KVĚTEN 2022

stojí za to jíst lépe
Sladké májové

PUSINKY

RADOST
DO KAŽDÉ
CHALUPY

s tradičními
českými recepty

Lepší jídlo

PRO LEPŠÍ
BUDOUCNOST

Sezona
chřestobraní
ANEB CHŘEST
6× JINAK

NOVINKA

ORIGINS

SUMATRA

Magazín pro zákazníky
supermarketů a hypermarketů ALBERT
VYDAVATEL:
Albert Česká republika, s.r.o., Radlická 117
158 00 Praha 5 – Nové Butovice
IČO: 44012373
DATUM VYDÁNÍ: 4. 5. 2022
VYDÁNÍ PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 1. 6. 2022
Periodicita: 11× ročně
ZA ALBERT MARKETING:
Petra Čeřovská
KOMPLETNÍ KREATIVNÍ ZPRACOVÁNÍ:
agentura REKLAMAMA
www.reklamama.cz
Podkovářská 2, Praha 9, 190 00
albertmagazin@albert.cz
Vedení redakce: Naďa Fidrmucová
Art direktoři: Ludmila Reichová, Adéla Říhová
Projektový manager: Zuzana Böhmová
Fotografie:
Lucie Čermáková, Vladimír Cimický,
Antonín The Anh Nguyen, Tomáš Babinec,
Fotobanka Albert, iStock, vinařství Gotberg
Foodstyling:
Zuzana Štěpničková, Adéla Říhová,
Tereza Langmajerová
Grafické zpracování:
Ludmila Reichová, Martin Pospíšil,
Petr Dobeš, Daniel Krejbich, Lucie Kolářová
Texty:
Kateřina Krásná, Adéla Říhová,
Naďa Fidrmucová, Zuzana Böhmová

Editorial

Milí zákazníci a čtenáři,
máj je čas lásky, v přírodě vše kvete a bují a všichni se mají s teplým počasím
trošku raději. A také je nejvyšší čas začít myslet na naši přírodu a planetu. Proto
jsme si v Albertu dali za cíl, že uděláme vše pro to, aby i vaše nákupy byly plné
lásky k oceánům, zvířatům, přírodě i k vašemu zdraví. Protože se možná i u vás
doma malá Klárka nebo Honzík ptá, jak to bude s tou přírodou, až vyrostou, je
čas říci, že jsme každý udělali ten malý krok, aby i naše děti měly zelené louky,
čisté potoky a dostatek jídla. Více se dozvíte v rubrice plné dětských otázek.
Víte, že líbání prý prodlužuje život? Tak honem pod rozkvetlou třešeň a sladké
pusinky různých tvarů, barev a velikostí si můžete přibalit do košíku na májový
piknik. Jak na ně, najdete v rubrice Sladká tečka.
Spoustu zelené energie do každé kuchyně, to je sezona chřestobraní. Už si
nemusíte lámat hlavu s tím, jak bílý či zelený chřest připravit, protože s naším
postupem je to hračka, a navíc vás čeká 6 skvělých receptů.
A člověk český je člověk chalupářský. Otevřete dokořán jarní sezonu na chatě
či chalupě se skvělými pomocníky z nové sběratelské kampaně, aby se linula
vůně vašich nadýchaných buchet po celé vsi.
Záleží nám na tom, abyste jedli lépe.

Váš Albert
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květnovém čísle?

Zprávy z Albertu
Tržnice u Alberta

SVĚŽÍ SALÁT plný jara i chřestu

Rychlé recepty do 30 minut
a bez plýtvání
Jarní CHŘESTOVÝ KRÉM
ÚŽASNÉ TĚSTOVINY S CHŘESTEM a omáčkou Alfredo
ŠŤAVNATÝ GRILOVANÝ STEAK
RYCHLÉ SENDVIČE s chřestem a fetou
KRÉMOVÉ CHŘESTOVÉ RIZOTO s krevetami

Stojí za to jíst lépe:

Nakupujte srdcem a mějte otevřené oči
PEČENÝ LOSOS s omáčkou chimichurri
VEPŘOVÁ KOTLETA s opékanými brambůrky a salátem
BIO FIT SENDVIČ s avokádem
VEGGIE BURGER s nakládanou cuketou
JARNÍ LOKÁLNÍ SALÁT s jahodami a chřestem

Speciál Česká chalupa

Jarní ZELENINOVÝ VÝVAR s kapáním
NADÝCHANÉ JAHODOVÉ KNEDLÍKY s omáčkou plnou jahod
Domácí JAHODOVÝ SIRUP
PEČENÁ KUŘECÍ STEHNA se zeleninou a brambory
TRADIČNÍ POVIDLOVÉ BUCHTY, jako když šel Honza do světa
SUŠENÁ RAJČATA
JABLEČNÉ KŘÍŽALY
SUŠENÉ BYLINKY
Chalupářský VEPŘOVÝ GULÁŠ
MORAVSKÝ SALÁT SE ŠKVAREČKY s octovou zálivkou
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Rychlé
recepty
DO 30 MINUT
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Křížovka nás baví
Ochutnávka:

Jedinečné víno pro jedinečnost Moravy
DOMÁCÍ KUŘECÍ PAŠTIKA s vinným želé
ŠŤAVNATÁ VEPŘOVÁ KRKOVIČKA s grilovanou zeleninou
ŠPENÁTOVÝ SALÁT se zelenými jablky
Nadýchaná JAHODOVÁ PĚNA

Vyhodnocení soutěže + vyhlášení nové 		
soutěže
Sladká tečka: Pusinky pro každého

PUSINKOVÁ ROLÁDA s krémem Diplomat
Májový NEALKO ELIXÍR
Vláčné MÁJOVÉ PUSINKY
VELKÁ PUSA pro děti
INDIÁNSKÁ PUSINKA s překvapením

   vegetariánské       veganské       bez lepku       bez laktózy
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Zprávy

Z ALBERTU

Májové zprávy

LEPŠÍ PRO VAŠE ZDRAVÍ
I PRO NAŠI PŘÍRODU

Pro přírodu, lepší pro vaše zdraví nebo
lepší pro Česko, takové novinky vás
čekají nově v Albertu. Záleží nám totiž
nejenom na tom, abyste jedli lépe, ale
také na tom, aby byl dostatek jídla pro
všechny, abychom měli lokální suroviny
a chránili naši planetu také pro ty, kteří
přijdou po nás. Objevte tedy každý
měsíc nové zprávy, které pomáhají.

STOP PLÝTVÁNÍ
Greponáda Albert
Pure LIMO
750 ml

Malináda Albert
Pure LIMO
750 ml

Zázvoráda Albert
Pure LIMO
750 ml

NOVINKY V REGÁLU

Dokonalé osvěžení

LIMONÁDY PLNÉ OVOCE
S příchodem teplých jarních a letních dnů sáhněte
po osvěžujících ovocných limonádách. Nově je najdete v Albertu ve třech příchutích – grep, malina
a zázvor. Vychutnat si je můžete s pár kostkami
ledu nebo jako součást míchaných nápojů.
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Albert pomáhá

SPOLEČNĚ S VÁMI

My v Albertu se snažíme pomáhat a například potravinovým bankám jsme letos darovali 7 dodávek
s chladicí vestavbou, které pomohou rozvážet další
neprodané čerstvé potraviny potřebným po celém
Česku.
I díky tomu se nám daří neplýtvat jídlem, a naopak
ho darovat těm, kteří ho potřebují. A vy nám v tom
každoročně pomáháte. Během jarního kola Sbírky
potravin, která proběhla 23. 4. i v našich 70 prodejnách Albert, se podařily vybrat desítky tun potravin
a drogerie, které doplnily sklady potravinových
bank po celé republice. Děkujeme!

Zprávy

Z ALBERTU

PRO ZDRAVÍ I PRO PŘÍRODU

Ekologická
domácnost

S KUCHYŇSKÝMI
DÓZAMI
Praktickými pomocníky v kuchyni jsou nové dózy Albert na
potraviny. Z několika velikostí
si můžete vybrat přesně tu
pravou pro vás, nebo rovnou
pořídit celou sadu. Jsou vhodné do mikrovlnky, mrazáku
i myčky. Využijete je nejen
pro ukládání potravin, ale i na
svačinky na výlet nebo chutný
oběd do práce. Už žádné
jednorázové plasty.

Dóza na potraviny
0,35 l Albert Home
Kitchen

Dóza na potraviny
0,65 l Albert Home
Kitchen

Dóza na potraviny
0,5 l Albert Home
Kitchen

Dóza na potraviny
1,1 l Albert Home
Kitchen

BIO CHUTNÁ A POMÁHÁ PŘÍRODĚ

Nové bio saláty

NATURE’S PROMISE

Mix salátů s mrkví

Nature’s Promise Bio

Baby špenát
Nature’s Promise Bio

Tyto jemné a křupavé bio saláty jsou pěstovány v samotném
srdci jižní Evropy.
Díky kvalitní půdě, poctivé práci pěstitelů a přísným zásadám
ekologického zemědělství dostanete na váš stůl dokonalou
bio zeleninu plnou chuti
a vitaminů.
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Tržnice

U ALBERTA

Chřest

ZELENÝ NEBO BÍLÝ,
ALE V ALBERTU ČESKÝ
Sezona chřestu je v plném proudu.
V Albertu můžete zakoupit
chřest od lokálních českých
farmářů a dodavatelů, který
necestuje nikde z dálky, ale roste
tady u nás za humny. Pokud si
nejste jistí, zda ho umíte připravit,
přidali jsme i přehledný návod, jak
na chřest krok za krokem.

SKLADUJTE MĚ V LEDNICI PŘI
TEPLOTĚ 2 AŽ 4 ˚C. NEVYSTAVUJTE
MĚ SVĚTLU, ABYCH NEZTRÁCEL

KYSELINU
LISTOVOU.

VČERA
SKLIZENO,

ZÍTRA
V TRŽNICI

MÁLO
KALORIÍ, PROTO SE SKVĚLE
OBSAHUJI

HODÍM DO ZDRAVÉHO A PESTRÉHO
JÍDELNÍČKU. NAJDETE VE MNĚ

INULIN,

COŽ JE ROZPUSTNÁ

VLÁKNINA, KTERÁ JE ZDROJEM ŽIVIN
PRO STŘEVNÍ BAKTERIE.

SRŠÍM VITAMINY:
VITAMINEM E, C, VITAMINY SKUPINY B,
MÁM V SOBĚ DRASLÍK, ZINEK, FOSFOR,
ŽELEZO, JÓD NEBO SODÍK, DÍKY VŠEM
TĚMTO VITAMINŮM, MINERÁLŮM
A STOPOVÝM PRVKŮM JSEM
SKUTEČNÝM JARNÍM ZÁZRAKEM
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PRO VÁŠ ORGANISMUS.

ELIXÍR MLÁDÍ?
MOŽNÁ ANO. OBSAHUJI

GLUTATHION,
KTERÝ SE ŘADÍ MEZI NEJÚČINNĚJŠÍ

ANTIOXIDANTY.

Tržnice

U ALBERTA

BÍLÝ
CHŘEST

1

U bílého chřestu
odlomte spodní
dřevnatou část.

2

Následně chřest
očistěte škrabkou po
celé délce až ke špičce.

ZELENÝ
CHŘEST

1

U zeleného chřestu
odlomte spodní
dřevnatou část.

