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Domácí

HAMBURGERY

VYBÍREJTE JEN
TO NEJLEPŠÍ.
A ROZPALTE TO!
Máme široký výběr masa na gril
bez dochucovadel.

úvodník

O jaru ve špajzu
Uklízím si duši a potřebuju k tomu hadr.
Toto jaro jsme se s duší domluvily, že úklid bude radikální. Velkolepý a nekompromisní. Můj muž to poznal ihned. Vstoupil do našeho
padesátimetrového obýváku a viděla jsem mu v očích dobrou náladu.
Stála jsem na štaflích s hadrem v ruce, čistila doběla poličky a on mi
koukal do očí. Pak je sklopil k zemi a utekl. Všechny metry čtvereční
pokrýval obsah našeho špajzu.
Zavřel se do pracovny a vyšel večer, že má hlad. „Hlad?“ Nechápala
jsem, právě jsem rozhodovala zásadní věc: potřebuju pět vanilkových
lusků? Mají záruční lhůtu? A můj muž chtěl večeři!
Dlouho po půlnoci jsem si sedla na židli proti otevřenému špajzu.
Byl nádherný, protože skoro prázdný. Hleděla jsem na něj jako na
happy end romantického filmu. Zrovna takhle dojatou si pamatuju
mámu před jejím špajzem v paneláku. Byl absolutně prázdný. Voněla
z něj dezinfekce a čisté papíry na poličkách. Našla v mouce potemníka a vyhodila všechno. I láhev s octem. Bylo to taky na jaře.
Jaro umí svádět nejen holky s klukama, ale vůbec k novým začátkům. K nim je třeba „čistý stůl.“ Tedy špajz, pro začátek. Zítra budu
pokračovat: vynesu na těch padesát čtverečních metrů všechno
svoje šatstvo. I boty, kabelky, šály. Na jednu hromadu. Chystáme se
s duší taky na knihovnu. Pátého května uspořádám pro celou rodinu
obrovskou hostinu. Na čistý stůl s damaškovým ubrusem a svátečním
porcelánem nanesu pečenou nadívanou krůtu... A budeme vzdávat
díky jaru! Jeho čistotě, pořádku, radosti, kráse a spoustě nového jídla.
Strašně dobrého a čerstvého – zkuste ho najít v tomto magazínu.

FOTO: MAREK BARTOŠ

Moje duše se raduje už teď, když jím spolu listujeme.
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	Sladká tečka
Malinový koláč s mascarpone

Garance se vztahuje
na potraviny, kosmetiku,
drogerii, hygienu a papírové hygienické produkty,
péči o zuby a krmivo pro
zvířata. Z garance na potraviny jsou vyloučeny
alkoholické nápoje, tabákové výrobky a gastro
provozy (restaurace/kavárny). Garance je
platná do 31. 12. 2016. Znění plných pravidel
naleznete na www.albert.cz/garance.
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V průběhu celého
roku uspokojujeme zákazníky
výrobky vynikající kvality.
KVALITA BEZ VÝJIMEK

www.naturechoice-sat.com

EL EJIDO (Almeria) Španělsko

… stačí koupit 12 jakýchkoliv
výrobků Pribináček

Soutěž probíhá od 2. 5. do 31. 5. 2016. Více informací o soutěži naleznete na www.pribinacek.cz

/pribinacek.cz

Lahodná Jogobella
Panna Cotta*,
kterou Italové zbožňují.

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

M7_ZOT_INZ_Jogobella_Panna_Cotta_Albert_183x111,5_CZ_V02.indd 1

11.4.2016 16:21:55

Jak na to?
Kupte jakékoliv 2 ks Krále Sýrů
Jděte na www.kralsyru.cz
Vyhrajte 330x gurmánskou sadu

Soutěž probíhá od 2. 5. do 31. 5. 2016.

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

od pondělí do pátku

Rychle! Ať můžete ven.
Taky míváte na jaře chuť všechno znovu začít, vyzkoušet nové šaty,
uvařit zvláštní jídlo? Právě na vás jsme mysleli, když jsme pro vás
vybírali večeře přesně na míru dnešním dnům.

INU T NA

Tabouleh s rýží a brokolicí

26 Kč
NA

CE

PRO 4 OSOBY | HOTOVÝ ZA 25 MINUT | VELMI SNADNÝ

R

Rýži uvařte podle návodu na obalu.

60 ml citronové šťávy

Nechte ji trochu zchladnout. Zatímco

60 ml extra panenského olivového oleje

se vaří, připravte si zálivku. Prošlehejte

mořská sůl a čerstvě mletý pepř

v misce citronovou šťávu, olivový olej,

350 g brokolice, rozkrájené na růžičky

sůl a pepř. Brokolici v robotu nasekejte

250 g cherry rajčátek, rozpůlených

nadrobno. Přesuňte do větší mísy,

1 malá okurka, nakrájená na tenká kolečka

přidejte rýži a polovinu zálivky z misky,

1 malá červená cibule, nakrájená na tenká

promíchejte. Rozdělte na 4 talíře, navrch
přidejte rajčátka, okurku, cibuli

hrst lístků z hladkolisté petrželky

a petrželku. Pokapte zbývající zálivkou

citron nakrájený na klínky, k podávání

a servírujte.

KCAL - 358 - 18 % | SACHARIDY - 52 g - 19 % | TUKY - 16 g - 23 % | BÍLKOVINY - 8 g - 16 %

albert.cz
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Velmi rychlá večeře, příjemně
ochucená, vám bude chutnat
s krásně sypkou rýží.

Předvařená rýže
Bude vám stačit jen čtrnáct minut, než
se uvaří krásně sypká rýže, kterou
můžete použít jako přílohu nebo
součást jídla, jako je právě
tabouleh.

albert.cz
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od pondělí do pátku

Cuketovo-cizrnové placky

Na velikosti placek
nezáleží, jsou výborné,
ať je vytvarujete do
mini nebo maxi velikosti.

NA 10 PLACEK | HOTOVÉ ZA 30 MINUT | VELMI SNADNÉ

400 g cizrny
1 cuketa, nastrouhaná
1 cibule, nakrájená na tenké plátky
hrst kopru, nasekaného
kůra z ½ citronu, nastrouhaná
50 g hladké mouky
¼ lžičky prášku do pečiva
2 vejce
2 lžíce mléka
sůl a pepř
1 lžíce olivového oleje
citron nakrájený na klínky, k servírování
Cizrnu dobře uvařte podle návodu a slijte.
Vsypte ji do robotu a nahrubo nasekejte, dejte
ji do mísy spolu s cuketou, cibulí, koprem, citronovou kůrou, moukou, práškem do pečiva,
vejci a mlékem, dochuťte solí a pepřem
a smíchejte. Olej rozehřejte ve velké nepřilnavé pánvi na středním plamenu. Postupně
opékejte dozlatova placičky, z každé strany
1–2 minuty. Servírujte s klínky citronu.
KCAL - 178 - 9 % | SACHARIDY - 30 g - 11 %
TUKY - 4 g - 16 % | BÍLKOVINY - 11 g - 21 %

Bio cizrna
Velmi zdravá luštěnina má mnoho využití. Skvělá je jako příloha k masům,
v salátech, polévkách nebo jako
ochucená pasta na pečivo.
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Palačinky s tvarohem, smetanovým
sýrem a borůvkovou omáčkou
PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 30 MINUT | VELMI SNADNÉ

NA PALAČINKY

NA NÁPLŇ

2 vejce

250 g polotučného tvarohu

25–30 g krupicového cukru

250 g smetanového sýru

špetka soli

1–2 lžíce moučkového cukru

240 ml mléka

nastrouhaná kůra z 1 citronu

200 ml vody

60 g másla

190 g hladké mouky

NA BORŮVKOVOU OMÁČKU

50–60 ml oleje

200 g mražených borůvek

máslo na pečení palačinek

krupicový cukr
zakysaná smetana

Ve velké míse prošlehejte vejce, cukr a sůl. Přilijte mléko a vodu, vsypte mouku a prošlehejte do hladkého těsta. Přilijte olej a ještě pořádně prošlehejte. Na
nepřilnavé pánvi opékejte na másle tenké palačinky. Uchovejte je v teple.
Tvaroh, smetanový sýr, cukr a citronovou kůru promíchejte dohladka
v robotu, podle chuti doslaďte cukrem. Borůvky dejte do rendlíku, rozmačkejte je vidličkou, smíchejte s cukrem a nechte je na mírném plamenu chvilku
povařit.
Do středu každé palačinky dejte vrchovatou lžíci náplně, přeložte okraje
a zarolujte je. V tomto okamžiku můžete palačinky dát do ledničky, dokud je
nebudete podávat.
Před podáváním rozehřejte troubu na 150 °C a dejte do ní talíř. Rozehřejte
velkou pánev na středním plamenu. Dejte do ní trochu másla a pánví zakružte, aby se pěkně rozlilo po celém povrchu. Palačinky položte postupně do
pánve „švem“ dolů a minutu opékejte dozlatova. Pak je opatrně otočte
a opečte z druhé strany. Hotové odkládejte na připravený talíř v troubě.
Ozdobte kopečkem zakysané smetany a přelijte borůvkovou omáčkou.
KCAL - 938 - 47 % | SACHARIDY - 73 g - 27 %
TUKY - 61 g - 87 % | BÍLKOVINY - 27 g - 53 %

Sladká večeře, na kterou se
můžete připravit den předem.
Každopádně bude úžasně chutnat.

Polotučný tvaroh
Známý český výrobek, který umíme
zpracovávat na tisíc způsobů. Tvaroh je výborný naslano, ale vítají
ho i milovníci sladkého.

albert.cz
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od pondělí do pátku

Těstoviny carbonara
se žampiony a tymiánem
PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 25 MINUT | SNADNÉ

2 lžíce extra panenského olivového oleje
200 g anglické slaniny

, nakrájené na menší kousky

200 g malých bílých žampionů, očištěných a rozpůlených
100 g krémových žampionů, očištěných a nakrájených
na plátky
4 snítky tymiánu
2 stroužky česneku, oloupané a rozdrcené
mořská sůl a čerstvě mletý pepř
500 g těstovin, například tagliatelle čerstvé
2 vaječné žloutky
125 ml smetany ke šlehání
40 g strouhaného parmazánu

Chytře ochucené těstoviny
vám ze všední večeře vykouzlí
skutečný sváteční zážitek.

Ve velké pánvi rozehřejte na vyšším plamenu olej. Přidejte
slaninu a zhruba 2 minuty ji opékejte. Přidejte houby, tymián, česnek, sůl a pepř a opékejte 6–8 minut dozlatova.
Těstoviny uvařte podle návodu na obalu. Zatímco se vaří,
prošlehejte v misce žloutky, smetanu a parmazán. Těstoviny slijte a schovejte si 125 ml vody, ve které se vařily. Vraťte
je do hrnce. Přidejte vodu, ve které se vařily, a smetanový
mix a jemně promíchejte. Rozdělte na 4 talíře, přidejte
houby se slaninou z pánve a dochuťte podle potřeby solí,
pepřem a extra parmazánem.
KCAL - 907 - 45 % | SACHARIDY - 77 g - 29 %
TUKY - 55 g - 78 % | BÍLKOVINY - 28 g - 55 %

Anglická slanina
Láká už jen vůní, která nezklame, když ji
ochutnáte třeba opraženou. Řezníci
ji vyrábějí z vepřového boku.
Obsahuje 85 % masa.
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Hrášková polévka s koprem a petrželkou
PRO 2 OSOBY | HOTOVÁ ZA 25 MINUT | VELMI SNADNÁ

220 g mraženého hrášku
hrst hladkolisté petržele, nasekané
1 avokádo, oloupané a nakrájené na kousky
2 lžíce nasekaného kopru
1 stroužek česneku
šťáva z jednoho citronu
1 lžíce olivového oleje
360 ml teplé vody
½ lžičky růžové himálajské soli
čerstvě mletý pepř

Opravdový příchod jara
oslavíte s touto lahodnou
polévkou plnou chutí
a vitaminů.

