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Kvalitní potraviny?
Máme je doma!
Co nejkratší cestou
Víte, jak dlouhou cestu musí
absolvovat některé potraviny a jak
nákladná je doprava a skladování?
Vybírejte nejlépe takové, které
se na náš stůl dostanou téměř
okamžitě. Není nad mléko nebo
sýr od lokálního výrobce!

Lokální má přednost
Každý kraj má své lokální speciality.
Vyrábějí se podle tradiční receptury
a většinou je nikde jinde neochutnáte.
Poznávat kraje skrze místní uzeniny
nebo pečivo je naprosto originální
zážitek!

Nakupujte kvalitu s chutí!
Více o kvalitních potravinách najdete
na webu akademiekvality.cz

Čerstvé chutná nejvíc
Stačí si uvědomit, že místní zelenina
se sklízí až tehdy, kdy je opravdu
zralá. Tedy v takovou chvíli, kdy je
připravená na cestu na náš stůl!
Nic se nevyrovná chuti a vůni rajčat
či okurek, které teprve před chvílí
někdo sklidil.
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Naši milí zákazníci,
květen je měsíc lásky. Svátek slaví všechny maminky a právě začíná
naše zamilovaná grilovací sezona. Tedy jak zpívají Beatles:
všechno, co potřebujete, je láska. V květnovém čísle Albert
magazínu najdete celou řadu receptů, které se stanou vaší
srdcovkou.
S těmi pravými hity na gril to v Albertu rozjíždíme na plné pecky.
Nalaďte se na tu pravou vlnu, atʾ už dáváte přednost štʾavnatým
burgerům, lehké grilované rybě, nebo lahodnému camembertu.
Tyto a mnohé další jsou nové hity z Albertovy top 20 na gril. Že
máte jen malý balkon nebo terasu? Na následujících stránkách
najdete spoustu inspirace nejen na skvělé recepty, ale také na
stylové a praktické zařízení malé terasy.
A protože řada z nás poslední měsíce cestuje jen prstem na mapě,
připravte 6 exotických jídel asijské kuchyně, která navíc uvaříte
večer po práci do půl hodinky. Jak to má s láskou k vaření, se
dozvíte v rozhovoru s foodblogerkou Ninou Řeháčkovou alias
Kuřetem v podvazkách. A nezapomeňte nalistovat až na úplný
konec magazínu, kde vás čekají zázračně sladké červené jahůdky,
které mají právě sezonu, a láska k nim nikdy nerezaví.
Pamatujte, že stojí za to jíst lépe a s láskou.

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

Váš Albert
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Zprávy

ALBERT POMÁHÁ

Z ALBERTU

Děkujeme,

ŽE S NÁMI POMÁHÁTE POTŘEBNÝM!

Květnové
novinky
JSOU TU!

Albert je partnerem Sbírky potravin od samého
začátku a neprodané potraviny daruje České federaci
potravinových bank již od roku 2012. I díky Vaší pomoci
se každoročně dostanou k potřebným desítky tun
potravin a drogistického zboží. Albert pak tyto dary
ještě navyšuje. Loni daroval dodávku pro svoz čerstvých
potravin, v jarní části koronakrize zavezl potřebným přes
130 000 porcí jídla. Celkově daroval Albert potřebným
vloni 800 tun potravin. Téměř dvojnásobek oproti roku
2019. Mezi obdarované jsme vloni přidali kromě federace
potravinových bank také nemocnice, záchranné stanice
či dětské domovy a neziskové organizace pro sociálně
ohrožené po celé České republice. Tímto chceme
poděkovat i Vám, že spolu s námi pomáháte, a můžeme
tak potřebným umožnit, aby jedli a žili lépe.

Květen je měsíc novinek v Albertu.
Aplikaci Můj Albert už máte všichni
staženou, a pokud ne, určitě tak
udělejte. Budete jíst zdravěji, a navíc
ušetříte. Jarní úklid zvládnete raz
dva díky novým pomocníkům naší
nové značky Clean Home. A sbíráme
další ceny, o kterých se dočtete
právě zde!

NOVINKY V REGÁLU

PODPORUJEME ČESKÉ FIRMY

Jarní úklid

Kde se pivo vaří…

S ALBERT CLEAN HOME
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Multifunkční
čisticí ubrousky

Albert vám nově poradí i s úklidem
domácnosti. Představujeme novinky
z řady Albert Clean Home. Najdete
zde produkty od univerzálního čističe
do domácnosti přes čistič na okna,
kuchyň a koupelnu až po tablety do
myčky nebo čisticí ubrousky.

Deo do
Tablety
myčky nádobí do myčky

Univerzální čistič
do domácnosti

Čistič
koupelny

Čistič
na okna

Čistič
kuchyně

… V MINIPIVOVARECH
V Albertu podporujeme také prodej lokálních produktů
a jsme pyšní, že dnes nabízíme přes 180 druhů piv
z 46 minipivovarů. Výběr se liší v každé prodejně
a v nabídce najdete skvělá piva z českých minipivovarů,
které se nachází v dané oblasti nebo regionu.

ZPRÁVY
Z ALBERTU
APLIKACE MŮJ ALBERT

Kdo ještě nemá

STAŽENOU APLIKACI?
Nová aplikace a věrnostní program Můj Albert je horká novinka
posledních dvou měsíců. Pokud ji ještě nemáte staženou ve
svém mobilním telefonu, určitě neváhejte, protože:
• vás odmění za každý nákup
• získáte extra odměny za zdravé produkty
• výhodné nabídky máte vždy po ruce
• najdete recepty a inspiraci na každý den
• vše je připravené vám na míru

Kontaktní, navíc i kompaktní gril Tefal, který
se vejde nejen do každé kuchyně, ale i na
menší balkon. Nabízí dvě varianty grilování,
snadno se ovládá a je absolutně nenáročný
na prostor či údržbu. Má zabudovaný
odkapávač, termostat pro nastavení teploty
a nepřilnavé plotny z litého hliníku. Připravte si
domácí grilované pokrmy jako z restaurace!

STAHUJTE
ZDE:

TE
STÁHNĚ TE
J
E
K
ÍS
Z
A
PŠÍ
JEŠTĚ LE !
U
CEN

ALBERT POMÁHÁ

NOVINKY

Albert daruje

Nová

DEZINFEKCI ZA 3 MILIONY KORUN

BIO KAISERKA

Protože nepříznivá pandemická situace stále trvá, rozhodli
jsme se prostřednictvím Nadačního fondu Albert pomoci
a darovat dětským domovům, sociálním organizacím a také
nemocnicím dezinfekci v hodnotě tří milionů korun.

V Albertově pekařství
uvádíme novinku do
sortimentu bio pečiva.
Můžete tak mít jistotu, že při
jeho výrobě nebyly použity
geneticky modifikované
organismy ani žádné umělé
chemické prostředky.
Základní surovinou pro bio
kaiserku je obilí vypěstované bez
používání umělých hnojiv či pesticidů. Navíc je bio kaiserka
natural bohatě sypaná zlatým lnem, který se vyznačuje
oříškovou chutí a je zdrojem vlákniny.

„Dezinfekce obdrží přibližně 250 organizací. Aktuálně je
distribuujeme do 150 dětských domovů a neziskových
organizací, jako jsou například charity a azylové domy.
Rozvážíme je po celé republice díky spolupráci prodejen
Albert a lektorek Zdravé 5,“ vysvětluje manažerka projektu
Alena Paldusová a doplňuje: „Dezinfekce jsme také nabídli
nemocnicím, se kterými již od loňského roku pravidelně
spolupracujeme.“
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Tržnice

U ALBERTA

Ledový salát

 íkají mi ledový podle
> Řlesklého
povrchu mých
listů, s ledem nemám
nic společného. Můžu
pomáhat zklidňovat
mysl, mírnit stres a jsem
vhodný jako lehká večeře
před spaním.

Římský salát

 sem krásně
> Jkřupavý
a působím
blahodárně na
trávení, mysl
a obsahuji vitamin C.

TO
NEJLEPŠÍ
NAJDETE TAM, KDE ŽIJETE
Teploty venku stoupají a saláty jsou v kurzu. Skvělá příloha ke grilování nebo rychlý
osvěžující oběd. Navíc mají nízkou energetickou hodnotu, jsou lehce stravitelné
a obsahují množství minerálů a vitaminů. Teď už jen vybrat ten pravý pro vás.

Hlávkový salát

> v Albertu od lokálních
V květnu mě najdete

dodavatelů a 100%
čerstvý, navíc obsahuji
draslík a vitamin A.
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Víte, kdo dodává zeleninu
a bylinky do naší tržnice?
Jsme firma zabývající se zpracováním
zeleniny, a to až do fáze takzvané
kuchyňské úpravy. Naším výsledným
produktem jsou krájené, omyté
směsi různých druhů listové zeleniny.
V letním období je maximum našich
surovin českého původu, převážně
z úrodného Polabí.

BYLA ZALOŽENA POČÁTKEM ROKU 2002

REBARBOROVÝ SALÁT
s pikantním dresinkem
4

porce

SUROVINY:
6 meruněk
1 lžíce octa
1 lžíce cukru krupice
1 lžička chilli vloček
1 salát Mix párty Albert
100 g čerstvého hrášku
1 šalotka
100 g cherry rajčat
2 klasy předvařené kukuřice
sůl, pepř
1 rebarbora
40 ml javorového sirupu
45 ml olivového oleje

20
min

VEGAN

POSTUP:
1. Omyté meruňky zbavené pecek
nakrájejte na kousky a dejte do
rendlíku. Přidejte ocet, cukr a chilli
vločky. Přiveďte k varu, stáhněte
plamen a 5 minut povařte. Pak vše
promixujte ponorným mixérem na
hladký dresink a odložte stranou.
2. Salát vsypte do větší mísy. Přidejte
vyloupaný hrášek, očištěnou šalotku
nakrájenou na kostičky a omyté půlky
cherry rajčat a vše promíchejte.

MIXNI TO!
Představujeme vyladěné mixy
salátů, které do kuchyně přinesou
hravou barevnost plnou vitaminů
a zdraví. Celé rodině zachutná
rodinný mix, který obsahuje
i sladkou mrkev. Setkáte se s přáteli?
Je tu Mix párty! Nebo zkuste Mix
baby, kde najdete křehké mladé
saláty.

Mix párty
salát Albert

3. Kukuřici osolte, opepřete a opékejte na troše
olivového oleje na rozpálené pánvi z každé strany
2 minuty. Pak oloupejte její semínka a přidejte
k salátové směsi.
4. Rebarboru očistěte a nakrájejte na 3 cm dlouhé
špalíčky. Dejte do misky a přelijte sirupem. Přendejte
na pánev a zkaramelizujte ji ze všech stran.
5. Salát zalijte olivovým olejem, ochuťte solí a pepřem,
promíchejte a servírujte do talířů. Nakonec přidejte
rebarboru a přelijte 1 lžící připraveného dresinku.

Mix rodinný
salát Albert
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RYCHLÉ RECEPT Y

Rychlé
recepty
DO

30 MINUT

Ochutnejte
Asii
Vykouzlete do 30 minut
u vás v kuchyni tu pravou
Asii! Přinášíme tipy,
jak zvládnout exotiku
na talíři. Navíc zdravě
díky produktům Nature’s
Promise, které najdete
jen v Albertu.

