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Naši milí  
zákazníci a čtenáři,
at už vás na Velikonoce letos honí 
mlsná, nebo koledníci s pomlázkou, 
v Albert magazínu najdete opět 
spoustu inspirace, se kterou z vás 
budou dokonalí hostitelé. A pro 
každého máme něco:
Pokud musíte šetřit časem 
a většinu jarních příprav řešíte na 
poslední chvíli, potěší vás nové 
tapas z řady Albert Excellent, malé 
chutovky ve španělském stylu 
z prvotřídních surovin, které jsou 
ideální pro sdílení s přáteli. Máte-li 
na jarní vaření 30 minut až hodinu, 
nalistujte na oblíbené rychlé recepty, 
kde se tentokrát neplýtvá, nebo 
dobroty z listového a pizza těsta 
v rubrice Ochutnávka, které jsou 
téměř bez práce.
Velikonoce jsou ale zároveň svátky, 
kdy si můžete vychutnat požitek 
z vaření a pečení, kdy se nespěchá 
a těsto na mazanec může v klidu 
kynout, zapojit můžete celou rodinu! 
Vejcoun a zajíc se na konci magazínu 
předhání ve veselých velikonočních 
sladkých dobrotách a to nejlepší 
najdete pod značkou Česká chut, at 
už v tomto čísle magazínu, nebo ve 
vašem Albertu. S tradičními, trendy 
i šetrnými recepty si můžete vybrat 
ty své Velikonoce, ale s pravou 
Českou chutí. 

Stojí za to jíst lépe, i v dubnu! 

Váš Albert

,
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Připravte zdravý slavnostní pokrm, 
pošlete nám přihlášku s receptem, fotkou a nápadem, 

koho pokrmem potěšíte, a popřejte Zdravé 5 k 10. výročí soutěže.

Hrajeme o velké zážitkové i věcné ceny!

Přihlášky nám zasílejte přes webové stránky 
www.zdrava5.cz

HLÁSIT SE MŮŽETE 
OD 7. 3. DO 2. 5. 2022

ZDR AVÉ 5

FINÁLE

CELOSTÁTNÍ KUCHAŘSKÁ  
SOUTĚŽ PRO DĚTI SLAVÍ 10 LET!

FINÁLE ZDRAVÉ5

S jarem se v Albertu vyklubala značka 
Česká chuť v novém kabátku. Ocení ji 
všichni milovníci poctivé české kuchyně 
a také ti, kteří chtějí podpořit lokální 
výroby. Se značkou Česká chuť si totiž 
můžete být jistí, že kupujete produkt 
vyrobený v Česku a z českých surovin. 
S Velikonocemi také nepromeškejte 
příležitost pomoci nákupem v dětských 
obchůdcích nebo se zapojte se svými 
dětmi do finále soutěže Zdravá 5! 

Velikonoční zprávy,
KTERÉ SE  
VYKLUBALY
V ALBERTU

Podpořte děti nákupem
VELIKONOČNÍ OBCHŮDKY JSOU ZPĚT

Vyzdobte si velikonočně svůj domov a navíc podpořte dobrou 
věc! Velikonoční obchůdky se letos vrací do vybraných prodejen 
Albert, kde startují již 4. dubna. Zakupte velikonoční dekorace od 
dětí z dětských domovů a neziskových organizací, které se v rámci 
projektu učí nejen výtvarným dovednostem, ale také komunikaci, 
samostatnosti a finanční gramotnosti. Podpořit projekt můžete 
také prostřednictvím e-shopu, kde startujeme už 28. března. Další 
informace najdete na www.nadacnifondnalbert.cz. Celý výdělek 
putuje zpět k sociálně ohroženým dětem.

Nezapomeňte se přihlásit
FINÁLE ZDRAVÉ 5 STARTUJE  
PRÁVĚ TEĎ

Finále Zdravá 5 je tu! Přihlaste se i vy s vašimi dětmi do jubilejního 
10. ročníku celostátní kuchařské soutěže Finále Zdravé 5. 

Letošní soutěž zní: Připravte zdravý slavnostní pokrm, 
pošlete nám přihlášku s receptem, fotkou a nápadem, koho 
pokrmem potěšíte, a popřejte Zdravé 5 k 10. výročí soutěže.
Hrajeme o velké zážitkové i věcné ceny! Přihlášky nám 
zasílejte přes webové stránky www.zdrava5.cz

HLÁSIT SE MŮŽETE OD 7. 3. DO 2. 5. 2022

Vybereme tři nejlepší týmy z každé kategorie z celé České 
republiky, které budou soutěžit o hodnotné ceny ve velkém finále 
v Praze. Vítězové 10. ročníku se mohou těšit na velkou výhru – 
víkend plný vaření a zážitků také s Míšou Tomešovou, která  
již třetím rokem na soutěži spolupracuje. 
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Ochutnejte nová
ČESKÁ VEJCE  
Z PODESTÝLKY

NOVINKY V REGÁLU

Do snídaňové omelety, jarní polévky nebo 
na velikonoční chlebíček zkuste nová vajíčka 
pod značkou Česká chuť, která pochází 
z podestýlkového chovu, a navíc máte s touto 
značkou jistotu, že jsou výhradně z českých 
chovů.

Z českých pastvin
AŽ NA VÁŠ STŮL  
V BIO KVALITĚ

NAKUPUJTE BIO

Představte si čistou přírodu, 
čerstvý vzduch a spokojené 
krávy, které se pasou na 
zelených loukách… Vše, co 
je na ekologickém způsobu 
hospodaření dobrého, je 
vtěleno do každé sklenky bio 
mléka pod značkou Česká 
chuť. Jeho koupí prospíváte 
nejen sobě, ale i české krajině, 
aby děti neznaly zelené 
pastviny s kravičkami už jen 
z dětských knížek.

Na pátek  
i na neděli
KNEDLÍKY JAKO 
OD BABIČKY

NOVINKY V REGÁLU

Co by byl tradiční nedělní 
oběd bez omáčky s pěti? 
Nadýchané knedlíky ve 
třech druzích najdete nově 
v Albertu! Prověřené recepty 
našich prababiček, šikovné 
ruce knedlíkářek a jen 
prvotřídní české suroviny.  
To jsou knedlíky pod značkou 
Česká chuť.

S Českou chutí
UZENINY Z PŘEŠTICKÉHO 
PRASÁTKA

NOVINKY V REGÁLU

Přeštické prase je tradiční české plemeno, které 
bylo vyšlechtěno v oblasti západních Čech. 
Oproti jiným plemenům se vyznačuje poma-
lejším růstem a vyšším podílem tuku, proto je 
mezi gurmány jeho maso velmi vyhledávané. 
Maso je křehčí, šťavnatější a má výraznější chuť. 
Všechny tři produkty z přeštíka jsou vyrobeny 
tradičním českým výrobcem a navíc se pyšní 
inovativním, recyklovatelným obalem.

Lázeňský knedlík 
Česká chuť

Čerstvá vejce z podestýlky
Česká chuť

Bio mléko  
čerstvé plnotučné 

Česká chuť 

Selská šunka nejvyšší jakosti
Česká chuť

Pečená slanina
Česká chuť

Selská klobása
Česká chuť

Moravský knedlík
Česká chuť

Bramborový knedlík 
Česká chuť

Značka Česká chuť je patronem 
tradičních českých receptur 
a nabízí celou řadu výrobků 
z českých surovin a od českých 
dodavatelů, některé dokonce v bio 
kvalitě! Všechny produkty Česká 
chuť jsou vyrobeny výhradně 
českými dodavateli a převažují 
v nich české suroviny, proto jsou 
označeny také českou vlajkou 
s nápisem Česká potravina. Pokud 
chcete podpořit místní dodavatele 
a koupit si skutečně české výrobky 
z lokálních surovin, je pro vás 
značka Česká chuť ta pravá.
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Pod značkou Albert Excellent nově najdete 
skvělé tapas. Jsou to malé chuťovky ve 

španělském stylu z prvotřídních surovin, které 
jsou ideální pro sdílení s přáteli. U tapas platí, 
že by se měly dát jíst rukama, aby tak všichni 

mohli uzobávat celý večer, ideálně ještě se 
skleničkou dobrého vína. Pro velikonoční 

svátky jako dělané. 

Fotografie: Lucie Čermáková
Foodstyling: Tereza Langmajerová, Zuzana Štěpničková
Text: Naďa Fidrmucová

Jak snadné je zažít 
TAPAS Z ALBERTU

    Jsou již pro vás připravené, tedy stačí servírovat 
a máte to bez práce. Navíc si můžete být jistí, že 
hostům nabídnete excelentní pochoutky.

   Klasickou součástí tapas jsou španělské 
uzeniny, jako sušená šunka jamón nebo sušená 
klobáska chorizo, které jsou dochucené mletou 
paprikou.

   Dále jsou ve Španělsku oblíbené také mořské 
plody, nakládané papričky nebo prvotřídní olivy. 
Všechny tyto pochoutky objevíte pod značkou 
Albert Excellent.

3.
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Hummus  
se sušenými rajčaty

Albert Excellent Tapas

Hummus Natural 
Albert Excellent Tapas

 .

 .

2.

2.

3.

OBALY 
VYROBENY  

Z 80 %  
Z RECYKLOVANÉHO 
PLASTU A JSOU DÁLE 

RECYKLOVATELNÉ

HUMMUS  
3× JINAK

na jarní hostinuStačí jen nakrájet 
čerstvou a svěží 
zeleninu, hummusy 
naservírovat ve 
španělském stylu 
do různých mističek 
a přidat krekry  
a pečivo. Ke stolu!

Hummus  
s grilovanou zeleninou 
Albert Excellent Tapas
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9.

 .

3.

4.

5.

6.

7.

8.

0.

Tapas je úžasné pohoštění, které

chutná  jen s dobrou společností.

2.
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Sušená rajčata 
s bazalkou

Albert Excellent Tapas

Lanýžový salám
s parmezánem

Albert Excellent Tapas

Bio rajčata
s provensálskými bylinkami

Albert Excellent Tapas

Olivy Nocellara  
s rozmarýnem a pepřem
Albert Excellent Tapas

Gouda stará
Kostky

Albert Excellent Tapas

Majonéza s lanýžovou 
příchutí

Albert Excellent Tapas

Olivy s bazalkou
Albert Excellent Tapas

Gouda  
mladá uleželá

Albert Excellent Tapas

Jamón serrano
Sušená šunka

Albert Excellent Tapas

Fuet – sušená klobása
Albert Excellent Tapas

 .

0.

Tapas je úžasné pohoštění, které

chutná  jen s dobrou společností.

2.

4.

8.

9.

5.

6.

3.

PRO MILOVNÍKY 
španělských 

tapas

11

Tapas 
SPECIÁL

7.



Bazalkové pesto se sýrem 
a piniovými oříšky

Albert Excellent Tapas

Tapenáda formaggio
se sušenými rajčaty  
a sýrem s olivami  

Albert Excellent Tapas 

POSTUP:
4 vejce uvařená natvrdo
½ lžičky dijonské hořčice
50 g čerstvého sýra

2 lžičky majonézy
sůl, pepř

POSTUP:
4 vejce uvařená natvrdo
2 lžíce bazalkového pesta 
Albert Excellent Tapas

50 g čerstvého sýra
sůl, pepř

PLNĚNÁ VEJCE 
se žloutkovou náplní

PLNĚNÁ VEJCE
s náplní z pesta

Zkuste některé vejce 
naplnit tapenádou 
formaggio se sušenými 
rajčaty, sýrem  
a olivami, smíchanou  
s vaječným žloutkem. Na tyto recepty skvěle využijete  

již uvařená vejce, která vám 
donesou vaši malí koledníci domů.