NA OZDOBU
½ avokáda, nakrájeného na kostičky
hrst hrášku
sůl
snítky kopru
Hrášek nechte rozmrazit. Pak ho se všemi
surovinami na polévku kromě soli a pepře
rozmixujte dohladka. Dochuťte solí a pepřem
a polévku ohřejte v rendlíku. Rozdělte do
misek, ozdobte a podávejte.

KCAL - 544 - 27 % | SACHARIDY - 35 g - 13 %

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

TUKY 44 g - 63 % | BÍLKOVINY - 12 g - 23 %

Čerstvý kopr
Kopr je sice naše tradiční bylinka, ale
zase tak často si na ni nevzpomeneme. Přitom se hodí nejen do
omáčky, ale i do salátu
a také na ryby.

albert.cz

15

od nás pro vás

Objevujte s námi
Není pochyb o tom, že právě teď nastal čas táboráků,
grilování, rychlých večeří a malých sladkých potěšení.
Prošli jsme se za vás prodejnami Albert a vybrali pár
produktů, které se vám budou určitě hodit.

Dejte si marinované sledě
ve sladkokyselém nálevu!
Rohlík jako pochoutka

Tentokrát s chutí slaniny

Pohankový rohlík nejen nasytí, ale prospěje

Mezi známé ochucené chipsy přibyla nová

i zdraví. Málem zapomenutá pohanka obsahuje

příchuť - slaninová. Ve správnou chvíli!

spoustu vitaminů a minerálních látek.

Asijská hotovka
Za 4 minuty v mikrovlnce
ochutnáte exotické jídlo

Tyčinky k zakousnutí

Tikka Masala. Kuřecí

Kornspitzy z pekárny Havlík

kousky v jemně ostré

se vám budou hodit ke stude-

omáčce jsou skvělou večeří.

né večeři nebo prostě jen tak.

Grahamový rohlík
Bude chutnat hlavně vyznavačům
zdravé celozrnné mouky.

16
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od nás pro vás
Pokud hledáte kvalitu, tu skutečně
nejvyšší, pak jste na správném
místě. Ochutnejte naši kvalitu bez
kompromisů v RETRO řadě Albert.

Uzeniny na ohni!
Světu vládne grilování, ale zkuste se vrátit
třeba i k obyčejnému ohníčku a klacku
z lísky. Nakrojte pěkně klobásky nebo špekáčky, koukejte do ohně a pak si pochutnejte. Máte z čeho vybírat. Vše najdete
v prodejnách Albert.

RETRO
Párek Extra se sýrem

RETRO
Debrecínská pečeně

Párek je bezpečně geniální vyná-

Měli byste ji mít stále v ledničce.

lez. Dokáže bleskurychle a hodně

Co když přijde návštěva? Co když

chutně zahnat hlad. Párky EXTRA

dostanete chuť na něco opravdu

se sýrem vám v tom určitě pomů-

lahůdkového? „Debrecínka“ obojí

žou. Obsahují 80 % masa a 8 % sýru,

uspokojí. Tato specialita se vyrábí

který párek obohatí o jemnost

z vepřových kotlet bez kosti, které

a přidá další chuť. Regionální výrob-

řezníci srovnají tak, aby hotová

ce z Tišnova ve spolupráci s námi si

pečeně měla typický oválný tvar.

s jeho vývojem dal pořádnou práci

Navíc ji na povrchu obalí sladkou

a zákazníci to umějí ocenit. Patří

paprikou a jemně zaudí.

mezi velmi oblíbené, možná i kvůli

Výrobek obsahuje 94 % masa

přidanému třicetiprocentnímu eida-

a velmi málo soli.

mu. A také přírodnímu skopovému
střívku.

albert.cz
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od nás pro vás

Úžasné
pudinky
Vzpomenete si na dětství

Tyčinky
na zdraví

Skvělá chuť v nejzdra-

a celou jeho atmosféru.

vější podobě: raw, bio,

K výrobě se používá ku-

vegan, se superpotravi-

kuřičný škrob a vanilková

nami, bez lepku, cukru

nebo jahodová příchuť.

a palmového tuku. Ve
3 příchutích dodají i sílu.

Tajemství Milky
Nekončící řada novinek
této legendární značky
obohacuje překvapení,
které rychle objevíte. Jemnost najdete uvnitř!

Kubík s čokoládou
Oblíbené sušenky s Kubíkem
mají novinku: Čoko sušenky!
Z 8 cereálií a s kousky čokolády.

Pečeme lehce
Umíte si představit pečení buchet, koláčů nebo dortů bez kypřicího
prášku do pečiva? Bez jedlé sody, bez vanilkového cukru? Nebo
zavařování bez kyseliny citronové? Bylo by to mnohem složitější.
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JEDLÁ BIO ZVÍŘÁTKA
Kočičky, slepičky a další
jsou upečené ze špaldové
mouky a kakaa. Také
jablečné kačenky se budou
dětem od 1 roku líbit.

od nás pro vás
Hořce výborná!
Svojí jemností vás tahle kvalitní
čokoláda, která se krásně rozplyne
na jazyku, dostane. Ochutnejte první
kousek... nebude vám stačit!

Jahody nebo mini pralinky?
Růžově zabalené slibují mnoho. Novinka
Lindor Jahody a smetana obsahuje bílou
čokoládu a uvnitř kousky jahod. Anebo
Mini Pralinky stejné značky? Krásně zdobené ve 4 barevných variantách?

Krásná i při vaření

Originální a exkluzivní řada

MORAVIAN COLLECTION
Vína, na jejichž výrobu a finalizaci na Moravě osobně a pečlivě dohlížíme. Výběr vína řady MORAVIAN COLLECTION v našich prodejnách je
zároveň setkáním s vysokou kvalitou jednotlivých odrůd, typických
pro danou podoblast, s jejich čitelností a noblesou.
Důkazem je i první významné ocenění zlatou medailí ze světové
soutěže BACCHUS MADRID pro Tramín červený 2013 pozdní sběr!!

FOTO: MAREK BARTOŠ A ARCHIV FIREM, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

Moravská vína mě již velmi dlouho
svou kvalitou okouzlují.
Doufám, že i Vás potěší tato originální
kolekce z prestižních vinařství,
kterou jsme pro Vás vybrali.

Motiv ovoce je přesně ten, který na jaře
oceníte. Rozzáří vám čas u sporáku. Bude
vás zdobit na zástěře, rukavici nebo na
chňapce.

Zlatá medaile
Bacchus Madrid
2016

Martin Pastyřík

Prezident Asociace Sommelierů ČR

Ochutnejte exkluzivní vína
od předních moravských vinařů
z této originální ucelené kolekce,
kterou naleznete pouze v obchodech
Albert. Stojí to za to!

Vlastimil Vávra

Category Manager Wine
a sommelierpro prodejny
Albert v ČR.

albert.cz
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mami, uvař mi

Holky milují

tacos

A těžko se té oblibě divit. Maminka Martina a její dcera Páťa vědí o tomto
tradičním mexickém jídle všechno. Že je vždycky pestré, pokaždé jiné, že placky,
tacos, můžou být z pšeničné, ale lepší jsou z kukuřičné mouky, bývají měkké nebo
tvrdé a tvarují se do placky nebo taky do mušle, tedy jako písmeno U.
A co teprve ty náplně! Divoké jako jsou barvy Mexika.
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Tacos s obalovanou rybou nemůžou zklamat.

Jsou jemně kořeněné a salsa z manga tu jemnost jen
podpoří. Pochutnaly si i kamarádky.

albert.cz
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mami, uvař mi
Tacos s obalovanou rybou
a mangovou salsou

1 žlutá paprika, nakrájená
1 konzerva černých fazolí,
propláchnutých a okapaných

PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 30 MINUT | VELMI SNADNÉ

1 konzerva bílých fazolí
1 konzerva červených fazolí

NA RYBU

hrst koriandrových lístků

400 g filetů z bílé ryby, například tresky

šťáva z 1 limetky

130 g hladké mouky

2 lžíce TACO Seasoning Mix

1 lžička uzené papriky

sůl a pepř

1 lžička sušeného česneku

1 balíček tacos

1 lžička sušené cibule

NA DOKONČENÍ

½ lžičky soli

strouhaný sýr

3 vejce

zelený salát, natrhaný na kousky

120 ml rostlinného oleje

rajčata, nakrájená na plátky

NA SALÁTEK

avokádo, nakrájené na plátky

200 g bílého zelí, nakrájeného na tenké plátky

čerstvý koriandr, nakrájený

šťáva z 1 limetky

zakysaná smetana

NA SALSU
1 mango, oloupané a nakrájené na kostky

V pánvi rozehřejte olej. Přidejte

šťáva z 1 limetky

cibuli, obě papriky a 5 minut opé-

1 malá červená cibule, nakrájená

kejte. Vmíchejte všechny fazole,

K PODÁVÁNÍ

koriandr, limetkovou šťávu a taco

1 balíček kukuřičných tortil ve tvaru U

omáčku. Nechte dobře prohřát,

zakysaná smetana

osolte a opepřete. Tortilly ohřejte

pár limetek, nakrájených na klínky

podle návodu a naplňte je fazolemi. Položte je po dvou na talíř, ozdobte

lístky ze 3 stonků koriandru

V pánvi rozehřejte olej. Mouku smíchejte

sýrem a zeleninou, posypte koriandrem

šťáva z ½ limetky

v misce s kořením, v jiné misce rozšlehejte

a pokapejte smetanou.

sůl a pepř
NA GUACAMOLE

vejce. Filety obalte v mouce, potom ve vajíčku
a znovu v mouce. Pečte je v pánvi 4 minuty
po každé straně dozlatova. Nechte je okapat
na kuchyňském papíru a pak je nakrájejte na

Tacos s hovězím masem
a guacamole

2 zralá avokáda, nakrájená
šťáva z ½ limetky
2 lžíce créme fraiche

menší kousky.
Zelí promíchejte v misce s limetkovou

PRO 6 OSOB | HOTOVÉ ZA 60 MINUT | SNADNÉ

šťávou. V jiné misce promíchejte mango,
limetkovou šťávu a cibuli.

Troubu předehřejte na 180 °C. Olivový olej
rozehřejte v pánvi a zvolna na něm nechte

1 cibule, nakrájená na kostičky

zesklovatět cibuli a obě papriky. Přidejte

1 červená paprika, na kostičky

česnek spolu s paprikou a kmínem a ještě

zakysanou smetanou a přendejte na talíř.

1 zelená paprika, na kostičky

1–2 minuty opékejte. Pak přidejte maso,

Salsu a limetky servírujte v miskách, aby si

1 lžíce olivového oleje

rozdrobte ho vařečkou na drobné kousky

každý mohl připravit tacos podle své chuti.

2 stroužky česneku, nakrájené

a nechte opéct dohněda. Přilijte vývar

Rybími kousky naplňte tortilly, zakápněte

na tenké plátky

Fazolové tacos
PRO 6 OSOB | HOTOVÉ ZA 20 MINUT | VELMI SNADNÉ

špetka papriky

a 45 minut zvolna vařte.
Promíchejte v misce rajčata, cibulku, ko-

1 a ½ lžičky mletého kmínu

riandrové lístky, limetkovou šťávu. Ochuťte

500 g mletého hovězího masa

solí a pepřem.