Nákupní
seznam
Z ALBERTU
TRŽNICE U ALBERTA:
ZELENINA
1 cibule
1 česnek
1 červená paprika
100 g baby špenátu
150 g rukoly
1 okurka
6 mrkví
1 šalotka
2 svazky ředkviček
5 jarních cibulek
2 saláty pak choi
1 hlávka čínského zelí
2 ½ cm čerstvého zázvoru
100 g žampionů
2 chilli papričky
OVOCE
1 avokádo
1 pomeranč
1 mango
2 citrony
1 limeta

150 g uzeného tofu
150 g seitanu NP Veggie
140 g bílého jogurtu

OSTŘE SLEDOVANÉ MASO
A RYBY:

350 g filetu z lososa s kůží
500 g kuřecích křídel NP Bio
600 g kuřecích prsou

MRAŽENÉ:

100 g hrášku
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5 lžic medu
KOŘENÍ
sůl
pepř
2 lžičky kari
2 lžičky grilovacího koření na
kuře
1 lžička chilli
1 lžička mletého zázvoru
½ lžičky mletého kmínu
1 lžička mletého koriandru
2 lžičky chilli vloček

BYLINKY
1 hrst čerstvého koriandru

MLÉČNÉ VÝROBKY:

STAHUJTE ZDE:

SPÍŽ:
OCHUCOVADLA
180 ml sójové omáčky
3 ½ lžičky wasabi pasty
30 ml kečupu
100 ml rybí omáčky
20 ml omáčky teriyaki
30 g pasty sriracha chilli
2 kostky kuřecího bujónu
40 ml octa
140 ml rýžového octa
30 ml javorového sirupu

TRVANLIVÉ
150 g jáhel NP Bio
4 lžičky kukuřičného škrobu
4 listy řasy nori
5 lžiček sezamových semínek
1 lžička černého sezamu
400 ml řepkového oleje
55 ml slunečnicového oleje
55 g třtinového cukru
50 g cukru krystalu
30 ml sezamového oleje
NP Bio
90 g arašídového másla
200 ml kokosového mléka
150 g pestrobarevné rýže
NP Bio
100 g rýže
20 g pražených arašídů
20 ml octa
120 g tenkých rýžových nudlí
120 g širokých rýžových nudlí

Fotografie: Lucie Čermáková / Foodstyling: Adéla Srbová,
Zuzana Štěpničková / Text: Adéla Srbová

RYCHLÉ RECEPT Y

KUŘECÍ SATAY

s pestrobarevnou rýží
4

porce

30
min

SUROVINY:
600 g kuřecích prsou
40 ml sójové omáčky
2 stroužky česneku
140 g bílého jogurtu
½ lžičky mletého kmínu
1 lžička mletého
koriandru
½ lžičky mletého zázvoru
sůl, pepř
90 g arašídového másla
200 ml kokosového
mléka
1 lžička chilli vloček
20 ml rybí omáčky

1

20 g třtinového cukru
1 limeta
150 g pestrobarevné rýže
NP Bio
20 ml slunečnicového
oleje
1 šalotka
1 hrst čerstvého
koriandru
20 g pražených arašídů
1 chilli paprička
1 lžička černého sezamu

1 KREDIT

ZA KAŽDÝ
PRODUKT
BIO A NATURE‘S
PROMISE

POSTUP:
1. Kuřecí prsa nakrájejte na dlouhé nudličky
a vložte do mísy. K masu přilijte 20 ml
sójové omáčky, přidejte prolisované
stroužky česneku, bílý jogurt, kmín,
½ lžičky mletého koriandru, špetku
zázvoru, sůl, pepř a vše pomíchejte
rukama, aby se marináda dobře
vmasírovala do masa.
2. Připravte si omáčku. Do rendlíku dejte
arašídové máslo, kokosové mléko,
zbylou sójovou omáčku, chilli vločky,
rybí omáčku, cukr a zbytek mletého
koriandru. Za stálého míchání zahřejte

těsně pod bod varu, až omáčka
zhoustne. Odstavte z plotny a vmíchejte
šťávu z limety.
3. Pestrobarevnou rýži propláchněte
a uvařte dle návodu na obalu.
4. Maso napíchněte na jehly nebo špejle
a orestujte na rozehřátém slunečnicovém
oleji. Z každé strany opečte asi 4 minuty.
5. Očištěnou šalotku, koriandr a arašídy
nakrájejte najemno a dejte stranou.
6. Maso podávejte s rýží, přelijte omáčkou
a posypte šalotkou, koriandrem,
nakrájenou chilli papričkou, arašídy
a sezamem.

KREDIT
NAVÍC

1 porce obsahuje: ENERGIE: 675 kcal, 34 % / SACHARIDY: 48 g, 19 % / TUKY: 37 g, 59 % / BÍLKOVINY: 43 g, 61 %
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RYCHLÉ RECEPT Y

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

1

KREDIT
NAVÍC

PAK CHOI MISKA

se seitanem
4

porce

30
min

SUROVINY:
1 lžička chilli vloček
3 stroužky česneku
300 ml vody
20 ml octa
50 ml rybí omáčky
50 g cukru krupice
150 g seitanu NP Veggie
4 mrkve
100 g mraženého hrášku

12

a nakrájejte na plátky. Rýžové nudle
POSTUP:
ponořte do osolené vroucí vody a 2 minuty
1. Nejprve připravte zálivku. Do rendlíku dejte
povařte. Přeceďte a vložte do misek.
chilli vločky, očištěné a nakrájené stroužky
3. Pak choi rozkrojte na čtvrtiny, zprudka
česneku, vodu, ocet, rybí omáčku a cukr.
orestujte na rozpálené pánvi 2 minuty
Přiveďte k varu a odstavte.
z každé strany a pak podlijte omáčkou
2. Seitan zprudka orestujte na rozehřáté
teriyaki. Sundejte z plotny a pokapejte
pánvi a dejte stranou. Očištěnou mrkev
citronovou šťávou.
nakrájejte na tenké nudličky. Hrášek
propláchněte vroucí vodou a dejte stranou. 4. Misky s rýžovými nudlemi postupně
naplňte připraveným seitanem, mrkví,
Ředkvičky a jarní cibulku očistěte
hráškem, ředkvičkami a cibulkou. Nahoru
dejte polovinu pak choi a vše zalijte
připravenou omáčkou.
1 porce obsahuje: ENERGIE: 270 kcal, 14 % / SACHARIDY: 50 g, 19 % / TUKY: 1 g, 2 % / BÍLKOVINY: 15 g, 21 %
1 svazek ředkviček
1 jarní cibulka
120 g tenkých rýžových
nudlí
sůl
2 kusy salátu pak choi
20 ml omáčky teriyaki
1 citron

RYCHLÉ RECEPT Y

SLADKOKYSELÁ KŘIDÉLKA

s okurkovým salátem
SUROVINY:
500 g kuřecích křídel NP Bio
sůl
pepř
2 lžičky grilovacího koření
na kuře
10 g kukuřičného škrobu
20 ml slunečnicového oleje
15 ml sójové omáčky
1 citron
30 ml kečupu
2 lžíce medu
1 lžička chilli
½ lžičky mletého zázvoru
20 g třtinového cukru
45 ml vody
15 ml sezamového oleje
400 ml řepkového oleje
1 salátová okurka
1 chilli paprička
2 ½ lžičky sezamových
semínek

4

porce

30
min

POSTUP:
1. Omyjte a očistěte maso. Křídla vložte do hrnce do osolené vroucí
vody na 15 minut. Maso pak vyjměte z hrnce a dobře osušte
papírovou utěrkou, aby na něm nezbývala přebytečná voda. Pak
křídla osolte, opepřete, přidejte grilovací koření a obalte ve škrobu.
2. Do rendlíku dejte slunečnicový olej, sójovou omáčku, šťávu
z ½ citronu, kečup, med, chilli, zázvor, 10 g cukru, vodu a lžičku
sezamového oleje. Přiveďte k varu a pak nechte na mírném plameni
zredukovat do zhoustnutí.
3. Řepkový olej nalijte do hrnce do vyšší vrstvy, aby vám vznikla
lázeň na smažení. Rozpalte olej, přidejte křídla a smažte
zhruba 6 minut. Pak po jednom křídla vyndejte kleštěmi
a položte na plech opatřený papírovými ubrousky.
4. Křídla potřete připravenou omáčkou ze všech stran.
5. Salátovou okurku omyjte a nakrájejte na tenká kolečka.
Chilli papričku rozpulte, zbavte semínek a nasekejte na
drobné kostičky. V mističce smíchejte zbylý cukr, vodu,
šťávu z citronu a sezamový olej. Směsí přelijte okurky,
posypte semínky a promíchejte.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 468 kcal, 23 % / SACHARIDY: 21 g, 8 % / TUKY: 30 g, 48 % / BÍLKOVINY: 30 g, 42 %

1

KREDIT
NAVÍC
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RYCHLÉ RECEPT Y

LOSOSOVÝ SALÁT

s mangem a rýží
4

porce

30
min

SUROVINY:
100 g rýže
40 ml sójové omáčky
45 ml rýžového octa
3 lžíce medu
350 g lososa Albert
z certifikovaných chovů
1 lžička wasabi pasty
1 pomeranč
150 g rukoly
1 mango
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POSTUP:
1. Rýži uvařte dle návodu na obalu a dejte stranou.
2. Mezitím v misce metličkou smíchejte 30 ml sójové omáčky,
30 ml octa a 2 lžíce medu. Lososa vložte do zapékací mísy,
přelijte připravenou marinádou a nechte 10 minut marinovat.
Pak jej vložte do trouby předehřáté na 200 °C a pečte 12 minut.
3. V malé misce smíchejte zbývající sójovou omáčku, ocet a med
a přidejte wasabi a šťávu z ½ pomeranče. Do větší mísy
přendejte omytou rukolu a uvařenou rýži. Oloupané mango
nakrájené na kostičky a pomeranč nakrájený na měsíčky
přisypte k rukole, zalijte dresinkem a promíchejte.
4. Podávejte naservírované s kousky upečeného lososa.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 351 kcal, 18 % / SACHARIDY: 46 g, 18 % / TUKY: 10 g, 16 % / BÍLKOVINY: 21 g, 30 %

Rychlý

RYCHLÉ RECEPT Y

KIMCHI RAMEN
4

porce

30
min

SUROVINY:
1 čínské zelí
sůl
3 stroužky česneku
2 ½ cm čerstvého zázvoru
30 ml rybí omáčky
30 g pasty sriracha chilli
15 g třtinového cukru
45 ml rýžového octa
8 ředkviček
2 mrkve
4 jarní cibulky

15 ml slunečnicového oleje
100 g žampionů
1 l vody
2 kostky kuřecího bujónu
15 ml sezamového oleje
NP Bio
120 g širokých rýžových
nudlí

1

POSTUP:
1. Nakrájejte zelí na 2 ½ cm široké pruhy a vložte do mísy. Promíchejte se
lžičkou soli a dobře promačkejte, aby zelí zkřehlo.
2. Do mixéru vložte 3 očištěné stroužky česneku a zázvor nakrájený na
plátky. Přidejte rybí omáčku, pastu sriracha chilli, cukr, rýžový ocet a vše
rozmixujte na hladkou kimchi pastu.
3. Pokrájené zelí opláchněte pod studenou vodou a sceďte. Ve větší míse
smíchejte s kimchi pastou. Ředkvičky, mrkev a jarní cibulku očistěte
a nakrájejte na tenké plátky. Přidejte k zelí a vše dobře promíchejte.
4. Na pánvičce rozehřejte slunečnicový olej, očistěte žampiony, nakrájejte je
na plátky a zprudka osmahněte. Přidejte asi ¼ kimchi zelí a opět zprudka
orestujte. Zbytek kimchi uložte do zavírací sklenice a dejte do lednice.
Takto uložené vám vydrží na další použití.
5. Do rendlíku vlijte vodu a přiveďte k varu. Rozmíchejte v ní kostky bujónu,
sezamový olej a asi 50 ml kimchi šťávy ze sklenice. Povařte 5 minut.
6. Mezitím si připravte rýžové nudle do mísy a zalijte je vroucí vodou. Nechte
v míse 3–5 minut, dokud nezměknou. Pak je sceďte a rozdělte do misek.
7. Přes nudle dejte orestovanou směs a vše zalijte vývarem.