POSTUP:
1.  Z natvrdo uvařených a oloupaných vajec 

opatrně vyjměte lžící žloutky a rozmačkejte  
vidličkou společně s ½ lžičky dijonské hořčice, 
50 g čerstvého sýra typu lučina a 2 lžičkami 
majonézy, dochuťte solí a pepřem.

2.  Tuto náplň vložte do zdobicího sáčku se 
špičkou a uvařené bílky naplňte krémem. 
Nakonec dozdobte bylinkami dle fantazie.

POSTUP:
1.  Z natvrdo uvařených a oloupaných vajec 

opatrně vyjměte lžící žloutky a rozmačkejte 
vidličkou společně s 2 lžícemi pesta a 50 g 
čerstvého sýra typu lučina, dochuťte solí  
a pepřem.

2.  Tuto náplň vložte do zdobicího sáčku se 
špičkou a uvařené bílky naplňte krémem. 
Nakonec dozdobte bylinkami dle fantazie.

8
kusů

15
min

8
kusů

15
min

VEGETVEGET
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Tip na rychlé tapas

Krevety s chilli a citrónem 
Albert Excellent Tapas

KREVETOVÉ ŠPÍZY
s nakládanými bio rajčaty  
a bazalkou

Stačí pouze zakoupit 2 druhy tapas  
Albert Excellent, čerstvou bazalku a vykouzlit 
toto stylové pohoštění bez práce.

6
špízů

5
min

Bio rajčata
s provensálskými bylinkami

Albert Excellent Tapas
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Jamón serrano
Sušená šunka

Albert Excellent Tapas

Majonéza  
s lanýžovou příchutí 

Albert Excellent Tapas

Grilovaná paprika
v oleji

Albert Excellent Tapas

Mascarpone chilli dip 
Albert Excellent Tapas

POSTUP:
1.  Toustový chléb opečte nasucho 

na pánvi nebo v topinkovači a pak 
nakrájejte na menší trojúhelníčky.

2.  Každý toust namažte majonézou 
s lanýžovou příchutí.

3.  Ozdobte sušenou šunkou jamón 
serrano, kterou stočíte do tvaru krásné 
růžičky, a tu posadíte do lanýžové 
majonézy.

4.  Pak ozdobte každou chuťovku 
kuličkou očištěného hroznového vína 
a propláchnutou čerstvou rukolou. 
Mňam.

POSTUP:
1.  Bagetu nakrájejte na tenké 

plátky.
2.  Každý plátek namažte skvělým 

mascarpone chilli dipem z řady 
Albert Excellent Tapas.

3.  Ozdobte nakládanou paprikou 
v oleji z řady Albert Excellent 
Tapas.

4.  Pak ozdobte každou chuťovku 
snítkou mikrobylinek hrášku 
nebo podle vaší fantazie. 
Bleskové občerstvení pro hosty 
je hotové.

BLESKOVÁ CHUŤOVKA
se sušenou šunkou

BLESKOVÁ CHUŤOVKA
s grilovanými paprikami

10 plátků toustového 
chleba
1 balení jamón serrano 
Albert Excellent Tapas 
1 balení majonéza 
s lanýžovou příchutí 
Albert Excellent Tapas
1 hrozen bílého 
hroznového vína
30 g rukoly

1 vícezrnná bageta
1 balení mascarpone 
chilli dip Albert 
Excellent Tapas
1 balení grilovaných 
paprik v oleji Albert 
Excellent Tapas
1 balení mikrobylinek 
– hrášek

20
kusů

15
min

20
kusů

15
min

VEGET

14



Trio tapenáda ze sušených 
rajčat, oliv a mixu 

sušených rajčat a oliv
Albert Excellent Tapas

OPEČENÉ TOUSTY 
s trio tapenádou VEGET

15
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Už od jara se s námi, 
středomořskými 
krasavci, můžete 
potkat v Albertově 
tržnici. Zkuste nás dle 
fantazie vařit, smažit, 
dusit a úžasní jsme 
pro začínající grilovací 
sezonu. V obchodě 
nás vybírejte s krásně 
lesklou a hladkou 
slupkou. Obsahujeme 
vlákninu a rychle 
zasytíme, ale přitom 
neobsahujeme mnoho 
kalorií, tedy jsme  
skvělí parťáci pro 
vyvážený jarní 
jídelníček.

NECHTE MĚ 
TZV. „VYPOTIT“, 

TEDY NAKRÁJEJTE, TROCHU 

POSOLTE A NECHTE 15 MINUT 

ODLEŽET. PAK MĚ ZASE UMYJTE 

A OSUŠTE, ABYSTE MĚ MOHLI 

DÁL OCHUTIT. POMŮŽE MI TO 

PŘI TEPELNÉ 
ÚPRAVĚ NEZHOŘKNOUT 

ČI NETVRDNOUT.

A OBSAHUJI 

VLÁKNINU, 

KTERÁ POMÁHÁ UDRŽOVAT 

VAŠI STŘEVNÍ MIKROFLÓRU 

SPOKOJENOU.

TAKÉ VE MNĚ NAJDETE 

DRASLÍK, KTERÝ 

PROSPÍVÁ 

SPRÁVNÉ ČINNOSTI 

NERVOVÉ 
SOUSTAVY.

PŘIPRAVUJTE MĚ 

NA MALÉM 
MNOŽSTVÍ 
TUKU, PROTOŽE 

PŘEBYTEČNÝ TUK  

DO SEBE NASAJI.

Lilek 
PRO TISÍC  
A JEDEN 
RECEPT

16
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Svěží JARNÍ ZÁVITKY 
S LILKEM 

SUROVINY:
1 lilek z Tržnice u Alberta
85 ml olivového oleje
1 citron
1 stroužek česneku
2 lžičky pasty tahini 
sůl
pepř
1 hrst čerstvého koriandru
100 g skleněných rýžových nudlí
1 mrkev
1 okurka
1 avokádo
2 listy červeného zelí
8 listů římského salátu
12 rýžových papírů
1 hrst čerstvé máty

POSTUP:
1.  Lilek rozkrojte na poloviny. Jednu polovinu 

lilku potřete lžičkou olivového oleje. Položte 
rozříznutou stranou na plech a pečte  
30 minut v troubě na 220 °C, až bude slupka 
do černa připečená. Po vytažení ho zabalte do 

potravinářské fólie a nechte zapařit. Druhou 
polovinu lilku nakrájejte na tenké hranolky, 
osolte a nechte 15 minut odležet, aby pustil 
vodu. Hranolky omyjte a vysušte papírovou 
kuchyňskou utěrkou. Upečenou polovinu 
lilku po zapaření vyjměte z fólie a oloupejte 
slupku.

2.  Z upečeného lilku vymačkejte přebytečnou 
vodu a vložte do mísy. Přidejte šťávu 
z poloviny citronu, oloupaný stroužek 
česneku, 60 ml olivového oleje, pastu tahini, 
sůl a pepř. Vše rozmixujte na hladkou pastu 
ponorným mixérem, až vznikne lilkový dip. 
Dejte do misky, pokapejte lžičkou olivového 
oleje, ozdobte 2 snítkami koriandru a vložte 
do lednice.

3.  Mezitím uvařte rýžové nudle dle návodu na 
obalu. Lilkové hranolky orestujte na zbylých 
10 ml oleje na rozpálené pánvi, osolte, 

opepřete a dejte stranou. Mrkev  
a okurku i s avokádem oloupejte, nakrájejte 
na tenké nudličky a pokapejte šťávou z druhé 
poloviny citronu. Červené zelí i salát omyjte, 
zelí nakrájejte na nudličky, salát natrhejte. 

4.  Do mísy napusťte vlažnou vodu a namočte 
v ní po jednom rýžový papír. Na mokrý 
papír rovnejte trochu uvařených rýžových 
nudlí, máty, koriandru, lilkových hranolků, 
mrkve, okurky, avokáda a zelí tak, aby tvořily 
uprostřed papíru obdélník o rozměru  
12 × 10 cm. Pak přiložte ke středu levý i pravý 
bok a rolujte rýžový papír shora směrem 
k sobě. Jarní závitek s lilkem při rolování dobře 
utáhněte, aby držel tvar. Takto pokračujte se 
všemi kusy jarních závitků.

5.  Jarní závitky s lilkem přepulte a naskládejte na 
salát kolem misky s dipem. Nechte si chutnat.

12
kusů

60
min

Jarní závitky plné 
chuti a zdraví, 
snadný recept, 
který potěší hosty  
i rozzáří stůl jako 
rychlá večeře.

17
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Fotografie:  Vladimír Cimický, Antonín The Anh Nguyen  /  Foodstyling: Tereza Langmajerová, Zuzana Štěpničková  /  Text: Kateřina Krásná, Naďa Fidrmucová

Letošní Velikonoce můžete 
oslavit přesně podle svého gusta, 
ale hlavně s českou chutí. Objevte 

v krátkém kvízu, jaký jste velikonoční 
typ, a my pro vás máme recepty a tipy 

na Velikonoce přímo na míru.

Zjistěte, jaký jste velikonoční tip!
Ať už váš test dopadl jakkoliv, vychutnejte 

si Velikonoce s pravou českou chutí.

U produktů značky Česká chut’
SI MŮŽETE BÝT JISTÍ

• Jsou vyrobeny v Česku
• Z českých surovin 

Proč je značka Česká chut’  
PRO VÁS TA PRAVÁ:

JÍST LOKÁLNĚ ZNAMENÁ jíst udržitelně, 
podporovat místní farmáře a výrobce a dávat 
tak práci a prostředky místním firmám a lidem.

JÍST LOKÁLNĚ znamená nezatěžovat přírodu 
zbytečnou přepravou surovin kamiony, loděmi 
a letadly. 

LOKÁLNÍ SUROVINY jsou často čerstvější. 
Nemusí totiž cestovat třeba nedozrálé mnohdy 
přes půlku světa.

NÁKUPEM PRODUKTŮ pod značkou Česká 
chuť může každý z nás udělat malý krok pro 
to, abychom se na naší planetě a v naší zemi 
všichni cítili lépe a chránili to, co nám je vzácné. 

TY NAŠE: české knedlíky, pomazánky, 
nakládačky a další speciality, bez kterých si 
českou kuchyni nedovedeme představit, takové 
potraviny najdete pod značkou Česká chuť.

Na Velikonoční 
pondělí se těším na 
tradiční koledníky 

s pomlázkami?

Pokud mi na 
Velikonoce nevoní 
mazanec na stole, 

jsem nervózní.

Máte raději 
osvědčený recept po 
babičce, nebo spíše 
zkoušíte novinky?

Každý rok si lámu 
hlavu, co s tolika 

uvařenými vejci od 
koledníků.Ano         Ne

Ne          AnoAno

ZKOUŠÍM 
NOVINKY

Zůstávám 
u klasiky

VYBÍRÁM 
ZDRAVĚ

NeJe mi to 
jedno

 .

 2.

 4.

