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RECEPTY
HRAVĚ A ZDRAVĚ

Milé čtenářky a milí čtenáři,
zimní období je v plném proudu a po svátcích nabitých dobrotami řada z nás cítí, že by 
neuškodila drobná změna v jídelníčku. Přesně to platí i pro lednové vydání Albert magazínu, 
který s rokem 2019 převlékl kabát a inspiruje, jak začít každý den zdravěji. Nemusíte se 
hned rozběhnout do posilovny ani kompletně přeorganizovat ledničku. Stačí, když každý 
den uděláte malý krůček, a Albert vám s tím pomůže. 

Chystáme pro vás spoustu nových rubrik. Inspirace bude pravidelným zdrojem nových 
nápadů. V lednovém čísle objevíte svačiny do práce, pro děti do školy nebo přátele na hory. 
Z Albert tržnice získáte rady o sezonním ovoci a zelenině jako v pravém zelinářství. Recepty 
na každý den potěší rychlými jídly pro všední dny. A všichni víme, že bez menšího sladkého 
hříchu to nejde. Na konci magazínu se tak můžete těšit na pravidelnou sladkou tečku  
s nápady, jak se trochu rozmazlit.

Zdravě zaměřené lednové číslo je plné skvělých receptů, nápadů a tipů. Třeba na kvašené 
a nakládané dobroty, abyste se naložili do dobré nálady. A kdyby přece jen přišly zimní 
chmury, zalistujte na pestrobarevnou asijskou kuchyni v rubrice, kde procestujeme svět  
z pohodlí domova. Zdraví a pohoda ale není jenom o jídle. Buďte spolu a jeden den v týdnu  
si vyhraďte pro rodinu, společné zážitky a také vaření podle receptů Albert magazínu.

Přejeme vám i celé vaší rodině pevné zdraví v celém tomto roce!
A nezapomeňte, že STOJÍ ZA TO JÍST LÉPE.

Váš Albert

Magazín pro zákazníky  
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SEZONA ZÁZVORU 
JE TADY!  
V nové rubrice najdete tipy 
a triky přímo z Albert tržnice. 
Nechte se inspirovat, jak využít 
zázvor u vás v kuchyni. 
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Procestujte svět z pohodlí 
vašeho domova. V lednovém 

čísle objevte, jak být fit  
po asijsku.
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KŘUPAVÉ 

PEČIVO  
Nahlédněte 

společně s námi 
pod pokličku, 
nebo v prvním 

příběhu spíše do 
pekárny Albertu. 
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Rychlým občerstvením odzvonilo. Připravte krabičku plnou energie dětem do školy, sobě do práce, rodině 
na bruslení nebo když vyrazíte s přáteli na hory. Uvidíte, jakou radost všem vykouzlíte na tváři, až krabičku 
plnou skvělého a zdravého jídla vytáhnete z tašky.

INSPIRACE

PŘIPRAVTE SI SVAČINU, 
at už jdete kamkoliv



BÁNH MI BAGETA 
s pořádnou dávkou chilli na zahřátí

Bagety můžete 
doplnit třeba 
opraženými 
arašídy nebo 
sezamovými 
semínky.

INSPIRACE
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POSTUP:
1.  Krůtí maso ogrilujte na slunečnicovém oleji, osolte, 

opepřete a nakrájejte na kousky.
2.  Mrkev nakrájejte na proužky. Spařte ve vařící vodě společně 

s octem, cukrem, solí, sezamovým olejem a pepřem.
3.  Bagety podélně nařízněte a potřete majonézou.  

Na spodní polovinu vrstvěte kousky krůtího masa, mrkve, 
okurky, chilli papričky a koriandru.

4.  Servírujte spolu s omáčkou sriracha.

SUROVINY:
600 g krůtích prsou
1 lžíce slunečnicového oleje
sůl
pepř
2 celozrnné bagety
4 lžíce majonézy
½ okurky
2 chilli papričky

čerstvý koriandr
omáčka sriracha
2 mrkve
1 litr vody
200 ml vinného octa
1 lžíce třtinového cukru
1 lžička soli
30 ml sezamového oleje
5 kuliček černého pepře

4
porce

40
min

BEZ
laktózy

Foodstyling, fotografie: Petra Novotná
Text: Tereza Langmajerová
Kuchař: Jaroslav Prokš



KRÁSNÉ RÁNO :)

VAJEČNÉ MUFFINY se zeleninou

          

SUROVINY:
ZÁKLAD NA MUFFINY
10 vajec
1 lžička soli
½ lžičky pepře

MUFFINY S MOZZARELLOU,
RAJČATY A ŠPENÁTEM
400 g cherry rajčátek
150 g čerstvého špenátu
250 g nastrouhané mozzarelly

MUFFINY S ČEDAREM 
A SLANINOU
200 g slaniny
200 g čedaru

MUFFINY SE ŽAMPIONY,
PAPRIKOU A PETRŽELKOU
100 g žampionů
100 g červené papriky
hrst petrželky
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POSTUP:
1.  Základ muffinů je jednoduchý. Smíchejte 10 vajec, lžičku 

soli a ½ lžičky pepře. Pak doplňte surovinami podle dané 
variace. Formu na muffiny vyložte papírovými košíčky. 
Každý košíček naplňte zhruba do  vaječnou směsí  
s vybranými přísadami. 

2.  Pečte 20 minut na 180 °C. Před podáváním nechte 
muffiny vychladnout.

Pokud nebudete 
používat papírové 
košíčky, formu na 
muffiny pořádně 
vymažte máslem.

12
kusů

30
min

BEZ
lepku

INSPIRACE



Zkuste přidat 
čerstvou meduňku 
nebo mátu. 
Ta salát výborně 
osvěží.

MÁM TĚ 

MÁMA

INSPIRACE

ČERSTVÝ 
OVOCNÝ SALÁT  
s jogurtovým dresinkem

VEGET10
min

POSTUP:
1.  Smíchejte jogurt s medem.
2.  Všechno ovoce nakrájejte na kostičky a poté smíchejte  

s jogurtovým dresinkem.

SUROVINY NA SALÁT:
½ čerstvého ananasu
2 grapefruity
1 pomeranč
1 banán
1 mineola nebo mandarinka

SUROVINY NA DRESINK:
150 g bílého jogurtu
2 lžíce medu

9

4
porce



SENDVIČ 
S DUŠENÝM 
MASEM 
a zeleninou

POSTUP:
1.  Maso, cibuli a mrkev nakrájejte na kousky. Ve větším hrnci rozpalte olej, maso se 

zeleninou na něm orestujte. Zalijte vínem a nechte vyvařit. Pak podlijte vývarem  
a spolu s bobkovým listem a rozmarýnem duste nejméně 3 hodiny na mírném ohni.

2.  Jakmile je maso měkké, bylinky a maso vyndejte. Šťávu dochuťte solí a pepřem. 
3.  Zeleninu spolu se šťávou rozmixujte na hustou omáčku. Tu vařte 30 minut na velmi 

slabém ohni, aby se zredukovala. Nechte vychladnout.
4.  Plátky toustového chleba potřete omáčkou z obou stran. Do sendviče postupně vrstvěte 

dušené maso, nakrájenou zeleninu a pažitku.

10

INSPIRACE

4
porce

3½
hod

SUROVINY:
600 g zadního hovězího
3 bílé cibule
3 mrkve
2 lžíce slunečnicového oleje
2 dl červeného vína

1 litr hovězího vývaru
1 bobkový list
1 snítka rozmarýnu
sůl
pepř
8 plátků toustového chleba

1 mrkev
½ okurky
2 rajčata
pažitka

BEZ
laktózy
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1 mrkev
½ okurky
2 rajčata
pažitka

INSPIRACE

SALÁT NA ŘECKÝ ZPŮSOB 
s kuřecím masem a batátovými kuličkami

POSTUP:
1.  Batáty rozkrojte na půlky. Potřete olivovým olejem, osolte, opepřete a dejte 

péct do trouby vyhřáté na 180 °C. Pečte asi 20 minut, dokud nebudou měkké. 
Nechte vychladnout a pomocí lžičky vydlabejte kuličky.

2.  Kuřecí maso očistěte, nakrájejte na kousky a orestujte na olivovém oleji.  
Osolte a opepřete. 

3.  Papriku a okurku nakrájejte na větší kousky, červenou cibuli na kolečka. 
Promíchejte se špenátem, černými olivami, orestovaným kuřecím masem 
a batátovými kuličkami.

4.  Na dresink: smíchejte jogurt, olivový olej, citronovou šťávu, oregano, sůl a pepř.  
Salát servírujte s dresinkem.

SUROVINY NA SALÁT:
600 g kuřecích prsou
1 lžíce olivového oleje
sůl
pepř
1 červená paprika
1 okurka
½ červené cibule
300 g baby špenátu
100 g černých oliv

NA DRESINK:
150 g bílého jogurtu
1 lžíce olivového oleje
šťáva z ½ citronu
½ lžičky sušeného oregana
sůl
pepř

NA KULIČKY:
300 g sladkých batátů
1 lžíce olivového oleje
sůl
pepř

4
porce

30
min

BEZ
lepku

Krabička s chladicí vložkou a kalíškem 
na dresink je skvělý společník na cesty. 
Salát vám vydrží „fresh“ celý den.
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NOVINKY

CO JE V ALBERTU 
nového?
V rubrice Novinky vám pravidelně přineseme 
inspiraci, co nového najdete ve vašem 
supermarketu nebo hypermarketu Albert. 