2

Následně nožíkem
odstraňte tvrdé lístky
podél stonku.

Takto připravený chřest můžete použít
k vaření, blanšírování či dalším úpravám.
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Tržnice

U ALBERTA

Jak připravit chřest

KROK ZA KROKEM?
Čerstvý chřest by měl být pevný, mít sevřené hlavičky a lesklý povrch.
Když jej naříznete, vytéká z něj bílá tekutina. Neměl by se dát ohnout,
protože praskne. Při tření o sebe vrže. Chřest dlouho neskladujte,
čerstvý vydrží v chladničce jen několik dní, maximálně týden.
Skladujte ho nejlépe zabalený ve vlhké utěrce.

Svažte jej po cca 6 kusech kuchyňským provázkem a vložte, pokud
možno nastojato, do hrnce s osolenou vroucí vodou s 1 lžičkou
cukru, 1 lžící másla a 1 lžící vymačkané citronové šťávy. Při vaření
nastojato nechte špičky vyčnívat nad hladinou, aby se vařily jen
v páře. Zůstanou tak delikátně křehké. Chřest můžete samozřejmě
vařit i narychlo jen vložený do vroucí osolené vody.

Ihned po uvaření ponořte chřest do mísy
s ledovou vodou, aby si zachoval svěží barvu.
Vodu z vaření nevylévejte, použijte ji jako
vývar na přípravu polévek nebo například
chřestového rizota.
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Očištěný chřest zbavte
dřevnatých konců,
v případě bílého chřestu
ho oloupejte.

V závislosti na tloušťce výhonků vařte zelený
chřest 3–5 minut, bílý 5–8 minut. Měl by být
uvařen takzvaně „al dente“. Zelený chřest
můžete jen lehce ogrilovat, nemusíte jej vařit
vůbec. Například do salátu ho lze použít
i syrový.

SVĚŽÍ SALÁT
plný jara i chřestu
4

porce

35
min

Tržnice

U ALBERTA

VEGET

SUROVINY:
2 šalotky
sůl
3 lžíce bílého vinného
octa
500 g brambor typu A
250 g zelených fazolek
300 g zeleného chřestu
6 vajec
1 hrst čerstvé bazalky
1 hrst čerstvého kopru
2 stroužky česneku
1 lžíce kaparů
200 g majonézy
1 citron
1 salátová okurka
½ pak choi
1 hrst čerstvé petržele

POSTUP:
1. Oloupejte 2 šalotky, nakrájejte je na
kolečka a rozeberte na kroužky. Vložte
do zavařovací sklenice, přisypte
½ lžičky soli a zalijte 3 lžícemi vinného
octa tak, aby byla šalotka ponořena.
Zavíčkujte a protřepejte, aby se sůl
rozpustila. Nechte 15 minut odležet.
2. Mezitím 500 g očištěných a umytých
brambor vložte do hrnce s osolenou
vodou a vařte cca 15 minut doměkka.
Děrovanou lžící brambory vyjměte
a nechte vychladnout. U 250 g fazolek
a 300 g chřestu uřízněte konce
a překrojte je napůl. Vsypte je do
vroucí vody po bramborách a vařte
3 minuty, dokud nebudou jasně zelené
a křupavé. Sceďte a propláchněte kvůli
zachování barvy studenou vodou. Do
kastrolku s vroucí vodou vložte 6 vajec
a vařte je 7 minut nahniličko. Vychladlá
vejce oloupejte a rozkrojte napůl.
3. Připravte dresink. V robotu rozmixujte
hrst bazalky, kopru, 2 oloupané
stroužky česneku, 1 lžíci scezených
kaparů, ½ lžičky soli a 200 g majonézy.
Dochuťte 2 lžícemi citronové šťávy
a dle chuti ještě solí.
4. Vychladlé brambory a omytou okurku
nakrájejte na kolečka a dejte do velké
mísy. Přidejte fazolky a chřest a na
kousky nakrájené omyté pak choi.
Opatrně promíchejte s dresinkem.
Naloženou šalotku sceďte a přidejte
do salátu. Posypte nasekanou petrželí
a ozdobte připravenými vejci. A s chutí
do jara.
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Rychlé

RECEPTY

Rychlé
jarní
í
n
a
r
b
o
t
s
chře
Foto: Lucie Čermáková / Foodstyling: Zuzana Štěpničková / Text: Kateřina Krásná

Užijte si naplno chřestovou sezonu a inspirujte se
našimi recepty ze zeleného i bílého chřestu,
které jsou navíc hotové do půlhodinky.

Nákupní seznam
Z ALBERTU

TRŽNICE U ALBERTA:

ZELENINA
500 g bílého chřestu
z Tržnice u Alberta
1 cibule
5 stroužků česneku
1 100 g zeleného chřestu
z Tržnice u Alberta
1 jarní cibulka
2 šalotky
200 g cherry rajčat
150 g zeleného hrášku
OVOCE
½ citronu
BYLINKY
2 snítky čerstvé petržele
kudrnky
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2 snítky čerstvé bazalky
z Tržnice u Alberta
5 snítek čerstvého
tymiánu

OSTŘE SLEDOVANÉ MASO:
4 steaky Queensland
Albert Excellent

ALBERTOVO PEKAŘSTVÍ:
1 Mlynářská veka
z Albertova pekařství

MLÉČNÉ A CHLAZENÉ
SUROVINY:
205 g másla
350 ml smetany ke
šlehání (33 %)

100 g majonézy Česká
chuť
150 g fety
100 g parmazánu
400 g chlazených
tagliatelle
100 g modrého sýra

rybí trh:

300 g krevet vařených,
loupaných Rybí trh

SPÍŽ:

TRVANLIVÉ

80 ml extra panenského
olivového oleje NP Bio
100 g lískových ořechů
100 g kečupu
1 lžíce vinného octa

2 lžíce dijonské hořčice
5 sušených rajčat v oleji
50 g rozinek
300 g kulatozrnné rýže
na rizoto
OCHUCOVADLA

3 zeleninové bujóny
NP Bio
mletý muškátový oříšek
sůl
chilli vločky
pepř
1 špetka mletého šafránu
TEKUTINY

1,4 l vody
20 ml bílého vína

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

Rychlé

Jarní

RECEPTY

CHŘESTOVÝ
KRÉM
Chcete-li ještě

30
min

SUROVINY:
350 g bílého chřestu z Tržnice
u Alberta
15 g másla
20 ml extra panenského olivového
oleje NP Bio
1 cibule
400 ml vody
1 zeleninový bujón NP Bio
mletý muškátový oříšek
sůl
100 g lískových ořechů
250 ml smetany ke šlehání (33 %)
2 snítky čerstvé petržele kudrnky

POSTUP:
1. Z 350 g omytého chřestu
odřízněte dřevnaté konce,
oloupejte ho a nakrájejte na
větší kusy. Hlavičky chřestu
dejte stranou.
2. V hrnci rozehřejte máslo
s 15 ml oleje a osmažte na
něm oloupanou, najemno
nakrájenou cibuli a poté
přidejte připravený chřest.
Přilijte vodu, přidejte
rozdrobený bujón, špetku
muškátového oříšku, sůl dle
chuti a vařte 20 minut.
3. Mezitím nasucho na pánvi
opečte 100 g lískových ořechů.
4. Do hrnce s připraveným
vývarem vlijte 250 ml smetany
ke šlehání a rozmixujte
dohladka. Přidejte odložené
hlavičky chřestu a vařte
5 minut.
5. Jarní chřestový krém servírujte
ozdobený zbylými 5 ml oleje,
posypané nahrubo nasekanými
ořechy a nasekanou čerstvou
petrželkou. Tuto polévku si
zamilujete.

výraznější chřestovou
chuť, připravte
na zalití vývar
z odkrojených konců
a slupek chřestu.

BEZ LEPKU

VEGETARIÁN

1 porce obsahuje: ENERGIE: 442 kcal, 22 % / SACHARIDY: 8 g, 3 % / TUKY: 44 g, 70 % / BÍLKOVINY: 7 g, 10 %

4

porce

Extra panenský
olivový olej

Chřest bílý
Albertova
tržnice

Nature‘s Promise
Bio
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Rychlé

RECEPTY

ÚŽASNÉ
TĚSTOVINY
S CHŘESTEM
4

porce

SUROVINY:
400 g chlazených
tagliatelle
sůl
50 g másla Česká
chuť
2 stroužky
česneku
100 ml smetany
ke šlehání (33 %)

30
min

100 g modrého
sýra
pepř
250 g zeleného
chřestu z Tržnice
u Alberta
150 g zeleného
hrášku
50 g parmazánu

POSTUP:
1. Uvařte 400 g těstovin podle
návodu na obalu v osolené vodě.
2. V hluboké pánvi rozpusťte 50 g
másla, přidejte oloupaný, najemno
nasekaný česnek a velmi krátce
orestujte, aby nezhořkl. Vlijte
100 ml smetany a přiveďte
k varu. Pak přidejte 100 g nahrubo
nastrouhaného modrého sýra
a nechte jej rozpustit. Pokud je
potřeba, nařeďte omáčku vodou
z těstovin. Promíchejte a podle
chuti osolte a opepřete.
3. Nakrájejte 250 g očištěného
chřestu bez dřevnatých konců na
kousky a vložte je do vroucí vody
spolu s hráškem. Nechte 2 minuty
povařit. Sceďte a ihned zchlaďte
v ledové vodě.
4. Do pánve s omáčkou přidejte
scezené těstoviny, promíchejte
s chřestem a hráškem
a nechte krátce provařit.
Těstoviny servírujte posypané
nastrouhaným parmazánem.
Mamma mia, ty jsou dobré.

14

použít nejen
k těstovinám,
ale i k masu.

VEGETARIÁN

1 porce obsahuje: ENERGIE: 465 kcal, 23 % / SACHARIDY: 33 g, 13 % / TUKY: 29 g, 46 % / BÍLKOVINY: 18 g, 25 %

a omáčkou
Alfredo

Omáčku můžete

Máslo

Česká chuť

Tagliatelle all'uovo
Verse Pasta

ŠŤAVNATÝ
GRILOVANÝ STEAK
4

porce

30
min

SUROVINY:
150 g zeleného chřestu
z Tržnice u Alberta
150 g bílého chřestu
z Tržnice u Alberta
sůl
20 ml olivového oleje
200 g cherry rajčat

pepř
1 stroužek česneku
½ citronu
4 steaky Queensland
Albert Excellent
5 snítek čerstvého tymiánu
4 lžičky másla

Rychlé

POSTUP:
1. Očistěte 150 g zeleného i bílého chřestu, odkrojte dřevnaté
RECEPTY
konce. Bílý chřest ještě oloupejte.
2. Ve velkém hrnci přiveďte k varu osolenou vodu a vložte do ní
bílý chřest. Vařte 5 minut, poté přidejte zelený chřest a vařte
ještě 2 minuty, sceďte a zelený chřest ochlaďte v míse s ledovou vodou.
Vyjměte a osušte papírovou utěrkou. Pokapejte zelený a bílý chřest olejem
a orestujte v rozehřáté grilovací pánvi. Po chvíli přidejte 200 g cherry rajčat, sůl,
pepř a oloupaný česnek nasekaný na plátky. Ogrilovanou zeleninu pokapejte
šťávou z poloviny citronu.
3. Omyté a osušené steaky osolte, opepřete a nasucho orestujte v grilovací
pánvi vhodné do trouby z každé strany 1 až 2 minuty. Na každý steak položte
snítku tymiánu a lžičku másla. Pečte v troubě předehřáté na 160 °C 6–8 minut.
Vyjměte z trouby a nechte přikryté alobalem 10 minut odpočinout. Tyto
dokonalé steaky nakrájejte na plátky a podávejte s připravenou zeleninou.
Ozdobte tymiánem a nechte si chutnat.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 469 kcal, 23 % / SACHARIDY: 5 g, 2 % / TUKY: 22 g, 35 % / BÍLKOVINY: 58 g, 82 %

