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Je to tady: grilujeme!
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Nádobí
Jamie Oliver 

Sbírejte body v Albertu 
a získejte výhodně nádobí 

 Jamie Oliver.

 200 Kč nákupu = 1 bod
 už za 4 body uplatněte slevu až 60 %
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promiňte mé sobectví hned v úvodu. Chci totiž 
říct, že měsíc květen je MŮJ měsíc. Narodila 
jsem se 5. 5. , tak si ho trošku přivlastňuju, což 
je Býkům docela vlastní. Ale ne… ráda se s vámi 
o máj rozdělím jako o čokoládu, které jsem vždycky 
polovinu musela dát svojí sestře. Naštěstí mě nikdo 
nenutil dělit se o lásku, ke které je máj tak úžasně 
nakloněný. To už jsem se – po první puse někde 
pod klepadlem na sídlišti – dělila docela ráda. 
Počkala jsem, až se v našem holčičím pokojíku 
zhasne, až dohrají z gramofonu Cimrmani, a pak 
nastalo dělení o lásku. Šeptala jsem sestře každý 
detail toho nového dotyku, a taky pocit a vůni a to 
všechno… však víte, jak to je poprvé.
Láska prostě patří tomuto krásnému, 
nejkrásnějšímu měsíci v roce. Taky moje láska 
k jídlu, kterou bych klidně přirovnala k lásce ke 
klukovi. Vím dobře, jak to každý rok přijde: kvetou 
třešně, šeřík, kvete celý svět a já si nemůžu pomoct  
– začnu vařit. Májově. Zkouším nové a taky krásné 
recepty, na chalupě experimentuju na grilu, hledám 
nové kombinace, dívám se, jak všem chutná (a taky 
mně). Jsem prostě májová, otevřená všemu a hned. 
Dokonce i rozdávání. V tomto vydání Alberta 
v kuchyni je toho tolik, že zbude na nás všechny.
Dobrou chuť vám přeju

Milé a milí,
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Dokonalé budou květákové 
hot wings s kaší maštěnou 

máslem.

Květákové hot wings
kcal
191
9,5 %

sacharidy
41 g
 15,2 %

tuky
2 g
2,5 %

bílkoviny
9 g

 17,2 %

CENA 
ZA PORCI

18 KČ

Vegetariánské večeře
Bez masa? K večeři? Ano! Máme pro vás delikatesy, 

které potěší a uspokojí nejen vegetariány.
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Svojí barvou vás potěší  
a nalákají, vůní překvapí  

a chutí získají.

Květákové hot wings Bazalkové špagety
kcal

489
24,5 %

sacharidy
84 g
 31 %

tuky
11 g
15,4 %

bílkoviny
17 g
 33,7 %

CENA 
ZA PORCI

23 KČ

albert.cz 9



Bramborové vafle zapečené sýrem
kcal

360
18,0 %

sacharidy
34 g
 12,5 %

tuky
19 g
26,7 %

bílkoviny
16 g
 31,5 %

CENA 
ZA PORCI

17 KČ

Těsto je moc dobré, ale je 
to sýr, který dodá vaflím 

perfektní chuť.

albert.cz10
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Houbová paštika
kcal
144
7,2 %

sacharidy
7 g
 2,5 %

tuky
12 g
16,8 %

bílkoviny
4 g
 8 %

CENA 
ZA PORCI

24 KČ

Bramborové vafle zapečené sýrem

V lednici, v uzavíratelné 
dóze, vydrží paštika 

dva tři dny.

albert.cz 11



Celerový nákyp
kcal
295
14,8 %

sacharidy
17 g
 6,5 %

tuky
24 g
34,4 %

bílkoviny
10 g
 20,7 %

CENA 
ZA PORCI

24 KČ

Budou-li vás masoví jedlíci moc 
prosit, můžete do nákypu přidat 
vrstvu tenkých plátků slaniny.

albert.cz12
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Květákové hot wings
PRO 4 OSOBY  |  PŘÍPRAVA: 15 MINUT  |  PEČENÍ: 30 MINUT

1 velký květák
60 g hladké mouky BASIC
125 ml mléka BASIC
Na omáčku
60 ml balzamikového octa
2 lžíce sójové omáčky
60 ml medu
1 stroužek česneku
1 lžička čerstvého rozmarýnu AQ,   
 nasekaného
sůl, pepř BASIC

Na omáčku smíchejte všechny ingredien-
ce v misce a dejte je stranou.
Květáku odřízněte tvrdý košťál a pak ho 
rozdělte na jednotlivé růžice – čím menší 
budou, tím rychleji se propečou. Mouku 
rozmíchejte v mléce a pak v těstíčku 
obalte růžičky květáku a vyskládejte 
je na plech vyložený pečicím papírem. 
Pečte 15–20 minut. Pak vyjměte z trouby, 
přelijte omáčkou a pečte dalších 5 minut.  
Lžící  naberte omáčku steklou z květáku, 
vraťte na zeleninu a dopečte dalších 
5 minut.

 

Bazalkové špagety
PRO 4 OSOBY  |  PŘÍPRAVA: 20 MINUT

400 g špaget BASIC
sůl
100 g baby špenátu AQ
140 g mraženého hrášku AQ
malý svazek bazalky AQ
3 lžíce bazalkového pesta
150 ml smetany na vaření
50 g parmazánu k posypání (nemusí  
 být) 

Špagety uvařte ve vroucí osolené vodě 
podle návodu na obalu. Špenát spařte, vy-
ždímejte a pak ho s hráškem a bazalkou 
rozmixujte dojemna. Vmíchejte pesto  
a směs podle chuti osolte. Špagety 
sceďte, smíchejte je se špenátovým pes-
tem, postavte na plotnu, vlijte smetanu, 
prohřejte a nechte lehce zhoustnout. 
Servírujte posypané parmazánem.

Bramborové vafle zapečené 
sýrem
PRO 4 OSOBY  |  PŘÍPRAVA: 30 MINUT  |  ZAPÉKÁNÍ: 10 MINUT

4 lžíce másla
60 ml podmáslí AQ
2 vejce BASIC
2 hrnky rozmačkaných uvařených   
 brambor AQ (varného typu B)
3 lžíce nasekané pažitky AQ
60 g hladké nebo polohrubé mouky
½ lžičky prášku do pečiva
¼ lžičky jedlé sody
sůl, pepř
¼ lžičky sušeného česneku
1 hrnek strouhaného sýru

Máslo rozpusťte v rendlíku a nechte ho 
lehce zezlátnout a zavonět. Pak ho přelij-
te do mísy a našlehejte ho spolu s pod-
máslím a vejci. Pak přidejte rozmačkané 
brambory a 2 lžíce pažitky.  
V jiné misce smíchejte mouku, prášek do 
pečiva, jedlou sodu, sůl, pepř a sušený 
česnek. Pak směs suchých ingrediencí 
přidávejte k mokrým. Přesvěčte se, že jste 
mouku vmíchali důkladně. Z těsta po-
stupně odebírejte a ve vaflovači udělejte 
vafle. Těsně před servírováním je posypte 
sýrem a krátce zapečte. Podávejte posy-
pané zbylou pažitkou.

 

Houbová paštika
PRO 4 OSOBY  |  PŘÍPRAVA: 20 MINUT

50 g másla
2 šalotky, jemně nasekané
1 pórek, nasekaný
2 stroužky česneku
200 g hnědých žampionů AQ,   
 nasekaných najemno
2 lžičky hrubozrnné hořčice
2 lžíce zakysané smetany AQ
3 lžíce nasekaného tymiánu AQ  
  + na ozdobu
sůl AQ
1 bageta k servírování
polníček či rukola na ozdobu

Máslo rozpusťte v pánvi, přidejte šalotky 
a chvíli je opékejte, pak vmíchejte jemně 

nasekaný pórek a opékejte, aby zavadl  
a změkl. Poté vmíchejte utřené stroužky 
česneku a po zhruba 2 minutách i jemně 
nasekané žampiony. Když jsou měkké, 
vmíchejte hořčici a smetanu  
a společně prohřejte. Nakonec vmíchejte 
tymián a dochuťte solí. Servírujte na ope-
čených plátcích bagety spolu s polníč-
kem či rukolou.

 

Celerový nákyp
PRO 4 OSOBY  |  PŘÍPRAVA: 15 MINUT  |  PEČENÍ: 60 MINUT 

1 velký celer
2 lžíce slunečnicového oleje BASIC
sůl, pepř
300 ml zeleninového bujonu AQ
velká hrst vlašských ořechů AQ
100 g sýru s modrou plísní AQ

Troubu předehřejte na 190 °C. Celer 
oloupejte, rozčtvrťte a každou čtvrtku pak 
nakrájejte na velmi tenké plátky. Plátky 
smíchejte v misce s olejem, aby se obalily 
všechny kousky a pak je osolte a ope-
přete. Vyskládejte je do zapékací mísy, 
zalijte vývarem a pečte 40–45 minut, pak 
je posypte nasekanými ořechy a posypte 
rozdrobeným sýrem a pečte asi 10–15 
minut do křupava a zlatava.

Celerový nákyp

albert.cz 13



Polévce sluší i ostřejší 
ráz. Snadno jej docílíte 

přidáním chilli.

Anna a Štěpán
Polévka je grunt, říkával děda Štěpánovi. A ten si 

polévky oblíbil tak, že nesmí nikdy chybět. Anna už si 
také zvykla. Teprve pak oba vychutnávají další chody.

albert.cz14
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Anna a Štěpán

Společná práce v kuchyni jim nevadí, 
naopak: moc si ji užívají. Povídají si, vaří, 
pečou. Nikdy se přesně neví, kdo má při 
vaření hlavní slovo, jen je jisté, že Anna 
ráda vaří podle osvědčených a ze všech 
koutů světa posbíraných receptů, zatímco 
Štěpán je mistr improvizace.

albert.cz 15



Cuketová polévka s čedarem
PRO 8 OSOB  |  PŘÍPRAVA: 15 MINUT  |  VAŘENÍ: 15 MINUT

500 g brambor, nahrubo nakrájených
2 kostky zeleninového bujonu
1 kg cuket, nahrubo nasekaných
1 svazek jarních cibulek, na kolečka  
 (1 cibulku si nechte stranou na   
 ozdobu) 
100 g čedaru + extra k servírování
muškátový oříšek, sůl, pepř

Oloupané a nakrájené brambory dejte do 
hrnce, zalijte je vodou, aby byly pono-
řené, přidejte obě kostky zeleninového 
bujonu a přiveďte k varu. Pak vařte  
5 minut a přidejte nasekané cukety. Vařte 
(nejlépe přiklopené) dalších 5 minut. Pak 
přidejte kousky jarních cibulek a vařte 
posledních 5 minut.
Sejměte z ohně, vmíchejte sýr a polévku 
ochuťte muškátovým oříškem, solí  
a pepřem. Nakonec ji rozmixujte a pokud 
bude potřeba, přidejte vodu. Servíruj-
te posypané čedarem, ozdobené jarní 
cibulkou.

 

Rozmarýnové karbanátky  
s bramborami
PRO 4 OSOBY  |  PŘÍPRAVA: 35 MINUT  |  CHLAZENÍ: 30 MINUT

1 kg mletého masa (hovězí a vepřové  
 v poměru 2:1)
2 vejce
1 lžíce čerstvého rozmarýnu, nadrobno  
 nasekaného
1 lžíce čerstvého tymiánu, nasekaného  
1 lžíce majoránky (může být i sušená)
1–2 housky, namočené v mléce
4–5 stroužků česneku, prolisované
sůl, čerstvě mletý pepř
slunečnicový olej na smažení
vařené brambory k servírování

Maso dejte do mísy, lehce ho promačkej-
te, přidejte vejce a všechny bylinky.  
Z housky vymačkejte veškeré mléko, 
nakrájejte ji na malé kousky a přidejte 
je k masu. Přidejte česnek a směs podle 
chuti osolte a opepřete. Pak tvořte kar-
banátky, dejte je na 30 minut odpočinout 

do lednice a pak je postupně z obou stran 
smažte ve vyšší vrstvě oleje. Podávejte  
s bramborami. 