250 ml hovězího vývaru

Avokáda rozmačkejte v misce vidličkou,

1 balíček tacos (ve tvaru mušle)

zakápněte limetkovou šťávou a jemně smí-

1 lžíce olivového oleje

NA SALSU

chejte s créme fraiche.

½ červené cibule, nakrájené

2 zralá rajčata, nakrájená

1 červená paprika, nakrájená

1 jarní cibulka, oloupaná a nakrájená
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Tacos naplňte mletým masem, navrch
dejte salsu a quacamole.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: YVETA KROUPOVÁ, NÁDOBÍ A OBLEČENÍ ZAPŮJČILY FIRMY: OASIS DECO A C&A

Guacamole má v mexické
kuchyni královskou pozici.
Náplň z hovězího masa si tuto
pochoutku přímo vynucuje.

albert.cz
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Ochutnejte nový čerstvý sýr
Président svěží

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

SUFLÉ
Francouzi znají tenhle skvělý recept už od 18. století
a dali mu výmluvné pojmenování soufflé, což česky
znamená „nafouknutý“ nebo „nadýchaný“. Jak
příznačné! Ohromně si pochutnáte.

Skutečně „nafouknuté“
suflé tentokrát naslano,
které krásně završí chuť
sýru a pepře. Výborné
k bílému vínu.

albert.cz
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5× jinak
1. Sýrové suflé

objemu 250 ml a vysypte cukrem. Směs roz-

Troubu předehřejte na 180 °C. Máslem vy-

dělte do formiček, položte na plech a pečte

mažte větší mělkou zapékací nádobu.

15–17 minut. Zatím připravte čokoládovou

Do hrnce vlijte 5–7 cm vody, vložte pařák a dej-

1 vrchovatá lžíce mouky

omáčku. Čokoládu, smetanu a vanilkový

te na něj brambory. Pod poklicí je pařte doměk-

30 g másla

extrakt zahřejte v rendlíku, až se čokoláda

ka. Pak je rozšťouchejte. V rendlíku rozpusťte

230 ml mléka, ohřátého

rozpustí. Hotové suflé poprašte kakaem

máslo v mléku a teplou směs vmíchejte do

60 g parmazánu, nastrouhaného

a přelijte čokoládovou omáčkou.

brambor, přidejte zakysanou smetanu, lžičku

PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 45 MINUT | SNADNÉ

4 velké vaječné žloutky, prošlehané
5 velkých vaječných bílků
sůl, pepř, kajenský pepř
Mouku, máslo a mléko rozmíchejte do-

soli a pepř. Smíchejte a přesuňte do vymazané

3. Malinové suflé
PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 40 MINUT | SNADNÉ

nádoby. Do ušlehané smetany vmíchejte sýr.
Osolte a opepřete a naneste na brambory. Pečte
30 minut. Vyndejte z trouby, nechte 10 minut
odpočinout, ozdobte pažitkou a podávejte.

hladka a vařte 10 minut. Vmíchejte sýr 

máslo na vymazání formiček

a žloutky. Sundejte z plamene a ještě

300 g mražených malin

chvilku míchejte. Přidejte sůl, pepř a také

2 lžíce citronové šťávy

špetku kajenského pepře. Troubu přede-

55 g krupicového cukru + na vysypání

hřejte na 200 °C. Vymažte máslem nádobu

1 lžíce kukuřičného škrobu

na suflé o objemu 700 ml. Ušlehejte bílky

3 lžíce vody

400 g smetanového sýra

a postupně je vmíchejte do připraveného

5 vaječných bílků

60 g krupicového cukru

základu. Směs přelijte do formy. Pečte, do-

75 g krupicového cukru

60 g másla nakrájeného na 1cm plátky

kud suflé nevyběhne, asi 23–25 minut.

moučkový cukr

6 velkých vaječných žloutků, prošlehaných

5. Japonský suflé cheesecake
PRO 4 OSOBY | HOTOVÝ ZA 2,5 HODINY | PRO ZKUŠENÉ

200 ml smetany ke šlehání
Troubu předehřejte na 180 ºC. 4 zapékací

10 ml citronové šťávy

formičky o objemu 250 ml vymažte máslem

1 lžíce rumu (nemusí být)

a vysypte cukrem a dejte je na plech. Maliny

80 g hladké mouky, prosáté

v rendlíku 3–4 minuty povařte a pak je rozmi-

6 vaječných bílků, vychlazených

2 vaječné žloutky

xujte, přeceďte přes sítko a vraťte do rendlíku.

100 g krupicového cukru

80 ml mléka

Přidejte citronovou šťávu a cukr a míchejte,

3 lžíce meruňkového džemu + 1 lžíce vody

1 lžíce kukuřičného škrobu

až se cukr rozpustí. Zvyšte plamen a přiveďte

1 lžíce holandského kakaa plus trocha

k varu. Přidejte škrob a vodu a ještě minutu

Smetanový sýr, máslo, vejce a šlehačka by

míchejte. Dejte vychladit do lednice. Bílky

měly mít pokojovou teplotu. Dortovou formu

55 g krupicového cukru

šlehejte do sněhu, postupně přidávejte cukr

o průměru 22 cm vymažte máslem a vyložte

40 g tmavé čokolády, nasekané najemno

a vyšlehejte dotuha. Sníh vmíchejte k malino-

pečicím papírem. Obalte ji zespodu aloba-

3 vaječné bílky

vé směsi, rozdělte do připravených formiček

lem, aby neprotékala. Troubu předehřejte na

40 g másla, rozpuštěného

a pečte 12–15 minut. Poprašte cukrem.

160 °C. V robotu smíchejte smetanový sýr

PRO 2 OSOBY | HOTOVÉ ZA 40 MINUT | SNADNÉ

navíc na posypání

1 lžíce krupicového cukru
NA ČOKOLÁDOVOU OMÁČKU
75 g tmavé čokolády, nasekané najemno
60 ml smetany ke šlehání
1 lžička vanilkového extraktu

a cukr, pak přidejte máslo a znovu promí-

4. Suflé z bramborové kaše
PRO 6 OSOB | HOTOVÉ ZA 55 MINUT | SNADNÉ

chejte. Nakonec přidejte žloutky a smetanu,
citronovou šťávu, rum a zpracujte na hladké
těsto. Začněte šlehat bílky a postupně přidávejte cukr, až vznikne tuhý sníh. 1/3 sněhu

máslo na vymazání formy

vmíchejte do těsta. Zbytek sněhu do těsta

Troubu předehřejte na 180 ºC. Žloutky, mléko,

2,2 kg brambor, oloupaných

opatrně vpravte stěrkou. Těsto přelijte do

škrob, kakao a cukr přiveďte k varu. Povařte

60 g másla

formy a zlehka s ní poklepte o pracovní des-

3 minuty, až krém začne houstnout. Přidejte

240 ml mléka

ku. Pečte hodinu na hlubším plechu s 3 cm

čokoládu a ještě 1 minutu vařte, až směs

120 g zakysané smetany

horké vody. Snižte teplotu na 150 ºC a pečte

zhoustne. Přelijte do mísy a dejte na 5 minut

120 g smetanového sýru, pokojové teploty

ještě 30 minut. Vypněte troubu a dort v ní

do lednice. Bílky se špetkou soli vyšlehejte

sůl a pepř

nechte ještě 15 minut stát. Pak ho vyndejte

dotuha. Čokoládovou směs vyndejte z lednice

360 ml smetany ke šlehání

z trouby a nechte vychladnout. V mikrovlnné

a prošlehejte dohladka. Pak do ní vmíchejte

170 g čedaru, nastrouhaného nahrubo

troubě ohřejte meruňkový džem a rozetřete

bílky. Vymažte máslem 2 zapékací formičky o

hrst nasekané pažitky

ho na dort, který před podáváním vychlaďte.
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2. Čokoládové suflé

2.

3.

4.

5.

spolu u stolu

Jak nám chutná

jaro

Hodně nám chutná. To je jasné. Za půl roku pod
střídmým sluncem nám vyhládlo. A úžasné teplo
nám teď dává neodolatelné znamení, že začíná
krásný čas. A ten se tráví skvěle u stolu
plném dárků, které nám jaro vytahuje ze země.
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Salátek z jemně nastrouhaných ředkviček
a taky fenyklu, zalitý výborným
dresinkem - co je víc?
albert.cz
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spolu u stolu

Kuře plné bylinek. Přesně to patří jaru a taky
doprostřed stolu. Zavoní po celé zahradě!

30
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Hrášková polévka
s parmazánovým
krekrem chutná dětem.

albert.cz
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spolu u stolu
Salát s ředkvičkami,
fenyklem a koprem

a nechte několik minut odležet. Podávejte
s vařenými brambory, kaší, nebo zelenino-

Kedlubnové hranolky
se zeleným dipem

vým salátem s pečivem.
PRO 4–6 OSOB | HOTOVÉ ZA 30 MINUT | VELMI SNADNÉ

PRO 4 OSOBY | HOTOVÝ ZA 15 MINUT | VELMI SNADNÝ

1 bulva fenyklu, jen bílá a světle zelená
část

Polévka s parmazánovými
krekry

NA HRANOLKY
900 g kedlubnů, oloupaných
a nakrájených na hranolky

200 g ředkviček
PRO 6 OSOB | HOTOVÁ ZA 20 MINUT | VELMI SNADNÁ

4 lžíce rýžové, cizrnové nebo semolinové

1 lžička soli

1 lžíce olivového oleje

sůl

čerstvě mletý pepř

oříšek másla

řepkový olej na smažení

hrstka kopru, jemně nasekaného

4 jarní cibulky, nakrájené + pár navíc

K OCHUCENÍ

2 lžíce citronové šťávy

mouky (případně více podle potřeby)

5 lžic olivového oleje

k podávání

mleté chilli, mletý kmín, kari koření
nebo paprika

Fenykl a ředkvičky nastrouhejte nejlépe na

1 brambor, nakrájený na malé kostky

mandolíně na co nejslabší plátky. V misce

1,5 l horkého zeleninového vývaru

NA ZELENÝ DIP

prošlehejte citronovou šťávu, olej, sůl, hod-

900 g mraženého hrášku

1 avokádo, oloupané a nakrájené na kousky

ně pepře. Zeleninu dejte do mísy, přelijte

hrst mátových lístků, nasekaných

velká hrst petrželových a koriandrových

zálivkou, zasypte koprem a promíchejte.

tip: Pokud chcete, aby byla zelenina opravdu

hodně křehká a křupavá, namočte ji těsně před

nadrobno

1 jalapeňo paprička, bez semínek

NA PARMAZÁNOVÉ KREKRY

2 stroužky česneku

85 g parmazánu, nastrouhaného najemno

šťáva z ½ limetky

podáváním na chvilku do misky s ledovou vodou
a pár ledovými kostkami.

Pečené kuře s bylinkami

lístků

sůl a pepř

50 ml vody
Olej a máslo rozehřejte v hrnci. Když začne

100 ml olivového oleje

pěnit, vsypte cibulky a brambory. Zvolna

1 lžička soli

opékejte 5 minut. Vlijte vývar, přiveďte

50 g pistáciových oříšků bez slupky

k varu a nechte vařit zhruba 10 minut,
nebo dokud brambory nejsou měkké. Vsyp-

Olej rozehřejte ve velké pánvi. Do mísy

te hrášek, znovu přiveďte k varu a vařte ho

vsypte mouku, osolte ji a přidejte kedlub-

3 minuty. Hrnec sundejte z plamene, pokud

nové hranolky. Protřepte, aby se moukou

1 celé kuře

chcete, přidejte mátové lístky a polévku

rovnoměrně obalily.

svazek bylinek (tymián, pažitka,

rozmixujte, dochuťte solí a pepřem.