SMETANOVÝ BÍLÝ 
JOGURT ALBERT

ALBERT GO NUTS! 
MIX OŘECHŮ, SEMÍNEK
A SUŠENÉHO OVOCE

Hledáte ideální svačinku či zdravé 
mlsání? V každém balení naleznete 
jedinečnou kombinaci oříšků, sušeného 
ovoce a semínek. 

Smetanový bílý jogurt  
je ideální součástí rychlé 
svačiny nebo večeře. 
Ochutnejte novinku 
vyrobenou z pravé 
smetany s jemnou 
krémovou chutí. 
V kombinaci s čerstvým 
ovocem a ořechy tvoří 
výborný dezert, naopak  
se zeleninou je vhodný 
jako dip k masu.

ACIDOFILNÍ 
MLÉKO 
NATURE’S 
PROMISE 

Acidofilní mléko 
Nature’s Promise 
má jemnou a 
osvěžující chuť. Navíc 
je zdrojem bílkovin 
a prospěšných 
mléčných bakterií 
s nízkým obsahem 
tuku. S řadou Healthy 
life můžete jednoduše 
žít a jíst lépe.

Vyberte si 
svoji barvu!



NOVINKY
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POMAZÁNKY S GRILOVANÝMI 
PAPRIKAMI A S KŘENEM
NATURE’S PROMISE VEGGIE  

Produkty Nature’s Promise z řady Veggie si mohou 
vychutnat vegetariáni, vegani a každý, kdo chce 
ušetřit čas s přípravou rychlé svačiny. Základem 
pomazánek je mandlová pasta, která obsahuje 
kvalitní oleje, vitaminy a minerály. V nabídce 
nově najdete vynikající bio veggie pomazánky 
s grilovanými paprikami a s křenem.

OCHUTNEJTE
VEGGIE POMAZÁNKY 
NATURE‘S PROMISE



TRŽNICE
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ZÁZVOR: SPOLEČNÍK NA ZIMU  
z Albert tržnice
Zázvor byl ještě za našich babiček exotickým zbožím, ale dnes si bez něj zimu 
téměř neumíme představit. Známe ho z kaváren především jako zázvorový čaj, 
ale vyzkoušejte ho díky našim tipům i v kuchyni. 

RADY Z TRŽNICE 

Zázvor můžete koupit čerstvý, sušený nebo nakládaný, 
který se podává k sushi. Je nepostradatelnou součástí 
čínské a indické kuchyně, kde se používá  
k dochucování masa, mořských plodů, polévek  
i omáček. V Evropě se stal neodmyslitelnou přísadou 
do perníku. Kromě známého zázvorového čaje se 
připravují i zázvorové limonády, zmrzlina, sušenky, 
tonik a pivo.

Zázvor je velmi cenným společníkem pro chřipkovou 
sezonu. Napoprvé vás překvapí výraznou 
pryskyřičnou vůní a ovocně-citrusovou chutí. Ve 
větším množství je velmi pikantní. Ostrou chuť má na 
svědomí gingerol, což je látka podobná kapsaicinu 
vyskytujícímu se v chilli papričkách. 

PŮVOD A ROZŠÍŘENÍ

Zázvor je koření z oddenků tropické rostliny 
pocházející z jihovýchodní Asie, kde se používá už po 
staletí nejen v kuchyni, ale i v léčitelství. Díky svým 
účinkům se stal oblíbeným po celém světě. 

Sezona: 
celý rok, populární 

hlavně v zimním období

Vitamin B6

0,16 mg na 100 g
NÁPADY DO KUCHYNĚ
 

1.  Čerstvý zázvor nastrouhejte, vložte do konvice 
s mátou a citronem a zalijte horkou vodou.  
Skvělý nápoj při zimních mrazech. 

2.  Sušený zázvor použijte jako koření do marinád  
na hovězí a vepřové maso.

3.  Na plátky nakrájený zázvor zalijte nálevem  
z rýžového octa s cukrem a nechte pár dní  
marinovat. Takto naložený zázvor je skvělá  
příloha k sushi a k rybám.



TRŽNICE
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TIP Z TRŽNICE:
Vybírejte spíše menší 
a světlejší kousky 
zázvoru, jsou šťavnatější 
a jemnější.



ČERVENÁ ŘEPA 
ve vaší kuchyni
Táhli, táhli, ale řepu nevytáhli. Tak se to praví ve známé pohádce. Vy ale červenou řepu 
určitě vyzkoušejte. Je navenek nenápadná, avšak po rozkrojení nepřehlédnutelná díky své 
sytě červené barvě. Navíc lze řepu použít na mnoho způsobů, šetří peněženku a skvěle 
chutná. Nechte se inspirovat v Albert tržnici. 

RADY Z TRŽNICE 

Červená řepa je po celý rok dostupnou plodinou, 
jejíž přínos oceníme hlavně v chladných dnech. Tato 
vysoce zásaditá zelenina také obsahuje vlákninu. 

Za její temně červené zbarvení může betain  
a rostlinné pigmenty betakyany, což jsou silné 
antioxidanty. Řepa má velmi nízkou kalorickou 
hodnotu, 100 gramů obsahuje jen 58 kalorií. 

Červenou řepu můžete připravit buď syrovou, nebo 
uvařenou. Pokud je řepa syrová, je tvrdá, proto ji 
najemno nastrouhejte nebo odšťavněte. Jestliže řepu 
vaříte nebo pečete, bude to chtít více času. Malé řepy 
se vaří asi hodinu, větší pak dvě až tři hodiny. Proto je 
lepší vždy vařit či péci více řep najednou.

PŮVOD A ROZŠÍŘENÍ

Červená řepa pochází ze Středomoří, byla využívána 
již v Babylonii a ve starém Římě. Dříve byly 
konzumovány jen její listy. Dnes je dostupná na 
tržnicích po celé Evropě a upravuje se hlavně její 
kořen. Ten lze jíst syrový, vařený nebo nakládaný. 
Pokud koupíte řepu i s listy, rozhodně je nevyhazujte. 
Jsou nabité beta-karotenem, vápníkem a železem. 
Upravte je třeba jako špenát. 

NÁPADY DO KUCHYNĚ
 

1.  Zkuste čerstvou řepovou šťávu.  
Můžete ji odšťavnit s jablky nebo mrkví. 

2.  Syrovou řepu nastrouhejte, ochuťte citronem,  
olejem a podávejte jako salát. 

3.  Vařená řepa je lépe stravitelná. Rozmixujte  
ji a připravte z ní pomazánku nebo polévku.

4.  Upečená řepa chutná skvěle i samotná nebo  
jako příloha k masu. 

Sezona: 
sklízí se od konce léta 

do podzimu

Vitamin B9, C 

a mangan

TRŽNICE
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TRŽNICE
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TIP, POKUD NEMÁTE ČAS:  
Kupte si v Albertu  
předvařenou červenou řepu. 

TIP Z TRŽNICE:
Před vařením bulvu řepy 
neloupejte. Ztratila by 
barvu a chuť.



POZOR!

PŘIPRAVTE SE...

JEDEM!

Dali jste si na Nový rok 
předsevzetí, že uděláte něco 
pro sebe a budete se o své 
zdraví více starat? Pojďte tělo 
osvěžit a odlehčit pomocí 
ovocných a zeleninových šťáv! 
Naše tři tipy vám pomohou, 
abyste to rozjeli tento rok 
naplno.

Špenátová štáva
Hledáte recept na zeleninovou 

šťávu, která bude zdravá a zároveň 
chutná? Odšťavněte 1 hrst špenátu, 
2 řapíky celeru, ½ okurky a 1 zelené 
jablko. Šťávu si můžete dát i večer, 
protože má díky velkému podílu 

zeleniny málo kalorií. 

Štáva z pomeranče  
a mrkve

Chybí vám po ránu energie? 
Namíchejte si k snídani zdravý 

životabudič. Odšťavněte 4 mrkve  
a 2 pomeranče. Nastartujete tak své 

tělo do nového dne. 

Ovocné šťávy mají větší 
množství sacharidů, proto 
se doporučují konzumovat 
dopoledne, ideálně ráno 
nebo po fyzickém výkonu. 
Zeleninové šťávy zařaďte 
do jídelníčku kdykoliv 
během dne. 

Řepná štáva 
Odšťavněte 1 řepu, 2 mrkve, 

1 pomeranč a 1 jablko. 
Tato červená šťáva dokonale 

probudí váš organismus k životu. 
Džus můžete doplnit také o plátek 

zázvoru, který dodá šťávě říz.

ELIXÍR ŽIVOTA
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ROZJEĎTE TO
s vitaminy



MINEOLA
Mineola vznikla křížením 
mandarinky a grapefruitu.  
Je oblíbená díky nízkému 
obsahu jadérek a poznáte 
ji jednoduše podle toho, že 
připomíná tvarem zvonek.

GRAPEFRUIT
Má výrazně červenou dužinu, 
spoustu šťávy a velká semínka. 
Je ideální k odšťavňování a do 
ovocných salátů.

POMERANČ
Je to vitaminová bomba, 
kromě vitaminu C 
(45–60 mg / 100 g) se 
v pomerančích nacházejí 
i karotenoidy, vitamin B1 
a vitamin B9.

Domácí ovocné stromy se uložily  
ke spánku, a proto je ideální čas 
nechat se svést exotickým ovocem.
 

Citrusy jsou 
ideálním ovocem 
k odšťavňování. Kromě 
vitaminu C jsou totiž 
velmi bohaté na šťávu. 