KREDIT
NAVÍC

1 1porce
porceobsahuje:
obsahuje:ENERGIE:
ENERGIE:606
258kcal,
kcal,3013%%/ SACHARIDY:
/ SACHARIDY:3640g,g,1415%%/ TUKY:
/ TUKY:449 g,
g, 70
14 %
% // BÍLKOVINY:
BÍLKOVINY: 19
5 g,g,727
%%
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RYCHLÉ RECEPT Y

JÁHLOVÝ
KIMBAP
4

porce

30
min

VEGET

Kimbap je korejský
recept, který se
tradičně připravuje
s rýží. Vyzkoušejte
tuto variantu
se zdravými
jáhlami.

1

KREDIT
NAVÍC

SUROVINY:
150 g jáhel NP Bio
2 lžičky kari
1 cibule
1 stroužek česneku
sůl
500 ml vody
50 ml rýžového octa
30 ml javorového sirupu
1 ½ lžičky kukuřičného škrobu
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1 červená paprika
1 avokádo
150 g uzeného tofu
4 listy řasy nori
100 g baby špenátu
80 ml sójové omáčky
2 ½ lžičky wasabi pasty

POSTUP:
1. Jáhly propláchněte a dejte do hrnce. Přidejte
kari, očištěnou cibuli rozkrojenou napůl,
oloupaný stroužek česneku, lžičku soli, zalijte vodou
a přiveďte k varu. Potom stáhněte na mírný plamen
a vařte pod pokličkou 15 minut.
2. V misce smíchejte ocet, sirup a škrob. Směs nalijte do ještě
vařících jáhel, dobře promíchejte a nechte 5–10 minut odstát.
3. Mezitím očistěte a nakrájejte papriku, avokádo a tofu na tenké
dlouhé proužky.
4. Na prkénko položte řasu nori tak, abyste hrubší stranu měli
směrem nahoru. Rozprostřete na ni jáhly pomocí zadní strany lžíce
a uhlaďte. Na delších krajích nechte asi 1 cm místa na slepení řasy.
5. Do středu vložte špenátové listy, papriku, avokádo a tofu. Pak
opatrně celou rolku zarolujte a přitlačte konce řasy tak, aby se
spojily. Vezměte ostrý nůž a naporcujte rolku na 6 kusů. Podávejte
se sójovou omáčkou a wasabi.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 344 kcal, 17 % / SACHARIDY: 43 g, 17 % / TUKY: 13 g, 21 % / BÍLKOVINY: 14 g, 20 %

Májové luštění
I APLIKACE MŮJ
ALBERT

Spustili jsme zcela nový
věrnostní program.
Sbírejte kredity,
ušetřete a my vás
za to odměníme.

Jak se zapojit?
Vyluštěte květnovou křížovku a tajenku zašlete do
14. 5. 2021 na adresu redakce Albert magazínu:
Podkovářská 2, Praha 9, 190 00. Nebo tajenku vyplňte
na webu www.albert.cz/tajenka přímo do formuláře.
Výherce křížovky z čísla 4/2021: Petr Smolík, Jeseník

Křížovka
NÁS BAVÍ

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

S ohledem k tomu, že jedno ze zadání křížovky v minulém vydání Albert magazínu 04/2021 umožňovalo pro „Rolovaný pokrm“ řešitelům použít jak výraz „Ruláda“,
tak i výraz „Roláda“ (oba výrazy jsou spisovné), rozhodl se pořadatel soutěže, že obě tyto varianty bude považovat pro účely soutěže za správné. Z tohoto důvodu
pořadatel soutěže (v souladu s čl. 4 odst. 3 Pravidel soutěže) bude posuzovat jako správné řešení tajenky křížovky jak slovní spojení „UŠETŘÍTE VÍC“, tak „OŠETŘÍTE
VÍC“. Výherce proto pořadatel soutěže losoval ze všech soutěžících, kteří zaslali, případně do registračního formuláře vyplnili uvedená správná řešení tajenky.
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Gril

SPECIÁL

Balkony
aPROMĚŇTE
terasy LETOS

TOP HITY

NA GRIL

na balkoně

DO KRÁSY

3× JINAK

Toto jsou nové hity z Albertovy top 20 na gril. Nalaďte se na tu správnou vlnu chuti,
na které s Albertem pojedete celou grilovací sezonu. Že máte malý balkon nebo
terasu a grilovačky tam nejsou žádná hitparáda? Stačí jen dávka inspirace, pár
bedýnek nebo palet a i s malým rozpočtem vykouzlíte dámský romantický sedánek,
pořádnou pánskou rockovou jízdu nebo rodinné BBQ na barevné reggae vlně.

Naše dekoratérka Eva si vzala do
parády jednu malou terasu, aby vás
přesvědčila, že i s malým prostorem na balkoně v činžáku nebo
paneláku jde uspořádat perfektní
grilovačku, a ještě se stylem, který
vám sedí nejvíc. Tak nalaďte svůj
oblíbený song a jdeme na to.

Terasa 3× jinak

1.
á
n
in
od
R
BAREVNÁ REGGAE

2.
Romantika
PRO DÁMY

POHODA

pánská terasa

rodinná terasa

závěsný stolek

stolek

paleta/gauč

ratanová roleta

paleta/gauč

židle

dětská židle
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stůl

stolek
židle

stůl

žebřík na květiny

mříž na bylinky

bedýnky

dětský stolek

futon
židle

boho terasa

plánek terasy

závěsn

paleta/gauč

gril

3.
Rocková
PÁNSKÁ JÍZDA

GRIL
SPECIÁL

Lampiony

vytvoří večerní
atmošku.

Bylinky
jsou fresh
a při ruce.

Z palety

– levná venkovní
sedačka raz dva.

HOVĚZÍ ROLÁDKY

se špenátem
a slaninou
4

porce

40
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
500 g hovězích zadních plátků
2 lžíce plnotučné hořčice
200 g plátků slaniny
100 g baby špenátu
sůl, pepř

Pestrobarevné
látky a polštáře
– hned je veselo
a zabydleno.

POSTUP:
1. H
 ovězí zadní plátky rozklepejte na širší placku
o výšce 3 mm. Potřete je z vnitřní strany
hořčicí. Na ni rozložte plátky slaniny a pak
vrstvičku baby špenátu. Celý plátek zarolujte
na dlouhou úzkou roládu, osolte a opepřete.
2. Rolády rozkrojte na 2cm plátky. Špejle namočte do vody a plátky rolády propíchněte
tak, aby byl řez hezky vidět. Na jednu špejli
dejte maximálně 3 kusy.
3. Připravené rolády opékejte na rozpáleném
grilu 6 minut z každé strany. Díky slanině
nemusíte maso potírat olejem.

Fotografie: Vladimír Cimický / Foodstyling/text: Adéla Srbová, Tereza Langmajerová, Bára Nosková Mosorjaková
Nádobí a dekor: Butlers / Dekorstyling: Eva Justichová / Text: Naďa Fidrmucová
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GRIL
SPECIÁL

Bylinkové
KUŘECÍ
PALIČKY
4

porce

30
min

BEZ

laktózy

SUROVINY:
12 ks kuřecích spodních
stehen
sůl
50 g medu
40 ml slunečnicového oleje
2 lžičky kari koření
2 stroužky česneku
1 citron
pepř
1 hrst čerstvé hladkolisté
petržele
1 hrst čerstvého tymiánu

POSTUP:
1. Kuřecí stehýnka omyjte,
kůži z kostí stáhněte
a odkrojte. Do hrnce
nalijte vodu, osolte
a přiveďte k varu. Do
vroucí osolené vody
vhoďte kuřecí stehýnka
a povařte 15 minut.
Pak opatrně vytáhněte
stehýnka a vložte je do
mísy.
2. V jiné misce připravte marinádu. Smíchejte med,
olej, kari, prolisovaný
česnek a šťávu z poloviny
citronu. Přidejte lžičku soli
a špetku pepře.
3. Kosti stehýnek obalte do
alobalu, ať zůstanou hezky bílé. Marinádu nalijte
přes vařená stehýnka
a rozpalte gril.
4. Stehýnka ogrilujte přibližně 4 minuty z každé
strany a přendejte do pekáčku. Po vyndání z grilu
stáhněte alobal.
5. Nasekejte bylinky
a posypte ogrilovaná
stehýnka.
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GRIL
SPECIÁL

LOSOS NA GRILU

s melounovým salátem
4

porce

40
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
1 zelený salát Crispy
1 žlutý meloun
1 salátová okurka
1 červená cibule
100 g balkánského sýra
1 hrst čerstvé bazalky

1 hrst slunečnicových semínek
20 ml olivového oleje
20 ml javorového sirupu
2 limety
sůl, pepř
600 g filetu z lososa s kůží Albert

POSTUP:
1. Nejprve připravte salát. Do mísy vložte omyté, natrhané
listy salátu. Meloun rozpulte, zbavte pecek a slupky.
Očištěný meloun nakrájejte na kostky 2 × 2 cm a vsypte
do mísy k salátu. Okurku a cibuli očistěte, nakrájejte
na tenká kolečka a přidejte do mísy. Nakonec přisypte
nadrobený sýr, lístky bazalky a slunečnicová semínka.
2. V menší misce smíchejte olej, sirup a šťávu z 1 limety. Promíchejte
a vlijte do mísy se salátem. Celou směs dobře promíchejte a dochuťte
solí a pepřem.
3. Rozpalte gril. Filety pokapejte šťávou ze zbylé limety a dobře ji do masa
vetřete. Osolte a opepřete. Vložte filety na gril kůží dolů
a v zavřeném grilu 10 minut grilujte.
4. Po opečení nechte lososa ještě
2 minuty odpočinout
a podávejte se salátem.

Losos

Losos je jedním z Albertovy
dvacítky hitů na gril. Navíc pro
děti úplně perfektní.
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GRIL
SPECIÁL

Macramé

neboli závěsné květináče
letos frčí.

Romantika
PRO DÁMY
Lapač snů

Polštářky, deky,
textilie,

vytvoří to pravé
romančo.

ty vždy prostor zabydlí.