PRO 4–6 OSOB | HOTOVÉ ZA 1 HODINU 10 MINUT | VELMI SNADNÉ

petrželka, rozmarýn)

Zatímco se polévka vaří, připravte si

Hranolky po částech opékejte zhruba
5 minut ze všech stran dozlatova. Hotové

2 citrony, nakrájené na osminy

krekry. Rozpalte gril. Plech vyložte pečicím

nechte okapat na kuchyňské utěrce a hned

sůl a pepř

papírem a parmazán na něj nasypte do

posypte kořením podle vašeho výběru,

100 g másla, rozpuštěného

tvaru 6 delších proužků. Grilujte asi 1 mi-

případně dosolte.

1 lžička mleté papriky

nutu, dokud se sýr nerozpustí a je hezky

1 lžička mletého kmínu

zlatavý. Teplé krekry opatrně sundejte z

Všechny suroviny, kromě pistáciových oříš-

Během opékání hranolek si připravte dip.

plechu a nechte vychladnout, aby byly

ků, rozmixujte dohladka. Nakonec přidejte

Rozehřejte troubu na 180 °C. Kuře očistěte,

pevné. Polévku rozdělte do misek, ozdobte

pistáciové oříšky a zpracujte do vyhovující

důkladně osolte a do břišní dutiny vložte

jarní cibulkou, případně mátovými lístky

konzistence.

½ svazku bylinek a citrony. Máslo nechte

a podávejte s parmazánovým krekrem.

změknout, smíchejte ho s druhou polovinou nasekaných bylinek, s paprikou a kmínem. Částí bylinkového másla potřete kuře,
vložte do pekáče, podlijte trochou vody
a dejte péct na hodinu do trouby. Během
pečení kuře potírejte výpekem. Hotové kuře
vyndejte z trouby a ještě horké ho potřete
zbytkem másla. Kuře přikryjte alobalem

32

albert.cz

Kedlubnové hranolky podávejte teplé
s dipem.

Kedlubnové
hranolky pro ostré
muže. Výrazné
koření je promění
v exotickou
pochoutku.

albert.cz
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spolu u stolu

Skoro všechno
v tomto sendviči
s bylinkovou
majonézou
vyrostlo toto jaro.
Jen pro vás!

Placky ze sladkých brambor
jsou příjemná změna.
34
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Nechte se okouzlit
římskými salátky
s vejci naměkko, vše
potopené v zálivce
z modrého sýra.

albert.cz

35

spolu u stolu

PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 40 MINUT | VELMI SNADNÉ

500 g sladkých brambor, oloupaných
a nastrouhaných
3 jarní cibulky, nakrájené najemno
¼ lžičky chilli vloček

120 ml bílého vinného octa

2 hrsti opečených kostiček chleba

2 lžičky cukru

3 římské mini salátky, podélně rozpůlené

1 lžička soli
¼ lžičky čerstvého mletého pepře

V misce prošlehejte dohladka majonézu,

NA SENDVIČE

zakysanou smetanu, podmáslí, mléko, bílý

8 plátků chleba

ocet a pepř. Vmíchejte modrý sýr. Přikryjte

2 zralá avokáda, oloupaná a nakrájená

potravinářskou fólií a odložte do ledničky.

na plátky

Uvařte vejce naměkko a ihned je zchlaď-

2 vejce

8 silnějších plátků mozzarelly

te pod studenou vodou. Po vychladnutí je

2 lžičky soli

4 zelená rajčata, nakrájená na plátky

oloupejte a rozpulte.

mletý pepř

¾ okurky, nakrájené na plátky

1 lžička sezamového oleje

naložené jarní cibulky

a opečte dozlatova a dokřupava slaninu.

4–5 lžic hladké mouky

hrst klíčků či výhonků – mungo, řeřicha

Pak ji nasekejte na kousky. Na servírovací

lžíce bramborového škrobu

pár malých salátových lístků

mísu dejte půlky salátků, na ně rozdělte

rostlinný olej na smažení

slaninu, kostičky chleba a vejce. Přidejte

NA OZDOBU

Všechny suroviny na majonézu, kromě

lístky koriandru, čtvrtky limetek,

citronové šťávy, rozmixujte dohladka. Na-

majonéza a hotová chilli omáčka

konec zašlehejte citronovou šťávu a nechte
chladit v lednici.

Brambory, cibulku, chilli vločky, vajíčko, sůl,

cibulky, ocet, cukr, sůl a pepř. Sklenici

pánvi rozehřejte na středním plamenu olej.

zavřete a nechte cibulky alespoň 10 minut

Do pánve porcujte těsto naběračkou a jejím

naložené, občas protřeste, aby se rozpus-

spodkem z něj vytvarujte placku. Pečte 6–8

tila sůl a cukr. Pokud byste nespotřebovali

minut, opatrně otočte a pečte stejnou dobu

ihned, v lednici vydrží až 1 týden.

drem, limetkou, majonézou a chilli omáčkou.

tip: Abyste snadno otočili placky, položte na

zálivku, osolte, opepřete a podávejte.

Zázvorová limonáda

Do středně velké sklenice s víčkem dejte

pepř a sezamový olej smíchejte v míse. Na

z druhé strany. Podávejte ozdobené korian-

Rozpalte gril nebo grilovací pánev

Plátky chleba na 1 sendvič opečte a oba
potřete silnější vrstvou majonézy. Na stra-

PRO 4–6 OSOB | HOTOVÁ ZA 1 HODINU 10 MINUT | VELMI SNADNÁ

zázvor, velikosti palce, oloupaný,
nakrájený na plátky
2 lžíce třtinového cukru
½ okurky, neoloupaná, nakrájená
na tenká kolečka

nu chleba s majonézou naklaďte avokádo,

šťava ze 2 citronů

mozzarellu, rajče, okurku, nakládané cibul-

hrst mátových lístků

pánev talíř a placku na něj překlopte. Pak ji nechte

ky, klíčky a salát. Přikryjte druhým plátkem

kolečka citronu na ozdobení

sklouznout do pánve a pečte z druhé strany.

chleba (s majonézou dovnitř) a jemně

Zeleninové sendviče
s bylinkovou majonézou
PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 25 MINUT | VELMI SNADNÉ

přitlačte. Sendviče můžete také zabalit do

Zázvor a cukr povařte v ½ l vody. Ostatní

svačinového nebo pečicího papíru, nebo je

ingredience dejte do 1 litru vody, přilijte k

zajistit párátky a rozpůlit.

nim vařený zázvor a vsypte led.

Římský salát s dresinkem
z modrého sýra

NA MAJONÉZU
hrst bazalkových lístků

PRO 6 OSOB | HOTOVÝ ZA 25 MINUT | VELMI SNADNÝ

hrst estragonových lístků
hrst pažitky, nasekané

75 ml majonézy

2 stroužky česneku

75 ml zakysané smetany

2 filátka z ančoviček

60 ml podmáslí

¼ lžičky soli

2 lžíce plnotučného mléka

120 ml majonézy

1 lžička bílého vinného octa

nastrouhaná kůra z ½ citronu

¼ lžičky mletého černého pepře

šťáva z ½ citronu

110 g modrého sýru, rozdrobeného

NA NAKLÁDANÉ JARNÍ CIBULKY

4 vejce pokojové teploty

2 jarní cibulky, nakrájené na kolečka

6 plátků slaniny
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Placky ze sladkých brambor

Inzerce korunni Majova_Albert_183x111,5_02.indd 1

PIZZA BUITONI

Ochutnejte vynikající pizzy BUITONI
pecené v naší kamenné peci.

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

14.4.16 15:28

95 g

95 g

maso měsíce

HAMBURGER
O téhle placce z mletého masa byly sepsány dokonce i souborné dějiny.
Takový fenomén je hamburger, který zaplavil celý svět a vy si ho můžete se
Zdeňkem Pohlreichem udělat doma.

Mimořádně povedená náplň
hamburgeru: s houbami, houbovou
omáčkou a špenátem.
albert.cz
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maso měsíce

Úplná hamburgerová pyramida:
burger, na něm smažená
mozzarella pokapaná pikantní
zálivkou. Úžasné!

40
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Hamburger

Do světa ho v mohutném měřítku
vpustili nejprve v Americe bratři
McDonaldové. Byl přísně
z hovězího masa, což už dneska nikdo
nerespektuje. I tak příbývají finty, jak
udělat nejlepší hamburger: například
maso mlít ve zmraženém mlýnku, aby
tučné kousky zůstaly nerozmělněné.
Nebo do každého přidat kostku ledu,
pak není potřeba na opékání tuk,
masitá placka ho pustí sama.

maso měsíce
Burger s kuřecím masem,
houbami a česnekovou
omáčkou

2 lžíce balzamikového octa
250 g mozzarelly, nakrájené
na 8 koleček
80 g strouhanky s kořením

PRO 4 OSOBY | HOTOVÝ ZA 40 MINUT | SNADNÝ

30 g hladké mouky
40 g parmazánu, strouhaného

4 hamburgerové housky

2 vejce

2 lžíce olivového oleje

sůl, pepř

4 žampiony portobello, nakrájené

¼ lžičky kajenského pepře

na plátky

olivový olej na smažení

sůl a pepř

1 avokádo

6 plátků slaniny, podélně rozpůlených

1 rajče

2 stroužky česneku, nasekané

bazalkové lístky

6 lžic smetany ke šlehání

4 hamburgerové housky, opečené

PRO 4 OSOBY | HOTOVÝ ZA 35 MINUT | SNADNÝ

25–30 g čerstvých špenátových lístků,

Balzamikový ocet a cukr smíchejte v rendlí-

500 g hovězího masa, mletého

2 velká kuřecí prsa s kůží, opečená,

ku a zvolna vařte 8–10 minut, dokud se te-

2 stroužky česneku, nadrcené

kutina nezredukuje na polovinu a připomíná

2 lžíce worchesterské omáčky

sirup. Přelijte do sklenky nebo konvičky

80 ml oblíbeného piva

a odložte stranou.

sůl a pepř

Pivní hamburger

100 g vyzrálého čedaru, nastrouhaného

Rozpalte dvě pánve. Do jedné vlijte
1 a ½ lžíce oleje, do druhé ½ lžíce. Houby

Maso rozdělte na 4 části a vytvarujte

3 lžíce olivového oleje

osolte a opepřete a vhoďte je do první pán-

z nich burgery. Dejte je na talíř, zakápně-

4 plátky slaniny

ve, ve druhé vypečte dozlatova a dokřupava

te balzamikovým octem a nechte chvíli

½ cibule, nakrájené na tenká kolečka

slaninu. Polovinu opečených hub a slaninu

odpočívat.

4 vejce

odložte na talíř a udržujte v teple.
Rozpůlené housky opečte trochu na gri-

Do mísy vsypte strouhanku, parmazán,
sůl, pepř a kajenský pepř a dobře promí-

hrst rukolových lístků
8 plátků červené řepy, upečené
v alobalu v troubě

lu. Pak je rozkrojenou stranou položte do

chejte. V menší misce prošlehejte vejce.

pánve, kde se opékala slanina a nechte je

Plátky mozzarelly nejprve protáhněte roz-

4 plátky sýru, nejlépe čedaru

chvilku péct dozlatova. Pak je dejte na talíř.

šlehanými vejci a pak je důkladně obalte

1 rajče, nakrájené

ve strouhankové směsi.

4 hamburgerové bulky, rozpůlené

Ke zbývajícím houbám v pánvi přidejte
česnek, snižte plamen a chvilku opékejte, pak přidejte smetanu a sýr a přiveďte
k mírnému varu. Nechte probublávat
a začněte připravovat burgery.