 

Jahodová granita 
s červeným vínem
PRO 4 OSOBY  |  PŘÍPRAVA: 20 MINUT + ODLEŽENÍ  |   
CHLAZENÍ: 12 HODIN

500 g jahod bez stopek
100 g krupicového cukru
400 ml svěžího červeného vína
šťáva z půlky citronu
trocha moučkového cukru (není nutné) FO
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VÁJahody omyjte, očistěte a přepůlte a dejte 
je do hrnce s cukrem a vínem. Nechte 
hodinu a půl odležet. Pak je posaďte na 
plotnu, přiveďte k varu a míchejte, aby 
se rozpustil cukr. Na velmi mírném ohni 
pak vařte 10 minut. Směs rozmixujte 
tyčovým mixérem, propasírujte přes ced-
ník a nechte vychladnout. Do vychladlé 
směsi přidejte citron a popřípadě mouč-
kový cukr (ale ne moc) a přendejte ji do 
mělkého pekáčku nebo plechu a dejte na 
12 hodin do mrazáku. Každé dvě hodiny 
vidličkou narušte krystaly. Servírujte ve 
skleničce nebo misce.

Snítkou rozmarýnu 
ozdobte i stůl. Hned 
bude jako sváteční.

albert.cz16
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Granitu udělejte klidně  
z dvojnásobného množství –  

v mrazáku vydrží zhruba měsíc.

albert.cz 17



Objevte
novou chuť
zázvoru
Jen 23 kcal / 100 ml
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To pravé balení pro každého  

NOVINKOU „PORCE PRO 1“ chce-
me vyjít vstříc zejména zákazníkům, 
kteří buď žijí v domácnosti sami, 
nebo mají zrovna chuť na jiné maso 
než zbytek rodiny a rádi si uvaří 
něco chutného k obědu či k večeři.

Tito zákazníci již nemusí řešit, co 
udělají se zbylým masem, jako je 
tomu v případě zakoupení klasické-
ho balení.

Na výběr jsou: samostatně balená 
krkovice, plec, pečeně, medailonky 
a mleté maso. Všechna balení je 
možné zakoupit za jednotnou cenu 
bez ohledu na typ masa. Maso je 
baleno v modifikované ochranné 
atmosféře, takže si déle zachovává 
svou kvalitu a čerstvost.

NOVINKYNOVINKY



Masokombinát Polička a.s., Kamenec u Poličky 300, 572 23 Polička, www.mkp.cz

K dostání v prodejnách Albert.

vázané
ŠPEKÁČKY

původní 
československá 
receptura ČSN

spekacky.indd   1 4.4.2014   13:22:58
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Jacobs crema gold 
Delikátní, výrazná  
a jemná zároveň.

Bohemia chips Silný 
plátek – jemně solené
Užijte si intenzivnější chuť 
brambor s nejoblíbenější 
příchutí.

Tři druhy 
chlazených jídel  
a brambory na gril

Všechny výrobky jsou va-
kuově balené, sterilované, 
chlazené, vyrobené z kva-
litních českých surovin bez 
přidaných konzervantů. 
Hlavním cílem je zrych-
lit přípravu oběda nebo 
večeře. Všechny novinky 
se pyšní oceněním národní 
značky Klasa. Exkluzivně 
v prodejnách Albert. 

NOVINKY

Nově rozšiřujeme oblíbené  
ovesné kaše o příchuť 

hruška a brusinka.

Máme opět více druhů
a příchutí zmrzlého osvěžení 

Celozrnný chléb 
s dýní bez E
Skvělý chléb, na jehož výrobu se používá 
živý kvas a další suroviny bez přídavku 
E aditiv. Pro zákazníky je snadno odlišitelný, 
protože je opatřen jedlou etiketou CeresPro. 
Výrobek naleznete v našich prodejnách 
Albert. 

Fitness tyčinky
Rozšířili jsme nabídku Fitness 
tyčinek o 2 nové příchutě. Pří-
rodní a čokoláda s ořechy.

Corny Big Brownie 
Nová Corny vám spolehlivě zvedne 
náladu. Kromě kakaa si pochutnáte 
ještě na pražených obilných vločkách 
a lahodné mléčné čokoládě, ve které 
je cereální tyčinka částečně máčená.

Pravá vášeň
Vanilkovo-jahodo-
vá zmrzlina  
s jahodovým 
krémem  
a pusinkami 
obalenými v bílé 
čokoládě.
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Jupík, Mrož a Pegas 
Perfektní zmrzliny na dět-
skou i dospěláckou party.

Nesmrtelné Magnum
Dvě nové příchutě stvoře-
né pro toto léto k 25. výro-
čí značky Magnum.

Zmrzliny
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NOVINKY

Nádobím Jamie Oliver to ani zdaleka nekončí, v našich 
prodejnách pro vás máme úžasné suroviny Jamie 

Oliver i krásné a praktické nádobí a náčiní na vaření.

Objevte kouzlo výrobků 
Jamie Oliver

Různě barevné 
keramické 

misky

Výtečná rajčatová  
omáčka s bazalkou

Struhadlo na 
sýr s praktickou 

rukojetí  
a prkénko 

Směs zelených oliv a fenyklu 
na italské bruschetty

Zelené pesto 
je skvělé 

na všechny 
druhy těstovin.
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NOVINKY

Kořenky a slánky s praktickým mlýnkem

Láhev  
s uzávěrem 

na kohoutkovou 
vodu

Velmi praktické 
náčiní na těstoviny  

a prostírání  
pro dva

Servírovací mísy  
v několika barvách  

a velikostech

Keramická 
láhev na olej 
s korkovým 

špuntem

Skleněná 
láhev na vodu 
nebo domácí 

limonádu
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JUPÍK FUNNY FRUIT
• 20 % OVOCNÉ SLOŽKY

• BEZ KONZERVANTŮ A UMĚLÝCH BARVIV

•  NIŽŠÍ KALORICKÁ HODNOTA (ČÁST CUKRU 
NAHRAZENA STÉVIÍ) 

•  RED DOT A PENTAWARDS 2013 
DESIGN WINNER  

www.jupik.com

JUPÍK CRAZY AQUA A SPORT AQUA
•  BEZ KONZERVANTŮ, UMĚLÝCH BARVIV A SLADIDEL 

•  Z PŘÍRODNÍ PRAMENITÉ VODY

•  SPORT AQUA - NAVÍC OBOHACENY O VITAMÍNY

•  PENTAWARDS 2013 DESIGN WINNER

NOVINKY



Images © 2013, Jamie Oliver Enterprises Limited, Photography: David Loftus
Akce platí exkluzivně v prodejnách Albert od 9. 4. 2014 do 29. 7. 2014 nebo do vyčerpání zásob v jednotlivých prodejnách.

vzkazy od alberta

Jarní dobroty na nádobí Jamie Oliver

6.

 200 Kč nákupu = 1 bod
 4 body = sleva až 60 %  
na vybraný kus nádobí
 20 bodů = sleva 60 %  
na sadu talířů pro 4 osoby

1. Hrnek waves 30 cl

89 Kč se 4 body 
Maloobchodní cena 169 Kč

2. Miska waves 16 cm

119 Kč se 4 body 
Maloobchodní cena 299 Kč

3. Mísa waves 24 cm

349 Kč se 4 body 
Maloobchodní cena 699 Kč

4. Malý talíř waves 21 cm

79 Kč se 4 body 
Maloobchodní cena 179 Kč

5. Mělký talíř waves 27 cm

99 Kč se 4 body 
Maloobchodní cena 199 Kč

6. Hluboký talíř waves 23 cm

109 Kč se 4 body 
Maloobchodní cena 199 Kč

7. Sada talířů waves 12 ks

899 Kč s 20 body 
Maloobchodní cena 2 299 Kč

7.

1.

4.

5.

6.

3.

2.

sleva až

60%be
zk

on
kurenční
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NOVINKA !

Prozkoumejte svět Somersby!

www.somersbycider.cz
Koupíte 

v hypermarketech Albert

Albert 183x111,5.indd   1 28.3.2014   10:09:11
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vzkazy od Alberta

Výukové programy 
ZDRAVÉ 5

Začátkem května se rozhodne o semifinalistech 2. ročníku 
talentové soutěže Zlaťáci Zdravé 5. Do národních 
finálových kol postoupí z každého regionu tři týmy 
s nejvyšším počtem hlasů získaných ve veřejném online 
hlasování.
Hlasujte pro ty nejtalentovanější týmy  
od 1. do 14. května 2014 na www.zdrava5.cz/zlataci. 
Finále proběhnou v Praze a Olomouci na přelomu května 
a června 2014.

Zajímá vás, jak vypadají 
výukové programy 
Zdravé 5 pro mateřské 
školy a oba stupně 
základních škol? Podívejte 
se na videoreportáže 
z výuky na www.zdrava5.
cz/pro-skoly/programy.

Zdravá 5 je výukový program Nadačního fondu Albert, 
který děti hravou a populární formou seznamuje 
se zásadami zdravého stravování. Lekce pro jednu 
třídu trvá dvě vyučovací hodiny, během kterých se 
odborně vyškolený lektor Zdravé 5 snaží 
prostřednictvím her a soutěží přirozeně 
implementovat zásady zdravé výživy 
do života dětí. Program je zdarma.

Nadační fond Albert podpořil 
v loňském roce projekt 
Diagnostického ústavu pro 
mládež v Praze s názvem 
„Volný čas“. Klientům umožnil 
zapojit se nejen do sportovních 
aktivit, ale i kulturních činností. 
Zájem o divadelní představení 
ve Švandově divadle a v divadle 
Aqualung byl prospěšný dvojnásob. 
Mládencům totiž přinesl i pracovní 
příležitost – divadlo je oslovilo 
s brigádnickými pozicemi při 
přípravách představení. „Tuto 

Cesty za kulturou s Nadačním fondem Albert

nabídku velmi vítáme, 
hlavně kvůli zajímavému 
prostředí, do kterého se kluci 
dostanou,“ říká Lucie Součková, 
vychovatelka z Diagnostického 
ústavu. Jsme rádi, že i díky 
prostředkům z Nadačního 
fondu Albert dostali mladíci 
šanci na pracovní příležitost 
a přivýdělek.
www.nadacnifondalbert.cz

2. ročník soutěže 
zlaťáci zdravé 5



Mami, a můžu si 
přidat? A mami, 
uděláš tohle  

i zítra? Věřte nevěřte, 
naše zeleninové 

pomazánky si děti 
zamilují hned.

Zeleninové pomazánky

albert.cz28
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kukuřičné tortillové lupínky jsou  
k brokolicové pomazánce jako dělané. 

Dobrá je ovšem i s rohlíkem nebo 
chlebem.

albert.cz 29



Avokádová pomazánka  
s paprikou
PRO 4 OSOBY  |  PŘÍPRAVA: 15 MINUT

3 velká avokáda
2 lžíce jemně nasekané cibulky
1 malé rajče, nasekané
2 limety, šťáva vymačkaná
1 malý stroužek česneku, rozmačkaný
1 lžička soli
1 plechovka červených fazolí v nálevu,   
 okapaných
1 malá červená paprika, na kostičky 
½ hrnku mražené kukuřice, vařené,   
 scezené

čerstvý koriandr na ozdobu
opečené kousky baget

Avokáda přepůlte, dužinu vydlabejte  
a rozmačkejte ji vidličkou. Pak vmíchejte 
nasekanou cibulku a rajče. Přidejte šťávu 
z limet (dle chuti, tedy nemusíte spotře-
bovat všechnu), rozmačkaný česnek  
a sůl. Nakonec vmíchejte i fazole, kostič-
ky papriky, kukuřici a koriandr.  Servíruj-
te s opečenými kousky baget.

sušená rajčata dají 
pomazánce krásnou 
načervenalou barvu.
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Brokolicová pomazánka
PRO 4 OSOBY  |  PŘÍPRAVA: 15 MINUT

400g sáček mražené brokolice,   
 rozmrzlé
250 ml cottage sýru
2 lžíce tvarohu nebo lučiny
sůl, pepř
čerstvý tymián na ozdobu
kukuřičné tortillové chipsy k podávání

Rozmraženou, okapanou brokolici 
rozmixujte se sýrem cottage, tvarohem 
nebo lučinou do hladké pomazánky. 
Směs podle chuti osolte a opepřete. Oz-
dobte tymiánem (budete-li chtít, trochu 
tymiánu přidejte do pomazánky ještě 
před mixováním). Servírujte s kukuřič-
nými tortillovými chipsy.