Dřevěné bedýnky

natřete na bílo a postavte z nich polici.

rodinná terasa

pánská terasa

paleta/gauč

stolek

ratanová roleta

závěsný stolek
paleta/gauč
židle

dětská židle
bedýnky

dětský stolek
stůl

Plánek terasy
stůl

židle

žebřík na květiny

mříž na bylinky

židle
futon

boho terasa
závěsné květináče

paleta/gauč
křeslo

stůl
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stěna z
bedýnek

mříž na popínavku

koš

stolek
stolička
s grilem

gril

stolek

GRIL
SPECIÁL

rová
o
b
r
a
b
e
r
o
v
o
Jahod
A
MARGARIT
4×

200 ml

15

min

VEGAN

SUROVINY:
3 stvoly rebarbory
100 g jahod
160 ml stříbrné tequily

2 limety
2 lžíce agávového sirupu
4 hrsti ledu

POSTUP:
1. Stvoly rebarbory přepulte a pomocí škrabky
oloupejte. Pevné 4 slupky nechte stranou.
Z jednoho kousku rebarbory ještě naškrábejte
4 podlouhlé plátky, které po jednom přitiskněte na
vnitřní strany sklenic. Zbylou oloupanou rebarboru
odšťavněte.
2. Omyjte jahody, jednu dejte stranou na ozdobu
a zbylé rozmixujte v mixéru. Přilijte tequilu, 80 ml
rebarborové šťávy, limetovou šťávu, sirup a nakonec vsypte led. Mixujte asi 20 vteřin, dokud z ledu
nevznikne tříšť.
3. Opatrně přelijte do sklenic o objemu 200 ml. Každou sklenici ozdobte plátkem jahody na bambusovém párátku s navléknutou slupkou rebarbory.
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GRIL
SPECIÁL

ZÍSKEJTE GRIL

ZA SKVĚLOU
CENU
S APLIKACÍ
MŮJ ALBERT

GRILOVANÝ
CAMEMBERT

s cibulovým
čatní
4

porce

45
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
500 g červené cibule
2 stroužky česneku
4 lžíce slunečnicového oleje
½ lžičky soli
½ lžičky pepře
3 kuličky nového koření
2 lžíce švestkových povidel
40 g třtinového cukru
4 lžíce červeného vinného octa
100 ml červeného vína
4 sýry NP camembert Bio
4 snítky čerstvého tymiánu

POSTUP:
1. Očištěnou cibuli a česnek nakrájejte
na tenké plátky. Vsypte do hrnce
a restujte na rozpáleném oleji na
mírném ohni cca 20 minut. Po celou
dobu míchejte.
2. Přisypte sůl, pepř, nové koření,
povidla a cukr. Za stálého míchání
nechte 5 minut zkaramelizovat. Pak
přilijte ocet, víno a vařte dalších
10 minut.
3. Mezitím rozpalte gril, dejte na něj
camemberty zabalené v alobalu
a grilujte 5 minut z obou stran.
Podávejte s připraveným
cibulovým čatní a čerstvým
tymiánem.
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Grilujte kdekoliv

Kompaktní gril Tefal se vejde
na každý balkon. Snadno se
ovládá a je nenáročný na údržbu.
Připravte si domácí grilované
pokrmy jako z restaurace.

Sýr si dám, sýr si dám,
i zeleninu zrovna na gril pokládám.
Už masa měl jsem dost,
dnes griluji sýr pro radost.

GRIL
SPECIÁL

SALÁT PANZANELLA

4

porce

15

min

VEGET

s grilovanými broskvemi
a mozzarellou
SUROVINY:
5 blum
1 ciabatta
2 lžíce olivového oleje
2 lžíce červeného vinného octa
1 lžička medu
1 lžička sušené bazalky
sůl, pepř
250 g rajčat cherry mix
100 g rukoly
250 g mozzarelly
1 hrst čerstvé bazalky

POSTUP:
1. Blumy omyjte, nakrájejte na měsíčky
a ciabattu natrhejte na kousky. Vše
spolu vložte na rozpálený gril
a 5 minut grilujte ze všech stran.
2. V misce promíchejte olej, ocet, med,
sušenou bazalku, sůl a pepř. Přidejte
rozpůlená rajčata, rukolu, grilované
blumy, ciabattu a promíchejte.
3. Salát podávejte s natrhanou
mozzarellou, posypaný čerstvou
bazalkou.
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GRIL
SPECIÁL

GRILOVANÁ
PRAŽMA

s jarní cibulkou
4

porce

SUROVINY:
4 pražmy kuchané Albert
sůl
½ limety
4 lžíce slunečnicového oleje
½ lžičky barevného pepře
½ lžičky sušených
provensálských bylinek
8 jarních cibulek

20
min

BEZ
lepku

POSTUP:
1. Pražmy omyjte a osušte papírovými utěrkami.
Z obou stran osolte, pokapejte limetovou
šťávou a potřete olejem smíchaným s nahrubo
rozdrcenou směsí pepře a bylinek. Vložte na
rozpálený gril a z každé strany grilujte 10 minut.
 odélně rozkrojte jarní cibulky a grilujte je
2. P
2 minuty dozlatova.
3. Pražmu podávejte s grilovanou jarní cibulkou.

… bylo to nejlepší, co jsem kdy
ochutnal. Rybu dám si. Pražmu
i lososa, to jsem si vždycky přál.
Rybu dám si…
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GRIL
SPECIÁL

VEGGANO
BURGER

s hummusem
z červené řepy
4

porce

15

min

3. H
 amburgerové bulky rozřízněte a obě
POSTUP:
poloviny opékejte 2 minuty na grilu.
1. Cizrnu slijte a propláchněte od nálevu.
Spodní polovinu potřete připraveným
Rozmixujte ji mixérem s uvařenou řepou,
hummusem a obložte ogrilovanými
tahini, olivovým olejem, prolisovaným
burgery, na plátky nakrájeným avokádem
česnekem a citronovou šťávou.
a ředkvičkami. Posypte mikrobylinkami
Podle chuti osolte a opepřete.
ředkvičkami, přiklopte druhou stranou
2. Na rozpálený gril položte burgery
bulky a podávejte.
a grilujte 5 minut z obou stran dozlatova.
Mezitím oloupejte avokádo, omyjte
ředkvičky a dejte stranou.

VEGET

SUROVINY:
250 g cizrny
1 předvařená červená řepa
2 lžíce tahini
2 lžíce olivového oleje
1 stroužek česneku
½ citronu

sůl, pepř
4 burgery Veggano Albert
4 hamburgerové bulky
2 avokáda
1 svazek ředkviček
1 balení mikrobylinek ředkviček

JAK NA TO?
Podívejte se
na videorecept:
albert.cz/
videorecepty
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GRIL
SPECIÁL

Palety

můžete použít jako
rohovou sedačku.

Rocková
PÁNSKÁ JÍZDA

Černá a šedá

Kombinace dřeva a kovu

dodá střídmou eleganci.

pánské jízdě sluší.

Plánek terasy
rodinná terasa

pánská terasa

paleta/gauč

stolek

ratanová roleta

závěsný stolek
paleta/gauč
židle

dětská židle
bedýnky

dětský stolek
stůl

stůl

žebřík na květiny

mříž na bylinky

židle
futon

židle

boho terasa

křeslo

28
stůl
koš

závěsné květináče

paleta/gauč

gril

stolek

LETNÍ NEGRONI

se sodou
4×

200 ml

10
min

VEGAN

SUROVINY:
hrst ledu
80 ml ginu
80 ml Campari Bitter
80 ml Cinzana Rosso
160 ml sody
½ pomeranče
4 snítky tymiánu

POSTUP:
1. Do 4 sklenic o objemu 200 ml
vsypte pár kostek ledu.
2. Do každé vlijte 20 ml ginu, 20 ml
campari a 20 ml cinzana.
3. Dolijte sodou a ozdobte
pomerančovou kůrou a snítkou
tymiánu.
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GRIL
SPECIÁL

ANGUS BURGER

s grilovanou cuketou
a hořčicovou mayo
SUROVINY:
1 cuketa
20 ml olivového oleje
1 stroužek česneku
sůl, pepř
1 avokádo
1 citron

4

porce

40
min

1 rajče
60 g majonézy
1 lžíce hrubozrnné hořčice
15 ml javorového sirupu
4 hamburgerové bulky
4 burgery Angus Albert Excellent
60 g salátu polníčku

4. R
 ozpalte gril a vyndejte maso z lednice.
POSTUP:
Rozkrojte žemle, opečte na grilu z obou stran
1. Očištěnou cuketu nakrájejte na tenké plátky,
a dejte stranou. Na grilu opečte i naloženou
vložte do misky, zalijte olivovým olejem,
cuketu. Po 2 minutách otočte a opékejte
přidejte prolisovaný česnek, sůl, pepř a promíz druhé strany. Ogrilujte maso pokojové
chejte.
teploty z každé strany aspoň 5 minut.
2. Avokádo přepulte, zbavte pecky a oloupejte.
5. S
 podní žemli potřete hořčicovou majonézou,
Nakrájejte na plátky a pokapejte citronovou
položte hotové maso, osolte a opepřete.
šťávou. Omyté rajče nakrájejte na kolečka
Přidejte grilovanou cuketu, plátek rajčete, dva
a dejte stranou.
plátky avokáda a polníček. Přiklopte druhou
3. V misce smíchejte majonézu, hořčici, javorový
půlkou bulky a podávejte.
sirup a promíchejte.

S TE
QUEENSLAND

AK

u mrkví
o
n
a
v
o
z
la
g
a
m
e
r
s ajva
4

porce

30

70

min

Na gril teď burger pokládám,
voní a chutná jak sen…
SUROVINY:
1 lilek
4 sladké papriky
2 cibule
3 stroužky česneku
35 ml olivového oleje
40 g cukru krupice
20 ml octa
1 lžička uzené papriky
400 g mrkve s natí
2 lžíce medu
15 g másla
4 Queensland steaky Albert Excellent
sůl, pepř

POSTUP:
1. Na přípravu ajvaru očistěte lilky a papriky a ogrilujte je v celku, až budou mít papriky černou slupku
a lilek bude měkký. Poté kapie ihned dejte do sáčku
zapařit, aby se oddělila slupka. Slupky oloupejte,
odstraňte semínka a lilek vydlabejte do misky.
2. Dužinu z kapií nakrájejte na malé kostičky a spolu
s lilkem vsypte do hrnce, přidejte očištěnou, najemno nakrájenou cibuli a česnek, olej, cukr, ocet
a uzenou papriku. Na mírném plameni za občasného míchání vařte 10 minut a zredukujte.
3. Polovinu směsi rozmixujte tyčovým mixérem
dohladka a vmíchejte zpět do hrnce.
4. Mrkev očistěte a ostrouhejte, vsypte do rendlíku
s vroucí vodou a 3 minuty blanšírujte. Sceďte
a přendejte do misky. Přidejte med, máslo a promíchejte. Mrkev grilujte 2 minuty.
5. Steaky pokojové teploty osušte papírovou utěrkou
z obou stran a dejte na rozpálený gril. Grilujte
z každé strany 4 minuty na medium nebo dle vaší
chuti. Nakonec osolte a opepřete.

GRIL
SPECIÁL

SLANINOVÁ OMÁČKA

s javorovým sirupem
250
ml

30
min

BEZ

laktózy

SUROVINY:
300 g slaniny v celku
2 stroužky česneku
1 šalotka
65 g červeného vinného octa
65 ml javorového sirupu

65 ml bourbonu
65 ml vody
130 g třtinového cukru
1 lžička plnotučné hořčice
sůl, pepř

POSTUP:
1. Slaninu nakrájejte na malé kostičky a dejte nasucho opéct do
rozpálené pánve asi na 15 minut, až se úplně vyškvaří. Slaninu
přendejte na talíř s papírovým ubrouskem, aby se odsála mastnota. Zbytek sádla nechte v pánvi.
2. Do pánve nasypte prolisovaný česnek a nadrobno nakrájenou
šalotku. Restujte 2 minuty, zalijte opatrně octem a promíchejte.
Přilijte javorový sirup, opět promíchejte a vlijte bourbon a vodu.
Znovu promíchejte, přidejte cukr a hořčici. Míchejte, dokud směs
nebude mít hezky táhlou texturu, ale pořád bude dostatečně
tekutá.
3. Vsypte do směsi vyškvařenou slaninu a za stálého míchání zredukujte na marmeládovou konzistenci. Nakonec osolte
a opepřete.

