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Naši milí čtenáři,
nový rok je skvělou příležitostí k tomu, se na chvilku zastavit a zamyslet se,
co vlastně znamená jíst lépe. Možná je to vynechání jedné kávy denně, více
společných domácích večeří s rodinou nebo nakupování vajíček pouze z volných
chovů. Abychom vás k těmto rozhodnutím inspirovali, je lednový Albert magazín
plný nápadů, jak na to.
Existuje celá řada potravin, které vám pomohou nastartovat nový rok plnou
parou. Společně s výživovým specialistou Albertu, Pavlem Suchánkem, jsme pro
vás takovéto top hvězdy jídelníčku vypíchli. Najdete je společně s inspirativními
recepty hned na prvních stránkách magazínu.
A máme pro vás další novoroční tipy: Tentokrát nikam o víkendu nespěchejte,
vždyť studená zimní rána přímo svádí k lenošení a dlouhé snídani v pyžamu.
Zachumlejte se do peřin a užijte si společně tzv. slow living“, tedy pomalý
„
způsob života, při kterém si jídlo pořádně vychutnáte. Snídaňový speciál vám dodá
potřebnou dávku inspirace. Sladká tečka v lednu voní skořicí, a pokud se pustíte
do pečení, bude vonět i celá vaše kuchyně.
K novému roku jsme i my v Albertu udělali řadu předsevzetí. Mimo jiné jsme
se zavázali, že do roku 2025 přestaneme prodávat vejce z klecových chovů.
Sběratelskou kampaň za body jsme tentokrát připravili s ekologickými obaly na
svačiny do práce i do školy, které se vám určitě budou hodit.
Ať už jsou tedy vaše předsevzetí a očekávání do nového roku jakákoliv, držíme
pěsti, ať se vám je podaří plnit, a doufáme, že zůstanete i nadále s námi.
Ať Vám i v novém roce stojí za to jíst lépe.

Váš Albert

TISK:
SEVEROTISK s.r.o.
Mezní 3312/7, 400 11 Ústí nad Labem
TRIANGL, a.s.
Beranových 65, 199 02 Praha 9
MK ČR E 7161 © ALBERT Česká republika
ISSN 1211-1422
Tiskové chyby vyhrazeny.
Jakékoliv nakládání s obsahem magazínu
Albert u vás v kuchyni, jeho publikování,
přebírání nebo jiné formy šíření jsou bez
písemného souhlasu vydavatele zakázány.

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

Jídlo plné ˇivota
pro zimní dny

Leden je časem nových předsevzetí, která
jsou spojená hlavně s dietami
a hubnutím. A tak snadno zapomeneme,
že pro to, abychom jedli lépe, potřebujeme
především vyváženou stravu, která vyživí
naše tělo, zvýší celkovou vitalitu a dá nám
šanci být co nejzdravější.
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INSPIRACE

ZDRAVÍ
především
Milí čtenáři,
jmenuji se Pavel Suchánek, jsem doktor
přírodních věd, od roku 2000 pracuji
v Institutu klinické a experimentální
medicíny v Praze a věnuji se oblasti
zdravé výživy. Spoluzaložil jsem
společnost Fitbee, která se specializuje
na výživu sportujících dětí a mládeže. Již
několik let spolupracuji také na projektu
Zdravá 5 Nadačního fondu Albert. Tento
celorepublikový vzdělávací program pro
základní i mateřské školy je zaměřený
na zdravý životní styl a především na
vzdělávání dětí v oblasti zdravé stravy.
Cílem projektu, který je poskytován
školkám a školám zdarma, je motivovat
děti k přijetí a dodržování zásad zdravé
výživy.
Připravili jsme pro Vás několik zajímavých
a inspirativních receptů ze surovin,
o kterých se dnes mluví někdy jako
o superpotravinách, což je samozřejmě
nadnesené a vlastně hloupé tvrzení. Je
pravda, že v současnosti víme o spoustě
látek v potravinách a o jejich působení na
lidské zdraví, ale zcela jistě ještě spoustu
věcí v této oblasti objevíme a zjistíme,
a tak za pár let se třeba bude mluvit
o úplně jiných superpotravinách než
dnes. Vybrali jsme spolu s redakcí
zajímavé potraviny a doplnili k nim
informace o jejich vlivu na lidské
zdraví. Doufám, že se Vám budou naše
inspirativní stránky s informacemi líbit.
Přeji Vám vše dobré v novém roce.

Fotografie: Petra Novotná
Foodstyling: Petra Novotná
Text: Pavel Suchánek, Bára Mosorjaková Nosková
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INSPIRACE

SUPER
SMOOTHIE
z bobulí
500
ml

Bobuloviny

BORŮVKY
Brusnice borůvka patří díky vysokému
obsahu látek prospěšných pro naše
zdraví k našim nejcennějším druhům
ovoce. Borůvky obsahují antioxidanty,
vitamin C a minerální látky, díky
čemuž nám pomáhají při prevenci
kardiovaskulárních onemocnění či
k podpoře imunity. Je také prokázán
pozitivní vliv na zdraví diabetiků. Díky své
sladké chuti se výborně hodí do jogurtu,
ovesné kaše, smoothie či koláče.
OSTRUŽINY
Plody ostružin mají tmavě fialovou až
černou barvu a vyznačují se vysokým
množstvím flavonoidů, což jsou látky
podporující regeneraci organismu.
Mohou pomoci předcházet srdečním
onemocněním, chrání játra, a dokonce
zpomalují stárnutí. Kromě plodů můžete
konzumovat i listy ostružiníku, ze kterých
si můžete připravit lahodný čaj.
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5

min

VEGET

SUROVINY:
50 g borůvek
50 g semínek granátového jablka
50 g ostružin
50 g malin
1 hrst baby špenátu
40 g řeckého jogurtu

POSTUP:
1. Ovoce a špenát dobře omyjte.
2. Vše vložte do mixéru a rozmixujte
dohladka. Ihned konzumujte.

Slunecˇnicová a jiná semínka
Semínka obecně v sobě ukrývají mnoho
benefitů. Nenasycené mastné kyseliny
prospěšné pro náš oběhový systém, dále
vitamin E, který má antioxidační účinek, a další
řadu minerálů a vitaminů. Abychom získali ze
semínek co nejvíce benefitů, je dobré je před
konzumací rozdrtit nebo rozemlít. Skvěle se
hodí do zeleninových salátů, ale i ovesných kaší
či jako součást hlavních pokrmů.

DOMÁCÍ GRANOLA
s ovocem
900
g

25
min

+20

min na
zchladnutí

VEGET

JAK NA TO?
Podívejte se
na videorecept:

albert.cz/videorecepty

Granolu můžete skladovat v uzavíratelné
nádobě po dobu dvou týdnů. Podávejte
s jogurtem a čerstvým ovocem.

SUROVINY:
100 g lískových ořechů
100 g mandlí natural
500 g ovesných vloček
30 g slunečnicových
semínek
2 lžičky skořice
150 ml kokosového
oleje

60 ml medu
50 g sušených
meruněk
50 g sušené papáji
50 g sušených
brusinek
50 g čerstvého kokosu
Fresh bistro

4. Směs přesypte na plech vyložený pečicím
POSTUP:
papírem a pečte v předehřáté troubě na
1. Ořechy a mandle nahrubo nakrájejte.
170 °C 15 minut. Během pečení jednou či
2. Do větší mísy vložte všechny suché
dvakrát promíchejte.
ingredience kromě sušeného ovoce. Pečlivě
5. Po vyjmutí z trouby promíchejte s nahrubo
promíchejte.
pokrájenými meruňkami, papájou
3. V malém kastrůlku rozpusťte na mírném
a brusinkami.
ohni olej společně s medem. Přilijte k suché
směsi a znovu důkladně promíchejte tak, aby 6. Před servírováním doplňte plátky čerstvého
kokosu.
se všechny ingredience dobře obalily v oleji.
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INSPIRACE

PEČENÝ
KRÁLÍK
s červenou
řepou
4

porce

80
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
1 chlazený králík
2 červené řepy
4 lžíce
slunečnicového oleje
1 cibule
200 g rajčatového
pyré
1 česnek
100 ml bílého vína
3 snítky čerstvého
tymiánu

Cˇe vená ˇepa

Červená řepa má vysoký podíl
antioxidantů, díky čemuž pomáhá
tělu zbavit se toxických látek. Vitaminy
skupiny B obsažené v řepě stimulují dělení
buněk, což prospívá pokožce, vlasům
a nehtům. Draslík zase snižuje krevní tlak.
Řepu si můžete dopřát v mnoha podobách
– vhodná je na přípravu polévek,
pomazánek a salátů nebo z ní upečte
zdravé hranolky či uvařte kaši.

K áličí maso

Králičí maso patří mezi málo tučné druhy
masa a také je velmi kvalitním zdrojem
živočišných bílkovin. Je velmi chutné
a lehce stravitelné, proto je vhodné i pro
děti. U nás není jeho konzumace příliš
častá, což je velká škoda.

Cibule
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Cibule je doslova elixírem. Pomáhá při
zánětu horních cest dýchacích, obsahuje
mnoho vitaminů a minerálů a stejně jako
česnek obsahuje antibakteriální látku alicin
s antibiotickými účinky.

6 kuliček nového
koření
2 bobkové listy
5 kuliček jalovce
sůl, pepř
100 ml zeleninového
vývaru
300 g jasmínové rýže
1 citron
1 hrst hladkolisté
petrželky

POSTUP:
1. Králíka ostrým nožem naporcujte. Červenou řepu
oloupejte a nakrájejte na kostky.
2. V hrnci rozpalte olej a maso v něm zprudka osmažte ze všech stran. Vyjměte, vsypte najemno pokrájenou cibuli a restujte dozlatova. Přimíchejte řepu,
rajčatové pyré, rozmělněný česnek, podlijte bílým
vínem a vložte koření. Vraťte maso, osolte a opepřete. Přiklopte a pečte 1 hodinu v troubě rozehřáté na
160 °C.
3. Uvařte rýži podle návodu na obalu.
4. Maso odkryjte, podlijte vývarem a dopékejte
dozlatova 20 minut na 180 °C. Po upečení vyjměte
bylinky.
5. Podávejte s rýží, kouskem citronu a petrželkou.