 3.

tradičně

Jste velikonoční 
klasik, hledejte 

recepty označené 
jako

trendy

Jste in a jdete s dobou 
a takové recepty máme 
pro vás na Velikonoce 
připravené, hledejte 

recepty označené jako

šetrně

Jste milovník přírody, 
neplýtvání a zdravého 

životního stylu, 
hledejte recepty 
označené jako 
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76

5

MRKVIČKY 
PRO 
KOLEDNÍKY
z listového 
těsta

trendy

Listové těsto nakrájejte 
podélně na proužky 
široké cca 1,5 cm a alobal 
naměřte na stejnou délku, 
jako má listové těsto.

Část alobalu po délce 
přehněte a vytvarujte 
z něj kornoutek ve tvaru 
mrkvičky.

Potřete mrkvičky  
rozšlehaným žloutkem 
a pečte 20 minut v troubě 
předehřáté na 180 °C.  
Nechte vychladnout  
a opatrně vyjměte z alobalu. 

Na náplň si připravte do misky 200 g čerstvého sýra a 50 ml 
smetany. Promíchejte. Poté přidejte hrst najemno nasekané 
mrkvové natě a 100 g strouhaného eidamu, osolte, opepřete.

Proužek těsta namotejte 
na předem připravený 
kornoutek z alobalu 
potřený slunečnicovým 
olejem, začněte od špičky.

Přendejte do zdobicího 
sáčku, ustřihněte nůžkami 
špičku a sýrovou směsí plňte 
upečené kornoutky.

Nakonec do náplně zapíchejte 
zbylou mrkvovou nať a máte 
originální velikonoční pohoštění 
pro koledníky jedna radost.

SUROVINY:
1 listové těsto
1 lžička slunečnicového oleje
1 vejce Česká chuť
200 g čerstvého sýra Česká chuť
50 ml smetany ke šlehání (31 %)
nať ze 2 mrkví
100 g 30% eidamu strouhaného Česká chuť

8
kusů

40
min

3

4

VEGET
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Z jarních receptů s mrkví vám  
určitě zbude mrkvová nat. 
Použijte ji místo klasických 
bylinek a spotřebujte tak každý 
kousek zeleniny.

,

10
chlebíčků

25
min

POSTUP:
1.  V menším kastrůlku přiveďte vodu 

k mírnému varu a vložte do ní 
5 křepelčích vajíček. Vařte je přesně 
2 minuty a poté ihned zchlaďte 
v ledové vodě. Po vychladnutí 
oloupejte a dejte stranou.

2.  Omytý svazek ředkviček zbavený natě 
nakrájejte nožem nebo na mandolíně 
na tenké plátky.

3.  Plátky nakrájené veky potřete bohatou 
vrstvou čerstvého sýra. Poklaďte je 
plátky ředkviček a pár lístky rukoly.

4.  Přidejte úhledně nařasené plátky 
selské šunky a dozdobte rozkrojeným 
vajíčkem a několika hráškovými 
výhonky.

KDYŽ PŘIJDOU KOLEDNÍCI

CHLEBÍČKY 
S ČESKOU CHUTÍ
se selskou šunkou

tradičně šetrně

SUROVINY:
5 křepelčích vajíček
1 svazek ředkviček
½ Mlynářské veky 
z Albertova pekařství
200 g čerstvého sýra 
Česká chuť

2 hrsti rukoly
200 g selské šunky 
Česká chuť
2 hrsti mikrobylinek 
– hrášek

20
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POSTUP:
1.  V misce smíchejte 500 g čerstvého 

sýra s 500 g tvarohu a se zakysanou 
smetanou. Přidejte 3 stroužky 
oloupaného a prolisovaného česneku, 
sůl a pepř dle chuti a promíchejte.

2.  Plátky toustového chleba vyválejte 
válečkem na placky. Dno dortové 
formy o průměru 22 cm pokryjte 
vrstvou toustového chleba. Potřete 
ji sýrovým krémem a poklaďte 100 g 
plátků debrecínské pečeně. Postup 
opakujte do zaplnění formy, střídavě 
přitom krém poklaďte v dalších 

vrstvách eidamem, vysočinou  
a paprikášem.

3.  Poslední vrstvou je krém. Uvolněte 
okraj dortové formy, sejměte ho 
a potřete krémem i strany dortu. 
Ozdobte nasekanou pažitkou, kterou 
vtlačte do stran dortu. Nechte alespoň 
1 hodinu rozležet v chladničce. Při 
podávání navrch položte 100 g 
překrojených omytých cherry rajčátek 
a ředkviček a posypte lístky bazalky. 
Nakrájejte na kousky a pochutnejte si 
na tomto netradičním dortu.

VELIKONOČNÍ 
SLANÝ DORT
se sýrem

trendy

SUROVINY:
500 g čerstvého sýra Česká chuť
500 g polotučného tvarohu
400 g zakysané smetany 
3 stroužky česneku
sůl, pepř
1 balení celozrnného 
toustového chleba
100 g debrecínské pečeně  
Česká chuť
100 g plátků 30% eidamu  
Česká chuť
100 g salámu vysočina  
Česká chuť
100 g salámu paprikáš  
Česká chuť
2 balení čerstvé pažitky
100 g cherry rajčat
1 svazek ředkviček
2 snítky čerstvé bazalky

1
dort

120
min

+60
min

rozležení
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POSTUP:
1.  Do misky vsypte 40 g rozinek a nechte je namáčet 

ve 2 lžících rumu.
2.  Ve velké míse promíchejte 25 g rozdrobeného 

droždí, 120 ml vlažného mléka a 80 g cukru. 
Nechte vzejít kvásek, trvá to asi 20 minut. Pak 
přisypte 250 g mouky, vanilkový cukr, přidejte 
80 g rozpuštěného a vychladlého másla, špetku 
soli, nastrouhanou citronovou kůru, 1 vejce 
a vypracujte hladké těsto, které se bude odlepovat 
od stěn. Nakonec do těsta zapracujte okapané 
rozinky. Nechte na teplém místě kynout 1 hodinu 
nebo do zdvojnásobení objemu.

3.  Vykynuté těsto přendejte na pomoučený vál 
a vytvarujte bochánek. Položte jej na plech 
vyložený pečicím papírem a nechte 30 minut 
nakynout.

4.  Poté mazanec potřete rozšlehaným zbylým 
vejcem a posypte 20 g mandlových lupínků. 
Nakonec ho navrchu prostřihněte nůžkami nebo 
prořízněte nožem do kříže. Vložte do trouby 
předehřáté na 160 °C a pečte 40–50 minut 
dozlatova. A Velikonoce mohou začít.

MAZANEC S ČESKOU CHUTÍ

TRADIČNÍ 
MAZANEC

FRENCH 
TOAST 
Z MAZANCE

tradičně

SUROVINY:
100 ml 1,5% čerstvého mléka 
Česká chuť
2 vejce Česká chuť
1 vanilkový cukr
2 lžíce medu
½ lžičky skořice
sůl
1 lžíce rumu
4 plátky mazance
80 g másla Česká chuť
150 g zakysané smetany
100 g banánů
100 g jahod
50 g borůvek

SUROVINY:
40 g rozinek
2 lžíce rumu
25 g droždí
120 ml 1,5% 
čerstvého mléka 
Česká chuť
80 g cukru krupice
250 g hladké mouky 
Česká chuť

100 g polohrubé 
mouky Česká chuť
1 vanilkový cukr
80 g másla Česká 
chuť
sůl
½ bio citronu
2 vejce Česká chuť
20 g mandlových 
lupínků

1
mazanec

180
min

4
porce

30
min

Zbyl vám kousek staršího 
mazance? Určitě ho  
nevyhazujte. Nabízí se  
rychlá a voňavá snídaně.

VEGET

VEGET
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POSTUP:
1.  Do 50 ml vlažného mléka s 1 lžící cukru 

rozdrobte 25 g droždí. Promíchejte, zakryjte 
utěrkou a nechte na teplejším místě 15 minut 
vzejít.

2.  V míse kuchyňského robotu promíchejte  
250 g prosáté hladké mouky a 150 g polohrubé 
mouky, vanilkový cukr, 70 g cukru krupice  
a špetku soli. Vklepněte 1 vejce, přilijte 65 ml 
mléka a nastrouhejte kůru z omytého citronu. 
Nakonec vlijte rozpuštěných 80 g másla 
a vykynutý kvásek.

3.  Těsto nechte hníst hnětacím hákem alespoň  
10 minut. Nemáte-li robot, vypracujte těsto ručně. 
V těstě by se měly tvořit bubliny a nemělo by se 
lepit na stěny mísy. Hnětete-li těsto v robotu, 
stejně jej pak ještě přendejte na vál a chvíli hněťte 
ručně, aby se do něj dostal vzduch.

4.  Vypracované těsto zakryjte utěrkou a nechte  
1 hodinu kynout.

5.  Vykynuté těsto přesuňte na pracovní desku  
a rozdělte je na 4 stejnoměrné díly. Ty dlaněmi 
vyválejte na stejně dlouhé válečky o průměru 
cca 3 cm. Položte je na desku svisle vedle sebe, 
nahoře spojte stlačením pramenů k sobě  
a zapleťte 4proudý cop. Na konci prameny také 
stlačte k sobě, aby se nerozplétaly.

6.  Na plech vyložený pečicím papírem vložte malou 
keramickou misku o průměru cca 7 cm dnem 
vzhůru, kterou zvenku nejprve pomažte máslem 
a posypte polohrubou moukou, jako když 
připravujete formu na pečení.

7.  Cop přendejte na plech, obložte jím misku kolem 
dokola, konce pevně přitlačte k sobě. Vytvoříte tak 
věnec, který sedí na misce. Spojené konce můžete 
ještě zpevnit špejlemi, aby se během pečení 
nerozpojily. Opět zakryjte utěrkou a nechte ještě 
45 minut kynout.

8.  Ke konci kynutí předehřejte troubu na 170 °C.
9.  Nakonec věnec potřete rozšlehaným vejcem, 

zasypte 30 g plátků mandlí a pečte 35–40 minut. 
Před vyložením proveďte test špejlí, jestli je věnec 
uvnitř propečený.

10.  Po vychladnutí podávejte poprášený  
moučkovým cukrem. Do středu mazance 
posaďte kraslice a velikonoční dekorace je 
hotová.

POSTUP:
1.  Do polévkového talíře 

nalijte 100 ml mléka, 
rozšlehejte jej s 2 vejci, 
vanilkovým cukrem, 
2 lžícemi medu, ½ lžičky 
skořice, špetkou soli 
a lžící rumu.

2.  Plátky mazance, jeden 
po druhém, vložte 
do mléčné směsi 
a nechte z každé strany 
nasáknout.

3.  V pánvi nechte 
rozpustit 80 g másla 
a z obou stran na 
něm tousty dozlatova 
opečte.

4.  Podávejte se zakysanou 
smetanou a ovocem. 
Dobrou chuť a krásné 
velikonoční ráno.

Zapletený
MAZANCOVÝ 
VĚNEC

trendyšetrně

SUROVINY:
115 ml bio mléka 
Česká chuť
80 g cukru krupice
25 g droždí
250 g hladké mouky 
Česká chuť
155 g polohrubé 
mouky Česká chuť

1 vanilkový cukr
sůl
2 vejce Česká chuť
1 bio citron
85 g másla Česká chuť
30 g plátků mandlí 
15 g cukru moučky

1
věnec

70
min

+105
min

kynutí

+40
min

pečení
VEGET
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BEZ
lepku

POSTUP:
1.  Oloupané 2 stroužky česneku, hrst bazalky, 

petržele, 130 g vyloupaných pistácií a 30 g 
parmazánu rozmixujte tyčovým mixérem. 
Osolte, pokračujte v mixování a zároveň 
přilévejte 3 lžíce 
olivového oleje.

