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Milí čtenáři,
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ostrov k dubnovým receptům blízko.
Sladká tečka přidá recepty na výtečné dezerty s jahodami i nápad
na veselé kraslice.
Velikonoční speciál od Albertu je tu!
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INSPIRACE

VELIKONOCE BUDOU ORIGINÁL
nejen s veselými vejcouny
Zapomeňte na nudná vajíčka a dejte letos svým kraslicím doslova duši. Veselí vejcouni
nenechají nikoho mračit se. Vtip může mít stejně i váš velikonoční stůl. Ozdobte klasickou
jarní kytici originálně mrkvemi a jarní úklid tentokrát zkuste ekologicky s přírodními
čističi. Plýtvání zkrátka odzvonilo, tak buďte moderní a mějte radostné Velikonoce.

Spící víly

Připravte vajíčka, která doslova usnou v košíku.
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JAK NA TO:
1. Vajíčka s hnědou skořápkou
povařte ve vroucí vodě 9 minut
natvrdo a nechte vychladnout.
2. Poté jim černým tenkým
lihovým fixem namalujte spící
obličeje.

3. Z
 drobných sušených nebo
čerstvých květů vytvořte
věnečky, které vzadu
připevněte pomocí tavné
pistole. Vajíčka použijte
pouze jako dekorace.

Fotografie: Petra Novotná / Foodstyling: Petra Novotná / Decorstyling: Eva Justichová
Text: Bára Mosorjaková Nosková

INSPIRACE

Aby zůstaly tulipány co
nejdéle krásně čerstvé,
přidávejte do sklenice
s vodou také kostky ledu.

Hody, hody,
stačí t ocha vody
Vtip a nápad může mít i jarní květina na velikonočním
stole. V Albertu koupíte tulipány ve všemožných barvách.
Na mrkvovou kytici potřebujete jen větší průhlednou vázu,
svazek karotky s pěknou zelenou natí a tulipány. Do vázy
střídavě vkládejte mrkve s květinami a dolijte čerstvou
studenou vodu.
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INSPIRACE

VELIKONOČNÍ
VEJCOUNI
10

kusů

8

40
min

SUROVINY:
10 vajec s bílou skořápkou
250 ml horké vody, 70 °C
1 sáček tekuté žluté barvy
na vajíčka
1 lžíce octa
1 lahvička černé tuše
nebo černý fix
bílý lak na nehty
červený lak na nehty

POSTUP:
1. Vajíčka povařte ve vroucí vodě 9 minut natvrdo.
2. V horké vodě rozmíchejte barvu na vajíčka
s octem. Vejce postupně naložte na
1 minutu do barvy. Po vyjmutí nechte zcela
oschnout na papírové utěrce.
3. Na vajíčka tuší nebo tenkým lihovým fixem
malujte různé smajlíky. Bělma očí
a jazyk vybarvěte lakem. Fantazii se meze
nekladou. Vajíčka použijte pouze jako dekorace.

INSPIRACE

Tip na lehcˇí va iantu

Na dokreslení obličejů použijte fixy.
Zapojte klidně malé pomocníky, u vymýšlení
„obličejíků“ se skvěle vyřádí.
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INSPIRACE

HŘEJIVÉ A UŠATÉ
balíčky pro koledníky
4

kusy

15

min

CO BUDETE
POTŘEBOVAT:
4 archy přírodního
balicího papíru A3

izolepa
2 hrsti vaty
4 ozdobné pentle nebo
přírodní motouz

POSTUP:
1. Ke kraji papíru v dolní
části vyskládejte
sladká překvapení pro
koledníky.

2. Papír zarolujte do válečku
okolo náplně. Zespodu jej
slepte izolepou, balíček
postavte a nechte si
náplní zatížit dno balíčků.
Nad náplní balíček svažte

lepidlo
kočičky nebo sušené květy
na ozdobu

pentlí nebo provázkem.
3. Do zbývajícího papíru
nad provázkem
vystřihněte hluboké V,
abyste získali ušatý tvar.

VELIKONOČNÍ SVÍCEN
Tvoření ze zbytků

1

kus

15

min

Pokud vám během velikonočních příprav zbudou prázdné
skořápky, prázdné plato od
vajíček a zbytky vosku ze starých
svíček, nevyhazujte je, protože
díky nim můžete vytvořit krásnou dekoraci na sváteční stůl.
Moderní je neplýtvat!
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CO BUDETE POTŘEBOVAT:
2 skořápky od vajec
4 čajové svíčky nebo zbytky
vosku ze svíček
1 spodní část plata na vajíčka
3 křepelčí vajíčka
květy na ozdobu

POSTUP:
1. Připravte si skořápky od vajec, které vám zbyly z vaření.
2. Pusťte se do přípravy svíček. Z čajových svíček vyberte vosky nebo
použijte zbytek vosků, které vám zbyly ze svíček. Vosk vložte do
zavařovačky a v ní ho ve vodní lázni rozpusťte. Pozor – vosk musíte
vždy rozpouštět v přichystané vodní lázni, ne přímo, aby nezačal hořet.
3. Vosk vlijte opatrně do skořápek a přidejte knot, který zbyl z čajových
svíček.
4. Skořápkové svíčky dejte nahodile do obalu na vajíčka a dozdobte
skořápkami z křepelčích vajíček a kvítím. Ozdobte velikonoční stůl.

INSPIRACE

BAREVNÁ VAJÍČKA
s kloboučky
12

kusů

45
min

SUROVINY:
12 vajec
4 balení tekutých barev
na vajíčka, různé druhy
1 l horké vody, 70 °C
černý lihový fix
květy na ozdobu
tavná pistole

POSTUP:
1. Vajíčka povařte ve vroucí vodě
9 minut natvrdo.
2. Zvlášť v každé misce rozmíchejte
danou barvu v horké vodě. Do
každé barvy namočte na 1 minutu

3 vejce, užší stranou dolů a pouze
do „necelé” ½. Nechte oschnout na
papírové utěrce.
3. Na vajíčka domalujte obličeje podle
fantazie a nakonec pomocí tavné
pistole přilepte květy či další ozdoby.

Kloboucˇky jsou šik!
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INSPIRACE

SKOŘICOVÝ SPREJ

univerzál

p oti plísním

JARNÍ
ÚKLID
snadno
a eko

SUROVINY:
500 ml octa
2 lžičky tea tree oleje
4 celé skořice
POSTUP:
1. Suroviny promíchejte
a nechte v uzavíratelné
láhvi 3 dny odležet.

2. Přelijte do rozprašovače
a denně stříkejte
na napadená místa
v kuchyni či koupelně.

Čistota – půl zdraví.
Pokud si letos chcete
uklidit s pomocí
přírody a chemii
do domácnosti
nepouštět, máme
pro vás návody, jak
si připravit čisticí
prostředky doma
z ekologických
ingrediencí.

SUROVINY:
2 citrony
600 ml vody
200 ml octa
3 snítky čerstvého rozmarýnu
35 kapek tea tree oleje
esenciální olej, podle preference
POSTUP:
1. Z citronu nastrouhejte kůru a vsypte ji do
lahve spolu s vodou, octem a rozmarýnem.
Nechte 24 hodin odstát.
2. Tekutinu přeceďte do rozprašovače, přilijte
tea tree olejíček, případně pár kapek
esenciálního oleje pro oblíbenou vůni.

SBÍREJTE BODY NA

H

DNĚ

SNADNÝ ÚKLID

200 KČ = 1 BOD
10 BODŮ = KÄRCHER ODMĚNA ZA ZVÝHODNĚNOU CENU

12
03999_ALBERT_Velikonoce_2020_FOCENI_KV_Karcher_Topper_Stojan_584x200_V02.indd 1

Akce Kärcher platí ve všech hypermarketech Albert od 11. 3. do 21. 4. 2020 nebo do vyčerpání zásob
v jednotlivých prodejnách. Podrobnosti na stránkách www.albert.cz/karcher nebo u informací prodejen.
16.03.20 16:50

INSPIRACE

Jarní ZÁLIVKY:
PETRŽELKOVÁ
Když vám domů donese váš malý
koledník spoustu vykoledovaných vajec,
připravte si skvělý jarní salát s čerstvými
bylinkovými zálivkami.

300
ml

5

min

BEZ
lepku

SUROVINY:
2 hrsti čerstvé petržele i se stonky
¼ hrsti čerstvého kopru
¼ hrsti čerstvé pažitky
200 ml olivového oleje
50 ml citronové šťávy
1 lžíce medu
1 a ½ lžíce dijonské hořčice
sůl

POSTUP:
1. Bylinky vsypte do vyšší úzké
nádoby a přilijte olivový olej,
šťávu z citronu a přidejte
hořčici. Osolte.
2. Pomocí tyčového mixéru vše
rozmixujte dohladka.
3. Dresink lze skladovat
v uzavíratelné nádobě až 5 dní
v lednici.

pet

elková

ba alková

BAZALKOVÁ
250
ml

5

min

BEZ
lepku

SUROVINY:
1 hrst čerstvé bazalky
2 stroužky česneku
1 limeta
¼ lžičky soli
lžičky pepře
220 ml olivového oleje

POSTUP:
1. Bazalku nasekejte
najemno. Vsypte do
uzavíratelné nádoby,
přidejte rozmělněný
česnek, šťávu z limety,
sůl, pepř a olivový olej.

2. Promíchejte, uzavřete
a uchovávejte v chladu
až 5 dní.
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NOVINKY

VŠE NA
VELIKONOČNÍ
STŮL z Albertu

Se amové
ˇ
a solené tycinky
Jemně solené nebo se sezamem?
Křupněte si naše oblíbené tyčinky
v těchto dvou variacích. Jsou
vyladěny do dokonalosti a neobejde
se bez nich žádná pořádná oslava.

