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Děkujeme našim obchodním partnerům za podporu této kampaně v prodejnách Albert.

Akce platí v prodejnách Albert od 17. 3. do 27. 4. 2021 nebo do vyprodání zásob v jednotlivých prodejnách. Podrobnosti naleznete na www.albert.cz/lego nebo na informacích prodejen.  
V případě, že se změní vládní nařízení a bude povolen prodej nyní zakázaných položek, výdej odměn přes SMS / hlasový hovor v tu chvíli skončí.  
LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. ©2021 The LEGO Group.
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s jarem jsme se rozhodli vytáhnout z rukávu řadu kouzel, protože je čas přinést 
čerstvý vítr nejen do kuchyně, ale také do vašeho nakupování. Vytvořili jsme pro vás 
nový věrnostní program Můj Albert, který si jednoduše stáhnete do svých mobilních 
telefonů. A čím že je kouzelný? Odmění vás kredity za všechny vaše nákupy, a ještě 
extra kredity za to, že nakupujete zdravé potraviny z řady Nature’s Promise a Bio.  
Ty pak jako mávnutím kouzelného proutku proměníte na peníze, které vám odečteme 
jako slevu při dalším nákupu. Zároveň zde najdete aktuální akční nabídky a plno 
inspirace a receptů z Albert magazínu.

S kouzly pokračujeme i v dubnovém čísle magazínu. Rychlé recepty, které zvládnete  
k večeři připravit do 30 minut, jsou plné vůně a chuti čerstvých bylinek a o pár stránek 
dál se na košťatech prohání čarodějnice. Poradíme tipy, jak vše efektivně zabalit  
s sebou na výlet k táboráku, chovat se ekologicky a mít s přípravou skvělých dobrot 
na ohni co nejméně práce. Proti zlým duchům ochrání prý věnec z čarodějného „bejlí“, 
ale my bychom spíše vsadili na rubriku Stojí za to jíst lépe, kde najdete nejen recepty 
se zdraví prospěšnými fermentovanými mléčnými výrobky, nebo na Sladkou tečku, kde 
objevíte dezerty s ovocem a zeleninou bez jakýchkoliv přidaných cukrů.

Atʼ je váš duben kouzelně dobrý.

Naši milí zákazníci, 

Váš Albert

https://www.reklamama.cz/
mailto:albertmagazin@albert.cz
https://www.butlers.cz/
http://www.albert.cz/magazin-albert
https://www.instagram.com/albertceskarepublika/?hl=en
https://www.facebook.com/albertceskarepublika/
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Sluncem zalitá rána a delší dny. Jaro nám už 
klepe na dveře a my máme pro vás mlékem 
zalité snídaňové novinky. Vyzkoušejte 
pohankové či špaldové kukuřičné lupínky 
nebo některou z ovesných kaší. Vybírat 
můžete z ovocných příchutí a pro 
čokoholiky máme i čokoládovou. 

Ovesné kaše,
SNÍDANĚ NAŠE 

Špaldové a pohankové 
LUPÍNKY 

Džem meruňka 
JAKO OD BABIČKY 

Káva
S CHUTÍ BIO 

NOVÉ PRODUKTY

Naše kukuřičné lupínky vyhrály 
spotřebitelský test a získaly 
nejvyšší ocenění, zlatou pečeť 
Blesku. Můžete si je vychutnat 
ke snídani s mlékem nebo při 
přípravě nedělních řízečků 
vyměňte klasickou strouhanku 
za rozdrcené corn flakes.

Vybírat 
můžete kromě 
původní příchutě 
ze dvou ovocných 
a pro čokoholiky je 
tu i jejich srdeční. 

Jsou tu nově pro 
všechny, kdo mají 
rádi křupavá  
a zdravá rána.

Kávou rozvoněná kuchyň a čerstvý 
Mlynářský žitný rohlík potřený máslem 
a novým meruňkovým džemem pod 
značkou Albert. Co víc si přát?Corn FLAKES Albert 

VÍTĚZEM TESTU

ALBERT DOPORUČUJE

Čerstvé zprávy
Z ALBERTU

Vyšlo v deníku BLESK  
22. ledna 2021.

Nyní vedle oblíbené zrnkové nově 
i Perla Aroma Bio Instantní. 
Vychutnejte si aromatickou 
kávu vyvážené chuti  
z řady Perla Bio Aroma. 
Objevte ryzí chuť přírody  
v kávě Perla, pěstované  
s respektem k životnímu 
prostředí, pražené  
v mistrovských dílnách již  
od roku 1895. 

Zprávy
Z ALBERTU

6



Velký objem pro 
super rodinný 

oběd

Keramický povrch, 
na kterém se nic 

nepřipálí

Proč si stáhnout aplikaci Můj Albert:
1) ODMĚNY ZA KAŽDÝ NÁKUP
Náš věrnostní program je založený na kreditech, 
které sbíráte při nakupování v Albertu. Kredity se 
vám ukládají do aplikace, kde je můžete proměnit 
na peníze. Ty vám pak odečteme z ceny dalšího 
nákupu. Nakupování v Albertu tak bude pro vás 
ještě výhodnější!

2) EXTRA ODMĚNY ZA ZDRAVÉ PRODUKTY
Za nákup produktů s certifikátem Bio a výrobků 
značky Nature’s Promise automaticky získáte 
kredity navíc. Čím více kusů, tím více kreditů. Kromě 
těchto kreditů  bude každý týden nabídka zdravých 
potravin za extra kredity. Zároveň tím prospějete 
svému zdraví i zdraví své rodiny.

Je tu horká novinka, na kterou jste všichni čekali: 
aplikace Můj Albert, která slouží jako věrnostní 
program, aktuální leták, nákupní seznam a inspirace  
v jednom. Odměňuje vás kredity za všechny vaše 
nákupy a extra kredity za nákupy zdravých potravin.

Řešíte, jak doma zvládnout všechny povinnosti? A kde na 
ně brát čas? Díky multifunkčnímu hrnci Tefal si nejenom 
ulehčíte práci, ale budete mít oběd připravený včas.

Funkce odloženého startu vám umožní uvařit oběd, 
zatímco máte online meeting, a navíc akorát včas, tak 
aby se najedli vaši školáci. Díky optimální cirkulaci tepla 
můžete navíc udržet jídlo i dlouho teplé. Další výhodou 
je, že odnímatelné části jsou vhodné do myčky, a vy si 
tak nemusíte dělat starosti s mytím nádobí. Třešničkou 
na dortu je 16 režimů vaření – pečení, opékání, polévka, 
dušení / pomalé vaření, rýže, pilaf/rizoto, dezert, ovesná 
kaše, jogurt, džem, těstoviny, ohřívání, udržování teploty 
a vlastní nastavení.

Aplikace, která vás odměňuje 
ZA TO, ŽE JÍTE LÉPE

MŮJ ALBERT

Rodinná večeře raz dva

NOVINKY

S MULTIFUNKČNÍM HRNCEM TEFAL 

STAHUJTE ZDE:

STAHUJTE  
ZDE:

1 KREDIT 
ZA KAŽDÝ PRODUKT  

BIO A NATURE‘S  
PROMISE

Vařím sám  
a vy můžete pracovat

K dostání v našich prodejnách od 14. 4. do 11. 5. 2021. 

3) VÝHODNÉ NABÍDKY VŽDY  
PO RUCE A ZÁROVEŇ VŠE NA MÍRU
Přehled akčních nabídek z aktuálního letáku 
obchodu Albert, kam chodíte nejraději, je 
samozřejmostí. K tomu exkluzivní nabídky, 
které jinde nenajdete, přímo na míru. Navíc 
vám doporučí recepty vyladěné podle vaší 
chuti z Albert magazínu.

Vyměňte kredity za slevu na cokoliv
Své nasbírané kredity si v peněžence kdykoli 
přeměňte na peníze pro slevu na další nákup.
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Pokud chcete kouzlit v kuchyni, vyzkoušejte 
čerstvé bylinky. Mají blahodárné účinky na 
vaše zdraví a dokážou přidat jedinečné aroma 
vašim jídlům nebo jarnímu bylinkovému čaji.

Sezonně  
V TRŽNICI  
U ALBERTA

Kouzlo  
BYLINEK

SUROVINY:
1 l vody
1 snítka čerstvého rozmarýnu
2 snítky čerstvého tymiánu
2 snítky čerstvé máty
1 lžíce medu

POSTUP:
1.  Vodu přiveďte ve varné konvici k varu a po 

uvaření odstavte tak, aby zchladla asi na 80 °C.
2.  Pak vodu přelijte do konvičky, vložte čerstvé 

bylinky a nechte asi 10 minut louhovat.
3.  Vyndejte bylinky, přidejte lžíci medu  

a zamíchejte.
4.  Čaj můžete podávat teplý nebo studený.

BYLINKOVÝ ČAJ  
pro jarní rána

1
litr

15
min

Vyrobte si vlastní čajovou směs. Čerstvé 
bylinky rozložte na plech opatřený pečicím 
papírem a nechte na suchém a teplém 
místě. Usušené je přesypte do papírového 
pytlíčku. Na jeden hrnek stačí jedna lžička.

BEZ
lepku
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Sezonně  
V TRŽNICI  
U ALBERTA



>    jsem bohatá na vitaminy  
i minerální látky, navíc působím 
jako mírné afrodiziakum.

>   pomáhám při problémech  
s ledvinami, nespavostí  
a také maminkám při tvorbě 
mateřského mléka.

>   jsem pomocníkem 
s trávením  
a také jsem účinný 
proti nadýmání  
a nízkému tlaku.

>   obsahuji nejen  
vitamin B2, C, ale 
i provitamin A. 
Recepty dochutím 
cibulovočesnekovou 
chutí. 

>   mírním kašel a také 
působím protizánětlivě. 
Jsem doporučován při 
nachlazení a často mě  
lidé inhalují.

>   mohu pomáhat léčit revma, 
žlučníkové a nervové problémy 
nebo zažívací potíže.

Petržel hladkolistá
Kopr

Rozmarýn

Pažitka
Tymián

Máta

„Dobrý den, jmenuji se Miloš  
a pracuji ve firmě Bylinky.cz. Mám na 
starosti pěstování čerstvých bylinek pro 
vaše oblíbené prodejny Albert. Tyto 
bylinky pěstujeme v hektar  
a půl velkém skleníku na jihu Moravy. 
Základy naší produkce jsou postaveny 
na úctě k životnímu prostředí. Věříme, 
že kvalitní životní prostředí je dar od 
našich předků, který bychom měli 
předat našim dětem. Voda je z darů 
snad ten nejcennější. Z celé střechy 
našeho skleníku proto svádíme 
veškerou dešťovou vodu, kterou 
používáme k zavlažování bylinek. 
Vytápět a osvětlovat hektar a půl velký 
skleník není žádná legrace, proto 
spolupracujeme s našimi sousedy 
z bioplynové stanice, kteří nám 
prodávají odpadní teplo a elektrickou 
energii. Navíc při pěstování bylinek 
nepoužíváme žádné syntetické 
přípravky na ochranu rostlin proti 
škůdcům, proto můžete ochutnávat bez 
obav. Přeji dobrou chuť!“ 

Miloslav Souček 
Hlavní pěstitel ve firmě Bylinky.cz
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ZÍSKEJTE  
1 KREDIT

ZA KAŽDÝCH 
UTRACENÝCH  

200 KČ  
NÁKUPU

ZA KAŽDÝ 
BIO A NATURE'S

PROMISE 
PRODUKT 
ZÍSKÁTE 

1 KREDIT VŽDY

ZA ZDRAVÉ  
A VYBRANÉ 
PRODUKTY 

KAŽDÝ TÝDEN 
DOSTANETE 

EXTRA KREDITY

UŠETŘÍTE VÍC A ZA 
ZDRAVÉ JÍDLO 

NEJVÍC
S NOVÝM VĚRNOSTNÍM 

PROGRAMEM
UŠETŘÍTE JEŠTĚ VÍC.