BBQ RETRO DĚDOVA KLOBÁSA

se zelím a cibulkou
SUROVINY:
4 sedmizrnné bagety
400 g kysaného zelí
40 ml řepkového oleje
4 cibule

4

porce

30
min

sůl
4 Retro dědovy paprikové klobásy
Albert
2 lžíce plnotučné hořčice
2 lžíce hrubozrnné hořčice

odsála mastnota. Osolte a dejte
POSTUP:
stranou.
1. B
 agety podélně nařízněte a dejte
 ozpalte gril a ogrilujte klobásy ze
stranou. Zelí dobře propláchněte, 3. R
všech stran. Mezitím obě hořčice
sceďte a vložte do mísy.
smíchejte v misce a vzniklým
2. D
 o hrnce vlijte olej a zahřejte na
dresinkem potřete obě strany
vyšší teplotu pro smažení. Očišpřipravených baget. Poklaďte zelí
těnou cibuli nakrájejte na jemné
a klobásy vložte do plněných
proužky a rychle osmažte v oleji
baget. Zasypte osmaženou cibuldozlatova. Přendejte do misky
kou a podávejte.
s papírovými ubrousky, aby se
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Ochutnávka

Ochutnávka

quinoa
ZÁZRAČNÁ

Původem quinoa pochází ze
zemí Jižní Ameriky, proto
i český název merlík čilský. Je
právem řazena mezi takzvané
superpotraviny a je skvělým
základem jídla pro diabetiky
nebo celiaky, protože
neobsahuje lepek, a navíc má
i vysoký obsah bílkovin. Díky
následující rubrice se stanete
jednoduše mistrem v její
přípravě.

Proč se zamilovat
DO QUINOY

 EZ LEPKU – quinoa je přirozeně
B
bezlepková potravina.
 ROTEINY A VLÁKNINA – quinoa
P
obsahuje proteiny, vlákninu a je
vhodná k obohacení dětského
jídelníčku.
VITAMINY A MINERÁLY – v quinoi
je také magnezium, železo, draslík
a fosfor.
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Fotografie: Tomáš Babinec
Foodstyling: Adéla Srbová
Text: Kateřina Krásná

Quinoa Nature’s Promise,
kterou nejdete v Albertu,
je v bio kvalitě a pochází
z ekologického zemědělství.

OCHUTNÁVKA

1.

Jak připravit
QUINOU

4.

3.

2.

4

porce

30

SUROVINY:
250 g quinoy NP Bio
500 ml vody nebo zeleninového vývaru

min

5.

POSTUP:

1. 
2.
3. 

Quinou nasypte do síta.
Quinou několikrát důkladně
propláchněte studenou
vodou, jinak může být hořká.
Quinou přesypte do hrnce,
zalijte čistou vodou nebo
vývarem v poměru 1 díl
quinoy na 2 díly tekutiny
a přiveďte k varu. Pak
stáhněte teplotu a na velmi
mírném plameni vařte
15 minut odkrytou. Následně
stáhněte hrnec z plamene,
přiklopte pokličkou a nechte
5–10 minut odstát.

4.	

Uvařenou a odstátou quinou
jemně načechrejte vidličkou.
Takto připravenou ji můžete
využít v dalších krocích
receptů.
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OCHUTNÁVKA

SNÍDAŇOVÁ
QUINOA

s míchanými
vajíčky
4

porce

30
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
250 g quinoy NP Bio
sůl
500 ml vody
20 ml slunečnicového oleje
6 vajec
100 g rajčat
100 g baby špenátu
hrst čerstvé pažitky
hrst čerstvé petržele
pepř
125 g mozzarelly

POSTUP:
1. Připravte quinou dle návodu
v osolené vodě. Po uvaření
nechte ještě 5 minut dojít
pod pokličkou. Na pánvičce
rozehřejte olej, rozklepněte
vejce a rozmíchejte v misce.
Vajíčka vlijte na pánvičku
a 2 minuty opékejte.
2. Nakrájejte rajčata na kostičky.
Špenát opláchněte a bylinky
nasekejte nadrobno.
3. K vajíčkům na pánev přidejte
uvařenou quinou, rajčata
a špenát. Osolte a opepřete.
Prohřejte, promíchejte
a přendejte na talíř.
4. Nakonec ozdobte natrhanou
mozzarellou a nasekanými
bylinkami.

KUŘECÍ
WRAPY

s quinoou
4

porce

30
min

SUROVINY:
250 g kuřecích prsou
sůl
250 g quinoy NP Bio
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500 ml kuřecího vývaru
1 žlutá paprika
100 g rajčat
1 avokádo

hrst čerstvé máty
pepř
1 salát Little gem
4 pšeničné tortilly

3. Nasekejte mátu, přidejte do
POSTUP:
quinoy, osolte a opepřete.
1. Kuřecí prsa vařte 15 minut
4. Salát omyjte a oloupejte na
v osolené vodě. Vyndejte je
jednotlivé listy. Na prkénko
a vývar použijte na uvaření
si dejte tortillu, do ní vložte
quinoy. Uvařenou quinou
list salátu. Přidejte do salátu
nechte ještě 5–10 minut odstát
ochucenou quinou, plátky
pod pokličkou a pak načechrejte
papriky, kuřecí maso, plátky
vidličkou.
rajčat a avokádo. Přehněte boky
2. Nakrájejte papriku, rajčata
tortilly směrem dovnitř
a avokádo na plátky. Vychladlá
a zarolujte. Smotaný wrap pak
kuřecí prsa natrhejte pomocí
přeřízněte v půlce a podávejte.
vidličky.

OCHUTNÁVKA

ZAPEČENÁ QUINOA

s batáty a červenými
fazolemi
4

porce

60
min

VEGET

SUROVINY:
2 batáty
1 červená paprika
1 cibule
30 ml olivového oleje
1 lžička mletého kmínu
1 stroužek česneku
1 lžička chilli
250 g quinoy NP Bio
500 ml zeleninového vývaru
sůl
20 g másla

200 g sterilované kukuřice
250 g červených
sterilovaných fazolí
150 ml rajčatového pyré
pepř
150 g sýra čedar
1 limeta
1 avokádo
hrst čerstvého
koriandru

POSTUP:
1. Očistěte batáty, papriku, cibuli
a nakrájejte je na malé kostičky. Dejte na
plech opatřený pečicím papírem
a zalijte olejem, přidejte kmín, nadrcený
česnek a chilli a vše dobře promíchejte.
Rozprostřete a pečte v troubě
předehřáté na 200 °C 20 minut.
2. Quinou namočte na 10 minut do
studené vody, pak znovu propláchněte
vodou, sceďte a vložte do hrnce. Zalijte
vývarem, osolte a vařte 15 minut. Poté
odstavte z plotny a nechte ji zakrytou
dalších 5 minut. Nakonec načechrejte
vidličkou.
3. Zapékací misku vymažte máslem
a rozprostřete quinou. Nahoru
na ni nasypte upečenou zeleninu.
Zasypte kukuřicí a fazolemi. Přelijte
rajčatovým pyré, osolte, opepřete a vše
promíchejte. Zasypte nastrouhaným
čedarem. Vložte do trouby předehřáté
na 180 °C a zapékejte 20 minut.
4. Nakonec pokapejte šťávou z limety
a ozdobte nakrájeným avokádem
a čerstvým koriandrem.
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Rady

ŘEZNÍKA

RADY ŘEZNÍKA

Jak na

perfektní steak?

Grilování

2 CM VYSOKÉHO STEAKU

Hity grilování č. I
V následujících letních číslech
vás provedeme grilováním,
abyste v letošní sezoně
připravili parádní
šťavnaté hity.

Top round

RARE – 2,5 minuty z každé strany (50–55 °C)
MEDIUM RARE – 3 minuty z každé strany (55–57 °C)
MEDIUM – 4 minuty z každé strany (60–65 °C)
MEDIUM WELL – 4,5 minuty z každé strany (68–74 °C)
WELL DONE – 5–6 minut z každé strany (77+ °C)

STEAK

Queensland
STEAK

A je to

Entrecote

JAK NA TO?
Podívejte se na
video, jak na
dokonalý steak
krok za krokem:

Jak na

Hovězí T-bone

DOKONALÝ STEAK

1. Maso nechte před grilováním
natemperovat – tedy alespoň 30 minut
odležet při pokojové teplotě. Maso
bude mít stejnou teplotu na povrchu
i ve středu a snadněji dosáhnete
požadovaného stupně propečení.
2. Maso před grilováním důkladně
osušte, třeba papírovou utěrkou.
3. Steaky vynikají výraznou chutí, kterou
stačí podpořit jen solí a pepřem,
případně trochou olivového oleje.
4. Rošt grilu potřete špekem, maso se
k roštu nepřichytí.

36

STEAK

albert.cz/
videorecepty
5. K obracení masa optimálně používejte
grilovací kleště, v žádném případě
steak nenapichujte vidličkou.
6. Poté, co maso ogrilujete, zabalte jej do
alobalu a nechte 5 minut odpočinout,
aby se všechny šťávy a chutě mohly
ve steaku rovnoměrně rozložit.
Pokud byste grilované maso rovnou
nafilírovali = nakrájeli na plátky, šťáva
by z něj vytekla.

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

Jak poznat, ZDA JE MASO PROPEČENÉ
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV?

Nejspolehlivější pomůckou je teploměr, můžete si ale snadno
pomoci svou dlaní. Spojte prostředníček a palec jedné ruky,
druhou rukou zatlačte na část své dlaně pod palcem. Podle
tuhosti své dlaně poznáte propečení steaku. Odpovídá stupni
propečení RARE. Pokud spojíte prsteníček s palcem, mělo by to
odpovídat propečení MEDIUM a v případě malíčku WELL DONE.

RADY ŘEZNÍKA

T-bone steak

ALBERT EXCELLENT

PŮVOD: ČESKO
DOBA ZRÁNÍ: MIN. 21 DNŮ
Svůj název získal podle tvaru kosti
připomínající písmeno T. Protíná dva
svaly. Pravou svíčkovou, nejdražší
kus hovězího s velmi jemným masem
a tenkými vlákny, a nízký roštěnec se
silnějšími vlákny a tukovým krytím po
obvodu.

HOVĚZÍ T-BONE STEAK

s cibulovým čatní
4

porce

45
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
500 g červené cibule
20 ml olivového oleje
10 g másla
1 chilli paprička
200 g cukru krystalu
sůl

2 snítky čerstvého tymiánu
200 ml balsamikového octa
4 hovězí T-bone steaky
Albert Excellent
pepř
½ lžičky chilli vloček
100 g špeku

POSTUP:
1. Oloupejte cibuli, nakrájejte ji na
půlkolečka a v pánvi orestujte na
rozpáleném oleji a másle.
2. Chilli papričku zbavte semínek,
nadrobno nakrájejte a přidejte
k cibuli. Přisypte cukr, lžičku soli
a lístky tymiánu. Přilijte balsamikový
ocet a za občasného míchání vařte
30 minut na mírném ohni.