POSTUP:
1.  Nakrájejte 2 rohlíky nebo 

housky na kostičky, v misce 
je promíchejte s 100 ml 
mléka a nechte namáčet.

2.  Veganské mleté dejte 
do velké mísy, přidejte 
nasáklé rohlíky, 4 oloupané 
a prolisované stroužky 
česneku, 3 jarní cibulky 
nakrájené nadrobno, 
nasekané lístky petržele 
a tymiánu, lžíci lněných 
semínek a 2 lžičky 
majoránky. Dle chuti osolte, 
opepřete a důkladně 
promíchejte.

3.  Vytvarujte šišku a vložte ji do 
pekáčku vymazaného lžící 
olivového oleje. Sekanou 
potřete další lžící oleje 
a pečte 30 minut v troubě 
předehřáté na 180 °C. 
Vyndejte z trouby, nakrájejte 
na plátky a nechte si chutnat.

VELIKONOČNÍ PEČÍNKA

VEGGIE SEKANÁ
z veganského 
mletého

JEHNĚČÍ KÝTA
s pistáciovým pestem

šetrně

SUROVINY:
6 stroužků česneku
1 hrst čerstvé bazalky
1 hrst čerstvé petržele
130 g slaných pistácií
30 g parmazánu
sůl
3 lžíce olivového oleje
800 g jehněčí kýty bez 

kosti
pepř
500 g brambor typu C
500 g mrkve
80 g másla Česká chuť
200 ml plnotučného 
mléka Česká chuť
mletý muškátový oříšek

SUROVINY:
2 rohlíky nebo 
housky 
100 ml bio mléka 
Česká chuť
500 g veganského 
mletého Nature’s 
Promise Veggie  
4 stroužky 
česneku
3 jarní cibulky

4 snítky čerstvé 
petržele
2 snítky čerstvého 
tymiánu
1 lžíce lněných 
semínek
2 lžičky sušené 
majoránky
sůl, pepř
2 lžíce olivového 
oleje

6
porcí

45
min

6
porcí

130
min

Pro veganskou verzi 
nahraďte kravské 
mléko jakýmkoliv 
rostlinným.

VEGET
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POSTUP:
1.  Nakrájejte 4 plátky toustového chleba na kostičky. Na plech s pečicím 

papírem rozložte kostičky chleba a pečte 5–10 minut. Na pánvi opečte 
150 g anglické slaniny a oloupanou šalotku na kostičky.

2.  Kostičky chleba dejte do mísy a zalijte dvěma vejci promíchanými 
se 100 ml mléka. Přidejte slaninu se šalotkou, hrst pokrájeného 
špenátu, polníčku a lístky ze 3 snítek tymiánu. Osolte, opepřete  
a promíchejte.

3.  Kuře očistěte, osolte a naplňte břišní dutinu nádivkou. Konce 
stehen svažte kuchyňským provázkem. Přendejte do pekáčku, 
potřete 40 g rozpuštěného másla, podlijte trochou vody a pečte 
hodinu v troubě na 180 °C. Během pečení občas přelijte výpekem.

4.  V pánvi rozpusťte zbylých 50 g másla, přidejte 4 oloupané 
a prolisované stroužky česneku, 60 g cukru, vymačkanou 
pomerančovou šťávu a 3 snítky tymiánu. Přidejte oloupanou 
mrkev s malou částí natě, osolte, opepřete a přiklopte pokličkou. 
Duste 20 minut doměkka. Poté sundejte pokličku a 5 minut 
míchejte, dokud mrkev nezkaramelizuje. Kuře podávejte 
s karamelizovanou mrkvičkou. Veselé Velikonoce.

2.  Nařežte 800 g jehněčí kýty shora 
do mřížky cca 3 cm od sebe. Dejte 
do pekáčku, osolte, opepřete 
a vmasírujte do masa půlku 
připraveného pesta.

3.  Pečte zakryté 1 hodinu 30 minut 
v troubě na 190 °C, poté odkryjte 
a 10 minut dopečte. Pak vyjměte 
z trouby, zabalte do alobalu a nechte 
30 minut odpočívat. Potom potřete 
maso zbylým pestem a nakrájejte na 
plátky. 

4.  Na pyré oloupejte 500 g brambor  
a uvařte je v osolené vodě doměkka. 
Na kolečka nakrájejte 500 g oloupané 
mrkve a orestujte ji v rendlíku na 
rozehřátých 40 g másla, zalijte 
trochou vody a duste 20 minut do 
změknutí. Brambory sceďte 
a rozmixujte dohladka s dušenou 
mrkví, 200 ml horkého mléka, 
zbylými 40 g másla a špetkou 
muškátového oříšku. Podle chuti 
osolte a podávejte s jehněčím.  
A pečínka na neděli je tu.

JARNÍ KUŘÁTKO
s glazovanou mrkví

trendy tradičně

SUROVINY:
4 plátky toustového chleba
150 g anglické slaniny Česká 
chuť
1 šalotka
2 vejce Česká chuť
100 ml plnotučného mléka 

Česká chuť
1 hrst baby špenátu
1 hrst polníčku
6 snítek čerstvého tymiánu
sůl
pepř
1 Albertovo Královské kuře

90 g másla Česká chuť
4 stroužky česneku
60 g třtinového cukru
1 pomeranč
1 svazek mrkve s natí

6
porcí

90
min
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POSTUP:
1.  Do hrnce vložte 300 g uzeného masa v celku, zalijte ho vodou 

a 60 minut vařte. Poté maso vyjměte, nechte vychladnout 
a nakrájejte na kostičky. Vývar uchovejte.

2.  Na kostičky nakrájejte 4 rohlíky a dejte je do velké mísy. Zalijte 
100 ml vlažného mléka, připraveným vývarem z uzeného masa 
a nechte nasáknout.

3.  Ze 4 vajec oddělte žloutky a bílky. Z bílků vyšlehejte tuhý sníh 
a odložte stranou. Žloutky utřete s 80 g změklého másla.

4.  Do mísy s rohlíky přidejte 2 hrsti nasekané petrželky, uzené 
maso nakrájené na kostičky, 100 g nadrobno pokrájené 
debrecínské pečeně, žloutky utřené s máslem a špetku 
muškátového oříšku. Osolte a opepřete dle chuti, důkladně 
promíchejte. Nakonec opatrně vmíchejte vyšlehaný sníh 
a přendejte do pekáčku vymazaného 10 g másla a 2 lžícemi 
strouhanky.

5.  Pečte 30 minut v troubě předehřáté na 180 °C. Nádivku 
nakrájejte na kousky a vychutnejte si ji samotnou nebo jako 
přílohu třeba k pečenému kuřeti.

VELIKONOCE PLNÉ NÁDIVEK

TRADIČNÍ 
VELIKONOČNÍ 
NÁDIVKA

tradičně

SUROVINY:
300 g uzeného masa
4 rohlíky
100 ml 1,5% čerstvého 
mléka Česká chuť
4 vejce Česká chuť
90 g másla Česká chuť
mletý muškátový 
oříšek

2 hrsti hladkolisté 
petržele
100 g debrecínské 
pečeně Česká chuť
sůl, pepř
2 lžíce strouhanky

6
porcí

120
min

Do nádivky lze použít 
různé druhy bylinek, 
případně mladé kopřivy, 
které ale před použitím 
spařte horkou vodou.
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POSTUP:
1.  Nakrájejte 8 rohlíků na malé kostičky a vsypte je do 

větší mísy. Přilijte 200 ml vlažného mléka 
a promíchejte.

2.  Rozklepněte 4 vejce a oddělte žloutky od bílků. Žloutky spolu se 
150 g rozpuštěného másla vlijte k rohlíkům. Přisypte 200 g na kostičky 
pokrájeného uzeného, ¼ lžičky muškátového oříšku, lžičku kypřicího 
prášku, osolte a zamíchejte.

3.  Pomocí šlehače vyšlehejte bílky do pevného sněhu.
4.  Nasekejte 2 hrsti špenátu nadrobno a přisypte ho ke směsi. Nakonec 

opatrně vmíchejte ušlehaný sníh.
5.  Použijete-li plechovou muffinovou formu, vytřete ji máslem a vysypte 

strouhankou. Silikonovou formu vymazávat a vysypávat nemusíte. Do 
připravené formy o hloubce 10 cm nanášejte nádivku tak, aby 
z formiček přečníval malý kopeček.

6.  Pečte v předehřáté troubě na 180 °C 20 minut. Veselé Velikonoce.

NÁDIVKOVÉ 
MUFFINY
s uzeným masem

šetrně

trendy

JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

SUROVINY:
8 rohlíků
200 ml bio mléka Česká 
chuť
4 vejce Česká chuť
180 g másla Česká chuť
200 g uzeného masa

¼ lžičky muškátového 
oříšku
1 lžička kypřicího prášku
sůl
2 hrsti baby špenátu
20 g strouhanky

6
muffinů

45
min

Do nádivky lze použít 
různé druhy bylinek, 
případně mladé kopřivy, 
které ale před použitím 
spařte horkou vodou.
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V rubrice Ochutnávka vás právě teď zavedeme do 
království hotových těst z Albertu. Jsou bez práce, 

vyrobená z čerstvých surovin a recepty s nimi budete 
mít hotové za chvilku. Navíc jaro je skvělá sezona pro to, 
rozvinout to či ono těsto jako malířské plátno a pustit se 

do pochoutek se surovinami plnými barev a chuti. 

Fotografie: Lucie Čermáková / Foodstyling: Barbora Nosková Mosorjaková / Text: Adéla Říhová, Naďa Fidrmucová 

Proč je snadné zamilovat se do
HOTOVÝCH TĚST Z ALBERTU:

   UŠETŘÍTE SPOUSTU ČASU A PRÁCE a navíc 
si můžete být jistí, že se recept s těstem 
povede.

   PŘEDEVŠÍM LISTOVÉ TĚSTO můžete použít 
jak na sladké, tak na slané recepty, tedy na 
rychlou večeři i na sladký dezert.

   LISTOVÉ I PIZZA TĚSTO již obsahuje pečicí 
papír jako součást balení, nemusíte tedy 
myslet na další položku nákupu.

listové
a pizza těsto 

RYCHLE A BEZ PRÁCE

Z ALBERTU
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Listové těsto
POSTUP:
1.  Do misky rozklepněte vejce a rozšlehejte ho se 

špetkou soli. Listové těsto rozviňte na plech spolu 
s pečicím papírem. Přeložte půl centimetru na 
každém okraji směrem dovnitř a zatlačte dolů, 
aby se vytvořil „ráfek“. Použijte vidličku a píchněte 
do okraje těsta, aby se střed během pečení 
nenafoukl. Rozšlehaným vejcem potřete povrch 
těsta a dejte ho na 15 minut mrazit. 

2.  Pak základ z listového těsta pečte 15 minut na  
190 °C, dokud těsto nezezlátne a nebude křupavé.

3.  Zatímco se peče listové těsto, připravte si chřest 
a hrášek. Odlomte zdřevnatělé konce chřestu. 
Hrnec s vodou přiveďte k varu a chřest s hráškem 
blanšírujte ve vroucí vodě po dobu 2–3 minut. 
Sceďte a dejte vychladnout.