Avokádo nakrájejte na kostičky, přidejte
nakrájené rajče, osolte a opepřete.

rajčatová omáčka
majonéza

Gril nebo grilovací pánev rozehřejte
na středním až vyšším plameni. Burgery

Maso dobře promíchejte s česnekem, wor-

z obou stran osolte a opepřete a opečte

chesterem a pivem. Rozdělte ho

opečené houby a plátky kuřete. Přelijte

podle chuti (4–5 minut po každé straně na

na 4 díly a vytvarujte burgery.

smetanovou houbovou omáčkou a navrch

medium rare). Sundejte je z grilu, zakryjte

rozdělte opečenou slaninu. Přiklopte horní

alobalem a nechte je odpočívat, zatímco

cí pánvi 1 lžíci oleje a opečte burgery z obou

polovinou housky a podávejte.

připravíte mozzarellu, avokádo a rajče. Na

stran. Zatímco se pečou, v jiné pánvi rozpal-

oleji opečte plátky mozzarelly dozlatova,

te další lžíci oleje a opečte na něm dozlatova

zhruba 1 minutu po každé straně. Pak

cibuli a slaninu. Přesuňte na kuchyňskou

je odložte na talíř vyložený kuchyňskou

utěrku a nechte odkapat přebytečný tuk.

utěrkou.

Pánev vytřete, dejte do ní poslední lžíci oleje,

Na housky rozdělte špenátové lístky,

Hamburger s mozzarellou
PRO 4 OSOBY | HOTOVÝ ZA 35 MINUT | SNADNÝ

Na rozkrojenou housku dejte směs
z avokáda, položte burger, na něj položte

Na středním plameni rozehřejte v grilova-

rozklepněte vejce a upečte volská oka.
Na každou rozpůlenou housku položte

BALZAMIKOVÁ ZÁLIVKA

pár bazalkových lístků a dva plátky opeče-

pár rukolových lístků, 2 plátky červené řepy,

120 ml balzamikového octa

né mozzarelly. Zakapejte balzamikovou zá-

burger, sýr, slaninu, cibulku, rajče. Navrch

1 lžíce hnědého cukru

livkou a přiklopte horní polovinou housky.

položte volské oko. Pokapejte rajčatovou

NA HAMBURGERY

omáčkou, případně majonézou a přiklopte

450 g hovězího masa, mletého

vrškem housky.
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ochucená a nakrájená na plátky

P ivní hamburger! Z hovězího masa, se
zeleninou, cibulí, slaninou a pečenou
červenou řepou.
albert.cz
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maso měsíce

Grilování je radost, zábava
a výborné jídlo. Zvlášť, když
si ho k ohni přineseme
už připravené.

BURGER S JEHNĚČÍM MASEM
Výjimečně ochucená směs
jehněčího a hovězího masa.

BURGER AMERICANO
Ta pravá chuť amerického
hovězího burgeru.

BURGER PEPPER
Kvalitní hovězí burger
s výraznou chutí pepře.

K burgeru patří originální
bulka, čerstvě upečená
v našich hypermarketech.

BURGER JALAPENO
Říz hovězímu burgeru dávají
pálivé papričky.
44
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KLOBÁSA LANGOLT
Pikantní kořeněný mix jí dal
barvu a skvělou chuť!

BAVORSKÁ KLOBÁSA
Tradiční vepřová klobása
s bylinkami a kořením.

KUŘECÍ FLAMENGO
Vykostěné stehenní řízky
v lehce pikantní marinádě.

VEPŘOVÁ KRKOVICE
BEZ KOSTI GURMÁN
Jemně pikantní, vyvážená chuť.

VEPŘOVÝ BOK BEZ KOSTI
V PIVNÍ MARINÁDĚ
Plátky bůčku s lahodnou příchutí piva.

VEPŘOVÉ MEDAILONKY - ITALIA.
S delikátní chutí sušených rajčat.

KUŘECÍ SET MARENGO
Směs kořeněných kuřecích
kousků na grilovacím tácku.

KUŘECÍ MIX GURMÁN
Jemně pikantní a vyvážená chuť
marinády na kuřecích částech.

it quas
dios minih
Nam uten unti ipsum niam,
minisqu id coremo id
as dere

KUŘECÍ ŠPÍZ
Kuřecí maso na špejli
se zeleninou a špekem.

albert.cz
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RAJČATA
NA STONKU
JUANITA,
AROMATICKÁ
AVELMI SLADKÁ
bab16010_adv_tsjechie_AH_cherrytomaat.indd 1
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Slavnost

sezona

bylinkových
sladkostí

Možná si dovedete představit bylinky
v salátu, v omáčce, na masu... Ale ony
prospívají a sluší i jídlům sladkým. Dezertům
zejména. Vyzkoušejte je, budete mile
překvapeni.

albert.cz
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sezona

Broskvová galetka
s mandlemi vypadá krásně
a přesně tak i chutná.
48
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Pozvěte k pečení děti. Budou
mít radost, že můžou dělat
bábovičky nejen na pískovišti,
ale i v kuchyni.

albert.cz
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sezona

50
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Jahody v mléčné čokoládě
a bazalkovém cukru

Broskvová galetka
s bazalkou a mandlemi

PRO 2–3 OSOBY | HOTOVÉ ZA 45 MINUT | VELMI SNADNÉ

PRO 6–8 OSOB | HOTOVÁ ZA 70 MINUT | SNADNÁ

50 g krupicového cukru

NA GALETKU

hrst čerstvých bazalkových lístků

200 g hladké mouky

170 g kvalitní bílé čokolády, nasekané

2 lžičky prášku do pečiva

1 lžíce kokosového oleje

1 lžíce krupicového cukru

16 velkých, zralých jahod se stopkou

50 g mletých mandlí

vejcem rozšlehaným s trochou vody a posypte ho plátky mandlí. Pečte 40–45 minut
dozlatova. Pokud galetka rychle hnědne,
přikryjte ji alobalem. Po upečení ji posypte
cukrem a ozdobte bazalkovými lístky.

Pomerančové bábovičky
s chia semínky
a rozmarýnem

špetka soli
Nejdříve nasekejte v robotu bazalkové

100 g másla

lístky s cukrem a vyložte plech nebo tác

1 vejce, rozšlehané

pečicím papírem. Nalijte do rendlíku tro-

½ lžičky bílého octa

250 g másla, změklého

chu vody a přiveďte ji k mírnému varu. Na

60–100 ml mléka

220 g krupicového cukru

rendlík posaďte mísu, dejte do ní čokoládu

hrst mandlových lupínků

1 lžička vanilkového extraktu

a kokosový olej a za občasného míchání

1 vejce + trocha vody na potření

3 vejce, pokojové teploty

nechte rozpustit. Mísu sundejte z lázně.

NA NÁPLŇ

300 g hladké mouky

Jahodu chyťte za stopku a do poloviny ji

hrst čerstvých bazalkových lístků

2 a ½ lžičky prášku do pečiva

namočte do čokolády. Posypte ji trochou

1 a ½ lžíce škrobu

1 lžíce černých chia semínek

bazalkového cukru a opatrně položte na

1 a ½ lžíce krupicového cukru

½ lžičky jemně nasekaných

připravený plech. Dejte na půl hodiny

špetka soli

		rozmarýnových lístků

chladit do lednice, aby čokoláda ztuhla,

3 velké, zralé broskve, nakrájené

1 lžíce jemně nastrouhané

a podávejte.

na 0,5cm plátky
moučkový cukr a bazalkové lístky
na ozdobu

PRO 8–10 OSOB | HOTOVÉ ZA 50 MINUT | SNADNÉ

pomerančové kůry
125 ml pomerančového džusu
180 ml mléka
kousek másla a hrubá mouka

Smíchejte mouku, prášek do pečiva, mleté

na vysypání formy

mandle, cukr a sůl. Utřete v robotu nebo

NA POMERANČOVOU POLEVU

ručně vejce s máslem do hladké pěny. Pak

320 g moučkového cukru

přilijte ocet a polovinu vody a znovu rozmí-

2 lžíce pomerančového džusu

chejte. Postupně přidávejte směs mouky

pár lístků rozmarýnu

s práškem do pečiva, mandlemi, cukrem

Můžete mu říkat koláč,
bábovka, buchta nebo
dort. V každém případě
si buďte jistí, že všem
bude chutnat
a překvapí, jak
bylinka umí být sladká
a z obyčejné buchty
udělá neobyčejnou.

a solí. Nakonec přilijte zbylé mléko a pro-

Troubu předehřejte na 160 °C. Máslo, cukr

míchejte v těsto.

a vanilkový extrakt zpracujte v robotu na

Těsto vyklopte na pracovní desku a ještě

hladký světlý krém. Rozklepněte vejce,

trochu propracujte rukama. Zabalte ho do

každé dobře zašlehejte. Přidejte mouku,

fólie a dejte na 30 minut odpočinout do

prášek do pečiva, chia semínka, rozmarýn,

lednice.

pomerančovou kůru, džus a mléko a zpra-

V mixéru zpracujte několika pulzy bazal-

cujte těsto. Vlijte do vymazaných a vy-

ku, škrob, cukr a sůl. V bazalkové směsi

sypaných bábovičkových forem a pečte

obalte plátky čerstvých nebo kompotových

30 minut, až zezlátnou. Otestujte špejlí,

broskví.

pokud na ní neulpí drobečky, jsou dobře

Troubu rozehřejte na 200 °C. Zchladlé

pečené. Nechte bábovičky pár minut

těsto vyválejte na pomoučněné pracovní

odpočinout ve formách, pak je vyklopte

ploše na kulatou placku – nemusí být úpl-

a nechte vychladnout.

ně perfektní. Položte ji na plech vyložený

Moučkový cukr a pomerančový džus

pečicím papírem. Do středu placky naklaď-

prošlehejte dohladka v misce, polevou

te mátové broskve a okraje těsta přeložte

přelijte bábovičky a ozdobte rozmarýnem.

směrem dovnitř, přes ovoce. Okraj potřete
albert.cz
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sezona
Citronová buchta
s tymiánovou polevou

Nádherně barevný dort vám připomene
všechno, co se právě v přírodě děje...
tedy se zelená a voní čerstvou sezonou.
Až se do něj zakousnete, pocítíte tu
svěžest jako jemné jarní pohlazení.

PRO 6–8 OSOB | HOTOVÁ ZA 60 MINUT | VELMI SNADNÁ

NA BUCHTU
2 vejce
60 ml rostlinného oleje
nastrouhaná kůra z 1 citronu
60 ml citronové šťávy
1 lžička vanilkové esence
280 g řeckého jogurtu
2 lžíce tymiánových lístků

Mátový dort

260 g hladké mouky
2 lžičky prášku do pečiva

V míse smíchejte všechny suché suroviny na těsto, v menší misce prošlehejte
vychladlé mátové mléko, olej, vanilkový

PRO 8 OSOB | HOTOVÝ ZA 80 MINUT | SNADNÝ

NA CITRONOVÝ SIRUP

extrakt a vejce. Obsah mísy přelijte k suchému mixu, vmíchejte teplou vodu. Těsto

nastrouhaná kůra a šťáva ze 2 citronů

NA TĚSTO

vlijte do připravených forem

100 g krupicového cukru

8 čerstvých mátových lístků

a pečte 25–30 minut. Špejlí vyzkoušejte,

NA TYMIÁNOVÝ CUKR

280 ml plnotučného mléka

zda jsou korpusy upečené, neměly by na ní

2 lžíce tymiánových lístků + snítky

350 g krupicového cukru

ulpívat drobečky.

na ozdobu
50 g krupicového cukru

225 g hladké mouky
90 g kakaového prášku
1 a ½ lžičky prášku do pečiva

Nechte chladnout 10 minut ve formách,
pak korpusy vyklopte na mřížku.
Připravte krém. Mátové lístky rozmačkej-

Troubu předehřejte na 180 °C. Suroviny

1 a ½ lžičky sody

te v rendlíku a přidejte máslo. Zvolna

na buchtu kromě mouky a prášku do

1 a ½ lžičky soli

zahřívejte 15 minut na nízkém plamenu,

pečiva dejte do velké mísy a promíchejte.

