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Záleží nám na tom,
abyste jedli lépe,
naši milí čtenáři. A proto je zde další číslo Albert magazínu.
I v této mimořádné době se snažíme, abyste měli co nejvíce
inspirativních receptů, stejně jako čerstvých ingrediencí
v našich obchodech. Co Vás čeká v květnovém vydání?
Určitě se doma nudit nebudete. Rozjeďte s prvními teplými
slunečnými dny také grilovací sezonu. Tentokrát jsou na rožni
steaky: šťavnaté, barevné, plné chuti s recepty, které voní Jižní
Amerikou. Na rozkvetlých zahradách a terasách zůstanete také
u Sladké tečky, protože kdy jindy než teď uspořádat sladkou
zahradní slavnost jen pro sebe. Vanilkový dort s jahodami nebo
roláda s nektarinkami nenechají nikoho ve špatné náladě.
Nezapomeňte také na skutečně zdravé a plnohodnotné
potraviny, protože jen na vašem nákupním košíku záleží, co
svému tělu dopřejete. V Albertu je najdete například pod
značkou Nature’s Promise, jež nabízí spoustu bojovníků,
kteří vám pomohou zvýšit imunitu. Snadné recepty na každý
den, z několika surovin a plné zdravé jarní zeleniny, najdete
v rubrice Recepty na každý den a výborný oběd nebo večeři
máte hotové do půl hodiny.
V Albertu se objevila Perla. Jde o novou kávu jedinečných
chutí, kterou najdete exkluzivně pouze v prodejnách Albert.
Kolumbie, Keňa, Brazílie nebo Neapol, to je jen několik
vybraných míst, která můžete objevit díky Perle ve svém šálku
kávy nyní každé ráno.
Mamma mia! A pokud máte někdy pocit, že už je to u vás
skutečně ˝italská domácnost“, tak si jednoduše uvařte
těstoviny. Díky Martinu Dvořákovi, který je mistrem italské
kuchyně, to zvládnete hravě a můžete zapojit celou rodinu.
Na závěr Vám všem, naši milí zákazníci,
přejeme především pevné zdraví.

Váš Albert

MK ČR E 7161 © Albert Česká republika
ISSN 1211-1422
Tiskové chyby vyhrazeny.
Jakékoliv nakládání s obsahem magazínu Albert
u vás v kuchyni, jeho publikování, přebírání
nebo jiné formy šíření jsou bez písemného
souhlasu vydavatele zakázány.

Sdílejte s námi:
@albertceskarepublika
#albertmagazin
www.albert.cz/magazin-albert
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INSPIRACE

JAK NA
TĚSTOVINY

Radí šéfkuchař Martin

Plněné

Velmi malé

Krátké ploché

Zakroucené

Extra krátké

Krátké

Dlouhé

Všichni nyní trávíme více času
doma, a tak není nad to, využít
čas a zlepšit své kulinářské
dovednosti. Proto jsme si
tentokrát do redakce přizvali
odborníka na slovo vzatého –
šéfkuchaře Martina Dvořáka
z italské restaurace La Bottega
Bistroteka, abychom se společně
nechali inspirovat kouzlem
italských omáček a těstovin.

Martine, čím vás
uchvátila italská kuchyně?
Baví mě nejvíce to, že je jednoduchá a přitom
tak skvělá, co se týče chutí.
Nejde o nic složitého a přitom vykouzlíte
úžasné jídlo. Navíc sama Itálie je krásná země
plná výtečných surovin. Italové si navíc jídlo
dokážou užít. Zasednou ke stolu většinou celá
rodina, mají spoustu chodů a stráví společně
u dobrého jídla třeba celý večer. Tím bychom
se u nás mohli určitě více inspirovat.

OMÁČKY:
Linguine

Pappardelle

Fettuccine

Špagety

Tagliatelle

OMÁČKY:
Penne

Rigatoni

Rotelle

Boloňská, houbové,
zeleninové

VHODNÉ:
Chifferini

Fusilli

Farfalle

Maltagliati

Cavatappi

Creste di gallo

Orzo

Pipe rigate

Lasagne

Do polévek,
zapékání, zeleninovým
omáčkám

Tortellini

Stelline

Ravioli

min

5-8
min

Doba
varu

JAK SPRÁVNĚ VAŘIT TĚSTOVINY:

8-13

3. Těstoviny během varu míchejte
pouze dřevěnou vařečkou nebo
vidličkou.

POUŽITÍ:

4-5

OMÁČKY:

15-18

4. Zda jsou těstoviny hotové,
zjistíte s pomocí vidličky. Pokud
jdou hranou lehce překrojit,
jsou hotové. U špaget můžete
navíc kontrolovat jejich konce.
Vidíte-li na nich bílou tečku, jsou
ještě nedovařené.

Pesto, ragú,
rajčatová, zeleninová,
sýrovokrémová

min

min

Ragú, máslové,
krémové

min

min

Testoviny:
ˇ
tipy a t iky

2. Špagety vložte do vody
technikou víru – lehce je
zatočte, aby vytvořily tvar
podobný víru. Ostatní těstoviny
vsypte do vody najednou, aby
se vařily všechny stejně dlouho.

OMÁČKY:

min

8-10

1. Hrnec naplňte studenou
vodou do ¾. Přiveďte k varu
a osolte 1 polévkovou lžící soli
na 1 litr vody. Používejte pouze
kuchyňskou sůl.

9-12

Boloňská,
rajčatová se zeleninou,
zeleninové

Alfabetti

Cannelloni

Boloňská, bylinkové,
sýrové, s mořskými plody,
olejovočesnekové

OMÁČKY:

Do polévek

Coccioline

9-15

CO ZNAMENÁ AL DENTE?
Al dente znamená doslova příprava
„na skus“. Jsou-li těstoviny uvařené
al dente, měli byste při skousnutí
cítit mírný odpor ve středové části,
a určitě by tak neměly být rozvařené.

7

INSPIRACE

MARINARA
Základní rajčatová omáčka
SUROVINY:
6 lžic olivového oleje
1 větší cibule
2 stroužky česneku
1 lžíce sušené bazalky
1 lžička sušeného oregana
800 g krájených rajčat v konzervě
140 g rajského protlaku
sůl, pepř
1 lžíce cukru
500 g špaget Albert
1 hrst čerstvé bazalky
40 g strouhaného parmazánu

POSTUP:
1. Na oleji osmahněte
dosklovata najemno
pokrájenou cibulku a česnek.
2. Vsypte sušenou bazalku
s oreganem, promíchejte
a vlijte rajčata. Konzervy
vypláchněte trochou vody
a přilijte do pánve. Přidejte
protlak, osolte, opepřete
a oslaďte. Vařte na mírném
ohni 15 minut.

4

porce

25
min

VEGET

3. Špagety uvařte dle návodu
al dente (na skus). Odeberte
1 naběračku vody z těstovin
a přimíchejte k omáčce.
Zbytek vody slijte a scezené
těstoviny vmíchejte do
omáčky.
4. Špagety namotejte na větší
vidlici a vložte do hlubokého
talíře. Servírujte s omáčkou,
lístky čerstvé bazalky
a parmazánem.

JAK NA NEPLÝTVÁNÍ?
Udělejte si zásoby
Omáčka marinara je základem pro
mnoho dalších italských receptů s rajčaty.
Ideální je navařit si ji ve větším množství
a buď ji zamrazit, nebo zavařit na pozdější
rychlé použití. Pokud pěstujete rajčata
a máte jich v létě přebytek, je tato omáčka
skvělým způsobem, jak je zpracovat.
Čerstvá rajčata však vařte déle, alespoň
hodinu, a omáčku následně propasírujte.
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CAVATAPPI
à la arrabbiata
4

porce

25
min

VEGET

Omáčka arrabbiata je
pikantnější verze marinary.
Říká se, že vznikla z pomsty
italské ženy svému manželovi.
Aby ho potrestala, přidala do
omáčky více česneku a k tomu
ostré chilli.

SUROVINY:
6 lžic olivového oleje
1 červená chilli
paprička
1 žlutá chilli paprička
3 stroužky česneku
1 lžíce sušené bazalky
800 g krájených
loupaných rajčat
140 g rajského
protlaku
sůl, pepř
500 g těstovin
cavatappi Albert
1 hrst petrželky

POSTUP:
1. Na mírném ohni
rozehřejte v pánvi
olej. Vsypte nadrobno
pokrájené chilli a plátky
oloupaného česneku.
Restujte 1 minutu
a vsypte bazalku.
Promíchejte.
2. Přidejte rajčata, konzervy
vypláchněte trochou
vody a přilijte do pánve.
Přidejte protlak, osolte

a opepřete. Vařte na
mírném ohni 15 minut.
3. Mezitím uvařte těstoviny
dle návodu na obalu
al dente. Odeberte
1 naběračku vody
z těstovin a vmíchejte
ji do omáčky. Zbytek
těstovin sceďte a přidejte
k omáčce.
4. Podávejte posypané
nasekanou čerstvou
petrželkou.
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FARFALLE
s bazalkovým
pestem
4

porce

10

15

min

VEGET

SUROVINY:
500 g těstovin farfalle Albert
sůl
100 ml panenského
olivového oleje

POSTUP:
1. Těstoviny uvařte ve
vroucí osolené vodě dle
návodu.
2. Mezitím do vyšší nádoby
vlijte polovinu množství
oleje, vsypte bazalku,
50 g nastrouhaného
parmazánu, česnek,

5 hrstí bazalky
100 g parmazánu
1 stroužek česneku
5 g piniových oříšků

piniové oříšky a sůl.
Rozmixujte tyčovým
mixérem. Postupně
přilévejte zbylý olej
a dále mixujte.
3. Těstoviny slijte
a vmíchejte pesto.
Podávejte posypané
parmazánem.

INSPIRACE

BAZALKOVÉ
PESTO
220
g

10
min

VEGET

1.

2.

Jak na pesto?
SUROVINY:
100 g parmazánu
1 stroužek česneku
5 g piniových oříšků

100 ml olivového oleje
5 hrstí bazalky
sůl, pepř

POSTUP:
1. Připravte si všechny suroviny
potřebné k výrobě pesta,
ať je máte ihned po ruce.
Z kuchyňského náčiní budete
potřebovat tyčový mixér nebo
malý robot.
2. Sýr najemno nastrouhejte,
česnek oloupejte a piniové
oříšky můžete pro zvýraznění
aroma nasucho opražit v pánvi,
ale není to nutné.

3. Do nádoby vhodné k mixování
vlijte polovinu množství oleje,
vložte všechny ostatní suroviny,
lehce přisolte a opepřete. Sýr
je také slaný, proto není třeba
mnoho solit.
4. Obsah nádoby rozmixujte
dohladka a poté pomalu za
stálého mixování vlijte zbylý olej.
5. Hotové pesto přelijte do
skleničky a uchovávejte v chladu.

Tip Martina Dvořáka:
Pesta si připravte větší
množství a po 3 lžících
zamrazte, budete tak
mít vždy po ruce pesto
na 1 porci těstovin.
K zamražení použijte
malé sáčky nebo formu
na kostky ledu.