ELIXÍR Z CITRUSŮ
Pro přípravu elixíru odšťavněte ½ grepu, 
1 pomeranč, 1 mandarinku, 1 mineolu, kousek 
zázvoru, lžíci jadérek granátového jablka. 
Můžete přidat také lístky máty a mrkvovou nať.

Namíchejte si elixír z citrusů podle chuti. Více 
grapefruitu dodá hořkokyselou chuť, naopak 
mandarinka více sladkou. Pokud se nemůžete 
rozhodnout, zvolte mineolu, která je kombinací 
těchto dvou citrusů.

ELIXÍR ŽIVOTA
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NAMIXUJTE SI 
elixír chuti 
do života
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QUICHE S ČERVENOU ŘEPOU
a kozím sýrem

SUROVINY:
500 g předvařené červené řepy
300 g hladké mouky
150 g másla Česká chuť
1 lžíce másla na vymazání formy
1 lžíce vody
4 vejce
250 ml smetany ke šlehání, 30 %
½ lžičky soli
½ lžičky černého pepře
400 g kozího sýra

POSTUP:
1.  Smíchejte mouku a na kostičky nakrájené máslo. Rukama vše spojte, dokud nebude mít směs konzistenci 

drobenky. Přidejte studenou vodu, sůl a zpracujte v těsto. Zabalte do fólie a nechte v lednici chvíli 
odpočinout.

2.  Vychlazené těsto vyválejte, přeneste do koláčové formy vymazané máslem a namačkejte k okrajům.  
Dno propíchejte vidličkou. Vyložte pečicím papírem, zatižte fazolemi určenými na pečení a dejte  
na 10 minut předpéct.

3.  Vejce rozšlehejte se smetanou, solí a pepřem. Předvařenou řepu nakrájejte na plátky. Skládejte na korpus  
po vrstvách střídavě s kozím sýrem nakrájeným na plátky. Poté zalijte vejci.

4.  Pečte 20 minut na 180 °C, dokud povrch nezezlátne a neztuhne.

ENERGIE: 1076 kcal / 54 % 
BÍLKOVINY: 42,5 g / 8,5 % 
TUKY: 72,5 g / 32,6 % 
SACHARIDY: 65 g / 13 % 
Hodnoty odpovídají 1 porci.

4
porce

30
min

VEGET

MÁSLO 
ČESKÁ CHUŤ

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

JAK NA TO?
Videorecept najdete na 
www.albert.cz/videorecepty  

http://www.albert.cz/videorecepty


MRKVOVÁ POLÉVKA
s červenou čočkou a slaninou

SUROVINY:
1 bílá cibule
1 stroužek česneku
300 g mrkve
2 lžíce slunečnicového oleje
500 ml zeleninového vývaru
500 g červené čočky
200 g anglické slaniny Česká chuť 
snítka petrželky 

POSTUP:
1.  Cibuli, česnek a mrkev nakrájejte na kostičky.  

Ve velkém hrnci rozpalte olej a vše orestujte. 
2.  Zalijte vývarem a přisypte čočku. Vařte, dokud čočka  

i mrkev nezměknou. Pokud je polévka hustá, zřeďte ji vodou.
3.  Slaninu orestujte na pánvi. Servírujte posypané petrželkou  

a orestovanou slaninou.

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

4
porce

20
min

BEZ
lepku

ENERGIE: 750 kcal / 37,5 % 
BÍLKOVINY: 37,8 g / 7,5 % 
TUKY: 31,25 g / 14 % 
SACHARIDY: 84,7 g / 17 %
Hodnoty odpovídají 
1 porci.

ANGLICKÁ SLANINA
ČESKÁ CHUŤ

21

JAK NA TO?
Videorecept najdete na 
www.albert.cz/videorecepty  

http://www.albert.cz/videorecepty


KUŘE SE ŠOULETEM 
z pohanky a cizrny

4
porce

40
min

BEZ
lepku

POSTUP:
1.  Pohanku vařte 20 minut v osolené vodě. Po uvaření slijte 

přebytečnou vodu a nechte okapat. 
2.  Cibuli nakrájejte na měsíčky a na oleji orestujte. Přidejte 

na plátky nakrájený česnek, orestujte, osolte a opepřete. 
3.  Papriky nakrájejte na kostičky a smíchejte s cizrnou, 

pohankou, cibulí a česnekem. Dochuťte solí a pepřem. 
4.  Kuře ogrilujte na oleji. Osolte, opepřete a nakrájejte  

na plátky. 

SUROVINY:
500 g krup pohanky Nature's Promise
1 lžička soli
2 červené cibule
2 lžíce slunečnicového oleje
2 stroužky česneku
sůl
pepř
1 červená paprika
1 žlutá paprika
1 plechovka cizrny
600 g kuřecích prsou

ENERGIE:  
760 kcal / 38 % 
BÍLKOVINY:  
52 g / 10 % 
TUKY: 16 g / 7 % 
SACHARIDY:  
109 g / 22 %
Hodnoty odpovídají 
1 porci.

POHANKA
NATURE‘S PROMISE
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RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

JAK NA TO?
Videorecept najdete na 
www.albert.cz/videorecepty  

http://www.albert.cz/videorecepty


SUROVINY:
800 g růžičkové kapusty
1 plátek másla
sůl
pepř

POSTUP:
1.   Růžičkovou kapustu 2 minuty vařte, aby lehce změkla. V pánvi 

rozpusťte máslo a kapustu orestujte. Osolte a opepřete. 
2.   Uzené tofu nakrájejte na plátky a na oleji orestujte dozlatova. 

Poklaďte na kapustu, posypte jarní cibulkou nakrájenou  
na kolečka, pažitkou a sezamovými semínky.

4
porce

20
min

BEZ
lepku

RŮŽIČKOVÁ 
KAPUSTA
s uzeným tofu

ENERGIE: 331 kcal / 16,6 % 
BÍLKOVINY: 24,8 g / 5 % 
TUKY: 19 g / 8,6 % 
SACHARIDY: 20,5 g / 4 %
Hodnoty odpovídají 
1 porci.

UZENÉ TOFU 
NATURE‘S PROMISE

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN
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600 g uzeného tofu Nature‘s Promise
1 lžíce slunečnicového oleje
2 jarní cibulky
2 lžíce nakrájené pažitky
1 lžíce sezamových semínek

JAK NA TO?
Videorecept najdete na 
www.albert.cz/videorecepty  

http://www.albert.cz/videorecepty


HOUBOVÉ TAGLIATELLE
s omáčkou z modrého sýra

POSTUP:
1.  Těstoviny vložte do vroucí osolené vody a vařte 5 minut.  

Poté sceďte a nechte okapat. 
2.  Šalotky a česnek nakrájejte najemno a orestujte ve větší pánvi 

s rozpuštěným máslem. Přidejte žampiony nakrájené na plátky 
a zalijte bílým vínem. Nechte vyvařit, poté zalijte vývarem 
a zasypte nadrobenou nivou. Podle chuti dosolte a opepřete.

3.  Těstoviny smíchejte s omáčkou a posypte petrželkou.

SUROVINY:
750 g čerstvých těstovin 
1 lžička soli
2 šalotky
1 stroužek česneku
500 g žampionů Česká chuť

300 ml zeleninového vývaru
2 dl bílého vína
1 plátek másla
200 g nivy
sůl, pepř

4
porce

20
min

VEGET

ENERGIE: 537 kcal / 26,9 % 
BÍLKOVINY: 23,8 g / 4,8 % 
TUKY: 20 g / 9 % 
SACHARIDY: 57 g / 11,4 %
Hodnoty odpovídají 
1 porci.

ŽAMPIONY 
ČESKÁ CHUŤ
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RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

JAK NA TO?
Videorecept najdete na 
www.albert.cz/videorecepty  

http://www.albert.cz/videorecepty


OMELETA 
se špenátem, rajčaty a sýrem
SUROVINY:
12 vajec Nature‘s Promise
½ lžičky soli 
½ lžičky černého pepře
2 plátky másla

300 g baby špenátu
300 g cherry rajčat
200 g sýra gouda
2 lžíce nakrájené pažitky

POSTUP:
1.   Vejce rozšlehejte, osolte a opepřete. 
2.   Na pánvi rozpusťte máslo a vlijte vejce. Omeletu nechte smažit 

zhruba 1–2 minuty, aby byl spodek pevný, ale vršek ještě trochu 
tekutý. Naplňte rajčaty, špenátem a nastrouhaným sýrem.  
Překlopte a podávejte posypané drceným pepřem a pažitkou.

4
porce

20
min

BEZ
lepku

ENERGIE:  
515 kcal / 25,8 % 
BÍLKOVINY:  
38 g / 7,6 % 
TUKY: 38 g / 17 % 
SACHARIDY:  
8,5 g / 1,7 %
Hodnoty odpovídají 
1 porci.

VEJCE 
NATURE‘S PROMISE

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN
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JAK NA TO?
Videorecept najdete na 
www.albert.cz/videorecepty  

http://www.albert.cz/videorecepty


STŘIHNĚTE SI 
KVALITU

A VYHRAJTE
3× ŠKODA KAROQ

Nakupujte kvalitu s chutí

Loga kvality vystřihujte z potravin a nalepujte 
na herní karty. Soutěžte s chutí o tři vozy ŠKODA 
KAROQ a další ceny do 3. 2. 2019. Herní karty  
ke stažení a více informací na akademiekvality.cz

Klasa_Promo2018_Albert_215x250mm.indd   1 17.12.18   9:59
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Nejlepší inspirace 

odměníme 

POUKÁZKOU NA 

NÁKUP V ALBERTU 

v hodnotě 300 Kč.