INSPIRACE

SUPERMISKA
se zastřeným
vejcem
4

porce

25
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
8 brambor
6 lžic sezamového
oleje
4cm kousek zázvoru
2 lžičky chilli vloček
3 lžíce arašídového
másla
2 lžíce třtinového
cukru
2 limetky
1 lžička rybí omáčky
1 lžíce octa

4 vejce
100 g baby špenátu
2 hrsti kopru
2 hrsti čerstvého
koriandru
2 avokáda
4 lžičky
slunečnicových
semínek
4 lžičky bílého
sezamu
4 lžičky černého
sezamu

POSTUP:
1. Brambory ve slupce povařte 10 minut.
Sceďte a nechte lehce vychladnout.
2. Na hlubší pánvi rozehřejte 2 lžíce
oleje, vsypte očištěný, jemně nasekaný
zázvor, 1 lžičku chilli a restujte 2 minuty.
Vmíchejte arašídové máslo s cukrem.
Přelijte do mixéru, vlijte zbývající olej,
šťávu z 1 limetky, rybí omáčku
a rozmixujte.
3. Brambory rozpulte a opečte v pánvi
po dresinku. V malém kastrůlku
přiveďte vodu k varu, vlijte ocet a za
stálého míchání do vody vkládejte
po jednom rozklepnutém vejci. Na
mírném ohni vařte 3 minuty a pomocí
děrované naběračky vyjměte. Nechte
na ubrousku okapat.
4. Ve větší míse promíchejte špenát,
nasekaný kopr, koriandr a dresink.
Rozdělte do misek, přisypte brambory
a ozdobte zastřeným vejcem. Avokáda
rozpulte, zbavte pecky a ještě ve slupce
nařežte na plátky. Poté lžící vyjměte
a přidejte do misek. Zasypte semínky,
chilli, bylinkami a podávejte s měsíčkem
limetky.

B ambo y

Brambory jsou jednou z nejvýznamnějších zemědělských
plodin a řadíme je k velmi dobrým zdrojům vitaminu C.
Pozor bychom si měli dát na jejich správné skladování,
vyhovuje jim suché, tmavé a chladné místo.

Cˇesnek

To, že česnek obsahuje mnoho zdraví prospěšných
látek, věděly už naše babičky. Česnek má pozitivní účinky
především na obranyschopnost organismu. Díky látce
alicin působí antibiotickým účinkem. Pozor by si ale měly
dát osoby s onemocněním trávicího ústrojí, u kterých by
konzumace česneku mohla způsobit zdravotní obtíže.
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O ˇechy a sušené ovoce

OŘECHY
Ořechy jsou výborným zdrojem zdravých
rostlinných tuků, bílkovin a mikronutrientů.
Pravidelná konzumace různých druhů
ořechů prospívá jak srdci, tak i cévám
a díky obsahu nenasycených mastných
kyselin přispívají oříšky k poklesu „zlého“
LDL cholesterolu. Volit bychom měli ořechy
nesolené a nepražené, pozor bychom si
ale měli dát na množství. Pro průměrnou
populaci je doporučeno 20 g ořechů za
den, aktivně sportující jedinci mohou
konzumovat ořechů více.
SUŠENÉ BRUSINKY A DALŠÍ SUŠENÉ
OVOCE
Brusinka, nebo také lidově červená
borůvka, se využívá především pro
léčbu infekcí močových cest, jelikož má
močopudný a mírný dezinfekční efekt.
Brusinky mají hořkosladkou chuť a hodí se
do většiny jídel. U sušených brusinek
(či jiných druhů ovoce) si dejte ale pozor,
aby nebyly příliš doslazované cukrem.
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OVESNÉ
TYČINKY
s jablky
15

kusů

25
min

VEGET

SUROVINY:
260 g ovesných vloček
200 g jemných ovesných vloček
2 lžičky mleté skořice
80 g strouhaného kokosu
sůl
150 g másla
5 lžic medu
150 g jablečného pyré
120 g pekanových ořechů

POSTUP:
1. Menší plech nebo zapékací mísu vyložte pečicím papírem.
2. Všechny suché ingredience vsypte do mísy. V kastrůlku lehce
rozehřejte máslo a med. Přelijte k vločkám spolu s jablečným
pyré. Promíchejte a vzniklou směs vlijte do připraveného
pekáče. Stěrkou uhlaďte do rovné vrstvy. Vložte do trouby
předehřáté na 190 °C a pečte 10 minut.
3. Omytá jablka rozčtvrťte, zbavte jádřinců a nakrájejte na tenké
měsíčky. Na předpečenou směs vyskládejte v podélných řadách
střídavě ořechy a jablka. Vraťte ještě na 5 minut do trouby.
4. Po vyjmutí nechte 10 minut odpočinout, poté rozkrájejte do
tvaru tyčinek.

Jablka

Jablka patří mezi nejběžnější druhy ovoce
a jsou konzumována po celé Evropě. Na
náš organismus mají mnoho blahodárných
účinků, jako je posílení imunity, regulace
trávení či antioxidační vliv. Jablka můžeme
konzumovat zasyrova, ale i ve formě
sušených křížal či kompotů.
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INSPIRACE

SALÁT S LOSOSEM
a listovou zeleninou
4

porce

25
min

BEZ
lepku

Losos

Losos je velmi zdravá ryba, která vyniká
vysokým obsahem omega-3 mastných
kyselin, selenu a draslíku. Podílí se tak na
snižování rizika vzniku kardiovaskulárních
onemocnění a zmírňuje projevy zánětu.
V neposlední řadě vyniká svou jemnou
chutí, takže je velmi často oblíbený i u dětí.

Vejce

Patří k nejkvalitnějším zdrojům bílkovin.
Najdeme v nich vitaminy A, D, a E, vitaminy
skupiny B a mnoho minerálů, jako je
železo, draslík, selen a fosfor. Obsahují
karotenoidy, které chrání proti poškození
sítnice.
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SUROVINY:
200 g lososa, filety
200 ml olivového oleje
1 citron
2 lžíce medu
sůl, pepř
4 vejce
300 g mražených fazolek
4 lžíce bílého vinného octa
1 lžíce dijonské hořčice
125 g polníčku
1 hrst čerstvého kopru
10 g mandlí, plátky

POSTUP:
1. Lososa vložte do zapékací mísy
vyložené pečicím papírem. V malé
misce promíchejte 50 ml oleje, šťávu
z citronu, 1 lžíci medu, špetku soli
a pepře. Rybu směsí přelijte, vložte do
trouby předehřáté na 170 °C a pečte
15 minut.
2. V kastrůlku přiveďte vodu k varu, vložte
vejce a vařte 2 minuty. Odstavte z ohně
a nechte dalších 8 minut ve vodě
odstát. V druhém kastrůlku ve vroucí
osolené vodě se 2 lžícemi octa povařte

10 minut fazolky. Sceďte a nechte
okapat. Vajíčka zchlaďte ve studené
vodě a oloupejte.
3. Na medovohořčičnou zálivku
vyšlehejte v misce zbylý olivový olej,
hořčici, med, zbylý ocet, sůl a pepř.
4. Upečeného lososa nožem nakrájejte
na silnější plátky. V míse promíchejte
polníček, fazolky, nasekaný kopr
a mandle. Servírujte s rozpůlenými
vejci a lososem, posypané sekaným
koprem, čerstvě mletým pepřem
a medovohořčičnou zálivkou.

INSPIRACE

SARDINKY
v pita chlebu
4

porce

10
min

SUROVINY:
200 g řeckého jogurtu
½ citronu
2 lžíce olivového oleje
sůl, pepř
1 červená cibule
2 lžíce černých oliv

125 g sardinek
v slunečnicovém oleji
8 plátků celozrnného
pita chleba
2 hrsti rukoly
4 lžičky rajčatového
pesta
1 hrst čerstvého
koriandru

POSTUP:
1. Jogurt promíchejte s citronovou šťávou,
olivovým olejem, špetkou soli a pepřem.
Oloupanou cibuli rozpulte a nakrájejte na
tenké plátky. Scezené olivy na kolečka. Ze
sardinek slijte olej.
2. Pitu rozehřejte nasucho v pánvi. Namažte
jogurtovou pomazánkou, posypte
zeleninou, obložte sardinkami, dozdobte
pestem a zasypte nasekaným koriandrem.

Sa dinky

Pod pojmem sardinky se skrývá zhruba
20 druhů malých rybiček, jež však mají
pro náš organismus obrovský přínos.
Jsou dobrým zdrojem omega-3 mastných
kyselin, bílkovin a vápníku (díky drobným
kostičkám, které se spolu s masem z ryby
konzumují).
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INSPIRACE

Listová elenina
RUKOLA
Rukola nebyla dříve u nás tak populární,
jako je tomu dnes. Tato listová zelenina má
neopakovatelnou chuť, a zpestří tak nejen saláty
či těstoviny, ale i jídla s masem nebo z ní můžeme
vytvořit výborné pesto. Navíc má antikarcinogenní
účinky, obsahuje vitamin C a betakaroten,
působí proti únavě a posiluje imunitu. Rukola je
nenáročná rostlina, můžete si ji sami jednoduše
vypěstovat na zahradě či doma v květináči.
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POLNÍČEK
Polníček je příbuzný s kozlíkem lékařským
a patří mezi listovou zeleninu. Má nasládlou chuť,
obsahuje málo energie, ale na vitaminy a minerály
je rozhodně bohatý. Díky rutinu je vhodný pro
zdraví našich cév, obsah hořčíku zase napomáhá
našemu tělu zvládnout vyšší zátěž a stres, draslík
se podílí na udržování zdravých hodnot krevního
tlaku. V kuchyni najde polníček uplatnění hlavně
při přípravě salátů, upravit jej však můžeme
i tepelně, podobně jako listový špenát.

INSPIRACE

KRŮTÍ STEAK
na pestrém
salátku
4

porce

20
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
400 g krůtích prsou
sůl, pepř
4 lžíce olivového oleje
1 svazek ředkviček
300 g bílého jogurtu
1 citron
1 hrst hladkolisté petrželky
½ hrsti čerstvé máty
100 g parmazánu
175 g listové zeleniny
1 limetka

K u°tí maso
Krůtí maso má nízký obsah tuku, ale vysoký
obsah bílkovin, hořčíku, draslíku a vitaminů
ze skupiny B. Navíc nevyžaduje dlouhou
přípravu a snadno přijímá chuť koření.
Krůtí maso se doporučuje především lidem,
kteří chtějí předcházet kardiovaskulárním
onemocněním, mají vysoký cholesterol
nebo si chtějí udržet štíhlou postavu.

POSTUP:
1. Osolené a opepřené maso vložte do zapékací mísy, přelijte
olejem, zakryjte a pečte v troubě předehřáté na 180 °C
15 minut. Poté odkryjte a pečte ještě 5 minut dozlatova.
2. Omyté ředkvičky zbavené natě pokrájejte na tenké plátky.
3. V misce promíchejte jogurt s citronovou šťávou,
nasekanými bylinkami, solí, pepřem a najemno strouhaným
parmazánem.
4. Omytou listovou zeleninu rozložte na talíře, zasypte
ředkvičkou, okolo rozložte plátky krůtího masa, měsíček
limetky a podávejte s parmazánovou omáčkou.

Pokud máte doma vakuovač
na vaření metodou sous-vide,
připravte maso tímto způsobem.
Bude ještě jemnější a šťavnatější.
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NOVINKY

ZDRAVÍ
na prvním místě
Záleží nám na tom, abyste jedli lépe.
Pro harmonický den jsme pro vás
připravili výrobky Nature᾽s Promise
Bio. Když spěcháte, je tu značka
Fresh Bistro s nabídkou poctivých
a bohatých polévek bez konzervantů
na rychlý oběd i večeři. A čerstvé
šťávy a smoothie Albert
si dopřejte kdykoliv během dne,
když potřebujete dobít baterky.