3.

4.
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PENNE
s kuřecím ragú
4

porce

50
min

POSTUP:
1. O
 solené a opepřené kuřecí maso
opečte zprudka na oleji v pánvi.
Vyjměte.
2. D
 o rozehřáté pánve vsypte
nadrobno pokrájenou cibuli,
rozmělněný česnek a očištěnou,
na kostičky pokrájenou zeleninu.
Osolte a restujte 5 minut.
3. V
 míchejte protlak, nakrájené olivy,
zasypte lístky rozmarýnu a vraťte
maso. Podlijte vínem a nechte
odpařit. Podlijte bujonem, zmírněte
plamen a duste 30 minut.
4. P
 atnáct minut před koncem dušení
masa uvařte penne dle návodu na
obalu al dente. Po uvaření slijte.
5. M
 aso opatrně vyjměte z omáčky,
pomocí vidliček natrhejte
na kousky a vraťte nazpět.
Promíchejte s těstovinami
a podávejte ozdobené rozpůlenými
kapary, posypané parmazánem
a petrželkou.
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SUROVINY:
sůl, pepř
500 g kuřecích stehenních řízků
2 cibule
3 stroužky česneku
150 g celeru
150 g mrkve
140 g rajského protlaku

100 g černých oliv bez pecek
2 snítky čerstvého rozmarýnu
200 ml bílého vína
300 ml kuřecího bujonu
400 g penne Albert
40 g kaparů velkých se stonkem
40 g strouhaného parmazánu
1 hrst čerstvé petrželky

INSPIRACE

CANNELLONI
plněné jarní
zeleninkou
2

porce

50
min

+2

hod
na vykapání
ricotty

SUROVINY:
250 g ricotty
100 g hladké mouky
2 vejce
sůl
3 lžíce olivového oleje
1 jarní cibulka
1 mrkev

VEGET

15 g baby špenátu
5 g másla
30 g parmazánu
150 ml rajčatové
passaty
1 snítka čerstvého
tymiánu

POSTUP:
1. Ricottu vložte do cedníku nad misku vhodné
velikosti a nechte při pokojové teplotě
2 hodiny vykapat.
2. Mouku smíchejte s 1 vejcem, špetkou soli
a 1 lžičkou oleje. Vypracujte v hladké těsto,
zabalte do fólie a vložte do lednice.
3. Jarní cibulku nakrájejte najemno, oloupanou
mrkev nastrouhejte a špenát nasekejte
nahrubo. V pánvi na másle zpěňte cibulku
s mrkví, osolte a promíchejte se špenátem.
Ve středním hrnci přiveďte k varu osolenou
vodu.
4. Z druhého vejce oddělte žloutek od bílku. Ve
větší míse promíchejte ricottu se zeleninou,
lžící nastrouhaného parmazánu a žloutkem.
Odložte do lednice.
5. Těsto vyválejte na tenký plát a vykrojte z něj
7 cm široký a 40 cm dlouhý obdélníkový
pruh, který vložte na 20 vteřin do vroucí vody.
Vyjměte a nechte vychladnout.
6. Do zapékací misky vlijte olivový olej,
rajčatovou passatu a nechte stranou.
7. Spařené těsto nakrájejte na 4 díly. Na každý
naneste k jednomu kraji podélně 3 lžíce
ricottovozeleninové směsi a zarolujte do
válečku. Spojem dolů vložte do zapékací
misky s omáčkou, posypte parmazánem
a pečte v troubě předehřáté na 180 °C
15 minut dozlatova.
8. Podávejte ozdobené čerstvým tymiánem.

Cannelloni je možné
nejprve zarolovat do trubičky
a následně naplnit ricottovou
směsí pomocí cukrářského
sáčku.
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INSPIRACE

K přípravě receptu lze
použít také sušené
tagliatelle, pouze se
prodlouží doba varu
o 7 minut.

TAGLIATELLE
s citronovou
omáčkou
a krevetami
4

porce

14

15

min

SUROVINY:
500 g mražených krevet
1 cuketa
sůl
1 lžíce olivového oleje
400 g domácích tagliatelle
15 g másla
2 stroužky česneku
¼ lžičky bílého pepře
150 ml bílého vína
1 citron

POSTUP:
1. Krevety vyjměte z mrazáku a nechte při pokojové
teplotě povolit.
2. Omytou cuketu naškrábejte podélně škrabkou
na 5 mm široké nudle.
3. Ve větším hrnci přiveďte k varu osolenou vodu
s olivovým olejem. Vsypte těstoviny s cuketovými
nudlemi a vařte 3 minuty. Jednu naběračku vody
z těstovin dejte stranou a zbytek slijte.
4. V hluboké pánvi nechte rozpustit máslo, vsypte
na plátky pokrájený česnek a 1 minutu restujte.
Přidejte krevety, osolte, opepřete a opékejte další
2 minuty. Podlijte bílým vínem a nechte odpařit.
Zakapejte citronovou šťávou, podlijte vodou
z těstovin a přidejte zbytek másla.
5. Vmíchejte těstoviny s cuketou a můžete podávat.

INSPIRACE

1.

DOMÁCÍ TĚSTOVINY
TAGLIATELLE
4

porce

40
min

+24

hod
sušení

SUROVINY:
700 g hladké mouky
5 vajec

2.

VEGET

sůl
1 lžíce olivového oleje

POSTUP:
1. Půl kila mouky vsypte na vál
a uprostřed udělejte důlek. Vejce
vyklepněte do středně velké nádoby
a vlijte do připraveného důlku.
2. Přidejte špetku soli a vlijte olej.
3. Rukama pomalu zpracovávejte
hladké pružné těsto. Zabalte do fólie
a vložte na 30 minut do lednice.
4. Na pomoučeném vále vyválejte
z těsta co nejtenčí plát. Pokud
vlastníte strojek na těstoviny,
použijte jej.

5. Těsto neustále zasypávejte moukou,
aby se nelepilo. Když je vyválené,
10 cm od okraje je přehněte
směrem do středu, opět přehněte
a takto pokračujte, až je celé
poskládáte. Těsto rozkrájejte na
přibližně 7 mm široké proužky.
6. Po nakrájení je ihned rozbalte, opět
zasypte moukou a po 6 až 10 kusech
smotejte do kruhu. Nechte 24 hodin
proschnout. Uchovávejte ve
skleněné nádobě.

3.

4.

Pokud si chcete
připravit
těstoviny
k sušení, je
dobré smíchat
hladkou mouku
se semolinovou,
těsto lépe
vysuší.

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

6.

5.

albert.cz/videorecepty
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NOVINKY

NOVÉ
TĚSTOVINY
Právě v Albertu
Inspirovala vás rubrika
o těstovinách? Tak nezapomeňte
ochutnat také nové druhy, které
se právě objevily na regálech
v Albertu.

FARFALLE
Albert

Semolinové
těstoviny je
dobré vařit
na skus.
Doporučujeme
je také do
salátů.
16

ˇ
Semolinové testoviny
Albe t
Jsou vyrobeny ze 100% semoliny, což je kvalitní mouka ze speciálně
pěstované tvrdé pšenice (Triticum durum). Ta zaručuje, že se vaše
těstoviny ani při překročení doby varu nerozvaří. Těstoviny ze semoliny
jsou kvalitnější, chutnější, mají krásnou barvu a i po uvaření si dlouho
uchovávají svou pevnou strukturu. Mají také vyšší nutriční hodnotu,
která je dána vyšším podílem minerálů, bílkovin, vlákniny a vitaminů,
především skupiny B.

CAVATAPPI
Albert

PENNE
Albert
FUSILLI
Albert

„JSME TU NOVÉ“

NOVINKY

JAK SI
PŘIROZENĚ
ZVÝŠIT
IMUNITU

Nezapomeňte v této době na
skutečně zdravé a plnohodnotné
potraviny. Protože jen na vaší volbě
a vašem nákupním košíku záleží, co
svému tělu dopřejete.

NP BIO BANÁNY, CITRONY A ČESNEK
Pocházejí z ekologického zemědělství, jehož smyslem je produkce zdravých a kvalitních
potravin trvale udržitelným způsobem. Prospívají proto nejen našemu zdraví,
ale i zdraví přírody.
Podpis FRESH COLD PRESSED na našich nápojích znamená, že šťáva byla z plodů
velmi šetrně extrahována při nízké teplotě (4 °C). Pomalým mletím a lisováním plodů
získáme šťávu v nejčistší formě a chuť i kvalita se maximálně zachová.
SHOTY NATURE’S PROMISE
Čisté složení a síla, které nakopnou vaši imunitu.
ZAKYSANÉ VÝROBKY
Jsou vynikajícím zdrojem mnoha živin, které organismus člověka potřebuje pro svou
správnou funkci. K jejich výrobě se používá tzv. acidofilní kultura (Lactobacillus
acidophilus), což je probiotická kultura, která výrazným způsobem pozitivně ovlivňuje
složení střevní mikroflóry.

SHOTY
Nature’s Promise Pink,
Orange a Yellow Power

BIO BANÁNY
Nature’s Promise
ACIDOFILNÍ MLÉKO
Nature’s Promise
BIO ČESNEK
Nature’s Promise

NÁPOJE FRESH
COLD PRESSED
Nature’s Promise

MULTIVITAMINY
PROBIOTIKA

BIO CITRONY
Nature’s Promise

VITAMIN C

17

TRŽNICE

SEZONA CHŘESTU
v Albertu
Díky novému kalendáři sezonní zeleniny
a ovoce v Albertu nyní jednoduše a rychle
poznáte, na co určitě nezapomenout při
vašem nákupu. Během sezony v Tržnici
u Alberta postupně najdete lokální chřest,
mrkev, hrášek, jarní cibulku, ředkvičky,
saláty, jahody, zkrátka vše, co se zrovna
čerstvě urodí.
Tak nezapomeňte vždy zkontrolovat
chytrý kalendář, abyste sezonu výborného
sezonního ovoce a zeleniny nepromeškali.

NÁPADY DO KUCHYNĚ
Před přípravou chřestu je třeba zbavit ho
vláknité slupky a tužšího konce, který může
být někdy dřevitý. Pokud máte čerstvý chřest,
stačí cca 2 až 3 cm. Bílý chřest oloupejte vždy
celý, zelený někdy není třeba ani loupat –
ochutnejte a případně oloupejte ve spodní
třetině. Ostrá škrabka je skvělý pomocník.
BÍLÝ CHŘEST:
1. M
 ám silné stonky a jemnou chuť. Je ze
mě skvělá polévka, kterou jednoduše
připravíte, když mě pokrájíte na kousky,
osmahnete na másle, povaříte v osolené
vodě s muškátovým oříškem a rozmixujete.
Můžete zjemnit smetanou.
2. S
 kvělý jsem také zapečený, s holandskou
omáčkou nebo se strouhankou praženou
na másle.