Redakce Albert magazín:
Podkovářská 2, Praha 9, 190 00

Sdílejte 
na Instagramu 

U VÁS V KUCHYNI 
PODLE ALBERTU

JSME RÁDI,  
že vás Albert inspiruje
Sdílejte radost a úspěchy z vaší kuchyně na Instagramu 
pod hashtagem #albertmagazin. Nebo nám napište 
a pošlete fotografie do redakce. Ty nejlepší snímky 
odměníme a uveřejníme v Albert magazínu. 

ALBERT JSTE VY

#ALBERTMAGAZIN

Nejlepší inspirace, zaslané  
do 15. 1. 2019, se objeví  
v únorovém čísle.

Vyhodnocení výherců křížovky a sudoku z prosincového čísla magazínu bude 
vyhlášeno v únorovém čísle Albert magazínu, které vychází 6. 2. 2019.

@lucieoravcova

@niky_na_zahrade

@kappky

@marketa_b



Pokud se vám po ránu 
nechce připravovat 
čerstvé šťávy, 
vyzkoušejte džusy 
a smoothie Nature’s 
Promise z Albertu, které 
jsou vždy po ruce.

Přes týden je celá rodina v běhu. Zastavte se a udělejte si 
jeden den v týdnu jen pro sebe a ty, které máte nejraději. 
Věříme, že vám Albert přinese inspiraci na den plný zážitků 
od rána až do večera. Vždyť spolu chutná nejlépe.

DOBRÉ RÁNO

Foodstyling, fotografie: Petra Novotná
Text: Tereza Langmajerová
Kuchař: Petr Linka
Nádobí a decor zapůjčil: Butlers – made for your home
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BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU

ZAČNĚTE ZDRAVĚJI 
každý den



Milujeme snídaně do postele
Užijte si báječnou zábavu. Popusťte uzdu fantazii  
a připravte si jindy obyčejné chlebíky jinak. Vyzkoušejte:

1. SÝROVÝ máslo + gouda + uvařené vejce + cherry rajčátka  
 + petrželka

2. OKURKOVÝ  pomazánkové máslo s kurkumou + okurka + kopr

3. ŘEPOVÝ  lučina smíchaná s nastrouhanou řepou + paprika

4. BYLINKOVÝ  pomazánkové máslo promíchejte s tymiánem,
 rozmarýnem a koprem + semínka granátového jablka

5. BAZALKOVÝ  pomazánkové máslo + cherry rajčátka + bazalka

1.

2.

3. 4.
5.

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU
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ZAPEČENÝ CHLEBA  
se sýrem gouda

POSTUP: 
1.  Ciabattu nakrájejte na plátky. Mezi dva krajíce vložte 2 plátky 

sýra a dejte na 5 minut do trouby vyhřáté na 180 °C.
2.  Nakrájejte petrželku nadrobno. Rozpusťte máslo a smíchejte 

s petrželkou.
3.  Zapečené chleby potřete rozpuštěným petrželkovým 

máslem. Podávejte s cherry rajčaty.

SUROVINY:
1 cereální ciabatta
200 g plátkového sýra gouda

1 plátek másla
petrželka
cherry rajčata

POSTUP:
1.  Meruňky vařte ve vodě 5 minut, aby změkly.
2.  Poté je rozmixujte na menší kousky. Smíchejte s vločkami, 

medem, skořicí a pečte na plechu vyloženém pečicím papírem 
10–15 minut na 180 °C, dokud müsli nezezlátne. 

3.  Podávejte s bílým jogurtem a ovocem.

SUROVINY:
400 g sušených meruněk
500 g ovesných vloček
3 lžíce medu

1 lžička mleté skořice
600 g bílého jogurtu
čerstvé ovoce

MERUŇKOVÉ MÜSLI 
s jogurtem a ovocem

Hotové müsli skladujte ve 
skleněné dóze, aby si uchovalo 
chuť a vůni meruněk. 

VEGET4
porce

30
min

VEGET4
porce

15
min
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BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU
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DOPOLEDNÍ CVIČENÍ 
Být supermáma nebo supertáta

Zkuste svoje superschopnosti a cvičte s dětmi. 
Nemusíte chodit do tělocvičen nebo fitka. 
Jen vytáhněte cvičicí podložku a pořádně se protáhněte.   

Tipy na cvičení, které baví:
1. Se cvičením stejně začínejte a stejně končete, třeba písničkou nebo malou odměnou za cvičení.
2. Protáhněte se, inspirujte se například známými jógovými pozicemi kočky nebo pejska.
3. Rozehřejte se známými hrami: rybičky a rybáři, se švihadlem, s balanční podložkou nebo velkým nafukovacím míčem.
4. Vytvořte si doma svoji originální opičí dráhu.
5. Uklidnění – na konci si jen lehněte na podložku a zhluboka dýchejte.



Když pustíte 
děti do kuchyně, 
užijete si 
společné chvíle 
a navíc se přiučí 
něco o vaření 
a čerstvých 
surovinách. 

32

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU

K OBĚDU 
S dětmi v kuchyni je prostě zábava



JAK NA VAŘENÍ S DĚTMI:
1.  Vyhraďte si dost času, aby vás vaření bavilo  

a nespěchali jste.
2.  Připravte se na velký nepořádek, kterému se 

zkrátka nevyhnete a je součástí zábavy.
3.  Plánujte dopředu, který recept uvařit,  

aby byl pro děti jednoduchý. 
4.  Děti správně oblečte, aby se mohly zašpinit. 
5.  Vysvětlete dětem základy hygieny potravin,  

aby se naučily, jak si mýt správně ruce a pracovat 
s jednotlivými ingrediencemi. 

POSTUP: 
1.  Kuřata potřete plátkem másla a vložte do pekáče. Osolte, 

opepřete a posypte kmínem.
2.  Zeleninu nakrájejte na kostičky. Vložte na plech s masem  

se zbytkem másla, osolte a opepřete. 
3.  Pečte 1,5 hodiny na 180 °C dozlatova.

SUROVINY:
2 celá kuřata Albert (2,5 kg)
20 g másla
1 lžička celého kmínu
7 mrkví
7 petrželí

10 brambor
2 cukety
3 bílé cibule
1 snítka čerstvého rozmarýnu
sůl
pepř

BEZ
lepku

PEČENÉ KUŘE 
na zelenině

8
porcí

2
hod

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU
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PROČ JE FAJN 
BÝT S DĚTMI VENKU 

•   Děti se venku učí vnímat svět, 
přírodu a lidi kolem sebe.

•   Venku si celá rodina pročistí hlavu 
a odpočine si.

•   Pobyt na čerstvém vzduchu je skvělý 
pro kondičku celé rodiny.

•   Budete spolu právě teď a tady 
a zapomenete na tablety a mobily.

S rodinou venku zažijete odpoledne, které se může zdát jako 
obyčejný den, ale pro děti znamená zážitek na celý život.

ODPOLEDNE Proč sedět doma? 
Dětem  je venku skvěle!

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU
BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU
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Náplň obměňujte podle své 
chuti. Do „dospělé“ verze 
přidejte třeba pálivé papričky.

POSTUP: 
1.  Kuře nakrájejte na proužky a orestujte 

na oleji. Osolte, opepřete a posypte 
kořením na tacos.

2.  Cibuli a avokádo nakrájejte na proužky. 
Čedar nastrouhejte najemno.

3.  Tortilly z obou stran nahřejte na 
pánvi. Potřete zakysanou smetanou 
a posypte koriandrem. Naplňte kousky 
kuřete, avokádem, cibulí, lžící kukuřice 
a čedarem. Zabalte a krátce zapečte 
na pánvi.

SUROVINY:
600 g kuřecích prsou
1 lžíce oleje
1 lžička koření na tacos
1 červená cibule
1 avokádo
100 g čedaru
6 pšeničných tortill
150 g zakysané smetany
1 plechovka sterilované kukuřice
koriandr
sůl, pepř

BURRITO 
s kuřecím masem

4
porce

20
min



Buďme spolu u jednoho stolu. Večer je k tomu 
skvělá příležitost. Pozvěte na večeři babičku  
a dědu, zapalte svíčky a hezky prostřete.  
Stačí maličkosti a navodíte sváteční atmosféru. 
I jednoduché a rychlé jídlo, jako jsou masové 
kuličky, se stane sváteční hostinou.

POSTUP: 
1.  Nakrouhejte zelí najemno, osolte a nechte odstát. Potom 

rukou promačkejte. Mrkev nastrouhejte, cibuli nakrájejte 
a přidejte k zelí.  

2.  Smíchejte se zálivkou z jogurtu, oleje a majonézy a nechte 
chvíli odležet. Dochuťte solí a pepřem.

SUROVINY:
½ hlávky bílého zelí
4 mrkve
1 bílá cibule

150 g bílého jogurtu
2 lžíce olivového oleje
3 lžíce majonézy
sůl, pepř

SALÁT
Coleslaw VEGET6

porcí
30
min

36

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU

VEČER 
Pozvěte večer 
ke stolu celou rodinu
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MASOVÉ KULIČKY 
v rajčatové omáčce

POSTUP: 
1.  Nakrájejte 1 cibuli a 1 stroužek česneku. Smíchejte s mletým masem, 

vejcem, majoránkou, solí a pepřem. Ze směsi vytvarujte větší kuličky. 
Ty pečte na pečicím papíru 10 minut v troubě vyhřáté na 180 °C.

2.  Zbylou cibuli a česnek nakrájejte a orestujte. Přimíchejte nakrájená 
rajčata a ve vlastní šťávě duste doměkka. Podlijte zeleninovým vývarem 
a přidejte rajčatový protlak. Dochuťte solí, pepřem a oreganem.