BEZ LEPKU

DRŽTE SACHARIDY
NÍZKO

LOW
CARB

Queensland

Hovězí steak
z kýty – ořechu
Albert Excellent
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1 porce obsahuje: ENERGIE: 701 kcal, 35 % / SACHARIDY: 63 g, 24 % / TUKY: 39 g, 62 % / BÍLKOVINY: 24 g, 34 %

Rychlé

RECEPTY

VEGETARIÁN

Chřest zelený

Albertova tržnice
16

Mlynářská veka
Albertovo
pekařství

RYCHLÉ
SENDVIČE

s chřestem
a fetou
4

porce

SUROVINY:
100 g majonézy
Česká chuť
100 g kečupu
1 lžíce vinného
octa
2 lžíce dijonské
hořčice
1 stroužek
česneku
5 sušených rajčat
v oleji
chilli vločky

30
min

sůl
350 g zeleného
chřestu z Tržnice
u Alberta
20 ml olivového
oleje
1 Mlynářská veka
z Albertova
pekařství
50 g rozinek
1 jarní cibulka
150 g fety

POSTUP:
1. Rozmixujte dohladka 100 g
majonézy, 100 g kečupu, 1 lžíci
octa, 2 lžíce dijonské hořčice,
oloupaný, prolisovaný stroužek
česneku, 5 scezených sušených
rajčat a špetku chilli vloček. Podle
chuti osolte.
2. Ve velkém hrnci přiveďte
k varu osolenou vodu a vložte do
ní 350 g očištěného chřestu bez
dřevnatých konců. Vařte
2 minuty, sceďte a ochlaďte
v míse s ledovou vodou. Vyjměte,
osušte papírovou utěrkou,
osolte, pokapejte olivovým
olejem a opečte na rozpálené
grilovací pánvi.
3. Mlynářskou veku rozřízněte
podélně napůl a nasucho opečte
v troubě. Poté nakrájejte na
4 části. Potřete horní i spodní
část připraveným francouzským
dresinkem. Na spodní část vždy
navrstvěte opečený chřest,
posypte rozinkami, očištěnou
jarní cibulkou nakrájenou na
kolečka a rozdrobeným sýrem
feta. Můžete přiklopit horní částí
a svačina nebo večeře je hotová.

Rychlé

RECEPTY

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

BEZ LEPKU

albert.cz/
videorecepty

Krevety vařené,
loupané Rybí trh
1 porce obsahuje: ENERGIE: 585 kcal, 29 % / SACHARIDY: 65 g, 25 % / TUKY: 27 g, 43 % / BÍLKOVINY: 21 g, 30 %

KRÉMOVÉ CHŘESTOVÉ
RIZOTO s krevetami
4

porce

30
min

SUROVINY:
sůl
350 g zeleného chřestu
z Tržnice u Alberta
300 g krevet vařených,
loupaných Rybí trh
pepř
20 ml olivového oleje
1 stroužek česneku
1 l vody

2 kostky zeleninového bujónu
80 g másla
2 šalotky
300 g kulatozrnné rýže na
rizoto
20 ml bílého vína
1 špetka mletého šafránu
50 g parmazánu
2 snítky čerstvé bazalky
z Tržnice u Alberta

POSTUP:
1. Ve velkém hrnci přiveďte k varu osolenou vodu a vložte do ní 350 g
očištěného chřestu bez dřevnatých konců. Vařte 2 minuty, sceďte
a ochlaďte v míse s ledovou vodou. Vyjměte, osušte papírovou utěrkou
a nakrájejte na kousky.
2. Osolte 300 g krevet, opepřete je a na rozpáleném olivovém oleji je
3 minuty z každé strany orestujte. Ke konci přidejte oloupaný, na plátky
nakrájený česnek.
3. V hrnci přiveďte k varu vodu, přidejte rozdrcený bujón a 10 minut vařte.
4. V hluboké pánvi rozpusťte 50 g másla a zpěňte na něm 2 oloupané
a najemno nakrájené šalotky. Přisypte 300 g propláchnuté rýže a 3 minuty
orestujte. Poté podlijte 20 ml bílého vína a přidejte špetku šafránu. Když
se odpaří, začněte po naběračkách přilévat do pánve připravený vývar.
Postupně rýži míchejte, čekejte, až se tekutina odpaří, a opět přilijte vývar.
Postup opakujte tak dlouho, dokud rýže nezměkne.
5. Do hotového jemného rizota zamíchejte zbylých 30 g másla. Navrch
poklaďte chřest a krevety. Hotové chutné rizoto posypte nastrouhaným
17
parmazánem a lístky bazalky. Užijte si večeři jako v italské restauraci.

Stojí za to
JÍST LÉPE

bude
v moři
dost
rybiček?
MUSÍME
JÍST POŘÁD
MASO?

BUDOU U NÁS
JEŠTĚ RŮST
JABLONĚ?
MOHOU
ŽÍT
ZVÍŘÁTKA
LÉPE?
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Stojí za to

V Albertu věříme,

JÍST LÉPE

ŽE STOJÍ ZA TO JÍST LÉPE
Lépe pro vás, pro vaše zdraví,
lépe pro přírodu i pro naše
farmáře. Přidejte se k nám
a vychutnejte si s každým
soustem i lepší pocit.

Lepší jídlo je lepší pro
naši budoucnost,

zdraví

a také lepší pro naši
přírodu

i naše farmáře,
vinaře, pekaře...
19

Stojí za to
JÍST LÉPE

MOHOU ŽÍT
ZVÍŘÁTKA
LÉPE?

ŠETRNĚ KE ZVÍŘÁTKŮM
Chceme, aby naše
A

KRÁLOVSKÁ KUŘATA

VEPŘÍCI žili lépe. Proto jsme se spojili s farmami, kde

se zvířata mají královsky. Tam zvířatům dokážou dopřát
více péče, prostoru, času a přímo na farmě vypěstované
krmení. pod značkou

rybí trh najdete ryby od

rybářů, kterým záleží na budoucnosti moří. Loví opatrně,
aby bylo dost ryb pro každého.
20

bohatá chuť,
šetrný lov

Stojí za to
JÍST LÉPE

PEČENÝ LOSOS
s omáčkou chimichurri
4

porce

SUROVINY:
1 hrst natě hladkolisté petrželky
2 snítky čerstvého rozmarýnu
1 stroužek česneku
1 lžička mleté uzené papriky
½ lžičky mletého chilli
1 lžička sušeného oregana
3 lžíce červeného vinného octa
sůl

KRÁLOVSKÁ PÉČE
V KAŽDÉM SOUSTU
4

min

BEZ
lepku

3. V rozpálené pánvi na másle opečte
POSTUP:
10 minut z obou stran 800 g filetů.
1. Hrst petrželky a 2 snítky rozmarýnu
V případě potřeby přidejte další
nasekejte najemno, oloupaný
máslo. Poté osolte a opepřete.
stroužek česneku prolisujte. V misce
4. Pečeného lososa podávejte
promíchejte se lžičkou uzené
s omáčkou a ochucenou zeleninou.
papriky, špetkou chilli, lžičkou
Ozdobte plátky omytého citronu,
oregana a 3 lžícemi octa. Osolte
snítkou čerstvé petrželky a tymiánu.
a opepřete dle chuti.
S tímto lososem si dopřejete večeři
2. Omytá 4 rajčata nakrájejte na
s úctou k moři.
kousky a omytou okurku na
kolečka. Vsypte do misky. Přidejte
150 g scezených černých oliv a vše
promíchejte s omáčkou chimichurri.

pepř
4 rajčata
1 okurka
150 g černých oliv
20 g másla
800 g lososa z Rybího trhu
Albert
1 citron NP Bio
2 snítky čerstvého tymiánu

BEZ

VEPŘOVÁ KOTLETA
s opékanými brambůrky a salátem
porce

30

40
min

lepku

POSTUP:
1. Nakrájejte 600 g dobře omytých brambor na kousky a vařte je v osolené
vodě zhruba 12 minut do změknutí. Pak je sceďte a dejte stranou.
2. Z obou stran osolte a opepřete 600 g Královské pečeně plátky. Nasekejte
rozmarýn nadrobno a posypte jím plátky. Nakonec maso zakápněte
1 lžící olivového oleje a dobře ho vmasírujte z obou stran spolu
s kořením. Plátky pečeně opečte 5 minut z každé strany na rozpálené
grilovací pánvi.
3. Na stejné pánvi opečte se lžící olivového oleje dozlatova brambory.
Nasekejte omytý tymián a nakonec jím brambory posypte.
4. V misce smíchejte zbylou lžíci oleje, lžíci javorového sirupu a šťávu
z citronu. Omyjte 200 g cherry rajčat a nakrájejte je na kousky.
Vsypte je do mísy, přidejte 250 g omytého polníčku a vše přelijte
připraveným dresinkem. Nakonec salát dobře promíchejte
a ihned servírujte s ogrilovanými plátky Královské pečeně
a brambůrky. Hostina začíná.

SUROVINY:
600 g brambor typu B
600 g Královské pečeně plátky Albert
sůl
pepř
2 snítky čerstvého rozmarýnu

4 snítky čerstvého tymiánu
3 lžíce olivového oleje
1 lžíce javorového sirupu
1 citron
200 g cherry rajčat
250 g polníčku
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Stojí za to
JÍST LÉPE

MUSÍME
JÍST POŘÁD
MASO?

LEPŠÍ PRO ZDRAVÍ
V Albertu pro vás neustále rozšiřujeme nabídku
zdravějšího jídla. Jsme největší obchod se zdravým jídlem
v Česku a máme

nejvíce BIO ŠIROKO DALEKO*. Věříme,

že není potřeba jíst maso pořád, proto pro vás máme čím dál více

VEGANSKÝCH produktů i alternativ bez lepku,
bez laktózy, low carb či s proteinem, Vše pod vaší oblíbenou

NATURE´S PROMISE. V našem PEKAŘSTVÍ
nabízíme více a více MLYNÁŘSKÉHO žitného pečiva.
značkou

A to nejlepší na konec: za výběr zdravějších variant vás odměníme
extra kredity. stačí mít aplikaci
22

MŮJ ALBERT.

* Na základě výzkumu Kantar CZ realizovaného opakovaným online dotazováním od Q3 2020 na vzorku 2500 respondentů ročně.