Velikonoce jsou jedním ze svátků,
kdy se sejde celá rodina. Připravte
plný stůl dobrot, který kromě slaných
a sladkých pochutin rozzáří také jarní
květiny z Tržnice u Alberta.

NÁM PROSTĚ NEODOLÁŠ :)

Belgické
p alinky
Variace kvalitní bílé, mléčné
a hořké čokolády s jemnou
náplní potěší všechny vaše
smysly. Jsou vyrobeny z kakaa
s certifikátem UTZ v belgické
čokoládovně s dlouholetou
tradicí.

ZAVŘETE OČI! PŘICHÁZÍME...
14

Kytice od Albe tu

NOVINKY

Přijďte si do Albertu pro krásné jarní řezané
květiny. V nabídce najdete tulipány, narcisy,
ale i minikarafiáty nebo růže.

DOMA SE VÁM KRÁSNĚ OTEVŘEME!

Vaflové
t ubicky
ˇ
Vychutnejte si trubičky
z křehkého vaflového těsta plněné
krémovou náplní ve třech příchutích
– lískooříškové, čokoládové
a vanilkové. Rozplývají se na jazyku
a jsou ideálním doplňkem odpolední
kávy nebo zmrzlinového poháru.

ROZPLYNEME SE NA JAZYKU!
15

TRŽNICE

ČERSTVÝ HRÁŠEK
je poslem jara
Když se objeví v Tržnici u Alberta
jasně zelená barva čerstvého
hrášku, znamená to, že zima je pryč.
Přivítejte, jak se patří, jarní sezonu
také ve vaší kuchyni.

Vitaminy
Minerály : C, B, E
:
draslík, hořčík,
vápní
fosfor k,
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TRŽNICE

PŮVOD A ROZŠÍŘENÍ

RADY Z TRŽNICE

NÁPADY DO KUCHYNĚ

Zelený hrášek, přesněji hrách setý,
je znám už od dob neolitu, tedy
jako lidstvo jsme si ho zamilovali
velmi dávno. Oblibě se těšil také
ve starověkém Římě a dnes je díky
mírnému klimatu jako doma i na
našich jarních a letních zahrádkách
nebo terasách v truhlících.

V kuchyni se hrách používá v několika
formách. Nezralé syrové mladé kuličky
či celé lusky nazýváme hráškem
a řadí se mezi zeleninu. Zralý hrách už
však patří do skupiny luštěnin. Mladý
hrášek lze konzumovat čerstvý nebo
se dá vařit, napařit, restovat, zmrazit či
zavařovat. Rozhodně jej po zakoupení
brzy spotřebujte, kvůli své vlhkosti se
velmi rychle zapařuje.

Milí labužníci, jedlíci a kuchaři! Jsem
kulaťoučký zelený hrášek a rád bych vám
dal pár nápadů, co se mnou v kuchyni:
1. D
 ěti mě mají rády připravený
jednoduše na másle: očistěte mě,
krátce povařte v osolené vodě, asi jen
5 minut, abych si zachoval většinu
vitaminů. Povařený sceďte a nechte
odkapat. Na pánvi rozpusťte máslo,
přidejte hrášek a poduste.
2. D
 o módy se opět dostala pomazánka.
Stačí mě čerstvý lehce spařit nebo
orestovat a rozmixovat s olivovým
olejem, šťávou z citronu, trochou
česneku a čerstvou mátou. Pak už
jen experimentuje třeba s ořechy,
čerstvými bylinkami, rukolou,
smetanovým nebo naopak tvrdým
sýrem.
3. Jarní stůl jistě krásně rozzáří hráškové
pyré, hrášková polévka nebo jarní
hráškové rizoto, hledejte inspiraci dále
v receptech magazínu.
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RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

VEPŘOVÉ
BURGERY
s avokádovou
majonézou

4

porce

SUROVINY:
400 g mletého
vepřového masa
2 stroužky
česneku
1 hrst hladkolisté
petržele
2 vejce
sůl
¼ lžičky bílého
pepře
2 lžičky dijonské
hořčice
200 g strouhanky

min

4 hamburgerové
bulky Albert
100 ml
řepkového oleje
2 avokáda
1 lžíce olivového
oleje
3 lžíce láku
z okurek
pepř
40 g cherry rajčat
¼ hlávky
ledového salátu
1 červená cibule

Ze zbylého ledového salátu
můžete připravit rychlý jarní
salátek, který lze podávat
spolu s hamburgery.

Fotografie: Petra Novotná
Foodstyling: Petra Novotná
Text: Bára Mosorjaková Nosková
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30

HAMBURGEROVÉ
BULKY ALBERT

POSTUP:
1. V míse smíchejte maso, rozmělněný
česnek, nadrobno nasekanou petrželku,
vejce, sůl, bílý pepř, hořčici a 2 hrsti
strouhanky. Ze směsi vytvarujte placičky
o průměru hamburgerových bulek, které
ještě obalte ve zbylé strouhance.
2. V hlubší pánvi na rozpáleném oleji osmažte
placičky z obou stran dozlatova. Nechte na
ubrousku okapat.
3. V mixéru rozmixujte vyloupaná avokáda
zbavená pecky s olejem, lákem z okurek,
solí a pepřem.
4. Spodní stranu bulky potřete avokádovou
majonézou, obložte na kolečka
pokrájenými rajčaty, hamburgerovým
masem, salátem a kolečky cibule. Přiklopte
vrchní stranou bulky.
1 porce obsahuje: ENERGIE: 949 kcal, 48 % / BÍLKOVINY: 40 g, 56 % / TUKY: 49 g, 78 % / SACHARIDY: 88 g, 34 %

RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

KUŘECÍ
PIROŽKY
s jarní zeleninou
15

kusů

30
min

SUROVINY:
2 lžíce
slunečnicového oleje
150 g kuřecích prsou
1 mrkev
50 g hráškových
lusků
20 g másla
20 g hladké mouky
200 ml plnotučného
mléka

sůl, pepř
¼ lžičky mletého
muškátového oříšku
50 g sterilované
kukuřice Nature’s
Promise Bio
1 hrst hladkolisté
petržele
1 balení listového
těsta
1 vejce

Pirožky budou
výtečné s dipem
ze zakysané
smetany nebo
bílého jogurtu.

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/
videorecepty
POSTUP:
1. V pánvi 5 minut smažte na oleji nadrobno pokrájené nudličky
kuřecího masa, kostičky mrkve a vyloupaný hrášek. Stáhněte
z plotýnky a nechte stranou.
2. Ve vedlejší pánvi rozpusťte máslo a restujte na něm 1 minutu mouku.
Zalijte mlékem, vmíchejte sůl, pepř, muškátový oříšek a povařte za
stálého míchání 3 minuty do zhoustnutí. Vsypte kuřecí směs, scezenou
kukuřici, nasekanou petrželku, promíchejte a nechte stranou.

3. Listové těsto i s papírem rozbalte na plech. Rozkrájejte na
15 čtverců o hraně 8 cm. Na každý vložte lžíci připravené směsi.
Okraje těsta pomažte rozšlehaným vejcem a diagonálně překlopte
do trojúhelníkové kapsičky. Pomocí vidličky těsto ještě přitlačte
k sobě, potřete zbylým vajíčkem a pečte v troubě 10 minut na 220 °C.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 188 kcal, 9 % / BÍLKOVINY: 6 g, 9 % / TUKY: 13 g, 21 % / SACHARIDY: 13 g, 5 %
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RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

ŠPENÁTOVÉ
ROLKY
s uzeným lososem
4

porce

SUROVINY:
500 ml plnotučného
mléka
1 vejce
80 g baby špenátu
1 hrst čerstvé bazalky
30 g hladké mouky
sůl

20

30
min

2 lžíce olivového oleje
80 g žervé Nature’s
Promise Healthy life
100 g uzeného lososa
1 hrst čerstvé pažitky
pepř
170 g cherry rajčat

POSTUP:
1. V robotu rozšlehejte mléko s vyklepnutým
vejcem, špenátem, bazalkou (pár lístků si
nechte na ozdobu), moukou a solí v řídké těsto.
2. Na slabé vrstvě oleje usmažte z těsta postupně
8 palačinek. Palačinku pečte vždy 2 minuty
z každé strany.
3. Během smažení promíchejte v menší misce
žervé, na kousky pokrájeného uzeného lososa,
nasekanou pažitku, osolte a opepřete.
4. Hotové palačinky potřete vrstvou lososového
žervé, zarolujte a přepulte.
5. P
 odávejte s rajčátky a ozdobte třeba lístky
čerstvé bazalky.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 284 kcal, 14 % / BÍLKOVINY: 16 g, 23 % / TUKY: 19 g, 30 % / SACHARIDY: 14 g, 5 %

RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

JARNÍ MISKA
s bulgurem
4

porce

30
min

SUROVINY:
150 g pšeničného
bulguru Nature’s
Promise Bio
sůl
4 vejce
1 hlávkový salát
1 mrkev
1 svazek

VEGET

ředkviček
40 g čerstvých
hráškových lusků
1 hrst čerstvé
máty
1 hrst čerstvého
kopru
125 g měkkého
kozího sýra

4 lžíce
sezamového
oleje Nature’s
Promise Bio
½ citronu
1 lžíce agávového
sirupu
pepř

POSTUP:
1. Bulgur zalijte 250 ml vroucí vody, osolte
a vařte 5 minut. Přiklopte a nechte
15 minut dojít.
2. Vejce povařte 8 minut ve vroucí vodě,
sceďte a oloupejte. Salát rozeberte
na listy a důkladně promyjte, nechte
okapat.
3. Do misek rozdělte salátové listy, na

1 porce obsahuje: ENERGIE: 435 kcal, 22 % / BÍLKOVINY: 19 g, 27 % / TUKY: 26 g, 41 % / SACHARIDY: 36 g, 14 %

nudličky pokrájenou mrkev, plátky
ředkviček, kuličky hrášku z poloviny
lusků a promíchejte s bulgurem.
4. Poté obložte rozpůlenými vejci,
přelijte zálivkou ze sezamového oleje,
šťávy z citronu, agávového sirupu,
soli a pepře. Posypte rozmělněným
kozím sýrem, zbylými rozpůlenými
hráškovými lusky, mátou a koprem.
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RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

ZELENINOVÁ
POLÉVKA
s hráškem
a cuketou
4

porce

30
min

VEGET

Polévku lze
dochutit ještě
bazalkovým
pestem nebo
šťávou z citronu.