Rajčatová pomazánka 
s jogurtem
PRO 4 OSOBY  |  PŘÍPRAVA: 15 MINUT

¾ hrnku sušených rajčat 
 nakládaných v oleji 
250 ml hustého řeckého jogurtu   
 (případně bílého vykapaného  
  v sítku)
2 hrsti čerstvých bazalkových lístků
2 lžíce jemně sekané červené cibulky 
sůl, pepř 
1–2 hrsti čerstvých cherry rajčat,   
 pokrájených
hranoly mrkve, okurky a řapíkatého  
 celeru k podávání
plátky chleba k servírování

Sušená rajčata nechte okapat a pak je 
spolu s jogurtem, bazalkovými lístky  
a cibulkou rozmixujte. Podle chuti osol-
te a opepřete. Pak vmíchejte pokrájená 
cherry rajčata. Servírujte se zeleninou  
a opečenými plátky chleba.

albert.cz30
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hutné a velmi zdravé avokádo  
v pomazánce skvěle nahradí 

máslo či tvaroh nebo lučinu. Místo 
aromatického koriandru můžete 

dát petrželku.

albert.cz 31



Vybrali jsme zeleninu vysoké kvality a následně ji upravili za pomoci páry.
Zelenina tak zůstává křupavá a chutná, bohatá na vitaminy a vlákninu.

www.bonduelle.cz

kvalitakvalita
 tradice tradice
  cena  cena

Blanická bramborářská

Blanická bramborářská
je držitelem jakostního certifi kátu:
BRC GLOBAL STANDARD – FOOD
a rovněž je oceněna značkou KLASA
pro balené brambory a cibuli.

dodavatel zeleniny do prodejen Albert



Placičky
Jedno těsto, deset chutí. Využijte úžasného receptu  

a oslňte desaterem skvělých placiček. Třeba na party!

1 těsto dle základního rozpisu
500 g cukety, nastrouhané
150 g tofu, nastrouhaného
5 jarních cibulek, tence pokrájených
2 hrsti hladkolisté petrželky
2 lžíce bazalkových lístků
olej na smažení
tzatziki a skrojky citronu k podávání

Těsto udělejte podle základního rozpisu a vmí-
chejte k němu nastrouhanou, vymačkanou cuketu, 
tofu, jarní cibulky, petrželku a bazalku. Z těsta po-
stupně odebírejte a na rozpáleném oleji usmažte 
asi 12 placiček. Smažte je vždy 3 minuty z každé 
strany. Servírujte s tzatziki a skrojky citronu.

1 Cuketové placičky Všechny recepty 
jsou pro 4 osoby. 

Oleje nepoužívejte 
mnoho – zhruba 
1 lžíci na každou 
várku smažení.

Na základní těsto 
85 g polohrubé mouky
1–2 lžičky prášku do pečiva
2 vejce
125 ml mléka

Mouku nasypte do mísy, smí-
chejte ji s práškem do pečiva. 
Vejce našlehejte v mléce a pak 
mokrou směs přilévejte k su-
ché a umíchejte do hladkého 
těsta. Pak dle konkrétních 
receptů přidávejte další ingre-
dience.

albert.cz 33
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2 Hráškové placičky se sýrem 
feta
1 těsto dle základního rozpisu  |   
2 hrnky mraženého hrášku  |  200 g sýru 
feta, rozdrobeného + k servírování  |   
1 lžíce máty, nasekané  |  4 jarní cibulky, 
pokrájené  |  olej na smažení

Těsto udělejte dle základního rozpisu. 
Rozmražený hrášek rozmačkejte a pak ho 
spolu s fetou, mátou a cibulkou vmíchejte 
k těstu. Z těsta postupně odebírejte a na 
rozpáleném oleji usmažte asi 16 placiček. 
Smažte je vždy 3 minuty z každé strany. 
Podávejte s kousky sýru feta. 

 

3 Sýrovo-bramborové 
placičky
1 těsto dle základního rozpisu  |  300 g 
brambor, oloupaných, nastrouhaných  |  
150–200 g strouhaného čedaru  |   
1 dlouhá chilli paprička, nasekaná 
+ k servírování  |  1 lžička čerstvých 
tymiánových lístků  |  olej na smažení  |  
rukola k podávání

Těsto udělejte podle základního rozpisu  
a vmíchejte k němu nastrouhané, vymač-
kané bramory, čedar, chilli a tymián.  
Z těsta postupně odebírejte a na rozpále-
ném oleji usmažte asi 12 placiček. Smažte 
je vždy 3 minuty z každé strany. Servíruj-
te ozdobené rukolou a chilli papričkou.

 

4 Kuřecí placičky s cizrnou
1 těsto dle základního rozpisu  |   
300 g nakládané cizrny, okapané  |   
150 g grilovaného, pečeného nebo 
vařeného kuřecího masa  |  2 hrsti 
čerstvého koriandru, nasekaného  |   
1 lžička jemně strouhané citronové 
kůry  |  olej na smažení

Těsto udělejte podle základního rozpisu. 
Okapanou cizrnu rozmačkejte do hladké 
pasty. Pak ji spolu s pokrájeným masem, 
koriandrem a citronovou kůrou vmíchej-
te do těsta. Postupně z něj odebírejte a na 
rozpáleném oleji usmažte asi 12 placiček. 
Smažte je vždy 3 minuty z každé strany.

5 Dýňové placičky
500 g dýně Hokaido, na kostičky  |   
1 těsto dle základního rozpisu  |  1 malá 
červená cibule, nasekaná  |  1 lžička mle-
tého kmínu  |  1 lžička mletého koriandru  |   
1 lžička hořčičného semínka  |  2 lžíce 
čerstvého koriandru + k servírování  |   
2 lžíce hladké mouky   |  olej na smažení

Kostičky dýně zalijte vodou, přiveďte 
k varu a vařte je 8–10 minut do měkka. 
Sceďte, nechte okapat a pak rozmačkejte 
do kaše. Těsto udělejte podle základního 
rozpisu a vmíchejte k němu dýňovou 
kaši, cibuli, kmín, mletý koriandr, hořčič-
né semínko a čerstvý koriandr. Nakonec 
zahustěte moukou. Z těsta postupně 
odebírejte a na rozpáleném oleji usmažte 
asi 16 placiček. Smažte je vždy 3 minuty  
z každé strany. Servírujte s koriandrem.

 

6 Lososové placičky
1 těsto dle základního rozpisu  |  2 lžíce 
kopru, nasekaného  |  4 jarní cibulky, 
nasekané najemno  |  1 lžička jemně 
nastrouhané citronové kůry  |  olej 
na smažení  |  plátky uzeného lososa 
a zakysaná smetana k servírování

Těsto udělejte podle základního rozpisu 
a vmíchejte k němu kopr, jarní cibulku  
a kůru. Z těsta postupně odebírejte a na 
rozpáleném oleji usmažte asi 16 placiček. 
Smažte je vždy 3 minuty z každé strany. 
Servírujte s lososem a smetanou.

 

7 Tvarohovo-bylinkové 
placičky
1 těsto dle základního rozpisu  |   
400 g tvarohu, vykapaného  |  2 hrsti 
bazalky, nasekané  |  2 hrsti petrželky, 
nasekané  |  2 lžíce pažitky, nasekané   |  
100 g parmazánu, jemně strouhaného   |  
olej na smažení

Těsto udělejte podle základního rozpisu 
a vmíchejte k němu tvaroh, bylinky i par-
mazán. Z těsta postupně odebírejte a na 
rozpáleném oleji usmažte asi 24 menších 
placiček. Smažte je vždy 3 minuty z kaž-
dé strany. Servírujte ozdobené bylinkami.

8 Kukuřičné placičky
2 plátky slaniny, nasekané  |  1 těsto dle 
základního rozpisu  |  200 g brambor  |  
2× 125g plechovka kukuřice, okapaná  |  
2 lžíce nasekané pažitky + k servírování  |   
olej na smažení  |  1 avokádo  
a zakysaná smetana k servírování

Kousky slaniny nasucho vysmažte 
na pánvi do křupava. Těsto udělejte 
podle základního rozpisu a pak k němu 
vmíchejte nastrouhané a vyždímané 
brambory, kukuřici, pažitku i slaninu. 
Z těsta postupně odebírejte a na oleji 
usmažte asi 16 placiček. Smažte je vždy  
3 minuty z každé strany. Servírujte  
s avokádem, smetanou a pažitkou.

 

9 Špenátovo-paprikové 
placičky
½ těsta dle základního rozpisu  |   
120 g opečených červených paprik, 
tence pokrájených  |  100 g parmazánu  |  
hrst cherry rajčat + k servírování  |  olej 
na smažení  |  60 g baby špenátu  
+ k servírování

Těsto udělejte podle základního rozpisu 
– jen použijte polovinu všech ingrediencí. 
K těstu pak vmíchejte papriky, parmazán, 
na kostičky pokrájená rajčata a nasekaný 
špenát. Z těsta postupně odebírejte a na 
rozpáleném oleji usmažte asi 16 placiček. 
Smažte je vždy 3 minuty z každé strany. 
Servírujte s rajčaty a špenátem. 

 

10 Vegetariánské placičky
1 cuketa  |  1 mrkev  |  1 těsto dle 
základního rozpisu  |  125 g sladkých 
brambor, nastrouhaných  |  1 červená 
paprika, nasekaná  |  2 lžičky kari  | olej 
na smažení  |  bílý jogurt k podávání

Cuketu a mrkev nastrouhejte a z obojího 
vyždímejte přebytečnou tekutinu. Těsto 
udělejte podle základního rozpisu a pak  
k němu vmíchejte cuketu s mrkví, bram-
bory, papriku i kari. Z těsta postupně 
odebírejte a na rozpáleném oleji usmažte 
asi 12 placiček. Smažte je vždy 3 minuty  
z každé strany. Servírujte s jogurtem. FO
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2 5 8

3 6 9

4 7 10



Najít tu nejkrásnější 
rozkvetlou třešeň a políbit 
svoji lásku. Je 1. máj, lásky 
čas… Servírovat láskyplné 

dezerty ovšem můžete celý 
květen. Vlastně celý rok, 

to je na vás. 
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Díváte se na synonymum 
slasti: uvnitř vláčné, zvenku 

křupavé, polité sirupem.
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Nepečený dort je dobré 
a nutné před podáváním 

hodně vychladit.
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Čokoládová pěna je velmi 
sytá, jedna sklenička je pro 

dvě osoby.
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Dvoubarevné růžičky 
se šlehačkou
PRO 6 OSOB  |  PŘÍPRAVA: 35 MINUT  |  PEČENÍ 1 HODINU

4 bílky
70 g krupicového cukru
240 g moučkového cukru
růžové potravinářské barvivo
200 ml smetany ke šlehání
čerstvé třešně na ozdobu
Na třešňový sirup
220 g krupicového cukru
150 g třešní, vypeckovaných 
 (mohou být mražené)

Z bílků ušlehejte tuhý sníh – nejprve 
bílky šlehejte samotné, když se vytvoří 
hustá pěna, přidejte krupicový cukr  
a došlehejte dotuha.  Nakonec vmíchejte 
moučkový cukr a nad párou šlehejte,  
dokud není směs lesklá. Směs rozdělte na 
poloviny, jednu obarvěte potravinářskou 
barvou narůžovo. Pak každou dejte do 
samostatného cukrářského pytlíku, oba 
vložte do třetího a na plech vyložený 
pečicím papírem kreslete dvoubarevné 
pusinky. Obrázkový postup najdete  
v rubrice Rady a nápady. Pečte na 100 °C 
asi 1 hodinu. Upečené pusinky poznáte 
tak, že se snadno odlepí od pečicího 
papíru. 
Pusinky zdobte šlehačkou, přelijte siru-
pem a ozdobte třešněmi. Sirup získáte 
patnáctiminutovým povařením obou na 
něj potřebných ingrediencí s 250 ml vody.