SBÍREJTE KREDITY A VYMĚŇTE JE 
ZA SLEVU NA COKOLIV

JAK NASBÍRAT NEJVÍCE KREDITŮ:

+ =+

KREDITY

+ NAVÍC

169,90  - 41

9990
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STAHUJTE ZDE:

1 KREDIT
ZA KAŽDÝ PRODUKT  

BIO A NATURE‘S  
PROMISE 
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Fotografie: Lucie Čermáková
Foodstyling: Adéla Srbová, Zuzana Štěpničková 
Text: Adéla Srbová

Kouzla v kuchyni jdou 
dělat jednoduše a rychle. 
Překvapte rodinu a uvařte 
dubnové večeře do 
30 minut, a navíc s dávkou 
jarní energie, zeleniny 
i bylinek. Tyto a spoustu 
dalších receptů podle 
vašich preferencí naleznete 
v aplikaci Můj Albert.
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RYCHLÉ RECEPTY

Rychlé recepty
 DO
30 MINUT

z jednoho hrnce

STAHUJTE ZDE:

TRŽNICE U ALBERTA:
ZELENINA
5 šalotek
1 jarní cibulka
3 ½ svazku ředkviček
40 g hráškových lusků
200 g brambor typu B
1 pórek
3 stroužky česneku  
NP Bio
1 cibule
1 ½ salátové okurky
2 svazky zeleného 
chřestu

OVOCE 
2 bio citrony

BYLINKY
2 hrsti hladkolisté 
petržele
hrst čerstvého kopru
2 hrsti čerstvé pažitky
2 snítky čerstvé máty
2 hrsti čerstvého 
koriandru
hrst čerstvého tymiánu

MLÉČNÉ VÝROBKY:
40 g másla
5 vajec
40 g parmazánu
250 g bílého jogurtu

200 g balkánského sýra 
Albert
1 balení rozváleného 
listového těsta Albert
250 g sýra typu brie

UZENINY A LAHŮDKY:
100 g slaniny
 
 
SPÍŽ: 
OCHUCOVADLA 
75 ml medu
1 lžíce bílého vinného 
octa
15 ml červeného vinného 
octa
1 kostka kuřecího bujónu 
NP Bio

KOŘENÍ 
1 lžička sušeného chilli
6 g římského kmínu
6 g mletého koriandru
sůl
pepř

TRVANLIVÉ 
170 ml olivového oleje 
200 g kulatozrnné rýže
60 g hladké mouky
100 g strouhanky
300 ml řepkového oleje

Nákupní seznam
Z ALBERTU

OSTŘE SLEDOVANÉ MASO: 
2 pstruzi

https://www.albert.cz/aplikace/


1 porce obsahuje: ENERGIE: 365 kcal, 18 % / SACHARIDY: 48 g, 19 % / TUKY: 11 g, 18 % / BÍLKOVINY: 15 g, 21 %

KREDIT
NAVÍC1

HRÁŠKOVÝ FALAFEL 
s citronovomátovým 
dipem a koriandrem

SUROVINY:
400 g mraženého 
hrášku
1 stroužek česneku 
NP Bio
1 cibule
60 g hladké mouky
6 g římského kmínu
6 g mletého koriandru
2 hrsti čerstvého 
koriandru
hrst čerstvé 
hladkolisté petrželky

4 g soli
pepř
100 g strouhanky
300 ml řepkového 
oleje
250 g bílého jogurtu
1 ½ salátové okurky
2 snítky čerstvé máty
½ svazku ředkviček
15 ml červeného 
vinného octa

POSTUP:
1.  Ve vroucí vodě blanšírujte hrášek 

1 minutu a sceďte. Vsypte do mixéru, 
přidejte oloupaný česnek, najemno 
nakrájenou ½ cibule, mouku, nadrcený 
římský kmín, mletý koriandr, hrst 
čerstvého koriandru, petrželku, sůl, pepř 
a vše rozmixujte na lepivé těsto.

2.  Z těsta vyválejte kuličky o průměru 2 cm 
a obalte je ve strouhance.

3.  V rendlíku rozpalte olej na dostatečně 
vysokou teplotu pro smažení a usmažte 
všechny připravené kuličky dozlatova.

4.  Mezitím si připravte dip. V misce 
smíchejte jogurt, nastrouhanou omytou 
½ okurky a nasekanou mátu. Dozdobte 
zbytkem koriandru a dejte stranou.

5.  Do větší misky nakrájejte na dlouhé 
podélné plátky zbylou okurku. 
Přidejte na kostičky nakrájené zbylé 
cibule a očištěné, na plátky nakrájené 
4 ředkvičky. Osolte a zalijte vinným 
octem. Vše promíchejte a podávejte 
k falafelu jako lehký salátek. 

RYCHLÉ RECEPTY
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1 KREDIT
ZA KAŽDÝ 
PRODUKT 

BIO A NATURE‘S 
PROMISE

4
porce

30
min

VEGET

JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

https://www.albert.cz/videorecepty


SÁZENÁ VEJCE
s pečenými ředkvičkami
SUROVINY:
100 g slaniny 
10 g másla
5 šalotek
1 jarní cibulka
2 svazky ředkviček
1 lžíce medu
1 lžíce bílého vinného 
octa 
10 ml olivového oleje 

4 vejce NP Bio
sůl
pepř
hrst čerstvé 
hladkolisté petržele
40 g hráškových 
lusků 
mletá červená 
paprika

4
porce

20
min

1 porce obsahuje: ENERGIE: 253 kcal, 13 % / SACHARIDY: 6 g, 2 % / TUKY: 21 g, 33 % / BÍLKOVINY: 11 g, 16 %

KREDIT
NAVÍC1

POSTUP:
1.  Slaninu nakrájejte na malé kousky a orestujte v pánvi 

na rozehřátém másle. Přidejte očištěnou, na kolečka 
nakrájenou šalotku a jarní cibulku.

2.  Do pánve vsypte omyté a rozpůlené ředkvičky. Přidejte med, 
ocet a dobře promíchejte.  

3. V druhé pánvi rozehřejte olej. Rozklepněte vejce, osolte, opepřete  
 a opékejte zhruba 4 minuty. 
4.  Podávejte ozdobené nasekanou petrželkou, otevřenými hráškovými lusky  

a posypte špetkou červené papriky.

14

RYCHLÉ RECEPTY

BEZ
lepku



1 porce obsahuje: ENERGIE: 320 kcal, 16 % / SACHARIDY: 47 g, 18 % / TUKY: 9 g, 14 % / BÍLKOVINY: 11 g, 16 %

HRÁŠKOVÉ RIZOTO
s pórkem a parmazánem

SUROVINY:
1 l vody
1 kostka kuřecího bujónu 
NP Bio
20 ml olivového oleje 
1 pórek
200 g kulatozrnné rýže
sůl 
pepř
200 g mraženého hrášku
40 g parmazánu
1 bio citron
hrst čerstvé pažitky

POSTUP:
1.  V hrnci ve vroucí vodě rozmíchejte rozdrobený bujón a dejte stranou.
2.  Na rozehřátou pánev vlijte olivový olej, vsypte nadrobno nakrájený pórek a orestujte. 

Přisypte propláchnutou rýži a zprudka opékejte. Zalijte polovinou připraveného vývaru, 
aby byla rýže ponořená. Osolte, opepřete a na mírném ohni nechte postupně odpařovat.  

3.  Přisypte hrášek a znovu podlijte ⅓ zbylého vývaru. Nechte odpařit. Postup opakujte 
s druhou třetinou. Vsypte 20 g nastrouhaného parmazánu, promíchejte, podlijte poslední 
třetinou vývaru a vařte do změknutí.

4.  Nakonec nastrouhejte kůru z dobře omytého citronu, zakápněte citronovou šťávou 
a ozdobte zbylým parmazánem a nasekanou pažitkou.

KREDIT
NAVÍC1

RYCHLÉ RECEPTY
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4
porce

30
min

BEZ
lepku



1 porce obsahuje: ENERGIE: 229 kcal, 12 % / SACHARIDY: 12 g, 5 % / TUKY: 11 g, 18 % / BÍLKOVINY: 21 g, 30 %

PEČENÉ FILETY ZE PSTRUHA
s koprovými bramborami
a hráškem

SUROVINY:
2 pstruzi
200 g brambor typu B
1 svazek ředkviček
100 g hrášku
20 ml olivového oleje 
1 citron NP Bio
sůl
pepř
sušené chilli
hrst čerstvého kopru

KREDIT
NAVÍC1

POSTUP:
1.  Pstruhy očistěte, podélně rozřízněte a připravte 4 filety.
2.  Oloupané brambory nakrájejte na tenké plátky a dejte do mísy. Přidejte 

omyté, přepůlené ředkvičky a hrášek. Přelijte olejem, vsypte nastrouhanou 
kůru z dobře omytého citronu, osolte a opepřete. Nakonec přidejte špetku 
chilli, nasekaný kopr a vše promíchejte. 

3.  Připravte papiloty. Ustřihněte 4 pečicí papíry o rozměru 30 × 30 cm a složte  
je napůl. Dovnitř každého vložte ¼ bramborové směsi.

4.  Filety ze pstruha pokapejte citronovou šťávou, osolte a opepřete. Každý filet vložte  
do připravené papiloty s bramborami a konce složte tak, aby nevytékala šťáva při pečení.  
Můžete také svázat pečicím provázkem. 

5.  Papiloty přendejte na plech a pečte v troubě předehřáté na 180 °C 20 minut.

16

RYCHLÉ RECEPTY

4
porce

30
min

BEZ
 laktózy



CHŘESTOVÉ TAŠTIČKY
s tymiánem

SUROVINY:
1 svazek zeleného 
chřestu 
15 ml olivového oleje 
sůl
pepř
1 balení rozváleného 
listového těsta Albert

250 g sýra typu brie
1 vejce
50 ml medu
30 g másla
hrst čerstvého tymiánu

POSTUP:
1.  Očistěný chřest podélně rozpulte, promíchejte s olivovým olejem, osolte a opepřete.
2.  Těsto rozložte a rozkrojte na 8 dílů. Na každý díl rovnoměrně rozdělte sýr a pak 

uhlopříčně položte ochucený chřest. Zabalte protilehlé cípy těsta do tvaru taštičky 
a pomažte rozšlehaným vejcem.

3.  Taštičky přendejte na plech vyložený pečicím papírem a pečte v troubě předehřáté  
na 200 °C 20 minut dozlatova.

4.  Mezitím si připravte medovotymiánovou omáčku. V rendlíku smíchejte med, máslo, 
tymián a zahřejte. 

5.  Vyndejte taštičky z trouby a ještě teplé je potřete medovotymiánovou omáčkou.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 606 kcal, 30 % / SACHARIDY: 36 g, 14 % / TUKY: 44 g, 70 % / BÍLKOVINY: 19 g, 27 %

RYCHLÉ RECEPTY
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4
porce

30
min

VEGET

JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

https://www.albert.cz/videorecepty
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Svátek
ČARODĚJNIC 

Magická noc z 30. dubna na 1. květ-
na je slavena jako svátek čarodějnic. 
Proč právě tento den? Nachází se 
přesně mezi jarní rovnodenností 
a letním slunovratem a Keltové ho 
nazývali beltine, což znamená jasný, 
zářivý oheň, a tím se dnes i oslavy 
vyznačují. Pro Kelty tímto dnem 
začínalo kalendářní léto a s ním fes-
tival radosti a života. I v současnosti 
svátek čarodějnic provází dobrá 
nálada, zapalování ohňů a vyhánění 
zlých duchů, ač jsou dnes třeba jiní 
než pro naše dávné předky.