BIO DÝŇOVÝ OLEJ
NATURE‘S PROMISE
Olej získaný
z dýňových
semínek
lisovaných za
studena. Je
plný přírodních
a zdraví
prospěšných
látek.
Nejvhodnější
je pro použití
ve studené
kuchyni.

BOHATÁ POLÉVKA
S FAZOLEMI A BROKOLICÍ
FRESH BISTRO
Základem polévky je zelenina
pěstovaná pod italským
sluncem, začerstva šetrně
zpracovaná podle tradičních
receptur. Fazole Cannellini
dodávají polévce krémovou
konzistenci a delikátní chuť.

BIO ČAJ LESNÍ PLODY
NATURE‘S PROMISE

DEJ SI NĚCO NA ZAHŘÁTÍ
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Ideální pro chvilku relaxace
a uvolnění. Osvěžující chuť sladkých
lesních malin, jahod a borůvek
doplněná bylinkami v bio kvalitě.

NOVINKY

JEDU NA 100 %

DODEJ TOMU
TROCHU ŠŤÁVY
Čistě přírodní restart, kdykoli
potřebujete, a vždy plný
chuti. Šťávy a smoothie Albert
jsou připravené z pečlivě
vybraných druhů ovoce
a zeleniny lokálních pěstitelů
a lisované za studena, aby si
zachovaly výživové hodnoty,
barvu i chuť plodů. Navíc
skvěle chutnají a zamilujete
si je jak vy, tak vaše děti.
Vyzbrojte se vitaminy
PINK a
POWER
prožijte svůj den
NATURE‘S PROMISE
s úsměvem.
100%
POMERANČ
S DUŽINOU
ALBERT

100%
ANANAS
ALBERT

SMOOTHIE JABLKO,
MALINA, BANÁN,
JAHODA, CHIA
ALBERT

BUĎ V ZIMĚ FIT!
SMOOTHIE
JABLKO,
HRUŠKA,
ŠPENÁT,
OKURKA,
CITRON
ALBERT

SMOOTHIE
HROZNOVÉ
VÍNO, JABLKO,
JAHODA, CHIA
ALBERT

SMOOTHIE JABLKO,
ŠPENÁT, OKURKA,
CITRON, ZÁZVOR,
MRKEV, BROKOLICE
ALBERT
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TRŽNICE

SLADKÉ BRAMBORY
z Tržnice u Alberta
Batáty, načervenalé brambory,
patřily dříve spíše do tropických
a subtropických kuchyní.
Už několik let jsou hitem
i v našich zeměpisných šířkách,
protože jsou chuťově skvělé.

RADY Z TRŽNICE
I když jsme velmi odolné vůči
poškození, můžeme někdy trpět
dehydratací. Vzniká většinou na
koncích hlízy, které následně
měknou. Při nákupu se tedy
vyhýbejte „pomačkaným“ kusům.
Můžete nás skladovat až jeden
týden při pokojové teplotě nebo
14 dní při 6 °C. Při kuchyňské
úpravě nás není třeba loupat, stačí
dobře očistit.

PŮVOD A ROZŠÍŘENÍ
Naše celé jméno zní povijnice
batátové neboli batáty. Nejsme
botanicky příbuzné s klasickými
bramborami, i když také pocházíme
ze Střední Ameriky. Do Evropy jsme
se dostaly dokonce o 100 let dříve
než běžné brambory. Existuje nás
kolem 400 různých odrůd a naše
slupka může být fialová, červená,
oranžová, žlutá či dokonce bílá.
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NÁPADY DO KUCHYNĚ
1. V Česku je našim příznivcům nejbližší
vaření batátů jako klasické přílohy,
třeba při přípravě batátové kaše,
hranolků nebo do polévky.
2. Zkuste nápady ze světové kuchyně:
V Africe nás servírují k snídani,
vařené, s burákovou omáčkou.
V Japonsku jsme používané jako
jedna z hlavních zelenin pro přípravu
tempury (smažená zelenina ve
speciálním těstíčku) a celkově v Asii
či Americe sloužíme jako oblíbené
street food, když nás upečou
v popelu nebo jsou z nás skvělé
a zdravější hranolky.
3. Máme přirozeně nasládlou chuť,
takže se přímo nabízíme na přípravu
dezertů. Použijte nás do koláčů, do
marmelády nebo želé.

TRŽNICE

Vařte v malém
množství vody, aby
si batáty zachovaly
co nejvíce
výživných látek.

BATÁTY NEBOLI SLADKÉ
BRAMBORY

Sezona

po celý :
rok

Vitaminy
: vit
Minerály aminy sk. B
fosfor, s : draslík,
odík, ho
vápník řčík,
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RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

RECEPTY
pá ing ediencí a ychle
S novým rokem jsou zde vylepšené Recepty na každý
den. Rádi bychom vám v Albertu ještě více usnadnili
každodenní vaření, a proto vybíráme recepty, které
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jsou jednoduché, rychlé a navíc z pár ingrediencí.
Zároveň vám dáme i tipy, které suroviny budete
z Albertu potřebovat. Ať vám každý den chutná.

RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

ZIMNÍ KAPUSTA
po italsku
4

porce

25
min

BEZ

laktózy

SUROVINY:
80 g prosciutta
2 lžíce olivového oleje
2 stroužky česneku
4 snítky tymiánu
800 g sterilovaných bílých fazolí
400 g krájených loupaných rajčat
200 g listů kapusty
sůl, pepř
150 ml vody

POSTUP:
1. V rozehřáté pánvi nasucho
opečte prosciutto nakrájené na proužky dokřupava.
2. V hrnci rozpalte olej, vsypte
polovinu opečené šunky
a druhou nechte stranou
na ozdobu. Přidejte prolisovaný česnek, lístky tymiánu
a restujte 2 minuty.
3. Vlijte fazole i s nálevem.
Přidejte rajčata, kapustu
nakrájenou na větší kousky,
osolte a opepřete. Přilijte
vodu a duste 5 minut.
4. Servírujte ozdobené opečenou šunkou a čerstvým
tymiánem.

1 porce obsahuje:
ENERGIE: 358 kcal, 18 % / BÍLKOVINY: 22 g, 31 % /
TUKY: 9 g, 14 % / SACHARIDY: 49 g, 19 %

Fotografie: Petra Novotná
Foodstyling: Petra Novotná
Text: Bára Mosorjaková Nosková
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RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

KRÉMOVÁ POLÉVKA
s trojhránky
4

porce

20
min

JAK NA TO?
Podívejte se
na videorecept:

Tip na přípravu
trojhránků: Listové
těsto rozbalte na
plech a rozkrájejte na
trojúhelníčky. Potřete
rozšlehaným vejcem,
osolte a opepřete,
zasypte strouhaným
sýrem čedar a pečte
v troubě předehřáté
na 190 °C 15 minut.

SUROVINY:
2 lžíce olivového oleje
500 g kuřecích stehenních
řízků
100 g slaniny
1 pórek
1 stroužek česneku
½ hrsti lístků čerstvého
rozmarýnu
1 litr kuřecího vývaru
2 lžíce kukuřičné mouky
100 g mražené zeleninové
směsi
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2 lžíce sterilovaných
červených fazolí
sůl, pepř
150 ml smetany na vaření
(12 %)
1 hrst hladkolisté petrželky

POSTUP:
1. Ve středním hrnci opečte na oleji
kuřecí maso pokrájené na nudličky.
Vyjměte a vsypte slaninu na kostičky,
bílou část pórku na nudličky, rozmělněný česnek a nasekaný rozmarýn.
Restujte 5 minut a poté vraťte maso.
2. V míse rozmíchejte ¼ hrnku kuřecího
vývaru s kukuřičnou moukou, zbylý

1 porce obsahuje: ENERGIE: 508 kcal, 26 % / BÍLKOVINY: 36 g, 51 % / TUKY: 27 g, 43 % / SACHARIDY: 32 g, 12 %

albert.cz/videorecepty

vývar vlijte do hrnce. Přiveďte k varu,
přilijte směs s kukuřičnou moukou,
promíchejte a na mírném ohni povařte 5 minut. Vsypte zeleninu, fazole
a vařte další 3 minuty, osolte a opepřete. Zjemněte smetanou.
3. Podávejte se sýrovými trojhránky,
posypané sekanou petrželkou.

RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

KUŘECÍ NA HOŘČICI
s petrželí
4

porce

30
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
4 lžíce slunečnicového oleje
4 kuřecí stehenní řízky
10 g másla
1 cibule
350 g petržele
300 ml zeleninového vývaru
2 lžíce celozrnné hořčice

2 lžíce medu
3 snítky tymiánu
sůl, pepř

2. Maso vraťte zpátky a podlijte
POSTUP:
směsí vývaru, hořčice a medu.
1. V hluboké pánvi rozpalte olej.
Zasypte tymiánem a přiveďte
Opečte na něm řízky, 2 minuty
k varu. Osolte, opepřete
z každé strany, vyjměte. Přidejte
a duste 20 minut doměkka. Před
máslo a osmahněte na něm
podáváním posypte nasekanou
očištěnou, najemno pokrájenou
petrželovou natí.
cibuli dosklovata. Vsypte oloupanou petržel pokrájenou na klínky
a restujte přibližně 3 minuty.
1 porce obsahuje: ENERGIE: 322 kcal, 16 % / BÍLKOVINY: 13 g, 18 % / TUKY: 19 g, 30 % / SACHARIDY: 27 g, 10 %
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RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN
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1 porce obsahuje:
ENERGIE: 511 kcal, 26 % / BÍLKOVINY: 20 g, 28 % /
TUKY: 23 g, 37 % / SACHARIDY: 58 g, 22 %

RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

FALAFEL
V PITĚ
do kanceláře
hbitě
4

porce

15

min

VEGET

SUROVINY:
200 ml řeckého jogurtu
1 hrst kopru
½ hrsti čerstvé máty
1 stroužek česneku
½ citronu
sůl, pepř
100 ml slunečnicového oleje
2 balení Falafel Nature’s Promise
4 celozrnné pita chleby
2 rajčata
½ salátové okurky
½ ledového salátu

POSTUP:
1. V misce promíchejte jogurt,
pokrájený kopr a pár lístků máty,
rozmělněný česnek, citronovou
šťávu, ½ lžičky soli a ¼ lžičky pepře.
2. Rozpalte hlubší pánev s vyšší
vrstvou oleje. Osmažte v ní falafel
dozlatova, 2–3 minuty z každé
strany, a nechte okapat na
ubrousku.
3. V další pánvi nasucho opečte pity,
2 minuty z každé strany. Poté je
podélně rozřízněte a vyskládejte
na talíře.
4. Namažte pity jogurtovým dipem,
obložte plátky rajčat, okurky,
listy salátu a falafelem. Ozdobte
čerstvým koprem a lístky máty.