 

Nepečený jahodový dort
PRO 6–8 OSOB  |  PŘÍPRAVA: 30 MINUT  |  TUHNUTÍ: PŘES NOC

1 smetana ke šlehání
500 g jahod 
2 polotučné tvarohy
1 zakysaná smetana
3 vanilkové cukry
1 balení cukrářských piškotů

Smetanu ušlehejte dotuha. Polovinu ja-
hod omyjte, osušte, rozčtvrťte a v robotu 
je rozmixujte do hladkého jemného pyré. 
Tvarohy vyklepněte do mísy, vidličkou je 
našlehejte, přidejte zakysanou smeta-

nu, oslaďte vanilkovými cukry, přilijte 
jahodové pyré, promíchejte a nakonec 
vmíchejte dotuha ušlehanou smetanu. 
Formu na terinu vyložte potravinářskou 
fólií, na dno vyskládejte kolečka z druhé 
poloviny jahod, opatrně navrstvěte jaho-
dovou směs, znovu poklaďte jahodami 
– zbytkem – a navrch přitlačte piškoty. 
Přetáhněte fólií a dejte přes noc chladit 
do lednice. Pak opatrně vyklopte, sejměte 
fólii a servírujte.

 

Pěna z bílé čokolády
PRO 12 OSOB  |  PŘÍPRAVA: 40 MINUT  |  CHLAZENÍ: 3–4 HODINY

250 g bílé čokolády
60 ml mléka
3 velká vejce, bílky a žloutky odděleně
350 ml té nejhustší smetany ke šlehání
červená potravinářská barva

Čokoládu nalámejte do rendlíku, přilijte 
k ní mléko a rendlík posaďte na hrnec 
s vroucí vodou. Přesvědčte se, že se 
bublinky nedotýkají dna rendlíku s čo-
koládou a mlékem, a obojí promíchejte 
do hladkého krému. Sejměte z ohně a 
nechte 5 minut zchladnout. Pak přidá-
vejte jeden po druhém žloutky a zašle-
hávejte je ke směsi. Smetanu ušlehejte 
dotuha a vmíchejte ji k čokoládové směsi. 
Nakonec ušlehejte dotuha bílky a rovněž 
je vmíchejte ke směsi. Rozdělte ji na dvě 
půlky a jednu obarvěte narůžovo. Pak obě 
barevné čokoládové pěny na střídačku 
navrstvěte do 6 skleniček o objemu zhru-
ba 125 ml. Dejte na 3–4 hodiny chladit. 
Podávejte ozdobené šlehačkou.

 

Šlehačkový dort
PRO 8 OSOB  |  PŘÍPRAVA: 1 HODINU + CHLAZENÍ  |   
PEČENÍ: 35 MINUT

máslo na vymazání a hrubá mouka 
 na vysypání formy
5 vajec
150 g zlatého třtinového cukru
150 g hladké mouky
1 lžička prášku do pečiva
1 sklenička malinové marmelády

1 litr husté smetany ke šlehání
1 lžíce moučkového cukru + k doslazení   
 mascarpone
250 g mascarpone
60–80 ml mléka
250 g malin
Na ozdobu
400 g marcipánu
červená, růžová a fialová  
  potravinářská barva

Troubu předehřejte na 190 °C a kulatou 
dortovou formu o průměru 24 cm vymaž-
te máslem a vysypte hrubou moukou. 
Vejce a cukr šlehejte 8–10 minut do husté 
světlé a pěkně nadýchané pěny. Mouku 
smíchejte s práškem do pečiva a pak 
ji opatrně vmíchejte k vajíčkům. Těsto 
přelijte do formy a pečte asi  
35 minut, nebo dokud těsto ulpívá na 
špejli. Vyjměte z trouby, nechte 5 minut 
zchladnout ve formě a pak vyklopte  
a nechte zcela zchladnout.
Upečený piškot horizontálně rozkrojte na 
tři pláty. Marmeládu vyklopte do mísy, 
vidličkou ji našlehejte s jednou lžící teplé 
vody. Smetanu ušlehejte dotuha  
a oslaďte ji cukrem. Čtvrtinu dejte stra-
nou a smíchejte s mascarpone našleha-
ným vidličkou a oslazeným dle chuti.
První plát těsta dejte na servírovací talíř, 
pokapejte třetinou mléka, potřete třeti-
nou marmelády, potřete částí šlehačky 
a posypejte polovinou malin. Přiklopte 
druhým plátem. Ten opět pokapejte mlé-
kem, potřete marmeládou, šlehačkou  
a zasypte zbytkem malin. Přiklopte tře-
tím plátem, pokapejte zbylým mlékem  
a potřete zbytkem marmelády. Vršek i 
boky dortu potřete mascarpone smícha-
ným se šlehačkou (zbyla-li vám šlehačka 
z vrstvení dortu, přimíchejte ji k mas-
carpone). Dejte na dvě hodiny vychladit 
do lednice. Marcipán si rozdělte na tolik 
dílů, kolik chcete mít odstínů růžové 
a fialové. Každý obarvěte barvivem, 
rozválejte dotenka a vykrájejte srdíčka. 
Ta v půlce přehněte a dejte vyschnout na 
špejle – jak na to, najdete v rubrice Rady 
a nápady. Srdíčky ozdobte dort.
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Dovnitř dortu můžete dát jakékoliv 
ovoce – borůvky, maliny, ostružiny 
nebo kombinaci všech druhů. Řiďte 

se jednoduše tím, co má právě 
sezonu.
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Ideální drink pro vlahý večer 
na terase nebo dámský 

večírek.

Rychlá malinovo-banánová zmrzlina
PRO 4 OSOBY  |  PŘÍPRAVA: 10 MINUT

2 hrnky mražených malin + na ozdobu
2 banány, oloupané, nakrájené a dobře 
 zmražené 
250 ml vanilkového pudinkového krému

Mražené maliny a zmrzlé kousky banánu rozmixujte 
spolu s pudinkovým krémem v robotu dohladka. 
Servírujte s malinami.

Pink lady
PRO 4 OSOBY  |  PŘÍPRAVA: 10–15 MINUT

480 ml Prosecca
240 ml limonády Vinea
2 citrony, šťáva vymačkaná
120 ml brusinkového džusu
led, kolečka limety k servírování
větvičky máty na ozdobu

První čtyři ingredience důkladně promíchejte. 
Skleničky naplňte ledem a rozdělte do nich kolečka 
limety, zalijte smíchanou směsí a ozdobte mátou. 
Ihned servírujte. 
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KDYŽ DEZERT, 
TAK CARTE D´OR K dostání ve vybraných prodejnách Albert.



Chlapi otvírají dobře chlazená piva, k ruce si berou mašlovačky, jehlice, 
grilovací kleště a slavnostně rozpalují gril. Tváří se tak důležitě, že je 

nemožné je nepozorovat. Za pár minut se zahradou line nadpozemská vůně 
a všichni se sbíhají ke stolu. Servírují se kuřecí špízy, božská krkovička, 

pikantní křídla, steaky a výtečné burgery.

Grilujeme
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Královna grilování: pěkně 
ostrá krkovička.

Pivní marináda je pro 
maso na špízy skvělá.

Grilovaná křídla 
milují úplně všichni.
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Brusinková glazura
Hodí se na jehněčí, vepřové, kuřecí 
a krůtí maso. Dobrá je i v kombinaci 
s kachním masem a šunkou.
V hrnci smíchejte 250 ml portského 
vína, 125 ml brusinkového džemu 
(hutného), 1 lžíci balzamikového octa, 
50 g krupicového cukru, 3 kousky 
pomerančové kůry, 2 čerstvé tymiáno-
vé větvičky, 1 bobkový list a 1 svitek 
skořice. Zahřívejte 3 minuty na slabém 
plameni, aby se cukr rozpustil, pak zvyšte 
plamen a nechte probublávat asi 10 mi-
nut, aby glazura krásně zhoustla.

 

Pomerančovo-
rozmarýnová marináda
Hodí se na jehněčí, kuřecí 
a kachní maso.
V hrnci smíchejte 180 ml pomerančové-
ho džusu, 80 ml pomerančové marme-
lády, 60 ml javorového sirupu, 2 lžičky 
Dijonské hořčice a 2 lžičky sekaných 
rozmarýnových lístků. Zahřívejte 2 mi-
nuty na slabém plameni. Pak jej zvyšte na 
střední a nechte probublávat asi 15 mi-
nut, aby marináda zhoustla.

 

Glazura z pomerančové 
kůry a bourbonu
Hodí se na hovězí a jehněčí maso.
V hrnci smíchejte 180 ml čerstvě vymač-
kané pomerančové šťávy, 165 g tmavé-
ho třinového cukru, 60 ml bourbonu, 
1 lžíci jemně strouhané pomerančové 
kůry, 1 lžičku polotučné hořčice a na 
slabém plameni zahřívejte 3 minuty nebo 
dokud se cukr nerozpustí. Pak zvyšte 
plamen na střední a nechte probublá-
vat 12–15 minut, nebo dokud glazura 
nezhoustne.

 

Ostrá barbecue marináda
Hodí se na hovězí, jehněčí, vepřové 
i kuřecí maso.
V hrnci smíchejte 125 ml rajčatové 
passaty, 60 ml Worcesterské omáčky, 
55 g třtinového cukru, 2 lžíce jablečné-
ho cideru, 1 lžíci Dijonské hořčice, 
3 lžičky pálivé papriky, 1 lžičku suše-

Marinády, glazury
a dipy

Ostrá barbecue 
omáčka

Brusinková glazura

Hoisin glazura

Bazalkový dip

Dip z podmáslí 
a modrého sýru

•  Dipy udělejte den předem 
a v chladu nechte rozležet.

•  Ozdobené bylinkami jsou dipy 
nejlepší. Navíc ovoněné.

•  Hostům nabídněte vždy více 
dipů, ať má každý na výběr.

T I P Y

albert.cz46

spolu u stolu



ného oregana a 1 lžičku mletého kmínu 
a na slabém plameni zahřívejte asi 
3 minuty. Pak zvyšte plamen na střed-
ní a nechte probublávat 5 minut, nebo 
dokud marináda nezhoustne.

 

Hoisin glazura
Hodí se na jehněčí, vepřové, kuřecí, krůtí 
maso, šunku, kachnu a lososa.
V hrnci smíchejte 80 ml medu, 80 ml 
hoisin omáčky, 60 ml sojové omáčky 
a 2 lžičky koření pěti vůní a na slabém 
plameni zahřívejte 2 minuty. Pak zvyšte 
plamen na střední a nechte 3–4 minut 
probublávat, aby marináda zhoustla.

 

Dip z podmáslí 
a modrého sýru
Skvěle se hodí k vepřovému masu, ze-
jména grilované krkovičce.
V misce našlehejte 120 g zakysané 
smetany a 125 ml podmáslí. Přidejte 
100 g rozdrobeného sýru s modrou plís-
ní a 60 ml citronové šťávy. Promíchejte, 
dolaďte solí a pepřem a nakonec vmíchej-
te 1–2 lžíce nasekané pažitky.