4.  V misce smíchejte ricottu se zakysanou smetanou. 
Směsí potřete téměř celé upečené těsto a rozložte 
na něj špenát, zelený hrášek a chřest. Každé vejce 
rozklepněte, oddělte vaječný žloutek od bílku  
a opatrně rozmístěte žloutky na koláč.  

5.  Těsto vraťte do trouby a pečte 15 minut na spodní 
mřížce. Koláč vyndejte, navrch dejte výhonky 
hrášku a nasekané opražené lískové ořechy. 
Dochuťte solí a pepřem podle chuti. Přejeme,  
ať vám tento koláč plný jara chutná.

Snídaňový  
SLANÝ KOLÁČ
s vejci

5 vajec
sůl
1 listové těsto Albert
100 ml sýra ricotta
100 ml zakysané smetany
100 g hrášku
100 g baby špenátu
5 výhonků zeleného chřestu
1 hrst mikrobylinek – hrášek
1 hrst lískových oříšků 
pepř

1
koláč

60
min
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Ke koláči si můžete připravit 
dip z mascarpone a pražených 
piniových oříšků s řeřichou.

Listové těsto
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 Jedno listové těsto rozviňte  
a vykrojte z něho kruh po obvodu 
většího talíře.

SLUNEČNÝ KOLÁČ 
se sušenými rajčaty

2 listová těsta Albert
100 g sušených rajčat v oleji
60 g kaparů
2 stroužky česneku 
1 lžička sušeného tymiánu
1 lžíce olivového oleje
sůl, pepř
50 g parmazánu
1 vejce

1
koláč

45
min

1. 2.

3.

5. 6.

4.

Na náplň nasekejte 100 g okapaných sušených 
rajčat, 100 g kaparů, 2 oloupané stroužky 
česneku, lžičku tymiánu a smíchejte se lžící 
olivového oleje v misce. Dochuťte solí a pepřem. 

Doprostřed kruhu těsta naneste směs  
a nastrouhejte na ni parmazán. V misce 
rozmíchejte vaječný žloutek s vodou  
a potřete jím zbývající okraj těsta.

Ve středu si naznačte malou skleničkou kruh, do 
kterého nebudete krájet. Pak nožem nakrájejte 
paprsky na listové těsto až po kraj naznačeného 
kruhu. Pozor, ať neporušíte pečicí papír ani 
vnitřní kruh, který celé slunce spojuje.

Každý paprsek dvakrát 
otočte do spirály.

Celý koláč potřete zbytkem rozšlehaného 
vejce. Pečte na 190 °C 25 až 30 minut  
nebo dozlatova. Vyjměte z trouby  
a před servírováním nechte několik minut 
vychladnout. A koláč slunce je hotový.

Z druhého listového těsta vyřízněte stejně velký kruh a ten 
přitlačte dobře prsty přes první těsto s náplní, aby se kraje 
těst spojily.
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1.  Plátky listového těsta nakrájejte na 
čtverce tak, aby vyšlo z jednoho těsta 
6 kusů. Dejte chladit do lednice. 

2.  V hrnci rozpusťte 2 lžíce másla. 
Přidejte 2 lžíce hladké mouky a sůl 
a vařte za stálého míchání, dokud 
směs nezíská světle zlatou barvu 
s lehce oříškovou vůní. Za stálého 
míchání přilévejte šálek mléka  
a šlehejte dohladka. Směs vařte za 
stálého míchání do varu, asi 7 minut. 
Pak snižte teplotu na minimum. 
Mírně vařte, dokud omáčka 
nezhoustne, asi 10 minut. Pokud 
máte stále hrudky, použijte ponorný 
mixér. Do omáčky vmíchejte 2 hrsti 
opláchnutého špenátu a vařte  
1 minutu. 

3.  Do směsi přidejte 220 g šunky 
nakrájené na kostičky a 100 g 
nastrouhaného ementálu. Dejte 
stranou.

4.  Čtverce listového těsta rozložte na 
pečicí papír na plech. Nalijte na ně  
1 nebo 2 polévkové lžíce bešamelové 
směsi a na každý nasypte trošku 
zbylého strouhaného sýra.

5.  Uzavřete kapsy přehnutím rohů 
nahoře směrem k sobě a přitiskněte, 
aby se kapsa nerozpojila.

6.  Rozmíchejte vajíčko se lžičkou 
studené vody. Listové těsto potřete  
a dejte péct na 20 minut na  
190 °C do trouby, dokud nezezlátne. 
A chutná svačinka je na stole.

POSTUP:

1 listové těsto Albert
2 lžíce másla
2 lžíce hladké mouky
sůl
240 ml polotučného mléka
2 hrsti špenátu
220 g šunky v celku
200 g ementálu v celku
1 vejce

Svačinkové  
LISTOVÉ ŠÁTEČKY 

6
kusů

50
min

1.

2. 3.

4. 5.

6.32
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Listové těsto
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pizza  těsto

POSTUP:
1.  Troubu rozpalte na nejvyšší teplotu, 

tedy asi 250 °C. Těsto rozložte na 
pracovní plochu poprášenou moukou 
a nožem z něj vykrojte 2 zhruba stejně 
velké ovály.

2.  Ve středně velké misce rozšlehejte 
mascarpone se smetanou a osolte.

3.  Pizzy přesuňte na plech s pečicím 
papírem. Potřete je mascarpone směsí, 
posypte nastrouhaným eidamem  

a poklaďte smotanými plátky šunky. 
Obložte rozpůlenými rajčátky a vložte 
do trouby. 

4.  Pečte, dokud okraje nezezlátnou, 
kolem 10 minut. Hotovou horkou pizzu 
ozdobte lístky bazalky a podávejte. 

Dětské  
MINI PIZZY

1 pizza těsto Albert
80 g mascarpone
30 ml smetany na vaření (12 %)
sůl
80 g eidamu – bloček
4 plátky šunky
8 cherry rajčátek
1 hrst čerstvé bazalky

2
pizzy

30
min
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pizza  těsto

POSTUP:
1.  Těsto rozložte i s pečicím papírem na 

plech. Nožem si obkreslete na těstě asi 
1 cm od okraje kruh. Těsto po celé ploše 
kromě okraje propíchejte vidličkou  
a dejte péct do trouby na 20 minut při 
teplotě 250 °C. 

2.  Mezitím 4 stonky chřestu zbavené 
dřevnatých konců povařte 4 minuty 
v mírně vroucí osolené vodě. Vyjměte 
a ihned zchlaďte v ledové vodě. 
Nechte okapat, poté podélně přepulte 
a překrojte na menší kousky. 

3.  Po vyjmutí pizzu potřete do 
vyznačeného okraje 4 lžícemi 
hummusu. Poklaďte hrstí očištěného 
špenátu, nakrájeným chřestem, 
nakrájenými jemnými plátky z ½ cibule, 
kolečky očištěných 2 ředkviček a plátky 
z ½ avokáda zakápnutého citronovou 
šťávou. Nakonec zasypte kuličkami 
scezené cizrny, propláchnutou rukolou 
a pokapejte olivovým olejem.

RYCHLÁ  
PIZZA 
s hummusem

1 pizza těsto Albert
4 stonky zeleného chřestu 
4 lžíce hummusu
1 hrst baby špenátu
½ červená cibule 
2 ředkvičky 
½ avokáda
1 citron
½ šálku nakládané cizrny
1 hrst čerstvé rukoly
1 lžička extra panenského 
olivového oleje

1
pizza

30
min
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Foto: Lucie Čermáková  /  Foodstyling: Zuzana Štěpničková  /  Text: Adéla Říhová

TRŽNICE U ALBERTA:
ZELENINA
3 jarní cibulky
5 stroužků česneku
500 g baby špenátu
500 g zeleného chřestu
600 g brambor typu C
900 g malých brambor 
typu A
1 pórek
4 ředkvičky
3 řapíky celeru
1 červená cibule
200 g hrášku

OVOCE 
4 citrony

BYLINKY
1 hrst čerstvé řeřichy
1 hrst čerstvé rukoly
2 hrsti čerstvého kopru
2 hrsti mikrobylinek hrášku
1 hrst čerstvé pažitky
1 hrst čerstvé petrželky
 
MLÉČNÉ A CHLAZENÉ 
SUROVINY:
150 g smetanového sýra
8 plátků sýra ementál
400 g šunky nejvyšší jakosti 

Česká chuť
130 g másla
9 vajec
130 g parmazánu

100 ml smetany (12 %)
90 g tvarohu odtučněného NP Free 

from
100 g anglické slaniny Česká chuť 

250 ml plnotučného mléka

rybí trh albert:
200 g uzeného lososa

ALBERTOVO PEKAŘSTVÍ:
1 chléb

OSTŘE SLEDOVANÉ MASO:
600 g krůtích prsou
600 g panenské svíčkové Albert

SPÍŽ: 
TRVANLIVÉ
3 lžičky dijonské hořčice
45 ml slunečnicového oleje

1 kostka kuřecího bujónu NP Bio
500 g bezlepkových špaget NP Free 
from
210 ml olivového oleje NP Bio
1 ančovička
½ lžičky balzamikového octa
250 ml kokosového mléka
175 g hladké celozrnné mouky
2 lžíce zeleného pesta
4 lžíce vinného octa
4 lžíce hrubozrnné hořčice
1 lžíce třtinového cukru
4 lžíce strouhaného kokosu

OCHUCOVADLA A KOŘENÍ
sůl
pepř
1 lžička sušeného tymiánu
1 lžička sušené bazalky
2 lžičky kukuřičného škrobu
1 lžička kypřicího prášku

Nákupní seznam
Z ALBERTU

NP = zkratka pro produkty pod značkou Albertu Nature‘s Promise

Zkuste neplýtvat a zužitkovat 
suroviny, i když už nemají tu nejlepší 
formu a zůstaly pár dní zapomenuté 
v lednici. Ať už jde o načaté uzeniny, 

nebo povadlou zeleninu.

Rychlé 
recepty

DO 30 MINUT

a bez plýtvání

36
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ŠPENÁT
baby

CHŘEST
zelený

ŠUNKA
nejvyšší jakosti

strany 38–39 strany 40–41 strany 42–43

4 tipy a triky,
JAK NEPLÝTVAT

1)  Ideální je mít na nákup připravený seznam, můžete použít třeba tento z Albert magazínu 
na večeře na celý týden. Nekoupíte tak zbytečné potraviny, které nevyužijete.

2)  Podívejte se na minimální dobu trvanlivosti, je to datum, které je garantované výrobcem, 
ale suroviny vám při správném uskladnění vydrží většinou déle. Tedy než skončí v koši, 
zkontrolujte barvu, chuť a vůni. Pozor, jiné je to u označení „spotřebujte do“,  
jde o potraviny, které se rychle kazí, a je doporučené dodržet toto datum.

3)  Když vám zbude hodně surovin, zamrazujte a zavařujte, případně usušte. Zamrazit 
můžete chleba, zeleninu i hotová jídla. Zamrazit jdou také bylinky, pokud je umyté 
a nasekané dáte do plastových formiček na led a zalijete olivovým olejem.

4)  Neplýtvejte, a pokud vám zbude surovina, která je již trochu povadlá, buďte kreativní  
a zpracujte ji do receptů. Zde vám přinášíme 4 nápady.