SUROVINY:
500 g mletého hovězího masa
2 cibule
2 stroužky česneku
1 vejce
1 lžička majoránky

5 masitých rajčat
1 lžíce oleje
300 ml zeleninového vývaru
125 g rajčatového protlaku
1 lžička oregana
sůl, pepř

BEZ
lepku

6
porcí

45
min



CHCETE BÝT FIT?
Jezte krůtí maso

MASO MĚSÍCE
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Krůta je jedním z největších druhů drůbeže a její maso jde připravovat  
na mnoho způsobů. Možná právě proto je v řadě zemí slavnostním rodinným 
jídlem při zvláštních příležitostech. Zkuste začít v tomto roce zdravěji a krůtu 
zařadit do běžného jídelníčku vaší rodiny. 

KRŮTA SE PODLE VÁHY 
ROZDĚLUJE 

DO 4 KATEGORIÍ: 

BABY KRŮTA (2,8–3,5 kg) 
LEHKÁ (3,5–5 kg) 

STŘEDNÍ (7–10 kg) 
TĚŽKÁ (10–12 kg)

PEČENÁ 
KRŮTA 
se šalvějí 
a česnekem

KRŮTÍ VÝVAR
se zeleninou 

SALÁT Z TRHANÉHO 
KRŮTÍHO MASA 
s bazalkovým 
dresinkem

1.

2.

3.

1. KRŮTÍ PRSA, PLÁTKY, MEDAILON
Krůtí prsa jsou největší část, která má nejméně tuku. Filet se hodí na minutkovou úpravu,  
na přípravu opečeného krůtího masa ve formě steaků nebo soté.

2. KRŮTÍ SPODNÍ STEHNO, 
STEHENNÍ PLÁTEK
Patří mezi tmavší části masa. Je to maso tučnější, ideální na pečení, uzení i vaření vývaru. 
Stehenní plátek je vhodný na řízky. 

3. KRŮTÍ KŘÍDLA
Velmi chutná jsou upečená, předem naložená v marinádě. 

POKUD NECHCETE PÉCT CELOU KRŮTU, V ALBERTU KOUPÍTE TYTO ČÁSTI:
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Před rozkrájením 
nechte maso chvilku 
odpočívat, aby 
se zatáhlo a bylo 
šťavnaté. 

PEČENÁ KRŮTA 
se šalvějí a česnekem 4

porce
4

hod
BEZ
lepku

Krůtu většinou pečeme o svátečních příležitostech, ale nic nebrání tomu, abychom si ji dopřáli kdykoliv během 
roku. Lze ji podávat se šťouchanými brambory nebo s pečenou zeleninou.

POSTUP:
1.  Očištěnou krůtu dejte do pekáče.  

Potřete plátkem másla a nasolte  
ji ze všech stran. Rozpůlené pomeranče 
vtlačte do krůty spolu s celými stroužky 
česneku a šalvějí. Potom krůtu opepřete 
a posypte drceným kmínem. 

2.  Zbytek másla a cibuli nakrájenou na 
čtvrtky dejte vedle masa do pekáče. 
Podlijte vodou a dejte péct do trouby 
vyhřáté na 220 °C. Po 20 minutách teplotu 
stáhněte na 160–180 °C  
a pomalu pečte 3 hodiny dozlatova. 
Během pečení podlévejte výpekem.

SUROVINY:
1 celá krůta
100 g másla 
sůl
2 pomeranče

3 stroužky česneku
šalvěj
drcený kmín
pepř
2 červené cibule 



KRŮTÍ VÝVAR 
se zeleninou

POSTUP:
1.  Části krůty, mrkev, celer, petržel a cibuli dejte na plech a pečte 30 minut 

na 180 °C. 
2.  Upečené maso a zeleninu dejte do hrnce a zalijte vodou. Přidejte ostatní 

ingredience na vývar a přiveďte k mírnému varu. Postupně sbírejte pěnu, 
která se vytvoří, aby se vývar nezakalil. Nepřiklopené vařte 5 hodin.  
Poté sceďte.

3. Maso nechte vychladnout a očistěte. Nakrájejte na nudličky.
4.  Růžičkovou kapustu pokrájejte na půlky, mrkev na proužky. Zeleninu vložte 

do vývaru, přidejte nudle a krůtí maso. Krátce povařte, aby zelenina a nudle 
změkly. Na závěr osolte a opepřete.

SUROVINY NA VÝVAR:
1,5 l vody
krůtí prsa, křídla
2 mrkve
½ celeru
1 kořenová petržel
1 cibule
1 petrželová nať
1 bobkový list
5 kuliček černého pepře
3 kuličky nového koření
1 stroužek česneku

1 snítka tymiánu
DO POLÉVKY: 
2 mrkve
300 g růžičkové kapusty
300 g nudlí
krůtí maso z vývaru
petrželka
sůl
pepř

1½
litru

6
hod

BEZ
lepku

MASO MĚSÍCE
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SALÁT Z KRŮTÍHO MASA 
s bazalkovým dresinkem

POSTUP:
1.  Krůtí stehna podélně nakrájejte, osolte a opepřete. V hrnci vhodném na 

pečení rozpusťte 1 plátek másla a opečte maso z obou stran. Přidejte zbylé 
máslo, vložte do trouby vyhřáté na 180 °C a pečte 15–20 minut.

2.  Natrhejte salát a vložte do misky se špenátem. Posypte kukuřicí a plátky 
nastrouhané mrkve a okurky. Přidejte řepu a cibuli nakrájenou na tenká 
kolečka.

3.  Hotové maso nechte vychladnout a natrhejte na menší kousky.  
Položte na salát, pokapejte citronovou šťávou a posypte mátou. 

4.  V robotu rozmixujte nasucho opražené mandle, česnek, sůl, pepř, bazalku, 
olej, parmazán a citronovou šťávu. Smíchejte se smetanou a podávejte jako 
dresink k salátu. 

SUROVINY:
2 vykostěná krůtí stehna
sůl, pepř
3 plátky másla
400 g ledového salátu
200 g baby špenátu
300 g nakládané kukuřice
2 mrkve 
1 salátová okurka
2 červené řepy
1 červená cibule
šťáva z 1 citronu 

hrst mátových lístků 
BAZALKOVÝ DRESINK: 
4 lžíce mandlí 
½ stroužku česneku 
sůl, pepř 
1 hrst bazalky 
2 lžíce olivového oleje
2 lžíce parmazánu 
2 lžíce citronové šťávy 
300 g zakysané smetany 

4
porce

40
min

BEZ
lepku
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ALBERT SOUTĚŽ
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Zdravěji každý den znamená lépe jíst, cvičit, relaxovat, být 
na čerstvém vzduchu, myslet na sebe a především se mít rád. 
Každodenní inspiraci, jak na to, najdete v našem Zdravém kalendáři 
na www.albertzdrave.cz. Přijměte naši výzvu, sdílejte s námi své 
úspěchy a vyhrajte skvělé dárky pro zdravější životní styl.

SDÍLEJTE S NÁMI VAŠE FOTO  
NA INSTAGRAMU NEBO  
NA WWW.ALBERTZDRAVE.CZ

ALBERT SOUTĚŽ

ZAČNĚTE ZDRAVĚJI KAŽDÝ DEN  
se Zdravým kalendářem
 

#albertzdrave

#albertzdrave

FOTO
soutěž

albertzdrave



ZAČNĚTE

ZDRAVĚJI
KAŽDÝ DEN

Jak soutěžit?
1/  Fotografii „Co pro vás znamená zdravý životní styl“ sdílejte 

na Instagramu s hashtagem #albertzdrave nebo ji vložte 
přímo na web www.albertzdrave.cz. 

2/  Každý týden vylosujeme jednoho šťastného výherce, který 
získá dárky pro zdravější život.

7 výher po dobu 7 týdnů:
  3× plný balíček bio produktů Nature‘s Promise
   2× sada na cvičení v zelenošedé barvě, 2× krabička  

na svačiny, exkluzivní balení kaší Nature‘s Promise
   2× sada na cvičení v modré barvě, 2× krabička  

na svačiny, exkluzivní balení srdíček Nature‘s Promise

16. 1. – 5. 3. 2019

       SOUTĚŽ  

Více informací a pravidla soutěže najdete na www.albertzdrave.cz

3×

2× 2×
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Procestujte svět z pohodlí vaší kuchyně.  
V rubrice Kolem světa představíme chutě z různých koutů 
planety. Se surovinami na recepty si nelamte hlavu, 
seženete je ve vašem Albertu. Tak vzhůru na cestu! 

V Asii je jídlo bráno jako součást celkové pohody a zdraví. 
Vyzkoušejte vyvážené recepty z asijských zemí, při kterých 
zapomenete na mrazivé počasí za okny a budete fit. 

JAK BÝT FIT
po asijsku

Japonsko

OKURKOVÝ SALÁT
z Japonska

Když potřebujete po svátcích trochu 
odlehčit, tento japonský okurkový salát je 
správnou volbou. Samotní Japonci ho berou 
jako postní jídlo. Je vhodný jako příloha, 
spolu s tofu, rybou nebo masem.

4
porce

20
min

BEZ
lepku

POSTUP: 
1.  Okurky oloupejte, rozřízněte na půlky a pomocí lžičky odstraňte semínka. 

Poté škrabkou nakrájejte na tenké plátky. Rozložte na papírový ubrousek 
a okurky osušte.