BÍLÝ A ZELENÝ CHŘEST,
BULE, CIBULE ZELEN
O
K VÁ CI
AČKA,
LAHŮD VÝ SALÁT, ZELÍ PEKING
SKÉ
LEDO

ZELENÝ CHŘEST:
1. M
 ám lehce nahořklou chuť a jsem vynikající
čerstvý. Nemusím se ani vařit, nejlepší jsem
do salátů nebo jen tak k zakousnutí.
2. S
 kvěle doplním ranní vařená vajíčka, ať
už čerstvý, nebo spařený. Jen mě trochu
pokapejte olejem, citronem, osolte
a opepřete.

KVĚTEN

RADY Z TRŽNICE
ZDE NAJDETE
ovoce a zeleninu, které jsou
právě tento měsíc v sezoně
v Albertově tržnici.

ČE
RV
E
N

D

KVĚTEN
EN
UB

Ď

SRP
EN

PAD
TO
LIS

PROSINE
C

VENEC
ČER

ŘÍJE
N

A

Í
ZÁŘ

Z
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P R Á V

ZDE NAJDETE
ikonky ovoce a zeleniny,
na které se můžete těšit
v dalších měsících.

Existují tři základní druhy – bílý, zelený nebo
fialový. Bílá varianta se pěstuje v zemi bez
přístupu světla, má jemnější chuť a silnější
slupku. Fialový přikrývá zemina jen zčásti
a zelený roste celý nad zemí.
Jestli jsme čerství, poznáte nejlépe ohnutím,
kdy se rozlomíme. Dalším trikem je zatlačení
nehtu do našeho řezného místa. Z právě
sklizeného chřestu vyteče šťáva. Čerstvost je
také vidět na hlavičkách, čerstvé jsou uzavřené
a pevné.
Skladujte nás v lednici, při +2 až +4 °C vydržíme
až 7 dní. Ale musíme být v temnu, abychom
neztráceli kyselinu listovou. V nouzi křehkost
navrátíte, pokud nás namočíte na hodinu do
velmi mírně oslazené ledové vody.

TRŽNICE

Sezona:

Polovina
dubna

až červe
n

Vitaminy
: C,
kyselina E, karoten,
Minerály listová
:d
vápník, raslík,
hořčík
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RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

JEZTE DOMA
ZDRAVĚ
Rychle a jen

ˇ
nekolika
su ovin

Není nad to si uvařit doma. Máte jistotu, že jste použili ty nejlepší suroviny, že je vše důkladně očištěno, připraveno
a naservírováno s láskou. Možná je právě teď čas vrátit se zpět do kuchyně a vyhnout se rychle objednávaným
jídlům i hektickému stylu života. Vždyť to, co nás nakonec nejvíc trápí, je stres. Přitom dobré a kvalitní jídlo trvá
někdy připravit jen chviličku. V receptech na každý den najdete inspiraci, jak uvařit pro sebe či celou rodinu ze
sezonních surovin, do 30 minut a s myšlenkou zdravého životního stylu.
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RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

CHŘESTOVÝ
KOLÁČ
z listového těsta
1

koláč

30
min

POSTUP:
1. Předehřejte troubu na 190 °C.
2. Těsto rozválejte nebo kupte již rozválené,
rozbalte na plech vyložený pečicím papírem
a potřete je pomocí mašlovačky smetanou,
1 cm od okrajů nechte suchý.
3. Posypte nahrubo nastrouhanou nivou,

VEGET

SUROVINY:
1 balení
listového těsta
50 ml smetany
na vaření Albert
(12 %)

220 g sýra
s modrou plísní
Albert
¼ lžičky mletého
muškátového
oříšku

250 g zeleného
chřestu
2 lžíce olivového
oleje
sůl a pepř
1 vejce

muškátovým oříškem a vyskládejte chřestem,
hlavičky pokládejte střídavě na opačnou
stranu. Zakapejte olejem, osolte a opepřete.
Mašlovačkou potřete okraje těsta rozšlehaným
vejcem a pečte v troubě 20 minut.
4. Servírujte nakrájené na čtverce. Dobrou chuť.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 2515 kcal, 126 % / BÍLKOVINY: 73 g, 103 % / TUKY: 194 g, 308 % / SACHARIDY: 126 g, 49 %

V chřestu je
obsaženo až
93 % vody ve
100 g. Proto
obsahuje pouze
85 kJ ve 100 g.
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RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

KEDLUBNOVÁ
POLÉVKA
s žervé
4

porce

30
min

VEGET

SUROVINY:
4 kedlubny
3 nové brambory
5 g másla Česká chuť

1 cibule
sůl
800 ml vody
pepř

80 g žervé Nature’s
Promise
4 lžíce olivového oleje
4 snítky tymiánu

POSTUP:
1. Oloupané kedlubny a brambory nakrájejte na kostky. Hrst kedlubnových
kostiček a pár lístků natě nechte stranou.
2. Na másle zpěňte najemno pokrájenou cibuli, vsypte zbylou zeleninu,
osolte a restujte 5 minut.
3. Zalijte vodou, opepřete a vařte 15 minut.
4. Polévku rozmixujte dohladka ponorným mixérem a podle chuti dosolte.
5. Před podáváním ozdobte lžičkou žervé, zakapejte olejem, ozdobte
tymiánem a kedlubnovými lístky.

Kedlubna
obsahuje
poměrně
vysoké množství
vitaminu C, ve
100 g je 62 mg,
což odpovídá
téměř 80 %
doporučené
denní dávky
tohoto vitaminu.
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1 porce obsahuje: ENERGIE: 246 kcal, 12 % / BÍLKOVINY: 5 g, 7 % / TUKY: 18 g, 29 % / SACHARIDY: 21 g, 8 %

RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

PEČENÉ NOVÉ
BRAMBORY
s brokolicí
4

porce

SUROVINY:
800 g nových malých
brambor
100 g slaniny v celku
1 brokolice

30
min

3 lžíce extra panenského
olivového oleje Albert
½ citronu
sůl a pepř
250 g sýra Philadelphia

POSTUP:
1. O
 myté, na čtvrtky nakrájené brambory
ve slupce vsypte do zapékací mísy.
Přidejte na kostičky pokrájenou slaninu
a růžičky brokolice. Zakapejte olejem,
citronovou šťávou, osolte, opepřete
a pečte zakryté 20 minut v předehřáté
troubě na 200 °C.

BEZ
lepku

20 ml smetany na vaření
(12 %)
1 lžička chilli vloček
1 hrst pažitky

2. Mezitím v kastrůlku rozšlehejte
a ohřejte sýr se smetanou, osolte
a opepřete.
3. Pečené brambory servírujte se sýrovou
omáčkou, posypané chilli vločkami
a nadrobno pokrájenou pažitkou.

Neodstraňujte
z raných
brambor po
vaření slupku,
protože právě
pod ní se
ukrývá největší
množství
vitaminů
a minerálů.
1 porce obsahuje: ENERGIE: 525 kcal, 26 % / BÍLKOVINY: 13 g, 18 % / TUKY: 34 g, 54 % / SACHARIDY: 48 g, 19 %
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RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

PRAŽMA
S CHŘESTEM
a jáhly
4

porce

30
min

BEZ

laktózy

SUROVINY:
150 g jáhel Nature’s Promise
Bio
sůl
150 g bílého chřestu
1 pórek

½ hlávkového salátu
pepř
8 filetů pražmy
8 lžic olivového oleje
3 limety
2 hrsti baby špenátu

POSTUP:
1. Jáhly spařené horkou vodou uvařte podle návodu v osolené
vodě. Sceďte.
2. V druhém hrnci s vroucí osolenou vodou povařte oloupaný
chřest zbavený dřevnatých konců 8 minut.
3. Bílou podélně rozkrojenou omytou část pórku nakrájejte na
tenké nudličky. Jednotlivé listy salátu propláchněte, nechte
okapat.
4. V pánvi opečte na 4 lžících oleje osolené a opepřené ryby
z každé strany 2 minuty. Zakapejte šťávou z ½ limety.
5. Ve větší míse promíchejte jáhly s pórkem, chřestem, špenátem,
olejem, solí, pepřem a zbylou šťávou z limety.
6. Rybu podávejte se salátem a kouskem limety.

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

Pražma je skvělá
mořská ryba,
která obsahuje
kvalitní
bílkoviny.
24

1 porce obsahuje: ENERGIE: 564 kcal, 28 % / BÍLKOVINY: 42 g, 59 % / TUKY: 31 g, 49 % / SACHARIDY: 32 g, 12 %

RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

KUŘECÍ
ŠPÍZY
v sezamu

4

porce

30
min

SUROVINY:
600 g kuřecích prsních řízků
sůl a pepř
2 lžíce slunečnicového oleje
220 ml medovohořčičného dresinku

60 g bílého sezamu
1 hlávkový salát
200 g soudkových keříkových rajčat
Albert Excellent
4 hrsti baby špenátu

POSTUP:
1. Kuřecí řízky nakrájejte na zhruba 2 cm
široké proužky. Navlečte je zvlněně na
špejle po dvou kusech.
2. Osolte, opepřete a opečte na
slunečnicovém oleji v pánvi z každé strany
dozlatova, celkově asi 5 minut.
3. Opečené špízy natřete pomocí mašlovačky
70 ml dresinku a obalte pečlivě v sezamu
nasypaném do hlubokého talíře.

4. Vyskládejte na plech vyložený pečicím
papírem a pečte 8 minut v troubě
předehřáté na 180 °C.
5. Salát rozeberte na jednotlivé listy,
propláchněte a nechte okapat. Omytá
rajčátka přepulte.
6. Upečené špízy podávejte s hlávkovým
salátem promíchaným s rajčátky, baby
špenátem a dochuťte medovohořčičným
dresinkem.

Hlávkový salát
je vhodným
doplňkem
každého
denního jídla.
Má nízkou
energetickou
hodnotu,
a proto patří
do pestrého
jídelníčku.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 376 kcal, 19 % / BÍLKOVINY: 34 g, 48 % / TUKY: 19 g, 30 % / SACHARIDY: 21 g, 8 %
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RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

SÁZENÁ
VEJCE
s kozím
sýrem

Á
N
E
SÁZ E 2×
VEJC AK
JIN apte
v
Přek adiční
netr ikou
klas

26

1 porce obsahuje: ENERGIE: 432 kcal, 22 % / BÍLKOVINY: 25 g, 35 % / TUKY: 25 g, 40 % / SACHARIDY: 30 g, 12 %

4

porce

10
min

VEGET

SUROVINY:
10 g másla
60 g cherry rajčat
4 hrsti baby špenátu
8 čerstvých vajec Nature’s
Promise Bio
100 g čerstvého kozího sýra
sůl, pepř
2 snítky tymiánu
8 plátků lámankového chleba
Albert Quality

POSTUP:
1. V
 ejce připravte buď najednou
ve velké pánvi, nebo v menší
pánvi nadvakrát.
2. Na mírném ohni pozvolna
rozehřejte máslo. Vsypte
přepůlená rajčata a 1 minutu
opékejte. Přidejte špenát
a ihned rozklepněte vejce.
Posypte rozdrobeným kozím
sýrem, osolte a opepřete.
Nechte 5 minut propékat.
3. Ihned podávejte ozdobené
tymiánem, s plátky
lámankového chleba.

RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

SÁZENÁ
VEJCE
s prosciuttem
4

porce

10
min

SUROVINY:
10 g másla
8 plátků prosciutta cruda Albert
Excellent
8 čerstvých vajec Nature’s
Promise Bio
8 plátků sýra
sůl
1 hrst pažitky
4 snítky tymiánu
8 plátků libovolného chleba

POSTUP:
1. Vejce připravte buď najednou
ve velké pánvi, nebo v menší
pánvi nadvakrát.
2. Pozvolna rozehřejte máslo.
Po obvodu pánve vyskládejte
prosciutto. Opatrně
rozklepněte vejce a obložte
plátky sýra. Žloutky lehce osolte
a nechte 5 minut propékat.
3. Ihned podávejte posypané
nadrobno pokrájenou pažitkou,
tymiánem a kouskem pečiva.

Vejce jsou kvalitním zdrojem
bílkovin. Obsahují vitaminy
a minerály a v neposlední řadě
omega-3 nenasycené mastné
kyseliny a vitamin D, který je
v našem jídelníčku nedostatkový.
1 porce obsahuje: ENERGIE: 472 kcal, 24 % / BÍLKOVINY: 34 g, 48 % / TUKY: 24 g, 38 % / SACHARIDY: 30 g, 12 %
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BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

ROZJEĎTE
GRILOVACÍ SEZONU
s inspirací z barevné
Jižní Ameriky

28

Foodstyling: Tereza Langmajerová
Fotografie: Tomáš Babinec, iStock
Text: Bára Mosorjaková Nosková, Naďa Fidrmucová

Džungle, barevné karnevaly a spousta čerstvých
ingrediencí. Proč se nudit doma, když můžete
mít skvělý rozjezd grilovací sezony s chutěmi
a vůněmi Jižní Ameriky. Vyzkoušejte tentokrát
steaky z Albertu a o pravou zábavu a výborné
chutě je postaráno.

BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

HOVĚZÍ
FAJITAS
na grilu
4

porce

35
min

SUROVINY:
160 ml olivového oleje
5 limet
2 hrsti čerstvého koriandru
3 stroužky česneku
2 lžičky chilli vloček
1 lžička mletého římského kmínu
1 a ½ lžíce třtinového cukru
sůl, pepř
600 g steaku Queensland Albert
Excellent
425 g červených fazolí
sterilovaných v páře
1 paprika mix trikolora
1 červená cibule
1 červená chilli paprička
½ hrsti čerstvé pažitky
8 tortill
250 g rajčatového salátu Pico de
gallo
190 g zakysané smetany

POSTUP:
strany. Vyjměte, zakryjte
1. Smíchejte 150 ml oleje, šťávu ze
alobalem a nechte odpočívat.
3 limet, 1 hrst koriandrových
Na nudličky pokrájené papriky
lístků, rozmělněný česnek, chilli
s cibulí promíchejte se 4 lžícemi
vločky, římský kmín, cukr, sůl
marinády a grilujte na alobalovém
a pepř. Promíchejte a polovinu
tácku na gril 10 minut.
marinády odlijte do jiné nádoby.
4. Steak pokrájejte na plátky,
Do zbylé marinády naložte maso
posypte nasekaným koriandrem,
a nechte odležet.
chilli papričkou a pažitkou.
2. Fazole slijte, vsypte do mísy, vlijte 5. Fajitas podávejte s kouskem
šťávu z 1 limety, 2 lžíce oleje,
limety, nahřátými tortillami,
vsypte sůl a pepř. Rozmixujte
upečenými paprikami, fazolovou
v hladkou pastu a nechte stranou.
pastou, rajčatovým salátem,
3. Steak grilujte na vysokém žáru
zakysanou smetanou a zbylou
dle požadovaného stupně
marinádou.
propečení 2,5–4,5 minuty z každé

RAJČATOVÝ SALÁT
Pico de gallo (Piko de gajo)
250
g

10
min

BONUSOVÝ RECEPT NAVÍC NAJDETE
exkluzivně na webových stránkách.

Přidejte salsy podle
chuti, třeba guacamole
nebo rajčatovou.
albert.cz/recepty

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/videorecepty
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BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

LIMETOVÉ KUŘE
v tequile
se smetanovým
dipem
4

porce

30

30
min

+1

hod na
marinování

BEZ
lepku

SUROVINY:
5 limet
150 ml tequily
3 lžíce medu
4 stroužky česneku
1 lžička sušeného chilli
sůl
12 kuřecích paliček
100 g zakysané smetany
180 g bílého jogurtu
1 červená cibule
1 lžíce třtinového cukru
4 snítky tymiánu
¾ lžičky mletého česneku
½ lžičky mleté cibule
1 lžička červené pálivé
papriky

POSTUP:
1. V misce vyšlehejte šťávu ze 3 limet, tequilu, med,
rozmělněný česnek, chilli a 2 lžičky soli.
2. Kuřecí paličky vložte do misky, přelijte
marinádou, zakryjte a nechte 1 hodinu odležet
v chladu.
3. V misce promíchejte smetanu s jogurtem,
polovinou najemno nakrájené cibule, cukrem,
lístky ze dvou snítek tymiánu a kořením.
4. Na grilu rozehřátém na střední žár opečte
naložené kuřecí maso dozlatova, z každé strany
10 minut.
5. Upečené paličky podávejte s jogurtovým dipem,
tymiánem a limetami, posypte kolečky cibule.

BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

KRKOVIČKA
s bílou
BBQ omáčkou
4

porce

35
min

+1

hod
odležení

SUROVINY:
5 cibulí
2 stroužky česneku
10 g másla
125 ml suchého bílého vína
250 ml majonézy
1 hrst petržele
4 lžíce jablečného octa
2 lžíce citronové šťávy
3 lžíce plnotučné hořčice
60 ml slunečnicového oleje
sůl, pepř
2 lžičky chilli vloček
4 krkovice
4 předvařené kukuřičné
klasy
4 lžíce olivového oleje

BEZ
lepku

POSTUP:
2. V další misce promíchejte hořčici,
1. Jednu cibuli nakrájejte najemno
slunečnicový olej, sůl, pepř a chilli
a česnek rozmělněte. V menší
vločky. Krkovice pomažte vzniklou
pánvi na másle zlehka opékejte
marinádou a nechte při pokojové
2 minuty. Podlijte vínem
teplotě 20 minut odpočinout.
a 3 minuty vařte. Odstavte a po
3. Cibule rozpulte a kukuřice
5 minutách vmíchejte majonézu,
rozkrájejte na třetiny.
najemno pokrájenou petržel,
4. Krkovičky grilujte na přímém
ocet, 1 lžíci hořčice a citronovou
silném žáru přiklopené 3 minuty
šťávu. Přendejte do misky a nechte
z každé strany. Poté je dejte mimo
alespoň 1 hodinu zakryté odležet
přímý žár, přidejte k nim cibule
v lednici.

s kukuřicí a nechte ještě 5 minut
přiklopené dopéct. Maso vyjměte
a nechte zakryté 5 minut
odpočinout. Cibuli s kukuřicí
pokapejte olivovým olejem, osolte,
opepřete a dopečte ze všech stran.
5. K
 rkovice podávejte s grilovanou
zeleninou a BBQ omáčkou.
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BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

RIB EYE
STEAK
s omáčkou
chimichurri
a batáty
4

porce

30
min

Ochutnejte výborný
žitný chléb z Albertova
pekařství.
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SUROVINY:
3 batáty
250 ml olivového oleje
sůl, pepř
4 lžíce červeného vinného octa
2 hrsti hladkolisté petržele
3 stroužky česneku
2 červené chilli papričky
1 a ½ lžičky sušeného oregana
2 limety
600 g steaků Rib eye Albert Excellent
190 g zakysané smetany
½ lžičky sušeného česneku
2 snítky čerstvého rozmarýnu
½ citronu
8 plátků žitného chleba
1 červená cibule

POSTUP:
1. O
 čištěné batáty ve slupce zabalte po jednom
do alobalu a vložte na gril, střední žár. Pečte
10 minut. Vyjměte, rozbalte a nechte lehce
vychladnout. Poté rozkrojte na čtvrtiny a vraťte
na gril. Opékejte dalších 5 minut pokapané
olejem, osolené a opepřené.
2. N
 a omáčku připravte 200 ml olivového oleje,
ocet, listy petržele, česnek, 1 a ½ chilli papričky
zbavené jader, oregano a 2 lžíce limetové šťávy
a rozmixujte tyčovým mixérem nebo
v klasickém robotu.
3. S
 teaky promasírujte v dlaních olejem, osolte
a opepřete. Vložte na rozpálený gril a dle

požadovaného stupně propečení grilujte
2,5–4,5 minuty z každé strany. Následně nechte
10 minut zakryté odpočívat.
4. Mezitím připravte smetanový dip. Promíchejte
zakysanou smetanu se solí, sušeným
česnekem, nasekaným rozmarýnem
a citronovou šťávou.
5. Těsně před podáváním opečte na grilu žitný
chléb, 1 minutu z každé strany.
6. Steak nakrájejte na tenké plátky a podávejte
přelitý omáčkou chimichurri posypanou
nakrájenou zbylou chilli papričkou s dipem ze
zakysané smetany, batáty, pečivem, nakrájenou
limetou a kolečky červené cibule.

BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

SUROVINY:
4 předvařené kukuřičné klasy
80 ml olivového oleje
2 lžíce medu
sůl, pepř
4 T-bone steaky
2 lžičky sušeného tymiánu
2 snítky tymiánu
2 avokáda
1 citron
150 g sterilované kukuřice
250 g rajčatového salátu Pico de
gallo
425 g bílých máslových fazolí ve
slaném nálevu
125 g polníčku
1 lžíce třtinového cukru

T-BONE STEAK
s avokádovou salsou
4

porce

35
min

POSTUP:
1. Kukuřičné klasy rozkrájené
na třetiny položte na alobal,
zakapejte 3 lžícemi oleje,
medem, osolte a opepřete.
Zabalte do balíčku a vložte na
gril. Přiklopte a pečte
10 minut. Poté alobal
odstraňte a dogrilujte ze všech
stran dozlatova, 5 minut.
2. Do steaků vmasírujte olivový
olej, na každý potřebujete
1 lžíci. Osolte, opepřete
a posypte tymiánem. Na
vysokém žáru opékejte
z každé strany 2,5 až 4,5
minuty podle požadavku na
propečení. Nechte zakryté
10 minut odpočinout. Před
podáváním ozdobte čerstvým
tymiánem.
3. Avokáda rozpulte, větší nůž
zasekněte do pecky
a pootočením ji vyjměte. Lžící
vyjměte dužinu ze slupky.
Nakrájejte na kostičky
a zakapejte 2 lžícemi šťávy
z citronu. Kukuřici slijte.
4. Avokádo s kukuřicí vsypte do
mísy a promíchejte
s rajčatovým salátem.
5. Fazole slijte a nechte okapat.
Vsypte do mísy, přidejte
polníček a přelijte dresinkem
ze zbylého oleje, citronové
šťávy, třtinového cukru, soli
a pepře.
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BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

CARNE ASADA
Rump steak
s mangovým salátem
4

porce

30
min

+2

hod na
marinování

SUROVINY:
5 limet
120 ml olivového oleje
4 stroužky česneku
2 lžičky mletého římského kmínu
1 lžička oregana
1 lžička sušeného česneku
sůl, pepř
500 g rump steaku
1 lžíce třtinového cukru
½ zelené chilli papričky
1 mango
1 okurka
½ cibule
8 tortill
200 g rajčatového salátu
190 g zakysané smetany
2 hrsti koriandru
185 g solených lupínků nachos

POSTUP:
1. Promíchejte šťávu ze 3 limet,
4 lžíce oleje, rozmělněný
česnek, římský kmín, oregano,
sušený česnek, sůl a pepř. Maso
zcela obalte v marinádě a dejte
alespoň na 2 hodiny do chladu
odležet.
2. Na rozpáleném grilu opečte
steak podle preferencí
propečení masa 2,5–4,5 minuty
z každé strany. Před podáváním
nechte ještě 10 minut zakrytý
odpočinout.
3. V míse rozšlehejte olivový olej,
šťávu z limet, cukr, špetku soli,
pepř a najemno pokrájenou
chilli papričku.
4. Mango rozpulte, vykrojte pecku,
dužinu na slupce nařežte
na čtverečky, promáčkněte
směrem ven a dužinu odkrojte.
Vsypte do mísy s dresinkem.
Přidejte oloupanou a na
kostičky nakrájenou okurku
i najemno pokrájenou cibuli.
Promíchejte a dejte do chladu
odležet.
5. Steak Carne asada podávejte
v nahřátých tortillách
vyložených mangovým
a rajčatovým salátem, se
zakysanou smetanou a lístky
koriandru. Lupínky nachos
namáčejte do rajčatového
salátu nebo zakysané smetany.
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BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

GRILOVANÉ MANGO
s pistáciovou zmrzlinou
4

porce

10
min

Sadu dvou skleniček na
limonádu můžete získat
ve sběratelské kampani
od 6. 5. 2020. Více na
www.albert.cz/leto

VEGET

SUROVINY:
2 manga
50 g blanšírovaných mandlí
50 g nesolených pistácií
½ lžičky hrubozrnné soli
2 limety
160 ml pistáciové zmrzliny
½ hrsti máty

POSTUP:
1. M
 anga rozpulte, vykrojte pecku a zbylou
dužinu rozkrájejte ve slupce na čtvrtiny.
Vložte na gril a v nepřímém žáru grilujte
1 minutu z každé strany.
2. M
 andle a pistácie opražte nasucho v pánvi
nebo na aluminiovém tácku na grilu.
Promíchejte s hrubozrnnou solí a nechte
stranou. Limetu oloupejte nožíkem až na
dužinu a vykrojte jednotlivé měsíčky.
3. M
 ango vložte do misky, posypte měsíčky
limety, zakapejte limetovou šťávou, vložte
kopečky zmrzliny a posypte praženými
ořechy. Ozdobte lístky máty.

Jungle LIMČA
5

litrů

5

min

VEGAN

SUROVINY:
1 kg ledu
2 l ananasového džusu
1 l kokosové vody
4 limety
4 lžíce třtinového cukru
2 hrsti máty
2 l jemně perlivé vody

POSTUP:
1. Do nádoby
o objemu 5 l vsypte
led. Přilijte džus,
kokosovou vodu
a vymačkejte šťávu
z limet. Doslaďte
a promíchejte.
2. Nakonec vsypte
lístky máty a dolijte
vodou.
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BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

SENDVIČ SE STEAKEM
a BBQ omáčkou
4

porce

30
min

SUROVINY:
400 g steaku Entrecote
Albert Excellent
4 lžíce olivového oleje
sůl, pepř
2 středně velké bílé
bagety
2 středně velké
celozrnné bagety
40 ml BBQ omáčky
8 lžic majonézy
40 g polníčku
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2. Bagety podélně nakrojte.
POSTUP:
Namažte je BBQ omáčkou,
1. Steak potřete olejem, osolte,
majonézou, vyskládejte
opepřete a nechte 3 minuty
polníčkem, grilovaným
odležet. Na rozpáleném
masem a přiklopte.
grilu opékejte přiklopené
Překrojte na třetiny.
dle požadovaného stupně
propečení 2,5–4,5 minuty
z každé strany. Vyjměte
a nechte 10 minut zakryté
odpočinout. Poté nakrájejte
na nudličky.

Pro opravdovou
jungle atmosféru
omotejte bagety listy
divokého česneku
a lýkem.

OCHUTNEJTE
S NÁMI

GRILOVANÝ LOSOS
s holandskou omáčkou
4

porce

30
min

SUROVINY:
4 filety z lososa s kůží
sůl
pepř
1 citron

a odřízněte ztvrdlé konce.
Dejte na 2 minuty povařit
do vroucí osolené vody.
3. Holandskou omáčku
Thomy ohřejte dle návodu
na obalu v kastrůlku či
mikrovlnné troubě.
4. Hotový chřest a grilovaný
filet lososa nakonec při
podávání přelijte výtečnou
holandskou omáčkou
Thomy.

/ advertorial

POSTUP:
1. Filety lososa očistěte,
osolte, opepřete, pokapejte
1 lžící šťávy z citronu a lehce
potřete olivovým olejem.
Lososa grilujte kůží dolů
5 minut, poté otočte a ještě
4 minuty grilujte z druhé
strany.
2. Chřest podle potřeby ve
spodní části oloupejte
jemně škrabkou

500 g zeleného chřestu
2 lžíce olivového oleje
500 ml holandské omáčky
Thomy

VYZKOUŠEJTE
DALŠÍ PRODUKTY
ZNAČKY THOMY:
• Majonézu v tubě
• Kečup s majonézou v tubě
• Česnekovou grilovací omáčku
• Curry grilovací omáčku
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PŘÍBĚHY Z ALBERTU

OBJEVTE
NOVOU KÁVU
z Albertu
Najděte svou perlu mezi kávami.
V mistrovských pražírnách se pečlivě
vybraná zrnka kávy praží již od
roku 1895. Tyto drahokamy chutí
pěstované s respektem k přírodě
vám přinášíme ze všech koutů světa.
Novou kávu značky Perla najdete
exkluzivně pouze v prodejnách Albert.

KÁVA JEDINEČNÝCH CHUTÍ

NAJDĚTE SI SVŮJ ŠÁLEK KÁVY
Vybrat si kávu Perla podle chuti je snadné. Káva Perla je na obalu označena nejen
popisem, ale i číslem intenzity. Intenzita představuje charakter a konzistenci
kávové směsi, bohatost chuti a sílu vůně. Čím vyšší je číslo, tím je káva silnější.
Pro snadný a rychlý výběr použijte náš terč chutí Perla a nemůžete se splést.

PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ KÁVU PERLA?
1. VYBRANÁ ZRNKA OD ROKU 1895

Již od roku 1895 praží mistrovské pražírny ta nejvybranější kávová zrna. Vybírají chuťově
vyvážené směsi a používají rozličné způsoby zpracování s důrazem na udržitelnost.
To vše proto, aby každý váš šálek kávy Perla byl originálním a jedinečným zážitkem.

2. DRAHOKAMY CHUTÍ ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA

Odborníci na kávu Perla vybírají drahokamy chutí, vybraná zrnka kávy, z proslulých kávových
plantáží celého světa. V nabídce se tak můžete setkat s kávou jedinečných chutí z oblastí, jako je
Kolumbie, Brazílie, Keňa nebo italské regiony.

3. PĚSTOVÁNA S RESPEKTEM K PŘÍRODĚ

Káva Perla je vyráběna s důrazem na respekt k okolnímu prostředí včetně života lidí, se kterými pražírny spolupracují. Každé zrno je pěstováno, praženo
a baleno v rámci trvale udržitelné metody. Všechny výrobky se pyšní certifikací UTZ a odpovídají označení „klimaticky neutrální“. Celé balení je ze 100%
recyklovatelných materiálů. Mezi nabídkou kávy Perla naleznete i certifikovanou bio kávu pěstovanou zcela přírodním způsobem bez chemických látek.
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PŘÍBĚHY Z ALBERTU

ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA:
PERLA KENYA ORIGINS No 4
Jemně pražená voňavá káva s tóny borůvek a citrusů, uchovávající staleté znalosti a řemeslo
ručně sbíraných bobulí.
Mezi milovníky kávy je ta z Keni velmi oblíbená. Keňská kávová kultura uchovává staleté
znalosti a řemeslo. Kávové keře se tradičně kontrolují jednotlivě a ručně se sbírají pouze zralé
bobule. Ty se pak omyté suší na slunci. To přispívá k jedinečné svěžesti a chuti této kávy.

PERLA BRAZIL ORIGINS No 4
Jemná a lahodná chuť s tóny ořechů a čerstvě upečeného chleba z Brazílie, země,
kde slunce vždy svítí. Na plantážích se bobule kávy na slunci pomalu suší, což dává
této směsi charakteristický slunečný charakter.

PERLA COLOMBIA ORIGINS No 7

Ochutnejte intenzivní a bohatou chuť a aroma tmavě pražených kávových zrn arabica s tóny
černého rybízu. Nádherné kávové plantáže najdete v Kolumbii, v místě obklopujícím rovník,
hned na okraji And. Díky této ideální poloze a mistrným znalostem kolumbijských pěstitelů
se tato káva může pyšnit naprosto výjimečnou kvalitou a bohatostí chuti.

PERLA NAPOLI ITALIAN ROAST No 8
To je intenzivně pražená káva silné, kořeněné chuti s vyváženým aroma pro váš
nejchutnější šálek espresa s charakteristickými rysy italských regionů.
Naši kávoví mistři již po staletí vychází z italských tradic a v každé kávě řady ITALIAN
ROAST ochutnáte charakteristické rysy různých italských regionů. Čím více na jih, tím
intenzivnější zážitek ze silné chuti skvělého šálku espresa.

PERLA INTENZA No 9

Intenzivně pražená káva silné chuti. Jde o směs kávy 80 % arabica, 20 % robusta.
Plná a kulatá chuť připomínající hořkou čokoládu nebo čerstvě upečený chléb.
Přináší intenzivní zážitek ze silné chuti pro skutečné milovníky skvělého šálku espresa.
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ELIXÍR ŽIVOTA

NEKTARINKY
ve vaší kuchyni
Nektarinky nejsou jen
krásné na pohled, ale jsou
také prospěšné pro váš
organismus. Jsou bohaté
na živiny a antioxidanty
a díky vysokému množství
vitaminu C posilují
imunitní systém, což teď
určitě přijde vhod.
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ALBERT RADÍ,
JAK NA NEKTARINKY:
• N
 ektarinky můžete v kuchyni využít na mnoho
způsobů. Buď si je dejte čerstvé a šťavnaté jen tak,
nebo jsou skvělé do ovocného salátu, smoothie,
domácí marmelády nebo džusu.
• P
 ři výběru dbejte na to, aby ovoce nebylo příliš tvrdé
ani přezrálé. Tvrdší plody je možné nechat dojít
na chladném místě. Vložte je do papírového sáčku
společně s jiným zralým ovocem, např. jablkem.
• N
 ektarinky obsahují velké množství vitaminu C.
Podpořte svoji imunitu díky tomuto skvělému ovoci.