SUROVINY:
2 mrkve
1 zelená bio
cuketa
4 brambory
100 g mraženého
jemného hrášku
Albert
10 g čerstvých
hráškových lusků
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3 lžíce olivového
oleje
sůl
800 ml vody
1 hrst čerstvé
máty
120 g parmazánu
½ hrsti čerstvé
bazalky

POSTUP:
1. Očištěnou mrkev s cuketou nakrájejte na kostičky, 3. Přilijte vodu a vařte 10 minut. Ke konci vmíchejte
oloupané brambory na plátky.
½ hrsti lístků máty, opepřete a odstavte z ohně.
2. V hrnci rozehřejte olej, vsypte mrkev
4. Polévku podávejte se strouhaným sýrem
s bramborami, osolte a opékejte 5 minut.
a můžete ozdobit čerstvými hráškovými lusky či
Přidejte cuketu a mražený hrášek a restujte
čerstvou mátou a bazalkou.
dalších 5 minut.
1 porce obsahuje: ENERGIE: 281 kcal, 14 % / BÍLKOVINY: 14 g, 20 % / TUKY: 17 g, 27 % / SACHARIDY: 19 g, 7 %

RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

Smetanu lze
ještě vylepšit
bylinkami dle
chuti, například
nasekaným
koprem.

KOFTY
Z MLETÉHO
MASA
a špenátové
brambory
4

porce

SUROVINY:
300 g mletého
hovězího masa
300 g mletého
vepřového masa
3 stroužky
česneku
2 vejce
2 lžičky sušené
šalvěje
sůl, pepř

600 g brambor
100 ml
slunečnicového
oleje
1 šalotka
125 g baby
špenátu Albert
½ citronu
180 ml zakysané
smetany Nature’s
Promise Bio

30
min

BEZ
lepku

POSTUP:
1. V míse promíchejte maso s 2 stroužky
rozmělněného česneku, vejci, šalvějí, solí
a pepřem.
2. Ze směsi tvarujte podlouhlé válečky, které po
dvou napichujte na jehlice a odložte na větší talíř.
Vložte na 5 minut do lednice.
3. Oloupané brambory nakrájejte na menší kousky
a vařte 15 minut v osolené vodě, poté slijte.
4. Rozehřejte grilovací pánev, potřete olejem
a opékejte kofty ze všech stran, trvá to asi

1 porce obsahuje: ENERGIE: 633 kcal, 32 % / BÍLKOVINY: 38 g, 54 % / TUKY: 39 g, 62 % / SACHARIDY: 32 g, 12 %

10 minut. Při střídání jehlic vždy přidejte nový olej.
5. V průběhu opékání masa na druhé pánvi
osmahněte na 2 lžících oleje najemno pokrájenou
šalotku dosklovata. Vsypte rozmělněný česnek,
špenát, osolte, opepřete a opékejte 2 minuty.
Zakapejte citronovou šťávou, vmíchejte brambory
a krátce prohřejte.
6. Kofty podávejte se špenátovými bramborami
a s osolenou a opepřenou zakysanou smetanou.
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BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

VELIKONOČNÍ
ROASTBEEF

VELIKONOČNÍ Věnec

jarní salát
kuličky v omáčce
Oslavte letošní Velikonoce opravdu ve velkém.
Pozvěte přátele a místo klasického oběda připravte
pohoštění, kde si každý může dát, co se mu z plného
stolu líbí a co mu chutná. Albert pro vás připravil
inspiraci na originální velikonoční hostinu,
která hýří chutěmi, vtipem a radostí.
24

BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

šunkové
a FAZOLKOVÉ rolky

salát S HRÁŠKEM

Drink pro
koledníky

miniburgery
s vajíčkovým
salátem
BONUSOVÝ
RECEPT
NAVÍC NAJDETE
exkluzivně
na webových
stránkách.

GLAZOVANÁ ZELENINA
od velikonočního zajíce
albert.cz/videorecepty

Foto: Petra Novotná
Foodstyling: Petra Novotná, Adéla Srbová
Text: Bára Mosorjaková Nosková, Adéla Srbová
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BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

KRŮTÍ PLACIČKY
se dvěma druhy sýra
4

porce

30
min

SUROVINY:
700 g krůtích prsou
125 g mozzarelly
100 g parmazánu
1 jarní cibulka
1 červená chilli paprička
1 hrst čerstvé bazalky
2 vejce
100 g hladké mouky
2 snítky čerstvého
tymiánu

KULIČKY
v omáčce
4

porce

26

50
min

1 lžička sušeného česneku
sůl, pepř
100 ml slunečnicového
oleje

SUROVINY:
700 g kuřecích prsou
2 vejce
125 g strouhanky
2 a ½ lžičky sušeného
česneku
1 lžička mletého
zázvoru
sůl
½ lžičky bílého pepře

POSTUP:
1. Krůtí prsa namelte mlýnkem
na maso nebo pokrájejte na
drobné kostičky. Sýry najemno
nastrouhejte, cibulku, chilli
a bazalku pokrájejte nadrobno.
2. Vše promíchejte ve velké míse
spolu s rozklepnutými vejci,
moukou, lístky tymiánu, česnekem,
solí a pepřem.
3. Ze směsi tvarujte placičky
o velikosti dlaně a smažte je
na rozehřátém oleji dozlatova,
z každé strany 4 minuty. Nechte na
papírovém ubrousku okapat.

1 lžíce kukuřičného
škrobu
1 lžíce studené vody
55 ml medu
2 lžíce sójové omáčky
1 lžíce omáčky
sriracha
1 lžíce třtinového
cukru

3. Na omáčku rozmíchejte
POSTUP:
1. Předehřejte troubu na
ve střední misce škrob
s vodou. Přidejte med,
180 °C. Maso namelte
sójovou omáčku, srirachu,
nebo pokrájejte nadrobno.
2. V míse promíchejte
cukr a zbylý česnek.
maso, rozklepnuté vejce,
V kastrůlku přiveďte směs
strouhanku, 2 lžičky
k varu a za občasného
česneku, zázvor, pepř
míchání na mírném
ohni nechte 5 minut
a sůl. Z hmoty vytvarujte
probublávat.
12 kuliček. Vložte je na
4. Koule jemně pomažte
plech s pečicím papírem
a pečte 30 minut.
omáčkou.

BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

VELIKONOČNÍ
ROASTBEEF
s novými
brambůrky
6

porcí

60
min

+15

min na
odležení

BEZ
lepku

TĚSTOVINOVÝ
SALÁT
s pestem
4

porce

15

min

+10

min
chlazení

VEGET

SUROVINY:
5 stroužků česneku
sůl
1 kg hovězího nízkého
roštěnce v celku
3 lžíce dijonské hořčice
pepř
3 lžíce slunečnicového oleje
10 g másla
4 snítky čerstvého
rozmarýnu
500 g nových brambor
hrubozrnná sůl

SUROVINY:
500 g těstovin fusilli
110 ml olivového oleje
½ brokolice
sůl
1 hrst čerstvé bazalky
1 stroužek česneku
35 g jader vlašských ořechů
1 lžíce lahůdkového droždí
pepř
1 avokádo
1 svazek ředkviček

POSTUP:
1. Oloupaný česnek utřete se solí do jemné
pasty. Celé maso jím pomažte, následně
potřete hořčicí a opepřete. Troubu
předehřejte na 130 °C.
2. Rozpalte hlubší pánev s olejem, máslem
a 3 snítkami rozmarýnu. Vložte maso
a opečte je ze všech stran za stálého
polévání výpekem. Dejte do zapékací mísy
spolu s omytými přepůlenými bramborami
a pečte 50 minut.
3. Po upečení vyjměte, zabalte pečlivě celé
maso do alobalu a nechte ještě 15 minut
odpočinout. Před podáváním posypte
hrubozrnnou solí a lístky rozmarýnu.
Roastbeef krájejte ostrým nožem na velmi
tenké plátky.

POSTUP:
1. Těstoviny uvařte dle návodu.
Sceďte, v míse promíchejte
se lžící oleje a nechte
vychladnout.
2. Brokolici rozdělte na růžičky
a 3 minuty povařte v osolené
vodě. Slijte a zchlaďte
v ledové vodě.
3. Brokolici vložte do mixéru
s bazalkou, oloupaným
česnekem, 15 g jader
vlašských ořechů, olivovým
olejem, droždím, solí

a pepřem. Rozmixujte na
pesto.
4. Zbylá jádra vlašských ořechů
opražte nasucho v pánvi,
zasypte třtinovým cukrem
a za stálého míchání ještě
30 vteřin restujte. Dejte
stranou. Oloupané avokádo
a ředkvičky pokrájejte na
plátky.
5. Do těstovin vmíchejte
pesto. Posypte avokádem,
ředkvičkami a ořechy.
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BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

FAZOLKOVÉ
ROLKY
v kabátku
15

kusů

40
min

SUROVINY:
1 listové těsto
250 g zelených fazolek
150 g vepřové šunky
75 g čedaru (plátky)
1 vejce
2 lžíce sezamových semínek

POSTUP:
1. Těsto nařežte podél kratší
strany na tenké proužky.
Z fazolek odkrájejte konce.
Plech vyložte pečicím
papírem.
2. Na plátek šunky položte
½ plátku sýra a ke kraji
vložte kolmo 3 fazolky.
Zakápněte olivovým
olejem, opepřete
a zarolujte do ruličky.