2.  Smíchejte ocet, cukr, sůl a sezamová semínka. Přidejte nakrájené okurky 
a promíchejte.

SUROVINY:
2 salátové okurky
50 ml rýžového octa
1 lžička třtinového cukru

sůl
2 lžíce opražených 
sezamových semínek

Foodstyling, fotografie, text: Tomáš Babinec
Kuchař: Jaroslav Prokš
Nádobí a decor zapůjčil: 
Butlers – made for your home



VEPŘOVÉ NUDLIČKY
se zeleninou
Důkaz, jak jednoduchá a chutná 
může asijská kuchyně být.  
Křupavá zelenina v kombinaci 
se šťavnatým masem a rýžovými 
nudlemi, to je pravá Asie na talíři.

Použijte pánev wok. Teplo 
se na ní rozvádí po celém 
povrchu, a pokrmy se tak 
připravují velmi rychle. 

KOLEM SVĚTA
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Čína

4
porce

30
min

POSTUP:
1.  Maso nakrájejte na nudličky. Smíchejte s cukrem, kořením, sójovou a rybí omáčkou. 

Nechte odležet.
2.  Rozpalte olej ve woku a opečte maso dozlatova. Odložte stranou.
3.  Rýžové nudle uvařte dle návodu.
4.  V pánvi orestujte cibuli nakrájenou na proužky, nasekaný zázvor, česnek, papriku  

a mrkev. Přidejte maso, hrášek, chilli papričku a podlijte vývarem. Krátce orestujte.
5.  Posypte opraženými kešu ořechy a koriandrem. Podávejte s nudlemi a limetkou.

SUROVINY:
500 g vepřové pečeně 
nebo krkovičky
2 lžíce třtinového cukru
½ lžičky koření 5 vůní*
1½ lžíce světlé sójové omáčky
2 lžíce rybí omáčky

1 lžíce slunečnicového oleje
1 červená cibule
1 cm čerstvého zázvoru
1 stroužek česneku
1 červená paprika
1 mrkev
200 g cukrového hrášku

1 chilli paprička
1 dl kuřecího vývaru
hrst opražených kešu ořechů
hrst čerstvého koriandru
250 g rýžových nudlí
1 limetka

*  Koření pěti vůní se používá po celé jižní Číně a ve Vietnamu k ochucení drůbeže, vepřového 
i dalších druhů masa. Základní směs zde většinou obsahuje mletý badyán, sečuánský pepř, 
skořici, fenykl a hřebíček. 



Fermentované 
kimchi skladujte 
při teplotě 
18–23 °C nebo 
v lednici, kde vydrží 
klidně 6–8 týdnů. 
Skladování v chladu 
zpomaluje proces 
fermentace. 

KIMCHI
a jeho příprava

Tato tradiční kvašená zelenina je pro 
každého, kdo to se zdravím a Asií myslí vážně. 
Pikantní nálev z chilli se skvěle hodí  
do zimního období.

Korea

BEZ
lepku

30
min

4
porce

POSTUP:
1.  Smíchejte nakrájené zelí a sůl. Nechte odležet alespoň 2 hodiny. 
2.  Připravte chilli pastu. Smíchejte mouku s vodou a krátce vařte  

do zhoustnutí. Vychlaďte a promíchejte s rybí omáčkou, nasekaným 
česnekem, zázvorem, cukrem a chilli.

3.  Zelí vymačkejte přes sítko. Přidejte nakrájenou bílou ředkev, jarní 
cibulku a připravenou pastu. Pořádně promíchejte a naložte  
do čistých zavařovacích sklenic. Přikryjte víčkem, ale neutahujte. 

4.  Fermentujte v pokojové teplotě 1–2 dny. Podávejte se sezamovým 
semínkem.

SUROVINY:
1 velké čínské zelí
3 lžíce mořské soli
2 lžíce rýžové mouky
180 ml vody
4 lžíce rybí omáčky
6 stroužků česneku
lžička strouhaného zázvoru

3 lžíce třtinového cukru
1 lžíce mletého chilli
1 bílá ředkev
4 jarní cibulky
černý a bílý sezam na posypání

KOLEM SVĚTA
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SUROVINY:
1. Čínské zelí 
2. Jarní cibulka
3. Mořská sůl 
4. Čerstvý zázvor 
5. Stroužky česneku 
6. Rybí omáčka 
7. Chilli papričky
8. Sezamové semínko 
9. Mrkev
10. Bílá ředkev

1.

2.

3.

4.

6.

5.

10.

7.

9.

8.

KOLEM SVĚTA
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BUDDHA BOWL
zimní verze
Buddha bowl je doslova vitaminovou 
bombou v misce. Nebojte se 
experimentovat s chutěmi a doplňte 
ji ingrediencemi podle vaší chuti. 

Nepál

POSTUP:
1.  Batáty nakrájejte na kostičky. Smíchejte s uzenou paprikou, kokosovým 

olejem a pečte v troubě vyhřáté na 180 °C zhruba 20 minut.
2.  Zelí nakrájejte najemno. Vložte do misky s upečenými batáty, fazolemi, 

bulgurem, quinoou a sušenými rajčaty.
3.  Poklaďte avokádem nakrájeným na plátky, semínky z granátového jablka 

a zázvorem nakrájeným na proužky. Vše pokapejte olejem, octem a limetkovou 
šťávou. Posypejte sezamovými semínky a bylinkami.

SUROVINY:
1 batát
1 lžička uzené mleté papriky
2 lžíce kokosového oleje
300 g červeného zelí
1 plechovka červených fazolí
½ hrnku uvařeného bulguru
½ hrnku uvařené quinoy
100 g sušených rajčat v oleji
1 avokádo

½ granátového jablka
kousek zázvoru

NA DOKONČENÍ:
1 lžíce olivového oleje
1 lžíce jablečného octa
1 limetka
černý a bílý sezam
hrst lístků čerstvé bazalky
hrst nasekané čerstvé máty

4
porce

30
min

KOLEM SVĚTA
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2. TOFU 
Tofu nakrájejte na kostičky 
a osmažte na sezamovém oleji. 
Osušte na papírovém ubrousku.  
Ve stejné pánvi orestujte nasekanou 
bílou část jarní cibulky a kimchi. 

4. SEZAMOVÁ 
SEMÍNKA 
Rýži posypte opraženými 
sezamovými semínky, 
zelenou částí jarních cibulek 
a aromatickým koriandrem.

3. RÝŽE 
Přidejte rýži a osmažte.  
Poté přilejte sójovou omáčku a šťávu 
z kimchi. Těsně před dosmažením 
přidejte tofu, nakrájenou chilli 
papričku a rozšlehané vejce. 

1. SEZAMOVÝ OLEJ 
Na suché pánvi krátce 
opražte sezamová 
semínka a odložte je 
stranou. Ve stejné pánvi 
rozpalte sezamový olej.

SMAŽENÁ RÝŽE 
s kimchi a tofu

Korea

4
porce

30
min

SUROVINY:
4 lžíce sezamového semínka
2 lžičky sezamového oleje
150 g uzeného tofu
2 jarní cibulky
hrst kimchi

2 hrnky uvařené jasmínové rýže
2 lžíce šťávy z kimchi
lžíce světlé sójové omáčky
chilli paprička
1 vejce
hrst nasekaných lístků koriandru

KOLEM SVĚTA
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Kdo by neznal pikantní chuť, typickou vůni 
a žlutooranžové zbarvení Olomouckých 
tvarůžků. Tento tradiční český sýr je pravým 
potěšením pro labužníky i pro ty, kdo vyznávají 
zdravý životní styl. Má totiž nízký obsah tuků 
a vysoký podíl bílkovin. Vyzkoušejte dva recepty 
na zimní večery se sklenkou: tvarůžkové šneky 
nebo pikantní tvarůžkovou pomazánku. 

PIKANTNÍ 
POMAZÁNKA
z tvarůžků

VEGET10
min

4
porce

POSTUP:
1.  Cibuli nakrájejte najemno. 
2.  Smíchejte s nastrouhanými tvarůžky, tvarohem a máslem. 
3.  Vyšlehejte v jemný krém. Ochuťte kmínem, solí a pepřem. 

SUROVINY:
1 cibule
250 g Olomouckých tvarůžků
250 g tvarohu

1 plátek másla
drcený kmín
sůl, pepř

Tvarůžky lze zapékat, 
nakládat nebo přidávat 
do pomazánek. 

ADVERTORIAL

OCHUTNEJTE
S NÁMI



51

S vychlazeným pivem 
nebo sklenkou červeného 
vína nebude mít tato 
pochoutka chybu.

TVARŮŽKOVÍ ŠNECI 
k pivu nebo vínu

SUROVINY:
2 cibule
1 plátek másla
1 balení listového těsta 
250 g Olomouckých tvarůžků 

300 g kysaného zelí
1 vejce
drcený kmín

POSTUP:
1.  Cibule nakrájejte na tenká kolečka a osmahněte  

na másle. 
2.  Z listového těsta vyválejte dva pláty. Na ně poklaďte 

cibulku, podélně rozřezané tvarůžkové tyčinky 
a nálevu zbavené kysané zelí.

3.  Pevně zarolujte, potřete rozšlehaným vejcem 
a posypte kmínem. Nakrájejte na  
3 cm silná kolečka a položte na plech vyložený 
pečicím papírem řeznou stranou dolů. Pečte na 
175 °C dozlatova zhruba 30 minut.

