzle
22 (Medium,
22 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.58)0.58)

51 35 73 27 62 46 84 98 9

71 97 89 48 24 62 36 53 5

47 64 56 35 23 92 89 18 1
3

1 1

PuzzlePuzzle
23 (Medium,
23 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.55)0.55)

8 98 69 36 43 54 15 71 27

2

PuzzlePuzzle
24 (Medium,
24 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.48)0.48)

6 86 28 72 57 15 91 39 43 4

6 46 24 12 91 89 38 53 75 7

1

21 52 65 86 78 37 93 49 4

7

97 49 84 68 36 53 25 12 1

9 89 78 57 35 43 14 61 26 2

4 74 37 13 21 92 59 85 68 6

1

51 35 23 42 94 89 78 67

5

2 52 75 87 18 31 43 64 96 9

5 75 97 19 31 63 26 42 84 8

82 18 61 96 49 4

6 16 41 54 95 29 72 37 83 8

2 12 81 48 74 57 65 96 39 3

9 39 83 48 74 67 26 12 51

3 43 64 96 89 28 72 17 51

1 17839378 459333245

63 76 27 12 51

2 62 16 41 54 95 89 78 37

3

5

74 97 89 18 31 53 25 62 6
7 67 96 29 32 43 84 58 15 1
4 64 16 51 25 72
Vylosovaný luštitel obou sudoku obdrží poukázku na jednorázový nákup v síti45 prodejen
Albert
15 61 96 49 24 72 37 83 8
3 83 28 92 59 15 61 46 74 7
8 28 52 35 93 49
5
4
5
1
4
7
1
6
7
8
6
9
8
2
9
3
2
3
9 39 73 67 16 81
3
2
3
8
2
6
8
7
6
5
7
9
5
4
9
1
4
1
v hodnotě 300 Kč. Výhercem z minulého čísla je Věra Pýchová z Kosmonos. Zasláním tajenky
Generated
Generated
by http://www.opensky.ca/sudoku
by http://www.opensky.ca/sudoku
on Thu
on Thu
JanJan
15 23:42:30
15 23:42:30
2015
2015
GMT.
GMT.
Enjoy!
Enjoy!
nebo řešení sudoku dáváte souhlas se zpracováním svých údajů pro marketingové účely.
Řešení z minulého čísla.

Puzzle
28 (Medium,
difficulty
rating
0.56)
Puzzle
28 (Medium,
difficulty
rating
0.56)

6

5

37 83 98 9
14 61 76 7
48 54 25 2

albert.cz

Puzzle
27 (Medium,
difficulty
rating
0.45)
Puzzle
27 (Medium,
difficulty
rating
0.45)

1

vepište
6 46 14 91 39 53 85 78 27 2
5 Do
45 84každého
68 36 13 71 políčka
27 92 9
3 13 81 7jednu
8 97 69 5číslici
6 45 24 2
9 79 27 62 56 35 43 84 18 1
3 53 25 72 67 86 48 94 19 1
1 31 93 89 68 56 45 24 72 7
od
1
do
9
tak,
aby
se
číslice
neopakovaly
4 54 85 18 71 27 92 69 36 3
8 98 49 34 13 51 25 62 76 7
4 84 78 27 12 91 39 53 65 6
1 31 63 46 94 89 78 27 52 5
6 v16žádném
71 27 92 49 řádku,
34 53 85 sloupci
8
5 65ani
26 42
74 37 83 18 91 9
v žádném
819 (Medium,
9 9Puzzle
86 difficulty
6
PuzzlePuzzle
19 (Medium,
difficulty
ratingrating
0.56)0.56)
Puzzle
20 (Medium,
20 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.53)0.53)
PuzzlePuzzle
21 (Medium,
21 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.47)0.47)
z devíti vyznačených menších
čtverců. Obě
6 96 59 25 42 84 78 17 31 3
2 62 86 58 15 71 97 49 34 3
6 46 84 78 27 32 93 59 15 1
6
4 14 31 93 69 764
87 284
52 5
1 31 73 47 94 29 82 58 65 6
9 79 37 13 61 56 85 48 24 2
správně vyřešená sudoku
(stačí první
2 72 87 38 53 15 41 94 69 6
9 49 54 85 38 63 26 72 17 1
2 52 15 41 94 89 78 37 63 6
7 27 42 84 98 69 56 35 13 1
6 řádek
96 19 21 z
82 každého)
58 45 34 73 7 zašlete
8 38 43 do
64 1615.
71 4.
27 92016
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9 9
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formuláře
4 4 3 3
1

3 3
9 9

27 42 54 15 91 69 36 83 8

8 18 51 35 63 76 27 92 49 4

6 6

7 78 81 1

2 2
8 8

3 31 1

8 8

3 3

7

6 6
7 7

6 68 82 2

Puzzle
26 (Medium,
difficulty
rating
0.48)
Puzzle
26 (Medium,
difficulty
rating
0.48)

8

1

82 18 51 95 49 74 7

Řešení z minulého čísla: VŠESTRANNÉ V KUCHYNI,
ELEGANTNÍ9 NA
STOLE.
3 63 96 89 28 42 14 51 75 7
29 62 46 54 75 87 18

4 4

BIBLICKÁ
HORA

SLABIKA
SMÍCHU

VLÁKNO

ZÁŘE

POTÉ

HÁJOVÁ
BYLINA
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“Morava rodí krásné ženy a dobré víno
odjakživa. A teď, když v Olomouci
vyšlechtili první plísňový sýr, nechybí
mi tu už vůbec nic.”
Václav Postránecký

www.olma.cz

1-2-3

HOTOVO

Staňte se snadno

a sami generálem
ve vaší vlastní

I Like!

kuchyni!