Celé omotejte spirálovitě
proužkem těsta. Položte
na plech a pokračujte
dále s přípravou rolek do
spotřebování surovin.
3. Rolky zlehka potřete
rozšlehaným vajíčkem
a posypte sezamovými
semínky. Pečte v troubě
předehřáté na 200 °C
20 minut.

ŠUNKOVÉ
ROLKY
20

kusů

15

min

SUROVINY:
1 lžíce olivového oleje
2 hrsti baby špenátu
1 hrst čerstvé bazalky
1 stroužek česneku
150 g ricotty
60 g mozzarelly
3 lžičky nakládaného křenu
10 plátků šunky
20 g pažitky
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POSTUP:
1. Rozehřejte pánev s olivovým olejem
a každý díl šunky plňte 2 lžičkami
špenátovosýrové náplně. Šunku
a vsypte nahrubo nasekaný špenát
zarolujte opatrně do ruličky tak, aby
s bazalkou a rozmělněným česnekem.
náplň zůstala ve středu ruličky.
Dvě minuty restujte a přesypte do mísy.
4. Pokud je váleček moc dlouhý, znovu
2. Do mísy přidejte ricottu, najemno
nastrouhanou mozzarellu, křen, sůl
přepulte a každou rolku převažte
několika stébly pažitky. Takto
a pepř. Dobře promíchejte.
pokračujte se všemi rolkami.
3. Plátky šunky překrojte na polovinu

BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

MINIBURGERY
s vajíčkovým salátem
6

porcí

20
min

SUROVINY:
4 vejce
2 jarní cibulky
10 g másla
100 g vepřové šunky
1 hrst pažitky
100 ml majonézy
20 ml plnotučné
hořčice
50 ml bílého jogurtu
6 vícezrnných bulek
1 salát Little gem
1 svazek ředkviček

POSTUP:
1. Vejce vařte ve vroucí vodě
9 minut. Zchlaďte je, oloupejte
a nakrájejte na kostky.
2. Cibulku nakrájejte nadrobno
a restujte 1 a půl minuty
na másle. Přisypte do mísy
k vajíčkům spolu se šunkou
pokrájenou na kostičky

a nasekanou pažitkou. Vmíchejte
majonézu, hořčici a jogurt.
Ochutnejte a dle chuti dosolte
a opepřete.
3. Bulky rozpulte, do každé části
vložte list salátu, přidejte
pomazánku a plátky ředkviček.
Přiklopte kloboučkem bulky.
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BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

SALÁT
s hráškem
6

porcí

15

min

4

BEZ

porce

lepku

SUROVINY:
150 g čerstvých zelených fazolek
100 g mraženého hrášku
100 g cukrového hrášku (lusky)
100 g dušené vepřové šunky
120 g eidamu v celku
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SALÁT
s mrkví a jablkem

1 svazek ředkviček
1 červená cibule
100 ml majonézy
150 ml bílého jogurtu
pepř
½ hrsti čerstvé máty

POSTUP:
1. Fazolky povařte v osolené vodě 8 minut. Po 6 minutách vsypte
hrášek a lusky. Po uvaření zchlaďte, sceďte a nechte okapat.
2. Šunku a sýr nakrájejte na kostičky, ředkvičky na plátky. Cibuli
pokrájejte nadrobno.
3. V míse promíchejte všechny suroviny a servírujte se zálivkou, kterou
připravíte smícháním majonézy, jogurtu a pepře. Ozdobte mátou.

15

min

BEZ
lepku

SUROVINY:
25 ml olivového oleje
2 lžíce jablečného octa
1 lžíce javorového sirupu
1 limeta
sůl, pepř

3 mrkve
3 zelená jablka
1 a ½ pomeranče
½ okurky
½ hrsti čerstvé máty
½ hrsti čerstvého kopru

POSTUP:
1. V misce vyšlehejte olej, ocet, sirup, limetkovou šťávu, sůl a pepř.
2. Mrkev a jablka zbavená jádřinců nakrájejte na tenké nudličky.
Pomeranče nožíkem oloupejte až k dužině a nakrájejte na
plátky. Z okurky naškrábejte škrabkou široké nudle.
3. Vše vložte do salátové mísy, přelijte dresinkem a promíchejte.
Posypte lístky máty, kopru a podávejte.

BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

KAROTKOVÁ
MIMOSA
1

litr

5

min

BEZ
lepku

SUROVINY:
250 ml pomerančového
džusu
250 ml mrkvové šťávy
500 ml šumivého vína

POSTUP:
1. Do skleniček na sekt
nalijte šumivé víno,
pomerančový džus,
mrkvovou šťávu. Poměr
1 díl džusu / 1 díl šťávy
/ 2 díly šumivého vína.
Případně upravte dle
chuti.
2. Zdobte čerstvou natí
z mrkve a ihned servírujte.

ZAJEČÍ KOKTEJL
pro hodné děti
4

porce

10
min

SUROVINY:
100 g jahod
100 ml bílého kefíru
1 vanilkový cukr
4 čokoládoví zajíčci

POSTUP:
1. Očištěné jahody vložte do
mixéru, zalijte kefírem, přisypte
cukr a rozmixujte dohladka.
2. Zajíčkům opatrně odlomte
ouška, pomocí trychtýře do
nich vlijte jahodový koktejl
a ozdobte pro děti dle fantazie.
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BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

KRASLICOVÉ
SUŠENKY
40

kusů

60
min

+120

min
odležení

VEGET

SUROVINY:
300 g špaldové mouky
200 g másla
500 g cukru moučky
½ lžičky černého čaje
z čajového sáčku
1 lžíce medu
2 vejce
1 lžíce holandského kakaa
1 lžička žlutého práškového
potravinářského barviva
1 lžička modrého práškového
potravinářského barviva
30 g cukrového zdobení duhové
kuličky

POSTUP:
1. Mouku, kostičky másla, 100 g cukru moučky, čaj, med
a 1 vejce smíchejte v míse na pružné těsto. Zabalte
do potravinářské fólie a dejte odležet na 2 hodiny do
lednice.
2. Těsto rozválejte na 3 mm vysoký plát a vykrajujte
pomocí vykrajovátka nebo nožíku vajíčka. Přendejte je
na plech vyložený pečicím papírem a pečte v troubě
předehřáté na 180 °C 10 minut. Nechte vychladnout.
3. Připravte základní polevu. Bílek smíchejte s moučkovým
cukrem. Dvě lžíce polevy rozmíchejte s kakaem na
postřik. Třetinu zbylé polevy rozmíchejte se žlutým
barvivem, druhou třetinu s modrým barvivem. Všechny
polevy ihned vložte do cukrářského pytlíku.
4. Vajíčkové sušenky zdobte barevnými polevami a po
zaschnutí nastříkejte kakaové kaňky pomocí štětce.
5. Na veselé zdobení s cukrovými perličkami nejdříve
namalujte základní polevou na sušenky bílé skořápky.
Po zaschnutí pomocí štětce natřete lehkou vrstvu bílé
polevy a nad miskou posypte cukrovými kuličkami.
Nechte zaschnout.

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

Hustotu polevy můžete
upravit buď přidáním
trošky vody – více řídká,
nebo přidáním cukru –
více tuhá.
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albert.cz/videorecepty

BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

VELIKONOČNÍ VĚNEC
PAVLOVA
1

věnec

150
min

VEGET

SUROVINY:
4 vejce
1 lžička citronové šťávy
250 g cukru krupice
75 g třtinového cukru
140 g másla
2 bio citrony
10 g kokosových plátků
50 g malin
50 g borůvek
60 g lentilek Mega

POSTUP:
1. Oddělte žloutky od bílků.
2. V robotu vyšlehejte bílky se lžičkou citronové šťávy
do polotuha a pak po lžících zašlehejte cukr krupici,
až získáte lesklý tuhý sníh.
3. Troubu předehřejte na 110 °C.
4. Cukrářským sáčkem nanášejte sníh na plech
vyložený pečicím papírem do 16 oválných
hnízdeček v kruhu, to celé ve dvou patrech. Dejte
sušit do trouby na 90 minut.
5. Mezitím připravte citronový krém. Do hrnce vložte
žloutky, třtinový cukr, 20 g másla, citronovou šťávu

a kůru z citronů. Zahřívejte a za stálého míchání
stěrkou vymíchejte do pudinkové konzistence.
Přeceďte do misky, přikryjte potravinářskou
fólií a nechte vychladnout. Zbytek másla nechte
v pokojové teplotě změknout. Kokosové plátky
nasucho opražte.
6. Vysušený věnec nechte na mřížce vychladnout.
7. Máslo vyšlehejte a přidávejte po lžících citronový
krém. Přendejte do cukrářského pytlíku a plňte
hnízdečka. Nakonec posypte kokosovými plátky,
malinami, borůvkami a lentilkami. Dozdobit
můžete také čerstvými květy.
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ALBERT JSTE VY

JAK SOUTĚŽIT?

FOTOVÝZVA:

VAŠE
VELIKONOČNÍ
RECEPTY

•	Inspirujte se našimi
velikonočními recepty
z aktuálního čísla Albert
magazínu.
•	Ať už se pustíte do fazolkových
rolek, nebo velikonočního
věnce, nezapomeňte své
výtvory vyfotit.