VEGET60
min

12
kusů

OCHUTNEJTE
S NÁMI



NAKLÁDANÁ 
MRKEV 
S PETRŽELÍ

NAKLÁDANÁ ŘEPA 
S POMERANČI

Nakládání je trendy díky 
návratu k tradicím a zdravému 
způsobu života bez přidaných 
umělých konzervačních látek. 
Navíc je to skvělý způsob, jak 
se zabavit za dlouhých zimních 
večerů. Tak se naložte do dobré 
nálady a načerpejte inspiraci 
s následujícími recepty.

NALOŽTE SE  
do dobré nálady
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STOJÍ ZA TO JÍST LÉPE

VEGAN BEZ
lepku

BEZ
laktózy

Foodstyling, fotografie, text: Tomáš Babinec



KYSANÉ ZELÍ 
JEDNODUŠE  
A RYCHLE

NAKLÁDANÝ KVĚTÁK S BÍLOU ŘEDKVÍ A KOPREM

Fermentace neboli kvašení
Fermentace je jedním z prvních způsobů, kterým 
lidé dokázali uchovávat potraviny po delší dobu, 
a patří tak ke kulinárním kouzlům už po tisíciletí. 
Kvašení ale nevyšlo z módy ani dnes, spíše naopak. 
Je trendy díky návratu k živé stravě a k lokálním 
surovinám. 
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STOJÍ ZA TO JÍST LÉPE
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3

2
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STOJÍ ZA TO JÍST LÉPE
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2
sklenice

2½
hod

POSTUP:
1.  Květák očistěte a rozeberte 

na růžičky. Společně s ředkví 
nakrájejte na tenké proužky.

2.  Promíchejte s natrhaným 
koprem, nasolte a zalijte 
studenou vodou. Nechte 
minimálně 2 hodiny macerovat, 
ideálně přes noc. Poté vodu slijte 
a podle chuti dosolte. 

3.  V hrnci smíchejte ocet, vodu, med 
a koření. Krátce povařte. 

4.  Květák s ředkví dejte do skleniček, 
zalijte nálevem a uzavřete. 
Sklenice 10 minut zavařte a poté 
nechte vychladnout. Skladujte 
v chladu.

SUROVINY: 
1 květák
2 bílé ředkve
2 snítky kopru
2,5–3 lžičky soli
160 ml červeného vinného octa
120 ml převařené vody
2 lžíce medu
1 lžička koření pěti vůní

Domácí nakládaný květák u nás 
není příliš znám, ale jakmile 
ho jednou zkusíte, už na něj při 
příštím nakládání nezapomenete. 
Bílá ředkev mu dodá křupavost, kopr 
zase aroma. Směs se perfektně hodí 
k topinkám, ke grilovanému masu nebo 
jako součást sýrového talíře.

STOJÍ ZA TO JÍST LÉPE
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Nechte zeleninu aspoň 1 měsíc odležet,  
aby se chutě propojily. 

Koření pěti vůní
je směs badyánu, 
sečuánského pepře, 
fenyklu, skořice 
a hřebíčku.  
Můžete ji namlít 
v mlýnku na kávu.

NAKLÁDANÝ KVĚTÁK 
s bílou ředkví a koprem

BEZ
lepku



STOJÍ ZA TO JÍST LÉPE
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SUROVINY: 
1 kg červené řepy
80 g čerstvého zázvoru
kůra ze 2 pomerančů
šťáva ze 2 pomerančů
1 větší červená cibule
150 ml vinného octa
200 g třtinového cukru

2
sklenice

2¼
hod

POSTUP:
1.  Jednotlivé řepy zabalte 

do alobalu a pečte 
hodinu na 200 °C. Nechte 
vychladnout, oloupejte 
a nakrájejte na kostičky.

2.  Smíchejte s nastrouhaným 
zázvorem, pomerančovou 
šťávou a kůrou. Přidejte 
najemno nakrájenou cibuli, 
vinný ocet a cukr. Směs 
vařte asi hodinu.

3.  Uvařenou řepu dejte do 
sklenic a zavařte přibližně 
10 minut ve vroucí vodě. 
Skladujte v chladu.

NAKLÁDANÁ ŘEPA 
s pomeranči

Nakládaná řepa je výborný sladkokyselý doplněk k masu. 
Nebojte se k ní přidat kůru z pomeranče. Řepu příjemně 
provoní a sklenička bude hezká na pohled.

Řepu vybírejte stejně 
velkou, aby byly všechny 
kusy upečené ve stejnou 
dobu. Lepší je ta menší 
a mladší, má plnější chuť.



STOJÍ ZA TO JÍST LÉPE

KYSANÉ ZELÍ
jednoduše a rychle

Není nic 
jednoduššího 
než výroba 
domácího 
kysaného zelí. 
Kvašení sice 
může trvat 
několik dní, ale 
jeho příprava 
zabere necelou 
hodinu.

NAKLÁDANÁ MRKEV 
s petrželí

SUROVINY:
1 l převařené vody
250 ml octa
1 lžíce soli
2 kg mrkve

2 kg petržele
2 stroužky česneku
2 bobkové listy
2 lžičky nakládacího koření

POSTUP: 
1.  1l převařené vody smíchejte s octem a solí. 
 Nálev nechte vychladnout.
2.  Očištěnou mrkev a petržel nakrájejte na klínky.
3.  Na dno sklenic dejte česnek nakrájený na plátky, bobkový list a koření. 

Poté natlačte mrkev s petrželí a zalijte připraveným nálevem.
4.  Sklenici zavřete a protřepejte. Víčko uvolněte tak, aby netěsnilo,  

ale přitom zakrývalo obsah. Tak bude proudit vzduch do sklenice.
5.  Skladujte 3 dny při stálé teplotě 18–25 °C. Proces je ukončen, jakmile 

zelenina klesne na dno a ke hladině nestoupají žádné bublinky.  
Pak sklenice uzavřete víčkem a zavařte.

5
sklenic

60
min

5
sklenic

60
min

POSTUP: 
1.  Červené zelí nakrájejte najemno a smíchejte s mrkví 

nastrouhanou nahrubo. Směs posypejte solí a pořádně 
promíchejte.

2.  Nechte cca 2 hodiny odležet, aby zelí pustilo šťávu. Tu pak 
vymačkejte, abyste se zbavili přebytečné šťávy, a přeceďte.  
Zelí natlačte do větší zavařovací sklenice, uzavřete a dejte  
na teplé místo, abyste spustili proces fermentace.

3.  Do druhého dne by zelí mělo pustit vlastní šťávu. Pokud ne,  
zalijte jej nálevem z 1 l převařené vody a 1,5 lžíce soli.

4.  Po týdnu je zelí hotové. Uzavřete sklenici víčkem a zavařte.

SUROVINY:
2,5–3 kg červeného zelí

2–3 mrkve
3 lžíce soli

Mrkev a petržel 
nikdy neměly 
takový říz. 
Jsou skvělé 
jako příloha 
k masu nebo 
na zakousnutí 
k večernímu 
pivu či vínu.
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SBÍREJTE BODY ZA NÁKUP 
NA DOPLŇKY SE SLEVOU AŽ 65 %

200 KČ = 1 BOD

AKCE PLATÍ V PRODEJNÁCH ALBERT OD 16. 1. 2019 DO 5. 3. 2019 NEBO DO VYČERPÁNÍ ZÁSOB V JEDNOTLIVÝCH PRODEJNÁCH. PODROBNOSTI NA WWW.ALBERTZDRAVE.CZ NEBO NA INFORMACÍCH PRODEJEN.

ZAČNĚTE

ZDRAVĚJI
KAŽDÝ DEN

DĚKUJEME NAŠIM OBCHODNÍM PARTNERŮM ZA PODPORU TÉTO KAMPANĚ V PRODEJNÁCH ALBERT
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ALBERT BAVÍ

NAJDĚTE 5 VĚCÍ,  

které nejsou ani ovoce, 
ani zelenina.

HÁDEJ,
kdo jsem.

NAVÍC ZKUSTE POZNAT VŠECHNY DRUHY ZELENINY  
A OVOCE, KTERÉ SE SKRÝVAJÍ POD JEDNOTLIVÝMI ČÍSLY.

?

KVÍZ PRO MALÉ I VĚTŠÍ JEDLÍKY
Prověřte svůj zrak, znalosti i důvtip a poznejte, kterých 
5 věcí do zeleného světa zeleniny a ovoce nepatří.

Vyluštění: Mezi zeleninu a ovoce nepatří: 2. nanuk, 3. makronka, 4. bonbon, 10. gumový medvídek a 13. cupcake. Druhy zeleniny a ovoce: 1. brokolice, 5. artyčok, 6. romanesko, 7. avokádo, 8. chřest, 9. limetka, 11. paprika, 12. petržel.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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PŘÍBĚHY Z ALBERTU

KŘUPAVÉ PEČIVO 
od pekaře Viléma
Díky nové pravidelné rubrice 
Příběhy z Albertu objevíte, co 
a kdo se skrývá za čerstvými 
surovinami v síti supermarketů 
a hypermarketů Albert. 
Nahlédněte společně s námi 
pod pokličku, nebo v prvním 
příběhu spíše do pekárny 
Albertu. 

CIABATTA

ŽITNÁ VEČKA

ŽITNÁ PLACKA

BAGETA

DRUHY PEČIVA ANEB CO SE K ČEMU HODÍ

1. ŽITNÁ PLACKA	 Kulaté	pečivo	s vysokým	obsahem	žitné	mouky.	Hodí	se	k	zeleninovým	salátům,	k vaječným	omeletám	
	 	 nebo	s	pomazánkami.	