 

Zázvorovo-sezamový dip
Asijskými kombinacemi inspirovaný 
dip je perfektní k pečeným bramborám, 
kuřecímu masu nebo rybám.
V mixéru rozmixujte 125 ml majonézy, 
2 lžíce rýžového octa, 1 lžíci sójové 
omáčky, 1 lžičku strouhaného oloupa-
ného zázvoru a ½ lžičky sezamového 
oleje. Vmíchejte 1 lžíci nasekaného 
koriandru a 1 lžíci najemno nasekaných 
jarních cibulek.

 

Bazalkový dip
Hodí se na hovězí maso a k zelenině.
Svazek čerstvé bazalky, 250 ml ma-
jonézy, 2 lžíce vody a 1 lžičku čerstvě 
vymačkané citronové šťávy rozmixujte. 
Přendejte do mísy a dejte minimálně na 
2 hodiny chladit do lednice. Chuť dotáh-
něte solí.

•  Ve sklenici s víčkem vydrží 
glazury a marinády, uložené 
v lednici, až dva týdny.

•  Marinády a glazury se při vaření 
snadno připálí, stále je proto 
promíchávejte a nevařte příliš.

•  Zdá-li se vám po čase marináda 
nebo glazura příliš tuhá, 
zahřejte ji v mikrovlnce.

Zázvorovo-sezamový 
dip

Pomerančovo-
rozmarýnová 

marináda

Glazura 
z pomerančové kůry 

a bourbonu

T I P Y
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Kuřecí špízy
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | MARINOVÁNÍ: 1 HODINU | 
GRILOVÁNÍ: 10 MINUT

2 stroužky česneku, rozmačkané
80 ml medu
125 ml tmavého piva
1 lžička mleté papriky
½ lžičky Dijonské hořčice
60 ml sojové omáčky
¼ lžičky pepře
6–8 kuřecích stehenních řízků,  
 nakrájených na kostičky
1 lžíce olivového oleje
2 šalotky, nasekané
olivový olej
nasekaný koriandr na ozdobu

V malé míse smíchejte rozmačkaný 
česnek, med, tmavé pivo, mletou papriku, 
Dijonskou hořčici, sójovou omáčku a pepř. 
Pak přidejte kostičky kuřecího masa a dej-
te aspoň na 1 hodinu marinovat, ideálně 
přes noc. Vyjměte maso z marinády a na-
píchejte ho na dřevěné jehlice (asi hodinu 
máčené ve vodě). Marinádu uschovejte.
V pánvi na středním plameni rozpalte olej, 
přidejte jemně nasekané šalotky a opékejte 
je asi 5 minut. Pak přidejte marinádu a vař-
te za občasného míchání asi 10 minut, aby 
vše krásně zhoustlo. Vzniklou glazurou po-
třete špízy a grilujte je asi 10 minut. Otáčej-
te a potírejte každé 2–4 minuty. Podávejte 
posypané nasekaným koriandrem.

 

Kuřecí křídla v pomerančovo-
rozmarýnové marinádě
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | MARINOVÁNÍ: 1 HODINU | 
GRILOVÁNÍ: 15 MINUT

1 kg kuřecích křídel
sůl, pepř
1 dávka pomerančovo-rozmarýnové  
 marinády
kousky bagety a zázvorovo-sezamový 
dip k podávání

Kuřecí křídla dobře omyjte, osušte 
a pak je osolte a opepřete. Připravená je 
naložte do pomerančovo-rozmarýnové 
marinády a nechte je minimálně 1 hodinu 
marinovat. Grilujte pozvolna, v průběhu 
potírejte marinádou. Podávejte s kousky 
bagety a zázvorovo-sezamovým dipem.

Pěkně ostrá krkovička
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | MARINOVÁNÍ: 2 HODINY | 
GRILOVÁNÍ: 15 MINUT

4–6 plátků krkovičky
sůl
1 množství ostré barbecue marinády
dip z podmáslí a modrého sýru k podávání

Krkovičky lehce naklepejte a z obou stran je 
osolte. Pak je minimálně na dvě hodiny, nej-
lépe však přes noc, naložte do barbecue mari-
nády. Vyndejte z marinády, oklepejte a grilujte 
z obou stran Potírejte zbytkem marinády. 
Podávejte s dipem z podmáslí a modrého sýru.

 

Kuřecí burger
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 30 MINUT

6 kuřecích prsou 
olivový olej na potření, sůl 
1 dávka brusinkové glazury 
6 hamburgerových bulek 
6 listů krásného salátu 
6 silnějších plátků modrého sýru 
grilovaná cibulka k podávání 
čerstvé snítky oregana na ozdobu

Kuřecí prsa očistěte, omyjte, osušte, potřete 
olejem a z obou stran osolte. Pak je potřete 
brusinkovou glazurou. Dejte na rozpálený 
gril a grilujte z obou stran, aby bylo maso 
měkké a hotové uvnitř. Stále potírejte gla-
zurou. Bulky rozřízněte, na spodní díly dejte 
listy salátu, pak kuřecí prsa, navrch vždy po 
plátku sýru a část grilované cibulky. Ozdob-
te oreganem a přiklopte horními díly.

 

Hovězí queensland steak 
v glazuře z pomerančové 
kůry a boubronu
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | GRILOVÁNÍ: 15 MINUT

2 hovězí queensland steaky 
1 dávka glazury z pomerančové kůry 
 a bourbonu
sůl, pepř
bazalkový dip k podávání

Hovězí steaky lehce naklepejte dlaní ruky, 
dejte na rozpálený gril, potírejte glazurou 
a grilujte z obou stran. Sejměte z ohně, 
osolte, opepřete a podávejte s dipem.

Hovězí chuck tender
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | GRILOVÁNÍ: 15 MINUT

4 hovězí chuck tender steaky 
sůl, pepř 
olivový olej 
1 lžíce nasekaných rozmarýnových   
 lístků 
2 lžíce nasekaných tymiánových lístků 
2–4 stroužky česneku 
4 oříšky másla 
hladkolistá petrželka na posypání

Hovězí steaky lehce naklepejte dlaní ruky, 
z obou stran je osolte a opepřete, potřete 
olivovým olejem a posypte nasekaný-
mi bylinkami. Dejte na gril a postupně 
grilujte z obou stran. Pro lepší chuť maso 
potírejte česnekem podobně jako topinky. 
Měkké maso dejte na talíř, na každý dejte 
po kousku másla a posypte petrželkou.

 

Hovězí burger s ananasem
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 35 MINUT

60 ml kečupu
60 ml majonézy
1 lžička chilli pasty
600 g mletého hovězího masa
sůl, pepř
4 hamburgerové bulky se sezamem
4 plátky ananasu
1 lžíce slunečnicového oleje
4 velká vejce
4 krásné listy salátu
2 velká rajčata

Kečup smíchejte s majonézou a chilli 
pastou a dejte do chladu stranou. Mleté 
maso osolte a opepřete a pak z masa 
vlhkýma studenýma rukama vytvarujte 
4 burgery. Všechny půlky rozříznutých 
bulek nasucho ogrilujte.
Plátky ananasu osušte a zlehka je potřete 
olejem. Pak je z obou stran ogrilujte, aby 
povrch lehce zkaramelizoval – trvá to asi 
4 minuty. Poté ogrilujte rovněž burgery.
Z každého vejce usmažte volské oko. 
Spodní díly bulek potřete kečupovou 
majonézou, navrch dejte vždy po listu 
salátu, grilovaný ananas, burger, po dvou 
kolečkách rajčete a volské oko. Přiklopte 
horním dílem a podávejte.

spolu u stolu
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Hoisin panenka
PRO 8 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | CHLAZENÍ: 2 HODINY |   
GRILOVÁNÍ: 15 MINUT

2 krásné dlouhé vepřové panenky
sůl, pepř
olivový olej na potření
1 dávka hoisin glazury

Vepřové panenky omyjte, osušte, 
důkladně do nich vetřete sůl a pepř 
a potřete olejem. Dejte minimálně 
na dvě hodiny do lednice. Grilujte 
zprudka – v průběhu stále potírejte 
hoisin glazurou.

albert.cz 49



FO
TO

: M
A

R
EK

 B
A

R
TO

Š
, F

O
O

D
 S

T
Y

LI
N

G
: M

IL
EN

A
 V

O
LF

O
VÁ

, D
EK

O
R

 S
T

Y
LI

N
G

: Z
U

Z
A

N
A

 K
LI

M
EŠ

O
VÁ

Hovězí queensland steaky 
servírujte na velkém 

prkénku, nakrájené na 
tenké plátky.

Máslo a bylinky chuť 
hovězích chuck tender 
steaků krásně doladí.
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Hovězí burger 
s ananasem

Nepřekonatelný kuřecí 
burger. Recepty na oba dva 
burgery jsou na straně 48.
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Grilované cukety
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | GRILOVÁNÍ: 20 MINUT

4 středně velké cukety
2 lžíce olivového oleje
4 lžíce másla
1 palice česneku
hodně soli

Cukety omyjte a důkladně osušte. Pak 
je nakrájejte na velmi tenká kolečka. 
Nasucho je postupně grilujte z obou 
stran, aby chytly barvu. Mezitím, co 
se griluje první várka cuket, dejte do 
velké mísy olej a máslo, přidejte roz-
mačkané všechny stroužky česneku. 
Do mísy postupně dávejte ogrilovaná 
kolečka cukety, mísu přiklopte talířem 
nebo poklicí a nechte cukety zapařit 
a teplem rozpustit máslo. S každou 
další várkou cuket mísou vždy zatře-
pte, aby se tukem a česnekem obalila 
všechna kolečka cukety. Na závěr 
hodně osolte.

 

Sladké brambory 
ve špekové košilce
PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | PEČENÍ: 20–25 MINUT

600 g sladkých brambor, nakrájených 
 na dlouhé lodičky
2 lžíce olivového oleje
sůl
28 tenkých plátků špeku nebo slaniny

Troubu předehřejte na 220 °C. Lodičky 
brambor dejte do mísy, přidejte olej 
a sůl a pořádně rukama promíchejte, 
aby se všechny kusy brambor obalily 
olejem. Pak brambory omotejte plátky 
špeku nebo slaniny a vyskládejte je na 
plech vyložený pečicím papírem. Pečte 
dozlatova 20–25 minut.

Coleslaw sypaný 
parmazánem
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 25 MINUT

500 g čerstvého zeleného zelí,  
 nakrouhaného
2 středně velké mrkve, nahrubo  
 nastrouhané
3 řapíky celeru, oloupané a nasekané 
 na kousky (malé půlměsíčky)
2 jarní cibulky, tence pokrájené
1 cibule, jemně nasekaná
strouhaný parmazán k servírování
Na dresink
225 g majonézy
1 lžíce Dijonské hořčice

1 lžíce krupicového cukru
1 lžíce jablečného octa
1 lžíce čerstvě vymačkané  
 citronové šťávy
sůl, pepř

Nakrouhané zelí dejte do mísy 
a pořádně ho rukama promačkej-
te, aby zkřehlo. Teprve pak při-
dejte mrkev, kousky celeru, jarní 
cibulky i cibuli. Všechny ingredi-
ence na dresink našlehejte 
v misce, přilijte k salátu a důklad-
ně promíchejte. Před servírová-
ním posypte parmazánem.

Přílohy
Cukety párujte 

s kuřecím masem.

Coleslaw je ideální 
k hovězím steakům.

Sladké brambory 
zkuste ke krkovičce.

albert.cz52
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NEJLEPŠÍ PIVA

1. Heineken 
Heineken je lehký 
světlý ležák, který 
je vhodné kombi-
novat s chuťově 
nápadnými pokrmy. 
Například se výbor-
ně hodí k plodům 
moře, výrazně koře-
něným grilovaným 
rybám či drůbeží-
mu masu.  