3. U steaků pokojové teploty prořízněte
vnější tukovou vrstvu na několika
místech, aby se na grilu nekroutily.
Osolte, opepřete a posypte chilli
vločkami. Rozpálenou grilovací
mřížku potřete špekem. Grilujte
2,5–6 minut z každé strany dle
preference a tloušťky. Hotový T-bone
steak zabalte do alobalu a nechte
5 minut odpočinout.
4. Steaky podávejte s cibulovým čatní.
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RADY ŘEZNÍKA

Queensland steak
ALBERT EXCELLENT

PŮVOD: AUSTRÁLIE
DOBA ZRÁNÍ: MIN. 30 DNÍ
Vynikající steakové hovězí maso z Austrálie, z přední
části kýty zvané ořech, které je dokrmováno zrním,
aby bylo dosaženo špičkové kvality. Je ideální na
steaky, které můžete servírovat
nakrájené na plátky.

QUEENSLAND STEAK

se salátem z grilovaných
brambor
4

porce

50
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
1 kg brambor typu A
sůl
40 ml olivového oleje
100 g špeku
4 plátky ančoviček
200 g majonézy
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1 lžička dijonské hořčice
1 citron
3 snítky čerstvé máty
¼ svazku pažitky
pepř
4 Queensland steaky
Albert Excellent

POSTUP:
1. Brambory důkladně omyjte
a uvařte je ve slupce v hrnci
s osolenou vodou doměkka.
Poté je osušte, překrojte napůl,
vložte do mísy a promíchejte
s 30 ml olivového oleje.
2. Rozpálený grilovací rošt potřete
špekem a brambory na něm ze
všech stran opečte.
3. Ančovičky utřete na prkénku
ostrým nožem se špetkou
soli, vložte do servírovací mísy
a promíchejte s majonézou,
hořčicí a lžičkou citronové
šťávy. Přidejte nasekané lístky

máty a pažitku. Dle chuti osolte
a opepřete. Přidejte ogrilované
brambory a promíchejte.
4. Do steaku pokojové teploty
vetřete sůl, pepř a lehce ho
potřete zbytkem olivového
oleje. Vložte na rozpálený,
špekem potřený grilovací
rošt a pečte z každé strany
2,5–6 minut. Záleží na velikosti
masa a stupni propečení, který
preferujete. Poté zabalte do
alobalu a nechte 10 minut
odpočinout.
5. Nakrájejte na plátky a servírujte
s bramborovým salátem.

RADY ŘEZNÍKA

Entrecote

ALBERT EXCELLENT

PŮVOD: JIŽNÍ AMERIKA
DOBA ZRÁNÍ: MIN. 30 DNÍ
Vykrajuje se ze hřbetu, střední části vysokého
roštěnce, a má výrazné tukové mramorování,
které mu dává charakteristickou chuť. Právě
podle tukového oka získal anglické označení
rib eye. Ze steaků je nejšťavnatější a hodí se
na rychlé grilování při vysoké teplotě.

ENTRECOTE

s koriandrovou salsou
a dušenou paprikou
4

porce

50
min

SUROVINY:
2 svazky čerstvého
koriandru
1 limeta
1 šalotka
2 chilli papričky
120 ml olivového oleje
sůl
pepř
2 žluté papriky
1 červená paprika

2 stroužky česneku
120 g másla
½ lžičky římského kmínu
1 snítka čerstvého tymiánu
100 ml bílého vína
4 entrecote steaky Albert
Excellent
100 g špeku
4 tortilly
250 g zakysané smetany

POSTUP:
1. Nasekejte lístky koriandru, z limety
vymačkejte šťávu a dejte do misky.
Oloupanou šalotku a 1 chilli
papričku zbavenou semínek
nakrájejte najemno a vše smíchejte
v misce s olivovým olejem, osolte
a opepřete.
2. Papriky zbavte jádřince a nakrájejte
na 1cm proužky. Chilli papričku
zbavte jádřince a nakrájejte na tenká
kolečka. Oloupaný česnek nakrájejte
na jemné plátky a lehce v pánvi
orestujte na 20 g rozehřátého
másla. Přidejte připravené papriky,
chilli papričku, římský kmín, lístky

tymiánu a 3–4 minuty opékejte.
Osolte, opepřete, přilijte víno
a 10 minut duste.
3. Do steaků pokojové teploty
vetřete sůl, pepř a lehce je potřete
zbytkem olivového oleje. Položte
na rozpálený, špekem potřený
grilovací rošt a pečte z každé strany
2,5–6 minut. Záleží na velikosti
masa a stupni propečení, který
preferujete. Poté zabalte do alobalu
a nechte 10 minut odpočinout.
4. Tortilly z obou stran opečte na grilu
a podávejte s masem nakrájeným
na plátky, koriandrovou salsou
a zakysanou smetanou.
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do kuchyně

HOST DO KUCHYNĚ

Kuře v podvazkách

Nina Řeháčková přišla brzy ráno nenápadně k nám do
studia, potichu jako kuřátko. Jakmile se ale
v kuchyni zabydlela, stal se z ní rázem živel a najednou
byla všude, kolem hrnců, sporáku, trouby, a pod
rukama jí začaly z produktů Albertu vznikat dobroty.
Jak se foodblogerka známá jako Kuře v podvazkách
zamilovala do vaření a mnohem víc najdete na
následujících stranách.

UŠETŘ

NAJDĚTE TU SVOU

PRODEJNU
A ŠETŘETE

Fotografie: Anthony The Anh Nguyen
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ČAS I PENÍZE
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N

HOST DO KUCHYNĚ
je prostor i pro malé prohřešky, které si neumíme odpustit. Důležité je to s ničím nepřehánět.
Mám za to, že když se člověk trochu zajímá,
Říká se, že máj je lásky čas. Nino, co ty a lás- není problém najít nepředražené, kvalitní potraviny a suroviny a fajn recepty, aby jedl lépe.
ka k vaření? Byla to láska na první pohled,
nebo jste se navzájem trošku hledaly?
S tvými recepty určitě jde jíst lépe jedna
Vaření miluji odjaktěživa. Vzpomínám si, jak
dvě. Prozradíš, pro koho nejraději vaříš
jsem jako malá holka, když rodiče šli třeba do
a pro koho nejčastěji vaříš?
divadla, šla poslušně spát, ale jen co se zaklaZcela upřímně, nejraději vařím pro své přátele.
ply dveře, vyskočila jsem zpod peřiny
Je to mé velké potěšení. Myslím, že mohu
a připravila jim svačinku a hezky jim prostřela
mluvit i za všechny své přátele, kteří se u mě
na stole a těšila se na to, jaké hezké budou
scházejí na večeře, že i pro ně je to vždy velmi
mít překvapení, až přijdou ze svých nočních
pochůzek. Dá se tedy říct, že je to opravdu tak, hezky společně strávený čas u dobrého jídla.
Velmi ráda své kamarády hostím. To, že se
že vaření je pro mě láska na první pohled.
u mě cítí příjemně a jako doma, mě dělá
Každého hosta našeho magazínu se ptáme, opravdu šťastnou. Co vám budu povídat, dveře
co přímo pro něj znamená hlavní slogan
se u mě netrhnou.
Albertu „Stojí za to jíst lépe”. Co přesně
Většina kuchařů má svůj „signature dish“,
napadne tebe?
který ho definuje a vůbec charakter jeho
Jíst lépe – myslím, že jde hlavně o kvalitní
vaření. Jaký je tvůj zamilovaný recept?
potraviny a suroviny, ze kterých se jídlo pak
připravuje. Především podle mého názoru nej- Na tohle není snadná odpověď. Mám ráda
jídlo jako takové, velmi ráda experimentuji
důležitější věc je, naučit se naslouchat svému
a zkouším nové věci, zároveň mám ráda
tělu, jíst pravidelně a vyváženě. Myslím ale, že

i klasickou kuchyni. Nejde říct, že mám nějaký
recept ze všech nejoblíbenější. Ale pokud se
jedná o „signature dish“, bude jím zřejmě můj
rillettes, který mám po několika letech jeho
vaření dotažený do dokonalosti. Jak postup,
tak i chuť. Koncem minulého roku jsem začala
zkoušet vařit rillettes z různých druhů masa,
kdy jsem kombinovala nevšední chutě bylin
a koření, a mělo to obrovský ohlas. Budu jmenovat jeden příklad za všechny, který měl asi
největší úspěch – kohoutí rillettes s červeným
vínem, estragonem a máslem.
Kuře s kohoutem, jak jinak. Jaké máš plány
do budoucna jako Kuře v podvazkách?
Velmi ráda bych začala pracovat na kuchařce,
kterou mám dlouho v plánu, ale nebyl příliš čas
a energie se do takového projektu pustit. Ovšem události poslední doby nahrávají tomu, že
se v nejbližších dnech mohu do psaní kuchařky
pustit, a moc se na to těším. Sledujte Instagram Kuře v podvazkách, kde budete informováni o všem, co se vydání kuchařky bude týkat.

PEČENÉ KAROTKY

s tahini dresinkem
4

porce

45
min

VEGAN

SUROVINY:
7 mrkví
40 ml olivového oleje
sůl, pepř
2 lžíce tahini pasty

4 g mletého koriandru
1 stroužek česneku
1 citron
1 hrst čerstvého koriandru

POSTUP:
1. V
 yberte karotky přibližně stejné velikosti a očistěte je pod tekoucí vodou drátěnkou. Vložte do pekáčku vyloženého pečicím papírem, polijte 20 ml olivového oleje a dejte péct do trouby vyhřáté na 200 °C na
20–25 minut. Tak, aby karotky byly tmavě hnědě až černě opečené.
2. V
 yndejte z trouby, vložte na servírovací talíř a ještě pokapejte olivovým olejem, osolte a opepřete dle chuti.
3. T
 ahini pastu, zbylý olej, mletý koriandr, prolisovaný česnek a lžičku
citronové šťávy smíchejte v misce metličkou dohromady a studenou
vodou nařeďte dle potřeby tak, aby měl dresink konzistenci jogurtu.
4. L
 žící naberte dresink a pokapejte karotky zprava doleva po celé délce.
Nakonec posypte nasekaným koriandrem a podávejte s opečenými
polovinami citronu.
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SHAKSHUKA

Snídaně trošku jinak
4

porce

15

min

BEZ
lepku

SUROVINY:
15 ml olivového oleje
2 cibule
½ žluté papriky
½ kapie
1 ½ stroužku česneku
1 lžička mletého římského kmínu
1 lžička uzené papriky
800 g loupaných rajčat
6 vajec
sůl, pepř

KOPROVÁ
OMÁČKA

JAK NA TO?
Podívejte se na videorecept:

s parmazánem
4

porce

42

35
min

VEGET

albert.cz/videorecepty

promíchejte a nechte krátce
POSTUP:
probublat. Snižte plamen, do
1. V široké, mělké pánvi rozehřejzeleninové směsi lžící vytvořte
te olivový olej, vsypte očištěnou
důlky a rozklepněte do nich
středně velkou cibuli, papricelá vajíčka. Přiklopte pokličkou
ku, kapii nakrájené na tenké
a nechte dusit, dokud se vejce
plátky a promíchejte, dokud
neuvaří takzvaně nahniličko.
cibule nezačne hnědnout. Pak
4. Když jsou vejce hotová, bílky
přidejte oloupaný, na plátky
decentně promíchejte
nakrájený česnek a nechte
s omáčkou, ale dejte pozor, aby
rozvonět.
se neporušily žloutky. Žloutky
2. Vsypte římský kmín, uzenou
opatrně roztrhněte vidličkou,
papriku, promíchejte a vařte
aby malinko vytékaly. Hotovou
cca 2 minuty, než se koření
shakshuku v pánvi osolte
rozvoní.
a opepřete. Expresní orientální
3. Vlijte rajčata, která v ruce
snídaně či večeře je hotová.
rozmačkáte na menší kousky,

HOST DO KUCHYNĚ

JOGURTOVÝ
CHEESECAKE

4

porce

40
min

+2

hod
tuhnutí

VEGET

s medem a tymiánem
SUROVINY:
500 g řeckého jogurtu
200 g ovesných sušenek
60 g másla
1 hrst čerstvého tymiánu
400 g plnotučného krémového sýra

Řecký jogurt můžete nechat vykapat v utěrce i přes
noc, vznikne hustý krémový sýr. Kromě do cheesecaku
se hodí i ke grilovaným masům či zelenině v dipu
nebo si ho jen tak namažte na chleba.