ELIXÍR ŽIVOTA

NEKTARINKOVÁ ZMRZLINA 2× jinak
SMETANOVÁ
SUROVINY:
1 kg nektarinek
50 ml smetany (33 %)

1

litr

15

min

+4

hod
mražení

VEGET

4 kapky vanilkového aroma
80 ml kondenzovaného mléka

POSTUP:
1. O
 myté nektarinky zbavte pecek a nakrájejte na kostky.
2. Vsypte do mixéru, vlijte smetanu, přidejte kapky vanilkového
aroma a kondenzované mléko.
3. Vše rozmixujte dohladka, přelijte do kovové nebo plastové
nádoby a dejte alespoň na 4 hodiny zamrazit. A skvělá
zmrzlina je hotová k podávání.

VEGANSKÁ
1

litr

15

min

SUROVINY:
1 kg nektarinek
2 banány
3 lžíce agávového

+3

hod
mražení

BEZ

laktózy

sirupu
1 limeta
¼ hrsti čerstvé
máty

POSTUP:
1. O
 myté nektarinky zbavte pecek a nakrájejte na kostky. Vložte
do uzavíratelného sáčku a uložte do mrazáku. V dalším sáčku
dejte mrazit oloupané a na kousky pokrájené banány, alespoň na
2 hodiny.
2. Všechno zmražené ovoce vsypte do mixéru. Vlijte sirup, šťávu
z limety a rozmixujte do hladké hmoty.
3. Přelijte do kovové nebo plastové nádoby a nechte ještě hodinu
v mrazáku ztuhnout. Před podáváním ozdobte lístky čerstvé máty.

Pokud máte doma
kokosové mléko,
přidejte ještě tuhou,
smetanovou část
pro exotickou chuť.
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MASO MĚSÍCE

SKVĚLÝ
STEAK NA
GRILU
ve 3 krocích
POSTUP:
1. Maso vyndejte z lednice a nechte
odpočinout před grilováním
15–30 minut při pokojové teplotě.
Do méně prorostlých mas
vmasírujte olej.

Albert Excellent
T-bone steak
Své jméno získal podle
kosti ve tvaru písmene
T. Maso pochází
z českých chovů
a zraje od 21 dnů.

2. Hovězí steak o výšce ideálně
2–2,5 cm grilujte vždy až na dobře
rozpáleném grilu podle chuti:
I.
RARE neboli VELMI JEMNĚ
PROPEČENÝ 2,5 minuty z každé
strany

II.
MEDIUM RARE neboli MÍRNĚ
PROPEČENÝ 3 minuty z každé
strany

III.
MEDIUM neboli STŘEDNĚ
PROPEČENÝ 4 minuty z každé
strany

IV.
WELL DONE neboli ZCELA
PROPEČENÝ 4,5 minuty z každé
strany

3. Ugrilovaný steak osolte, opepřete
a nechte ještě 10–15 minut
odpočívat v teple zabalený
v alobale nebo ve vyhřátém hrnci.
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Albert Excellent
Rump steak,
hovězí květová
špička

Vyzrálé maso pochází
z Jižní Ameriky. Zraje
minimálně 30 dní ve
vakuovém balení.

Albert Excellent
Entrecote,
hovězí vysoký
roštěnec
Maso pochází
z Jižní Ameriky.
Minimálně
30 dní zraje ve
vakuu.

MASO MĚSÍCE

Albert Excellent
Queensland steak,
hovězí z přední části
kýty (ořech)
Steak pochází
z Austrálie. Zraje
minimálně 30 dní
ve vakuu.

I.

II.

III.

IV.

Jak dochutit skvělý
steak? Méně
je někdy více.
Aby chuť steaku
vynikla, stačí
hrubozrnná sůl,
čerstvě mletý pepř,
snítka rozmarýnu
a olivový olej,
který vmasírujete
do masa.

Albert Excellent
Chuck tender,
hovězí plec kulatá
Původem ze Severní
Ameriky. Zraje ve
vakuovém balení
minimálně 30 dní.

Albert Excellent
New York steak,
dry aged
Vyzrálý steak prochází
procesem suchého zrání,
a získá tak jedinečnou
chuť. Maso z českých
chovů zraje
21–90 dnů.

Albert Excellent
Top round steak,
dry aged
Steak pochází
z vrchního šálu, který je
považován za jeden
z nejkřehčích steaků
z kýty. Maso z českých
chovů zraje
21–90 dnů.

43

ZDRAVÁ 5

ÚSMĚVY A RADOST DĚTÍ

díky Zdravé 5

Pojďte s námi nahlédnout do práce lektorky programu
Zdravá 5, který realizuje Nadační fond Albert již desátým
rokem.
Bára pracuje již šest let jako jedna z třiceti lektorek programu Zdravá 5.
Navštěvuje školy, školky, volnočasová zařízení i dětské domovy, kde
vzdělává a motivuje děti ke zdravému životnímu stylu a vyváženému
stravování.
Jak jste se dostala k práci lektorky Zdravé 5?
O dětskou stravu jsem se začala přirozeně zajímat v době přikrmování
mé dcery. V jídle byla trošičku problematická. Motivovalo mě to jít více do
hloubky, abych jí zajistila potřebnou výživu. Moje kamarádky věděly, že
se tomuto tématu věnuji a zajímá mě, a asi i proto mi jedna z nich poslala
informaci, že Zdravá 5 hledá lektorku.
Co je náplní vaší práce?
Program Zdravá 5 má lektorky ve všech krajích, které vzdělávají
děti přímo ve školách a školkách. Máme pět vzdělávacích programů
uzpůsobených jednotlivým věkovým skupinám, tak aby je bavily a byly
pro ně přínosné. S dětmi v mateřské školce si hrajeme a zpíváme, na
prvním stupni se věnujeme základům zdravého stravování, soutěžíme,
děláme s dětmi virtuální nákup a spoustu dalších zábavně-vzdělávacích
aktivit, ke kterým nám pomáhá velké množství metodických pomůcek.
Se staršími dětmi také vaříme zdravá jídla přímo v kuchyňkách. Velmi
důležité je k naší práci školení a neustálé vzdělávání, které nám pravidelně
zajišťuje náš odborný garant a specialista na výživu, pan RNDr. Pavel
Suchánek. Díky Nadačnímu fondu Albert, pod který celý program spadá,
je veškerá naše činnost pro všechny organizace zdarma. Jsem moc ráda,
že si program mohou objednat i malé školy a školky, které jsou vzdálené
a nemají tak pestrou nabídku doprovodných vzdělávacích aktivit jako
třeba školy ve větších městech.

Co vás nejvíce motivuje ve vaší práci?
Děti. Možná to zní jako klišé, ale jejich úsměv, radost
a nadšení strhne každého a člověka to nabíjí.
Čemu se věnujete ve volném čase?
Zdravá strava a jídlo obecně je mou vášní a koníčkem.
Věnuji se psaní dětských receptů, píšu blog s názvem
Máma v kuchyni a jsem i autorkou dvou specializovaných
dětských kuchařek.

Více o nadačním fondu naleznete
na www.nadacnifondalbert.cz

PROJEKT ZDRAVÁ 5
- Realizovaný a plně hrazený Nadačním fondem Albert
- Ročně proškolí tým 30 lektorů zhruba 65 000 dětí ve školách
a školkách po celé ČR
- Projekt je zcela zdarma a lze si ho objednat na www.zdrava5.cz
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Více o projektu na www.zdrava5.cz

ALBERT JSTE VY

FOTOVÝZVA:

MAMMA MIA
VYFOŤTE
SVÉ TĚSTOVINY

JAK SOUTĚŽIT?
•	Nechte se inspirovat našimi
těstovinovými recepty
z aktuálního čísla Albert
magazínu.

SOUTĚŽ O 3× DÁRKOVOU
KARTU V HODNOTĚ 1 000 KČ

•	Ať už se pustíte do výroby
domácích těstovin, nebo
bazalkového pesta,
nezapomeňte své výtvory
vyfotit.
•	Sdílejte fotku v komentářích
pod soutěžním příspěvkem na
našem Facebooku.
•	Tři nejlepší inspirace získají
jako výhru dárkovou kartu
na nákup v Albertu v hodnotě
1 000 Kč.

výhra

OVÁ UP
K
R
K
Á
3× D NA NÁ
TA
rtu
č
KAR v Albe 1 000 K
tě
dno
o
h
v

•	Více informací o dárkové
kartě na www.albert.cz/
darkovakarta.
Nejlepší fotografie zaslané do
13. 5. 2020 se objeví v červnovém
magazínu.

Pozor!
Změna v soutěži!
Nově soutěžte na
Facebooku!

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

KDO
VYHRÁL
DÁRKOVOU
KARTU NA
1 000 KČ
ve velikonoční
výzvě?
ěč ín
Re na ta D . D
Ji ří S . R o
hozná

ael
Mich

Prah
a G.

a

Děkujeme všem, kdo přijali naši velikonoční výzvu, a gratulujeme
výhercům, kteří získávají dárkovou kartu na nákup v Albertu.
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KROK

ZA KROKEM

DOMÁCÍ ROHLÍKY
dozlatova vypečené

Domácí pečivo je opět v módě a rohlíky jsou poměrně
jednoduchou disciplínou pro první pokusy. Navíc s pečením
mohou pomáhat i děti, které budou s velkým nadšením
čekat na výsledek. A pokud si netroufáte nebo nemáte čas,
v Albertu máme vždy dostatek čerstvého pečiva.

ROHLÍK
Poklad českého pečiva
Rohlík je jedním ze základních
druhů pečiva, který je nám
Čechům zkrátka vlastní. Dnes už
existuje celá řada druhů – bílé
tukové, celozrnné, s různými
semínky. S námi vyzkoušejte
klasiku s mákem.

Ohledně historie rohlíků se
traduje, že první upekl vídeňský
pekař na oslavu vítězství nad
Turky, kteří obléhali Vídeň
v druhé polovině 17. století.
Tvar půlměsíce tak už některým
rohlíčkům zůstal.

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/videorecepty
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KROK

ZA KROKEM

1.