Připravte si oběd
s sebou. Přiložte
vždy dvě naplněné
pity k sobě a šup do
svačinové krabičky.
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RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

PLNĚNÉ
LOĎKY
z batátů
4

porce

SUROVINY:
4 batáty
400 ml sterilovaných
červených fazolí
4 kapky tabaska
1 limetka
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2 lžíce sterilovaných
papriček jalapeño
20 g sýra čedar
200 ml zakysané
smetany
2 hrsti čerstvého
koriandru

30
min

VEGET

POSTUP:
1. Troubu předehřejte na 180 °C.
Plech vyložte pečicím papírem.
2. Omyté batáty ve slupce
rozpulte, zabalte do alobalu
a pečte 15 minut. Fazole sceďte
a v míse promíchejte
s tabaskem, limetkovou šťávou,
papričkami jalapeño
a strouhaným čedarem.

3. Pečené batáty vyjměte z trouby,
rozbalte pomocí kuchyňských
kleštiček a vydlabejte dužinu.
Naplňte fazolovou směsí
a zapečte v troubě 10 minut.
4. Podávejte se zakysanou
smetanou, posypané
koriandrem.

1 porce obsahuje:
ENERGIE: 327 kcal, 16 % / BÍLKOVINY: 11 g, 16 % /
TUKY: 12 g, 19 % / SACHARIDY: 48 g, 19 %

RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

TRESKA S KRUSTOU
a bramborovým hřebínkem
4

porce

30
min

SUROVINY:
4 větší brambory
150 g strouhanky
2 hrsti čerstvého kopru
4 lžíce olivového oleje
2 stroužky česneku
4 filety tresky
sůl, pepř
1 citron
180 ml zakysané smetany
1 hrst hladkolisté petrželky

POSTUP:
1. Rozehřejte troubu na 220 °C. Omyté a osušené brambory ve slupce nařežte příčně tenkými
zářezy z jednoho kraje na druhý. Vložte do
mísy řezem nahoru a ohřívejte 5 minut
v mikrovlnné troubě na 750 W.
2. Na krustu promíchejte strouhanku s polovinou najemno pokrájeného kopru, 2 lžícemi
oleje a rozmělněným česnekem. Ryby osolte,
dejte na plech vyložený pečicím papírem
a zasypejte krustou.

3. K rybám přidejte na plech brambory, zakapejte olivovým olejem, osolte, opepřete a pečte
vše dohromady 15 minut.
4. Polovinu citronu nakrájejte na plátky. V misce
vyšlehejte smetanu s najemno nasekanou
petrželkou a zbylým koprem, šťávou z druhé
poloviny citronu, solí a pepřem.
5. Rybu podávejte ozdobenou plátkem citronu,
s pečenou bramborou a omáčkou ze zakysané smetany.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 625 kcal, 31 % / BÍLKOVINY: 49 g, 69 % / TUKY: 21 g, 33 % / SACHARIDY: 60 g, 23 %
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ELIXÍR ŽIVOTA

KIWI
Zelený drahokam
Ovoce zvenku krásně chlupaté po rozkrojení
vyvrátí veškeré pochybnosti. Zářivá zelená dužina
s bílým středem a černými semínky svítí jako
drahokam a tím také mezi ovoci je.

ALBERT RADÍ,
JAK NA KIWI:
• P
 ři nákupu zjistíte zralost pohmatem.
Uchopte plod mezi palec a ukazováček
a lehce zmáčkněte.
• Tvrdší plody, které jsou kyselé, můžete
nechat dozrát při pokojové teplotě.
• Příliš měkké plody mohou být přezrálé.
• Při teplotě okolo 1 °C vydrží čerstvé až
5 týdnů.

+
BOHATÝ ZDROJ
VITAMINU C, dopřejte
si díky němu svoji
denní dávku.

+
IDEÁLNÍ DO DEZERTŮ,
DŽUSŮ, MARMELÁD,
ale výborné i na
výrobu sirupů nebo
sušení.

6AL1ORIÍ

K

kiwi
100 g

+
+
POJMENOVÁNO
PO PTÁCÍCH KIVI,
kteří žijí na Novém
Zélandu.
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DEJTE SI KIWI
v době chřipek
a nachlazení.

ELIXÍR ŽIVOTA

KOKOSOVÝ KOLÁČ
s kiwi
SUROVINY:
250 g strouhaného kokosu
200 ml kokosového oleje
80 g kokosové mouky
6 lžic agávového sirupu
½ limetky
sůl
200 g řeckého jogurtu
150 g lučiny
190 g zakysané smetany
4 kapky vanilkového aroma
3 lžíce medu
7 kiwi
1 snítka máty

POSTUP:
1. Kokos, rozpuštěný olej,
mouku, agávový sirup,
šťávu z limetky a sůl
důkladně promíchejte.
Směs rovnoměrně vtlačte
do formy o průměru 30 cm,
na dno i do boků.
2. Pečte ve vyhřáté troubě na
160 °C 10 minut dozlatova.
Koláč vyjměte a nechte ve
formě vychladnout.

1

koláč

35
min

+90

min
chlazení

VEGET

3. Vyšlehejte jogurt
s lučinou, zakysanou
smetanou, vanilkou,
nastrouhanou kůrou
z limetky a medem. Směsí
natřete korpus a vložte na
1 hodinu chladit do lednice.
4. Před podáváním vyskládejte
povrch dortu na kolečka
pokrájenými kiwi a ozdobte
snítkou máty.

Nestihnete upéct?
Kupte si hotový
koláčový korpus
v Albertu.

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/videorecepty
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DOBRÉ RÁNO
začíná dobrou
snídaní
Dovedete si představit, že si ráno
nezačnete číst zprávy v telefonu ani
počítači, ale vychutnáte si v klidu kávu
s výhledem na zasněžený strom před
oknem? Zkuste si dopřát tzv. „slow living“
neboli metodu pomalého stylu života,
třeba s výbornou víkendovou snídaní
do postele.

SLOW LIVING
Je světový fenomén, který se týká všech oblastí
našeho života. Jde o myšlenku zpomalit a intenzivněji
prožívat každý okamžik našeho života. Prostě dělat
věci pomaleji, smysluplněji a s větší radostí.
Zajímavé je, že vše vzniklo právě u jídla. S myšlenkou
„slow food“ neboli „pomalého jídla“ přišel Carlo
Petroni v Itálii jako s protikladem ke stylu fastfoodu.
Jeho cílem byl návrat k tomu, vážit si kultury stolování
a vychutnávat si místní produkty.
Přejeme, ať si tuto kapitolu i vaši víkendovou snídani,
která jí třeba bude inspirovaná, pěkně pomalu
vychutnáte.

Foto: Petra Novotná
Foodstyling: Petra Novotná
Text: Bára Mosorjaková Nosková, Naďa Fidrmucová
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FRENCH PRESS
Skvělá káva
po ránu
2

porce

Pro přípravu kávy použijte měkkou
nebo filtrovanou vodu.

10
min

VEGAN

SUROVINY:
10 g kávy Brazílie Albert Excellent
800 ml vody

POSTUP:
1. Vodu přiveďte k varu a polovinu množství
vlijte do french pressu, aby se prohřál.
Obsah vylijte a vsypte mletou kávu. Přelijte
vodou zchladlou na 90 °C, a to pouze do
výše kávy, nechte 2 minuty napařit.

3-4

minuty

2. Poté dolijte zbývající vodu, přiklopte
pokličkou, ale nestlačujte píst. Nechte
odstát 3–4 minuty. Poté píst stlačte a kávu
ihned podávejte.
CO JE FRENCH PRESS:
French press je konvička na přípravu kávy,
která pomocí pístu s filtrem umožňuje
oddělit vytvořený nápoj od kávové sedliny,
tedy lógru. Připravíte si tak doma skvělou
kávu i bez drahého kávovaru.

BRAZÍLIE
ALBERT EXCELLENT
Ta pravá káva
do french pressu.
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NENÍ VEJCE JAKO VEJCE
Jak je máte rádi vy?
Víkend je ideální příležitost na to, udělat si čas a dopřát si vajíčka
k snídani. Zde najdete návod, jak je připravit pro vaše ranní
spolustolovníky každému podle jeho gusta.

V obchodech Albert v České republice
jsme se zavázali přestat prodávat do
roku 2025 vejce z klecových chovů.
Spolupracujeme s dodavateli, abychom
přechod ještě urychlili.

0

Již nyní máme v nabídce pro naše zákazníky
celou škálu vajec včetně těch z podestýlky
(halového chovu), volného výběhu i v bio kvalitě.
Právě tyto druhy vajec se snažíme nabízet stále
více a spolupracujeme s dodavateli na zvýšení
dostupnosti, protože mezi zákazníky se tato vejce
stávají populárnějšími.

1

2

Podobná jako vejce vejci?

PRVNÍ ČÍSLICE ZNAČÍ, Z JAKÉHO CHOVU
VEJCE POCHÁZÍ:

Každé vejce, které koupíte, musí být
označeno údaji na skořápce,
ze kterých snadno poznáte, o jaké
vejce se jedná.

0
1
2
3

vejce nosnic v ekologickém zemědělství
vejce nosnic ve volném výběhu
vejce nosnic v halách (na podestýlce)

3

Dále najdete zemi chovu dvoupísmenným
kódem, tedy vejce pocházející například
z České republiky mají značení CZ, německá
vejce DE, lotyšská zase LV.
Následuje 4místný kód, pokud vás zajímá
konkrétní chov, ze kterého vajíčko pochází.

vejce nosnic v klecích

A jak je máte ádi vy?
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MÍCHANÁ VEJCE

ZTRACENÉ VEJCE

SÁZENÁ VEJCE (VOLSKÉ OKO)

Udělat je správně, aby nebyla přesušená, je
kuchařské umění. Základem je vejce promíchat jen
lehce, aby se úplně nespojil bílek se žloutkem,
a připravovat je na nepřilnavé pánvi na másle, které
zjemní chuť, pokud ho přidáváte i v průběhu.

Zaručený recept na přípravu ztraceného
vejce najdete v únorovém čísle Albert
magazínu.

Pokud chcete, aby ztuhl i žloutek,
pánev přiklopte pokličkou nebo
sázené vejce opečte i z druhé
strany.

BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

JE LIBO VEJCE
ve skořápce?
Proč vejce vložit do vroucí
vody? Protože snadněji
stanoveným časem vaření
ohlídáte, jak přesně budou
vejce uvařená. Nechte je také
před vařením ohřát
na pokojovou teplotu.

Natvrdo, nahniličko, naměkko.
Slyšeli jsme to už tolikrát, ale
ne vždy se to povede. Zkuste
následující návod.

ZÁKLADNÍ POSTUP:
Do kastrůlku nalijte tolik vody, aby zcela
zakryla vejce. Vodu přiveďte k varu. Teprve
potom přidejte opatrně vejce a vařte dle
doporučené doby.

Nameˇkko

5

minut

Nahnilicˇko

7

minut

Natv do

9

minut
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SUROVINY:
4 croissanty
4 plátky slaniny
4 vejce
sůl, pepř
2 avokáda
2 rajčata
2 hrsti baby špenátu
4 plátky sýra čedar

PLNĚNÝ
CROISSANT
se sázeným vejcem
4

porce

POSTUP:
1. Croissanty podélně rozřízněte a vložte na 5 minut do trouby
vyhřáté na 90 °C nebo nahřejte v mikrovlnné troubě.
2. Na pánvi nasucho opražte slaninu a nechte na ubrousku
odsát přebytečný tuk. Ve stejné pánvi opečte sázená vejce,
osolte, opepřete.
3. Avokáda rozpulte, odstraňte pecku a lžící vyloupněte dužinu
ze slupky. Spolu s rajčaty nakrájejte na plátky.
4. Croissanty vyložte listy špenátu, kolečky rajčete, sýrem, plátky
avokáda, vejcem a slaninou. Přiklopte vrchní částí croissantu
a ihned podávejte.