40 g cukru moučky
1 citron
150 g bílé čokolády
nalámané na kousky
60 g medu

POSTUP:
1. Přeceďte jogurt. Cedník vyložte čistou utěrkou a položte na mísu.
Do utěrky dejte jogurt, zdvihněte cípy, z jogurtu utvořte kouli
a vymačkejte z něj co nejvíce tekutiny. Vzniklý hustý jogurt dejte
stranou. Zbylou tekutinu vylijte.
2. Sušenky vložte do plastového sáčku a rozdrťte najemno
válečkem. Z tymiánových lístků odložte 2 lžičky lístků stranou.
Sušenky přesypte do misky, přidejte rozehřáté máslo, tymiánové
lístky a smíchejte. Směs natlačte ve stejnoměrné vrstvě na dno
dortové formy o průměru 23 cm a dejte zachladit.
3. Mezitím v robotu nebo elektrickou metlou ušlehejte nahladko sýr,
připravený jogurt, prosátý cukr a kůru z dobře omytého citronu.
4. Ve vodní lázni rozehřejte čokoládu. Míchejte 2–3 minuty
a dávejte pozor, aby se do ní nedostala voda. Čokoládu vmíchejte
do směsi s krémovým sýrem. Směs rozetřete stejnoměrně na
sušenkový základ. Cheesecake dejte do chladničky na 2 hodiny.
5. Těsně před podáváním ohřejte v malém rendlíku med s lžičkou
lístků tymiánu a pokapejte cheesecake. Cheesecake vyjměte
z formy, rozdělte na osm dílů, ozdobte zbylými lístky a podávejte.
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Pro děti

SE ZDRAVOU

S láskou

té nejlepší

mamince

SE ZDRAVOU 5

Zdravá 5 je vzdělávací program
Nadačního fondu Albert
o správném stravování dětí.
Více na www.zdrava5.cz
44

Ahoj děti! Druhá květnová neděle patří
už tradičně všem maminkám, proto
jim udělejte radost a připravte pro ně
speciální dáreček. Pečicí chňapku
s vlastním otiskem! Použít můžete klasické
temperové nebo akrylové barvičky.
POSTUP:
1. Z papírové lepenky vystřihněte srdce
a nalepte ho na chňapku, která bude mít
ideálně jen jednu barvu a žádné obrázky.
2. Pak už jen stačí nabarvit ručku vámi zvolenou
barvou a obtisknout přes srdíčko.
3. Po zaschnutí srdíčko z chňapky sloupněte.

K chňapce nakreslete
obrázek s vlastním
věnováním a natrhejte
čerstvou kytičku, která
maminku zaručeně potěší!

PRO DĚTI
SE ZDRAVOU 5

Vyzkoušejte
kávu Perla
v bio kvalitě.

ZDRAVÁ
KYTIČKA

k svátku
maminek

OVESNÉ
SUŠENKY

Sladké
překvapení

10

sušenek

30
min

1

kytice

min

VEGAN

SUROVINY:
½ salátové okurky
½ mrkve
9 kuliček bílého hroznového vína
9 borůvek

VEGET

SUROVINY:
80 g medu
50 g kokosového
oleje
2 vejce
150 g ovesných vloček
100 g hladké mouky
1 lžička kypřicího
prášku do pečiva
1 lžička mleté skořice
sůl
30 g rozinek
30 g hořké čokolády

30

2. Nakonec do směsi přidejte
rozinky a čokoládu nalámanou
na malé kousky. Vše znovu
dobře smíchejte.
POSTUP:
3. Na plech vyložený pečicím
1. V míse smíchejte med, olej
papírem dejte lžící hromádky
a vejce. Do druhé mísy vsypte
a spodkem lžíce je trochu
vločky, mouku, kypřicí prášek
rozprostřete. Sušenky vložte
do pečiva, skořici, špetku soli
do trouby předehřáté na
a vše dobře promíchejte.
180 °C a pečte 10 minut.
Suchou směs přidejte do
4. Po vyndání z trouby nechte
tekuté směsi
sušenky na plechu ještě 
a vypracujte lepivé těsto.
8 minut vychladnout.

POSTUP:
1. Připravte si 9 špejlí. Okurku a mrkev
očistěte a nakrájejte na plátky.
Vykrajovátkem ve tvaru květinky
vykrojte tvary. Použijte dvě velikosti, aby
okurka měla větší a mrkev menší tvar.
2. Na každou špejli napíchněte
1 kuličku hroznového vína
a střídavě napíchněte květinku
z okurky a mrkve.
3. Jako poslední nahoru napíchněte
borůvky. Takto připravené špejle dejte
k sobě tak, aby vytvořily kytičku.
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FAAotLoBjesoEuRtotTěUž

Vyfoťte ZDRAVÉ
RECEPTY Z GRILU
a vyhrajte 1 000 kč
JAK SOUTĚŽIT?
INSPIRUJTE SE hity na gril

z květnového Albert magazínu.

Velikonoční
výherci:
Š.
Simona í hostina
čn
o
n
o
k
li
e
V

VYFOŤTE A UKAŽTE, jak se vám

recept povedl.
FOTKU SDÍLEJTE v komentářích

Jana F.
Zeleninová miska

pod soutěžním příspěvkem
na Facebooku Albertu,
www.facebook.com/albertceskarepublika,
a to do 10. 8. 2021.
AUTOŘI tří vybraných fotek získají jako

výhru dárkovou kartu na nákup
v Albertu v hodnotě 1 000 Kč.

Taťána V.
jcoun
Velikonoční ve

Gratulujeme!

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

inzerce

Pečené avokádo
s vajíčkem
1 pěkně vyzrálé avokádo, 2 vejce, 60 g
Olomouckých tvarůžků, 2 lžíce sušených
rajčat v olejovém nálevu
Avokádo podélně rozkrojte na polovinu, rozloupněte a vyjměte pecku.
Pomocí lžíce vydlabejte trochu dužiny
ze středu, potřebujete zvětšit důlek od
pecky, aby se do něj pohodlně vešlo
vajíčko.
Postupně obě vejce rozklepněte
a každé opatrně vlijte do vydlabaného
středu jedné avokádové poloviny. Do
každé půlky rozdělte sušená rajčata.
Posypejte tvarůžky pokrájenými nadrobno a dejte na 15 minut zapéct do
trouby předehřáté na 200 °C.

Olomoucké tvarůžky jsou potravinou vyhledávanou
aktivními sportovci i nemalou částí populace, vyznávající
zdravý životní styl. Objevují se v jídelníčcích diabetiků
a jsou i nedílnou součástí dietních programů. A to pro
vysoký podíl mléčných bílkovin s minimem tuku – pouze
0,4 %. Jsou tedy díky svým nutričním vlastnostem zcela
moderní potravinou 21. století.
Letos si připomínáme 145 let od zahájení jejich výroby pod
značkou A.W. Je pro nás ctí vyrábět sýr s takovou historií,
závazkem zachovat jeho jedinečnost a povinností pečovat
o jeho věhlas.

www.tvaruzky.cz
inzerce

VYHRAJTE

POBYT V POHÁDKOVÉ
VESNIČCE

Kupte 3 libovolné sýry Liptov, zaregistrujte se na www.pohadkaliptov.cz
a vyhrajte jeden z 13 rodinných pobytů v pohádkové vesničce Podlesíčko v hodnotě 11 900 Kč.
Akce probíhá od 1. 5. do 31. 5. 2021 ve všech hypermarketech a supermarketech Albert.
Více informací o soutěži na www.pohadkaliptov.cz. Nabídka produktů Liptov se může v jednotlivých prodejnách lišit.
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košíčky

K dostání ve vybraných Albert hypermarketech a supermarketech.
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Nepečený jaho

dový dort

INGREDIEN
CE
- 2 balíčky p :
iškotů
- 500 g jaho
d
Na krém:
- 2 vaničky Ta
tr
- 150 g zakys a polotučného tvarohu
ané smetan
y
- 4 lžíce cukru
k
- 1 vanilkový rystal
cu
- Dobře prom kr
íchat.
POSTUP:
Do velké mísy
nebo na velký
tá
piškotů, na ně
pokládejte ja c dejte vrstvu
hody a potřet
krémem. Post
e
up
piškoty, jahod znovu zopakujte, tedy op
ět
y a krém. Navr
ch
čokoládu a dej
te do chladnič nastrouhejte
2 hodiny.
ky na zhruba

Albert vám k pečení nabízí produkty výhradně z českých surovin. Pečte s kvalitou od Tatry.
K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

NYNÍ SLEVA MINIMÁLNĚ 20 %!
NOVINKY

Akce platí na vybraných
braných pro
prodejnách
odejnách Albert
v termínu od 5. 5. do 1.
1 6. 2021.

inzerce

N a Smích ov ě k l ad em e d ů ra z n a v ýběr kva litní c h surov i n
a p ráv ě v surovin ách je i cesta k n ov ým p i v ům
n e bo k ús p ěš né m u o brozen í r eceptu ry piv t radi č ní c h
a v m inulosti ob l íben ých. Sm íchovský v ýběr je to nejlep š í
z n á pa d ů n ašich sl á d ků.

U rč e n o osobá m sta rš í m 18 let.
Vyc h u tn áve jte zo d p ov ěd ně. Děkuj em e.

J
J
A
A
R
H
VYYH
vOLkSwAGeN
CALIFORNIA

www.horalkysedita.cz

Soutěž trvá od 1. 5. do 3o. 6. 2o21.
uchovejte obaly a účtenky od soutěžního nákupu.
inzerce

inzerce_Albert_Horalky2021_217x122,5_01.indd 1

Naše čaje chutnají
i vychlazené

Pomocníci
ke grilu

Zdravý styl
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Všechny zobrazené produkty k dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert

inzerce

Naleznete ve vybraných
prodejnách Albert
www.adveal.cz

VYHRAJTE
OCHUTNEJTE NOVÝ
ROSTLINNÝ FLAT WHITE

K dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.

KUPTE 3 LIBOVOLNÁ BALENÍ KAPSLÍ NESCAFÉ®
DOLCE GUSTO® A VYHRAJTE TELEVIZI SAMSUNG
SOUTEŽ PROBÍHÁ NA VŠECH HYPERMARKETECH A SUPERMARKETECH ALBERT 19. 5. – 15. 6. 2021, VÍCE INFORMACÍ NA WWW.DOLCE-GUSTO.CZ

STARBUCKS® COFFEE.
MAKE IT
AT HOME.

K dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.

Ilustrační foto.