Jak sbalit jídlo
NA VÝLET

Sbalení potravin na výlet nebo  
k táboráku v čerstvém a neponiče-
ném stavu je někdy oříšek. Máme 
pro vás pár tipů, jak na to:
1)   Vybírejte potraviny, které nepod-

léhají rychlé zkáze.
2)   Maso naložte do oleje.
3)   Pečivo, uzeniny nebo další dob-

roty na svačinu zabalte do více 
vrstev alobalu, který můžete ná-
sledně použít na pečení v ohni.

4)   Tekuté suroviny a vejce dejte do 
skleniček s víčkem.

5)   Sůl, koření či cukr nasypte do skle-
niček, které přinesete zpět domů.

6)   Vyhněte se obecně balení do 
plastových sáčků, použijte raději 
papírové, které poslouží na pod-
pal táboráku.

NOVÝ
VĚRNOSTNÍ

PROGRAM

DALŠÍ 

KOUZELNÉ  
RECEPTY

NAJDETE

Přišel čas vyhnat pomocí kouzelně  

dobrých receptů zlé duchy ze dveří. Vezměte  

děti ven a prožijte s nimi den plný čarodějných 

dobrodružství a magie. Letos nemusí jít jen o špekáčky 

na táboráku, ale díky bylinkám, zelenině a dalším 

dobrotám vykouzlíte kolem ohně pohoštění jako 

z čarovného ubrousku, prostři se.

Magický 
SPECIÁL

Rej čarodějnic

Magický
SPECIÁL



Trny
ZABRÁNÍ ZLU  
VSTOUPIT

Ochrana domova před zlými duchy – 
pořiďte si domů účinnou dekoraci  
v podobě kytice. Měla by obsahovat 
květiny s trny nebo třeba bodláčí. Další 
účinnou rostlinou je větévka lípy. 

Fotografie: Tomáš Babinec / Foodstyling/text: Adéla Srbová, Naďa Fidrmucová

Uviňte si věnec na dveře

Lípa
Hloh

Bodlák
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MAGICKÝ
SPECIÁL

Bejlí 
NA OCHRANU



Oheň
JAKO RITUÁL

V předvečer ohňových slavností obcházela 
mládež jedno hospodářství po druhém 
a sbírala dřevo. Na oheň bylo třeba 
shromáždit devět druhů dřeva a nikdy 
nesměl chybět jalovec. Hranici s panákem, 
znázorňujícím čarodějnici, zapaloval vždy 
muž, který se ve vsi oženil jako poslední.

20

MAGICKÝ
SPECIÁL

SUROVINY:
50 g čerstvé hladkolisté petrželky
15 g čerstvé bazalky
60 g kešu ořechů
1 citron
30 g parmazánu
100 ml olivového oleje 
sůl
pepř
1 kváskový chléb 

POSTUP: 
1.  Pesto si připravte do skleničky 

doma. Na prkénku nasekejte 
petrželku a bazalku. Přendejte 
do mixéru, přidejte ořechy, 
zakápněte šťávou z citronu  
a přisypte parmazán nakrájený 
na kousky. 

2.  Přilijte 20 ml olivového oleje 
a vše pomalu na několikrát 
promixujte. Tím docílíte krásně 
zelené barvy. 

3.  Přidejte sůl a pepř, vlijte 20 ml 
oleje a znovu mixujte dohlad-
ka. Směs ochutnejte a můžete 
dosolit, opepřit nebo přidat 
další citronovou šťávu dle chuti. 
Nakonec vlijte zbytek oleje  
a promíchejte.

4.  Z chleba odkrojte 6 krajíců 
a postupně je opékejte na 
prutech nad ohněm. Topinky 
pomažte hotovým pestem  
a podávejte.

TOPINKY  
NA OHNI
s petrželkovým 
pestem

VEGET6
porcí

15
min
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MAGICKÝ
SPECIÁLPEČENÝ 

BANÁN  
s magickou  
směsí

SUROVINY:
4 banány
80 g 70% hořké čokolády
60 g vlašských ořechů
60 g malin

POSTUP: 
1.  Čokoládu a ořechy nasekejte 

na větší kousky a rozdělte na  
4 hromádky, můžete si při-
pravit již doma před výletem. 
Banány ve slupce podélně 
rozkrojte.

2.  Banány lehce rozevřete, vsypte 
připravenou směs a nakonec 
vložte čerstvé maliny. Vše dob-
ře zabalte do alobalu.

3.  Do žhavých uhlíků na ohništi 
zahrabte banány v alobalu  
a nechte pod uhlíky 5–10 minut 
dle toho, jak moc jsou žhavé.

4.  Vyndejte z uhlíků, opatrně roz-
balte banány z alobalu a sladká 
dobrota z ohně je připravená.

4
porce

20
min

VEGET

Nezapomeňte 
si s dětmi 
umotat vlastní 
čarodějnické koště. 
Budete potřebovat 
jen větvičky a drátek 
nebo provázek.

Po upečení můžete 
dozdobit čerstvými 
jahodami a borůvkami. 
Také můžete použít 
jakékoli oříšky dle chuti. 



Záleží vám na tom, abyste jedli 
zdravěji? Máme pro vás báječnou 
Mlynářskou řadu žitného pečiva, 
plného zdraví. Mlynářský žitný 
rohlík obsahuje více než 90 % 
žita, je bohatý na vlákninu, 
nadýchaný a křupavý. 
Vlastní receptura z něj dělá 
jedinečně chutný zážitek.

POMAZÁNKA 
veget rillette
[čti rijet] 
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MAGICKÝ
SPECIÁL

SUROVINY:
3 velké cibule
3 stroužky česneku
45 g másla
sůl
60 ml smetany ke šlehání (30 %)
125 g parmazánu
3 snítky čerstvého tymiánu
muškátový oříšek
pepř
2 Mlynářské žitné rohlíky Albert

POSTUP: 
1.  Tuto pomazánku připravte 

doma a sbalte ve skleněné 
nádobě k ohni. Očistěnou 
cibuli a česnek nakrájejte na 
tenké plátky.

2.  Na pánvi rozehřejte máslo 
a vsypte cibuli s česnek. 
Opékejte do úplného zhněd-
nutí asi 20 minut. Dochuťte 
špetkou soli.

3.  Vlijte smetanu a ztlumte pla-
men na minimum. Nastrou-
hejte do směsi parmazán, 
přidejte větší snítky tymiánu, 
špetku muškátového oříšku  
a dobře promíchejte.

4.  Vyndejte tymián, osolte, ope-
přete, přendejte do sklenice  
o velikosti 250 ml  
a dejte vychladit na 3 hodiny 
do lednice.

5.  Servírujte na opečených 
rohlících.

250
ml

40
min

+180
min

odležení
VEGET



Čarovný 
NÁPOJ 

BRAMBORY  
V POPELU
plněné dipem

Kouzelný DIP
s bylinkami

SUROVINY:
250 g měkkého tvarohu
1 lžička nakládaného zeleného pepře
hrst čerstvé pažitky
hrst čerstvého koriandru
hrst čerstvé petrželky
sůl
pepř
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MAGICKÝ
SPECIÁL

SUROVINY:
600 ml vody
2 sáčky černého čaje
1 lžička mleté skořice
1 lžička mletého hřebíčku
½ lžičky mletého zázvoru
300 ml plnotučného mléka
40 ml medu

SUROVINY:
6 brambor typu C
100 g tyrolského špeku

200 g čedaru
sůl
pepř

POSTUP: 
1.  Do rendlíku vlijte vodu 

a přiveďte k varu. Vložte 
černý čaj k vylouhování. 

2.  Přisypte všechno koření, 
zalijte mlékem a pro-
hřejte.

3.  Odstavte z plotny, přidej-
te med a rozmíchejte.

4.  Nakonec přes sítko přelij-
te do termosky.

POSTUP: 
1.  Brambory ve slupce opláchněte a podélně 

nařízněte. Nakrájejte špek na kostičky a čedar 
nastrouhejte. Brambory naplňte špekem  
a sýrem a pečlivě zabalte do alobalu.

2.  V ohništi rozhrabejte uhlíky a brambory vhoď-
te dovnitř. Pečte zhruba 60 minut. Pak opatrně 
vyndejte, nechte chvilku vychladnout, abyste 
mohli alobal rozbalit.

3.  Bramboru přendejte na talířek, trochu roze-
vřete a dejte navrch lžíci kouzelného dipu.

POSTUP: 
1.  V misce rozmíchejte tvaroh  

s pepřem a nasekanými omy-
tými bylinkami, přidejte 1 lžičku 
nálevu z pepře a promíchejte. 

2.  Dle chuti osolte, opepřete  
a podávejte.

900
ml

10
min

6
porcí

250
g

80
min

10
min

BEZ
lepku

BEZ
lepku

BEZ
lepku



Hledání 
POKLADU

Než se oheň rozhoří a dobroty připraví, zabavte děti 
hledáním magického pokladu. Schovat ho můžete v lese  
a truhlu s pokladem naplnit oříšky nebo sušeným ovocem, 
které dětem prospějí více než bonbony nebo chipsy.
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MAGICKÝ
SPECIÁL

SUROVINY:
200 g brokolice
20 ml slunečnicového oleje
200 g sýra čedar

9 vajec
80 ml smetany (12 %)
sůl
pepř

POSTUP: 
1.  Brokolici očistěte, rozdělte na růžičky a překrojte na kousky. V hrnci 

přiveďte vodu k varu, vsypte brokolici a spařte po dobu 1 minuty. Pře-
ceďte a dejte stranou.

2.  Připravte si formu na muffiny, vytřete všechny otvory olejem a vsypte 
brokolici.

3.  Najemno nastrouhejte čedar a rovnoměrně jím zasypte brokolici.
4.  V misce rozšlehejte vejce spolu se smetanou, osolte a opepřete. Vaječ-

nou směs přelijte přes brokolici s čedarem. 
5.  Pečte v troubě předehřáté na 180 °C 17–20 minut.

Mini quiche si připravte doma  
a vezměte s sebou k ohni. Na místě 
zasypte nastrouhaným sýrem, zabalte 
do alobalu a dejte rozpéct nad oheň.

16
kusů

35
minMINI QUICHE  

pro malou čarodějku
BEZ
lepku



ČARODĚJNÁ 
JABLKA  
v karamelu 

SUROVINY:
4 velká červená jablka
250 g cukru krystalu
125 ml vody
1 citron
1 arch pečicího papíru

POSTUP: 
1.  Jablka omyjte a zbavte stopky. Nasbí-

rejte větvičky, ustřihněte pečicí papír 
o rozměru 20 × 20 cm, rozdělte ho 
na 4 díly, obalte v něm jeden konec 
větviček a zapíchněte je na místo 
stopek.

2.  Do hrnce vsypte cukr, vlijte vodu  
a přidejte 1 lžíci citronové šťávy. 
Směs přiveďte k varu bez míchání. 
Mezitím připravte plech s pečicím 
papírem na odkládání jablek.

3.  Ztlumte plamen a použijte cukrářský 
teploměr. Teplota směsi by měla být 
150 °C. Hrnec sundejte z plotny  
a opatrně po jednom jablka ponořte 
do karamelu tak, aby se postupně 
celá obalila polevou. Přendejte na 
pečicí papír a nechte ztuhnout.