Stojí za to

VÍCE PŘÍRODY,
VÍCE CHUTI
FIT SENDVIČ
s avokádem
SUROVINY:
2 avokáda NP Bio
sůl
pepř

½ citronu NP Bio
1 hrst čerstvé pažitky
½ okurky NP Bio
½ bio cukety

JÍST LÉPE

4

porce

15

min

VEGET

125 g mozzarelly NP Bio
8 plátků žitného chleba
NP Bio
2 hrsti bio baby špenátu

3. Všechny plátky chleba namažte
POSTUP:
avokádovou pomazánkou. Polovinu
1. Obě avokáda rozpulte, vyjměte pecku
z nich obložte zeleninou, mozzarellou,
a vyloupněte lžící dužinu. Na pomazánku
baby špenátem a přiklopte druhou
rozmačkejte 1 a ½ avokáda. Promíchejte
polovinou chlebíků.
se solí, pepřem, citronovou šťávou a hrstí
4. Fit sendviče zabalte do pečicího papíru
nadrobno nakrájené pažitky.
a převažte přírodním provázkem.
2. Zbylou půlku avokáda, omytou okurku,
Svačina v bio kvalitě je hotová.
cuketu a mozzarellu nakrájejte na plátky.

SKVĚLÁ CHUŤ
I BEZ MASA
VEGGIE BURGER
s nakládanou cuketou
4

porce

30
min

+7

dní
kvašení

SUROVINY:
1 cuketa
1 okurka
1 chilli paprička
1 hrst čerstvé hladkolisté
petrželky
1 hrst čerstvé bazalky
150 ml kvasného octa
150 ml vody

60 g cukru krupice
1 lžička barevného pepře
4 sezamové burgerové bulky
z Albertova pekařství
125 g bio pomazánky NP Veggie
s rajčaty a bazalkou

2 lžíce veganské majonézy
4 listy salátu Little gem
1 rajče
2 balení Bio vital burger NP
Veggie

VEGET

POSTUP:
1. Cuketu a okurku omyjte a škrabkou nakrájejte na tenké plátky. Vložte je do
zavařovací sklenice. Chilli papričku nasekejte nadrobno spolu s hladkolistou
petrželkou a bazalkou a přidejte k cuketě a okurce. V hrnci přiveďte k varu
150 ml octa, 150 ml vody, 60 g cukru a lžičku kuliček pepře a nálevem zalijte
směs ve sklenici. Zavíčkujte a nechte alespoň týden kvasit v pokojové teplotě.
2. Podélně rozkrojte 4 burgerové housky a z vnitřních stran 1 minutu ogrilujte
na rozpáleném grilu. Všechny spodní poloviny pomažte bio pomazánkou
smíchanou s veganskou majonézou. Salát a rajče omyjte. Listy salátu
dejte na housky s pomazánkou. Rajče nakrájejte na 8 koleček. Na každou
housku použijte 2 kolečka.
3. Veggie burgery vyjměte z obalu a ogrilujte je na připraveném grilu
z obou stran. Burgery dejte na připravené housky a ozdobte plátky
naložené cuketové směsi. Přiklopte horní bulkou a ihned podávejte.
Veganský burger chutná stejně skvěle jako ten s hovězím.
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Stojí za to
JÍST LÉPE

BUDOU U NÁS
JEŠTĚ RŮST
JABLONĚ?

LEPŠÍ PRO ČESKO
Věříme, že to, co roste u nás, není třeba vozit z daleka.
Proto nám denně z farem posílají

lokální

OVOCE A ZELENINU, PRÁVĚ SKLIZENÉ.
Značka ČESKÁ CHUŤ přináší to nejlepší

z tradiční chuti, od českých dodavatelů a vyrobené
z českých surovin. A pokud chcete potěšit naše vinaře,
sáhněte po

Sommelier Collection,

v každé lahvi najdete další jedinečné moravské víno.
24

PRO SKVĚLOU CHUŤ
A BUDOUCNOST ČESKÝCH FARMÁŘŮ
JARNÍ LOKÁLNÍ
SALÁT s jahodami
a chřestem
4

porce

30
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
150 g zeleného chřestu
½ okurky
300 g jahod
1 citron
1 lžíce olivového oleje
2 lžíce balzamikového krému
sůl, pepř
1 hrst baby špenátu
1 hrst čerstvého tymiánu
1 hrst čerstvé máty
100 g sýra feta

Stojí za to
JÍST LÉPE

POSTUP:
1. Z 150 g chřestových výhonků odlomte tvrdé konce
a 3 minuty povařte v osolené vodě. Sceďte.
2. Půlku okurky nakrájejte škrabkou na tenké plátky
a 300 g jahod nakrájejte také na tenké plátky.
3. Připravte zálivku ze šťávy z půlky citronu, lžíce
olivového oleje, 2 lžic balzamikového krému, soli
a pepře. Promíchejte s hrstí špenátu, chřestem,
okurkou, nasekaným tymiánem a mátou
a plátky jahod.
4. Nakonec posypte nadrobeným sýrem feta.
Výtečný sezonní a lokální salát je hotový.
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Speciál
ČESKÁ
CHALUPA

Jarní radost
DO KAŽDÉ
CHALUPY

Když zavoní buchty v okně, polévka plná
jarní zeleniny na plotně, venku zakokrhá
kohout a sluneční paprsky ozáří světnici,
je to ta pravá nefalšovaná chalupářská
pohoda. Málokterý národ miluje tak
jako Češi opouštět ruch měst a víkend co
víkend se vydat na chatu nebo chalupu,
kde jako by se zastavil čas a každé jídlo
chutnalo o trošku lépe. S nefalšovanými,
poctivými českými recepty jako od
babičky z lokálních a sezonních surovin
otevřete chalupářskou prima sezonu.

Fotografie: Vladimír Cimický, Antonín The Anh Nguyen
Foodstyling: Adéla Říhová
26 Text: Kateřina Krásná, Naďa Fidrmucová

Speciál

Jarní

ZELENINOVÝ
VÝVAR

s kapáním
4

porce

40
min

VEGET

Stylová chalupa jedna radost

Nezmeškejte nadcházející kampaň
v Albertu, ve které můžete koupit za
nasbírané body krásné vybavení na
chalupu i na zahradu s velkou slevou.
Každý si přijde na své:
• Porcelán Thun pro milovníky
elegantního a nadčasového designu
• Poctivé smaltované hrnce, rendlík
a pekáč na chalupu
• Praktičtí a kvalitní pomocníci Fiskars
• Spotřebiče ETA, ideální do každé
chalupy, jako pečenka nebo sušička
• A mnoho dalšího

SUROVINY:
30 g másla Česká chuť
20 ml olivového oleje
3 mrkve
1 petržel
¼ celeru
½ pórku
3 jarní cibulky
1 500 ml vody
sůl
pepř
1 bobkový list
3 kuličky nového koření
100 g hrášku
120 g dětské krupičky
2 vejce z podestýlky Česká
chuť
50 ml čerstvého mléka 4 %
Česká chuť Bio
2 snítky čerstvé petržele

POSTUP:
1. V hrnci rozehřejte 30 g másla a 20 ml olivového
oleje. Orestujte na něm 3 oloupané mrkve i petržel
a ¼ celeru nakrájeného na nudličky, očištěnou
½ pórku a 3 jarní cibulky nakrájené na kolečka.
2. Poté vše zalijte vodou, osolte a opepřete dle chuti,
přidejte bobkový list, nové koření a přiveďte k varu.
Vařte 15 minut. Ke konci přisypte hrášek.
3. Mezitím si připravte kapání. Prošlehejte 120 g
krupičky s 2 vejci a 50 ml mléka, osolte dle chuti
a přes vidličku nebo hrubé struhadlo pomalu vlijte
do polévky. Krátce zavařte.
4. Polévku posypte nasekanou petrželkou. Chutná
jako od babičky.

ČESKÁ
CHALUPA

SBÍREJTE BODY
OD 11. KVĚTNA

v kampani
Česká chalupa
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Speciál
ČESKÁ
CHALUPA

NADÝCHANÉ
JAHODOVÉ KNEDLÍKY

s omáčkou plnou jahod
4

porce

90
min

VEGET

SUROVINY:
42 g čerstvého droždí
600 g polohrubé mouky
Česká chuť
sůl
1 vejce Česká chuť

150 ml čerstvého mléka 4 %
Česká chuť Bio
30 ml slunečnicového oleje
100 ml vody
50 g cukru krupice
1 kg jahod

čtverce z těsta a zabalte je pak do
POSTUP:
kuličky. Nechte ještě 20 minut kynout.
1. V míse uhněťte hladké těsto
3. V hrnci přiveďte k varu osolenou
z 42 g rozdrobeného droždí, 550 g
vodu a vložte do ní postupně
polohrubé mouky, špetky soli, 1 vejce,
knedlíky. Vařte je 6–8 minut, dokud
150 ml mléka, 30 ml oleje, 100 ml vody
nevyplavou na hladinu. Po uvaření je
a 50 g cukru. Mísu s těstem překryjte
propíchněte vidličkou, aby pára vyšla
čistou utěrkou a nechte na teplém
ven, a knedlíky tak zůstaly nadýchané.
místě 40 minut kynout. Mezitím
Postup opakujte, dokud je neuvaříte
v mixéru rozmixujte 500 g očištěných
všechny.
jahod do hladkého smoothie.
4. Nakonec do talířů nalijte jahodovou
2. Vykynuté těsto vyklopte na vál
omáčku a vložte do ní připravené
pomoučený zbylými 50 g mouky.
nadýchané knedlíky. Hmmm, jsou tak
Vyválejte na 1 cm silný plát a nožem
dobré.
vykrájejte 12 čtverců cca 8 × 8 cm.
Zbylých 500 g očištěných jahod po
jedné rozdělte doprostřed každého
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Speciál
ČESKÁ
CHALUPA

Domácí

JAHODOVÝ
SIRUP
1,4
litru

Cukr funguje jako
přirozený konzervant,

pokud ho tedy přidáte
méně, spotřebujte
sirup rychleji.

20
min

+2

dny
rozležení

SUROVINY:
1 kg jahod
1 kg cukru krupice
4 snítky čerstvé máty
2 snítky čerstvé bazalky
10 g kyseliny citronové

VEGAN

POSTUP:
1. Omyjte 1 kg jahod, očistěte je a rozmixujte.
Smíchejte s 1 kg cukru, 2 snítkami nasekané máty
a bazalky a nechte 2 dny v chladničce odležet.
2. Přes jemné sítko pak směs přeceďte do hrnce.
Přisypte 10 g kyseliny citronové, zahřejte těsně
pod bod varu a pak pomocí trychtýře nalijte do
sterilizovaných lahví. Uchovejte v chladu. Při
podávání s vodou nebo perlivou sodou ozdobte
zbylými lístky máty. Stejným způsobem můžete
zpracovat podle fantazie jakékoli sezonní ovoce.
Děti budou tento sirup milovat.

Pořid’te si skleněnou
láhev a broušené
sklenice
na domácí šťávu
v nové sběratelské
kampani.
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Speciál
ČESKÁ
CHALUPA

PEČENÁ
KUŘECÍ
STEHNA

se zeleninou
a brambory
4

porce

90
min

BEZ

laktózy

SUROVINY:
3 jarní cibulky
1 pórek
1 cuketa
5 stroužků česneku
600 g brambor typu B
5 snítek čerstvého tymiánu
5 snítek čerstvého
rozmarýnu
sůl
4 kuřecí stehna
pepř
1 lžička sladké červené
papriky
½ lžičky kurkumy

POSTUP:
1. Do pečenky dejte 3 očištěné jarní cibulky,
pórek a cuketu nakrájené na kousky. Přidejte
5 oloupaných stroužků česneku, 600 g
omytých brambor ve slupce na čtvrtky, 2 snítky
tymiánu a rozmarýnu. Důkladně promíchejte
se lžičkou soli.
2. Osolte a opepřete 4 kuřecí stehna dle chuti,
posypte je paprikou a kurkumou a položte na
zeleninu v pečence.
3. Podlijte trochou vody a pečte 70 minut
dozlatova. Nakonec ozdobte zbylými
3 snítkami tymiánu a rozmarýnu. Kuřecí
pečená stehna nejlépe chutnají na
prosluněné terase chalupy.