2. ŽITNÁ VEČKA 		 Celožitný	výrobek	s	pevnou	křupavou	kůrkou,	bohatě	posypanou	směsí	semínek.	
	 	 Dejte	obloženou	večku	dětem	na	svačinu	do	školy	nebo	k horké	polévce.	
 
3. CIABATTA			 Jemné	pečivo	původem	z Itálie,	výborné	k	salátům	či	jen	tak	s	olivovým	olejem,	pesty,	olivami	a	skleničkou	lehkého	vína.

4. BAGETA 		 Obdoba	italské	focaccie,	lehké	pečivo	podlouhlého	tvaru.	Výborná	příloha	k	hlavním	jídlům	či	polévkám.	
	 	 Využijte	fantazii	na	obložené	bagety.	



PŘÍBĚHY Z ALBERTU
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Vilém Jáchym začínal 
v Albertu jako brigádník. 
Pečení ho ale nadchlo 
natolik, že pracuje už třetím 
rokem jako pekař.  
Vyzná se v různých druzích 
pečiva, které peče pro 
zákazníky Albertu. Kdo 
jiný by mohl lépe poradit 
s jeho výběrem? Nenechte 
si ujít ani jeho rady, které 
pečivo vybrat pro jakou 
příležitost, a tipy, jak udržet 
pečivo čerstvé.

Vilém JÁCHYM

JAK ZAŘÍDIT,  
ABY VÁM PEČIVO VYDRŽELO  
CO NEJDÉLE ČERSTVÉ 

1. �Teplé�pečivo�a�chleba�nechte�vychladnout�při�
pokojové�teplotě.�Nezakrývejte�je�ani�nebalte� 
do�žádného�obalu.

2. �Když�pečivo�nakrojíte,�uchovávejte�ho�
v uzavřeném�papírovém�sáčku�při�pokojové�
teplotě.

3. �Vyhněte�se�skladování�pečiva�v�plastových�
obalech�a�sáčcích.�Pečivo�v�nich�vlhne�a�rychle�
ztrácí�svoji�kvalitu.

4. �Pokud�chcete�pečivo�zachovat�alespoň�
3–4�dny,�zabalte�ho�do�kuchyňských�utěrek�
a�skladujte�v�chlebníku�při�pokojové�teplotě.

pekař z Albertu
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100 g
ze 130 g

masa

z českých chovů

Plátky
skvělé Vysočiny

dokonalé
na svačiny

K dostání ve vybraných prodejnách Albert. 

100 g
ze 130 g

masa

z českých chovů

Plátky
skvělé Vysočiny

dokonalé
na svačiny

K dostání ve vybraných prodejnách Albert. 

• Slabě mineralizovaná

• Poměr vápníku a hořčíku 2:1

• Vhodná ke každodenní konzumaciVhodná ke každodenní konzumaci

K dostání ve vybraných prodejnách Albert







* K DOSTÁNÍ VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH
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DODRŽTE
SVÁ PŘEDSEVZETÍ S ACTIVIÍ

A VYHRAJTE!

Soutěž probíhá od 3. 1. do 17. 2. 2019. Pravidla soutěže najdete na www.activia.cz.

PRO TĚLOPRO ZDRAVÍ

Kup jakoukoliv Activii Zadej BKP kód z účtenky Vyhraj skvělé ceny1. 2. 3.

BRUSINKA A ČERVENÝ RYBÍZ

ČERNÝ RYBÍZ A ACAI

PROTŘEPEJ
PŘEKVAPIVÉ PŘÍCHUTĚ!

RAKYTNÍK ŠÍPEK

PRO DUŠI

K dostání v hypermarketech Albert. 

ACTIVIA_ACTIMEL_inzerce_215x122,5mm_ALBERT_12-2018_07   1 14.12.18   11:32

› Vytváří ochranný fi lm před působením 
bakteriálních kyselin

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

› Účinně mineralizuje zubní sklovinu

› Obsah fl uoridů je přizpůsobený na míru 
různým věkovým skupinám

Ochrana před
zubním kazem
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Dokonalý oběd nebo večeře  
se neobejde bez výtečné sladké tečky  
na závěr. Proto vám představujeme  
novou rubriku magazínu Albert 
zaměřenou na dezerty. Bude vás čekat 
jako vždy sladké potěšení na závěr. 
Rozmazlujte se u vás v kuchyni  
společně s námi! 

SLADKÁ TEČKA

Použijte dvě formy  
nebo těsto pečte v jedné 
a nadvakrát. Jedině tak 
se korpus nevyboulí 
a správně se propeče.

RECEPT NA 
DOMÁCÍ KARAMEL

SUROVINY NA KARAMEL:
120 g cukru krystal
40 ml vody
80 ml smetany ke šlehání
40 g másla

POSTUP: 
Vodu a cukr nechte 
zkaramelizovat na pánvi. 
Zahřejte smetanu a přidejte  
do karamelu společně 
s máslem. Dejte do misky, 
překryjte potravinářskou 
fólií a nechte vychladnout. 
Karamelem dort přelijte.

SLADKÁ TEČKA 
na závěr

Foodstyling: Adéla Srbová
Fotografie: Tomáš Babinec
Text: Tereza Langmajerová



SLADKÁ TEČKA
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KARAMELOVÝ DORT 
s mrkví, řepou a ořechy 1

dort
90
min

VEGET

POSTUP:
1.  V míse prošlehejte vejce, cukr, pomerančovou kůru, jogurt 

a olej. V druhé míse promíchejte mouku, skořici, muškátový 
oříšek, rozinky a ořechy. Sypké ingredience postupně vmíchejte 
do vaječné směsi, nakonec přidejte mrkev a řepu. Rozdělte do 
dvou forem o průměru 16 cm a pečte na 170 °C asi 40 minut. 
Upečené těsto zkontrolujte vpichem špejle. 

2.  Všechny ingredience na krém vyšlehejte. 
3.  Hotový korpus nechte vychladnout a naplňte asi dvěma 

třetinami krému. Zbylou částí krému dort potáhněte. 
4.  Přelijte dort domácím karamelem a máte hotovo.

SUROVINY NA TĚSTO:
4 vejce
335 g třtinového cukru
kůra z ½ pomeranče
100 g bílého jogurtu
235 ml slunečnicového oleje
265 g hladké mouky
2 a ½ lžičky skořice
¼ lžičky muškátového oříšku
100 g rozinek

100 g nasekaných vlašských ořechů
140 g nastrouhané mrkve
140 g nastrouhané předvařené řepy

NA KRÉM:
250 g měkkého tvarohu
250 g mascarpone
40 g cukru krystal
50 ml smetany ke šlehání
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Vynikající košíčky plné mandlí 
a čerstvého ovoce jsou velmi 
jednoduché, ale přitom chutnají jako 
z cukrárny. Oceníte je jako dezert 
i výbornou svačinu. 

MANDLOVÉ KOŠÍČKY
s jablky a skořicí

POSTUP:
1.   Smíchejte mandle, prášek do pečiva, skořici a sůl. 

V druhé míse smíchejte vejce, med, rozpuštěný  
olej a přimíchejte k sypké směsi. Nechte 30 minut 
odpočinout v lednici. 

2.   Formu na muffiny vymažte máslem. Do každého otvoru 
vložte větší lžíci těsta a vymačkejte košíček s důlkem.  
Stěny by měly být silné asi 0,5 cm. 

3.   Pečte 15 minut na 160 °C dozlatova.  
Pak nechte vychladnout. 

4.   Smíchejte na kostičky pokrájená jablka, skořici, cukr  
a pokapejte citronem. Jablečnou směsí naplňte košíčky  
a nakonec přelijte datlovým sirupem.

SUROVINY:
2 ½ hrnku mletých mandlí
1 lžička prášku do pečiva
1 lžička skořice
¾ lžičky soli
1 vejce
3 lžíce medu

2 lžíce kokosového oleje
2 jablka
3 lžíce kokosového cukru
1 lžička skořice
1 citron
datlový sirup na přelití

Košíčky můžete také upéct 
předem a zamrazit. Pak je 
naplňte ovocem podle sezony.

12
kusů

30
min

BEZ
lepku

SLADKÁ TEČKA



Jedinečně hříšný, plný čokolády. 
Čokoládový fondán patří mezi dezerty, 
kterým málokdo odolá. Zkuste ho v této 
bezlepkové verzi! 

ČOKOLÁDOVÝ FONDÁN
s pekanovými ořechy

POSTUP:
1.  Hrnečky vymažte máslem 

a vysypejte kakaem. 
2.  Ve vodní lázni rozpusťte 

čokoládu s máslem. 
3.  Ušlehejte vejce, žloutky a cukr 

na jemnou pěnu. Pak postupně 
zašlehejte čokoládovou směs 
k vejcím. Nakonec přimíchejte 
mouku a ořechy. 

4.  Vlijte do forem a pečte 10 minut 
na 210 °C. Po vyndání z trouby 
nechte 2 minuty dojít a pak 
vyklopte. Posypte kakaem 
a pekanovými ořechy. Hned 
podávejte.

SUROVINY:
máslo na vymazání formiček
kakao na vysypání formiček 
100 g kvalitní 70% čokolády
110 g másla
2 vejce
2 žloutky
60 g cukru krupice
1 lžíce kokosové mouky
1 lžíce nasekaných 
pekanových ořechů

3
porce

30
min

BEZ
lepku

SLADKÁ TEČKA
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Fondány můžete péct buď 
v zapékacích formičkách, 
nebo v čajových hrnečcích. 
Ty pořádně vymažte máslem 
a vysypte kakaem, aby šly 
fondány vyklopit. 