SOUTĚŽ O 3× DÁRKOVOU
KARTU V HODNOTĚ 1 000 KČ

•	Sdílejte fotku na Instagramu
s #receptvelikonoce a označte
@albertceskarepublika nebo
nám ji pošlete e-mailem či do
schránky redakce.
•	Tři nejlepší inspirace získají jako
výhru dárkovou kartu na nákup
v Albertu v hodnotě 1 000 Kč.

výhra

OVÁ UP
K
R
K
Á
3× D NA NÁU
TA
RT
KAR V ALBE OTĚ
ODN
V H 000 KČ
1

•	Více informací o dárkové kartě
na www.albert.cz/darkovakarta

Nejlepší fotografie zaslané
do 14. 4. 2020 se objeví
v květnovém magazínu.
Redakce
Albert magazínu:
Podkovářská 2,
Praha 9, 190 00
albertmagazin@albert.cz

Podrobná pravidla magazínové výzvy a informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.albert.cz

KDO
VYHRÁL
DÁRKOVOU
KARTU NA
1 000 KČ
v březnové
české výzvě?

zd
Č er ve ný Ú je
Ka te ři na F.

n
Simo

Bore
a K.

L u c ie B .
R á je č k o
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Děkujeme všem, kdo přijali naši českou výzvu, a gratulujeme
výhercům, kteří získávají dárkovou kartu na nákup v Albertu.

k

OCHUTNEJTE
S NÁMI

ZAPEČENÝ
FARMBRIE
s rozmarýnem
4

porce

min

VEGET

rozmarýnu
1 stroužek česneku
1 lžíce medu
sůl, pepř
1 lžička pepře

POSTUP:
1. Lžící oleje vytřete pekáček
vhodný do trouby a vložte
oba sýry Farmbrie.
2. Ve hmoždíři rozmělněte
rozmarýn s česnekem.
Přidejte olej a med a společně
promíchejte.
3. Směs rozprostřete na sýr,
osolte, opepřete a dejte
zapéct do trouby vyhřáté na
240 °C na 8 minut.
4. Servírujte zapečený sýr
posypaný čerstvě namletým
pepřem, bylinkami a doplňte
třeba rozpečeným chlebem
a lístky čerstvého salátu.

/ advertorial

SUROVINY:
3 lžíce olivového
oleje
2 ks sýra Farmbrie
1 snítka čerstvého

20

FARMBRIE:
- vyráběný podle originální
receptury s nejkvalitnějšími
ingrediencemi
- základem je kravské mléko
z francouzské Normandie
- vyznačuje se plnou a zralou
chutí
- podává se při pokojové teplotě
- exkluzivně v Albertu
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ELIXÍR ŽIVOTA

MALINY,
BORŮVKY
A OSTRUŽINY
Barevné,
šťavnaté,
sladké
Malé barevné ovoce
promění každou
obyčejnou snídani ve
sváteční, každý váš
dezert s nimi bude ještě
víc fresh. Ochutnejte ty
z Tržnice u Alberta!

Krém na cupcaky lze
nanášet i lžičkou.
Přizvěte si proto ke
zdobení i děti, určitě
rády pomohou
a zároveň se hezky
zabaví.
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ČOKO
CUPCAKY
s lesním
ovocem
cca

15

porcí

45
min

+40

min
chlazení

SUROVINY:
120 g másla
60 g hořké čokolády
3 vejce
150 g cukru krystalu
60 ml mléka
150 g hladké mouky
40 g holandského kakaa
sůl
½ lžičky sody

1 lžička prášku do pečiva
100 g zakysané smetany
125 g borůvek
125 g malin
250 g mascarpone
90 ml smetany ke
šlehání
50 g cukru moučky
125 g ostružin

VEGET

POSTUP:
1. V rendlíku přiveďte vodu k mírnému varu.
V žáruvzdorné misce rozpusťte nad párou
máslo s čokoládou, promíchejte a odložte.
2. D
 o větší mísy vyklepněte vejce, vsypte cukr
a vlijte mléko. Ručním šlehačem vyšlehejte
směs do světlé pěny.
3. V
 další míse smíchejte prosátou mouku
s kakaem, špetkou soli, sodou a práškem do
pečiva.
4. D
 o vaječné směsi přilijte čokoládu s máslem
a za stálého míchání postupně vsypte i suchou
směs. Nakonec přidejte zakysanou smetanu
a vše důkladně promíchejte.
5. T
 ěsto naplňte do 2/3 výšky papírových košíčků
a pečte 15 minut na 175 °C.
6. P
 adesát gramů borůvek a 50 g malin rozmixujte
v mixéru dohladka. Šlehačku vlijte do mísy
a šlehačem nebo v robotu ušlehejte dotuha.
Během šlehání vsypte moučkový cukr. K hotové
šlehačce přilijte ovoce a přidejte mascarpone.
Na pomalé obrátky promíchejte.
7. K
 rém vložte do cukrářského sáčku s ozdobnou
násadkou a nechte v lednici, než vychladnou
cupcaky. Poté je krémem a ovocem dozdobte.

ELIXÍR ŽIVOTA

ALBERT RADÍ,
JAK NA BOBULE:
• B
 obulovité ovoce je praktické především díky své velikosti.
Vejde se do malých snídaňových misek bez nutnosti krájení
nebo do malé krabičky ke svačině. Maminky velmi ocení, že
dětem dokáže nahradit bonbony.

• D
 robné bobuloviny mají krátkou trvanlivost, proto je vždy
uchovávejte v ledničce maximálně pár dní, nejlépe je však
ihned spotřebujte.

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/
videorecepty
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KOLEM SVĚTA

OCHUTNEJTE IRSKO
Čerstvý vítr v kuchyni
Irsko, kterému se také říká smaragdový či zelený ostrov, je země nádherné přírody
a otevřených a vřelých lidí. A zelená panuje také v irské kuchyni. Není nic typičtějšího
než si dát pintu černého piva a speciality, kterým vládnou brambory, cibule, maso i zelí.
Vyzkoušejte jarní irské menu.
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Foto: Tomáš Babinec
Foodstyling: Bára Mosorjaková Nosková, Tomáš Babinec
Text: Bára Mosorjaková Nosková

KOLEM SVĚTA

KUŘECÍ
VÝVAR
s černým
pivem
SUROVINY:
450 g kuřecích
skeletů
2 cibule
1 l vody
1 bobkový list
4 kuličky nového
koření
5 kuliček celého
pepře

4

porce

90
min

2 lžíce rostlinného
oleje
2 mrkve
4 stonky
řapíkatého celeru
150 g pórku
230 ml černého
piva
1 hrst hladkolisté
petrželky

BEZ

laktózy

POSTUP:
1. Kuřecí skelety s 1 cibulí zalijte vodou.
Přidejte koření a vařte 50 minut. Sceďte,
vývar uchovejte, maso oberte a nechte
stranou.
2. Na rozehřátém oleji orestujte ve větším
hrnci najemno pokrájenou cibuli
dosklovata. Přisypte půlkolečka očištěné
mrkve, kousky očištěného celeru a na
nudličky nakrájený pórek. Osolte
a opékejte 4 minuty.
3. Podlijte pivem a vařte 5 minut. Přilijte
vývar a přiveďte k varu. Vsypte maso
a vařte 20 minut.
4. Před podáváním posypte čerstvou
petrželkou.
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KOLEM SVĚTA

BRAMBOROVÁ
KAŠE
ze zeleného ostrova
4

porce

25
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
800 g brambor typu C
sůl
20 g másla
3 jarní cibulky

40

2 hrsti hladkolisté
petrželky
250 ml plnotučného
mléka

POSTUP:
1. Oloupané pokrájené brambory uvařte v osolené vodě doměkka,
20 minut. Sceďte.
2. Do hrnce vsypte 10 g másla, 2 najemno pokrájené cibulky
a 2 minuty restujte. Vmíchejte uvařené brambory, 1 hrst nasekané
petrželky a přelijte ohřátým mlékem. Rozmačkejte v kaši.
3. Před servírováním udělejte do kaše důlek, kam vložte zbylý
kousek másla. Posypte nahrubo nasekanou cibulkou
a petrželkou.

KOLEM SVĚTA

JEHNĚČÍ KÝTA
s hráškovým
pestem
4

porce

SUROVINY:
6 snítek čerstvého
rozmarýnu
5 stroužků česneku
1 citron
60 ml slunečnicového
oleje
1 kg jehněčí kýty
sůl, pepř
200 ml zeleninového

115
min

vývaru
300 g mraženého hrášku
100 g parmazánu
30 g piniových oříšků
1 hrst čerstvé máty
150 ml olivového oleje
5 g másla
100 g slaniny
3 saláty Little gem

POSTUP:
1. Troubu předehřejte na 220 °C.
2. V malé misce promíchejte nadrcený
rozmarýn, 4 rozmělněné stroužky
česneku, šťávu i nastrouhanou kůru
z ½ citronu a slunečnicový olej.
Bylinkovou marinádu důkladně
vmasírujte do masa. Osolte a opepřete.
3. Maso dejte do pekáčku, podlijte
zeleninovým vývarem a pečte 15 minut.
Poté přikryjte poklicí, stáhněte teplotu na
170 °C a pečte dalších 90 minut.
4. K přípravě pesta přiveďte v kastrůlku
vodu k varu, osolte, vsypte 100 g
hrášku a vařte 4 minuty. Slijte a nechte
vychladnout. Přesypte do mixéru
spolu s očištěným stroužkem česneku,
najemno nastrouhaným sýrem,
piniovými oříšky, mátou, solí, pepřem
a rozmixujte. Během mixování pomalu
přilévejte olivový olej, až do jemné
konzistence pesta.
5. Před dopečením masa rozpusťte v pánvi
máslo. Vsypte na kostičky pokrájenou
slaninu a osmahněte dokřupava. Vsypte
200 g hrášku a na kousky pokrájený salát.
Vlijte citronovou šťávu, osolte a opepřete.
Zakryjte a duste 5 minut.
6. Maso podávejte s dušenou zeleninou
a připraveným pestem, kterým si každý
může maso i kaši dochutit.
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KOLEM SVĚTA

IRSKÁ
KÁVA
zahřeje

2

porce

SUROVINY:
180 ml smetany ke šlehání
(30 %)
300 ml kávy
40 ml irské whisky
4 lžíce třtinového cukru
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10
min

VEGET

POSTUP:
1. Vychlazenou
smetanu vyšlehejte
šlehačem dotuha.
2. Připravte si sklenice
na horký nápoj
o objemu 250 ml,
ideálně nahřejte
nalitím a vylitím
horké vody.
3. Do připravených
sklenic nalijte
čerstvě připravenou
filtrovanou kávu,
whisky a cukr,
míchejte, dokud
se cukr zcela
nerozpustí.
4. Završte opatrně přes
lžičku šlehačkou, tak
aby se „neutopila“,
a máte pravou irskou
kávu hotovou!