10
min

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:
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Vafle budou lepší, když necháte
těsto alespoň 20 minut odpočinout.
Můžete si ho připravit i večer a přes
noc nechat odležet v lednici.

NEDĚLNÍ VAFLE
s karamelem
6

porcí

20
min

VEGET

SUROVINY:
4 vejce
2 hrnky plnotučného mléka
20 ml slunečnicového oleje
200 g polohrubé mouky
sůl
40 g vanilkového cukru
2 lžičky prášku do pečiva

250 g třtinového cukru
10 g másla
100 ml smetany ke šlehání (33%)
180 ml zakysané smetany
100 g jahod
80 g malin
80 g borůvek

POSTUP:
stálého míchání přilévejte
1. Ve větší míse rozšlehejte vejce
Bramborový
salát spotřebujte
dříve
smetanu do zhoustnutí.
s mlékem a 3 lžičkami oleje.
nežli
klasický
s nakládanou okurkou.
Odstavte a přelijte do misky.
V druhé
míse promíchejte
3. Rozehřejte
mouku, sůl,
vanilkový
cukr
Čerstvá
okurka
totiž
postupně
pustí vaflovač
a plotýnky potřete pomocí
a prášek
do pečiva. Postupně
hodně
šťávy.
metličky trochou oleje. Vlijte
zašlehejte suchou směs do
těsto tak, aby se nevylévalo,
mokré, až vznikne řídké těsto.
uzavřete a pečte dozlatova.
2. Připravte karamel. Ve větší
4. Hotové vafle podávejte se lžící
pánvi nechte rozpustit cukr.
zakysané smetany, ovocem
Jakmile začne karamelizovat,
a přelité karamelem.
vmíchejte máslo. Poté za
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Při práci s řepou používejte
rukavice, vyhnete
se zabarvení rukou.

1

2

3
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RANNÍ FRESH
nastartuje tělo
4x

150 ml

5

min

VEGAN

SUROVINY:
3 pomeranče
2 červené řepy
2cm kousek zázvoru

3 mrkve
4 stonky řapíkatého celeru
1 zelené jablko

POSTUP:
1. Pomeranče, řepy a zázvor
oloupejte, mrkev, řapíkatý
celer a jablko dobře omyjte.
Z řapíkatého celeru odkrojte
listnaté vršky na ozdobu.

SUROVINY:
1

1 grep
2 pomeranče
2 krajíce slunečnicového
kváskového chleba
125 g čerstvého kozího
sýra
10 g dýňových semínek
2

4 plátky žitného chleba
160 g žervé
20 g arašídového másla
2 banány
2 lžíce slunečnicových
semínek
2 lžičky lněných semínek
½ hrsti čerstvé máty
2 lžičky chia semínek
3

2 kiwi
½ granátového jablka
4 plátky žitného chleba
Nature’s Promise
1 lžíce medu
2 lžičky máku

2. Vše postupně v odšťavňovači
odšťavněte.
3. Promíchejte, rozlijte do
sklenic, ozdobte stonkem
řapíkatého celeru a ihned
podávejte.

CHLEBÍČKY NASLADKO
na tři způsoby
12

kusů

15

min

VEGET

POSTUP:
1. Grep a pomeranče oloupejte, nakrájejte na
půlkolečka a dejte stranou. V topinkovači nebo
nasucho na pánvi opečte krajíce kváskového
chleba, následně opražte i dýňová semínka. Topinky
namažte sýrem, ozdobte citrusy, semínky
a podávejte.
2. Na banánový toast opečte žitné chleby v topinkovači.
Promíchejte 80 g žervé a 15 g arašídového másla.
Oloupané banány pokrájejte na tenká kolečka.
Toasty namažte arašídovým žervé, ozdobte
plátky banánu, arašídovým máslem, posypte
slunečnicovými a lněnými semínky. Nakonec přidejte
pár lístků máty.
3. Oloupaná kiwi pokrájejte na kolečka. Z granátového
jablka lžící vyloupněte semínka a odstraňte z nich bílé
slupky. Krajíčky chleba namažte žervé promíchaným
s medem, ozdobte plátky kiwi, granátovým jablkem
a nemletým mákem.
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KIWI PUDINK
z tapiokových perel
4

porce

15

min

+

namáčení
přes noc

BEZ
lepku

SUROVINY:
130 g tapiokových perel
400 ml vody
400 ml kokosového mléka
30 g kokosového cukru
sůl
15 g strouhaného kokosu
4 kiwi
4 lžíce arašídového másla
2 hrsti nesolených arašídů
40 g borůvek
40 g ostružin
1 hrst čerstvé máty

POSTUP:
1. Tapiokové perly propláchněte,
namočte do studené vody
a nechte přes noc odležet.
2. V kastrůlku rozehřejte
kokosové mléko s namočenými
tapiokovými perlami, cukrem
a špetkou soli. Za stálého
míchání povařte pár minut do
zhoustnutí. Přisypte kokos,
zamíchejte a dejte pudink
stranou.
3. Oloupejte 3 kiwi a rozmixujte je
s polovinou pudinku. Zbývající
kiwi oloupejte a nakrájejte na
kolečka.
4. Do připravených sklenic
postupně vložte 2 lžíce bílého
pudinku, na stěnu přiložte
plátky kiwi, přilijte zelený pudink
a dovršte bílým pudinkem.
Nakonec ozdobte arašídovým
máslem, nasekanými arašídy,
ovocem a lístky máty.
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1

OVESNÁ KAŠE
4

porce

15

min

POSTUP:
1. Mražené ovoce vsypte do
kastrůlku spolu s kokosovým
cukrem a citronovou šťávou. Na
mírném ohni vařte 10 minut.
2. Mléko se špetkou soli a 4 lžícemi
agávového sirupu přiveďte těsně
pod bod varu. Vsypte vločky

VEGET

SUROVINY:
150 g mražené směsi s lesním
ovocem
2 lžíce kokosového cukru
1 lžíce citronové šťávy
500 ml plnotučného mléka

sůl
8 lžic agávového sirupu
400 g ovesných vloček
40 g borůvek
4 lžíce mandlí, plátky
½ hrsti čerstvé máty

a za stálého míchání povařte
4 minuty. Rozlijte do
připravených misek.
3. Kaši přelijte 2 lžícemi ovocné
omáčky, lžící sirupu, posypte
borůvkami a mandlemi.
Dozdobte lístkem máty.

1

Posnídejte
vtipnou kaši
2x jinak

Kaši můžete zdobit
libovolnými druhy
semínek, ořechů
nebo ovoce.
2

4

porce

2

POHANKOVÁ KAŠE
s hruškou
SUROVINY:
10 g slunečnicových
semínek
10 g dýňových semínek
10 g mandlí, plátky

400 ml polotučného
mléka
sůl
350 g pohankových
vloček
2 hrušky

5 g másla
4 lžíce řeckého jogurtu
4 lžíce rybízové
marmelády
4 lžíce medu

15

min

POSTUP:
1. Semínka a mandle společně nasucho opražte
v pánvi. Dejte stranou.
2. V kastrůlku přiveďte těsně pod bod varu mléko
se špetkou soli. Přisypte vločky a jednu nahrubo
nastrouhanou hrušku. Za občasného míchání
vařte 5 minut. Druhou hrušku rozkrájejte na
čtvrtiny, zbavte jádřince a na másle opečte
dozlatova.
3. Pohankovou kaši rozlijte do připravených misek,
ozdobte lžící jogurtu, marmelády, semínky,
kouskem hrušky a přelijte lžící medu.

BEZ
lepku
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CITRONOVÉ
BÁBOVIČKY
s levandulí
16

kusů

Pokud doma
máte ze
zahrádky
nasušenou
levanduli,
ozdobte
bábovičky
jejími kvítky.

40
min

+1

hod na
chlazení

SUROVINY:
10 g másla
10 g polohrubé mouky
180 ml slunečnicového
oleje
2 vejce
3 citrony

VEGET

280 g řeckého jogurtu
385 g cukru krystalu
300 g hladké mouky
½ prášku do pečiva
100 g moučkového cukru
2 lžičky vroucí vody

POSTUP:
1. Formu na bábovičky vymažte máslem a vysypte
polohrubou moukou.
2. Ve větší míse rozmíchejte olej, vejce, 1 lžíci
nastrouhané citronové kůry, šťávu z 2 a půl
citronu, jogurt a cukr. Vsypte hladkou mouku,
prášek do pečiva a míchejte dohladka. Rozlijte do
bábovkových formiček, asi 1 cm pod okraj. Pečte
25 minut v předehřáté troubě na 160 °C.
3. Po upečení nechte 5 minut odpočinout.
4. Moučkový cukr se lžičkou citronové šťávy a vroucí
vodou vyšlehejte na polevu. Bábovičky vyklepněte
z formy a ihned je polevou přelijte.
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BANÁNOVÉ LÍVANCE
s ovesnými vločkami
10

kusů

20
min

VEGET

SUROVINY:
4 banány
60 g jemných ovesných vloček
6 vajec
sůl
1 lžička skořice
1 lžička kypřicího prášku
100 g másla

180 g zakysané smetany
40 g borůvek
4 lžičky chia semínek
10 g mandlí
10 g mandlí, plátky
½ hrsti čerstvé máty
100 ml javorového sirupu

POSTUP:
1. Tři banány rozmixujte s ovesnými vločkami a 2 vejci dohladka.
Přelijte do mísy, vlijte zbylá rozšlehaná vejce, vsypte špetku
soli, skořici, kypřicí prášek a rozmíchejte.
2. Na rozehřátou pánev vložte máslo a zvolna na ní smažte
lívance dozlatova z obou stran. Během pečení průběžně
přidávejte kousek másla, aby se těsto nepřilepovalo.
3. Hotové lívance podávejte zdobené smetanou, banánem,
borůvkami, chia semínky, ořechy, mátou a přelijte javorovým
sirupem.

SUROVINY:
2 hrušky
50 g vlašských ořechů
2 lžíce jablečného octa
1 lžička medu

čerstvě mletý pepř
50 g balkánského sýra
2 čekanky
4 snítky čerstvého
tymiánu

POSTUP:
1. Hrušky omyjte a nakrájejte na kostičky. Smíchejte
s nahrubo nasekanými vlašskými ořechy, jablečným
octem, medem, pepřem a nadrobeným balkánským
sýrem.
2. Čekanku rozeberte na jednotlivé listy. Každý naplňte
připravenou směsí a ozdobte čerstvým tymiánem.
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ALBERTJSTE
JSTEVY
VY
ALBERT

FOTOVÝZVA:

SDÍLEJ SVOJI
SNÍDANI

VYHRAJ 3× 1 000 Kč
Nejlepší fotografie zaslané do 14. 1. 2020
se objeví v únorovém čísle.