Jak využít
VŠECHNY SUROVINY 
A NIC NEVYHODIT?
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DRŽTE SACHARIDY 
NÍZKO LOW 

CARB

BEZ LEPKU

POSTUP:
1.  V pánvi na rozehřátém másle orestujte oloupaný a prolisovaný stroužek česneku. 

Přidejte 4 lžíce strouhaného kokosu, opečte dozlatova a dejte stranou.
2.  V odměrce rozmixujte ponorným mixérem 1 žloutek, 120 ml oleje, ančovičku, šťávu 

z poloviny citronu, hořčici, balzamiko a 20 g nastrouhaného parmazánu. 
3.  Zbylých 15 ml oleje rozehřejte na pánvi. Krůtí prsa nakrájejte na 4 steaky. Z obou 

stran je osolte a opepřete. Zprudka orestujte z obou stran a nechte pár minut dojít 
pod pokličkou na mírném stupni ohřevu.

4.  Propláchněte 200 g špenátu a salátu a vsypte ho do mísy. Nastrouhejte 30 g 
parmazánu škrabkou na hobliny a přidejte do salátu. Přilijte připravený dresink 
a vše dobře promíchejte. Do talířů servírujte salát, poklaďte ho krůtími steaky 
a nakonec zasypte ochuceným kokosem. Špenátový salát Caesar s krůtím masem 
servírujte jako lehkou večeři. Dobrou chuť!

ŠPENÁTOVÝ SALÁT 
CAESAR
s krůtím steakem

4
porce

30
min

SUROVINY:
10 g másla
1 stroužek česneku
4 lžíce strouhaného 
kokosu
1 vejce
135 ml olivového oleje
1 ančovička
1 citron NP Bio
1 lžička dijonské 

hořčice
½ lžičky 
balzamikového octa
50 g parmazánu
600 g krůtích prsou
sůl
pepř
200 g baby špenátu 
z Tržnice u Alberta
200 g římského salátu

ŠPENÁT
baby

1 porce obsahuje: ENERGIE: 587 kcal, 29 % / SACHARIDY: 4 g, 2 % / TUKY: 44 g, 70 % / BÍLKOVINY: 46 g, 64 %38

Rychlé 
RECEPTY

NEPLÝTVEJTE!



1 porce obsahuje: ENERGIE: 499 kcal, 25 % / SACHARIDY: 35 g, 14 % / TUKY: 31 g, 49 % / BÍLKOVINY: 25 g, 35 %

BEZ LAKTÓZY

POSTUP:
1.  Vymačkejte do misky šťávu z 1 citronu. Přidejte 90 g tvarohu, 

půl hrsti nasekaného kopru a promíchejte. V misce přelijte 
vroucí vodou 100 g omytého špenátu. Sceďte ho a vymačkejte 
přebytečnou vodu.

2.  Do mísy vlijte 250 ml kokosového mléka, přidejte vejce, 15 ml 
oleje a připravený špenát. Ponorným mixérem vše rozmixujte 
na hladké těstíčko. V druhé misce smíchejte 175 g mouky, 
1 lžičku kypřicího prášku a lžičku soli. Moučnou směs postupně 
metličkou zapracujte do těsta. 

3.  V pánvi rozpalte zbylých 15 ml oleje. Na pánev postupně 
naběračkou vlijte 3 lívance o průměru 8 cm. Nechte je 
2 minuty zatáhnout a ihned opečte z druhé strany. Takto opakujte postup,  
až spotřebujete celé těsto.

4.  Špenátové lívance dejte na talíře a střídavě je prolijte ochuceným tvarohem. 
Navrch poklaďte natrhané plátky uzeného lososa. Servírujte ozdobené snítkami 
mikrobylinek a přidejte klínek citronu. Vychutnat si je můžete i zastudena.

ZELENÉ 
LÍVANCE
s uzeným 
lososem

4
porce

30
min

SUROVINY:
2 citrony NP Bio
90 g tvarohu odtučněného 
NP Free from
1 hrst čerstvého kopru
100 g baby špenátu
250 ml kokosového mléka
2 vejce
30 ml slunečnicového oleje
175 g hladké celozrnné 
mouky
1 lžička kypřicího prášku
sůl
200 g uzeného lososa
1 hrst mikrobylinek hrášku
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Jak na super jednoduché 
lívance v novém kabátku. 
V lednici máte špenát, 
který už je unavený? 
Poradíme vám, jak 
neplýtvat a zpracovat ho.

NEPLÝTVEJTE!



VEGETARIÁN  
& VEGAN 

BEZ LAKTÓZY

BEZ LEPKU

NEPLÝTVEJTE!

JARNÍ 
BRAMBOROVÝ 
SALÁT
s chřestem

4
porce

30
min

SUROVINY:
900 g malých brambor 
typu A
400 g zeleného chřestu 
z Tržnice u Alberta
4 lžíce vinného octa
4 lžíce hrubozrnné hořčice
5 lžic olivového oleje NP Bio
1 lžíce třtinového cukru
1 pórek
4 ředkvičky
3 řapíky celeru
1 červená cibule
1 hrst čerstvého kopru
sůl
pepř
1 citron z Tržnice u Alberta

POSTUP:
1.  Důkladně omyjte 900 g brambor a uvařte je ve slupce v osolené vroucí vodě 12 minut. Minutu před koncem 

přidejte 400 g chřestu očištěného od dřevitých částí a povařte. Směs sceďte a dejte stranou zchladnout.
2.  V misce smíchejte 4 lžíce vinného octa, 4 lžíce hrubozrnné hořčice, 4 lžíce olivového oleje  

a lžíci třtinového cukru. Vše promíchejte na dresink. Pórek omyjte a nakrájejte na kolečka.  
Očistěte 4 ředkvičky a 3 řapíky celeru a nakrájejte je na tenké plátky.  
Cibuli nakrájejte na tenké proužky. 

3.  Do rozpálené pánve vlijte zbylou 1 lžíci oleje 
a krátce orestujte pórek. Brambory nakrájejte na 
větší kousky a dejte je do mísy. Přidejte nakrájený 
chřest, ředkvičky, řapík, pórek a hrst nasekaného 
kopru. Salát osolte, opepřete a ochuťte připraveným 
dresinkem. Vše dobře promíchejte.

4.  Bramborový salát s chřestem v míse ozdobte tenkými plátky dobře omytého bio citronu.  
Před podáváním můžete salát na pár minut odložit do lednice. Lehká večeře je hotová.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 382 kcal, 19 % / SACHARIDY: 59 g, 23 % / TUKY: 13 g, 21 % / BÍLKOVINY: 9 g, 13 %40

Rychlé 
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1 porce obsahuje: ENERGIE: 634 kcal, 32 % / SACHARIDY: 34 g, 13 % / TUKY: 35 g, 56 % / BÍLKOVINY: 47 g, 66 %

BEZ LEPKU

POSTUP:
1.  Odblaňte 600 g vepřové panenky a podélně ji 

postupně rozkrojte, abyste dostali co největší 
rovnoměrný plát masa. Maso přes fólii rozklepejte, 
osolte, opepřete a potřete 2 lžícemi pesta v tenké 
vrstvě. Rozklepněte 2 vejce do misky a rozšlehejte. 
V rozpálené pánvi rozpusťte lžíci másla a vlijte 
vyšlehané vejce. Usmažte tenkou omeletu a položte 
ji na ochucené maso. Očistěte jarní cibulku a spolu 
s bylinkami ji nasekejte najemno. Bylinkovou směsí 
posypte omeletu. Zbavte 100 g chřestu spodních 
dřevitých částí a v cedníku ho spařte vroucí vodou. Připravený 
chřest položte doprostřed masa a přes delší stranu maso zarolujte 
do rolády. Roládu zvenku osolte, opepřete a zabalte do 100 g plátků 
slaniny. Nakonec ji převažte potravinářským provázkem.

2.  Na rozpálené pánvi roládu zprudka opečte ze všech stran. Pak ji 
přendejte do pekáčku a pečte ji v předehřáté troubě na 200 °C 
15 minut. 

3.  Oloupejte 600 g brambor, omyjte je, nakrájejte na kousky a vařte 
v osolené vodě do změknutí. Vodu slijte, přidejte zbylých 35 g másla 
a vlijte vlažné mléko. Vše rozmixujte na hladkou kaši.

4.  Panenku po upečení nechte pár minut odpočinout, zbavte ji 
provázku a nakrájejte na plátky. Na talíře dejte vždy porci kaše 
a několik plátků rolády. Vše přelijte výpekem a ozdobte chřestem 
a mikrobylinkami. Jarní večeře je na stole.

CHŘESTOVÁ ROLÁDA 
Z PANENKY
s bramborovou kaší

4
porce

30
min

SUROVINY:
600 g panenské  
svíčkové Albert 
sůl
pepř
2 lžíce bazalkového pesta
2 vejce
50 g másla
1 jarní cibulka

1 hrst čerstvé pažitky
1 hrst čerstvé petrželky
100 g zeleného chřestu
100 g anglické slaniny 
Česká chuť 
600 g brambor typu C
250 ml plnotučného mléka
1 hrst mikrobylinek hrášku

NEPLÝTVEJTE!

SVÍČKOVÁ
panenská
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Rychlá a snadná roláda, 
která rozsvítí každou jarní 
tabuli. Zapomněli jste 
chřest v lednici a už je 
zvadlý? Tento jednoduchý 
recept ho opět oživí.

JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

https://www.albert.cz/videorecepty


BEZ LEPKU

POSTUP:
1.  Kostku bujónu rozpusťte v 500 ml horké vody. 

Přidejte lžičku tymiánu a bazalky. Uvařte 500 g 
špaget dle návodu na obalu.

2.  V pánvi rozehřejte 50 g másla a orestujte 4 stroužky 
oloupaného a prolisovaného česneku. Restujte 
na mírném stupni ohřevu 2 minuty. Do pánve 
vlijte bujón a přisypte 2 lžičky škrobu. Metličkou 
promíchejte dohladka a vařte 2 minuty. Přidejte 
80 g najemno nastrouhaného parmazánu a nechte 
omáčku zhoustnout. Do omáčky vsypte sůl, pepř, 
200 g nakrájené šunky a 200 g hrášku. Chvíli povařte, 
přilijte smetanu a přidejte scezené uvařené špagety. 

3.  Hrst rukoly nasekejte najemno a špagety posypte. 
Špagety si vychutnejte s celou svojí rodinou nejlépe 
ještě horké.

LEHKÉ ŠPAGETY
se šunkou
a hráškem 4

porce
30
min

SUROVINY:
1 kostka kuřecího bujónu NP Bio
500 ml vody
1 lžička sušeného tymiánu
1 lžička sušené bazalky
500 g bezlepkových špaget NP Free from
50 g másla
4 stroužky česneku

2 lžičky kukuřičného škrobu
80 g parmazánu
sůl
pepř
200 g šunky nejvyšší jakosti Česká chuť
200 g hrášku
100 ml smetany (12 %)
1 hrst čerstvé rukoly

NEPLÝTVEJTE!

ŠUNKA
nejvyšší 
jakosti

1 porce obsahuje: ENERGIE: 762 kcal, 38 % / SACHARIDY: 98 g, 38 % / TUKY: 24 g, 38 % / BÍLKOVINY: 27 g, 38 %42

Rychlé 
RECEPTY

Tvrdý konec parmazánu 
odkrojte a můžete ho přidat 
do vývarů nebo polévek 
jako skvělé ochucovadlo.