4
porce

20
min
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VEGAN



SUROVINY:
125 g hladké mouky
½ lžičky soli
5 g čerstvého droždí
135 g jogurtu řeckého typu

3 černé olivy
½ kapie
1 vejce
hrst čerstvého rozmarýnu

POSTUP: 
1.  V míse smíchejte prosátou mouku se solí, droždím 

a jogurtem. Pořádně rukama propracujte na měkké, 
dobře zpracovatelné těsto a rozdělte ho na 12 stejných 
kousků.

2.  Z každého kousku vyválejte hada o tloušťce 1 cm. 
Vezměte špejli a hada zatočte kolem dokola. Přendej-
te hady na plech vyložený pečicím papírem. Hlavičku 
lehce zploštěte. Olivy rozřízněte a nakrájejte z nich malé 
trojúhelníčky na oči. Kapii podélně rozkrojte, zbavte 
semínek a naporcujte na malé jazýčky. 

3.  Očka jemně zatlačte do hlavičky, jazýček vsuňte dovnitř 
a přitlačte. Rozšlehejte vajíčko a potřete hady. Pomaza-
né hady posypte nasekaným rozmarýnem.

4.  Pečte v troubě předehřáté na 180 °C 15 minut.26

MAGICKÝ
SPECIÁL

Pečení  
HADI 

12
kusů

25
min

VEGET



JAK NA TO?
Recept najdete zde:

albert.cz/recepty

LEHKÝ COLESLAW PRO  

ČAROKRÁSNÉ KŘIVKY
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MAGICKÝ
SPECIÁL

FAZOLOVÁ 
POLÉVKA  
z magického
kotlíku 

SUROVINY:
20 ml olivového oleje 
½ cibule
2 stroužky česneku
½ červené papriky
sůl
pepř
4 g římského kmínu
½ lžičky mletého chilli
250 g rajčatového protlaku
750 ml zeleninového vývaru
40 ml javorového sirupu
450 g sterilovaných červených fazolí
450 g sterilované kukuřice
2 hrsti čerstvého koriandru
1 limeta

POSTUP: 
1.  Do hrnce vlijte olej a rozpalte ho. 

Očištěnou cibuli, česnek  
a papriku nakrájejte nadrobno. 
Vsypte do hrnce a restujte. 
Přidejte špetku soli, pepře  
a opékejte asi 5 minut. 

2.  Přidejte koření, protlak, vývar, 
sirup a vše promíchejte  
a přiveďte k varu. Vařte 20 minut 
a pak přidejte propláchnuté 
fazole a kukuřici.

3.  Povařte ještě 10 minut. Nakonec 
dovnitř nasekejte koriandr  
a dochuťte limetovou šťávou.

4.  Polévku přendejte do termosky 
anebo ohřívejte v kotlíku nad 
ohněm.

4
porce

45
min

MAGICKÝ
SPECIÁL

VEGAN

https://www.albert.cz/recepty


V kapitole, kde vám 
pomáháme jíst každý den 
lépe, se tentokrát podíváme 
na zoubek mléčným 
výrobkům. Obsahují 
bílkoviny, vápník a vitaminy 
rozpustné v tucích, zejména 
A a D. Zdraví prospěšné jsou 
především fermentované 
mléčné výrobky. Obsahují 
velké množství bakterií, 
které pozitivně ovlivňují 
střevní mikroflóru, a tím 
podporují naši imunitu. 
Pohrajte si s nimi v kuchyni! 
Jsou skvělé do tolika nejen 
jarních receptů.

Acidofilní 
MLÉKO

Acidofilní mléko patří do 
skupiny fermentovaných 
mléčných výrobků. Má 
osvěžující, lehce nakyslou 
chuť a přidáním ovoce 
získáte skvělý koktejl.

Jahodové 
SMOOTHIE 

SUROVINY:
200 g mražených jahod 
400 ml kefíru NP Bio
150 ml kokosového mléka
1 banán
2 lžíce medu
2 lžíce kokosových plátků
čerstvé jahody
1 snítka čerstvé máty

POSTUP:
1.  Mražené jahody, kefír, 

mléko, zralý banán  
a med dejte do mixéru  
a rozmixujte najemno. 

2.  Připravené smoothie přelijte 
do 4 sklenic. Při podávání 
ozdobte kokosovými plátky, 
jahodami a mátou. 

STAHUJTE ZDE:

1 KREDIT
ZA KAŽDÝ PRODUKT BIO

A NATURE‘S PROMISE

KREDIT
NAVÍC1

550
ml

10
min

VEGET

Mléčné  
ZÁZRAKY

Stojí za to
JÍST LÉPE 
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BEZ
lepku

Acidofilní 
MLÉKO

OMELETA 
s kozím sýrem  
a fazolkami 

1
porce

15
min

Kozí 
SÝR

Kozí sýry jsou zdrojem 
zdravých tuků. Na 
rozdíl od kravských 
výrobků obsahují méně 
cholesterolu.

Fotografie: Lucie Čermáková / Foodstyling: Tereza Langmajerová, Adéla Srbová / Text: Tereza Langmajerová

KREDIT
NAVÍC1
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STOJÍ ZA TO
JÍST LÉPE

SUROVINY:
150 g zelených fazolových lusků
250 g hrachových lusků 
3 vejce
sůl
pepř
10 g másla
80 g přírodního kozího sýra NP
snítka čerstvé máty

POSTUP: 
1.  V hrnci přiveďte vodu k varu a připravte 

si mísu s ledem. Do vařící vody vložte 
fazolky a vyloupaný hrášek. Vařte zhruba 
3 minuty, vyjměte naběračkou a ihned 
vložte do ledové vody. Po 2 minutách 
sceďte a nechte na cedníku okapat.

2.  Vejce rozklepněte do mísy. Osolte, 
opepřete a rozmíchejte metličkou.

3.  Na pánvi rozpusťte máslo. Vlijte vaječnou 
směs a vařečkou ji stahujte od okrajů 
směrem ke středu pánve. Jakmile je 
spodní strana omelety pevná, posypte ji 
nadrobeným sýrem, fazolkami, hráškem  
a pak ji opatrně přeložte napůl. 

4.  Ozdobte hráškovými lusky, čerstvou 
mátou a hned podávejte.

29
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4
porce

10
min

ŘEDKVIČKOVÁ
POMAZÁNKA
s tvarohem  
a kozím sýrem

SUROVINY:
150 g ředkviček
50 g kozího sýra NP Bio
100 g polotučného tvarohu NP Bio Free from
sůl
pepř
2 lžíce bílého vinného octa
2 lžíce olivového oleje
1 domácí chléb s podmáslím
klíčky řeřichy

POSTUP: 
1.  Omyjte ředkvičky a jednu větší dejte 

stranou. Ostatní nastrouhejte na 
hrubém struhadle do mísy a vymačkejte 
z nich přebytečnou vodu. 

2.  Kozí sýr nastrouhejte najemno  
a v misce smíchejte s tvarohem, solí, 
pepřem, octem a olejem.

3.  Ředkvičku nakrájejte na plátky. 
Pomazánku podávejte na pečivu, třeba 
domácím toastovém chlebu, který 
najdete na vedlejší straně, ozdobenou 
klíčky řeřichy a plátky ředkvičky.

TVAROH
Free from
Jemný tvaroh bez laktózy z řady Nature’s 
Promise Free from ocení všichni, kdo se  
z jakéhokoliv důvodu vyhýbají laktóze. Chuťově 
nepoznáte rozdíl od běžného tvarohu.

KREDIT
NAVÍC1

VEGET

30

STOJÍ ZA TO
JÍST LÉPE



PODMÁSLÍ
kysané
Vzniká jako druhotný produkt při 
stloukání másla. Je to skvělý bojovník 
s nadbytečnými kily, protože 
obsahuje méně kalorií než kravské 
mléko. 

VEGET

31

STOJÍ ZA TO
JÍST LÉPE

Domácí  
TOASTOVÝ CHLÉB
s podmáslím

SUROVINY:
12 g sušeného droždí
500 g hladké pšeničné mouky
300 ml kysaného podmáslí Albert
10 g soli
40 g másla
1 vejce

POSTUP: 
1.  V míse smíchejte droždí, mouku, vlažné podmáslí, 

sůl a 30 g másla nakrájeného na kostičky. Rukou 
hněťte 15–20 minut nebo přendejte do robotu  
a hněťte na střední rychlost 10 minut. 

2.  Těsto v míse zakryjte potravinářskou fólií  
a nechte 60 minut kynout na teplém místě, dokud 
nezdvojnásobí svou velikost. 

3.  Vykynuté těsto rozdělte na dvě stejné části. Z každé 
vyválejte obdélník, stočte do roličky a hrany zatočte 
dolů. Takto připravená těsta vložte vedle sebe spojem dolů 
do chlebové formy o rozměrech 30 × 11 × 7 cm vymazané 
zbytkem másla. Zakryjte utěrkou a nechte kynout dalších  
30 minut.

4.  Vykynuté těsto potřete rozšlehaným vejcem a pečte  
35 minut v troubě předehřáté na 200 °C. 

5.  Upečený chléb ihned vyklopte z formy a nechte na mřížce 
vychladnout.

1
chléb

80
min

+90
min

kynutí



KEDLUBNOVÝ 
SALÁT 
se zakysanou 
smetanou

SUROVINY:
2 kedlubny
½ okurky
5 snítek čerstvého kopru
1 stroužek česneku
100 g zakysané smetany NP Bio
sůl 
mletý barevný pepř
½ citronu
1 lžíce olivového oleje
¼ jarní cibulky
čerstvá petrželka kudrnka

POSTUP: 
1.  Očištěné kedlubny a okurky 

nakrájejte na velmi tenká kolečka. 
Omyté 4 snítky kopru nakrájejte 
najemno a oloupaný česnek 
prolisujte. Vše ve větší míse 
promíchejte se smetanou, solí, 
pepřem, citronovou šťávou a olejem. 
Dejte odležet do lednice na 60 minut. 

2.  Salát podávejte ozdobený kolečky 
omyté jarní cibulky, čerstvou 
petrželkou a koprem.

Zakysaná 
SMETANA

Z vitaminů obsahuje hodně 
vitaminu A a z minerálů hořčík, 
který pozitivně ovlivňuje 
kardiovaskulární systém. 

KREDIT
NAVÍC1

BEZ
lepku
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STOJÍ ZA TO
JÍST LÉPE

4
porce

15
min

+60
min 

chlazení



Bílý 
JOGURT

Bílý jogurt je 
výživovými poradci 
doporučován jako 
ten nejvhodnější.  
Je zdrojem kvalitních 
bílkovin, vápníku  
a příznivě ovlivňuje 
střevní mikrobiom, 
který má vliv na 
trávení a imunitu. 
Vybírat bychom měli 
jogurty s obsahem 
tuku do 3,5 %.

KREDIT
NAVÍC1

1 KREDIT
PRODUKT 

BIO A NATURE‘S 
PROMISE

NOVÝ
VĚRNOSTNÍ

PROGRAM

JAK NA TO?
Podívejte se na videorecept:

albert.cz/videorecepty
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STOJÍ ZA TO
JÍST LÉPE

POSTUP: 
1.  Žloutky oddělte od bílků. Z bílků a cukru ručním 

mixérem ušlehejte sníh. Do sněhu po jednom 
zašlehejte žloutky a olej. 

2.  V jiné misce smíchejte mouku s práškem do pe-
čiva a špetkou soli. Směs jemně metličkou vmí-
chejte do připraveného sněhu. Těsto nalijte na 
plech o rozměrech 30 × 20 cm vyložený pečicím 
papírem a pečte 12 minut v troubě předehřáté 
na 200 °C. Hotový piškot nechte vychladnout.