JAK SOUTĚŽIT?
• Inspirujte se kterýmkoli snídaňovým
receptem z aktuálního čísla Albert
magazínu.
• Připravte svoji vlastní snídani a vyfoťte ji.
• S
 dílejte fotku na Instagramu
s #albertsnidane a označte
@albertceskarepublika nebo nám ji pošlete
e-mailem či do schránky redakce.
• T
 ři nejlepší inspirace získají
výhru 1 000 Kč.

Redakce Albert magazínu:
Podkovářská 2, Praha 9, 190 00, albertmagazin@albert.cz
Podrobná pravidla magazínové výzvy a informace o zpracování osobních údajů
naleznete na www.albert.cz/souteze
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výhra utěže!
so
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ALBERT BAVÍ

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

LEDNOVÁ
porce luštění

Víkendové ráno se snídaní do
postele a porcí luštění navíc
bude zkrátka dokonalé. Můžete
vyhrát poukázku na nákup v síti
prodejen Albert v hodnotě 300 Kč.

Jak se zapojit?
Vyluštěte lednovou křížovku a tajenku zašlete do 17. 1. 2020
na adresu redakce Albert magazínu: Podkovářská 2, Praha 9,
190 00. Nebo tajenku vyplňte přímo do formuláře na webu
www.albert.cz/tajenka. Výherce křížovky z čísla 12/2019:
Danuška Foltýnová, Kopřivnice
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KROK

ZA KROKEM

POLÉVKA
je grunt
Nový rok přináší i zbrusu
novou kapitolu ve vašem
Albert magazínu.
Krok za krokem vás
provede základními
kuchařskými postupy, tipy
a triky. Příprava vývaru není
složitá, ale potřebuje čas.
Skvěle při tom zužitkujete
suroviny, které vám zbyly
v kuchyni. Uvařte si ho na
zimní měsíce do zásoby.

hoveˇ í výva
46

Místo vyvařené zeleniny použijte
do polévky raději čerstvou.

KROK

ZA KROKEM

Hoveˇ í
výva
6

porcí

40
min

1
+3

hod
táhnutí

BEZ

Zeleninu
důkladně
omyjte, ale
neloupejte. Na
cibuli nechte
1 vrstvu zlaté
slupky. Celer
nakrájejte na
větší kusy,
ostatní zeleninu
nechte v celku.

lepku

SUROVINY:
500 g hovězího masa
na polévku Albert
50 g cibule
200 g celeru
150 g mrkve
100 g petržele
2 stroužky česneku
Nature’s Promise Bio
2 stonky řapíkatého
celeru
2 litry vody
1 bobkový list
8 kuliček nového koření
10 kuliček pepře

2

Zeleninu a maso vložte do
pekáče. Pečte 20 minut
v troubě vyhřáté na 180 °C.

4
Zalijte vodou,
přisypte koření
a přiveďte
k varu. Poté
ztlumte plamen
na velmi nízký
stupeň
a nechte mírně
probublávat
alespoň
3 hodiny. Občas
posbírejte pěnu
z povrchu.

3
Vše přesuňte do
velkého hrnce.

6

5
Obsah hrnce
přeceďte přes
jemný cedník,
abyste získali
čistý vývar.
Maso rozeberte, můžete
ho použít
například do
polévky.

Hotový vývar,
který ihned
nespotřebujete,
vlijte do silikonových forem
na led a zamrazte. Vydrží
vám 3 měsíce.
Pokud vývar
zavaříte do
sklenic, můžete
ho používat až
jeden rok.
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KROK

ZA KROKEM

Ku ˇecí výva
6

porcí

40
min

SUROVINY:
600g kuřecí půlka s kostí a kůží
Nature’s Promise Bio
50 g cibule Nature’s Promise Bio
200 g celeru
150 g mrkve
100 g petržele

+1

hod
táhnutí

lepku

1 stroužek česneku Nature’s
Promise Bio
2 stonky řapíkatého celeru
2 litry vody
1 bobkový list
8 kuliček nového koření
10 kuliček pepře

Postup přípravy kuřecího vývaru je
v podstatě stejný jako u receptu na
hovězí vývar. Předpečením masa
a zeleniny docílíte intenzivnější chuti,
není ale nezbytně nutné. Kuřecí
vývar nechte táhnout minimálně
hodinu, i tady ale platí, že déle je lépe.
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BEZ

Nechte klidně probublávat i přes
noc. Chuť vývaru ovlivní poměr
masa a zeleniny, které použijete.
Můžete si tedy zvolit, zda přidáte
více masa, a získáte tak silný
masový vývar, nebo naopak
použijete více zeleniny.

W W W . V I N I C O L A . C Z

KOLEM SVĚTA

OCHUTNEJTE
SPECIALITY
z východu
Evropy
Rusko, Ukrajina a další státy na
východ znají každoroční tuhé
zimy, tak proč nezkusit jejich
recepty a nezahřát se v lednu
specialitami místní kuchyně.

DOMÁCÍ CHLÉB
z Ukrajiny
8

porcí

55
min

+9

hod
odležení

SUROVINY:
225 ml teplé vody
1 lžička cukru krystalu
2 ¼ lžičky sušeného
droždí
390 g chlebové mouky
Nature’s Promise
4 lžičky soli
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VEGET

4 lžíce
slunečnicového oleje
1 vejce
4 stroužky česneku
½ hrsti hladkolisté
petrželky
3 lžičky hrubozrnné
soli

POSTUP:
1. D
 o mísy vlijte vlažnou vodu, vsypte cukr
a droždí, lehce promíchejte a nechte
10 minut odstát. Přimíchejte 250 g
mouky, zakryjte fólií a nechte v lednici
odležet přes noc.
2. P
 řimíchejte zbylou mouku, sůl a na
pomoučněné ploše vypracujte těsto.
3. K
 ulatou pečicí formu vymažte lžící
oleje. Těsto rozdělte na 8 stejných dílů.

Z každého vytvořte kouli a vyskládejte
je do formy. Zakryjte utěrkou a nechte
odpočívat při pokojové teplotě 1 hodinu.
4. V
 ykynuté bochánky potřete rozkvedlaným
vejcem a pečte 25 minut v troubě na 220 °C.
5. V
 malé misce promíchejte zbylý olej,
rozmělněný česnek, nadrobno pokrájenou
petrželku a hrubozrnnou sůl.
6. P
 o vyjmutí z trouby ihned potřete olejovou
směsí a nechte vychladnout.

KOLEM SVĚTA

Existuje celá řada
variant této
polévky.
Můžete přidat
také vepřové
nebo jehněčí
maso.

Foodstyling: Bára Mosorjaková Nosková, Tomáš Babinec
Fotografie: Tomáš Babinec
Text: Bára Mosorjaková Nosková

BORŠČ
na zahřátí
6

porcí

40
min

SUROVINY:
320 g hovězí pečeně
sous-vide Albert Excellent
150 g červené řepy
3 střední brambory
2 střední mrkve
½ cibule
2 stroužky česneku
½ červeného zelí
2 l hovězího vývaru
2 lžíce slunečnicového oleje
1 bobkový list
4 lžíce rajčatového pyré
sůl, pepř
1 citron
6 lžic zakysané smetany
1 hrst čerstvého kopru

POSTUP:
1. M
 aso vyjměte z obalu a natrhejte
pomocí vidliček. Oloupanou řepu
a brambory nakrájejte na kostky,
očištěnou mrkev nastrouhejte
nahrubo, oloupanou cibuli
nakrájejte najemno, česnek
rozmělněte a zelí nakrouhejte na
nudličky.
2. V
 polévkovém hrnci přiveďte
k varu vývar spolu s masem,
řepou, bramborami a zelím. Na
mírném ohni vařte 15 minut.
V hlubší pánvi rozehřejte
olej a restujte na něm cibuli
a bobkový list 10 minut. Přisypte
mrkev s česnekem a opékejte
dalších 5 minut. Hotové přidejte
k polévce, vlijte pyré a dalších
5 minut vařte. Nakonec osolte,
opepřete, dochuťte citronovou
šťávou.
3. P
 odávejte se zakysanou
smetanou a nasekaným koprem.
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KOLEM SVĚTA

PELMENĚ
se zakysanou
smetanou
6

porcí

40
min

SUROVINY:
190 g hladké mouky
160 g polohrubé mouky
2 vejce
sůl
110 ml vody
300 g mletého vepřového masa
pepř
4 stroužky česneku
1 cibule
50 g másla
180 g zakysané smetany
1 hrst čerstvého kopru
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POSTUP:
1. V
 míse promíchejte 160 g hladké a 160 g
polohrubé mouky. Přidejte vejce, lžičku soli
a 100 ml vody. Vypracujte tužší nelepivé těsto
a vložte do lednice.
2. N
 a náplň do druhé mísy vložte maso, osolte,
opepřete, přidejte prolisovaný česnek
a nadrobno nakrájenou cibuli. Propracujte
s 10 ml ledové vody.
3. N
 a válu posypaném hladkou moukou vyválejte
tenký plát z poloviny těsta. Vykrajujte z něj
kolečka o průměru 6 cm. Na každé kolečko
vložte lžičku náplně, po obvodu těsto navlhčete
vodou a složte kolečko napůl. Okraje pevně
přitiskněte a oba cípy spojte k sobě. Stejně
pracujte i s druhou polovinou těsta.

4. P
 elmeně vkládejte do vroucí osolené vody
a vařte 10 minut. Sceďte, přidejte máslo,
promíchejte a ihned podávejte se zakysanou
smetanou, čerstvě mletým pepřem
a nasekaným koprem.

KOLEM SVĚTA

ZELNÉ PIROŽKY
s vejcem
22

kusů

85
min

+105
min
kynutí

SUROVINY:
700 g hladké mouky
115 g zakysané smetany
60 g másla
100 ml teplé vody
7 vajec
25 g cukru

VEGET

2 lžíce instantního droždí
sůl
½ bílého zelí
1 lžíce olivového oleje
1 cibule
½ hrsti kopru
pepř

POSTUP:
1. V míse vypracujte hladké těsto z mouky, smetany, másla,
vody, 2 vajec, cukru a droždí. Nechte 90 minut kynout.
2. Uvařte 4 vejce natvrdo. V hrnci přiveďte vodu k varu a osolte.
Vsypte na nudličky nastrouhané zelí, promíchejte a odstavte.
Po 5 minutách sceďte a nechte okapat. Na olivovém oleji
opečte najemno nakrájenou cibuli dosklovata a nechte
vychladnout. Přimíchejte k zelí spolu s nasekaným koprem
a vařenými vejci. Osolte, opepřete.
3. Z těsta vytvořte váleček o průměru 5 cm a rozkrájejte na
3cm dílky. Z každého udělejte placku a naplňte 2 lžícemi
zelné náplně. Okraje těsta navlhčete vodou, přeložte napůl
a důkladně spojte. Vytvarujte do podlouhlého bochánku.
4. Vyskládejte na plech s pečicím papírem a nechte 15 minut
odležet. Potřete vyšlehaným vejcem a pečte v troubě na
190 °C 25 minut.