Pečenka od ETY
30

vám ušetří čas a vy
můžete relaxovat
v houpací síti.

Speciál
ČESKÁ
CHALUPA

SUROVINY:
42 g čerstvého droždí
100 g cukru krupice
250 ml čerstvého mléka 4 % Česká chuť Bio
700 g hladké mouky Česká chuť
200 ml slunečnicového oleje
5 vajec Česká chuť
sůl
250 g švestkových povidel
100 g másla Česká chuť
1 lžíce cukru moučky

TRADIČNÍ
POVIDLOVÉ
BUCHTY,

jako když
šel Honza
do světa
20

buchet

30
min

+1½
hod
kynutí

POSTUP:
1. V míse promíchejte 42 g rozdrobeného droždí, 100 g cukru krupice, 250 ml
vlažného mléka a nechte vzejít kvásek. Přidejte 650 g hladké mouky, 200 ml
slunečnicového oleje, 3 žloutky a 1 celé vejce, špetku soli a hněťte, dokud
nebudete mít hladké těsto. Nechte kynout na teplém místě 1 hodinu nebo
do zdvojnásobení objemu.
2. Zbylými 50 g hladké mouky poprašte vál a vyválejte na něm těsto.
Nakrájejte ho na 20 stejných dílků. Do středu každého nandejte lžíci povidel
a zabalte do kuličky. Do zapékací mísy vymazané 20 g másla poklaďte
buchty spojem dolů vedle sebe. Zbylých 80 g másla v rendlíku rozpusťte
a pomocí mašlovačky jím potřete buchty v míse shora i po stranách, aby se
při pečení neslepily. Nechte ještě 30 minut kynout.
3. Poté pečte v troubě předehřáté na 180 °C 20–30 minut dozlatova. Nechte
vychladnout a před podáváním posypte moučkovým cukrem. To je vůně.

VEGET

Nezapomeňte
proměnit body

v tyto smaltované
sympaťáky na
chalupu.

31

Speciál
ČESKÁ
CHALUPA

Ze sušených bylinek můžete

rozmixováním v mixéru připravit
bylinný prach. Je výborný na
dochucení polévek, omáček či
na posypání brambor.

Se sušičkou ETA

z nové sběratelské
kampaně uchováte
to nejlepší z letní
zahrady i na
zimu.

SUŠENÁ
RAJČATA
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2×

sklenice
250 ml

7

hodin

VEGAN

JABLEČNÉ
KŘÍŽALY

2

sklenice

10

hodin

VEGAN

SUŠENÉ
BYLINKY

2

sklenice

6

hodin

Na jihu suší rajčata přímo na slunci,
u nás v české kotlině použijte třeba
na chalupě sušičku. Sušením se
navíc zintenzivní chuť. Rajčata pak
můžete naložit do oleje s česnekem
a čerstvými bylinkami.

Nahraďte smažené brambůrky
zdravými sušenými plátky jablek,
které chutnají u napínavé detektivky stejně dobře. Mlsat se dá
i bez výčitek.

Sušení je ideálním způsobem
pro uskladnění nasbíraných
bylinek ze zahrádky, které vám
v zimě krásně provoní dobroty,
které budete vařit.

SUROVINY:
2 kg rajčat

SUROVINY:
2 kg jablek

SUROVINY:
2 svazky čerstvé bazalky
2 svazky čerstvé petržele
2 svazky čerstvého rozmarýnu

POSTUP:
1. Zbavte 2 kg rajčat stopek, omyjte je
a osušte v utěrce. Pak je nakrájejte na plátky.
2. Rozložte je v sušičce na patra v jedné vrstvě.
Sušte 6–7 hodin v sušičce při teplotě 70 °C
v závislosti na obsahu vody v rajčatech.

POSTUP:
1. Jablka omyjte, osušte v utěrce, rozpulte,
zbavte jadérek a nakrájejte na 5mm plátky.
2. R
 ozložte je v jedné vrstvě na patrech
sušičky. Sušte 7–10 hodin při teplotě 57 °C
v závislosti na obsahu vody v jablkách.

POSTUP:
1. Lístky bazalky a petržele
a větvičky rozmarýnu sušte
rozložené na patrech sušičky
v jedné vrstvě 4–6 hodin při
teplotě 47 °C.

VEGAN

Speciál

Chalupářský

4

porce

70
min

ČESKÁ
CHALUPA

VEPŘOVÝ GULÁŠ

SUROVINY:
3 cibule
3 stroužky česneku
1 kg vepřové plece
sůl
pepř
2 lžíce sádla
70 g rajčatového
protlaku

1 lžíce sladké červené
papriky

700 ml vody
1 kostka zeleninového
bujónu
5 snítek čerstvého
tymiánu
1 lžička majoránky
1 lžička drceného
kmínu
1 Mistrovský chléb
z Albertova pekařství
2 jarní cibulky

POSTUP:
1. Oloupejte 3 cibule
a 3 stroužky česneku
a najemno je nakrájejte.
Nakrájejte 1 kg vepřové
plece na kostky, osolte je
a opepřete.
2. Na rozehřátém sádle
orestujte dohněda cibuli.
Přidejte maso
a nechte ho zatáhnout.
Přisypte česnek, krátce
opečte, přilijte 70 g protlaku
a orestujte. Poté zasypte
lžící sladké papriky a krátce
promíchejte.
3. Vše zalijte vodou, přidejte
rozdrobený bujón, lístky ze
3 snítek tymiánu, majoránku
a kmín. Duste na mírném
plameni doměkka. Ke konci
vaření zahustěte plátkem
rozdrobeného chleba,
případně ještě dochuťte solí
a pepřem.
4. Guláš nalijte do talířů,
posypte jarní cibulkou
nakrájenou na kolečka,
zbylými 2 snítkami tymiánu
a podávejte s chlebem.
Vepřový chalupářský guláš
chutná výtečně i ve městě.

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/
videorecepty
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Speciál
ČESKÁ
CHALUPA

MORAVSKÝ SALÁT
SE ŠKVAREČKY

s octovou zálivkou
4

porce

SUROVINY:
2 lžíce octa
1 lžíce cukru krupice

20
min

BEZ
lepku

250 ml vody
½ ledového salátu
1 balení polníčku

100 g slaniny
sůl
pepř

POSTUP:
1. Na zálivku smíchejte 2 lžíce octa, 1 lžíci cukru a 250 ml vody.
2. Listy ledového salátu rozeberte, omyjte a osušte. Dejte do mísy
a natrhejte je na kusy. Přidejte omytý a osušený polníček.
3. Nakrájejte 100 g slaniny na malé kostičky a na pánvi je vyškvařte
dozlatova. Vyškvařeným tukem se škvarečky přelijte salát v míse.
4. Přelijte ještě zálivkou, osolte a opepřete dle chuti a promíchejte.
Tohle je tak trochu jiný salát, chutná i salátovým odpíračům.

Struhadlo, prkénko,
přihrádky
Jarní salát

chutná o to víc
z porcelánové mísy
Thun.
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V nové kampani stačí nasbírat body
a zabodovat s tímto pomocníkem třeba
při grilovačce, kdy rozbalíte svou zahradní
minikuchyň.

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

POD ROZKVETLOU
TŘEŠNÍ

Zastavte se na chvíli
a zaberte se do naší
květnové křížovky.
Šťastný výherce tentokrát
získá krásný smaltovaný
hrnec i s poklicí.

Křížovka

Jak se zapojit?
Vyluštěnou tajenku zašlete do 13. 5. 2022 na
NÁS BAVÍ
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 4/2022: Miroslava Žižková, Jeseník

Výhra:

Smaltovaný
hrnec s poklicí
z nové
sběratelské
kampaně!
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Ochutnávka

pro
jedinečnost
Moravy
JEDINEČNÉ VÍNO

Je tu další pokračování
speciálu, jak se spřátelit
s párováním vína a dobrého
jídla, protože v Albertu
najdete skvělá moravská vína
od vyhlášených lokálních
moravských vinařů, která pro
vás vybrala sommelierka Klára
Kollárová. Ta poradí, jaké víno
sbalit do košíku na jarní piknik
nebo grilovačku.
Na zdraví!
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Fotografie: Vladimír Cimický, Tomáš Babinec
Foodstyling: Tereza Langmajerová
Text: Klára Kollárová, Adéla Říhová,
Naďa Fidrmucová

Ochutnávka

Jarní
pozdrav
JAKO VÍNO

OD SOMMELIERKY KLÁRY KOLLÁROVÉ

Jaro je nejkrásnější část roku pro sommeliery i milovníky vína. Hotová
vína se začínají lahvovat, a tak můžeme konečně řádně ochutnávat,
jaký ten aktuální ročník vlastně je. A ten s číslovkou 2021 nakonec
opravdu stojí za to. Sice to tak na začátku nevypadalo, ale dlouhé
a teplé babí léto všechno zachránilo. Prostě úplně typický průběh,
jako tomu bylo dřív. Vína jsou aromatická a šťavnatá, výborně pitelná
hned, ta nejlepší mají ale skvělý potenciál na další vývoj, takže o nich
určitě ještě v Sommelier Collection hodně uslyšíme.
První teplé dny nás všechny vytáhnou do parků
a k piknikům. To je moje celoročně asi nejoblíbenější
činnost a vždy volím vína, která jsou spíše neutrální,
tak aby se hodila k různým pokrmům, nebo
šumivá vína, která navozují uvolněnou
atmosféru. A protože je všude zeleno, ideální
je odrůda Veltlínské nebo Sylvánské zelené,
zkusit ale můžete i Müllerku, která má úžasné
květinovomuškátové aroma. Nesmíme
zapomínat ani na Sauvignon. To je ideální
partner pro chřest, který každý gurmán
s napětím očekává, a když se dočká, jí ho od
rána až do večera. Na jaře se objevuje i plejáda
rosé. Některá jsou lehká a nasládlá, ta užívejte
jen tak na sluníčku, jsou ale i plnější a sušší
styly, které jsou skvělé právě na piknik. Jsou
svěží, takže doplní čerstvé sýry a zeleninu,
plnější chuť zase doplní uzeniny a salámy
či paštiky.
A teď už vzhůru do objevování a degustování.
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STANISLAV MÁLEK

sklepmistr moravského
vinařství Gotberg

Nahlédněte
s námi

DO MORAVSKÉHO
VINAŘSTVÍ GOTBERG

Gotberg je dnes jedním ze zvučných jmen moravských
vinařství, jejichž vína najdete pod výběrem Sommelier
Collection v Albertu. Může se pyšnit nejen skvělými víny,
ale také výjimečnou architekturou samotného vinařství,
ze kterého je nádherný výhled do pálavského kraje.
Je ve vínu pravda a je i v tom moravském? O tom všem
se dočtete v následujícím rozhovoru se Stanislavem Málkem,
sklepmistrem moravského vinařství Gotberg.