DOMÁCÍ ROHLÍKY
SUROVINY:
260 ml plnotučného
mléka
1 ks droždí

1 lžíce cukru krystalu
500 g hladké mouky
30 ml slunečnicového
oleje

POSTUP:
1. V malé misce připravte kvásek.
Promíchejte 100 ml vlažného mléka
s cukrem a rozdrobeným droždím.
Nechte na teplém místě 10 minut
odstát.
2. Do velké mísy vsypte mouku, vlijte
kvásek, zbytek mléka, olej a přidejte
sádlo. Vše důkladně vařečkou
promíchejte a uhněťte těsto. Zakryjte
utěrkou a nechte alespoň 45 minut
na teplém místě kynout.
3. Po vykynutí vložte těsto na
pomoučněný vál a rozdělte je
na 8 kusů.

6.

8

kusů

35
min

+55

min
kynutí

30 g sádla
sůl
1 vejce
5 g máku

4. Z každého uválejte dlaní o kuchyňskou
desku bochánek. Nechte pod utěrkou
ještě 10 minut odpočívat.
5. Válečkem z bochánků vyválejte těsto
do tvaru trojúhelníku. Jeden cíp
ještě chyťte a povytáhněte, aby se
trojúhelník roztáhl do výšky.
6. Spodní stranu trojúhelníku začněte
rolovat vzhůru, až vznikne váleček,
který na koncích zahněte do tvaru
půlměsíce. Hotové rohlíky pomažte
rozšlehaným vejcem.
7. Posypte mákem a skládejte na 2 plechy
vyložené pečicím papírem zarolovaným
cípem dolů. Pečte v předehřáté troubě
na 200 °C 20 minut.

2.

3.

4.

5.

7.
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ALBERT BAVÍ
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Informace o zpracování osobních údajů společností Albert Česká republika, s.r.o., naleznete v „Podmínkách zpracování osobních údajů“ uveřejněných na www.albert.cz

MÁJOVÁ
zábava na doma

Najděte tajenku
a vyhrajte dárkovou kartu
na nákup v síti prodejen
Albert v hodnotě 300 Kč.

Jak se zapojit?
Vyluštěte květnovou křížovku a tajenku zašlete do 13. 5. 2020
na adresu redakce Albert magazínu: Podkovářská 2, Praha 9,
190 00. Nebo tajenku vyplňte přímo do formuláře na webu
www.albert.cz/tajenka. Výherce křížovky z čísla 4/2020:
Helena Židová, Ústí nad Orlicí

ZAPEČENÁ
BAGETKA

ŦɐĶłƠƠÒşúĭĭłŸ>ÒĭíÒĸę
4

porce

15

min

SUROVINY:
250 g mozzarelly
Galbani
UDMÏDWD
VWěHGQÝYHON«E¯O«
EDJHW\
VıOSHSě

NA VYBRANÝCH HYPERMARKETECH A SUPERMARKETECH ALBERT
inzerce

JED]DONRY«KR
SHVWD
Oŀ¯FHROLYRY«KR
oleje
MDUQ¯FLEXON\
KUVWED]DON\

POSTUP:
1.7URXEXSěHGHKěHMWHQDr&
2.0R]]DUHOOXDUDMÏDWDQDNU£MHMWHQD
FPVLOQ«SO£WN\
3.%DJHW\UR]NURMWHSRG«OQÝQDSıO
DSRWěHWHED]DONRY¿PSHVWHP6Wě¯GDYÝ
SRNO£GHMWHSO£WN\UDMÏDWDPR]]DUHOO\
3RORŀWHQDSHN£ÏY\ORŀHQ¿SHÏLF¯P
SDS¯UHPDSHÏWHPLQXW
4.8SHÏHQ«EDJHW\SRNDSHMWHROLYRY¿P
ROHMHPRVROWHDRSHSěHWH2]GREWH
QDMHPQRQDNU£MHQRXMDUQ¯FLEXONRX
DED]DONRX

inzerce

Květnové kouzlení
s Olomouckými tvarůžky
Máj je lásky čas a jak je všeobecně známo – láska
prochází žaludkem. Olomoucké tvarůžky jsou nejen
jedinečné svými nutričními vlastnostmi, ale jejich
kulinářské využití je velmi široké. Poté, co pronikly
do teplé kuchyně, jsou využívány i k pečení, které
značně oslabí jejich jinak výraznou vůni.
Olomoucké tvarůžky vyhledávají čím dál více lidé
vyznávající zdravý životní, sportovci, objevují se
v jídelníčcích diabetiků a jsou i nedílnou součástí
dietních programů právě pro velmi nízký obsah tuku.
Recept jsme pro vás vybrali z Tvarůžkové kuchařky,
kterou naleznete na pultech knihkupectví. Najdete
zde nápady naslano i nasladko, pohoštění pro přátele
anebo vylepšení tradičních českých receptů.
Kombinace tvarůžků a hrušek se může na první
pohled zdát neobvyklá. Hrušky jsou ale oblíbený
parťák sýrů s výraznou chutí.
Přejeme vám dobrou chuť!

www.tvaruzky.cz

Tvarůžkové koláčky
s hruškami a vlašskými
ořechy
1 balení listového těsta, 200 g měkkého tvarohu,
200 g čerstvého žervé, 80 g Olomouckých tvarůžků,
180 g kompotovaných hrušek, hrst vlašských ořechů
Z rozváleného listového těsta nakrájejte obdélníčky
zhruba o velikosti 5 x 10 cm. Přesuňte je na plech
vyložený pečicím papírem. Okraje koláčků trochu
přizvedněte a přihrňte směrem do středu, aby se
vytvořila obruba. Střed několikrát propíchněte
vidličkou. Tvaroh prošlehejte se žervé a nastrouhanými
tvarůžky, rozdělte do koláčků a nahoru navršte hrušky
nakrájené na kousky. Posypejte vlašskými ořechy.
Pečte 15 – 20 minut v troubě předehřáté na 180 °C
do zezlátnutí.

Na vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.
inzerce
liptov_inz_Brand_katalog_217x122*5_2020_03_30.indd 1

Osvěžte se
s ledovou kávou
Tatra!
ObsahuJe
pravou kÁvu.
NeobsahUJe
aromatA.
NejlÉpe
chutNÁ ledoVĚ
vycHlazená.

www.TatramLekO.cZ
PoloŽka JE dosTupnÁ na VšEch hyPermarKEtech a NA vyBraných SupermaRkEtecH albeRt.

30/03/20 16:43

OCHUTNEJTE
ESPRESSO

S BOHATOU
CREMOU

VYHRA J RENTU

30 000 Kč
10 LET

MĚSÍČNĚ
PO DOBU

UŽIJ SI
BOHATŠÍ ŽIVOT!
Jak se s tát rentiérem zjis títe na www.nescafe.cz

Akce platí na 0,5l Radegast Ryze hořká 12, Gambrinus Patron 12, Kozel Mistrův ležák (lahev i plech),
nebo jejich kombinaci na vybraných Hypermarketech Albert v termínu 20.5. – 2.6.2020

Nyní sleva
minimálně 20 %

Akční cena platí na všechny Cafissimo kapsle.
Akce platí na vybraných prodejnách Albert v termínu od 29. 4. do 26. 5. 2020.

MINERÁLNÍ VODA S VITAMINY

MOJE MINERÁLNÍ
VODA S VITAMINY

inzerce

inzerce

912002825_grilling Ahold_Coca-Cola_pul-strana-Albert-217x122,5mm-Maisnarova-02.indd 1

PLATÍ NA VYBRANÝCH HYPERMARKETECH A SUPERMARKETECH ALBERT.

02.04.2020 18:25:53

NÁRODNÍ

PRVNÍ HOŘKÝ LEŽÁK
Z BUDVARU.

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

PIVOVAR

inzerce

PLATAN 10
se vaří podle originální receptury
z velmi kvalitní vody.
Alk. 4,0 % obj., hořkost 28 IBU

PLATAN 11
je poctivá jedenáctka.
Alk. 4,6 % obj., hořkost 30 IBU

RYCHTÁŘ PREMIUM
je chmelený hlávkovým
žateckým chmelem.
Alk. 5,0 % obj., hořkost 32 IBU

KVALITNÍ
PIVA
S TRADICÍ
RYCHTÁŘ GRUNT

je 11% ležák chmelený hlávkovým
žateckým chmelem.
Alk. 4,6 % obj., hořkost 30 IBU

LOBKOWICZ
PREMIUM
LEŽÁK

LOBKOWICZ
PREMIUM
NEALKOHOLICKÝ

LOBKOWICZ
PREMIUM
ALE

je tradiční český ležák
s delikátní hořkostí.
Vítěz degustační
soutěže Zlatý soudek
Pivex 2019 v kategorii
světlý ležák.
Alk. 4,7 % obj.,
hořkost 33 IBU

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

je svrchně kvašené pivo
zářivě jantarové barvy.
Alk. 4,4 % obj.,
hořkost 34 IBU

OSLAVUJTE S NÁMI
25 let

K dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert
inzerce

Naleznete ve vybraných
prodejnách Albert
www.adveal.cz

NAMÍCHEJTE SI LETNÍ OSVĚŽENÍ
COINTREAU FIZZ
L E H K Ý D R I N K S TĚŽKÝM JMÉNEM
Připravte si letní drink, který
má osvěžující chuť, jednoduché
složení bez “éček” a barviv
a ještě lehčí přípravu. Obsahuje
totiž snadno dostupné
ingredience jako limetku, sodu,
led - přidáme pouze likér
Cointreau [kuantró]
a drink je na světe.
Vyzkoušejte ho i vy!

JAK NA TO?
COINTREAU FIZZ
[kuantró fiz]

4 cl [kuantró]

limetky

10 cl sody

 naplňte sklenici ledem
 přidejte 4 cl Cointreau [kuantró]
 vymačkejte šťávu z 1/2 limetky
 dolijte 10 cl sody
 promíchejte a dozdobte měsíčky limetky

kitkatczsk

kitkatczsk

inzerce
inzerceAlbert_217x249_KitKat_02.indd 1
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VÍCE INFORMACÍ na www.lentilky.cz
SOUTĚŽ PROBÍHÁ OD 1. 5. DO 5. 6. 2020.
lentilky.cz

lentilky_czsk

Dětské
pleny a podložky
HAPPY a PANDA

Bella Sensitive z řady
výrobků intimní
hygieny Bella

Dámská hygiena
BELLA 4 TEENS,
BELLA PERFECTA
a kosmetika
BELLA COTTON

V HYPERMARKETECH

AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ

ALBERT
NYNÍ V AKČNÍ
NABÍDCE

OD 6. 5. DO 2. 6. 2020
inzerce

ZAKBB0200_Albert_inzerce_07.indd 1
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ILUSTRAČNÍ OBRÁZKY

soutěžní
KÓD UVNITŘ
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SOUTĚŽ

Nakupte výrobky
nebo
v min. hodnotě 99 Kč a vyhrajte 1 z 8 voucherů na elektrokolo
české výroby od značky Crussis v hodnotě 40 000 Kč.

8x

elektrokolo

Zaregistrujte se do soutěže na www.colgatepromo.cz
Soutěž trvá od 13. 5. do 26. 5. 2020.