PERNÍČKY
s cukrovou polevou
20

kusů

SUROVINY:
600 g hladké mouky
200 ml medu
250 g másla
2 vejce
1 lžíce rumu

45
min

VEGET

30 g zakysané smetany
1 lžička perníkového koření
200 g moučkového cukru
½ lžičky citronové šťávy
1 lžička mleté skořice

POSTUP:
1. Ve větší míse promíchejte mouku, tekutý med, máslo, 1 vejce, rum,
smetanu a koření. Vypracujte hladké těsto.
2. Těsto vyválejte na váleček o průměru 3 cm a nakrájejte na dílky,
ze kterých vytvořte kuličky o velikosti vlašského ořechu. Vyskládejte
na plech s pečicím papírem a pečte 15 minut v troubě předehřáté
na 180 °C.
3. V menší misce vyšlehejte bílek, cukr a citronovou šťávu. Po vytažení
z trouby potřete perníčky cukrovou polevou, posypte skořicí přes
malé sítko a nechte vychladnout.
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ZDRAVÁ 5

BATÁTOVÉ BROWNIE
plné energie

SVAČINY
SE ZDRAVOU 5
Svačina patří mezi 5 základních jídel a je velmi důležitou
součástí našeho jídelníčku. Správná svačina pomáhá
k doplnění energie, zlepšuje soustředění i pozornost
dětí, a navíc pomáhá v prevenci proti vzniku obezity.
Je ideální, když se děti podílejí na společné přípravě.

20
ks

40
min

SUROVINY:
400 g batátů
250 g arašídového másla
150 g holandského kakaa
60 ml javorového sirupu

sůl
150 ml kokosového oleje
190 g hořké čokolády (60%)
1 hrst čerstvého ovoce

POSTUP:
1. Oloupané batáty pokrájejte na
kostky o hraně cca 3 cm a uvařte ve
vodě doměkka, zhruba 15 minut.
Sceďte a rozmačkejte na kaši.
Nechte vychladnout.
2. Troubu předehřejte na 180 °C.
Hlubší plech vyložte pečicím
papírem.
3. Ve větší míse smíchejte batátovou
kaši, arašídové máslo, kakao,
javorový sirup a špetku soli

v kompaktní, hutnou, ale
roztíratelnou hmotu. Pomocí
stěrky vlijte na plech a uhlaďte do
rovnoměrné vrstvy. Pečte 13 minut.
4. V kastrůlku na mírném ohni
rozehřejte olej a hořkou čokoládu
a dobře rozmíchejte. Vlijte na
upečené těsto a nechte vychladnout.
Hotové brownie krájejte na kostky
a zabalte školákovi do krabičky spolu
s čerstvým ovocem, které má rád.

VEGET

My ze Zdravé 5 společně s dětmi připravujeme
pravidelně svačiny i v rámci našich výukových
programů, které si může každá škola nebo školka
ZDARMA objednat na www.zdrava5.cz.
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Více informací o sběratelské kampani
zjistíte na www.albert.cz/ohleduplne
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MASO MĚSÍCE

OCHUTNEJTE
KRŮTÍ PRSA
3× jinak
Máte rádi krůtu a dopřáváte si
ji na talíři často? Děláte dobře,
protože má nízký obsah tuku,
vysoký podíl bílkovin a je lehce
stravitelná.

KRŮTÍ MASO
Z RODINNÉ FARMY ZELENKA
Krůtí maso, které vám přinášíme
v prodejnách Albert pod značkou
Česká chuť.
Spokojenost je zde zaručena:
•R
 odinná firma se již více než 20 let
zabývá chovem krůt.
•D
 íky specializaci a investicím do
moderních technologií se řadí mezi
nejvýznamnější dodavatele krůtího
masa nejen v rámci Česka.
•Z
 ajišťuje kvalitní výkrm krůt, což je
základ pro výbornou chuť masa.
•O
 právněně se o krůtím mase říká,
že obsahuje devatero druhů.

Ochutnejte k utí
maso Albe tu:
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KRŮTÍ PRSNÍ ŘÍZEK
ČESKÁ CHUŤ

KRŮTÍ PRSNÍ ŘÍZEK – PLÁTKY
ČESKÁ CHUŤ

MASO MĚSÍCE

KRŮTÍ SALÁT
s asijským nádechem
SUROVINY:
300 g krůtích prsních
řízků Česká chuť
sůl
4 lžíce sezamového
oleje

2 jarní cibulky
2 mrkve
1 salátová okurka
1 mango
100 g kousků
kokosu Fresh Bistro

4

porce

30
min

BEZ
lepku

2 hrsti máty
3 lžíce sweet chilli
omáčky
1 limetka
čerstvě mletý pepř

POSTUP:
1. Očištěné krůtí maso osolte a opečte na pánvi
v sezamovém oleji z obou stran dozlatova
a pak pečte 15 minut v troubě na 180 °C. Po
vychladnutí natrhejte vidličkami na kousky.
2. Dobře omyté cibulky nakrájejte na šikmé
proužky, oloupanou mrkev na nudličky,
okurku pomocí škrabky na široké nudle,
oloupané mango na tenké plátky.

3. Vše vložte do větší mísy a promíchejte
s kokosem nakrájeným na tenké plátky, částí
máty pokrájené na nudličky, chilli omáčkou
a limetkovou šťávou.
4. Rozdělte do talířů a zasypte trhaným krůtím
masem, pepřem a zbylou nasekanou mátou.

K přípravě salátů
se skvěle hodí také
stehenní krůtí
řízky, jejichž maso
je krásně šťavnaté.
57

MASO MĚSÍCE

CORDON BLEU
Francouzský řízek
4

porce

45
min

Název pochází z 19. století
a znamená „modrá stuha“.
Byla udělována jako ocenění
významným osobnostem,
a protože se skládala z několika
vrstev, dostala po ní jméno i tato
pochoutka.

SUROVINY:
3 batáty
3 brambory typu C
sůl
25 g másla
170 ml plnotučného
mléka
600 g krůtích prsních
řízků Česká chuť
100 g vepřové šunky

100 g sýra eidam
45%, plátky
100 g hladké mouky
2 vejce
200 g strouhanky
80 ml slunečnicového
oleje
225 ml tatarské
omáčky
½ hrsti pažitky

POSTUP:
1. Oloupané batáty i brambory pokrájejte na
kousky a vařte v osolené vodě 15 minut.
Sceďte. K bramborám přidejte máslo,
150 ml ohřátého mléka a vše vyšlehejte
do hladkého pyré.
2. Maso rozkrájejte na plátky. Každý z nich
postupně překryjte kouskem potravinové
fólie a hladkou stranou paličky naklepejte.
Osolte a vyskládejte plátky šunky a sýra.
Plátky přeložte napůl náplní dovnitř
a okraje pořádně přimáčkněte. Vzniklé
kapsy obalujte postupně v mouce, pak
rozšlehaných vejcích a ve strouhance.
3. Rozehřejte hlubokou pánev na středním
plameni. Rozpalte olej a smažte řízky
zhruba 5 minut z každé strany.
4. V misce promíchejte tatarskou omáčku
se zbylým mlékem a 2 lžícemi nasekané
pažitky.
5. Řízky podávejte s pyré posypaným
pažitkou a tatarskou omáčkou.
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MASO MĚSÍCE

PROVENSÁLSKÉ
PLÁTKY
zapečené
s mozzarellou
4

porce

60
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
1 lilek
sůl
8 plátků krůtích prsních řízků Česká chuť
pepř
100 ml olivového oleje
325 g mozzarelly
400 g loupaných krájených rajčat
4 stroužky česneku
2 lžičky sušeného oregana
100 g sušené šunky
4 listy kapusty

POSTUP:
1. Omytý lilek rozkrájejte na 5mm plátky
a osolte. Nechte na ubrousku odsát
přebytečnou vodu.
2. Maso osolte a opepřete. Dno pekáče vytřete
olejem a vyskládejte 4 plátky masa.
3. Na každý plátek poklaďte na kolečka
pokrájenou mozzarellu, po dvou lžících
rajčat, plátek lilku, potřete rozmělněným
česnekem, osolte, opepřete, posypte
oreganem, překryjte plátkem šunky, listem
kapusty, mozzarellou a nakonec zakryjte
dalším plátkem masa. Zpevněte párátky
a zakapejte zbylým olejem.
4. Zakryté pečte 30 minut v troubě předehřáté
na 180 °C. Odkryjte a dopékejte 15 minut
dozlatova.

Lilek můžete zaměnit za jakoukoli
oblíbenou zeleninu.
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OCHUTNEJTE
S NÁMI

4

porce

60
min

BEZ
lepku

KRŮTÍ ZÁVITKY
s tvarůžky
a čočkovým
salátem

POSTUP:
1. Krůtí prsa nakrájejte na 4 plátky, každý vložte pod kus
potravinářské fólie a hladkou stranou paličky na maso
rozklepejte. Tvarůžky nakrájejte na plátky. Na rozklepané
maso položte plátek šunky, tvarůžek, zaviňte a spojte
párátkem.
2. Závitky potřete 2 lžícemi olivového oleje, osolte, opepřete,
prudce opečte na pánvi, vložte do pekáče a pečte
30 minut v troubě předehřáté na 180 °C.
3. Čočku uvařte dle návodu na obalu.
4. Batáty oloupejte, nakrájejte na tenké hranolky a vložte do
osolené vroucí vody. Vařte pod pokličkou 8 minut, sceďte
a vložte do jedné mísy s uvařenou čočkou.
5. Oloupanou cibuli a celer nakrájejte na tenké proužky
a česnek nasekejte na velmi drobno.
6. Na dresink smíchejte zbylý olej, ocet, dijonskou hořčici
a med. Zeleninu přidejte k čočkové směsi, promíchejte
s dresinkem a podávejte s upečenými závitky.
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/ advertorial

SUROVINY:
600 g krůtích prsních řízků
126 g Olomouckých tvarůžků
4 plátky bezlepkové šunky
4 lžíce olivového oleje
sůl, pepř
100 g černé čočky beluga
1 batát
1 červená cibule
2 stonky řapíkatého celeru
1 stroužek česneku
1 lžíce jablečného octa
1 lžíce dijonské hořčice
1 lžička medu

Spojení krůtího masa s Olomouckými tvarůžky
a čočkovým salátem je ukázkovou variantou
dietního jídelníčku, který na talíři krásně vypadá
a výborně chutná. Olomoucké tvarůžky mají
mimořádně nízký obsah tuku a přitom jsou
bohatým zdrojem bílkovin.
WWW.TVARUZKY.CZ

Vysočina

salám s tradicí

K dostání
ve vybraných
prodejnách Albert
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ZAČNI NOVÝ ROK

VÝZVOU

KUP

JAKOUKOLIV
ACTIVII

ZADEJ

BKP KÓD NA
WWW.ACTIVIA.CZ

VYHRÁVEJ

NUTRIČNÍ PLÁN NA MÍRU
PRO TVOJE LEPŠÍ JÁ

Soutěž trvá od 2. 1. do 16. 2. 2020. Info na www.activia.cz.