KOLEM SVĚTA

VELIKONOČNÍ
BOCHÁNKY
zvané cross buns
(čti kros bans)
12

kusů

SUROVINY:
80 g rozinek
750 g hladké
mouky
110 g cukru
1 lžička skořice

¼ lžičky
mletého
muškátového
oříšku
sůl
2 vejce

15 g másla
270 ml
plnotučného
mléka
20 g droždí
7 lžic vody

50
min

+90

min
kynutí

2 lžíce smetany
(12 %)
2 lžíce
meruňkového
džemu

VEGET

POSTUP:
1. Rozinky přelijte horkou vodou a dejte stranou.
2. Šest set gramů mouky, 100 g cukru, koření a špetku soli
vsypte do mísy. Vyklepněte vejce, vlijte rozpuštěné máslo
a 250 ml teplého mléka. Přisypte rozdrobené droždí,
scezené rozinky a důkladným hnětením vypracujte hladké
těsto.
3. Mísu přikryjte utěrkou a nechte na teplém místě 60 minut
kynout.
4. Vykynuté těsto rozdělte na 12 dílů. Vytvarujte z nich
bochánky, které vyskládejte do zapékací mísy nebo
pekáčku o rozměrech 31,5 × 21,5 cm. Opět zakryjte
a nechte kynout dalších 30 minut.
5. Troubu předehřejte na 180 °C.
6. V malé misce promíchejte zbylou mouku, cukr, mléko
a 6 lžic vody do konzistence pasty. Směs vložte do
cukrářského sáčku s kulatou násadkou nebo odstřiženým
rohem. Přes bulky nakreslete křížem čáry.
7. Pečte 15 minut. Vyjměte, pomažte smetanou a pečte
dalších 15 minut dozlatova.
8. Promíchejte marmeládu s vodou. Mašlovačkou natřete
ještě horké bulky glazurou a nechte vychladnout. Podávejte
s máslem, podobně jako třeba mazanec.

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/
videorecepty
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KROK

ZA KROKEM

JAK NA
VELIKONOČNÍHO
BERÁNKA?
aneb skvělý
výsledek
zaručen
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BIO VELIKONOČNÍ
BERÁNEK
s čoko kokoskami
Nature’s Promise
1

beránek

SUROVINY:
350 g másla Nature‘s Promise Bio
(dále jen NP Bio)
100 g kokosové mouky NP Bio
4 vejce NP Bio
250 g třtinového cukru NP Bio
50 g kokosového cukru NP Bio
250 g špaldové mouky NP Bio

85
min

+40

min
chlazení

VEGET

1 lžička prášku do pečiva
150 g bílého jogurtu NP Bio
110 ml čerstvého plnotučného
mléka NP Bio
100 g strouhaného kokosu
1 balíček čoko kokosek NP Bio
100 g moučkového cukru
2 lžíce javorového sirupu NP Bio

KROK

ZA KROKEM

1
2

Formu beránka
o délce
32,5 cm
vymažte
50 g másla.
Každému
záhybu věnujte
náležitou
péči, aby se
těsto nikde
nepřilepilo.

Vymazanou
formu
vysypte 50 g
kokosové
mouky.

3
Vyšlehejte vejce
spolu s oběma
cukry do pěny.
Pomalu přilijte
rozpuštěné máslo.
Do druhé mísy
prosejte obě
mouky s práškem
do pečiva. Tuto
moučnou směs
pomalu vmíchejte
k vaječné pěně.
Nakonec zjemněte
jogurtem a 100 ml
mléka.

4
Veškeré
těsto
přelijte do
připravené
formy.

5
6
Zarovnejte stěrkou
a několikrát formou
klepněte o kuchyňskou
desku, aby se dostaly
ven veškeré vzduchové
bubliny. Uhlaďte stěrkou
a pečte 55 minut v troubě
předehřáté na 180 °C.

Vychladlého beránka
nejprve polijte tekutou
polevou z mléka,
javorového sirupu
a moučkového cukru.
Dejte pozor kolem
obličeje a zvonku
beránka, obojí má
zůstat suché.

7
8
Čoko kokosky rozdrtíte
nejlépe rozmixováním
v robotu nebo je
rozmačkejte v hmoždíři
Promíchejte se
strouhaným kokosem
a rovnoměrně posypte
mokrý povrch beránka.

Hotového
beránka
nechte
proschnout
do druhého
dne.
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NADAČNÍ FOND

ALBERT

PATRIK SI ZAHRÁL
S FOTBALISTY
FK MLADÁ BOLESLAV
Patrik vyrůstá v Dětském domově v České
Kamenici, který dlouhodobě podporuje Nadační
fond Albert. Aktivně se věnuje svému největšímu
koníčku, kterým je fotbal. Touží se stát slavným
profesionálním fotbalistou.
Ve fotbale se Patrikovi i díky jeho houževnatosti daří.
Nejenom že reprezentuje svůj dětský domov, ale hraje
také za žáky České Kamenice. „Rád bych se věnoval fotbalu
profesionálně. Chci se stát slavným fotbalistou,“ popisuje
své sny o budoucnosti. „Při reprezentaci dětského domova
v Jablonci jsem se dostal do užšího výběru a jel hrát fotbal
do Polska,“ zmiňuje svůj aktuální velký úspěch.
Díky Nadačnímu fondu Albert si společně se svým
bratrem Ondrou a kamarádem Petrem z domova mohli
zahrát s celým fotbalovým týmem FK Mladá Boleslav.
Popovídali si s profesionálními fotbalisty 1. ligy a mohli
také nakouknout do zázemí, kde profesionálové trénují.
Děkujeme FK Mladá Boleslav, že nám pomohl toto přání
klukům z domova splnit.

Kluci z domova měli možnost zahrát si s hráči prvoligového klubu.

Více o nadačním fondu naleznete
na www.nadacnifondalbert.cz
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Patrik, Ondra i Petr dostali na památku podepsané dresy fotbalového klubu.

ALBERT BAVÍ

VELIKONOČNÍ
tajenku a vyhrajte dárkovou
LUŠTĚNÍ Najděte
kartu na nákup v síti prodejen Albert
Informace o zpracování osobních údajů společností Albert Česká republika, s.r.o., naleznete v „Podmínkách zpracování osobních údajů“ uveřejněných na www.albert.cz

v hodnotě 300 Kč.

Jak se zapojit?
Vyluštěte dubnovou křížovku a tajenku zašlete do 14. 4. 2020
na adresu redakce Albert magazínu Podkovářská 2, Praha 9,
190 00. Nebo tajenku vyplňte přímo do formuláře na webu
www.albert.cz/tajenka. Výherce křížovky z čísla 3/2020:
Marie Rosenbaumová, Žebrák.
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MASO MĚSÍCE

SVÁTEČNÍ
OBĚD
z králičího
masa
Vyzkoušejte králičí maso:
- nízký obsah tuku ve svalovině
- jemné maso
- lehce stravitelné
- vysoký obsah bílkovin

KRÁLÍK
CHLAZENÝ
BEZ HLAVY

Zbylé králičí
maso použijte
na přípravu
ragú v druhém
receptu.
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KRÁLIČÍ STEHNA
na víně s karotkou
SUROVINY:
2 králíci – použijte stehna
sůl, pepř
2 lžíce plnotučné hořčice
2 stroužky česneku
4 lžíce slunečnicového oleje

4

porce

110
min

BEZ

laktózy

300 ml bílého vína
400 g nových brambor
4 karotky
½ pórku
100 ml vody
1 hrst petrželky

POSTUP:
1. Naporcujte králičí stehna pomocí velkého nože nebo kleští na drůbež.
2. Stehna důkladně osolte a opepřete, potřete hořčicí a utřeným česnekem.
3. V nádobě vhodné do trouby rozehřejte olej a ze všech stran v ní maso opečte. Podlijte
vínem a opékejte, maso šťávou přelévejte.
4. Maso na chvíli vyjměte, do nádoby vsypte oloupané rozpůlené brambory, očištěnou
karotku v celku, očištěný pórek nakrájený na větší kousky a také krátce opečte. Pak
vlijte vodu a vraťte stehna.
5. Přiklopené pečte vše v troubě vyhřáté na 180 °C po dobu 60 minut. Odklopte
a 30 minut dopékejte. Občas přelijte výpekem.
6. Před podáváním můžete posypat čerstvou petrželkou.

MASO MĚSÍCE

KRÁLIČÍ
RAGÚ
s bramborovými
noky
4

porce

Pokud chcete
ragú uvařit
menší množství
či neztrácet čas,
můžete zakoupit
králičí filety
v Albertu.