NEJLEPŠÍ HODNOCENÍ

ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK
OCHRANA SKLA

od spotřebitelů v nezávislém testu

PROTI SKVRNÁM OD ČAJE A KÁVY
OPLACHOVAČ
FUNKCE SOLI
RYCHLE ROZPUSTNÉ
PROTI ZÁPACHU
PŮSOBÍ PŘI 40°C
OCHRANA VZORŮ
LESK NEREZOVÉHO NÁDOBÍ
EFEKT SCHNUTÍ
EFEKT ODMÁČENÍ

PEČUJTE O SVOU MYČKU S NAŠIMI ADITIVY
Čistič myčky

Sůl

Pro pravidelné čištění myčky
Proti mastnotě a vodnímu kameni
K použití v naplněné myčce

Brání usazování vodního kamene
Zvyšuje výkonnost myčky
Změkčuje vodu

Intenzivní čistič myčky

Pro hygienickou čistotu
Proti mastnotě a vodnímu kameni
Pro delší životnost vaší myčky

Leštidlo

Pro vysoký lesk sklenic
Proti usazeninám od vodních kapek
Pomáhá rychlejšímu schnutí

Osvěžovač myčky

Zajišťuje dlouhotrvající svěžest
Pomáhá neutralizovat zápach
Ke každodennímu použití

NOVÁ

PŘÍRODNÍ ŘADA

BIO

ZELENÝ
ČAJ

BIO

ALOE
VERA

Nakupte výrobky NIVEA*
nad 199 Kč a získejte
SMALTOVANÝ HRNEČEK

NAVÍC
VEGANSKÉ
SLOŽENÍ**

**Neobsahuje ingredience živočišného
očišn
šného původu
původu.
inzerce

Akce platí v hypermarketech Albert
od 13. 5. do 26. 5. 2020 nebo do vydání
zásob hrnečků. Hrneček obdržíte na informacích
hypermarketu Albert po předložení účtenky.
*Akce se nevztahuje na NIVEA SUN.

NOVĚ také
v kapsičkách!

+
Vyberte pro ni vhodnou kombinaci.

SLADKÁ TEČKA

ZAHRADNÍ
SLAVNOST
aneb čaj o páté
Kdo z nás by nechtěl posvačit v té nejlepší
společnosti? Představte si anglické zahrady
a samou vybranou společnost konverzující
při čaji. Podobný rituál s klasickými dezerty,
vylepšený špetkou moderního nádechu, si můžete
připravit i ve svojí zahradě. A nezapomeňte si
k tomu obléct náležitou garderobu!

KVĚTOVÁ ROLÁDA
S NEKTARINKAMI

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

70

SLADKÁ TEČKA

MÁSLOVÉ
SUŠENKY
K ČAJI

HOUSTIČKY
S POMERANČOVOU
OMÁČKOU

VANILKOVÝ DORT
S JAHODAMI
71

SLADKÁ TEČKA

KVĚTOVÁ ROLÁDA
s nektarinkami
12

porcí

70
min

+2

hod
chlazení

VEGET

SUROVINY:
½ lžíce slunečnicového oleje
6 vajec
185 g cukru krystalu
125 g třtinového cukru
1 lžička vanilkového extraktu
62 g hladké mouky
30 g kakaa holandského typu
1 lžička prášku do pečiva

sůl
½ lžičky mletého hřebíčku
60 g másla
1 lžička instantní kávy
7 nektarinek
240 ml smetany ke šlehání
(30 %)
2 snítky čerstvého tymiánu
1 lžíce citronové šťávy

POSTUP:
1. Troubu předehřejte na 180 °C. Plech vyložený pečicím
papírem postříkejte olejem a rozmažte ho po celé ploše
papíru. Ve větší míse ušlehejte 4 bílky a 65 g cukru krupice
v pevný sníh. V druhé míse vyšlehejte 4 žloutky a 65 g
třtinového cukru s vanilkovým extraktem. Šlehejte 2 minuty
do světlé nadýchané hmoty.
2. Ve třetí míse promíchejte prosátou mouku, 20 g kakaa,
prášek do pečiva, sůl a hřebíček. Do moučné směsi nalijte
rozpuštěné máslo spolu s kávou a žloutkovou směsí. Lehkým
mícháním vypracujte hladké těsto. Opatrně vmíchejte sníh.
3. Těsto vlijte na plech a opatrně stěrkou rozetřete na tenkou
vrstvu. Pečte 10 minut.
4. Upečené těsto posypte kakaem a přendejte na připravenou
utěrku o něco větší, než je samotné těsto. Opatrně stáhněte
pečicí papír a ihned opatrně zarolujte pomocí utěrky. Nechte
vychladnout.
5. Dvě vypeckované nektarinky nakrájejte nadrobno a dejte
stranou.
6. Ve větší míse ušlehejte zbylé 2 bílky do polotuhého sněhu,
pak zašlehejte po lžících 120 g cukru krupice do lesklé hladké
hmoty. V druhé míse vyšlehejte šlehačku na konzistenci
řeckého jogurtu. Přilijte ke sněhu a opatrně stěrkou
promíchejte na krém.
7. Roládové těsto rozbalte, namažte sněhovým krémem,
posypte nektarinkami a opět zarolujte. Vložte na 2 hodiny do
lednice.
8. Zbylé vypeckované nektarinky nakrájejte na měsíčky. Vložte
do hrnce, přisypte třtinový cukr, lístky tymiánu a vlijte
citronovou šťávu. Nechte rychle zkaramelizovat a odložte
stranou.
9. Roládu porcujte na cca 2 cm široké plátky, nakrojenou
stranou položte na talířek a zdobte zkaramelizovanými
nektarinkami a tymiánem.
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SLADKÁ TEČKA

16
ks

75
min

VEGET

HOUSTIČKY
s pomerančovou
omáčkou
SUROVINY:
190 g másla
60 ml smetany
ke šlehání (30 %)
2 lžíce medu
265 g cukru krystalu
2 lžičky kukuřičného
škrobu
2 bio pomeranče

¼ lžičky
muškátového oříšku
sůl
2 velká vejce
120 ml podmáslí
120 ml plnotučného
mléka
435 g hladké mouky
2 lžičky prášku do pečiva

POSTUP:
1. Na medové máslo vyšlehejte 115 g másla
spolu se smetanou a medem do krémové
konzistence. Přendejte do servírovací misky
a nechte stranou.
2. Na pomerančovou omáčku promíchejte
200 g cukru se lžičkou škrobu. Do hrnce
vlijte šťávu a kůru z pomerančů, vsypte
muškátový oříšek, špetku soli a cukr se
škrobem. Přiveďte k varu. Za stálého míchání
zredukujte na omáčku. Přelijte do misky,
zakryjte fólií a nechte vychladnout.
3. Troubu předehřejte na 230 °C. Plech vyložte
pečicím papírem. V misce promíchejte
vejce, podmáslí a mléko. Dvě lžíce směsi si
schovejte na potření. Do druhé mísy prosejte

mouku, přidejte zbylý cukr, prášek do pečiva
a sůl. Promíchejte a vložte kostičky zbylého
másla. Zpracujte na drobenku. Poté přilijte
vaječnomléčnou směs a zpracujte na lepivé
těsto.
4. Pracovní plochu si dobře pomoučněte,
včetně válečku a rukou. Těsto vyválejte
na 2 cm vysoký plát a vykrajujte kolečka
o průměru 5 cm. Vyskládejte je na plech,
horní plochu pomažte zbylou vaječnou
směsí. Zbytek těsta opět vyválejte a takto
pokračujte, než zpracujete celé těsto.
5. Houstičky pečte 10–12 minut dozlatova.
Nechte 10 minut odpočinout a ještě teplé
podávejte. Rozkrojte, naplňte pomerančovou
omáčkou a medovým máslem.
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SLADKÁ TEČKA

MÁSLOVÉ SUŠENKY
k čaji
30
ks

90
min

VEGET

SUROVINY:
250 g cukru krystalu
sůl

375 g másla
1 lžička vanilkového extraktu
700 g hladké mouky

POSTUP:
1. Cukr rozmixujte v sekací nádobě tyčového mixéru s ½ lžičky soli
1 minutu. Přidejte máslo a vanilkový extrakt, znovu promixujte
30 vteřin. Mouku vsypte do mísy, přidejte máslovou směs
a prsty vypracujte v lepivou drobenku. Přesypte na vál.
2. Dlaněmi vytvořte kompaktní široký obdélník. Zabalte do fólie
a nechte půl hodiny odležet v lednici. Potom rozválejte na
1,5 cm vysoký plát. Nožem porcujte na jednotlivé sušenky.
3. Plech vyložte pečicím papírem a vyskládejte na něj sušenky
s mírnými rozestupy. Nakonec je propíchejte špejlí, aby se
uvnitř nedělaly vzduchové bubliny. Nechte odležet dalších
30 minut a předehřejte troubu na 180 °C. Pečte 22 minut
dorůžova.

Upečené sušenky skladujte
v suchu, třeba v plechové
krabici nebo ozdobné
sklenici.
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SLADKÁ TEČKA

VANILKOVÝ
DORT
s jahodami
1

dort

SUROVINY:
175 g hladké mouky
1 lžička prášku
do pečiva
sůl
175 g másla
175 g cukru krystalu
3 vejce (175 g)
1 lžička vanilkového
extraktu

Na klasickou dortovou
formu o průměru 24 cm
zdvojnásobte dávku těsta.

90
min

VEGET

3 lžíce plnotučného
mléka
2 hrsti čerstvých jahod
6 lžic jahodového
džemu
2 lžíce moučkového
cukru

POSTUP:
1. Troubu předehřejte na 180 °C. Dortovou
formu o průměru 18 cm vyložte pečicím
papírem. Ideální je mít formy dvě, jinak
upečte korpus dvakrát.
2. V misce smíchejte prosátou mouku, prášek
do pečiva a sůl.
3. Ve druhé míse utřete máslo spolu
s cukrem do nadýchané hmoty. Po jednom
zapracujte vejce a nakonec vanilkový
extrakt. Za stálého míchání přisypávejte
moučnou směs. Na závěr zalijte mlékem
a zpracujte v hladké nadýchané těsto.
4. Vlijte do forem a pečte 40 minut. Proveďte
test špejlí. Pokud je po zapíchnutí do středu
korpusu čistá, je upečený. Korpusy nechte
ve formě 10 minut odležet, pak je vyndejte
a nechte vychladnout na mřížce.
5. Mezitím ušlehejte šlehačku dotuha. Odložte
vychladnout do lednice.
6. Očištěné jahody nakrájejte na kousky.
Jeden dortový korpus natřete ušlehanou
šlehačkou. Rozmíchejte džem, a až povolí,
namažte tenkou vrstvu na šlehačku.
Zasypte jahodami a přikryjte 2. dortovým
korpusem. Před podáváním ozdobte
moučkovým cukrem a několika čerstvými
jahodami.
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 Sirup pro přípravu

ledového čaje

 S extraktem

z pravého černého
a zeleného čaje

 7,7 litrů osvěžení

v jedné láhvi

 Bez konzervantů,

umělých barviv,
sladidel

a zahušťovadel

K dostání na vybraných prodejnách Albert.