BEREŠ NOVOROČNÍ
PŘEDSEVZETÍ HOPEM S ALPRO?
DOBŘE DĚLÁŠ!
100×

50×

POUKAZ NA 1000 KČ
DO FOOTSHOP.CZ

BALÍČEK PRODUKŮ
ALPRO V HODNOTĚ
1000 KČ

1.KUP 2.ZADEJ BKP KÓD 3.VYHRAJ
JAKÉKOLIV PRODUKTY
ALPRO MINIMÁLNE
ZA 50 KČ.

Z ÚČTENKY NA
WWW.DANONE.CZ/AKTUALITY
/VSECHNY-NOVINKY.HTML.

JEDNU
Z BÁJEČNÝCH CEN.

OBRÁZKY JSOU POUZE ILUSTRAČNÍ. SOUŤEŽ PROBÍHÁ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V TERMÍNU OD 02. 01. 2020 DO 30. 01. 2020 VE VŠECH
PRODEJNÁCH ALBERT. CENOU V SOUTĚŽI JE 100× POUKÁZKA V HODNOTE 1000 KČ NA NÁKUP V OBCHODECH FOOTSHOP A 50× BALÍČEK
PRODUKTŮ ALPRO V HODNOTĚ 1000 KČ. VÍCE INFORMACÍ NALEZNEŠ NA STRÁNCE WWW.DANONE.CZ.

inzerce

CHUŤ, KTEROU
MÁŠ V SOBĚ
ZACHYŤTE KOUZLO TEPLÝCH DNŮ
I V ZIMĚ V ONDRÁŠOVCE KOKTEJLOVÉ

inzerce

Žaludek
Játra
Choroby
látkové
výměny
Žlučník

Slinivka
břišní
Dvanáctník

Tenké a tlusté střevo

Nastartuj
rano s BeBe

K dostání na vybraných prodejnách Albert.
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OBJEV RECEPTY NA WWW.MAGGI.CZ
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inzerce

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

VÝKON

VYŽADUJE PŘÍPRAVU
3 IN 1 BODY HAIR FACE HYDRATING SHOWER GEL
48H COOL & DRY ANTI-PERSPIRANT

VÝKON

VYŽADUJE PŘÍPRAVU
HYDRATING SHOWER MILK
48H COOL & CARE ANTI-PERSPIRANT

* K DOSTÁNÍ VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH

SLADKÁ TEČKA

TAJEMSTVÍ
SKOŘICE
provoní vaši kuchyni
Saháme po ní ve chvílích, kdy začnou
opadávat stromy, a naplno své kouzlo
rozvine v zimních měsících. Skořice! Koření,
které nás dokáže přirozeně rozehřát.
Zažehne náš vnitřní plamen a dodává
sladkým pokrmům až orientální nádech.

PEČENÉ BANÁNY
s arašídovou tortillou
4

porce

30
min

VEGET

SUROVINY:
½ lžíce medu
1 lžička mleté skořice
1 lžička třtinového
cukru

2 banány
4 pšeničné tortilly
30 g mandlí, plátky
2 lžíce arašídového
másla

POSTUP:
1. V misce smíchejte med, skořici a cukr. Na rozpálené
suché pánvi opečte mandlové plátky, hotové plátky
přesypte do misky. Banány podélně rozpulte
a potřete medovou směsí. Vložte na rozehřátou
pánev a z obou stran opečte.
2. Tortilly vložte na pečicí mřížku a opečte v troubě
předehřáté na 180 °C asi 3 minuty dokřupava. Ihned
po vyndání potřete tortilly arašídovým máslem
a nalámejte na větší kusy. Servírujte s ještě horkými
banány.
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ANÝZOVOSKOŘICOVÉ
KROKETKY

PEČENÉ BANÁNY
S ARAŠÍDOVOU TORTILLOU
Foodstyling: Adéla Srbová
Fotografie: Petra Novotná
Text: Adéla Srbová

SLADKÁ TEČKA

SMOOTHIE
s javorovým sirupem
2×

200 ml

SUROVINY:
100 g mandlí natural
400 ml kefírového mléka

10
min

+1

den
na namočení
mandlí

BEZ
lepku

2 lžičky mleté skořice
40 ml javorového sirupu

POSTUP:
1. Mandle ve slupce namočte
přes noc a poté sceďte. Vložte
je do misky spolu s kefírovým
mlékem a tyčovým mixérem
rozmixujte dohladka.

2. Směs vlijte přes cedník do
džbánku, přimíchejte skořici
a sirup. Krátce prošlehejte.
3. Podávejte ve vysokých
sklenicích.

JABLEČNÉ KROUŽKY
V TĚSTÍČKU
SKOŘICOVÍ ŠNEČCI
Z JEDNÉ FORMY
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SLADKÁ TEČKA

TAJEMSTVÍ
VOŇAVÉ SKOŘICE

Skořici znali Číňané už před 4 tisíci lety, ale rychle
provoněla celý svět. Její všestrannost z ní dělá jedno
z nejvíce milovaných koření. Používejte ji ve sladkých
i slaných jídlech a skvělá je také v horkých nápojích,
třeba ve svařáku nebo kakau.

+
MLETÁ DOCHUTÍ
SMOOTHIE nebo
pražené mandle.

+
RULIČKY SKOŘICE
vznikají sušením
kůry skořicovníku
na slunci.

+
V ASIJSKÉ KUCHYNI ji
použijte do masových
kořeněných směsí.

+
RÁNO JI PŘIDEJTE
DO SKLENICE VODY
s citronem, zrychluje
metabolismus.
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+
RYCHLOU SVAČINU si
připravíte z tvarohu,
skořice a medu.

SLADKÁ TEČKA

SKOŘICOVÍ
ŠNEČCI
z jedné formy
8

kusů

90
min

+2

hod
kynutí

SUROVINY:
15 g čerstvého droždí
225 ml plnotučného
mléka
315 g hladké mouky
½ lžičky mletého
kardamomu
¼ lžičky soli
110 g másla
130 g cukru krupice

VEGET

75 ml smetany ke
šlehání (30%)
vanilkového lusku
2 vejce
2 lžičky kukuřičného
škrobu
30 g pekanových
ořechů
2 lžíce vody

POSTUP:
1. Do mísy rozdrobte droždí, přelijte 190 ml vlažného
mléka (37 °C) a rozmíchejte. V druhé míse smíchejte
308 g prosáté mouky, kardamom a sůl. K droždí
přidejte 56 g másla a 53 g cukru, zamíchejte.
Postupně přimíchejte do mléka moučnou směs
a hněťte v robotu 10–15 minut, až je těsto lesklé,
nadýchané a nelepí. Mísu překryjte utěrkou
a nechte kynout na teplém místě 60–90 minut,
až se zdvojnásobí.
2. Na krém vlijte do rendlíku smetanu a zbylé mléko.
Z lusku stáhněte špičkou nože semínka a přidejte
do rendlíku semínka i lusk. Zahřejte těsně pod bod
varu a stáhněte z plotny. V misce smíchejte žloutek,
20 g cukru a škrob. Vaječnou směs přilijte do rendlíku
s horkou smetanou, vraťte na plotnu a vařte za
stálého míchání do zhoustnutí. Odstavte z plotny,
povrch krému zakryjte potravinářskou fólií a nechte
vychladnout.
3. Ořechy namelte nebo najemno rozmixujte. Přidejte
30 g cukru, vodu a po malých pulsech rozmixujte.
Vložte 40 g másla pokojové teploty, skořici, špetku soli
a znovu rozmixujte do hladké pasty.
4. Vykynuté těsto rozválejte na pomoučeném válu
na obdélník velký asi 36 × 18 cm. Těsto potřete
ořechovou pastou, zarolujte a nakrájejte na 8 kusů.
5. Zapékací formu o průměru 22 cm vymažte zbylým
máslem a vysypte cukrem. Vložte 8 šneků tak,
aby měli trochu místa. Překryjte utěrkou a nechte
40 minut kynout. Pak udělejte uprostřed každého
koncem vařečky otvor, naplňte krémem. Potřete
rozmíchaným vejcem a pečte ve vyhřáté troubě na
200 °C asi 30 minut.

Po 20 minutách
pečení zakryjte
formu alobalem,
aby povrch
šneků zůstal
zlatý a křupavý.
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SLADKÁ TEČKA

JABLEČNÉ
KROUŽKY
v těstíčku
6

porcí

30
min

+30

min
na smažení

VEGET

SUROVINY:
250 g hladké mouky
120 g cukru krupice
¼ lžičky prášku do pečiva
¼ lžičky soli
2½ lžičky mleté skořice
1 vejce
280 ml podmáslí
4 červená jablka
400 ml rostlinného oleje
200 g zakysané smetany
4 lžíce tmavé zavařeniny nebo povidel

POSTUP:
1. V misce smíchejte mouku, 40 g cukru,
prášek do pečiva, sůl a půl lžičky
skořice. V druhé misce vyšlehejte vejce
a podmáslí. V třetí misce si připravte
obalovací směs promícháním zbylého
cukru a skořice.
2. Omytá jablka zbavte jádřince
a nakrájejte na 1,5 cm široké kroužky.
Osušte v papírové utěrce.
3. V hrnci rozehřejte olej na vysokou
teplotu. Než se nahřeje, promíchejte
moučnou a vaječnou směs dohladka.
V těstíčku postupně namáčejte jablečné
kroužky a ihned je vkládejte do
rozpáleného oleje. Smažte dozlatova
z obou stran a odložte na talíř vyložený
papírovou utěrkou.
4. Teplé kroužky obalte ve skořicovém
cukru. Servírujte ozdobené zakysanou
smetanou a zavařeninou.
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SLADKÁ TEČKA

ANÝZOVOSKOŘICOVÉ
KROKETKY
30

kusů

60
min

VEGET

SUROVINY:
60 g másla
280 ml vody
½ lžičky soli
½ lžičky vanilkového
extraktu
1 celá skořice

½ lžičky anýzu
280 g hladké mouky
1 vejce
400 ml rostlinného
oleje
200 g cukru krupice
2 lžičky mleté skořice

POSTUP:
1. V širokém hrnci rozehřejte máslo,
přidejte vodu, sůl, vanilkový extrakt
a skořici. Přiveďte k varu, vyjměte
skořici a přidejte anýz. Odstavte
z plotny a za stálého míchání postupně
přisypte mouku. Pak vraťte na plotnu
a restujte 3–5 minut na mírném
plameni do hladké konzistence.

2. Hrnec s těstem překryjte
potravinářskou fólií a nechte 10 minut
zchladnout. Pak těsto přendejte do
mísy a vmíchejte vejce. Zpracujte na
hladké a lesklé těsto.
3. V hrnci rozehřejte olej na smažení.
Malou lžičkou vykrajujte z těsta
nepravidelné kuličky a smažte je ze
všech stran dozlatova.

4. Horké krokety ihned po vyjmutí z oleje
obalujte ve směsi cukru a skořice,
kterou jste si předem připravili v malé
misce.

75