120 ml řepkového oleje

občas promíchejte. Vyndejte mátové lístky

Pak vmíchejte mouku a prášek do pečiva.

1 lžička vanilkového extraktu

a máslo přendejte do velké mísy a posaďte

Těsto nalijte do vymazané a pečicím

2 velká vejce

na ledové kostky, aby zchladlo, a elektric-

papírem vyložené dortové nebo bábovko-

180 ml teplé vody

kým šlehačem šlehejte, až bude máslo

vé formy o průměru 20 cm a pečte 45–50

NA MÁTOVÝ KRÉM

světlé a nadýchané, postupně zašlehávejte

minut. Vyndejte z trouby, nechte buchtu

8 čerstvých mátových lístků

cukr a sůl.

ještě 10 minut odpočívat ve formě a pak

460 g másla

ji vyklopte.

kostky ledu

povrch vychladlých korpusů. Naneste vyšší

500 g moučkového cukru

vrstvu krému navrch jednoho korpusu, na

citronový sirup. Citronovou šťávu, cukr

větší špetka soli

něj posaďte druhý. Pomocí stěrky nan-

a 2 lžíce vody v rendlíku na mírném

NA DOKONČENÍ

este tenkou vrstvu krému na celý dort.

plamenu přiveďte k varu a míchejte,

zelené potravinářské barvivo

Přesuňte ho do lednice nebo do mrazáku,

Zatímco se buchta peče, připravte si

Pokud je potřeba, zarovnejte nožem

aby základní vrstva krému ztuhla. Zbylý

dokud se cukr nerozpustí. Nechte zhruba
3 minuty zvolna probublávat, až sirup

Troubu předehřejte na 180 °C. Dvě dor-

krém rozdělte do čtyř misek a tři obarvěte

začne houstnout. Pak vmíchejte citrono-

tové formy o průměru 20 cm vymažte

zeleným barvivem tak, abyste získali škálu

vou kůru. Vršek buchty hustě propíchejte

tukem a vyložte pečicím papírem.

odstínů od světlé po nejtmavší. Neobar-

špejlí a přelijte polovinou sirupu. Ten se

Rozmačkané mátové lístky dejte do

veným krémem naplňte cukrářský pytlík

do těsta hezky vsákne. Chvíli počkejte

rendlíku a přilijte mléko. Přiveďte zvolna

s velkou hubičkou

a nalijte druhou polovinu sirupu.

k varu, ztlumte plamen a nechte mírně

a naneste ho na vršek dortu, pokud vám

vařit zhruba 15 minut, občas promíchej-

zbyde, i po obvodu. Postupně plňte pytlík

tlučte, dokud tymián nepustí trochu ole-

te. Stáhněte z plamene, vylovte mátové

jednotlivými odstíny od nejsvětlejší po

je. Buchtu posypte tymiánovým cukrem

lístky a odměřte 240 ml mléka. Zbytek

nejtmavší a nanášejte krém po obvodu

a ozdobte snítkami tymiánu.

i s lístky vyhoďte.

dortu. Každou vrstvu uhlaďte stěrkou.

Tymiánové lístky s cukrem v hmoždíři
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FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA DVOŘÁČKOVÁ
NÁDOBÍ ZAPŮJČILY FIRMY: WEDGWOOD STORE, SUPERSTORE OC DBK 4. PATRO

250 g krupicového cukru

Radost pro radost. Uvidíte, že má smysl hrát si
s krásnými jídly, myslet u toho na všechny, kteří je
ochutnají a budou překvapeni, jak úžasně se vám
povedly.

albert.cz
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sezona

Dobře známý
kopr. Nemusí být
jen v koprovce.
Výborný je
k rybě.
Pažitka voní
a chutná po
cibuli, ale její
zvláštní jemnost
je lákavá.

Hladkolistá
petrželka má
výraznější
chuť než její
kudrnatá sestra.

Léčba chutí a vůní

Koriandr patří exotické
kuchyni, ale zkuste jeho
zvláštní chuť třeba i do
českých polévek.

Každá bylinka má své nesporné léčivé účinky.
Vzpomeneme si na všechny, když nás něco bolí. Bylinky ale
léčí i preventivně – už jen tím, jak voní a chutnají.
Máta sluší
italské kuchyni,
ale i dezertům.

Meduňka umí zklidnit,
potěšit a také úžasně
prospět jídlům.

Oblíbená petrželka
kudrnka chutná,
voní a zdobí.

Rozmarýn je nenahraditelný
svou chutí a vůní na maso,
zvěřinu, ale i do salátů
nebo pomazánek.
54
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K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

novinka

PEACH

ORIGINAL

FOREST
FRUIT

MILK
& TEA

ACAI
& ARONIA

HIBISCUS
& RED TEA

když Dita P.

Když Dita P.

… musí mít své pesto

Od té krásné chvíle, kdy jsem v Itálii poprvé ucítila a ochutnala nejlepší
pesto na světě, musím ho mít. Originální bazalku nahrazuju i jinými
bylinkami a doma máme pořád co jíst. Rychle, zdravě a strašně dobře.

Z obyčejných špaget
udělá pesto z medvědího
česneku hotový zázrak.
56
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když Dita P.

Můžete si vybrat:
Snídaně? Večeře?
Pohoštění? To všechno
splní chléb s pestem
z bazalky, špenátu
a kešu oříšků.

Rozehřeju grilovací pánev nebo venkovní
gril. Než se rozehřeje, připravím si pesto.
Kopr, bazalku, pažitku, parmazán, olivový
olej, sůl a pepř umixuju najemno.
Každý plátek chleba z obou stran lehce
pomažu olivovým olejem a opeču dokřupava. Trvá to asi minutu z každé strany.
Cherry rajčátka navléknu na grilovací jehlu, lehce pomažu olivovým olejem
a opékám, až jsou puchýřkaté a hodně
opečené.
Chleby pokladu natrhanou mozzarellou,
ozdobím rajčátky a koprovým pestem.

Pesto z bazalky, špenátu
a kešu ořechů

Pesto z medvědího česneku

Brusketa s koprovým
pestem

45 g kešu ořechů
60 g baby špenátu
2 velké hrsti bazalkových lístků
1 lžíce citronové šťávy

NA 250 ML PESTA | HOTOVÉ ZA 10 MINUT | VELMI SNADNÉ
PRO 4–6 OSOB | HOTOVÁ ZA 20 MINUT | VELMI SNADNÁ

100 ml olivového oleje

sůl a čerstvě namletý pepř
180 ml olivového oleje

3 velké hrsti medvědího česneku

6 plátků chleba

K PODÁVANÍ

velká hrst piniových oříšků

olivový olej + na pomazání chlebů a špízů

4 plátky chleba

1 lžíce citronové šťávy

600 g cherry rajčátek

200 g feta sýru

3 lžíce parmazánu, nastrouhaného 		

250 g mozzarelly

4–8 plátků prošuta

najemno

NA KOPROVÉ PESTO

lžička soli

hrst koprových výhonků

Ořechy, špenát, bazalku, citronovou šťávu,

špagety k podávání

hrst bazalkových lístků

sůl a pepř rozmixuju najemno. Postupně

1 lžíce pažitky, nasekané

pomalu přilévám olivový olej a mixuju, až

Olivový olej, medvědí česnek, piniové oříš-

20 g parmazánu, nastrouhaného najemno

se krásně vstřebá.

ky, citronovou šťávu, parmazán a sůl umi-

80 ml extra panenského olivového oleje

Pesto z bazalky, špenátu a kešu ořechů

xuju dohladka. Pesto z medvědího česneku

sůl a čerstvě mletý pepř

všem a mě taky chutná na opečeném chle-

je skvělé třeba s domácími špagetami.
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bu s feta sýrem a prošutem.

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

NA 500 ML PESTA | HOTOVÉ ZA 10 MINUT | VELMI SNADNÉ

Základem pesta je vždycky bazalka

a olivový olej. Ale klasiku můžete obměnit, když
přidáte například kopr a grilovaná rajčátka.

albert.cz

59

reportáž

Tam, kde klíčí vůně
Ucítím to už zdaleka. Bylinkový ráj o sobě poslal zprávu vůní. Mámivou a rozmanitou.
A posílá ji pořád. V supermoderním skleníku v Suchohrdlech u Miroslavi na
Znojemsku neznají střídání ročních období. Je tu prostě stále sezona. I teď na jaře.
by mohl ublížit přírodě. Ve skleníku máme stálou teplotu a o tu se

na vlastní oči a nechce se mi věřit. Všude něco ros-

postará bioplynová stanice společnosti Renergie. Vlastně o všechnu

te. Tedy něco! Bylinky v nejrůznějších fázích růstu,

elektrickou energii, kterou skleník potřebuje.“ Poslouchám a nedá

klíčí skoro před očima. Ještěže mám průvodce,

mi aspoň se nedotknout krásně zelených lístů bazalky.

sympaticky upovídaného obchodníka firmy Bylinky, pana Jakuba

„Nebojte se, klidně si utrhněte a ochutnejte! Ta je, co?“ Je prostě

Křiváka. Cítím, že má firmu rád. Mluví o ní jako o svém dobrém

úžasná. A hned dostávám horu informací, jak v tomto mimořád-

příteli.

ném skleníku nepoužívají pesticidy a bylinky zalévají filtrovanou

Teprve pět let

dešťovou vodou, která má kvalitou hodně blízko k vodě pitné.
Všechno je tu tak dokonalé, že hledám potencionální průšvih: Co

Za pár měsíců, přesně letos v říjnu, tady nejspíš upečou bylinkový

by se stalo, kdyby bioplynová stanice klekla? Pan Křivák smečuje:

dort a rozsvítí na něm čtyři svíčky, protože před čtyřmi lety z tohoto

„Nic. Jsme připraveni na všechno. O teplo ve skleníku by se postaral

skleníku odcestovala za svými zákazníky první sklizeň bylinek.

záložní plynový kotel, elektřinu by vyráběl naftový generátor

To už za sebou měla firma rok velkých příprav. Stavěl se koncept

a máme i náhradní zdroj vody z artézské studně nebo z obecního

velmi ohleduplný k přírodě a ke zdraví člověka. Od pana Křiváka

vodovodu.“ Nechytla jsem se a mám z toho radost. To kvůli těm

se dozvídám jen zdánlivě složitý systém produkce: „Děláme

rostlinkám, kterých tu pěstují v květináči nebo řezané formě ma-

maximum pro to, aby z naší výroby odešlo minimum odpadu, který

gických třináct druhů: bazalku, pažitku, petržel kadeřavou i hlad-
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FOTO: ARCHIV FIRMY

M

ohutný skleník obsadil celý jeden hektar. Vidím to

kolistou, mátu, koriandr, tymián, meduňku, majoránku, oregano,

a půl hektarech. A to vše zvládnout se 45 pracovníky, kteří sem

libeček, šalvěj a rozmarýn.

dojíždějí z blízkého okolí. Je jasné, že rukama by všechno nezvládli.