SUROVINY:
150 g slaniny
2 stonky řapíkatého
celeru
2 mrkve
1 cibule
2 stroužky česneku
2 králíci – použijte
zbytek masa
z předešlého
receptu

195
min

sůl, pepř
200 ml bílého vína
3 snítky rozmarýnu
425 ml krájených
loupaných rajčat
600 g bramborových
noků
10 g másla
100 g parmazánu
1 hrst hladkolisté
petržele

POSTUP:
1. Troubu předehřejte na 130 °C.
2. Slaninu a očištěnou zeleninu nakrájejte
nadrobno. Králičí maso naporcujte na
menší části, osolte a opepřete.
3. Rozehřejte nádobu vhodnou do trouby.
Nasucho restujte 1 minutu slaninu, přidejte
nadrobno pokrájenou zeleninu a opékejte
další 4 minuty. Přesypte do misky a nechte
stranou.
4. Nádobu vytřete ubrouskem, rozehřejte
olej, vložte králičí maso a opečte dozlatova,
2 minuty z každé strany. Podlijte vínem
a 5 minut povařte. Přidejte rozmarýn
a rajčata. Vsypte zpátky opečenou zeleninu,
osolte, opepřete, přiklopte a pečte 3 hodiny
doměkka.
5. Těsně před dopečením uvařte noky dle
návodu na obalu.
6. Po upečení vyjměte stonky rozmarýnu
a králičí maso z omáčky. Oberte je a vraťte
nazpět do ragú. Noky promíchejte s ragú
a podávejte posypané nastrouhaným
parmazánem a čerstvou petrželkou.
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Nabídka se může v jednotlivých prodejnách lišit.
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JARO V ČESKÉ KUCHYNI

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

Sladké knedlíky z toustového chleba

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

www.mleko.cz

Zakoupíte ve vybraných prodejnách Albert.

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.
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OBSAH MASA

Die Meistermetzger
Kvalita od roku 1692

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

85 %
OBSAH MASA

Bavorská grilovací klobása e 200 g
Vídeňské minipárečky e 200 g
Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI, s.r.o. • Pražská 117 • 342 01 Sušice
www.ponnath.cz

inzerce

DOBA PŘÍPRAVY 10 min

,
,
,
.
viKEND plny zazitku !
v

,Uz ,
,
ZADNA
NU, DNA
JIDLA

INGREDIENCE
1 balení tortill Santa Maria
Original Soft Tortilla
1 balení koření Santa Maria
Fajita Seasoning Mix
1 balení omáčky Santa
Maria Taco sauce mild
2 kuřecí prsa
2 polévkové lžíce
másla nebo oleje
400 g strouhaného sýra
3 najemno nasekané
jarní cibulky

POSTUP
1. Osmahněte kuřecí prsa spolu
s kořením FAJITA, nakrájejte
je na tenké plátky a položte je
na tortillu. Přidejte omáčku
Taco sauce, posypte strouhaným
sýrem, najemno nasekanou jarní
cibulkou a koriandrem.
2. Přeložte tortillu do tvaru
půlměsíce a grilujte z obou stran,
dokud se sýr nerozteče.
3. Rozkrojte každou quesadillu
na polovinu a podávejte.

v

v

K dostání na vybraných HM a SM Albert.
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!
í
t
u
h
c
u
o
pestr
NOVINKA
A
NOVINK

Dostupné na vybraných prodejnách.
Dostupné na vybraných prodejnách.

ZAŽEŇ HLAD ZA

MINUT
S NOVOU ŘADOU

inzerce

Poctivé víno se silným
výrazem na které jsme hrdí.

Ochutnejte
skvělé
Chile
www.vinarstvibreclav.cz

W W W . V I N I C O L A . C Z
n a l e z n e t e

v e

v y b r a n ý c h

p r o d e j n á c h

A l b e r t

VYHRAJTE 30x
KUPTE 1 SKLENICI KÁVY
NESCAFÉ GOLD ORIGINAL/CREMA/ESPRESSO 200 g, POŠLETE SLOGAN
A HRAJTE KAŽDÝ DEN O POUKAZ NA KLENOTY AURUM V HODNOTĚ 10.000 Kč

NOVÁ

100%
ARABICA

AKCE PLATÍ OD 1. 4. DO 30. 4. 2020
VE VYBRANÝCH HYPERMARKETECH A SUPERMARKETECH ALBERT.
PODMÍNKY SOUTĚŽE NALEZNETE V ODDĚLENÍ KÁVY NEBO NA WWW.NESTLE-AKCE.CZ/GOLD

NÁRODNÍ

PRVNÍ HOŘKÝ LEŽÁK
Z BUDVARU.

Hořkost díky českému chmelu Agnus a zajímavá
barva docílená sladem Crystal Light. Díky tomu
má náš ležák zajímavou barvu a příjemnou
chuťovou uhlazenost.

PIVOVAR

inzerce

OCHUTNEJ
NOVOU
PEPSI MANGO

NOVÝ

0,675Ĭ9/(Ļ.
Dopřej si to nejlepší od Kozla

JEŽEK 11 %

Tento ležák je charakteristický vyváženou
plnou chutí a výraznou hořkostí, doplněnou
výjimečnou chmelovou vůní jemných
žateckých odrůd. Má zlatavou barvu
a perfektní říz.
Alk. 4,8 % obj.

ŘEMESLNÁ
PIVA
S TRADICÍ

KLÁŠTER 11 %

Klášter Ležák 11 % je charakteristický svojí
vysokou plností, odpovídající hořkostí
a čistým chmelovým aroma.
Alk. 4,6 % obj.

MEDOVÁ 13
Tento speciál se vyznačuje dobrou

pěnivostí, zlatohnědou barvou, dobrým
řízem a plností, tedy vlastnostmi, které
odpovídají charakteru českých středně
prokvašených piv. V jeho chuti se snoubí
hladká vyrovnaná hořkost s jemnou, mírně
nasládlou medovou příchutí.
Alk. 5,7 % obj.

RYCHTÁŘ PREMIUM

Tento prvotřídní český ležák se
vyznačuje příjemnou výraznou
hořkostí a plností, vysokým řízem
a výbornou pěnivostí. Při jeho výrobě
používáme hlávkový žatecký chmel,
který dodává tomuto výbornému pivu
charakteristickou hořkost, typickou pro
tradiční ležák českého typu.
Alk. 5,0 % obj.

PLATAN 11 %

PÁTER
Je velmi oblíbený pro svůj kvalitní říz
a chuťovou vyváženost. Dobrý říz a plnost
podněcují k dalšímu napití. Má jemnou,
vyrovnanou chmelovou hořkost zanechávající
po napití pocit příjemné, pozvolna se
ztrácející hořkosti bez drsného a svíravého
nádechu.
Alk. 4,4 % obj.

Platan 11 je poctivá jedenáctka,
která se vyznačuje plnou chutí,
typickou sladovou vůní, jemnou
hořkostí a příjemným řízem.
Alk. 4,6 % obj.

Noblesní, skutečné,
sedminásobné

Od roku 2011 vinařství
získalo celkem
7x titul Šampion
Národní soutěže vín
Salonu vín ČR.

Darujte nejsladší dobrotu

K dostání na vybraných
prodejnách Albert.

Exkluzivně
v Albertu

inzerce

Pijte #Beefeater&Tonic s rozumem

BeefeaterCZ

BEEFEATER BLOOD ORANGE JE V PRODEJI NA VYBRANÝCH HYPERMARKETECH ALBERT.

Svěží den v růžovém se
Svatovavřineckým a melounem
Seznamte naše růžové Svatovavřinecké s osvěžujícím melounem, budete
překvapeni, jak jim to jde dohromady! Nechte se inspirovat víny z Moravy a víny
z Čech a najdete mnoho společného při párování s vašimi oblíbenými jídly
i drobnými lahůdkami. Naše vína promění jídlo v hostinu.

Na život jako víno!

Pijte zodpovědně

OBJEV HRAVOST S JUICY FRUIT MINIS!

NOVÝ ŠTAVNATÝ MIX
OVOCNÝCH ŽVÝKAČEK
BEZ CUKRU.
inzerce
200226b_inzerce_JF_Minis_217x122.5mm.indd 1

Vyhrajte krmivo
pro svého rošťáka!

26.02.2020 17:37:54

na trh *

Nakupte výrobky FELIX
v libovolné kombinaci
za min. 150 Kč

Krmivo
na půl roku!

Soutěž se kon
konáá na vš
všech
šeecch supermarketech a hypermarketech Albert
rt oodd 25
2
25.. 3. do 28. 4. 2020.
*Nielsen 2019 (1
(12měsíční
2měsíční perio
perioda
rio
i ddaa do 30. 11. 2019) v prodané hodnotě v kategorii kapsič
io
kapsiček
sič
iček
ič
e pro
ek
p ko
kočky na českém trhu.

Registrujte se na
www.felix.purina.cz

Vyhrajte krmivo
na půl roku!

#
DOKONALÁ

HYDRATUJTE SVÉ
VLASY BĚHEM BARVENÍ
*

PÉČE

PEČUJÍCÍ A HYDRATAČNÍ BARVY
GLISS COLOR. PRO LEPŠÍ KVALITU
VLASŮ ODHALUJÍCÍ MIMOŘÁDNĚ
BOHATOU BARVU.

s novinkou

GLISS COLOR
S KOMPLEXEM KYSELINY
HYALURONOVÉ

BEZPLASTOVÉ REŠENÍ
TUHÉ ŠAMPONY
A SPRCHOVÁ
MÝDLA *

*

PRO
PRIROZENÝ POCIT

SVEZESTI
S KOM
PLEX
HOŘČÍK EM
U

VEGANSKÁ

RECEPTURA

>80%
BIO LOG
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APéče
treat
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performers.
nejlepší
performers.

WHITE & CHARCOAL
*

VYZKOUŠEJTE

TRY NEW PERFORMANCE TREATS

4V1

UP TO 20x STRONGER HAIR.
TRY NOVÉ
NEWFOR
PERFORMANCE
TREATS
MASKY
FOR UP TO 20x STRONGER HAIR.

PRO AŽ 20X SILNĚJŠÍ VLASY

Pro
svez
usmev 

PRO BÍLÉ A SILNÉ ZUBY
*

• 94% INGREDIENCÍ PŘÍRODNÍHO PŮVODU
• ANTIBAKTERIÁLNÍ, EFEKT SVĚŽÍHO DECHU
• TESTOVÁNO DENTÁLNÍMI EXPERTY

Dělej, co miluješ.