Vinařství Gotberg je dnes zvučným jménem mezi lokálními
vinařstvími, jakou péči svým tratím, hroznům a vínu věnujete,
abyste přinesli zákazníkům potěšení ze sklenky vína?
Obhospodařujeme 56 ha vlastních vinic v pěti viničních tratích
v obci Popice, v těsné blízkosti Pálavských vrchů v mikulovské
vinařské podoblasti. Prim v našich vinicích hrají zejména bílé odrůdy,
a to odrůdy Pálava a Tramín červený. Vše samozřejmě začíná na
vinici! Snažíme se co možná nejlépe pečovat o půdu a vinice dle
nejmodernějších poznatků o pěstování révy, což je dáno pravidly
pěstování a produkcí hroznů dle zásad integrované produkce.
Právě důsledná péče o každý jednotlivý keř dává vzniknout velmi
kvalitním hroznům pro výrobu našich vín. Dále samotná výroba
vína s přispěním nejnovějších poznatků a zkušeností našeho týmu
je zárukou kvality našich vín, kterou přispíváme do nové kolekce
moravských vín řady Sommelier Collection.
Pane Málku, poradíte jako odborník našim čtenářům nějaký
tip, jak správně vybrat víno? Čím by se měli řídit, když stojí před
regály nepřeberného množství odrůd, ročníků a zemí původu?
V tomto ohledu jsem patriot a určitě bych doporučil moravská
a česká vína, protože si myslím, že našim zákazníkům máme
bezesporu co nabídnout. Kvalita našich vín je na vysoké úrovni, což
dokládají úspěchy našich vinařů na prestižních světových soutěžích.
Tedy bych se zaměřil na vína domácí provenience. Jsem zastáncem
tradičních odrůd révy, které jsou lety prověřeny, a víme, co od které
očekávat. Dále bych já osobně sáhl po přívlastkovém víně, kde máme
určitou záruku kvality, a určitě doporučuji číst důkladně etiketu, ze
které bychom měli získat doplňující informace k danému vínu. Určitě
každý zákazník má svého oblíbeného výrobce, takže se dá orientovat
i dle této zkušenosti, anebo můžeme vsadit na privátní značku,
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jako třeba Sommelier
Collection, kde jsou
vína do této řady
velmi pečlivě vybírána
a zákazník má jistotu,
že vybere správně.
A jsou tedy podle
vás ještě odrůdy
moravských vín,
které jsou zatím
málo objevenými
poklady a které stojí
za to ochutnat?
Jak jsem již naznačil
v předchozí otázce,
jsem zastáncem
tradičních odrůd révy
vinné, které jsou lety
prověřené, a víme tedy,
co od nich očekávat
a jak se třeba budou
vyvíjet v lahvi při
případném delším
zrání. Takže spíše než
odrůdy bych doporučil
objevovat různé
technologie výroby
od těch tradičních
přes ultramoderní
až třeba po ty dávno
zapomenuté.

Naše Sommelier
Collection Tramín
červený od

Gotberga se prodává
v limitované edici
6 400 lahví.

Nádherná architektura vašeho vinařství získala ocenění
„Nejlepší průmyslová stavba Jihomoravského kraje roku
2009“, tedy určitě stojí za návštěvu během výletu po jižní
Moravě. Kdy je možné vás navštívit a zažít ochutnávku
vašich vín?
To jistě ano! A tímto bych chtěl všechny milovníky vína pozvat
k návštěvě našeho vinařství Gotberg, byť třeba jen v rámci
cyklovýletu po okolí Pálavských vrchů, kdy se můžete při
sklence výborného vína těšit z nejpěknějšího výhledu na
dominantu jižní Moravy Pálavu nebo si objednat řízenou
ochutnávku a prohlídku celého vinařství včetně možnosti
ubytování přímo ve vinařství uprostřed vinic. Naše vinařství
je otevřeno od dubna do konce listopadu, a to denně
od 10 do 17 hodin včetně víkendů.
Děkujeme za skvělý tip na výlet při krásném jarním
počasí. A poslední otázka na závěr, je ve víně pravda
a je i v tom moravském?
Dozajista pravda ve víně je. S tímto výrokem nelze než
souhlasit. A o tom moravském to platí dvojnásob!
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DOMÁCÍ KUŘECÍ
PAŠTIKA

s vinným želé
4

porce

30
min

+4

hod
chlazení

SUROVINY:
110 g másla
225 g kuřecích jater
½ cibule
2 stroužky česneku
275 ml Tramínu červeného
vinařství Gotberg Sommelier Collection
10 ml brandy
2 plátky želatiny
4 snítky čerstvého tymiánu
POSTUP:
1. V pánvi rozehřejte 15 g másla a přidejte 225 g
očištěných a nakrájených kuřecích jater.
Rychle je orestujte a přendejte z horké pánve
do mísy. Očištěnou půlku cibule nakrájejte
nadrobno a 2 stroužky oloupaného česneku
prolisujte. Cibulku na stejné pánvi orestujte
asi 5 minut, pak přidejte česnek a restujte
vše další 3 minuty na mírném stupni ohřevu.
Do pánve přilijte 125 ml bílého vína
a nechte 2 minuty probublávat.
Směs pak přidejte k játrům.
2. Vychladlou játrovou směs smíchejte se
zbylými 95 g másla a tyčovým mixérem
promixujte co nejvíce dohladka. Směs
rozdělte do 4 porcelánových mističek
a dejte do lednice.
3. Mezitím do odměrky nalijte studenou vodu
a ponořte do ní plátky želatiny a nechte
5 minut nabobtnat. V míse smíchejte 150 ml
vína spolu s 10 ml brandy. Přelijte 50 ml
směsi do rendlíku a přiveďte k varu. Do horké
směsi dejte okapané nabobtnalé plátky
želatiny a vše promíchejte, až se želatina
rozpustí. Směs smíchejte se zbytkem tekutiny
a opatrně po lžících nalijte rovnoměrně do
mističek na paštiku.
4. Připravené paštiky dejte do lednice a nechte
4 hodiny ztuhnout. Před podáváním ozdobte
čerstvými snítkami tymiánu. Nechte si
chutnat.
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TRAMÍN ČERVENÝ

vinařství Gotberg

Krásně rozpoznatelný Tramín s expresivní,
ale nevtíravou vůní meruněk, broskví a muškátového
oříšku. V chuti bohatý s tóny kandovaného zázvoru
a grepové kůry. Harmonický a nepřeslazený.

ŠŤAVNATÁ
VEPŘOVÁ
KRKOVIČKA

Ochutnávka

s grilovanou
zeleninou
4

porce

SVATOVAVŘINE CKÉ

Svatovavřinecké zastupuje plnější styl vín
s hladkým tříslem a sametovou chutí. U nás
v České republice ho máme dokonce
vysazeno nejvíce na světě. Těšit se můžete na
výrazné aroma sušených švestek s dotekem
jalovce, chuť je plná a kulatá, s výrazným
dozvukem, přitom je víno snadno pitelné.

40
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
600 g vepřové krkovice
50 ml olivového oleje
sůl
pepř
2 stroužky česneku
1 lžička mletého kmínu
1 lžíce dijonské hořčice
2 snítky čerstvého
rozmarýnu

2 lžíce medu
500 g žampionů
300 ml Svatovavřineckého
vína Sommelier Collection
30 g másla
1 hrst čerstvé petrželky
150 g zelených fazolek
150 g ředkviček
1 svazek jarní cibulky
200 g zeleného chřestu

POSTUP:
1. K
 rkovici nakrájejte na 4 stejně široké steaky
a vložte je do mísy. Přidejte 30 ml olivového
oleje, sůl, pepř a promíchejte. Prolisujte
2 očištěné stroužky česneku, smíchejte je
s mletým kmínem a dijonskou hořčicí. Směs
přidejte k masu a opět vše dobře promíchejte
a vmasírujte do masa. Nadrobno nasekaný
rozmarýn smíchejte s 2 lžícemi medu a dejte
stranou.
2. V
 sypte 500 g očištěných žampionů na
rozpálenou pánev a za stálého míchání je
3 minuty restujte. Stáhněte stupeň ohřevu
a zalijte žampiony 300 ml červeného vína.
Chvilku poduste, osolte a opepřete. Nakonec
přidejte 30 g másla, nasekanou petrželku,
promíchejte a dejte stranou.
3. F
 azolky, ředkvičky, jarní cibulky i chřest očistěte
a postupně po jednom druhu grilujte ze všech
stran na rozpáleném grilu nebo grilovací pánvi.
Přendejte na servírovací tác, zakápněte zbylými
20 ml olivového oleje, osolte a opepřete.
4. M
 aso opečte na rozpáleném grilu nebo
grilovací pánvi 6 minut z obou stran. Minutu
před koncem každou stranu potřete
medovobylinkovou marinádou. Šťavnatou
vepřovou krkovičku ihned servírujte spolu
s připravenými žampiony, zeleninou a sklenkou
Svatovavřineckého Sommelier Collection.
Na zdraví a dobrou chuť.
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Ochutnávka

VELTLÍN SKÉ ZELENÉ

Zámecké vinařství Bzenec ŠPENÁTOVÝ SALÁT

se zelenými jablky

Víno na celý večer. Je
z dobře vyzrálých hroznů,
evokuje žluté ovoce,
jako jablka Golden
Delicious a přezrálou
broskev, objevují se i tóny
jasmínu a skořice. Chuť je
elegantní a vyvážená
s dotekem citronové kůry,
špetkou bílého pepře
a muškátového oříšku.
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4

porce

30
min

VEGET

SUROVINY:
1 citron
50 ml olivového oleje
sůl
pepř
1 lžíce medu
1 pak choi
3 zelená jablka
Granny Smith

3 stonky řapíkatého
celeru
150 g polníčku
50 g mandlí
50 g parmazánu
1 hrst čerstvého
kopru

do mísy, přidejte polníček,
POSTUP:
přelijte připraveným
1. D
 o misky vymačkejte šťávu
dresinkem a vše jemně
z citronu, přidejte 50 ml
promíchejte.
olivového oleje, ½ lžičky soli,
3. O
 restujte 50 g mandlí
¼ lžičky pepře, lžíci medu
nasucho na pánvi.
a vše promíchejte na hladký
Parmazán nastrouhejte
dresink. Všechnu zeleninu
škrabkou na hoblinky
a ovoce omyjte. Salát pak
a kopr nasekejte.
choi rozeberte na jednotlivé
4. S
 věží salát servírujte
listy a nakrájejte na
na široký talíř. Posypte
nudličky.
mandlemi, parmazánem
2. R
 ozkrojte 3 jablka napůl,
a čerstvým koprem. Skvěle
zbavte je jádřinců
se snoubí se sklenkou vína
a nakrájejte na tenké
Veltlínské zelené z řady
plátky. Nakrájejte také
Sommelier Collection.
3 řapíky celeru na co
Nechte si chutnat a užijte
nejtenčí plátky. Pak choi,
si jarní pohodu.
jablka a řapík přendejte

Nadýchaná

BEZ
lepku

JAHODOVÁ PĚNA

SUROVINY:
10 g práškové želatiny
30 ml jahodového džusu
50 ml vody
600 g jahod
60 g cukru krupice
1 citron
290 ml smetany ke šlehání
(31 %)
15 g cukru moučky
1 lžička vanilkového
extraktu
4 snítky čerstvé máty

PÁLAVA

vinařství Gotberg
Pálava je odrůda, kterou jinde na světě nenajdete.
Je potomkem Müllerky a Tramínu a z obou si vzala
to nejlepší – z Tramínu opojné aroma, z Müllerky
dobrou kyselinu. Tato Pálava z vinařství Gotberg
je příjemně polosladká a ihned zaujme bohatým
tropickým aroma. Zkuste ji k ovocným nepříliš
sladkým dezertům nebo modrým sýrům.