3.  Želatinové plátky namočte do vody a nechte  
10 minut nabobtnat. Mezitím v misce smíchejte 
jogurty s medem, citronovou šťávou a vanilko-
vým extraktem.

4.  Z želatinových plátků vymačkejte všechnu 
přebytečnou vodu a dejte je do menšího hrnce 
spolu s kokosovým mlékem. Zahřívejte na mír-
ném stupni, dokud se želatina úplně nerozpus-
tí. Želatina nesmí projít varem. 

5.  Rozpuštěnou želatinu nechte zchladnout a pak 
vmíchejte k jogurtovému krému. Nalijte na 
piškot a dejte do lednice na 5 hodin vychladit. 

6.  Nakrájené řezy ozdobte čerstvými jahodami  
a mátou.

PIŠKOTOVÉ 
ŘEZY  
s jahodami

SUROVINY:
5 vajec
100 g třtinového cukru
60 ml oleje
120 g polohrubé mouky
1 lžička kypřicího prášku 
do pečiva
sůl

6 plátků želatiny
1 kg bílého jogurtu NP Bio
100 g medu
½ citronu
2 lžíce vanilkového 
extraktu
150 ml kokosového mléka
250 g jahod
2 snítky čerstvé máty12

porcí
45
min

+5
hod

chlazení

https://www.albert.cz/videorecepty


Fotografie: Tomáš Babinec
Foodstyling: Adéla Srbová
Text: Kateřina Krásná

Královské kuře  
SMĚS NA POLÉVKU

Královské kuře  
PRSNÍ ŘÍZEK

Královské kuře  
STEHNA CELÁ
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Královské kuře
Na mnohé způsoby

RADY ŘEZNÍKA

Rady
ŘEZNÍKA



STAHUJTE ZDE:

Královské kuře  
PRSNÍ ŘÍZEK

Za nejkvalitnější maso z kuřete se považují 
kuřecí prsa. Královské kuřecí prsní řízky vynikají 
lahodnou chutí. Jejich úprava je nejrychlejší 
a nejjednodušší. Ale vzhledem k tomu, že 
obsahují minimum tuku, se dají lehce vysušit.

Královské kuře  
STEHNA CELÁ

Královská kuřecí stehna jsou šťavnatější 
a chuťově výraznější část masa. Stehna se pečou, 
dusí, grilují a po vykostění z nich v trojobalu 
usmažíte vynikající řízky.

Královské kuře  
SMĚS NA POLÉVKU

Královská kuřecí směs je ideální na přípravu 
silného kuřecího vývaru. Odlijte z vývaru do 
uzavíratelné sklenice a dejte do mrazáku. 
Domácí bujón pak můžete využít do základu 
dalších polévek. Vývar obsahuje mnoho 
vitaminů, minerálů, aminokyselin a podporuje 
trávení. Živiny obsažené v kuřecím vývaru jsou 
snadno stravitelné a prospěšné pro zdraví.

Královské kuře  
V CELKU BEZ DROBŮ

Kuře pečené v celku je velmi nenáročné a vděčné 
jídlo. Abyste dosáhli dokonalého výsledku, vyndejte 
Královské kuře z chladničky dvě hodiny před 
pečením. V troubě pak neutrpí teplotní šok a propeče 
se rovnoměrně a pozvolna. Aby si zachovalo 
kompaktní tvar, svažte mu stehna potravinářským 
provázkem. Kuře dávejte vždy do předehřáté trouby 
a po upečení překryjte kuře alobalem a nechte ho 
5 minut odpočinout, pak teprve krájejte.

NAŠE KUŘECÍ JE 100% ČESKÉ.
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RADY ŘEZNÍKA

V Albertu najdete pouze maso 
s ověřeným původem od farmářů, 

u kterých je o zvířata dobře postaráno. 
S radostí vám tak můžeme nabídnout 

čerstvé a kvalitní kousky masa.

https://www.albert.cz/aplikace/


4
porce

30
min

KRÁLOVSKÁ KUŘECÍ 
PRSA s balsamikovými 
žampiony a tymiánem

SUROVINY:
3 stroužky česneku
300 g žampionů
500 g Královských 
kuřecích prsou
sůl
pepř

20 ml slunečnicového 
oleje
200 ml vody
3 lžíce balsamikového 
octa
3 snítky čerstvého 
tymiánu

POSTUP:
1.  Oloupané stroužky česneku a očištěné žampiony nakrájejte na plátky. Omytá kuřecí prsa 

osolte a opepřete.
2.  Maso zprudka opečte v pánvi na rozehřátém oleji 3 minuty z každé strany dozlatova.  

Vyjměte z pánve, přendejte do pekáčku a pečte 8–10 minut v troubě předehřáté na 180 °C. 
3.  Česnek a žampiony mezitím vložte do výpeku v pánvi a restujte do změknutí žampionů. 

Podlijte vodou, přidejte balsamikový ocet, lístky tymiánu a nechte zredukovat.
4.  Kuřecí prsa nakrájejte na plátky a servírujte s balsamikovými žampiony. Můžete podávat s rýží.

    Minutka
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BEZ
lepku



POSTUP:
1.  Omytá kuřecí stehna osolte a opepřete.  

Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno.
2.  Do multifunkčního hrnce nalijte olej, zvolte 

program CRUST/FRY 160 °C. Na rozpáleném oleji 
orestujte ze všech stran kuřecí stehna dozlatova. 
Vyjměte je a odložte stranou. 

3.  Do multifunkčního hrnce dejte máslo, rozehřejte 
ho v programu CRUST/FRY 160 °C a dozlatova 
opečte cibuli. Zaprašte moukou, paprikou 
a restujte 5 minut v programu CRUST/FRY.

4.  Zalijte vodou, přidejte rozdrobený bujón 
a promíchejte. Vložte připravená kuřecí stehna, 
přiklopte víkem multifunkčního hrnce, zvolte 
program STEW / SLOW COOK (DUŠENÍ / POMALÉ 
VAŘENÍ) 100 °C a duste 60 minut. Kuřecí stehna 
vyjměte, oberte maso od kosti a dejte stranou.

5.  Do omáčky přilijte smetanu, lžičku citronové 
šťávy a tyčovým mixérem rozmixujte dohladka. 
Maso vraťte do omáčky a nechte v programu 
STEW / SLOW COOK (DUŠENÍ / POMALÉ VAŘENÍ) 
5 minut prohřát.

6.  Těstoviny uvařte podle návodu na obalu. Kuře 
na paprice podávejte lehce posypané paprikou 
s vařenými těstovinami.

Tradiční recept

3
porce

80
min

KUŘE NA PAPRICE
v multifunkčním hrnci Tefal
SUROVINY:
3 Královská kuřecí stehna
sůl
pepř
2 cibule
20 ml slunečnicového oleje
15 g másla
20 g hladké mouky

15 g sladké červené papriky
500 ml vody
1 kostka kuřecího bujónu
250 ml smetany 
ke šlehání (33 %)
1 citron
300 g těstovin
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SUROVINY:
100 g másla
1 lžíce sladké červené papriky
1 lžíce soli
1 Královské kuře
2 svazky ředkviček
2 svazky zeleného chřestu 
200 g čerstvých zelených fazolek
3 jarní cibulky
100 g mraženého hrášku

4.  Mezitím připravte zeleninu. Omyté ředkvičky 
překrojte napůl, z chřestu odkrojte dřevnatou 
část, z fazolek stopku a jarní cibulky nakrájejte na 
větší kusy.

5.  Do pekáče pod kuřetem vložte připravenou 
zeleninu spolu s hráškem 20 minut před koncem 
pečení. Promíchejte s výpekem a nechte dopéct.

6.  Kuře naporcujte a podávejte s upečenou jarní 
zeleninou.

POSTUP:
1.  V rendlíku rozehřejte 80 g másla, promíchejte 

ho s paprikou a solí. Mašlovačkou potřete 
směsí celé kuře.

2.  Zbytek másla rozdělte na 2 části a vsuňte 
je pod kůži na prsou. Nohy kuřete svažte 
potravinářským provázkem. 

3.  Kuře položte na rošt do trouby předehřáté  
na 170 °C. Pod něj umístěte pekáč a vlijte  
do něj vodu do výše 1 cm. Pečte 90 minut 
a občas kuře přelijte výpekem.

4
porce

120
min

PEČENÉ KRÁLOVSKÉ KUŘE
s jarní zeleninkou
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Kuře vyndejte 
2 hodiny před pečením 
z chladničky. Do jeho 
břišní dutiny můžete 
vložit bylinky podle vaší 
chuti nebo citrony.

BEZ
lepku



SUROVINY:
1 cibule
1 mrkev
1 kořenová petržel
¼ celeru
15 g másla
400 g polévkové směsi 
Královské kuře
1 ¼ l vody

2 bobkové listy
3 kuličky nového koření
sůl
pepř
2 citrony
100 g dlouhozrnné rýže 
3 vejce
¼ svazku čerstvé 
pažitky

POSTUP:
1.  Zeleninu oloupejte a nakrájejte na kousky. 

V pánvi rozehřejte máslo a zprudka 
orestujte polévkovou směs Královské kuře 
spolu se zeleninou.

2.  Přendejte do hrnce, zalijte vodou, přidejte 
bobkový list, nové koření, špetku soli 
a pepře a vařte 60 minut. 

3.  Mezitím 1 omytý citron nakrájejte na 
kolečka. Ve výpeku v pánvi je z obou stran 
orestujte a odložte stranou.

4.  Vývar přeceďte, kuřecí maso zbavte kůže, 
oberte od kosti a odložte stranou.

5.  Vývar přiveďte k varu a uvařte v něm rýži.
6.  V misce rozšlehejte do pěny vejce 

s citronovou šťávou ze zbývajícího citronu. 
Pokračujte ve šlehání a současně do misky 
pomalu přidávejte naběračku vývaru s rýží. 
Potom naopak obsah misky vlijte do vývaru 
a 2 minuty míchejte do zhoustnutí.  
Už nevařte, vejce by se srazila.

7.  Do hrnce přidejte obrané maso a uvařenou 
zeleninu. Polévku přelijte do mělkých misek, 
ozdobte kolečky orestovaného citronu 
a nasekanou pažitkou.

Tato tradiční řecká kuřecí polévka s vejcem 
a citronovou šťávou se podává s rýží nebo 
s těstovinami zvanými orzo, které rýži připomínají.

4
porce

90
minŘECKÁ KUŘECÍ POLÉVKA

avgolemono (čti agh-vo-le-mo-no) Inspirace ze zahraničí 
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RADY ŘEZNÍKA

BEZ
lepku
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KUŘECÍ  s avokádem

ZAPEČENÝ s mozzarellou  
a pestem

Recept k těmto  
a dalším 

svačinkám  
najdete ve videu  
pod QR kódem  
nebo na webu 

albert.cz/videorecepty

Svačinky
PRO RATOLESTI

A je to

40

Každá máma ví, že vymýšlet svačinky pro 
děti s pořád novou inspirací je zkrátka 
nadlidský úkol i pro mámy superhrdinky. 
Vyzkoušejte jednoduchý videonávod, jak 
na čtyři svačinky, které budou vašemu 
školákovi spolužáci závidět. VAJÍČKOVÝ s roastbeefem

SUROVINY: 
150 g smetanového krémového sýra
2 lžíce medu
2 Mlynářské rohlíky
60 g malin
20 g nesolených pistácií

POSTUP: 
1.  Ve střední misce 

promíchejte sme-
tanový sýr s 1 lžící 
medu.