SUROVINY:
8 plátků chleba
2 lžičky dijonské hořčice
150 g smetanového sýra
8 plátků sýra ementál
200 g šunky nejvyšší jakosti 
Česká chuť

sůl
pepř
2 jarní cibulky
20 g másla
1 lžička slunečnicového oleje
4 vejce
1 hrst čerstvé řeřichy

POSTUP:
1.  Všech 8 plátků chleba z vnitřní strany potřete trochou 

dijonské hořčice a pak smetanovým sýrem. Na každý krajíc 
chleba položte plátek šunky, plátek ementálu, kolečka jarní 
cibulky, osolte a opepřete a zakryjte vrchním krajícem.

2.  Přitiskněte tak, aby dobře držely pohromadě. 
3.  Na pánvi rozehřejte máslo spolu s olejem. Jarní šunkové 

tousty po dvou porcích opečte na mírném stupni z obou 
stran několik minut, až se sýr dobře zapeče. Takto 
pokračujte i se zbylými dvěma tousty nebo je zapečte 
v toustovači.

4.  Na vymaštěné pánvi po toustech připravte sázená vejce, 
asi 4 minuty. Osolte je a opepřete a ozdobte jimi zapečené 
tousty. Servírujte posypané čerstvou řeřichou. 

Rychlé 
ŠUNKOVÉ TOUSTY

4
porce

30
min

NEPLÝTVEJTE!
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1 porce obsahuje: ENERGIE: 650 kcal, 33 % / SACHARIDY: 43 g, 17 % / TUKY: 38 g, 60 % / BÍLKOVINY: 34 g, 48 %

Zase zbyl starší chleba 
a troška šunky? Na čerstvý 
chlebíček už to není, ale na 
skvělé zapečené tousty na 
rychlou večeři je to paráda. 
Stop plýtvání!
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Jak se zapojit?
Vyluštěnou tajenku zašlete do 15. 4. 2022 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 3/2022:  
Lydie Chourová, Lanškroun.

Dejte si pauzu od 
svátečního pečení 
a zabavte se vyluštěním 
dubnové křížovky. Šťastný 
výherce získá pánvičku 
s poklicí od značky Tefal. 

Vykoledujte 
SI PÁNVIČKU TEFAL 
S KŘÍŽOVKOU

Výhra

+

Křížovka 
NÁS BAVÍ

https://www.albert.cz/tajenka


inzerce

Paštika
s pečeným 

masem

Provensálská 
paštika

Mandlová 
paštika

Šunková pěna
s kousky šunky

Lahůdková 
paštika

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!
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inzerce

MĚJ KAŽDÝ DEN 
HAPPY DAY.
MĚJ KAŽDÝ DEN 
HAPPY DAY.



MĚJ KAŽDÝ DEN 
HAPPY DAY.
MĚJ KAŽDÝ DEN 
HAPPY DAY.

Vychutnej si
horkosladký

 ovoce
novinka

s chutí 
• 12  cl Schweppes Pink 
• 1,5 cl jahodového sirupu 
• 2 cl limetkové šťávy 
• plátek citrónu, snítka máty 
   a jahoda 

Naplňte sklenici Copa kostkami 
ledu nebo drceným ledem.
Přidejte sirup, šťávu 
a Schweppes Pink. 
Ozdobte plátky citrónu, snítkou 
máty a jahodou.





Oslaďte si Velikonoce
 vajíčkobraním

K dostání ve vybraných prodejnách. Platí do vyprodání zásob.

M I N E R Á L N Í  V O D A

Z  N Í Z K É H O  J E S E N Í K U

www.ondrasovka.cz
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Vychutnejte si

JARO PLNÉ
DOBROT
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inzerce

Vybrané kvality od

řeznických mistrů

Lahodné chuti

Vídenskéˇ
minipárečky
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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.





Kupte alespon
za 49 Kc.

Poslete SMS. Vyhrajte.

Soutez probíhá: 1. 3. –– 8. 5. 2022.

Více informací na www.nestle-akce.cz

Vykoleduj si

SOUTĚŽSOUTĚŽ

 NAKUPTE 
2 KUSY

KÁVY L'OR

IHNED 
DOSTÁVÁTE 

VOUCHER DO IF CAFÉ 
VE WERICHOVĚ VILE

NAVÍC 
SOUTĚŽÍTE 

O 15 KÁVOVARŮ

USCHOVEJTE 
ÚČTENKU 

A REGISTRUJTE SE NA
WWW.KAVALOR.CZ/SOUTEZ

O b j e v t e
M I S T R O V S T V Í  C H U T I 

S  K Á V O U  L ' O R  A  V Y H R A J T E

Soutěž probíhá ve všech hypermarketech a supermarketech Albert v termínu 14. 3. – 8. 5. 2022.

15x KÁVOVAR
SIEMENS EQ. 6 PLUS

VOUCHER NA KÁVU L'OR 
PRO KAŽDÉHO 
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K dostání ve vybraných prodejnách

Chalupářské
utopence
680 g

Váhalovy šťavnaté utopence
Vám přijdou k chuti

K do

C
u
68



K dostání ve vybraných prodejnách

Chalupářské
utopence
680 g

Váhalovy šťavnaté utopence
Vám přijdou k chuti

K do

C
u
68

ZÍSKEJTE 
KÁVOVAR 
ZA 999 Kč*

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

VLOŽTE DO KOŠÍKU ALESPOŇ 3 BALENÍ KAPSLÍ 
NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU 
A MŮŽETE MÍT KÁVOVAR INFINISSIMA JEN ZA 999 KČ. 
AKCE PLATÍ VE VYBRANÝCH HYPERMARKETECH ALBERT 
OD 6. 4. 2022 DO 3. 5. 2022 NEBO DO VYČERPÁNÍ ZÁSOB. 
*DOPORUČENÁ CENA.

Ilu
st

ra
čn

í f
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o.

Osvěž se
ledovou kávou

Nescafé!
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Oslavme 
spolu 
kouzlo 
Velikonoc

Logo Coca-Cola a tvar láhve Coca-Cola jsou registrované ochranné známky společnosti The Coca-Cola Company.
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LOBKOWICZ PREMIUM 
NEALKOHOLICKÝ

se svou chutí velmi blíží klasickému pivu.  
Vítěz degustační soutěže České pivo 2021 

v kategorii nealkoholických piv.
Alk. max. 0,5 % obj., 

hořkost 26 IBU
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2019, 2020

2017, 2018, 2021

2019, 2021

2018, 2021

Oslavme 
spolu 
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Noblesní, skutečné, 
osminásobné

Od roku 2011 vinařství 
získalo celkem 

8x titul Šampion 
Národní soutěže vín 

Salonu vín ČR.

Naleznete ve vybraných
prodejnách Albert.
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Salonu vín ČR.

Naleznete ve vybraných
prodejnách Albert.



Na život jako víno!

Naše vína patří 
do jarního nákupu Podporujte 

vína v národních 
barvách

Podporujte Podporujte 

Pĳ te zodpovědně

Vyberte si z bohaté nabídky vín, která se na Moravě 
a v Čechách pěstují. Naše vína poznáte podle symbolu 
skleničky v národních barvách a máte tak  jistotu, 
že pochází z moravských a českých hroznů. Na zdraví.



Best    Chile
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společně s přírodou

Home of biodiversity

Přívlastková vína
ze všech čtyř moravských 

vinařských podoblastí.

www.vinarstvibreclav.cz
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MĚKKÉ A SVĚŽÍ TKANINY
PRO CITLIVOU POKOŽKU

DLOUHOTRVAJÍCÍ  
SVĚŽEST

NYNÍ ZA  
AKČNÍ CENY

ve vybraných hypermarketech  
a supermarketech  

Albert
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Allergy-friendly
Quality Tested

www.ecarf-siegel.org
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*s výjimkou víčka a etikety
**85 % složek, které vytvářejí hebkost Lenoru, má rostlinný původ Akční ceny platí ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert od 6. 4. do 3. 5. 2022.0%
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dostupné 
ve 3 odstínech

NOVÝ PALETTE
ROOT RETOUCH

KOMPAKTNÍ PUDR
PRO OKAMŽITÉ 

ZAKRYTÍ ODROSTŮ 
A ŠEDIN

S PŘESNOU 
APLIKACÍ

Dopřejte 
svým vlasům 

hydratační péči

Pečujte o to, 
co máte rádi.

PROBUĎTE 
SVÉ SMYSLY

UŽIJ SI SPRCHU 
BEZ VÝČITEK 
K PLANETĚ novinka

pro muže

3V1
PŘÍRODNÍ

INGREDIENCE

Tělo lahve vyrobeno z tzv.

*Na základě testování sprchových gelů a deodorantů naslepo s 1086 spotřebiteli z vybraných zemí střední a východní Evropy, 
duben 2021. Provedeno společností Kjero GmbH

SPOTŘEBITELŮ*
4 / 5
DOPORUČUJÍ

NOVINKA

s hyaluronovým 
komplexem

& mořskou 
řasou

S VYSOKÝM 
BAHE 

ŽIOČIŠNÝC ÍLKOVI

VZUŠJTE POHK 
RO 

S CHUTÍ
DVOČINY
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AKČNÍ 
SLEVA 

na pleťovou kosmetiku*
DERMACOL

OMLAZENÍ PLETI
S KYSELINOU HYALURONOVOU

• viditelně vyhlazuje vrásky
• zlepšuje pevnost pokožky
• hydratuje a navrací svěžest

• komplexní péče pro pleť se sklonem k akné
• s obsahem Zincidone® a australským čajovníkem

• vhodné na pleť zatěžovanou nošením roušek

KOMPLEXNÍ PÉČE
O PROBLEMATICKOU PLEŤ

* K dostání na vybraných  prodejnách  Albert. 

NOVÁ
ŘADA

SLOŽENÍ Č. 1 OD JARU
PRO RYCHLÉ MYTÍ ZASCHLÉ MASTNOTY

NYNÍ ZA  
AKČNÍ CENY

ve vybraných hypermarketech  
a supermarketech  

Albert 

Akční ceny platí ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert od 6. 4. do 3. 5. 2022.

Albert_2022_AMag04_Jar_217x122,5.indd   1Albert_2022_AMag04_Jar_217x122,5.indd   1 15.02.2022   11:4915.02.2022   11:49

Akce platí 30. 03. – 03. 05. 2022 ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

SLEVA AŽ -20%
NA VYBRANÉ VÝROBKY ZNAČKY VILEDA

ZNÁTE
Z TV
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Zajíc

vejcoun

A co že tedy bylo v tom košíku? Ta 
nejlepší velikonoční výslužka pro 

koledníky přece! V podobě veselých 
jarních dezertů, které si můžete díky 

Albertu připravit i vy!

Fotografie: Tomáš Babinec  /  Foodstyling, text: Adéla Říhová

Vejcoun už se pěkně třese
na to, co v košíčku nese!

Zajíc čeká, že na něho bafne,
kousek výslužky mu chňapne.

A teď bude teprv mela,
vejcoun, ten se jen tak nedá!