Gliss pečuje.

• BEZ UMĚLÝCH BARVIV, BEZ ALKOHOLU

* Produkty dostupné pouze v hypermarketech Albert

0%

HO LU
AL KO OVÝC H
IN ÍK
A HL
SO LÍ

100%

ZA STUDENA
LISOVANÉ
OLEJE

SLEVA

-20%

NA VYBRANÉ VÝROBKY

ZNAČKY VILEDA

NAKUPTE LIBOVOLNÉ
VÝROBKY VILEDA
TĚ
ĚM
MINIMÁLNĚ
NIMÁ
100 K
V HODNOTĚ
Kčč

A VYHRAJTE
AJTE
J EK
KAŽDÝ
A DÝ DEN

NÁDOBÍ
D B
INGENIO V HODNOTĚ

4 000 Kč!

AKCE TRVÁ OD 1. 3. DO 30. 4. 2020
VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠENÍ
DO SOUTĚŽE NA
WWW.VILEDASOUTEZ.CZ

Akce platí 30. 3. – 3. 5. 2020 ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.
inzerce

Nyní
vybrané druhy
za AKČNÍ CENY
Ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert od 1. 4. do 5. 5. 2020.

SLADKÁ TEČKA

HODY, HODY,
JAHODY
a další dobroty
Jaro je v plném proudu, rodina
a koledníci se scházejí, tak si užijte
společný čas v kuchyni.

Fotografie: Petra Novotná
Foodstyling: Adéla Srbová
Text: Adéla Srbová

72

POSTUP:
1. V 250 ml vlažného mléka se lžící cukru rozmíchejte
droždí a nechte 10 minut odležet.
2. Do mísy prosejte 500 g mouky, přisypte 95 g cukru,
špetku soli a změklé máslo. Prsty vypracujte drobenku.
3. Přidejte 3 žloutky, vanilkový extrakt a pomalu přilijte
vzešlé droždí. Vypracujte vláčné těsto. Zakryjte fólií
a nechte kynout při pokojové teplotě 90 minut.
4. Na makovou náplň přiveďte v kastrůlku 125 ml mléka
s mákem k varu. Vsypte vanilkový cukr, lžíci cukru
krupice, vlijte med a za stálého míchání vařte na mírném
ohni 10 minut. Vmíchejte 1 lžíci rumu a hřebíček.
5. Na tvarohovou náplň smíchejte tvaroh s vejcem, cukrem
moučkou a 1 lžící rumu.

KRASLICOVÉ
KOLÁČE
32

kusů

SUROVINY:
325 ml plnotučného
mléka
135 g cukru krupice
30 g droždí
510 g hladké mouky
sůl
125 g másla
5 vajec
1 lžička vanilkového
extraktu

120
min

VEGET

100 g mletého máku
5 g vanilkového cukru
1 lžíce medu
4 lžíce rumu
½ lžičky mletého
hřebíčku
250 g tučného tvarohu
80 g cukru moučky
200 g švestkových
povidel
¼ lžičky kukuřičného

škrobu
1 lžička mleté skořice
300 g jahod
½ lžičky mletého
kardamomu
12 g kukuřičného
škrobu
½ citronu
50 g rozinek
50 g mandlových plátků

6. Na povidlovou náplň rozmíchejte povidla se zbylým rumem
a 1 lžící prosátého škrobu. Dochuťte ½ lžičky skořice.
7. Na jahodovou náplň pokrájejte očištěné jahody na malé kousky.
Vložte do hrnce a duste 5 minut. Vsypte kardamom, skořici,
30 g cukru a škrob. Povařte 2 minuty a nechte vychladnout.
8. Vykynuté těsto vyklopte na pomoučený vál, prohněťte a rozkrojte
na 32 kusů. Vyválejte z nich kuličky, které rozložte po 8 kusech na
plechy s pečicím papírem. Opět zakryjte fólií a nechte kynout
40 minut.
9. Troubu předehřejte na 170 °C. Nakynuté kuličky uprostřed
rozmáčkněte dnem sklenice. Vršek koláčku povytáhněte do
tvaru kraslice. Potřete rozšlehaným vejcem a střídavě plňte
připravenými náplněmi v cukrářských sáčcích. Ozdobte mandlemi
a rozinkami. Pečte 25 minut.

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

SLADKÁ TEČKA

Těsto na
jednotlivé
pruhy
nedělejte
moc tenké,
mohlo by se
protrhnout!

ČOKOLÁDOVÝ
UZEL
z kynutého těsta
1

koláč

SUROVINY:
250 ml vlažné vody
20 g droždí
55 g cukru krupice
570 g hladké mouky
sůl
3 vejce
POSTUP:
1. V misce s vlažnou vodou rozmíchejte droždí a lžičku cukru. Nechte
10 minut odležet.
2. Do velké mísy prosejte 560 g mouky, vsypte 45 g cukru, lžičku soli
a promíchejte. Doprostřed směsi udělejte důlek a vklepněte do něj
2 vejce, 1 žloutek, přilijte olej a kvásek z droždí. Vypracujte hladké vláčné
těsto, zakryjte fólií a nechte 90 minut kynout.
3. Mezitím připravte čokoládovou náplň. Najemno nasekanou čokoládu,
skořici a zbylý cukr zalijte rozpuštěným máslem. Promíchejte.
4. Vykynuté těsto prohněťte na pomoučeném vále a rozdělte na
4 části. Z každého kusu vyválejte 40 cm dlouhý pruh, který potřete
čokoládovou náplní. Konce nechte volné.

180
min

VEGET

50 ml slunečnicového
oleje
200 g hořké čokolády
(70 %)
½ lžičky skořice
55 g másla

5. Zkruťte je do spirály a dva položte vedle sebe na plech vyložený pečicím
papírem. Třetí pruh provlékněte kolmo středem na ležící pruhy tak,
že jeden pruh leží pod a druhý nad kolmým válečkem. Čtvrtý pruh
provlékněte hned vedle třetího, ale opačně. Nejprve nad a poté pod již
ležící pruhy. Vznikne vám kříž propletených válečků.
6. Pokračujte v křížení sousedních konců válečků střídavě. Jakmile dokončíte
poslední křížení, uzel otočte rubovou stranou nahoru a všechny
volné kusy těsta spojte uprostřed bochánku. Otočte zpět a zakryjte
potravinářskou fólií. Nechte 60 minut kynout.
7. Troubu předehřejte na 175 °C. Zbylý bílek prošlehejte se lžící studené
vody a potřete jím nakynutý uzel. Pečte 40 minut. Po upečení nechte na
mřížce vychladnout.
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SLADKÁ TEČKA

JAHODOVÉ
PUSINKY neboli
ETON MESS
4

porce

120
min

BEZ
lepku

Název tohoto lahodného dezertu pochází z anglické
Eton College, kde se podává při tradičním zápase
v kriketu. Jde jednoduše o směs pusinek s jahodami.
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SUROVINY:
3 vejce
200 g cukru krupice
1 lžička citronové
šťávy
1 a ½ limetky
400 g smetany ke

šlehání (30 %)
30 g moučkového
cukru
15 g vanilkového
cukru
300 g jahod

POSTUP:
1. Troubu předehřejte na 100 °C.
2. Žloutky oddělte od bílků a bílky vyšlehejte do
pěny a postupně po lžících vmíchejte cukr
krupici i citronovou šťávu. Šlehejte 8 minut do
lesklého pružného sněhu.
3. Plech vyložte pečicím papírem. Sníh
pokládejte lžící na plech do jednotné vrstvy.

Sušte 90 minut a poté nechte vychladnout.
4. Na krém vyšlehejte smetanu spolu s oběma
zbylými cukry a nakonec vmíchejte kůru
z 1 omyté a osušené limetky.
5. Rozlámanou pusinku servírujte na talířcích
prokládanou šlehačkou. Posypte kousky
jahod a limetkovou kůrou.

SLADKÁ TEČKA

JAHODOVÉ
KREMROLE
20

kusů

90
min

+12

hod
odležení

SUROVINY:
400 g hladké mouky
200 g másla
50 g rostlinného tuku
typu Hera
200 ml smetany ke
šlehání (30 %)
1 lžíce octa
sůl

Ideální poměr
bílků a cukru
na polevu je
1 : 2.

VEGET

3 vejce
100 ml rostlinného oleje
200 g cukru krupice
1 lžička citronové šťávy
3 lžíce jahodového
džemu
20 g jahod
40 g moučkového cukru

POSTUP:
1. Ve větší míse promíchejte mouku,
máslo, heru, smetanu, ocet a špetku soli
v hladké těsto. Zabalte do fólie a nechte
přes noc v lednici.
2. Troubu předehřejte na 230 °C. Oddělte
žloutky od bílků.
3. Těsto rozválejte a nakrájejte na pruhy
o velikosti 30 × 3 cm. Pro tento recept
potřebujete kovové trubičky na
kremrole. Trubičky promastěte olejem
a postupně na ně natočte proužky těsta
z jedné strany na druhou tak, aby se
těsto překrývalo. Pomažte rozšlehaným

žloutkem a pečte 10 minut. Nechte
vychladnout a pak opatrně sejměte
kremrole z trubiček.
4. Na jahodový sníh vyšlehejte šlehačem
bílky dotuha. V kastrůlku přiveďte vodu
k varu a mísu se sněhem vložte nad
páru. Přimíchejte cukr a šlehejte dále do
lesklého sněhu. Přidejte citronovou šťávu
s džemem. Šlehejte dál mimo vodní
lázeň do vychladnutí. Ihned přendejte
do cukrářského sáčku a plňte vychladlé
kremrole.
5. Před podáváním ozdobte konce kremrolí
kousky jahod a posypte moučkovým
cukrem.

Foto: Petra Novotná
Foodstyling: Adéla Srbová
Text: Adéla Srbová
Nádobí a dekor: BUTLERS
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