2. Desperados 
Desperados je origi-
nální pivo s příchutí 
tequily, které se 
hodí na každou 
pořádně divokou 
party. Svou chutí se 
blíží long drinkům, 
takže si jej vychut-
nají i ti, kteří pivo 
normálně nepijí.

3. Zlatopramen 
Radler  
Ovocné pivní mixy 
se skvěle hodí k 
ovocným pokrmům. 
Pokud byste 
jako dezert 
podávali gri-
lované ovoce, 
je vhodné ho 
zapít právě 
Zlatoprame-
nem Radler. 

4. Zlatopra-
men 11 PET  
Zlatopramen 
jedenáctka v plas-
tové maxilahvi je 
ideální piknikové 
pivo. Výborně ladí 
se středně prozrá-
lými sýry rozehřá-
tými na grilu nebo 
s jemně okořeně-

ným grilovaným 
masem.  

5. Krušovice 
Pšeničné 
Krušovice Pšenice 
se výborně hodí 
k lehčím a méně 
chuťově výrazným 
pokrmům, jako je 
například drůbeží 
maso, ryba uděla-
ná přírodnějším 
způsobem nebo 
grilovaná zelenina.

6. Krušovi-
ce tlakový 
výčepní 
soudek
Na rozdíl od 
ostatních soudků 
pracujících na 
principu samospá-
du má Krušovická 
Dvanáctka v 
tlakovém vý-
čepním soudku 
jedinečné tlakové 
výčepní zařízení! 
Dodává tak pivu 
ideální vlastnosti, 
takže chutná jako 
z opravdového 
výčepu. To, že je 
soudek optimálně 
vychlazený, vám 
prozradí indikátor 
chlazení na boku 
soudku.

1

46 5

2

3
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Hamburgerové bulky naleznete ve vybraných 
prodejnách Albert ve dvou variantách: 

sypané sezamem nebo bez posypu, a to 
v praktickém balení po 4 kusech. Bulky 

jsou vhodné nejen při grilování.

Masa nakládáme do skvělých marinád
Pokud vás tlačí čas, kupte si naše již naložená masa nebo masa 
s přiloženou olejovou marinádou od českého výrobce Progast. 
Garantujeme Vám, že nebudete litovat. Naše marinády jsou totiž:

»  bez chemické konzervace a bez chemických přísad
»  bezlepkové a většina z nich i bezalergenní
»  mají mimořádnou stálou intenzivní chuť
»  jsou vyrobeny pouze z pečlivě vybraného koření 

a bylinek a vysoce kvalitního rostlinného oleje
»  olejové prostředí zabraňuje při naložení masa nadměrné-

mu mikrobiálnímu množení

Kuřecí křídla + flamengo marináda 
Lehce ostřejší chuť je skvělá na rozjezd.

Vepřový bok bez kosti + pivní marináda 
O plátky bůčku se budete prát.

vepřová krkovice + pfefferico 
marináda

Někdo to rád ostřejší!

kuřecí steaky + gyros marináda 
Nechte se unášet řeckou chutí.

Kuřecí stehna + medová marináda 
Doslova divy udělá s masem med.

vepř. medailonky + italská marináda 
Krásná chuť středozemí.

rovnou na gril

albert.cz54
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Naše masa jsou velmi kvalitní a čerstvá, balená v ochranné 
atmosféře, takže mají perfektní vzhLEd, přirozenou barvu 
a vynikající chuŤ.

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

Pro 100% uznání vaší reklamace je potřeba:
»  přinést kompletní zboží včetně originálního 

obalu a etikety
»  přinést originální účtenku reklamovaného zboží
»  zboží nesmí být prošlé

Hovězí hamburger
Hamburgery servírujte 

v našich skvělých bulkách.

Hovězí queensland steak 
Úžasný steak pro opravdové 

gurmány.

bavorská klobása
Klobásy se propečou rychle, 
ideální jsou tedy na začátek.

marinovaná krkovice gurmán
Již naložená krkovice ušetří čas a vy 

můžete rovnou grilovat.

Hovězí chuck tender
Chuck tender udělejte podle 

našeho receptu.

klobása langolt
Milovníci klobásek se bez 
nich rozhodně neobejdou.
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2× Milka
čokoláda

2× Milka
dezertnebo nebo

3× Milka
sušenky*

(300 g, 280 g, 250 g)

(110 g, 120 g, 150 g) (144 g, 150 g, 160 g, 168 g)

   za nákup

*Akce se vztahuje jen na tyto sušenky: Milka Choco Biscuit 150 g, Milka Choco Grains 168 g, Milka Choco Cow 160 g, Milka Choco Lila Stix 144 g
a Milka Choco Minis 150 g. Akce platí v hypermarketech Albert od 7. 5. do 20. 5. 2014 nebo do vyčerpání zásob dárků. Výdej dárků na informacích.
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dárek

 Získejte  

Milka hrneček 
jako dárek

P5 MILKA MUG ALBERT CZ TI 183x111,5 07.indd   1 01.04.14   15:45

Pomazánka

CrunchyCrunchy
ClassicClassic

z originálních karamelových sušenek Lotus
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K dostání ve vybraných prodejnách Albert
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dvoubarevné růžičky

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

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

R A DA ČT E N Á Ř E

dobře drží tvar, se vám s nimi 
bude dobře pracovat.

2 Konce sáčků smotejte a ná-
znakem utáhněte. Oba sáčky 

vložte do dalšího cukrářského 
sáčku s kovovou hubičkou.

3 Stlačením kreslete na plech 
dvoubarevné pusinky. Dle 

instrukcí v receptu je upečte.

1 Podle receptu na stra-
ně 40 si připravte obě 

barevné sněhové směsi 
– bílou a růžovou. Dvě 
skleničky vyložte cukrář-
skými sáčky, do jednoho 
dejte bílou směs, do druhé-
ho růžovou. Díky skleničce, 
která na rozdíl od sáčků 

Pustíte-li se 
do výroby dvouba-
revných růžiček – 
a my vám to vřele 
doporučujeme – 
usnadněte si práci, 
jak nejvíc to jde.

Ještě lepší těstoviny

Těstoviny v Čechách 
doslova zdomácněly. 
Hodit se proto bude rada 
našeho čtenáře Petra 
Hracha. „Naučil jsem se 
od kamaráda kuchaře, že 
když připravuji těsto-
viny jako přílohu nebo 
do těstovinového salátu, 
nevařím je ve vodě, ale 
v masovém vývaru. Mají 
mnohem lepší chuť,“ 
napsal a získává tak 
stokorunový poukaz.

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

rady a nápady

Dokonalé grilování není 
věc talentu, ale správné-
ho načasování a dobré 
přípravy.

• Masa zkuste naložit mini-
málně o hodinu dřív, než 
začnete grilovat.

• Před samotným grilová-
ním důkladně očistěte 
rošt grilu a potřete ho 
kusem špeku, aby se maso 
nepřichytávalo.

• Maso nepoužívejte rovnou 
z lednice, nechte jej chvíli 

Jak udělat 

Srdíčka na 
šlehačkový dort  

Květnový šlehačkový dort 
pečený z lásky si přímo říká 
o srdíčkové ozdoby. Srdíčka 
vyrobte dle instrukcí v re-
ceptu ze strany 40. Uřízněte 
si kus polystyrénu, zapíchej-
te do něj špejle a polystyrém 
postavte nad topení. Všech-
na srdíčka  v půlce „přehně-
te“ a navěste je na špejle. 
Díky teplu krásně vyschnou 
a zpevní. 

při pokojové teplotě.
• Do masa během grilová-

ní nepíchejte, aby z něj 
nevytekla šťáva.

• Potíráte-li maso mariná-
dou i během grilování, 
dělejte tak mašlovačkou 
vytvořenou ze snítek 
bylin – rozmarýnu 
a tymiánu.

• Maso na steaky nepropé-
kejte úplně.

• Naopak kuřecí maso 
propečte zcela, asi  
5 minut z každé strany.

• Ugrilované maso nechte 
chvíli odpočinout, aby 
se v něm rovnoměrně 
rozložily šťávy. 
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... zbožňuje rebarboru
Když Dita P.

A trvalo mi hodně dlouho, než ta láska přišla. Dlouho jsem tu ostře 
kyselosladkou chuť nechápala. Mé letité zdráhání nejspíš mělo smysl, 

protože teď je z rebarbory moje doživotní kamarádka.

Koláč, ve kterém si hraje na schovávanou 
rebarbora s malinami, nestačí jeden, ani 

dva. Chci je sníst všechny najednou.
albert.cz58
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Rebarborové koláče
NA 4 KOLÁČE O PRŮMĚRU 15 CM  |  PŘÍPRAVA: 15 MINUT 
CHLAZENÍ: 30 MINUT  |  PEČENÍ: 45–55 MINUT

280 g hladké mouky
1 lžička cukru
¼ lžičky soli
170 g vychlazeného másla, nakrájeného  
 na kousky
125 ml ledové vody
Na náplň
680 g rebarbory
125 g malin
3 lžíce hladké mouky
200 g krupicového cukru
rozpuštěné máslo na pomazání
cukr krystal na posypání
vanilková zmrzlina k podávání
 
Těsto přijde na řadu jako první. V míse 
promíchám mouku, cukr a sůl, přidám 
na kostky nakrájené máslo a prsty těsto 
zpracuju na drobenku. Nakonec přiliju 
vodu a uhnětu těsto. Hnětu krátce, abych 
to nepřehnala, protože by pak bylo tvrdé. 
Z těsta vytvaruju kouli a dám ho na 
30 minut chladit.
Plech vyložím pečicím papírem a pře-
dehřeju troubu na 200 °C. Na lehce 
pomoučené pracovní ploše vyválím z 
těsta čtyři kola silná asi 2,5 cm, každé 
o průměru asi 15 cm. Kola přendám na 
plech a než připravím náplň, nechám je 
chladit v lednici.
Odstraním konce rebarbory a nakrájím 
ji asi na 2,5cm kousky. Ve velké míse 
promíchám nakrájenou rebarboru, mali-
ny, mouku a cukr a nechám asi 5 minut 
odpočinout.
Těsto vyndám z lednice, nechám ho 5–10 
minut stát při pokojové teplotě, aby se mi 
s ním dobře pracovalo. Náplň rozdělím 
do středu koláčů tak, aby mi zůstal asi 
5cm okraj – ten zahnu dovnitř, pomažu 
rozpuštěným máslem, koláče posypu 
cukrem a dám péct na 45–55 minut. Na-
konec je nechám na mřížce vychladnout.

NA 6 PALAČINEK  |  PŘÍPRAVA: 30 MINUT  |  SMAŽENÍ: 25 MINUT

150 g hladké mouky
45 g tmavého cukru
1 lžíce mletého zázvoru, prosetého
4 vejce
250 ml mléka
250 ml smetany na vaření
40 g moučkového cukru, prosetého
1 lžička skořice, proseté
480 g zakysané smetany, co nejhustší
Na džem
1 kg rebarbory, nakrájené na kousky
440 g krupicového cukru
60 ml vody
1 vanilkový lusk
 
Začnu rebarborovým džemem. Do hrnce 
dám rebarboru, cukr, vodu a vanilku, 
pořádně promíchám a vařím za občasné-
ho míchání na středním plameni 15–20 
minut, dokud nezhoustne. Hotový džem 

přendám do misky a nechám ho při poko-
jové teplotě vychladnout. V míse mezitím 
promíchám mouku, cukr a mletý zázvor. 
V jiné míse prošlehám vejce, mléko 
a smetanu a pak k nim postupně zašlehám 
směs mouky, cukru a zázvoru. Hladké těsto 
na palačinky nechám 20 minut odpoči-
nout.
Nepřilnavou pánev na palačinky o průmě-
ru 26 cm mašlovačkou malinko vymažu 
rostlinným olejem a nechám ji na malém 
plameni rozehřát. Naliju do pánve jednu 
naběračku těsta, kroužením ho rozliju po 
celé pánvi, smažím asi 2–3 minuty, pak pa-
lačinku obrátím a smažím ještě asi minutu 
z druhé strany. Totéž udělám se zbytkem 
těsta. Palačinku namažu džemem, potom 
zakysanou smetanou, přiklopím ji další pa-
lačinkou a okraje zahnu dovnitř, aby vznikl 
čtverec. Nakonec palačinku pocukruju 
moučkovým cukrem smíchaným se skořicí. FO
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Jsou sladké. Taky kyselé. 
K tomu vláčné. Prostě boží.