Velikonoční nadílka 
OD VEJCOUNA A ZAJÍCE

70



SUROVINY:
250 g baby špenátu
175 ml 
slunečnicového 
oleje
3 vejce
180 g cukru krupice
1 bio citron
310 g hladké 
mouky
1 kypřicí prášek 

500 g mascarpone
300 ml smetany ke 
šlehání (31 %)
100 g moučkového 
cukru
1 lžička vanilkového 
extraktu
50 g malin
50 g borůvek
1 hrst čerstvé máty

POSTUP:
1.  Omyjte 250 g špenátu a nasekejte ho nadrobno, vsypte do mixéru, 

přidejte 50 ml oleje a rozmixujte na kaši. Do mísy rozklepněte 
3 vejce, přidejte 180 g cukru a vyšlehejte do světlé nadýchané pěny. 
Postupně zašlehávejte na nízké otáčky zbylých 130 ml oleje a pak 
přidejte špenátovou kaši. Citron omyjte a z půlky nastrouhejte kůru 
a vymačkejte šťávu. Přidejte ke špenátové směsi a vše opatrně 
promíchejte.

2.  Do mísy prosejte 310 g mouky, kypřicí prášek a promíchejte. 
Moučnou směs po částech opatrně vmíchejte do těsta. Dortovou 
formu o průměru 23 cm vyložte pečicím papírem. Těsto vlijte do 
formy a pečte v předehřáté troubě na 170 °C 45 minut. Upečený 
korpus zkontrolujte pomocí testu se špejlí. Až se na špejli nebude  
lepit těsto, dort je dokonale upečený. Po upečení dort vytáhněte  
a nechte vychladnout na chladicí mřížce. 

3.  V míse vyšlehejte 500 g mascarpone spolu s 300 ml smetany, 
100 g moučkového cukru a 1 lžičkou vanilkového extraktu na tuhý 
hladký krém. Z upečeného korpusu odkrojte horní 1/3. Odkrojený 
korpus rozdrobte do mísy. Ze spodní části korpusu vydlabejte ½ cm 
hlubokou vrstvu a také ji rozdrobte do mísy. Dovnitř korpusu vložte 
krém a stěrkou ho uhlaďte do polokoule. Krém postupně zasypte 
rozdrobeným korpusem a zakryjte všechen krém.

4.  Mechový dort ozdobte malinami, borůvkami a lístky máty. Zelený 
mechový dort nechte 1 hodinu odležet v lednici a pak s chutí 
podávejte celé rodině!

1
dort

60
min

ZELENÝ 
MECHOVÝ DORT
ze Zajíčkova

+60
min

odležení
VEGET

JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

71

https://www.albert.cz/videorecepty


SUROVINY:
3 vejce
200 g cukru krupice
200 ml slunečnicového oleje
150 g hladké mouky
70 g strouhaného kokosu
1 lžička kypřicího prášku
sůl
50 ml plnotučného mléka
150 g jahod
50 g třtinového cukru
50 ml salka
50 g másla
300 ml smetany ke šlehání 
(31 %)
2 bonbony marshmallow 
30 g bílé čokolády
8 kuliček čokoládového 
zdobení
4 růžové lentilky

POSTUP:
1.  V míse vyšlehejte 3 vejce spolu s 200 g cukru 

krupice do nadýchané pěny a pak pomalu 
zašlehejte 200 ml oleje. Do mísy prosejte 
150 g mouky, přidejte 50 g kokosu, lžičku kypřicího 
prášku a špetku soli. Směs promíchejte a po 
třetinách přidávejte do vyšlehané směsi. Nakonec 
přimíchejte 50 ml mléka. Těsto vlijte na plech 
opatřený pečicím papírem a pečte v předehřáté 
troubě na 180 °C 20 minut. Po upečení nechte zcela 
vychladnout na chladicí mřížce.

2.  Do rendlíku vložte 50 g omytých a na kousky 
nakrájených jahod. Přesypte 50 g třtinového 
cukru a přiveďte k varu. Až se cukr rozpustí, směs 
rozmixujte tyčovým mixérem. Vychladlý korpus 
natrhejte na menší kousky a 1/3 korpusu zcela 
rozdrobte do menší misky. Přidejte 50 ml salka, 
50 g másla a vypracujte lepivé těstíčko. Vytvarujte 
8 menších kuliček na zaječí tlapky a 4 větší kuličky 

na zaječí hlavičky. Kuličky obalte ve zbylých 20 g 
kokosu. Kuličky dejte na chvíli ztuhnout do lednice. 

3.  Zbylých 100 g jahod očistěte a omyjte. Polovinu 
nakrájejte na plátky a druhou na čtvrtiny. Vyšlehejte 
300 ml smetany dotuha. Do 4 pohárů rozdělte 
připravený jahodový sirup. Střídavě přidávejte 
natrhaný korpus, plátky jahod a šlehačku. 
Rozstřihněte napůl 2 bonbony marshmallow, aby 
vám vznikly 4 kusy. Každou polovinu bonbonu 
rozstřihněte v půlce do 2/3, aby vám vznikla 
2 spojená ouška. Ouška přilepte rozpuštěnou 
bílou čokoládou na zaječí hlavičky. Hlavičky 
dozdobte kuličkami čokoládového zdobení, které 
také přilepíte čokoládou, stejně jako lentilku na 
čumáček.

4.  Vršek poháru ozdobte zbývajícími čtvrtkami jahod. 
Doprostřed dejte zaječí hlavičku a před ni dvě 
tlapky. Dobrou chuť!

4
 poháry

60
min

Zajíčkův
JAHODOVÝ 
POHÁR

JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept:

albert.cz/
videorecepty
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SUROVINY:
6 čokoládových 
vajíček
40 g 
karamelizovaných 
sušenek 

10 g másla
200 g čerstvého 
smetanového sýra
35 g cukru krystalu
100 ml smetany ke 
šlehání (31 %)

1 lžíce lyofilizovaných 
malin
40 g čokoládových 
minivajíček
1 hrst lentilek

POSTUP:
1.  Ostrý nůž nahřejte ve vroucí vodě 

a opatrně jím napůl rozřízněte 5 dutých 
čokoládových vajíček. Do misky rozdrťte 
40 g sušenek a promačkejte je spolu 
s 10 g másla, až vznikne drobenka. 
Rozdělte ji do všech připravených 
čokoládových skořápek a velmi jemně 
přitlačte prsty na dno.

2.  V míse vyšlehejte 200 g čerstvého 
smetanového sýra, 35 g cukru 
a 100 ml smetany ke šlehání na 
hladký krém. Zbylé 1 čokoládové vejce 

rozkrojte stejným způsobem a rozpusťte 
v rendlíku nad vodní lázní. Trochu 
zchladlou čokoládu rychle vmíchejte 
do krému a krémem opatrně naplňte 
skořápky. 

3.  Nakonec velikonoční cheesecake od 
vejcouna zdobte dle fantazie, třeba 
nadrcenými lyofilizovanými malinami. 
Přidejte rozpůlená čokoládová 
minivajíčka, celé i nadrcené lentilky 
a dejte cheesecaky na 1 hodinu 
odpočinout do lednice. Pak podávejte 
svým malým veselým koledníkům.

10
kusů

30
min

VELIKONOČNÍ 
CHEESECAKE 
od vejcouna 

+60
min

odležení
VEGET
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SUROVINY:
100 g čerstvého 
smetanového sýra
1 lžička vanilkového 
extraktu
2 lžičky cukru krupice
1 bio citron
2 vejce
1 předválené listové 
těsto
½ plechovky půlených 
konzervovaných broskví
1 lžíce meruňkového 
džemu

POSTUP:
1.  V misce smíchejte 100 g čerstvého sýra, lžičku vanilkového extraktu, 

2 lžičky cukru a kůru z omytého citronu. Přidejte 1 vejce a vyšlehejte  
na hladký krém.

2.  Listové těsto nakrájejte podélně na 18 co nejtenčích proužků. Z nich 
upleťte opatrně 6 copánků. Zbytek těsta vyválejte do tloušťky 2 mm 
a pomocí šablony vystřižené z pečicího papíru vykrojte 6 vajec o velikosti 
10 cm. Vajíčka přendejte na plech opatřený pečicím papírem. Druhé 
vejce rozšlehejte v misce a potřete jím okraje listových vajec. Na okraje 
přendejte vždy jeden copánek a kolem dokola ho přitlačte, aby vznikl 
rámeček na náplň. Copánky potřete zbytkem rozšlehaného vajíčka. 

3.  Kraslice naplňte sýrovou náplní a navrch dejte vždy jednu polovinu 
z okapaných broskví. Vejcounovy kraslice pečte v předehřáté troubě  
na 190 °C dozlatova 20 minut.

4.  Po upečení broskve potřete tenkou vrstvou meruňkového džemu,  
aby se krásně leskly. Ihned podávejte, nejlepší jsou ještě teplé!

6
kusů

60
min

VEJCOUNOVY 
KRASLICE
s broskví

VEGET

74



SUROVINY:
280 ml plnotučného mléka
135 g másla
550 g hladké mouky
50 g cukru krupice
½ lžičky soli
1 sušené droždí
1 vejce
150 g třtinového cukru
2 lžíce skořice
100 ml smetany ke šlehání 
(31 %)
50 ml zakysané smetany 
50 g moučkového cukru

POSTUP:
1.  Do rendlíku dejte 250 ml 

mléka a 75 g másla. Směs 
zahřejte, až se máslo zcela 
rozpustí, a dejte stranou. Do 
mísy prosejte 225 g mouky, 
přidejte 50 g cukru krupice, 
½ lžičky soli a promíchejte. 
Doprostřed vsypte droždí, vlijte 
mírně teplou mléčnou směs, 
promíchejte a přidejte vejce. 
Vsypte zbylých 30 g mouky 
a uhněťte v hladké těsto, které 
se bude odlepovat od stěn 
mísy a bude pružné. Těsto 
nechte 10 minut odpočinout 
pod utěrkou.

2.  Těsto rozdělte na 2 díly, jeden 
menší třetinový a druhý větší 
dvoutřetinový. Oba kusy těsta 
vyválejte postupně na placky 

o tloušťce 3 mm. V misce 
smíchejte 15 g třtinového cukru 
a 2 lžíce skořice. V rendlíku 
rozpusťte 60 g másla, potřete 
jím obě těsta a posypte je 
skořicovou směsí. Větší placku 
těsta zarolujte do rolády. 

3.  Z menší placky nakrájejte proužky 
o šířce 2 cm. Protilehlé konce přeložte 
doprostřed a pak otočte z boku, aby vám 
vznikla zaječí ouška. Roládu nakrájejte na 
2 cm široká kolečka jako zaječí hlavičky. 
Ouška v místě spoje potřete trochou 
vody a přitiskněte k hlavičce v místě, kde 
končí zarolované těsto. Ouška dobře 
zatlačte dovnitř hlavičky. Připravené 
zajíčky přendejte na plech opatřený 
pečicím papírem a potřete 
50 ml smetany.

4.  Pečte v předehřáté troubě na 180 °C 
24 minut dozlatova. Po upečení je nechte 
vychladnout na chladicí mřížce.

5.  V misce smíchejte zbylých 50 ml 
smetany, 50 ml zakysané smetany, 
50 g moučkového cukru a zbylých 
30 ml mléka na hladkou polevu. Polevu 
přendejte do cukrářského pytlíku 
s tenkou špičkou a snadné skořicové 

zajíčky nepravidelně polijte. 
Koledníci se nebudou moci 

dočkat, až je ochutnají!

12
kusů

60
min

Velikonoční 
SKOŘICOVÍ 
ZAJÍČCI

VEGET

75
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