Slyšet trávu růst?
V tom věčném létě pod skleněnou střechou slyším jen jemné, těžko

Vše řídí a bedlivě kontroluje počítačový systém, který nastavuje
teplotu, osvětlení, vlhkost, zavlažování i dávkování živin.

identifikovatelné ševelení. Pár lidí s obratnýma rukama. O všechno,

Skandinávský vítr

co si dovedete představit při pěstování bylinek, se tu stará pouhých

Firma Bylinky při svém založení neriskovala. Čerpala z letitých

45 lidí. Tedy včetně „kancelářských“. To proto by tu mohla být

zkušeností švédské rodinné společnosti SPISA Group založené

„slyšet tráva růst“.

v 80. letech minulého století. Ta je největším evropským výrobcem

A to odtud ročně vypraví za námi zákazníky až čtyři miliony

čerstvých bylinek v květináčích. České Bylinky jsou její dceřinou

bylinkových květináčů a k tomu svazky řezaných bylinek. Úspěch

společností, podobně fungují skleníky ve Velké Británii, Polsku,

firmy Bylinky rostou doslova jako z vody: každý rok zvyšují výrobu,

Portugalsku. To všechno je dobré znát a vědět, ale co jsou tahle

letost čekají růst o celou třetinu. Může za to náš obrovský zájem

fakta proti kráse, ve které jsem se ocitla. Proti jemnému ševelení,

o kvalitní a čerstvé potraviny? O jejich dobrou chuť a vůni? Nepo-

pocitu ladu a klidu, který se odtud šíří až k nám domů. Otočím se

chybuju o tom. Ani o budoucnosti firmy, která už teď ví, že v bu-

a vidím, že právě sypou semínka do připraveného substrátu. Nic

doucnosti bude pěstovat bylinky nikoliv na jednom, ale na třech

nekončí, vše začíná.

Většinu bylinek pěstují ve skleníku
ze semínek, jen mátu a rozmarýn
řízkují. Semínka firma nakupuje
z celého světa.

FOTO: ARCHIV FIRMY

První část „života“ si užívají bylinky
v klíčicí místnosti, kde mají teplo
a vlhko. Naklíčené se pak stěhují
do skleníkové haly.
Na pulty prodejen se dostávají
bylinky naprosto čerstvé ve svazcích
nebo květináčcích. Pokud je chcete
uchovat co nejdéle, zalévejte je zdola, počkejte, až se napijí, pak vodu
z misky vylijte. A mají rády slunce!
albert.cz
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kuP nescafé classic
a

Vyhraj 222 x

rozesmátý den

Akce platí při zakoupení
1x nescafé classic crema 200 g
nebo 1x nescafé classic 200 g

Pro každého naVíc

Povídky

dárek ke stažení online

Audio povídky

Termín soutěže: 1. 5. – 31. 5. 2016

www.rozesmatyden.cz

Video scénky

napsali jste

Rejstřík

ěsíce

dop is m

Hlavní jídla

Jídlo má magickou moc. Mám slabost pro časopisy o vaření, občas si nějaký koupím.

Burger s kuřecím masem, houbami
a česnekovou omáčkou

Dneska, kdy den nestál za nic, jsem dostala od maminky Albert v kuchyni.

Cuketovo-cizrnové placky

A najednou všechny problémy zmizely a já se těšila mezi saláty, dipy, pomazánka-

Fazolové tacos

mi, variantami mého oblíbeného brownies. Každé jídlo, které mě zaujalo, je snadné,
dostupné, barevné a potěší nejen žaludek, ale i duši. Těším se na další vydání, už
nebudu vybírat mezi časopisy v trafice, ale půjdu najisto do Alberta.
Jana z Jablonce nad Nisou

22

Hamburger s mozzarellou

dobrotou na světě. A nemusela být k tomu

se stále dá něco zlepšovat. Byly to králičí

ani hořčice. V dětství si člověk všímá kou-

řízečky s bylinkovou majonézou. Přes patnáct

zelných věcí a detailů, jako zrnek kmínu

let dostávám od tchána domácího králíka.

v krajíčku chleba a kousků dužiny z citro-

Upravovala jsem ho již jako svíčkovou, čínu,

nu, které plavaly v octové láhvi. Škoda, že

na zelenině, celá smažená stehna nebo přední
pacičky. Ale nikdy mě nenapadlo vykostit

42

Pečené kuře s bylinkami

32

Pesto z medvědího česneku

58

Pivní hamburger

42

Suflé z bramborové kaše

26

Tabouleh s rýží a brokolicí

Vaše dubnové číslo Albertu mi dokázalo, že

42
12

10

Tacos s hovězím masem a guacamole

22

Tacos s obalovanou rybou a mangovou salsou

22

Těstoviny carbonara se žampiony a tymiánem

14

Polévky
Hrášková polévka s koprem a petrželkou
Polévka s parmazánovými krekry

15

32

Sladká jídla, dezerty a nápoje
Broskvová galetka s bazalkou a mandlemi

51

Citronová buchta s tymiánovou polevou

52

jsem o mém nejlepším gurmánském zá-

Čokoládové suflé

26

žitku nestačila dědovi říct. Byl by určitě

Jahody v mléčné čokoládě a bazalkovém cukru

51

králičí stehna a usmažit je jako řízek. Děti si

rád. A také bych mu moc ráda uvařila

Japonský suflé cheescake

26

oběd pochvalovaly, vždy jim vadilo, že králík

něco podle vašeho Albert magazínu... Je

Malinové suflé

26

má kosti. Ale vaše králičí řízečky byly oprav-

opravdu skvělý – stejně jako moje dětství.

du nadýchané, jemné a šťavnaté.

Marie Ilievová

Malinový koláč s mascarpone

74

Mátový dort

52

Palačinky s tvarohem, smetanovým sýrem
a borůvkovou omáčkou

Alena Paulusová

13

Pomerančové bábovičky s chia semínky

S dubnovým číslem jste mi kápli do

a rozmarýnem

51

Zázvorová limonáda

36

Jako malou mě vzal děda jednou do lesa pod

noty. Jak přichází jaro, dostávám strašnou

širák. Pečlivě ukládal do batohu nožík-rybič-

chuť na zeleninu, takže „salátové vydání“

ku, půl pecínku křupavého chleba, 5 kous-

přišlo jako na zavolanou. Jsem půl roku

ků špekáčků, krabičku cigaret a láhev od octa

mamina, a tak si obě s dcerou dopřáváme

plnou vody s cukrem a citronem. Ještě teď,

zeleninu. Takže Ceasar salát s vločkovými

když zavřu oči, vidím, jak nám maminka

krutony byl pro mě jako „nebe v hubě“

s tátou a babičkou mávají z chaty od zápraží.

a moje dcera spokojeně papala svoje cuke-

Placky ze sladkých brambor

A taky slyším, jak děda spiklenecky pronáší:

tové pyré. Buďte stále tak dobří.

Pesto z bazalky, špenátu a kešu ořechů

„Tak, teď budeme mít, Maruško, konečně

S. Šírová

Sýrové suflé

klid!“ Pro mne byl na osmkrát nakrojený
špekáček s připálenými špičkami tou nejlepší

Saláty
Římský salát s dresinkem z modrého sýra 
Salát s ředkvičkami, fenyklem a koprem

36

32

Malá jídla a přílohy
Brusketa s koprovým pestem

58

Kedlubnové hranolky se zeleným dipem

32

36
58

26

Zeleninové sendviče s bylinkovou majonézou

36

– vegetariánské

VYHRAJTE PLNÝ KOŠÍK OD ALBERTA
Své názory, tipy a postřehy posílejte na adresu: ALBERT v kuchyni, Ortenovo náměstí 29a,
170 00 Praha 7, nebo na e-mail: albert.redakce@gmail.com. Nejzajímavější dopis
odměníme balíčkem výrobků Albert Quality. Tentokrát ho získává Jana z Jablonce n. N.

V příštím čísle, které vychází 8. 6. 2016, najdete: 5× jinak avokádo – U táboráku - Zdravé muffiny
albert.cz
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LEŽÉRNÍ FRANCOUZSKÁ VÍNA

*DOPORUČENÉ SERVÍROVÁNÍ. RCS : B 482 283 694 – Avril 2016

JSOU DNES
TO PRAVÉ *

NADMĚRNÁ KONZUMACE ALKOHOLU JE ŠKODLIVÁ PRO VAŠE ZDRAVÍ. PIJTE ZODPOVĚDNĚ.

HLEDÁ SE

GRILEMAN

HLAVNÍ CENA ZÁJEZD DO AMERIKY PRO 2 LIDI
V HODNOTĚ

150.000

KUP SI LÁĎŮV DVOURUČÁK

ˇ
PRIPRAV
Z NĚJ SVŮJ OBLÍBENÝ BURGR
A POŠLI NÁM JEHO FOTO A RECEPT

WWW.LADAGRILEMAN.CZ
Na tomto webu najdeš pravidla soutěže
Termín trvání soutěže: 2.5. – 29.5.2016

ZKUS VYCHYTÁVKY
LáDi Grilemana
ČILI (CHILLI)

ŠPEKÁČKY
540g

69 -,
90

ZA BALENÍ

ECHT

BÍLÝ WURST
300g
90

59 -,
ZA BALENÍ

Platnost cen: 4.5.2016 - 31.5.2016
´ prodejnách Albert supermarket a Albert hypermarket
K dostání ve vybranych

MEGA SOUTĚŽ

křížovka
JMÉNO
KOMIKA
HARDYHO

2. DÍL
TAJENKY

ČIDLO
ZRAKU

KOPIE

DOMÁCKY
ERIKA

PREZENT

INICIÁLY
REŽISÉRA
TROŠKY

POSLEDNÍ
ROŽMBERK

ČLUN
(Z ANGL.)

KTERÁŽTO

PRACÍ
PRÁŠEK

OHLAS

DOMÁCKY
BORIS

CHŇAP

TUHÝ
PAPÍR
RUSKÝ
SOUHLAS

DALMATSKÉ VÍNO
CITOSL.
OPOVRŽENÍ

CIZÍ
ŽENSKÉ
JMÉNO

AVŠAK

VNITŘNÍ
DUŠEVNÍ
OČISTA

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

4 4

ZAVÝSKNUTÍ

5 5

9 9
1 1

SKLÁT

6 68 82 2

NEDOPLATEK

1. DÍL
TAJENKY

UČINIT
VOLNÝM

4 4

2 2

5 5

2 2

2 2

1 1

6 6

3 3

9 9

1 1

STYL
HUDBY

8 8

NÁPOJ

JEZDCE
OTĚŽEMI

8 8

2 27 7

3 3 OBYTNÝ

5 5

ČESKÝ
BÁSNÍK
(JOSEF)
PYTEL
ZNAČKA
ELEKTRONVOLTU

4
4UMYVADLO

7
6 6POLYNÉSKÝ
5 5ZÁSAH 7 PROVÁDĚTI
9 9

KARETNÍ
HRA

7 78 81 1

2 2
8 8

7 7

3 31 1

MODEL
FORDU
UŘKNUTÍ
(NÁŘEČ.)

45 5
4 ANGLICKY
„MĚSÍC“
PROMOČNÍ
SÍŇ

TATRANSKÝ
PARK

8 8

3 3

ČÁST
ATLASU

6 6

Puzzle
26 (Medium,
difficulty
rating
0.48)
Puzzle
26 (Medium,
difficulty
rating
0.48)
VÝZVA
Tajenku zašlete do 15. 5. 2016 na adresu:
K ZASTAVENÍ
ALBERT v kuchyni, Ortenovo náměstí 29a,
6 63do3formuláře
4 45 5
170 00 Praha 7, nebo ji vyplňte
na www.albert.cz/tajenka. Vylosovaný
HESLA
7 poukázku na jednorázový
luštitel7obdrží
nákup v síti prodejen Albert v hodnotě
4 4 z minulého
1 1 čísla 8
9 9
300 Kč. Výherkyní
je 86 6 SVAZEK
PRUTŮ
Vlasta Stavinohová z Přínova.
K BITÍ

9 9

PŘÍVĚS
INICIÁLY
STRAUSSE

5 57 7

LOV
ZNAČKA
ASTATU

4 4

SOUHLAS

5 5

TAMTEN

3 3

LATINSKÝ
ZÁPOR

1 1

TAMTA

1 13 3

ZNAČKA
BERYLLIA

3. DÍL
TAJENKY

ODVĚTVÍ
ČÁST
ELEKTRICKÉHO
MOTORU

DĚJSTVÍ

POMŮCKA:
ARET,
OPOL,
OUŘK

NIKOLI!