4

porce

30
min

Ochutnávka

+4

hod
chlazení

POSTUP:
1. Do misky vsypte 10 g želatiny, vlijte 30 ml jahodového
džusu a 50 ml vody. Promíchejte metličkou a nechte
8 minut nabobtnat. Omyjte 600 g jahod, odstopkujte
je a nakrájejte na plátky. Odeberte 50 g jahod
a odložte je stranou na ozdobu. Do mísy dejte 340 g
jahod, přidejte 30 g cukru krupice, lžičku citronové
šťávy a rozmixujte na pyré.
2. V jiné míse vyšlehejte 240 ml smetany s 15 g
moučkového cukru a lžičkou vanilkového extraktu
do nadýchaného krému.
3. Nabobtnalou želatinu vložte na 20 sekund do
mikrovlnné trouby a rozehřejte. Pozor, nesmíte
ji přivést k varu. Rozpuštěnou želatinu vlijte
k jahodovému pyré a promíchejte. Nakonec ho
opatrně po částech vmíchejte do šlehačky pomocí
stěrky.
4. Zbylých 210 g jahod posypte zbylými 30 g krupičného
cukru a rozmačkejte vidličkou. Směs rozdělte do
4 sklenic, přelijte připraveným moussem a sklenice
dejte vychladit na 4 hodiny do lednice. Po ztuhnutí
lžící dozdobte skleničky 50 ml smetany vyšlehanými
dotuha. Nakonec přidejte nakrájené zbylé kousky
jahod a lístky máty. Svěží jahodový mousse
podávejte se sklenkou Pálavy Sommelier Collection.

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/
videorecepty
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Fotosoutěž
ALBER

TU

JAK SOUTĚŽIT?

KDO
VYHRÁL

• INSPIRUJTE SE voňavými recepty z chalupy v květnovém Albert magazínu.
• VYFOŤTE A UKAŽTE, jak se vám recept povedl.

březnovou
soutěž?

 OTKU SDÍLEJTE v komentářích pod soutěžním příspěvkem na Facebooku Albertu,
• F
www.facebook.com/albertceskarepublika, a to do 1. 6. 2022.
• A
 UTOŘI tří vybraných fotek získají jako výhru dárkovou kartu na nákup v Albertu
v hodnotě 1 000 Kč.
Podrobná pravidla magazínové soutěže a informace o zpracování osobních údajů
naleznete na www.albert.cz.

Sofuoťtteěsžvů:j

Vy
t
p
e
c
e
r
ý
k
s
ř
á
p
u
l
cha
Zden

JTE
A
R
H
Y
V
A
1 000 KČ

a S.

So fie S.

Klára
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Š.

Výhercům gratulujeme k poukázce
1 000 Kč na nákup v Albertu.

Albert
myslí
NA DĚTI

Z UKRAJINY
V českých třídách máme nové
kamarády z Ukrajiny. Pojďme
jim společně pomoci naučit
se náš jazyk. Tady je pár
základních slovíček, která se
ve škole určitě budou hodit.

У нас в чеських класах
з‘явилися нові друзі з України.
Давайте разом допоможемо їм
вивчити нашу мову. Ось кілька
основних слів, які обов‘язково
знадобляться в школі.

Pro
děti
абетка [abétka] = abeceda

зошит [zóšyt] = sešit

Ahoj!

гумка [hůmka] =

školní guma

друг [druh] = kamarád
підручник

[pidrúčnyk]

učebnice

письмове приладдя
[pysmóve pryládďa]

psací potřeby

=

=

портфель [portféľ] =

školní taška

Привіт!
[pryvít] =

Ahoj!

подруга

годинник [hodýnnyk] =

hodiny

=
kamarádka
[podruha]

inzerce

o zrnk lepší svačina
energie
vláknina
zasytí

KŘUPNI
A VYHRAJ

SOUTĚŽ

Ř

KÓD UVNIT
OBALU

SOUTĚŽ TRVÁ OD 1. 5. DO 30. 6. 2022.

WWW.HORALKYSEDITA.CZ
inzerce
inzerceAlbert_Horalky_2022_Rodina_217x117_01.indd 1

Nová krupavá
Granola
ˇ

LAHODNÉ
KŘUPAVÉ
VÝŽIVNÉ

31.03.2022 9:30

NOVINKA

cesko
ˇ

pecˇe
s dr. oetker

vyzkoušejte Recept
na velikonoční koláč

K dostání na vybraných Albert hypermarketech a supermarketech.
inzerce
TI Pece cele cesko 217x117 04.indd 1

30.03.2022 15:16

Kvalitní potraviny?
S námi je máte
doma!

Když dáme přednost tomu
nejlepšímu od zemědělců
a potravinářů na našem trhu,
šetříme životní prostředí
a podporujeme tím i celou ekonomiku.
Rozhodně máme z čeho vybírat!

Nakupujte kvalitu s chutí!

akademiekvality.cz

inzerce

www.donpeppe.cz

Poctivá pizza
z Orlických hor

KVALITNÍ
SUROVINY

TRADIČNÍ
RECEPTURA

ČESKÝ
VÝROBEK

Olomoucké tvarůžky
jsou jediný původní český sýr, který se i v současné době
drží na špici mezi sýry díky svým vynikajícím nutričním
vlastnostem. Tvarůžková kuchařka obsahuje 50 moderních
receptů rozdělených do kapitol:
TVARŮŽKOVÉ SNÍDANĚ
POLÉVKA JE ZÁKLAD
TVARŮŽKOVÉ HLAVNÍ MENU
PEČEME NASLANO I NASLADKO
TVARŮŽKY BEZ KALORIÍ
HOSPODSKÉ CHUŤOVKY
POHOŠTĚNÍ JEDNODUŠE A HRAVĚ
ZE ŠPAJZU NAŠICH BABIČEK
K dostání je na pultech knihkupectví a v podnikových
prodejnách A.W. v Brně, Ostravě, Olomouci i Lošticích.

Škvarková
pomazánka
s kmínovými
tvarůžky
250 g škvarků, 200 g Olomouckých tvarůžků, 150 g kysaného zelí, 1 větší cibule,
1 lžíce hořčice, 1 lžička drceného kmínu
Tvarůžky a škvarky umelte najemno
v mlýnku na maso. Doporučujeme
zpracovávat současně, aby se tvarůžky
nelepily na mlýnek. Přidejte pokrájené
zelí, cibuli nakrájenou na kostičky, kmín
a hořčici. Dobře promíchejte a namažte
na čerstvý chleba.

www.tvaruzky.cz

inzerce

inzerce
Muller-Fruity-Vibes-Albert-v4.indd 1

30/03/22 13:25

TERMÍN SOUTEŽE:
15. 4. – 30. 5. 2022

inzerce

912300050_FT-Fussion-KV_Albert-inzerce_217x117mm-PRESS.indd 1

08/04/2022 12:40:27

Kubík

s bublinkami!
NOVINKA
K dostání jen na vybraných Albert Hypermarketech.

ai1648822615372_22090_Tatra ledova_kava_inzerce_pulstrana ALBERT_217x117mm_5mm spad_K1_PRINT.pdf

1

01.04.22

16:16

inzerce

OBJEVTE SVĚT
EXKLUZIVNÍCH ODMĚN
ZAREGISTRUJTE SE
V APLIKACI NEBO
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

FOTOGRAFIE JSOU ILUSTRAČNÍ

SKENUJTE KÓDY
Z BALENÍ NESCAFÉ DOLCE GUSTO
A ZÍSKÁVEJTE BODY

UŽÍVEJTE SI ODMĚNY
PROMĚNĚNÉ
ZA NASBÍRANÉ BODY

dolce-gusto.cz/premio

NYNÍ SLEVA MINIMÁLNĚ 20 %!

Akce platí na vybraných
aných prodejnách Albert
A
v termín
termínu
u od 4. 5. do 31. 5. 2022.

inzerce
Bernard_inzerce_Albert-217x117mm-Ipa+Ale_2022.indd 1

07.04.2022 8:15:43

LOBKOWICZ PREMIUM
NEALKOHOLICKÝ

je tradiční český ležák s delikátní hořkostí.
Vítěz degustační soutěže Zlatý soudek
Pivex 2019 v kategorii světlý ležák.
Alk. 4,8 % obj.,
hořkost 33 IBU

se svou chutí velmi blíží klasickému pivu.
Vítěz degustační soutěže České pivo 2021
v kategorii nealkoholických piv.
Alk. max. 0,5 % obj.,
hořkost 26 IBU

2018, 2021

s.r
.o.

ela
øský institut

20

18

stace piv
gu

E
�AT CKÁ

ÈESNÁ d
DO
e

Chm

PIVA S TRADICÍ

2019

LOBKOWICZ
PREMIUM LEŽÁK
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Dopřejte svým kočičím
gurmánům vybrané
vyb
bran lahůdky.

+

OBJEVTE VÝHODY
KOMBINOVANÉHO
KRMENÍ
Vyberte ideální kombinaci

inzerce

NOVINKY

NECHTE
SVOU PLEŤ
ROZKVÉST
s péčí řady Rose Touch

Dámská hygiena Bella for Teens,
Bella Perfecta, Bella Control Discreet

Dětské výrobky
Happy a Panda

Řada dámské intimní
hygieny Bella Sensitive
Akční nabídka platí od 4. 5. 2022 do 31. 5. 2022

inzerce
tzm026_bella_inzerceAlbertMagKveten22_217x117.indd 1

04.04.2022 15.22:

OSVĚŽ SVŮJ STYL A
VYHRAJ IPHONE 13
Vyhraj iPhone 13 při nákupu výrobků značek
Head&Shoulders, Gillette nebo Old Spice
v hodnotě nad 199,- Kč.
1. Nakup své oblíbené výrobky
2. Zaregistruj účtenku na mujsvet-pg.cz/chcivyhrat
3. Zapoj se do týdenního losování o iPhone 13

DLOUHOTRVAJÍCÍ SVĚŽEST,
KTERÁ PROMĚNÍ MOJI POSTEL

NYNÍ ZA
AKČNÍ CENY
v hypermarketech
Albert

Akce platí od 4. 5. do 31. 5. 2022.