Palačinky s rebarborovým džemem

albert.cz60
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Nejdříve křupnou. 
Pak se rozvoní 

a mají mě!

Rebarborové řezy
PŘÍPRAVA: 30 MINUT  |  PEČENÍ: 30–35 MINUT

180 g hladké mouky
150 g ovesných vloček
200 g tmavého cukru
170 g másla, změklého
½ lžičky prášku do pečiva
¼ lžičky soli
Na náplň
200 g rebarbory, nakrájené na 3cm   
 kousky
250 g jahod, nakrájených na plátky
1 lžíce citronové šťávy
100 g krupicového cukru
2 lžíce kukuřičného škrobu
 
Přikryju hrnec, do kterého jsem vložila 
rebarboru, jahody a citronovou šťávu 

a vařím na mírném plameni za občasného 
míchání 8–12 minut, až ovoce změkne. 
Cukr promíchám s kukuřičným škrobem 
a přidám k ovoci. Ovoce pořád míchám, 
dokud se nezačne vařit, pak trvá asi minu-
tu, než zhoustne. Hrnec stáhnu z plotny.
Troubu předehřeju na 180 °C. Ve velké 
míse promíchám šlehačem nebo v robotu 
mouku, ovesné vločky, cukr, máslo, prášek 
do pečiva a sůl. Míchám tak dlouho, až se 
udělá drobenka. Asi hrnek a půl droben-
ky si nechám stranou, zbytek natlačím 
prsty na dno vymazané pečicí formy velké 
33×23 cm. Na těsto rovnoměrně rozetřu 
náplň. Nakonec koláč posypu drobenkou, 
kterou jsem si nechala stranou, a peču 
30–35 minut. Nechám vychladnout.
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Vychutnejte si 
skvělého pstruha

Už dávno neplatí, že jihočeská Třeboň 
je domovinou pouze výtečných kaprů. 

V sádkách nedaleko slovutných rybníků 
Rožmberk nebo Svět si vodou proplouvají  

i pstruzi. Přesně ti, které si můžete  
koupit v prodejnách Albert.

Reportáž o pstruhu duhovém
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„Pstruh má rád studenou vodu, jejíž teplota nepřekro-
čí 20 °C. Proto se mu skvěle daří zejména ve vyšších 
polohách, třeba na Šumavě, ale i my tady v jižních 
Čechách mu umíme zabezpečit výtečné podmínky,“ 
říká Emerich Čížek, obchodní manažer společnos-
ti Fish Market, která pstruhy do prodejen Albert 
dodává. „Jen se koukněte, jak jsou krásní, s duhovými 
bříšky, které avizuje už jejich samotné jméno ‚pstruh 
duhový‘,“ dodává. Stojíme na hrázi třeboňských sádek 
a díváme se do průzračné vody. Ta je neustále okys-
ličovaná. „Pstruzi potřebují dostatek kvalitní vody 
s 60–70% nasycením kyslíkem. Čím je voda teplejší, 
tím kyslíku ubývá, proto ji okysličujeme a množství 
kyslíku dennodenně kontrolujeme, aby se u nás pstru-
zi měli jako v ráji,“ říká Emerich Čížek.

Je konec dubna, voda má právě 10 °C a nasycení 
kyslíkem dosahuje 79 %. „Tedy naprosto ideální stav,“ 
libuje si obchodní manažer.

Absolutně čerstvá ryba
Společnost Fish Market je výhradním prodejcem 
živých ryb a výrobků z ryb Skupiny Rybářství Třeboň. 
Hlavním artiklem společnosti je především kapr 
šupinatý a lysý, ale i další druhy ryb jako například 
pstruh, amur, tolstolobik, sumec, štika, lín, candát 
a další. Ve svém třeboňském sídle má Fish Market 
i zpracovnu ryb. V ní se balí i čerství pstruzi Albert 
Quality. Téměř pár minut po výlovu. Na váš stůl se 
tedy dostávají absolutně čerství.

Sličný Američan
Pstruh duhový je nejčastěji chovaným druhem 
lososovitých ryb ve sladkých vodách. Jeho domovi-
nou je západ Severní Ameriky od Mexika po Aljašku. 

Pstruzi 
musí mít 
absolutně 
čistou vodu  
s dostat-
kem kyslíku. 
Jeho obsah 
ve vodě  
pracovníci 
Fish Mar-
ketu měří 
každý den.
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Poprvé byl do Evropy dovezen již v roce 1880. Brzy 
se stal oblíbenou rybou v chovech a po opakovaných 
dovozech z Ameriky do Evropy se rozšířil v podstatě 
do celého světa.
Pstruh duhový v sádkách dorůstá tržní hmotnosti 
do dvou let. Výtěr probíhá v průběhu března a dubna 
(ale existují i linie vytírající se od října do prosince). 
K výtěru si vybírá proudné úseky toků, kde zejména 
samice ( jikernačky) vytloukají do štěrkopískového 
dna miskovité hnízdo, do kterého následně ukládá 
jikry. Ty jsou současně oplozovány většinou několika 
mlíčáky. Jikernačky mohou mít 1–2,5 tisíce jiker (o ve-
likosti 4–5 mm) na kilogram hmotnosti.

Tekoucí voda
Rovněž líheň funguje na principu tekoucí vody. Gene-
rační ryby vyprodukují jikry, které se dají do líhně. Jik- 
ry se nejdřív inkubují ve speciálních aparátech, kde 
se vykulí a následně se z nich stanou malé násadové 
rybky o váze 3–5 gramů, které se pak nasadí do recir-
kulačního systému k dalšímu odchovu. Poté se rybky 
rozkrmí do váhy 100 až 150 g. Tito pstruzi se přepustí 
do průtočné farmy, kde se krmí kvalitním krmivem 
do váhy až 350 g.
Určitě neváhejte a naše pstruhy vyzkoušejte.

Domovinou 
pstruha 
je Severní 
Amerika. 
Do Evropy 
byl dove-
zen koncem 
19. století  
a brzy tu 
zdomácněl.

Obchodní 
manažer fir-
my Fish Mar-
ket Emerich 
Čížek měří 
obsah kyslíku 
ve vodě  
v sádkách  
s pstruhy.
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Výtečný chlazený pstruh  
Albert Quality
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Jarní grilování
                                      s krůtím masem

Recepty a informace na
www.krutimaso.cz

Krůtí špízy
                             na grilu

1 kg krůtích prsou, červená paprika, 
žlutá nebo zelená paprika, cibule, 
olivový olej, pepř, sůl, cibule, koření 
podle chuti.
Prsa nakrájíme na kostky cca 3 cm. 
Zakapeme olivovým olejem, oko- 
řeníme, osolíme a necháme hodinu 
v chladu odležet. 
Papriky nakrájíme na kousky, cibuli 
rozkrojíme podélně a rozdělíme na 
jednotlivé dílky. Poté na jehlu napi- 
chujeme cibuli, maso a papriky. Při 
grilování aspoň 2x otočíme. 
Podáváme se zeleninou, pečivem 
a tomatovým dipem. 

Náš tip
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Ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

Albert magazín5_2014.indd   1 07.04.14   15:26



Korunni Sirupy 183x111_5 02.indd   1 1.4.14   9:02

MROŽ
Jahodová

dřeň 
75 ml

Pegas
Red Fruit 

90 ml

Pegas
Vanilka 
850 ml

Jupík
Multivitamín 

850 ml

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

Pegas
Exotic 
90 ml

MROŽ
Lesní plody

dřeň 
75 ml

MROŽ 
Jahodový 

850 ml

Ochutnejte JARNÍ Prima NOVINKY!Ochutnejte JARNÍ Prima NOVINKY!

 www.primazmrzlina.cz
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napsali jste

 – vegetariánské 

Hlavní jídla
Bazalkové špagety    13
Bramborové vafle zapečené sýrem   13
Celerový nákyp    13
Cuketové placičky    33
Dýňové placičky    34
Houbová paštika    13
Hoisin panenka 49
Hovězí burger s ananasem 48
Hovězí chuck tender 48
Hovězí queensland steak v glazuře 
z pomerančové kůry a bourbonu 48
Hráškové placičky se sýrem feta  34
Květákové hot wings   13
Kukuřičné placičky 34
Kuřecí burger  48
Kuřecí křídla v pomerančovo- 
-rozmarýnové marinádě  48
Kuřecí placičky s cizrnou 34
Kuřecí špízy 48
Lososové placičky 34
Pěkně ostrá krkovička 48
Rozmarýnové karbanátky 
s bramborami 16
Sýrovo-bramborové placičky   34
Špenátovo-paprikové placičky   34
Tvarohovo-bylinkové placičky   34
Vegetariánské placičky  34

Polévky, přílohy
Cuketová polévka s čedarem    16
Grilované cukety    52
Sladké brambory ve špekové košilce 52

Saláty, svačinky
Avokádová pomazánka s paprikou   30
Brokolicová pomazánka   30
Coleslaw sypaný parmazánem   52
Rajčatová pomazánka s jogurtem   30

Marinády, glazury, dipy 
Bazalkový dip   47
Brusinková glazura 46
Dip z podmáslí a modrého sýru   47
Glazura z pomeranč. kůry a bourbonu 46
Hoisin glazura 47
Ostrá barbecue marináda 46
Pomerančovo-rozmarýnová marináda  46
Zázvorovo-sezamový dip   47

Dezerty, sladká jídla, drinky
Dvoubarevné růžičky se šlehačkou 40
Jahodová granita s červeným vínem 16
Mléčné řezy 74
Nepečený jahodový dort 40
Palačinky s rebarborovým džemem 60 
Pěna z bílé čokolády 40
Pink lady  42
Rebarborové řezy 61 
Rebarborové koláče 60
Rychlá malinovo-banánová 
zmrzlina 42
Šlehačkový dort 40

R E J ST Ř Í K

Nové číslo 
magazínu jen 
umocnilo atmosféru 
nastávajících 
Velikonoc. Jsem 
moc ráda, že se 
věnujete také 
možnostem využití 
vykoledovaných 
vajíček a mnohým 
dalším radám a nápadům , týkajících se 
velikonočních svátků. Z nepřeberného 
množství nápaditých receptů jsem si jako 
první vybrala špenátový koláč. Naše malá 
16měsíční vnučka má špenát moc ráda. 
Na něm se také naučila své první slovíčko: 
Mňam. S pozdravem Vaše čtenářka 
i kuchařinka Jarka Bernatíková
  
Chci Vám moc poděkovat za recept 
na citronový cheesecake z únorového čísla.  
Nadchla mě velice jednoduchá a rychlá 
příprava. Při jiném složitějším vaření je 

docela náročné zvládnout vařit a ještě se 
věnovat tříletému synovi, který vyžaduje 
častou pozornost. Tento dezert jsem velice 
rychle zvládla i při péči o dítě. Chuť má 
vynikající, příjemně sladkou. Už se těším 
na další skvělé recepty! Petra Lecnarová 