Řešení z minulého čísla: ALBERT SLAVÍ DVACÁTÉ PÁTÉ NAROZENINY.

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

7 7

3 3
3 3
9 9

7 78 8

9 96 61 1
8 8

7 7

2 2

9 9

7 7

9 9

8 8

6 6

4 4

5 5

2 2

7 7

5 5

2 2

7 72 21 1
7 7

1 13 3
8 8

2 2

6 6

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

5 5

3 3
5 5

4 4

8 81 1
4 4

4 4
5 5

1 16 6
3 3

3 3

7 75 5

SUDOKU

9 9

Do každého políčka vepište jednu číslici
od 1 do 9 tak, aby se číslice neopakovaly
v žádném řádku, sloupci ani v žádném
z devíti vyznačených menších čtverců. Obě
správně vyřešená sudoku (stačí první
řádek z každého) zašlete do 15. 5. 2016
na adresu: ALBERT v kuchyni, Ortenovo
náměstí 29a, 170 00 Praha 7, nebo je vyplňte
do formuláře na www.albert.cz/tajenka.

5 56 6
9 9
4 42 2

6 6

7 7
8 8

3 3

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

1

3 3

41 24 72 37 93 59 65 86 8

5 35 93 19 61 86 28 72 47
7

9 91 1

Vylosovaný luštitel obou sudoku obdrží poukázku na jednorázový nákup v síti prodejen Albert
v hodnotě 300 Kč. Výherkyní z minulého čísla je Miluše Budková z Hrabišína. Zasláním tajenky
nebo řešení sudoku dáváte souhlas se zpracováním svých údajů pro marketingové účely.

4

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

PuzzlePuzzle
27 (Mediu
27 (M

9 89 18 61 36 23 42 54 75 7

7

7

3

2 82 38 43

27 62 46 94 59 85 18 31

67 16 21

67 86 28 52 45 94 39 13 1

5 45 34 13 71 87 68 26 92 9

4 54 95 69

3 13 41 94 89 68 76 27 52 5

2 72 57 35 63 96 19 41 84 8

8 28 42 94

8 98 59 35 73 27 12 41 64 6

1

5 95 79 87

2 72 67 46 14 51 35 83 98 9

3 93 49 24 82 18 71 67 56 5

4 54 35 63 96 79 87 18 21

8 18 21 72 57 45 94 39 63 6

6 16 51 35

4 34 93 89 28 62 56 75 17

3 73 27 12

2

9 29 72 87 48 14 61 56 35 3
6 86 18 51 25 32 43 94 79 7

1

6 56 75 97 19 31 23 82 48 4

Řešení
z minulého
87 48 64 56
15 31 23 92 9 čísla.
4 24

PuzzlePuzzle
28 (Medium,
28 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.56)0.56)

7

61 86 58 45 74 37 93 29 2

PuzzlePuzzle
29 (Medium,
29 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.54) 0.54)

1

31 63 56

9 49 84 78

PuzzlePuzzle
30 (Mediu
30 (M

92 69 36 53 75 87 18 1

2 12 31 53

91 39 83 28 72 57 65 46 4

6 76 37 13 21 82 58 45 94 9

5 65 96 19

5 65 26 32 43 94 19 81 78 7

8 58 15 41 74 97 69 36 23 2

7

1

65 6

47 84 38

6

albert.cz
5 15 81 38
93 29 42 74 67

6 76 17 21 32 53 95 49 84 8

9 69 26 72 87 48 34 13 51

5

3 83 18 71

4 24 82 18 91 69 76 37 53 5

7

37 43 54 65 16 91 29 82 8

9 59 75 27

2 52 95 49 14 81 68 76 37

3 43 54 25 12 61 86 98 79 7

6 36 23 42

9 39 53 75 87 48 24 12 61

3

4 24 62 96

POŘÁDNÁ
FOTBALOVÁ
JÍZDA
OFICIÁLNÍ PARTNEŘI MISTROVSTVÍ EVROPY VE FOTBALE UEFA EURO
2016™ POŘÁDAJÍ SOUTĚŽ O SKVĚLÉ CENY. POJĎTE JE S NÁMI POZNAT.
JSOU TO SVĚTOVÉ FIRMY COCA-COLA a AUTOMOBILKA KIA.

VYHRAJ

3x VŮZ
KUP NÁPOJE
COCA-COLA, FANTA
NEBO SPRITE,
SCHOVEJ SI ÚČTENKU
A POŠLI SMS.

etak_ahold.indd 1

Více na www.fotbalovajizda.cz

Firmy Coca-Cola i KIA pro vás, zákazníky Alberta, přiipravily unikátní soutěž o 3 vozy KIA. Soutěž bude
22.04.16 12:19

probíhat ve všech hypermarketech a supermarketech Albert. Nakupte jakékoliv balení či příchuť nápoje Coca-Cola,
Coca-Cola Zero, Fanta nebo Sprite, schovejte si účtenku, zašlete SMS a pak správně odpovězte na soutěžní otázku. Za
první správnou odpověď se dostanete do druhého soutěžního kola, kde na vás čeká kreativní úkol, který bude následně
odtajněn. Textové zprávy posílejte od 18. května do 21. června 2016. Vyhlášení výherců proběhne do 10 dnů od ukončení
soutěže. Na 3 výherce čeká nová KIA Sportage, bestseller značky KIA cee´d a KIA Picanto.
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Všichni ji známe. Coca-Cola je
nejznámější značkou světa.

Coca-Cola podporuje sport velmi dlouho.

Vyrábí stejnojmenný nejprodávanější

1974 a evropský pohár od roku 1988. Po-

nealkoholický nápoj v dějinách naší

drobné informace o nejznámějším výrobci

planety. The Coca-Cola Company vyrábí

nealkoholických nápojů a o jednotlivých

svůj legendární nápoj od roku 1886. Kro-

produktech najdete na www.coca-cola.cz.

Světové mistrovství ve fotbale od roku

mě nápoje Coca-Cola se prodává i široká
škála jiných nápojů. Mezi nejznámější
patří Fanta, Sprite, a Cappy.

KIA MOTORS patří mezi
5 největších automobilek světa.
KIA je nejstarší jihokorejská automobilka.
Proslavila ji i bezkonkurenční sedmiletá
záruka, kterou poskytuje na své vozy.
Skvělou pozici buduje i na českém trhu,
kde má 60 autorizovaných prodejních a
servisních míst a patří zde mezi 6 nejprodávanějších značek osobních automobilů.
KIA se ve sportu angažuje dlouho. Vedle
hlavního partnerství s tenisovým grandslamovým turnajem Australian Open, je partnerem tenisty Rafaela Nadala. Od roku 2007 je
oficiálním automobilovým partnerem FIFA.

KIA ročně vyrábí přes 3 miliony automobilů
v 5 zemích světa. Vozy KIA jsou prodávány
a servisovány v 180 státech. Automobilka
zaměstnává kolem 50 000 zaměstnanců
a vykazuje roční obrat 45 miliard dolarů. Další
informace o automobilce KIA a jednotlivých
vozech najdete na www.kia.com.

ŽIJEŠ FOTBALEM, FANDÍŠ A VÍŠ, ŽE ŠTĚSTÍ
PŘEJE PŘIPRAVENÝM? PAK STAČÍ MÁLO
A STANE SE MALÝ ZÁZRAK!
albert.cz
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inzerat albert_Q.indd 1
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Tvrdý sýr HEROLD se vyrábí v jihlavské mlékárně Moravia Lacto, ležící v čistém prostředí Českomoravské vrchoviny.
Impulzem zrození sýru HEROLD byl sen našich sýrařských mistrů dát naší zemi poctivý český tvrdý sýr s originální chutí.

www.moravialacto.cz

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

V

KTERY SPATNY

FANOUSEK
V

JSI, KDYZ MAS
V

V

HLAD?

®SNICKERS IS A REGISTERED TRADEMARK. ©MARS 2015

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

ČESKÝ VÝROBEK
S GARANCÍ
KVALITY...

Naše produkty najdete ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

Kaiserka natural
a
Kaiserka multicereální
takto chutná
poctivé pecivo
z prvotrídních
surovin.

www.profrost.cz

Venus_Swirl_inzerce_Albert_183x115,5_CZ_06.indd 1

11.4.2016 14:35:40

183x111,5 SOUTEZ HYUNDAI.indd 1

11.04.16 14:51

sladká tečka

Maminčin dezert
Lehounký a svěží dezert, který určitě
udělá radost každé mamince
ke Dni matek.

Malinový koláč s mascarpone
PRO 8–10 OSOB | HOTOVÝ ZA 2 HODINY | VELMI SNADNÝ

NA KOLÁČ
225 g hladké mouky, prosáté
125 g másla, studeného, nakrájeného na kousky
80 g moučkového cukru, prosátého
3 žloutky
2 lžičky vanilkového extraktu
1 lžíce ledové vody
NA NÁPLŇ
500 g mascarpone
2 lžičky citronové kůry, jemně nastrouhané

Těsto jako
z čerstvých
máslových
sušenek
úžasně zvláční
náplň a také
ovoce. Maliny
klidně příště
vystřídejte
jahodami nebo
borůvkami.

80 g moučkového cukru, prosátého + na posypání
300 g čerstvých malin
Mouku, máslo a cukr zpracujte v robotu na
jemnou drobenku. Přidejte žloutky, vanilkový
extrakt a vodu a míchejte, dokud se nespojí
v těsto. Vyklopte ho na moukou poprášenou
pracovní plochu a propracujte rukama. Těsto
zabalte do fólie a dejte na hodinu do ledničky.
Troubu předehřejte na 180 °C. Těsto rozválejte mezi dvěma potravinářskými fóliemi na
3 mm silný obdélník. Formu na srnčí hřbet
o rozměrech 33 × 9 cm lehce vymažte tukem
a vyložte pečicím papírem. Těsto přeneste do
formy, zarovnejte okraje a těsto na dně propíce. Na vychladlé těsto ve formě položte pečicí
papír a nasypte „závaží“ – třeba suchý hrách
nebo fazole. Pečte 10 minut, pak odstraňte
zátěž a pečte ještě 10 minut. Zatímco se těsto
peče, připravte si náplň. Mascarpone, citronovou kůru a cukr smíchejte v misce. Naneste
na vychladlý korpus, vyjměte koláč z formy,
posypte čerstvými malinami a pocukrujte.
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FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

chejte vidličkou. Dejte na 30 minut do ledni-

Získejte hokejovou sklenici

a nákup za 5000 Kč

KUPTE 20X A ZÍSKEJTE
1 OKAMŽITÁ ODMĚNA

HOKEJOVÁ SKLENICE NA INFORMACÍCH
DO VYDÁNÍ ZÁSOB
Úplná pravidla naleznete na www.pilsner-urquell.cz/albert.
Akce platí od 9. 5. DO 17. 5. nebo do vydání zásob.

2

NÁKUP V HODNOTĚ
AŽ 5 000 KČ

REGISTRUJTE SE NA WEBU
WWW.PILSNER-URQUELL.CZ/ALBERT