2.  Rohlíky podélně 
rozkrojte a vnitřní 
strany namažte 
bohatou vrstvou 
připravené poma-
zánky. 

3.  Na spodní namaza-
né poloviny rohlíků 
vyskládejte maliny. 
Zasypte je vylou-
panými, naseka-
nými pistáciemi 
a zakapejte zbylým 
medem.

4.  Přiklopte vrchní 
stranou rohlíků  
a podávejte. 

MALINOVÝ  
s medovou  
pomazánkou

2
porce

10
min

4x jinak

A je to JEDNODUCHÉ
VIDEORECEPTY

https://www.albert.cz/videorecepty
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Křížovka
NÁS BAVÍ

Jak se zapojit?
Vyluštěte dubnovou křížovku a tajenku zašlete do 15. 4. 2021 na adresu redakce Albert 
magazínu: Podkovářská 2, Praha 9, 190 00. Nebo tajenku vyplňte na webu www.albert.cz/ 
/tajenka přímo do formuláře. Výherce křížovky z čísla 3/2021: Martina Krnáčová, Kaplice

Duben 
S KŘÍŽOVKÁŘSKÝM 
UMEM

S prvním sluníčkem přichází dobrá nálada, chuť na zdravější jídlo a také nová aplikace 
Můj Albert. Po stažení aplikace si osvěžte svůj um a za správně vyplněnou tajenku 
můžete vyhrát dárkovou kartu v hodnotě 300 Kč na nákup v síti prodejen Albert.

https://www.albert.cz/tajenka
https://www.albert.cz/tajenka


PLNĚNÉ  
ŽAMPIONY 
s tvarůžky a řeřichou

SUROVINY:
400 g zahradních 
žampionů
1 šalotka
40 g másla
2 stroužky česneku
½ lžičky drceného 
kmínu

2 snítky čerstvého 
tymiánu
sůl
pepř
150 g tvarůžků
100 g čerstvé řeřichy

POSTUP:
1.  Žampiony očistěte a odřízněte jim nožičky. 

Šalotku oloupejte a nakrájejte najemno. 
V pánvi na 30 g rozehřátého másla 
šalotku orestujte. Přidejte nakrájené 
nožičky žampionů, oloupaný, prolisovaný 
česnek, kmín, lístky tymiánu, osolte, 
opepřete a pokračujte v restování. Nechte 
vychladnout.

2.  Tvarůžky nadrobno nakrájejte a přidejte 
do vychladlé směsi. Promíchejte a směsí 
naplňte kloboučky žampionů. Pokládejte 
je do máslem vymazané zapékací mísy. 

3.  Pečte 20 minut v troubě předehřáté na 
180 °C dozlatova. Po upečení posypte 
nastříhanou řeřichou a podávejte. 

Ať už se s Albertem po Česku 
vydáte kamkoliv, díky nové 

aplikaci Můj Albert budete mít 
vždy aktuální přehled o všech 

akcích a nejlepších cenách
v nejbližší prodejně Albert. 

STAHUJTE ZDE:

SE SLEVOU
PO ČESKU

4242

S Albertem 
PO ČESKU

V typicky hanáckém nářečí se zpívá: „Na té 
naší Hané, na té naší Hané só tam bochte 
slané, sérem, makem só tam posypané...“ 
Tedy k jídlu má tento region střední Moravy 
skutečně blízko. V nížinách kolem řek 
Moravy, Bečvy a Hané byla obvykle bohatá 
úroda, hojnost, a tedy i plný stůl. Ochutnejte 
společně s námi tradiční místní speciality.

Fotografie: Tomáš Babinec
Foodstyling: Adéla Srbová
Text: Kateřina Krásná, Naďa Fidrmucová

Haná

SAlbertem
                PO ČESKU

4
porce

35
min

VEGETBEZ
lepku

https://www.albert.cz/aplikace/


POSTUP:
1.  Oloupanou a najemno nakrájenou šalotku dejte do 

misky. Chilli papričku zbavenou semínek nakrájejte 
nadrobno, tvarůžky na malé kostičky a vsypte do 
misky. Vše promíchejte s hořčicí, pivem, olejem, 
worcesterskou omáčkou, kmínem a nasekanou 
pažitkou. Osolte a opepřete dle chuti.

2.  Podávejte s krajícem Mistrovského chleba. 

Mistrovský chléb můžete 
opéct jako topinku nasucho 
na pánvičce.

TVARŮŽKOVÝ 
TATARÁK 
SUROVINY:
1 šalotka
1 chilli paprička
200 g tvarůžků
1 lžička hrubozrnné 

hořčice
1 lžíce piva
1 lžíce olivového oleje
1 lžička worcesterské 
omáčky

½ lžičky drceného kmínu
¼ svazku čerstvé pažitky
sůl
pepř
1 Mistrovský chléb Albert

43

S ALBERTEM
PO ČESKU

Málokdo odolá místním specialitám, jako jsou domácí 
hanácké koláče či olomoucké tvarůžky. Ty jsou 
opravdovou raritou. Pro Česko představují stejně 
jedinečnou gastronomickou specialitu, jako je eidamský 
sýr pro Holandsko, parmazán pro Itálii nebo camembert 
pro Francii. Vynikají ojedinělou pikantní chutí, typickou 
vůní a povrchem se zlatožlutým mazem. 

Hanácká kuchyně

4
porce

30
min

VEGET



HANÁCKÉ PRSTKY
SUROVINY:
170 ml vody
180 g cukru krystalu
15 g čerstvého droždí

230 g hladké mouky
200 g hrubé mouky
50 g sádla
2 vejce

sůl
170 g másla
150 g polohrubé mouky
1 vanilkový cukr

44

S ALBERTEM
PO ČESKU

POSTUP:
1.  V míse promíchejte vlažnou vodu, 80 g cukru, rozdrobené droždí a špetku hladké mouky. 

Odložte stranou a nechte vzejít kvásek.
2.  Do připraveného kvásku přisypte zbytek hladké mouky, hrubou mouku, změklé sádlo, 

1 vejce, špetku soli a vypracujte hladké těsto. Nechte kynout v chladničce 45 minut. 
3.  Těsto vyklopte na pomoučený vál, rozválejte do obdélníku a potřete 70 g změklého 

másla. Obdélník těsta přeložte napůl a pak ještě jednou na čtvrtiny. Naposledy stejným 
způsobem přeložte těsto a vznikne vám malý balíček. Vložte ho do lednice a nechte 
kynout 30 minut.

4.  Těsto znovu vyválejte a nakrájejte na 10 malých obdélníků. Každý nařízněte tak, aby vzniklo 
5 prstků. Pokládejte je na plech vyložený pečicím papírem a nechte ještě 20 minut kynout. 

5.  Mezitím si připravte drobenku. Do misky nasypte polohrubou mouku, zbylý cukr 
a vanilkový cukr. Promíchejte se změklým máslem.

6.  Prstky potřete rozšlehaným zbylým vejcem a posypte drobenkou.
7.  Pečte 20 minut v troubě předehřáté na 190 °C dozlatova a podávejte.

10
porcí

35
min

+95
min

kynutí



MORAVSKÝ VRABEC   
s bramborovým 
knedlíkem a špenátem
SUROVINY:
450 g cibule
1 kg vepřové plece
sůl
pepř
drcený kmín
9 stroužků česneku
700 ml vody
30 g hladké mouky

20 g sádla
800 g mraženého 
sekaného špenátu
100 ml smetany (30 %)
900 g brambor typu C
1 vejce
300 g dětské krupičky
20 g másla

45

S ALBERTEM
PO ČESKU

POSTUP:
1.  Oloupejte 300 g cibule, nakrájejte 

ji nadrobno a rozložte na dno pekáče.
2.  Maso nakrájejte na kostky, vložte do mísy, 

osolte, opepřete a přisypte kmín. Přidejte prolisovaných 
6 stroužků česneku a promíchejte s masem. Poté kostky masa 
rozložte na cibuli v pekáči. 

3.  Podlijte 200 ml vody a pečte 1 ½ hodiny v troubě předehřáté na 
160 °C. Během pečení občas promíchejte, a pokud by bylo třeba, 
ještě podlijte vodou.

4.  Maso vyjměte z pekáče a odložte stranou. Na středním ohni 
odpařte zbývající vodu v pekáči, aby na dně zbyl jen tuk. Zaprašte 
moukou a orestujte za stálého míchání dozlatova. Přilijte 500 ml 
studené vody a za občasného míchání 20 minut povařte.

5.  Zbylou cibuli oloupejte a nakrájejte najemno a česnek na plátky.
6.  V hrnci rozehřejte sádlo a nechte na něm zesklovatět cibuli, vsypte 

česnek a krátce restujte. Přidejte mražený špenát, 
promíchejte, přiklopte poklicí a 15 minut vařte.  
Přilijte smetanu, osolte a nechte chvíli probublat.

7.  Brambory ve slupce uvařte v osolené vodě doměkka. Nechte 
vychladnout, oloupejte a najemno nastrouhejte. Do nastrouhaných 
brambor rozklepněte vejce, přisypte krupičku, lžičku soli a vypracujte 
těsto, ze kterého vytvarujte 3 válečky.

8.  V hrnci přiveďte osolenou vodu k varu, vložte knedlíky a vařte 
20 minut. Vyjměte hotové knedlíky z hrnce a potřete rozpuštěným 
máslem, aby neokoraly.

4
porce

120
min



SUROVINY:
4 brambory typu A
sůl
20 g másla

HANÁCKÁ SYRNICA 
s puklou bramborou

Do polévky při 
podávání můžete 
rozdrobit tvrdý 
tvaroh.

½ lžičky celého kmínu
250 g olomouckých tvarůžků
1 l plnotučného mléka
¼ svazku čerstvé pažitky

46

S ALBERTEM
PO ČESKU

POSTUP:
1.  Brambory ve slupce vložte do hrnce a uvařte 

v osolené vodě doměkka.
2.  V jiném hrnci rozehřejte máslo a orestujte na něm 

kmín. Přidejte na kostky nakrájené tvarůžky a nechte 
je rozpustit. Přilijte mléko, osolte a krátce provařte. 

3.  Brambory nakrojte do kříže, vložte do talířů 
a přelijte polévkou. Posypte nasekanou 
pažitkou a podávejte.

4
porce

35
min

VEGET



inzerce

Kvalitní potraviny? 
S námi je máte 
doma!

Nakupujte kvalitu s chutí!

akademiekvality.cz

Když dáme přednost tomu 
nejlepšímu od zemědělců 
a potravinářů na našem trhu, 
šetříme životní prostředí 
a podporujeme tím i celou ekonomiku. 
Rozhodně máme z čeho vybírat!

KV_Klasa_Instore_2021_217x122,5_v2.indd   1KV_Klasa_Instore_2021_217x122,5_v2.indd   1 02.02.2021   16:1702.02.2021   16:17



Nezapomeňte si 
do batohu přibalit 
pořádnou svačinu

www.krahulik.cz

Vysočina Fit
Na 100 g výrobku 
bylo použito 137 g 

masa.

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

Poličan fit
Na 100 g výrobku 
bylo použito 139 g 

masa.

Pršut pečeně
Na 100 g výrobku 

bylo použito 131 g masa, 
obsah tuku do 5%.

Terrano
Specifické koření 

navozuje chuť salámů 
uherského typu.

Lovecký salám
Na 100 g výrobku 
bylo použito 140 g 

masa.

Wingy Nature,
Wingy Hot

Na 100 g výrobku bylo 
použito 140 g masa.   

o 50%  
méně 
tuku

o 30%  
méně 
tuku

inzerát 217x122,5Albert krájená 2021.indd   1inzerát 217x122,5Albert krájená 2021.indd   1 08.03.2021   14:03:1808.03.2021   14:03:18

inzerce

Skvělá
chuť Ve 2  

nejoblíbenějších 
příchutích  
– čokoláda  

a vanilka

S lahodným 
 kokosovým  

mlékem

RÝŽOVÝ VEGANSKÝ DEZERT 
S LAHODNÝM KOKOSOVÝM 

MLÉKEM

NOVINKA

OD březNA

2021

Rostlinné stravování – atraktivní  
téma pro všechny věkové skupiny.