Akce platí od 13. 4. do 21. 6. 2022.
Více informací na www.mujsvet-pg.cz/chcivyhrat

Hloubkové
čištění připálenin

Dokonalý
lesk

Péče
o vaši myčku

Ochrana
delikátního nádobí

Naše REVOLUČNÍ KAPSLE 4v1
pro excelentní čistotu a lesk
Pečujte o svou myčku s našimi aditivy
Sůl

Brání usazování
vodního kamene
Zvyšuje výkonnost myčky
Změkčuje vodu

Leštidlo

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

Intenzivní čistič myčky

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

Čistič myčky

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

Osvěžovač myčky

Zajišťuje dlouhotrvající svěžest
Pomáhá neutralizovat zápach
Ke každodennímu použití

Pusinky pro
každého
Máj je lásky čas a s ním přichází do vaší kuchyně
májové pusinkování! Přitulte se ke svému partnerovi,
obejměte děti i celou rodinu a rozdávejte pusinky.
Kdo by jim odolal? Na povrchu krásně křupavé a uvnitř
pořád vláčné. Přinášíme vám podrobný postup jak na ně
a tipy, které vám při jejich výrobě pomohou.
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Fotografie: Lucie Čermáková / Foodstyling, text: Adéla Říhová

PUSINKOVÁ
ROLÁDA

s krémem
Diplomat
1

roláda

60
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
3 vejce
190 g cukru krupice
25 g kukuřičného škrobu
200 ml plnotučného mléka
25 g pistácií
100 ml smetany ke šlehání (31 %)
200 g malin

potravinářskou fólii, aby
nevznikl škraloup, a vložte ho
vychladit do lednice.
2. V míse vyšlehejte bílky
do polotuhého sněhu.
Pak postupně mixérem
zašlehávejte 150 g cukru,
až vznikne bílá lesklá hmota,
která drží tvar a je zároveň
dobře elastická. Trvá to asi
5 minut. Oloupejte 25 g
pistácií a v sáčku je rozdrťte.
Trochu nechte stranou
na závěrečné posypání
rolády. Posypte jimi plech
vyložený pečicím papírem
do rovnoměrné vrstvy. Sníh
rozetřete stěrkou přes ořechy
do tloušťky 1 cm. Roládu dejte
péct do trouby předehřáté
na 200 °C na 8 minut. Poté
teplotu stáhněte na 160 °C
a pečte dalších 8 minut.

3. Vyšlehejte 100 ml smetany
ke šlehání v robotu dotuha.
Žloutkový krém prošlehejte
a nakonec do něj stěrkou
opatrně vmíchejte vyšlehanou
šlehačku. Roládu po vyndání
z trouby nechte pár minut
vychladnout. Posypte ji
150 g omytých malin a potřete
¾ krému Diplomat. Poté
roládu pomalu zarolujte
a servírujte na tác. Zbytek
krému dejte do cukrářského
sáčku a ozdobte vrch rolády.
Nakonec dozdobte zbylými
50 g malin a odloženými
rozdrcenými pistáciemi.
4. Roládu můžete rovnou
podávat anebo ji můžete chvíli
nechat vychladnout v lednici.
Obě varianty budou chutnat
skvěle. Užijte si společné
sladké chvíle.

POSTUP:
1. Připravte základ na krém
Diplomat. Opatrně oddělte ze
3 vajec žloutky a bílky. Žloutky
v misce smíchejte s 40 g cukru
a škrobem do hladké pasty.
Do hrnce vlijte 200 ml mléka
a přiveďte k varu. Mléko
sundejte z plotny a 100 ml
za stálého míchání vlijte do
žloutkové směsi. Žloutkovou
směs opět přelijte ke zbylým
100 ml mléka v hrnci. Za
stálého míchání krém vařte do
zhoustnutí cca 3 minuty,
až vznikne konzistence
pudinku. Pozor, ať se
nepřichytí ke dnu hrnce.
Krém po uvaření přendejte
do misky. Na celou
hladinu krému přitiskněte

71

Májový

NEALKO
ELIXÍR 800
ml

SUROVINY:
2 hrsti kostek
ledu

BEZ

laktózy

10
min

400 ml
broskvového
džusu

1 limeta
400 ml toniku
4 ks jedlých květů
4 ks pusinek
POSTUP:
1. Do 4 sklenic rozdělte kostky ledu.
2. Do odměrky nalijte 400 ml džusu,
šťávu z limety a promíchejte.
Džus rozlijte rovnoměrně do

sklenic a stejně tak pomalu
dolijte 400 ml toniku. Pokud tonik
budete lít přes lžičku, v drinku se
podaří zachovat jemné vrstvy.
3. Májový elixír dozdobte dle
fantazie jedlými květy
a předem připravenými vláčnými
pusinkami. Vychutnejte si
tento skvělý drink v nejlepší
společnosti. Na zdraví.

V alkoholické verzi
můžete polovinu
toniku nahradit
proseccem.

Pusinky můžete

posypat i ovocem
sušeným mrazem,
které rozdrobíte
mezi prsty.

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:
albert.cz/
videorecepty
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2.

Vláčné

MÁJOVÉ
PUSINKY
SUROVINY:
3 vejce
180 g cukru krupice
1 potravinářské
barvivo růžové

.

Na plech vyložený pečicím
papírem vsypte 180 g cukru
tak, aby vytvořil souvislou vyšší
plochu. Je důležité, aby okraje
cukru nebyly rozsypané.

BEZ

laktózy

40

kusů

90
min

albert.cz/
videorecepty

3.

1 potravinářské
barvivo oranžové
1 potravinářské
barvivo žluté
1 cukrové zdobení

Opatrně oddělte ze 3 vajec žloutky
a bílky. Bílky vlijte do mísy.

5.

4.

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

Cukr vytáhněte z trouby.
Troubu nechte otevřenou
a teplotu stáhněte na 100 °C.
Po jedné lžíci zašlehávejte cukr
do bílků. Celou hmotu šlehejte
10 minut, až se cukr kompletně
rozpustí a hmota bude mít
trochu vyšší pokojovou teplotu.
Hotovou hmotu na pusinky
poznáte tak, že je lesklá,
elastická a krásně drží tvar.

Vezměte čistý štětec a namočte
ho do potravinářské barvy.
Cukrářský pytlík s kovovou
otevřenou řezanou nebo
hladkou špičkou zevnitř
nabarvěte štětcem do tvaru
proužků. Pusinkovou hmotu
přendejte do cukrářského
pytlíku. Trošku hmoty použijte
na přilepení pečicího papíru
k plechu. Na papír stříkejte
jednotlivé pusinky. Nechte je
čisté nebo je posypte cukrovým
zdobením. Ihned je vložte do
trouby vyhřáté na 100 °C na
horkovzduch a sušte 70 minut.

6.

Pomocí pečicího papíru, který
na okrajích lehce nazdvihnete,
docílíte kompaktních okrajů
hromádky. Plech vložte do
trouby předehřáté na 200 °C
a zahřívejte 6 minut. Minutu
před koncem pečení vyšlehejte
bílky dotuha. Nejprve na malé
otáčky, jakmile se začne tvořit
pěna na okrajích mísy, zvyšte
otáčky na maximum.

Upečené vláčné pusinky
poznáte tak, že jdou lehce
odloupnout od pečicího papíru.
Po vyndání z trouby je nechte
zcela vychladnout. Skladujte
je nejlépe v plechové dóze,
naplněné po okraj, aby uvnitř
bylo co nejméně vzduchu.
Takto uskladněné vám vydrží
až měsíc, pokud nemáte doma
mlsouny. Albert přeje sladkou
dobrou chuť.

Nevíte, co se zbylými žloutky?

Udělejte pudink. Stačí přidat škrob,
mléko, trochu cukru, vanilkový
extrakt a povařit do zhoustnutí.
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VELKÁ PUSA

pro děti

SUROVINY:
4 vejce
240 g cukru krupice

4

kusy

120
min

BEZ

laktózy

½ hrsti lyofilizovaných malin
½ lžíce holandského kakaa

POSTUP:
1. Opatrně ze 4 vajec oddělte žloutky a bílky. Bílky vlijte do
mísy.
2. Na plech vyložený pečicím papírem vsypte 240 g cukru
tak, aby vytvořil souvislou vyšší plochu. Pomocí pečicího
papíru, který na okrajích lehce nazdvihnete, docílíte
kompaktních okrajů hromádky. Plech vložte do trouby
předehřáté na 200 °C a cukr zahřívejte 6 minut. Minutu
před koncem pečení vyšlehejte bílky dotuha. Nejprve na
malé otáčky, jakmile se začne tvořit pěna na okrajích mísy,
zvyšte otáčky na maximum.
3. Cukr vytáhněte z trouby. Troubu nechte otevřenou
a teplotu stáhněte na 100 °C. Po jedné lžíci za stálého
šlehání cukr přidejte do bílků. Celou hmotu šlehejte
10 minut, až se cukr kompletně rozpustí a hmota bude
mít trochu vyšší pokojovou teplotu. Hotovou hmotu na
pusinky poznáte tak, že je lesklá, elastická a krásně drží
tvar. Trošku hmoty použijte na přilepení pečicího papíru
k plechu. Pomocí salátové lžíce nebo podobné naběračky
naberte větší množství hmoty a vytvořte na plechu 4 velké
pusiny. Rozdrťte ½ hrsti malin mezi prsty a posypte
2 velké pusiny. Zbývající 2 pusiny posypte ½ lžíce kakaa
přes jemné sítko. Špejlí posypky trochu zapracujte, až
vznikne hezké mramorování. Velké sladké pusy ihned
vložte do trouby vyhřáté na 100 °C a sušte 90 minut.
4. Že jsou upečené, poznáte tak, že jdou lehce odloupnout
od pečicího papíru. Po vyndání z trouby je nechte zcela
vychladnout. Skladujte je nejlépe v plechové dóze. Zvolte
správnou velikost, aby uvnitř bylo co nejméně vzduchu.
Časem vyschnou úplně, ale pořád budou vynikající.
Děti je zkrátka budou milovat.
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INDIÁNSKÁ
PUSINKA

s překvapením
20

kusů

110
min

BEZ

laktózy

SUROVINY:
3 vejce
180 g cukru krupice
20 ks malin

POSTUP:
1. Opatrně oddělte ze 3 vajec
žloutky a bílky. Bílky vlijte do
mísy.
2. P
 lech vyložený pečicím
papírem posypte 180 g cukru
krupice tak, aby vytvořil
souvislou vyšší plochu.
Je důležité, aby okraje cukru
nebyly rozsypané. Pomocí
pečicího papíru, který na
okrajích lehce nazdvihnete,
docílíte kompaktních okrajů
hromádky. Plech vložte do
trouby předehřáté na
200 °C a cukr zahřívejte
6 minut. Minutu před koncem
pečení vyšlehejte bílky dotuha.
Nejprve na malé otáčky,
jakmile se začne tvořit pěna
na okrajích mísy, zvyšte otáčky
na maximum.
3. Cukr vytáhněte z trouby.
Troubu nechte otevřenou
a teplotu stáhněte na
100 °C. Po jedné lžíci za

stálého šlehání přidejte
cukr do bílků. Celou hmotu
šlehejte 10 minut, až se cukr
kompletně rozpustí
a hmota bude mít trochu
vyšší pokojovou teplotu.
Hotovou hmotu na pusinky
poznáte tak, že je lesklá,
elastická a krásně drží
tvar. Hmotu přendejte do
cukrářského pytlíku s hladkou
špičkou o průměru 15 mm.
Trošku hmoty použijte na
přilepení pečicího papíru
k plechu. Na papír nastříkejte
20 malých hladkých pusinek
o průměru 2 cm. Na každou
pusinku položte omytou
malinu. Maliny znovu

zastříkněte pusinkovou
hmotou, aby vznikl hladký
indiánek. Pusinky ihned
vložte do trouby vyhřáté na
horkovzduch 100 °C a sušte
60 minut.
4. Upečené indiánské pusinky
poznáte tak, že jdou lehce
odloupnout od pečicího
papíru. Po vyndání z trouby
je nechte zcela vychladnout.
Spotřebujte je ideálně do
druhého dne. Bude to
lehké, po kousnutí do první
nebudete chtít přestat.

Před vložením pusinek do

trouby je můžete posypat
cukrovým zdobením, prachem
z ovoce sušeného mrazem,
sypaným čajem nebo kakaem.
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