30x TELEVIZI SAMSUNG

VYHRAJ
OD ÚČTŮ
Naj
di s
výh vou
e
tyči rní
nku

kkss
0
0
0
00 000
1
1
++

Soutěž probíhá od 1.4. do 10.6.2021. Zapoj se na www.soutez.kitkat.cz

PIVA S TRADICÍ

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

KLÁŠTER
PREMIUM

KLÁŠTER
SVĚTLÝ LEŽÁK

je klasický představitel piva
česk ho typu s lahodnou
harmonickou chutí
a výra n j í hořkostí.
Alk. , % obj.,
hořkost 2 IBU

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

˘ ˘
zazente
˘
˘
svou zízen
˘
˘
po prírode

NOVINKA

Lehká chut˘ ovoce.
A nic víc.
Bez cukru a sladidel.
PRODUKTY JSOU DOSTUPNÉ NA PRODEJNÁCH ALBERT HYPERMARKET.
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912103059_Natura ochucena Albert magazin_217x122,5 mm.indd 1

12.04.2021 8:45:42

NALEZNETE VE VYBRANÝCH
PRODEJNÁCH ALBERT

Í
T
U
H
T
SC
A
V
Á
R VÉ REPREZENTACI
VYI CH
LO
ESKÉ FOTBA
S
FANDI S PEP

HRDÝ PARTNER
ČESKÉ FOTBALOVÉ
REPREZENTACE

MINERÁLNÍ VODA S VITAMINY

NOVÁ ŘADA
ELEMENTS

ISOTONIC COLLAGEN

Isotonic obsahuje elektrolyty
(vápník, draslík, hořčík), které
jsou důležité pro celkové zdraví
organismu.

Kolagen je vhodný pro posílení
a správnou funkci pohybového
aparátu.

www.drwitt.cz
K dostání na vybraných prodejnách Albert hypermarket.
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PULPY
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s kou sky
ovo ce

lahodný a šťavnatý
nápoj plný
NÉ DUŽINY
OVOCNÉ

Výrobky můžete zakoupit v hypermarketech Albert.

30×

GRILUJ
JAKO ŠÉF

SE SKVĚLÝMI
LEŽÁKY
Kup 10× ležák
a vyhraj jeden ze
třiceti prémiových
grilů od značky
Weber

Soutěž se vztahuje na nákup
Radegast Ryze hořká 12,
Gambrinus Patron 12,
Kozel 11 a Kozel Mistrův
ležák 0,5l láhev i plech
(kombinace možná) a platí
v termínu 26. 5. – 8. 6. 2021
v hypermarketech Albert.

NOVINKA

Nepřekonatelná čistota
do hloubky vláken

Persil #NextGenClean

Nová řada

99 %

SLOŽEK
PŘÍRODNÍHO
PŮVODU

bez silikonů • bez barviv

Vůně, kterou si
zamilujete

VYHRAJ iPhone SE 128GB Black
při nákupu výrobků značek Gillette, Head&Shoulders
a Old Spice v minimální hodnotě 299 Kč.
1. Nakup své oblíbené výrobky.
2. Zaregistruj účtenku
na www.mujsvet-pg.cz/vyhrajsGillette
3. Ověř si, jestli jsi vyhrál. Každý týden
se losuje o iPhone SE 128GB Black.

DLOUHOTRVAJÍCÍ SVĚŽEST,
KTERÁ PROMĚNÍ MOJI POSTEL

Více informací na
www.mujsvet-pg.cz/vyhrajsGillette/pravidla

NYNÍ ZA
AKČNÍ CENY
v hypermarketech
Albert

Akce platí na vybrané produkty v hypermarketech Albert od 5. 5. do 1. 6
6. 2021
2021.
inzerce

Rozvo te se s NIVEA novinkami
KOFEIN
získaný 100%
p írodn

98 %

INGREDIENCÍ
PŘÍRODNÍHO PŮVODU**

PRVNÍ DEODORANT

S AKTIVNÍM
MAGNÉZIEM

Nakupte výrobky
NIVEA nebo Labello*
nad 149 K
a získejte holítko

NAVÍC
**Po zpracování si uchovávají více než 50% svého p irozeného stavu, v etn vody.

*Akce se nevztahuje na NIVEA SUN a NIVEA Baby.
Akce platí v hypermarketech Albert
od 19. 5. do 1. 6. 2021 nebo do vydání zásob holítek.
Holítka obdržíte na informacích hypermarketu
Albert po p edložení ú tenky.

inzerce

Objevte
Max White
Clay&Minerals
Obnovuje
přirozenou bělost zubů

Nový obal, stejná
neodolatelná chuť.

Sladká

Jahodová
láska nerezaví
A CHUŤ NEZEVŠEDNÍ

Vůně červených sladkých plodů se line kuchyní a v míse na stole svítí
jako korálky. Jsou zkrátka lásky, které s časem nerezaví a věrně se k nim
vracíme každý rok, hned jak jarní slunce zabarví jejich hlavičky. Potěšte
celou rodinu slastnými recepty z milovaných jahod.
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Fotografie: Anthony The Anh Nguyen / Foodstyling/text: Adéla Srbová

SLADKÁ TEČKA
VYHLEDÁVEJTE
DALŠÍ SLADKÉ

RECEPTY
PODLE

SUROVIN

Lehce se rozplynout v ústech,
to je sen každého dezertu.

Jahodová
PANNA
COTTA
6

porcí

25
min

+8

hod
chlazení

BEZ
lepku

SUROVINY:
400 g čerstvých jahod
4 plátky želatiny
120 ml plnotučného mléka
360 ml smetany ke šlehání (33 %)
66 g cukru krupice
sůl

4. Připravte silikonové formy nebo
POSTUP:
hrníčky. Směs vlijte dovnitř a dejte
1. Do mixéru vložte 300 g jahod
vychladit přes noc do lednice.
a rozmixujte je na pyré. Směs
přeceďte přes síto do misky, abyste se 5. Polovinu zbylých jahod rozmixujte
nebo vidličkou rozmačkejte na pyré.
zbavili semínek.
Druhou půlku jahod rozkrojte na
2. Želatinu nechte nabobtnat ve studené
čtvrtiny.
vodě 10 minut.
3. Do hrnce vlijte pyré, mléko, smetanu, 6. Panna cottu z forem vyklopte na talíř.
Ozdobte připravenými jahodami
cukr a špetku soli. Přiveďte k varu
a přelijte pyré. Jestliže jste použili
a pak odstavte z plotny. Do směsi
hrnečky, nechte ji v nich a podávejte
vložte vymačkanou nabobtnalou
se lžičkou.
želatinu a promíchejte, až se vše spojí.
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SLADKÁ TEČKA

Pohádka mládí
JAHODY SE
ŠLEHAČKOU
4

porce

15

min

VEGET

Tradiční recept, který je
hotový vcukuletu a všem
připomene sladké dětství.
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SUROVINY:
500 g čerstvých jahod
70 ml javorového sirupu NP Bio
500 ml smetany ke šlehání (33 %)
2 lžičky vanilkového extraktu
snítka čerstvé máty

POSTUP:
1. Očištěných 250 g jahod nakrájejte na plátky
a 8 plátků dejte stranou na ozdobu. Zbylé
očištěné jahody přendejte do misky, přelijte
javorovým sirupem a rozmačkejte vidličkou
na pyré.
2. V míse vyšlehejte smetanu spolu
s vanilkovým extraktem, až vznikne
šlehačka.
3. Připravte 4 vyšší sklenice a na dno každé
z nich vložte plátky jahod, zalijte jahodovým
pyré a na ně dejte vrstvu šlehačky. Pak opět
vložte plátky jahod, zalijte zbylým pyré
a zakryjte šlehačkou.
4. Ozdobte odloženými plátky jahod
a lístkem máty.

SLADKÁ TEČKA

LINECKÝ KOLÁČ

s jahodovou
náplní
10

porcí

110
min

+30

min na
odležení

VEGET

Klasika v lehce
kořeněném kabátku,
který tento recept
pozvedne do výšin.
Navíc s vlastní vařenou
náplní, která váš koláč
obohatí o slastnou vůni.

SUROVINY:
175 g hladké mouky
160 g cukru moučky
1 lžička mleté skořice
½ lžičky hřebíčku
sůl
150 g másla
100 g mandlí
1 citron NP Bio
4 vejce
500 g čerstvých jahod
100 g cukru krupice

3. Do hrnce vložte očištěné a rozpůlené jahody,
POSTUP:
přisypte cukr a přiveďte k varu. Pak teplotu
1. Do mísy prosejte mouku, 150 g moučkového
stáhněte na mírný plamen a redukujte zhruba
cukru, skořici, rozdrcený hřebíček a špetku soli.
15 minut, až budou mít jahody sirupovou
Studené máslo nakrájejte na malé kostičky
konzistenci. Směs nechte vychladnout.
a přidejte do moučné směsi. Promíchejte, až
4. Z vychlazeného těsta odkrojte a ze zbytku
vznikne drobenka.
2. Mandle rozmixované na moučku a kůru
vyválejte placku o šířce 5 mm. Pomocí válečku
z dobře omytého citronu přisypte ke drobence.
placku přeneste do formy o průměru 23 cm.
Oddělte 3 žloutky od bílků a vmíchejte žloutky
Těsto vmačkejte do formy a vytvarujte okraje.
do těsta. Propracujte už jen rychle, aby se těsto
Pokud nějaký okraj přečnívá, odřízněte ho.
spojilo, a vytvarujte ho do koule. Dejte odležet
Praskliny můžete vyplnit odkrojky těsta. Dno
do lednice na 30 minut.
těsta propíchejte vidličkou a dejte na 5 minut
do lednice.
5. Ze zbylého těsta vyválejte stejně tlustou placku
a nakrájejte na proužky silné 1 cm. Vyndejte
koláč z lednice, na něj vlijte jahodovou náplň
a stěrkou uhlaďte. Proužky zbývajícího těsta
poklaďte navrch do tvaru mřížky. Na krajích
lehce přitiskněte k těstu a potřete rozšlehaným
vajíčkem. Přečnívající zbytky odkrojte.
6. Koláč vložte do trouby předehřáté na 180 °C
a pečte 40 minut. Před vyndáním z formy nechte
po upečení kompletně vychladnout. Podávejte
posypané zbylým moučkovým cukrem.
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SLADKÁ TEČKA

Ideální na každodenní
zpestření odpoledního čaje.
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SLADKÁ TEČKA

JAHODOVÁ
BUCHTA
12

porcí

80
min

VEGET

SUROVINY:
2 vejce
250 g cukru krupice
250 g zakysané smetany
125 ml olivového oleje
1 lžička vanilkového extraktu
500 g hladké mouky
2 lžičky kypřicího prášku do pečiva
sůl
300 g čerstvých jahod
10 g moučkového cukru

POSTUP:
1. Vyložte formu o průměru 25 cm pečicím papírem. Ve větší
míse ušlehejte vejce spolu s cukrem cca 5 minut, než bude
hmota světlá a nadýchaná.
2. Přidejte zakysanou smetanu, olej a vanilkový extrakt. Stěrkou
vše opatrně promíchejte vždy směrem odspodu nahoru.
3. Do druhé misky prosejte mouku, kypřicí prášek do pečiva,
přidejte špetku soli a dobře promíchejte. Směs po třetinách
velmi opatrně zamíchejte do připravené mokré směsi.
Pokračujte, až nakonec spojíte obě směsi v ucelené těsto.
4. Jahody očistěte a 150 g nakrájejte na plátky. Zbylé jahody
přepulte. Do formy nalijte zhruba ½ těsta. Na těsto uložte
plátky jahod a zalijte druhou polovinou těsta. Navrch dejte
půlky jahod rozkrojenou částí dolů.
5. Koláč vložte do trouby předehřáté na 180 °C a pečte 60 minut.
Po upečení nechte ještě 15–20 minut vychladit ve formě. Před
podáváním posypte moučkovým cukrem.

JAK NA TO?
Podívejte se na videorecept:

albert.cz/videorecepty
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