Kokosové mléko - lahodná rostlinná  
alternativa mléčných výrobků.

Podporuje zdravý životní styl.

Zaručuje pestrý a vyvážený jídelníček.

Nabídka se může v jednotlivých prodejnách lišit.

Muller Riso Vegan albert2.indd   1 23/02/21   11:00

Vybrané kvality od

řeznických mistrů

Lahodné chuti

Vídenskéˇ
minipárečky

N
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O
VÁ

N
Í

glutamátubez

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.

85 %
OBSAH MASA

85 %

Vídeňské minipárečky e 200 g
Bavorská grilovací klobása e 200 g

Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI, s.r.o. • Pražská 117 • 342 01 Sušice
www.ponnath.cz

LLLLLLaLL

VVVVí

85 %
OBSAH MASA

95 %

DieMeistermetzgerDieMeistermetzger
Kvalita od roku 1692

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.
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Vybrané kvality od

řeznických mistrů
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Vídenskéˇ
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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.

85 %
OBSAH MASA

85 %

Vídeňské minipárečky e 200 g
Bavorská grilovací klobása e 200 g

Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI, s.r.o. • Pražská 117 • 342 01 Sušice
www.ponnath.cz

LLLLLLaLL

VVVVí

85 %
OBSAH MASA

95 %

DieMeistermetzgerDieMeistermetzger
Kvalita od roku 1692

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.
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SCHOVEJ SI ÚČTENKU

WWW.SOUTEZ-PEPSI.CZ
REGISTRUJ SE NA3

2

SOUTĚŽNÍ VÝROBKY*
KUP JAKÉKOLIV 31VYHRAJ

herní konzoli PlayStation 5 nebo  

*Soutěžní výrobky jsou Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, 7up, Mountain Dew
 v balení 0,33l; 1,5l; 2,25l a Lay's v balení 125g; 130g; 140g; 210g; 215g.
Soutěž probíhá v termínu od 1. 4. do 4. 5. 2021 ve všech hypermarketech 
a supermarketech Albe�. Více informací na www.soutez-pepsi.cz.

hru FIFA 21 NXT LVL Edition
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a supermarketech Albe�. Více informací na www.soutez-pepsi.cz.
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Doba přípravy: 20 minut

Ingredience:
1,5 kg zeleného chřestu, 2 l vody, sůl, špetka cukru, 2 lžičky másla, 1 balení THOMY Holandská omáčka,  
čerstvě mletý pepř a mořská sůl na ozdobu

Spojení čerstvého chřestu s holandskou omáčkou je zážitek, na který nikdy nezapomenete. 
Díky THOMY si můžete tuto delikátní kombinaci vychutnat snadno a rychle! 

1.   Omyjte chřest, ořízněte dřevité konce a oloupejte spodní třetinu.
2.   Vodu se solí a špetkou cukru přiveďte k varu. Přidejte máslo i chřest a vařte 10 minut.
3.   Prohřejte THOMY Holandskou omáčku v menším hrnci.
4.    Chřest servírujte spolu s holandskou omáčkou a na talíři dozdobte pepřem  

a mořskou solí. 

Náš tip: 
K receptu se hodí také brambory 
připravené s rozmarýnem. A pokud  
dáváte přednost masu, obalte chřest 
plátky slaniny a místo vaření je 
osmažte na pánvi.

Chřest s holandskou omáčkou
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100 %
OVOCE Mrazem sušené ovoce,

zdravá sváča vždy po ruce 

Bohatý zdroj vlákniny

vysoký obsah 
vitaminu C

Zdroj Vitaminu C, 
Vitaminu A, 
ovoce bohaté 
na betakaroten

Důležitý zdroj 
vlákniny a manganu

Brownies
s malinami

postup

suroviny
200 g másla 
200 g KVALITNÍ hořké čokolády 
3 vejce
150 g třtinového cukru 
110 g hladké mouky 
1 lžička prášku do pečiva
EMCO mrazem sušené MALiny

Ve vodní lázni rozpustíme máslo s čokoládou a promícháme. 
Vajíčka vyšleháme s cukrem do husté pěny. Potom pomalu přiléváme čokoládovou směs.
Stále mícháme, aby se obě směsi spojily. 
Nakonec přidáme mouku s kypřicím práškem a zapracujeme metličkou. 
Malý pekáček (cca 25 x 30 cm) vyložíme pečicím papírem a vlijeme do něj připravené těsto.
Dáme do trouby předehřáté na 180 stupňů a pečeme 20-25 minut. 
Po upečení necháme ve formě vychladnout. Ozdobíme mrazem sušenými malinami.

nechte se
inspirovat

K dostání ve vybraných prodejnách Albert
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S BOBEM A BOBKEMS BOBEM A BOBKEM

VYHRAJ VYHRAJ každý denkaždý den

Kup jakékoli balení  
Brumíka 30–150 g a uschovej si účtenku

www

Jdi na  
www.brumikobjevitel.cz

Akce trvá od 1. 4. do 30. 6. 2021.  
Více informací na www.brumikobjevitel.cz.  
©Vladimír Jiránek. Podlicenci poskytla Česká televize.
Design hrníčku se může od ilustrace lišit.
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NOVINKA

ZAŽIJTE NOVÝ ZAŽIJTE NOVÝ 
OSVĚŽUJÍCÍ POCIT OSVĚŽUJÍCÍ POCIT 
PŘI ŽVÝKÁNÍPŘI ŽVÝKÁNÍ

Orbit RefreshersOrbit Refreshers nejsou jen obyčejné žvýkačky - jejich žvýkáním zažijete osvěžující pocit na nové úrovni.
Všechno to začíná náhlou povzbuzující explozí vůně mátových krystalků, které se Vám okamžitě rozpustí na jazyku.  
Když odezní ten nával energie, můžete si užívat lahodný střed žvýkačky překypující chladivou mátovou chutí.  
Díky měkkému středu si můžete svou žvýkačku vychutnávat déle a po delší dobu budete cítit dobře známou svěží chuť  
mátových žvýkaček Orbit. Žvýkačka Orbit RefreshersOrbit Refreshers navíc neobsahuje cukr, takže pomáhá udržovat Vaše ústa zdravá.
 
Je k neuvěření, jak vzrušující může být žvýkání. Vyzkoušejte Orbit RefreshersOrbit Refreshers a sdílejte osvěžení i se svými přáteli.
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PIVA S TRADICÍ

PLATAN 11
je sladová, mírně 
hořká jedenáctka. 
Alk. 4,6 % obj., 
hořkost 30 IBU

PLATAN 10 
se vaří podle originální  

receptury z velmi kvalitní 
vody a pečlivě 

vybraných surovin. 
Alk. 4,0 % obj.,
hořkost 28 IBU

RYCHTÁŘ PREMIUM 
je příjemně hořký ležák. 

Při jeho výrobě používáme 
hlávkový žatecký chmel. 

Alk. 5,0 % obj., 
hořkost 30 IBU

KLÁŠTER
PREMIUM

je klasický představitel piva 
českého typu s lahodnou 

harmonickou chutí 
a výraznější hořkostí. 

Alk. 5,0 % obj.,
hořkost 28 IBU

LOBKOWICZ PREMIUM 
NEALKOHOLICKÝ 
se svou chutí velmi blíží 
klasickému pivu.  
Vítěz degustační soutěže Zlatá 
pivní pečeť 2019 v kategorii 
nealkoholických piv.
Alk. max. 0,5 % obj.,
hořkost 26 IBU

LOBKOWICZ 
PREMIUM LEŽÁK  

je tradiční český ležák 
s delikátní hořkostí.  

Vítěz degustační soutěže 
Zlatý soudek Pivex 2019
v kategorii světlý ležák.

Alk. 4,7 % obj.,
hořkost 33 IBU

RYCHTÁŘ GRUNT 
je charakteristický jemně 
aromatickou hořkostí, vysokou 
pitelností, výborným řízem a pěnivostí.
Alk. 4,6 % obj.,
hořkost 28 IBU

KLÁŠTER
SVĚTLÝ LEŽÁK 
je charakteristický svojí 
vyvážeností v chuti 
s vysokou plností, 
odpovídající hořkostí 
a čistým chmelovým aroma.
Alk. 4,6 % obj.,
hořkost 23 IBU
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ZÍSKEJTE KÁVOVAR ZA

899 Kč
Cena za kávovar je platná při koupi alespoň
3 krabiček NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

Ilu
st

ra
čn

í f
ot

o.

TAK LAHODNÝ,
ŽE NEODOLÁTE

TAK LAHODNÝ,TAK LAHODNÝ,TAK LAHODNÝ,TAK LAHODNÝ,TAK LAHODNÝ,
ŽE NEODOLÁTEŽE NEODOLÁTEŽE NEODOLÁTEŽE NEODOLÁTEŽE NEODOLÁTEŽE NEODOLÁTE

NOVÝ ROSTLINNÝ FLAT WHITE

CENA ZA KÁVOVAR JE PLATNÁ PŘI KOUPI ALESPOŇ 3 KRABIČEK NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®.
AKCE PLATÍ NA VYBRANÝCH HYPERMARKETECH ALBERT.
OD 7. 4. 2021 DO 4. 5. 2021 NEBO DO VYČERPÁNÍ ZÁSOB.

POLOŽKY JSOU DOSTUPNÉ NA VYBRANÝCH 
HYPERMARKETECH A SUPERMARKETECH ALBERT
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LIMONÁDA
ZE SICILSKÝCH CITRUSŮ

Síla hrdinské Sicílie

NOVINKA
•  Citrusy pocházejí přímo 

ze Sicílie, která je 
dlouhodobě proslulá jejich 
kvalitou a pěstováním.

•  Vysoký podíl ovocné 
složky.

•  Slazená pouze třtinovým 
cukrem.

•  Plná a šťavnatá chuť  
osvěžujících citrusů 
nejvyšší kvality.

Hledejte
symbol

v národních
barvách

HledejteHledejte

Každý rok se těšíme na to nejlepší z moravských a českých 
vinic. Výsledek práce našich vinařů si určitě zaslouží vaši 
pozornost. Dopřejte si sklenku našeho výborného vína 
a užĳ te si příchod jara.

Na život jako víno!

Přivítejme jaro
víny z naší země

Pĳ
 te

 zo
dp

ov
ěd

ně
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Poctivé víno se silným výrazem, na které jsme hrdí. 

Naleznete ve vybraných prodejnách Albert.

www.vinarstvibreclav.cz

© Design:www.absreklama.cz 09/03/2021  10/33   tel.: 603 156 406

N Á R O D N Í  P I V O V A R

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

K dostání ve vybraných prodejnách Albert
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Automatický kávovar 
Siemens TP503R04
Automatický kávovar 
Siemens TP503R04
Automatický kávovar Automatický kávovar 

Soutěž probíhá: 15. 3. – 9. 5. 2021.
Registrace do soutěže probíhá odesláním SMS ve tvaru LORmezeraDATUMNAKUPUmezeraCASNAKUPU 

na telefonní číslo +420 736 370 446. Kompletní pravidla soutěže na www.kavalor.cz.