200 ˚C

v troubě

2,5 min.

10 min.

Nejlépe chutnají ohřáté
900W

mikrovlnce

nebo
jen tak,
rozmrazené

Rychle a chutně
doma, na chatě, na výletě...
nebo třeba na koleji :)

Kuřecí

mini řízečky
stehýnka

stripsy

hmmmm...

to musíte ochutnat

Tepelně připraveno

Výhradní distributor
pro ČR:

mňam...

NO
VI N

KA

Dobrý uvnitř,
dobře s ním, !
dobře po něm
lahodná chuť
smetanového krému,
čokolády a lískových oříšků.

nyní ve skvělé
kombinaci s barevným
čokoládovým dražé.
K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

M7_ZOT_INZ_Top_Cup_Albert_183x111,5_CZ_V03.indd 1

17.3.2016 11:34:45

Ochutnejte naše

NOVINKY

Mrož Merun
ky
a Pegas Premium 3 Choco!

inzerce_PRIMA_Albert_2016.indd 1

2.3.16 14:28

Kostici_U_potoka_inzerce_Albert_183x115_5.indd 1

Hello Joy vizual do Albert magazinu183x111,5 v03.indd 1

02/03/16 17:06

03.03.16 9:17

30%

PLOŠNÁ
SLEVA
na celý
sortiment
Leifheit

Leifheit_ALBERT-183x111mm_final.indd 1

3.3.2016 14:47:03

NOVINKA

VONNÉ PERLIČKY
AŽ

12 TÝDNŮ
SVĚŽEJŠÍ VŮNĚ*

1.
2.

3.

ZDRAVĚJŠÍ VLASY

PARTNER PROJEKTU

ORBIT POMÁHĚÁVY
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Kaiserka
multicereální
Poctivé
a oblíbené pecivo
z prvotrídních
surovin.

Naše produkty najdete ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

www.profrost.cz

k
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ř
ě
v
pro ita
kval

Ilustrační foto.

CZ

Mini
í
balen
400g

Gothajský
salám

11E9S

To nejlepší
od řeznických mistrů
z Poličky.

S tradiční jemnou vůní
i lahodnou šťavnatou
chutí.

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

sladká tečka

Nejrychlejší džem

Bude to jako v pohádce: můžete dostat chuť na čerstvý
džem třeba uprostřed noci. A za pět minut už bude hotový.
Nejen to – taky strašně dobrý a zdravý.

Malinový džem
s chia semínky
NA 1 SKLENIČKU | HOTOVÝ ZA 5 MINUT | SNADNÝ

Struktura chia džemu se vám může
zdát trochu nezvyklá. Pak ho
můžete nechat odpočinout přes noc
v lednici a ráno znovu rozmixovat
úplně dohladka.

2–4 lžíce tekutého medu
250 g malin
2 lžíce chia semínek
2 lžíce vlažné vody
½ lžičky vanilky
Do mixéru vložte nejdříve med
a pak všechny ostatní suroviny.
Pokud máte jen mražené maliny,
nechte je před tím povolit. Rozmixujte, ochutnejte, případně podle
chuti doslaďte medem. Přendejte
do skleničky a nechte v ledničce

Léto už teď!
Léto je tedy trochu v nedohlednu,
ale jen zdánlivě. Dokážeme vám ho
přiblížit čerstvým letním ovocem už
nyní. V prodejnách Albert určitě najdete
připomínku, že krásné teplo přece jen přijde
v podobě čerstvých malin, borůvek, ostružin
a rybízu. Máte se na co těšit!
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FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

„usadit“ nejméně jednu hodinu.

VYHRAJTE

za

„rozmazlovací“
víkend
PRO SEBE A SVOU
KAMARÁDKU

ilustrační foto

ZA NÁKUP 1 ks
NESCAFÉ GOLD Original 200 g,
NESCAFÉ GOLD Crema 200 g nebo
NESCAFÉ GOLD Barista 180 g
a poslání SMS se sloganem
Soutěž platí od 23. 3. - 19. 4. 2016.
Více informací na www.nestle.cz

17.000 Kč

SKVĚLÉ POLOHY
DÁVAJÍ SKVĚLÁ VÍNA
Vína vyrobená z hroznů z nejlepších
vinařských tratí moravských vinic.

Nenechte si ujít ten
pravý pocit
z Moravy.

www.vinarstvibreclav.cz