Zrovna jsem si vyzvedla nové číslo a hned 
se na to vaření teším! Jsem na rodičovské 
dovolené a inspirace je třeba. Po 14 letech 
života v zahraničí, kde jsou podobné 
časopisy v obchodních řetězcích běžné, 
mohu s potěšením říci, že styl zpracování 
máte na jedničku. Úžasné fotky, 
jednoduchost, a jak bych řekla ‚použitelnost‘ 
Vašich receptů je vynikající. Celé mé okolí 
už ví, že mé skvělé vegetariánské chilli 
(11/2013) je Vaše zásluha. Příští týden mi 
bude 35 a od manžela jsem si přála, ať 
připraví suši. Asi mi tedy čtete myšlenky, 
protože nové číslo je ho plné. Děkuji 
za dárek a mnoho úspěchů a spokojených 
zákazníků přeje Martina Marková

Při listování dubnovým magazínem na mě dýchla nádher-
ná velikonoční atmosféra, spousty voňavých receptů – píši 
voňavých, protože si jen při pohledu na ně dokážu představit 
jejich vůni. A o to víc mne dráždí mnoho krásných dekorací, 
rad a také trošku velikonočních tradic, které nikdy není 
na škodu si znovu připomenout. Mezi recepty na zajíčka, 
bochánek, pečená kuřátka či vajíčkový salát bych už doplnila jen recept na tradiční 
velikonoční nádivku, tzv. hlavičku, bez které si u nás Velikonoce nedokážeme před-
stavit. Přeji všem v redakci veselé Velikonoce a hlavně děkuji za to, že pro nás tento 
báječný časopis připravují. Jídla jsou nejen krásná na pohled a nenáročná na přípra-
vu, ale také krásně naaranžována, nafocena a předkládána v různých smaltovaných 
pekáčcích, měděných hrncích, na starobylých talířích, se stříbrnými příbory, broušený-
mi poháry a doplněna čerstvými, svěžími květinami – zkrátka pastva pro oči.  
Veronika Nová, Domažlice

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

odměníme balíčkem výrobků Albert Quality. Nyní ho získává Veronika Nová.

V příštím čísle, které vychází 4. 6. 2014, najdete:
 cuketové dobroty – nejlepší krkovičku – babiččiny recepty – 10× jinak letní drinky

D O P I S  M Ě S Í C E

Vyhrajte plný košík od Alberta

albert.cz 67



    s polevou    s polevou    s polevou    s polevou    s polevou
Donuty

s příchutí

BANÁN BANÁN

s příchutí

JAHODA 

s příchutí

ČOKOLÁDA 

K dostání ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert. 

s příchutí

s příchutí

BANÁN
s příchutí

BANÁN
s příchutí
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POMŮCKA: 
BIS, KEY, 
KOJO, 
PLAY

NEMOC 
RTU

2. DÍL 
TAJENKY

CESTOVÁNÍ LOV SNÍŽENÝ 
TÓN

STOVKY
VÁHAVÝ 

SOUHLAS
JIHNOUT

IDENTI- 
FIKAČNÍ 
ČÍSLO

JMÉNO 
ŽBIRKY

PYTLÁCKÉ 
NÁSTRAHY

3. DÍL 
TAJENKY

JEDNO- 
MOCNÉ 
SKUPINY 
ETANU

OKRESNÍ 
NÁRODNÍ 
VÝBOR

AMERICKÁ 
LETECKÁ 
SPOLEČ- 

NOST

PATŘÍCÍ 
ANNĚ

OCHOTNO

SLEPIČÍ 
SLABIKA

AFRICKÝ 
PTÁK

PROSTOR

1. DÍL 
TAJENKY

HRÁT 
(ANGL.)

LIKVIDO- 
VATI 

POŽÁR

PŘIVLAST- 
ŇOVACÍ 

ZÁJMENO

OSTNO- 
PLOUTVÁ 

RYBA
IONT

BARVENÍ 
LÁTEK
VELKÁ 
CENA

VLASTNO- 
RUČNÍ 

PODPISY

PŘED- 
LOŽKA

INICIÁLY 
LENDLA
MOŘSKÝ 
KORÝŠ

KUS 
TRÁVNÍKU
KAMERUN. 

ŘEKA

INDONÉS. 
OSTROV

KLÍČ 
(ANGL.)

ZKRATKA 
ABVOLTU

JISKRA 
(SLOVEN.)

TKALCOV- 
SKÉ 

STROJE

ROČNÍ 
OBDOBÍ
BĚLAVÝ 

KOV

VÝTAŽKY 
Z LÉČIVÝCH 

BYLIN

VLASTNÍ 
PRIMÁTŮM

BLANKYT FINSKÉ 
SÍDLO

NEŠTĚSTÍ 
V DOLECH
BALETNÍ 
SUKÉNKA

PRACOVNÍ 
SCHŮZE

DVAKRÁT 
(Z LATINY)

HROB 
(KNIŽ.)

INICIÁLY 
PLUSKALA

MYS

NÁZEV 
HLÁSKY

ČESKÝ 
HEREC

ZNAČKA 
RUBIDIA

VALUTNÍ 
ZKRATKA

SPZ 
JIHLAVY

OPOTŘE- 
BOVAT 
JÍZDOU

HMYZ 
S KROV- 

KAMI
BACILY

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

Obě správně vyřešená sudoku  
(stačí první řádek z každého) 
zašlete do 15. 5. 2014 na adresu:  
ALBERT v kuchyni,  
Ortenovo náměstí 29a,  
170 00 Praha 7, nebo je vyplňte do 
formuláře na www.albert.cz/tajenka.

 Řešení z minulého čísla.

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

Řešení z minula: SBÍREJTE BODY NA NÁDOBÍ JAMIE OLIVER

Puzzle 3 (Hard, difficulty rating 0.60)

6 4 3 5 9 8 1 2 7

5 7 9 4 1 2 3 6 8

1 8 2 7 3 6 5 9 4

9 5 1 2 6 4 7 8 3

3 6 8 9 7 5 2 4 1

7 2 4 1 8 3 9 5 6

8 3 7 6 5 9 4 1 2

2 9 6 3 4 1 8 7 5

4 1 5 8 2 7 6 3 9

Puzzle 4 (Hard, difficulty rating 0.74)

7 9 6 8 2 1 3 4 5

8 5 1 4 7 3 6 2 9

3 4 2 9 6 5 7 1 8

1 6 4 7 3 9 5 8 2

9 8 7 1 5 2 4 6 3

2 3 5 6 4 8 9 7 1

6 2 9 3 1 7 8 5 4

5 7 3 2 8 4 1 9 6

4 1 8 5 9 6 2 3 7

Puzzle 3 (Hard, difficulty rating 0.60)

6 4 3 5 9 8 1 2 7

5 7 9 4 1 2 3 6 8

1 8 2 7 3 6 5 9 4

9 5 1 2 6 4 7 8 3

3 6 8 9 7 5 2 4 1

7 2 4 1 8 3 9 5 6

8 3 7 6 5 9 4 1 2

2 9 6 3 4 1 8 7 5

4 1 5 8 2 7 6 3 9

Puzzle 4 (Hard, difficulty rating 0.74)

7 9 6 8 2 1 3 4 5

8 5 1 4 7 3 6 2 9

3 4 2 9 6 5 7 1 8

1 6 4 7 3 9 5 8 2

9 8 7 1 5 2 4 6 3

2 3 5 6 4 8 9 7 1

6 2 9 3 1 7 8 5 4

5 7 3 2 8 4 1 9 6

4 1 8 5 9 6 2 3 7

Tajenku zašlete do 
15. 5. 2014 na adresu: 
ALBERT v kuchyni, Ortenovo 

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

2

1 7 4 6

5 2 3 7

5 1 7 8 6

8 1 5

4 3 8 1 9

5 6 3 7

1 8 2 4

3

Puzzle 5 (Hard, difficulty rating 0.67)

6 8 9

8 2 5 3

1 4 8

9 2 4

1 7 8 9

2 8 7

5 6 8

5 3 2 8

8 4 3

Puzzle 6 (Hard, difficulty rating 0.75)

2

1 7 4 6

5 2 3 7

5 1 7 8 6

8 1 5

4 3 8 1 9

5 6 3 7

1 8 2 4

3

Puzzle 5 (Hard, difficulty rating 0.67)

6 8 9

8 2 5 3

1 4 8

9 2 4

1 7 8 9

2 8 7

5 6 8

5 3 2 8

8 4 3

Puzzle 6 (Hard, difficulty rating 0.75)
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Zelenina z Polabí,  
pro vás vždy čerstvá  
v prodejnách Albert

G’s marketing Central europe s.r.o. 
Na Brůdku 459, Lysá nad Labem 

www.gs-marketing.cz

GS Marketing_183x111,5.indd   1 14.04.14   13:11

Partneři soutěže

FLORIAN SLAVÍ
20 POCTIVÝCH LET

Soutěž probíhá v období 
od 5.5.2014 do 8.6.2014 

Více na www.florian20let.cz

Soutěž o 5x 
ŠKODA Citigo

F20_183x111.indd   1 28.03.14   9:42



Ke snídani i svačině ... 

SOUTĚŽ

Informace o soutěži na
www.brumikovazviratka.cz
Soutěž trvá od 12. 5. do 30. 6. 2014 nebo do vydání všech dárků.

SBÍREJTE KÓDY   

  A VYHRAJTE

20 000 x 
                       3D PUZZLE

        A 3X ZÁJEZD

DO VÍDEŇSKÉ ZOO
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LIMITOVANÁ EDICE 

JET WHITE 12 PP* 
 

Nyní k výrobníkům SodaStream  
z limitované edice Jak vycvičit draka 2 

DRAČÍ TRUHLA ZDARMA! 
3× sirup 500ml, 3× lahev 1litr 
Dračí truhlu lze i samostatně zakoupit za 699Kč
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SIRUPY 500ml 
 

na přípravu 12 l originální limonády 
Black Dragon Cola Cherry, Dragon Blood Orange, 
Dragon Fire Red Berry, Dragon Potion Apple
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NA 10–12 ŘEZŮ | PŘÍPRAVA: 45 MINUT | 
PEČENÍ: 7–8 MINUT

7 vajec
8 lžic krupicového cukru
2 lžíce slunečnicového oleje
4 lžíce holandského kakaa
10 lžic polohrubé mouky
¼ balíčku prášku do pečiva
máslo na vymazání plechů, 
hrubá mouka na vysypání   
 plechů
Na náplň
125 g másla
4–6 lžic moučkového cukru
2 polotučné tvarohy
1 smetana ke šlehání

Vajíčka vyšlehejte do pěny, 
přidejte cukr a olej a nakonec 
i kakao důkladně promíchané 
s moukou a práškem do pečiva 
a spojte do těsta. Máslem 
vymažte a hrubou moukou vy-
sypte dva plechy o rozměrech 
zhruba 25×35cm a na každý 
dejte polovinu těsta. Pečte při 
180 °C asi 7–8 minut. Upečená 
těsta nechte vychladnout.
Zatím si připravte náplň. 
Máslo vyšlehejte s cukrem, pak 
postupně přidávejte tvaroh 
a nakonec zašlehejte smetanu.
Pak na jeden korpus namažte 
náplň a druhým ho překryjeme. 
Dejte na minimálně 4 hodiny 
chladit do lednice, nejlépe však 
přes noc. Podávejte nakrájené.

Mléčné řezy
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Mléčné řezy budou  
s našimi produkty 
naprosto dokonalé.

albert.cz74

sladká tečka





Nádobí
Jamie Oliver 

Sbírejte body v Albertu 
a získejte výhodně nádobí 

 Jamie Oliver.

 200 Kč nákupu = 1 bod
 už za 4 body uplatněte slevu až 60 %

Images © 2013, Jamie Oliver Enterprises Limited, Photography: David Loftus
Akce platí v prodejnách Albert od 9. 4. 2014 do 29. 7. 2014 nebo do vyčerpání zásob v jednotlivých prodejnách.
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