O b j e v t e
S K U T E Č N Ý  Z Á Ž I T E K  S  K Á V O U  L ' O R 

A  V Y H R A J T E  L U X U S N Í  K Á V O V A R

*Ochranná známka třetí osoby, není ve spojení s JACOBS DOUWE EGBERTS.
KOMPATIBILNÍ S NESPRESSO®* KÁVOVARY

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

MLETÁ KÁVA ZRNKOVÁ KÁVAZRNKOVÁ KÁVAZRNKOVÁ KÁVAZRNKOVÁ KÁVAZRNKOVÁ KÁVAZRNKOVÁ KÁVAZRNKOVÁ KÁVAZRNKOVÁ KÁVAZRNKOVÁ KÁVA

1 KG BALENÍ

NOVINKA
NOVÝ OBAL

NAKUPTE 
2 KUSY VYHRAJTE

POŠLETE SMS 
A USCHOVEJTE 

ÚČTENKU

SOUTĚŽ
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PIJTE #BEEFEATER&TONIC S ROZUMEMPIJTE #BEEFEATER&TONIC S ROZUMEMPIJTE #BEEFEATER&TONIC S ROZUMEMPIJTE #BEEFEATER&TONIC S ROZUMEM
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S VYSOKÝM 
OBSAHEM 

ŽIVOČIŠNÝCH BÍLKOVIN
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DLOUHOTRVAJÍCÍ 
SVĚŽEST A HEBKOST 
PRO VAŠE PRÁDLO 
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NYNÍ ZA 
AKČNÍ CENY

v hypermarketech 
Albert

Akce platí od 7. 4. do 4. 5. 2021.
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SLEVA - 20 %
NA VYBRANÉ VÝROBKY ZNAČKY VILEDA

ZNÁTE
Z TV

novinka

Bottle body made of

SOCIAL98%
www.plasticbank.com
PLASTIC

PŘÍRODNÍ NEZNAMENÁ NUDNÉ.

*

Certifi kovaná 
kosmetika

98 % obalu 
z tzv. sociálního 

plastu** min. 96 % 
přírodních 

ingrediencí***

** plastový odpad sesbíraný z pláží a pevniny je recyklován a znovu použit na výrobu plastových obalů. 
Zjistěte více na www.plasticbank.com

*** včetně vody

CERTIFIKOVANÝ*

& UDRŽITELNÝ.**

min. 96 % 
přírodních 

ingrediencí***

PRO TĚLOPRO VLASY

Gliss se postará.

PŘED

PO

PŘED

PO

OCHRANA BARVY 
AŽ NA 
40 UMYTÍ

Novinky 
pro barvené vlasy

NEUTRALIZACE 
ŽLUTÝCH 

TÓNŮ

Gliss se postará.Gliss se postará.Gliss se postará.Gliss se postará.Gliss se postará.Gliss se postará.Gliss se postará.Dělej, co miluješ.

CAS NA 
NOVÝ STYL

OBJEVTE NOVÝ TAFT 

NOVÝ TAFT. PRO SILNÉ ZÁŽITKY. 

VYBER SI PODLE NÁLADY

93% 
INGREDIENCÍ 
PŘÍRODNÍHO

PŮVODU*
S VŮNÍ 

LEVANDULE 
PRO KLIDNÝ 

SPÁNEK

S VŮNÍ 
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SPÁNEKVEGANSKÉ
SLOŽENÍ

*v
če

tn
ě 

vo
d

y 
**

e
th

yl
al

ko
h

o
l

Složení se středomořským olivovým olejem 
a francouzskou levandulovou vodou. 

Až pro 100% krytí šedin.

BUĎTE SAMA SEBOU.
PŘIROZENĚ A JEDNODUŠE 

S NATURAL & EASY.

* B
ez živočišných

 ingrediencí
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A ALKOHOLU
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Sladká

V ráji ovocném 
PROHLÍDKA  

ZAČÍNÁ

Po zimě je pro naše tělo přirozené shodit nějaké to „kilečko“. 
Navíc se ani nenadějeme a je tu plavková sezona. Ale co  
s chutěmi? Tentokrát přinášíme ve Sladké tečce inspiraci  

na dezerty bez přidaného cukru a plné skvělých ingrediencí,  
které nastartují váš metabolismus!

Fotografie: Vladimír Cimický
Foodstyling/text: Adéla Srbová70



Borůvkový pohár
S CHIA SEMÍNKY

Lahodná pěna  
ZE ZELENÉHO ČAJE  
Z MATCHY

Bezlepkový koláč
S AVOKÁDOVÝM KRÉMEM

VYHLEDÁVEJTE
DALŠÍ NETRADIČNÍ

 RECEPTY 
PODLE 

SUROVIN 

SLADKÁ TEČKA
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LAHODNÁ PĚNA 
ze zeleného čaje  
z matchy

SUROVINY: 
250 ml smetany ke šlehání (30 %)
2 sáčky zeleného čaje z matchy
50 g slunečnicových semínek
30 g ovesných vloček 
1 lžička holandského kakaa
½ lžičky mleté skořice
80 g sušených meruněk
sůl
30 ml vody
175 g zakysané smetany
1 lžíce medu
snítka máty

POSTUP:
1.  Do rendlíku nalijte smetanu ke šlehání  

a přiveďte k varu. Stáhněte z plotny, vložte 
do smetany 2 sáčky čaje a nechte louhovat. 

2.  Mezitím si připravte těsto na krustu. Do 
mixéru vsypte semínka, vločky a rozmixujte. 
Do směsi přidejte kakao, skořici, meruňky, 
špetku soli, vodu a znovu promixujte. Těsto 
přendejte na plech a uválejte do placky silné 
4 mm.

3.  Plech s těstem vložte do trouby předehřáté 
na 170 °C a pečte 15 minut.

4.  Než se upeče krusta, přeceďte zakysanou 
smetanu do misky a dejte vychladit do 
lednice.

5.  Do misky nalijte ochucenou smetanu, 
přidejte zakysanou smetanu, med a ručním 
mixérem vyšlehejte do pěny.

6.  Vychladlou krustu nadrťte, vsypte do pohárů 
a položte na ni připravenou pěnu. Ozdobte 
snítkou máty a podávejte. 

Zelený čaj 
Podobně jako ananas může 
ovlivnit metabolismus. Zároveň 
slouží jako energetický nápoj. 

Matcha 
Je druh japonského zeleného čaje, 
který je také energetický nabíječ.

SLADKÁ TEČKA
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BORŮVKOVÝ 
POHÁR 
s chia semínky

SUROVINY: 
150 g borůvek
40 ml javorového sirupu 
200 ml kokosového mléka 
200 ml vody
100 g chia semínek
300 g bílého jogurtu 
hrst mandlových plátků

POSTUP:
1.  Do rendlíku vložte 100 g borůvek, vlijte 20 ml 

javorového sirupu, kokosové mléko, vodu  
a přiveďte k varu. Svařenou směs rozmixujte 
tyčovým mixérem, smíchejte s chia semínky 
a dejte na 60 minut odležet do lednice. 

2.  Odležená semínka rozdělte do 4 sklenic.
3.  V míse smíchejte jogurt a zbytek javorového 

sirupu. Vlijte na chia semínka.
4.  Nakonec ozdobte zbytkem borůvek  

a mandlovými plátky.

Borůvky
Mají všeobecně 
blahodárné účinky. 
Pomáhají při 
problémech s krevním 
tlakem, zrakem, při 
zažívacích potížích,  
ale hlavně mají vysoký 
podíl vitaminu C  
a antioxidantů. Také 
jsou známé jako jedna 
ze superpotravin. 

SLADKÁ TEČKA
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odležení



SUROVINY:
1 ananas
100 ml kokosového mléka
80 g žervé 
150 g smetanového bílého 
jogurtu 
1 limeta
20 g kokosových chipsů
40 ml javorového sirupu 

POSTUP:
1.  Očištěný ananas nakrájejte na 

kostky o velikosti 2 × 1 cm  
a dejte zamrazit na 2 hodiny. 

2.  Do mixéru vložte 200 g 
zmrzlých ananasových kostek, 
kokosové mléko, žervé  
a rozmixujte dohladka.

3.  V misce promíchejte jogurt  
a nastrouhanou kůru z dobře 
omyté limety.

4.  Na rozehřátou pánev nasypte 
kokosové chipsy, zalijte 20 ml 

javorového sirupu a opražte. 
Dejte stranou vychladnout.

5.  Připravte si 4 poháry. Zbylý 
javorový sirup v misce 
smíchejte se 150 g kostek 
zmrzlého ananasu a přendejte 
do sklenic.

6.  Na ananas vložte vrstvu 
jogurtovolimetového krému 
a na ni vrstvu ananasového 
krému. 

7.  Ozdobte plátky kokosu  
a podávejte.

4
porce

40
min

ANANASOVÝ 
DEZERT 
s kokosovými 
chipsy 

+120
min

mrazení
VEGET

Ananas 
Má v sobě spoustu užitečných 
látek. V čerstvém i sušeném stavu 
obsahuje vlákninu, která je velmi 
prospěšná střevům. Má v sobě 
hodně vody a je močopudný, což 
také napomáhá čištění organismu. 
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74



SUROVINY:
100 g blanšírovaných mandlí
150 g ovesných vloček 
50 g strouhaného kokosu
60 ml datlového sirupu
2 lžíce kokosového oleje 
¼ lžičky soli
175 g zakysané smetany
1 avokádo
1 limeta

POSTUP:
1.  Mandle, vločky a kokos roz-

mixujte v mixéru. Přesypte do 
mísy, přidejte 50 ml datlového 
sirupu, kokosový olej, sůl  
a uhněťte v těsto.

2.  Těsto vtlačte do formy o rozmě-
ru 30 × 10 cm a dejte péct do 
trouby předehřáté na 170 °C na 
15–20 minut. Vyndejte a nechte 
vychladnout.

3.  Do mixéru dejte smetanu, avo-
kádo a 10 ml datlového sirupu. 
Promixujte na hladký krém  
a přendejte do misky. Přidejte 
nastrouhanou kůru z dobře omy-
té limety. Zbytek limety rozkrojte, 
vymačkejte šťávu a 2 lžičky šťávy 
opatrně stěrkou vmíchejte do 
krému. 

4.  Upečený základ koláče potřete 
avokádovým krémem. Posypte 
limetovou kůrou a servírujte.

KOLÁČ
s avokádovým krémem

6
porcí

35
min

VEGET

Avokádo
Je známé jako přírodní máslo. 
Obsahuje zdravé aminokyseliny 
a mononenasycené tuky, které 
jsou ve správném množství 
velmi prospěšné. Proto se 
avokáda nebojte, i když je 
tučné, jsou to zdravé tuky.

Limety
Zdroj vitaminu C a navíc se 
používají i v kosmetice pro své 
blahodárné účinky na pleť.
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Noblesní, skutečné, 
sedminásobné

Od roku 2011 vinařství 
získalo celkem 

7x titul Šampion 
Národní soutěže vín 

Salonu vín ČR.

Naleznete ve vybraných
prodejnách Albert


	01_AM_0421_TITULKA
	02_3_AM_0421_EDITORIAL_v7
	04_5_AM_0421_OBSAH_v5
	06_7_AM_0421_NOVINKY_v9
	08_9_SEZONNE_V_TRZNICI_2
	10_11_AM_0421_APLIKACE
	12_17_AM_0421_RR_v08
	18_27_AM_0421_svatojansky_SPECIAL
	28_33_AM_0421_STOJI_ZA_TO_2
	34_39_AM_0421_MASO_v09
	40_AM_0421_A_JE_TO_3
	41_AM_0421_KRIZOVKA_v02
	42_46_AM_0421_PO_CESKU
	47_69_AM_0421_INZERCE_v02
	70_75_AM_0421_SLADKA_TECKA
	76_AM_0421_INZERCE_v02



