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Jak vybrat
kvalitní potraviny?
Sledujte web akademiekvality.cz
Web Akademie kvality se zaměřuje na jednotlivé potraviny a jejich
kvalitu. Jak rozpoznat ty opravdu kvalitní potraviny a suroviny
a co sledovat na jejich obalu? Na stránkách najdete odborné rady,
tipy, chutné a nápadité recepty a nově také dětskou sekci s články,
recepty a kvízy pro malé strávníky.
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Zprávy

Z ALBERTU

Čerstvé
zprávy
Z ALBERTU

Máme tu čerstvé zprávy z Albertu. Ochutnejte nové produkty značky Nature’s Promise, a pokud
jste z Brna, určitě se zastavte v novém konceptu prodejny Albert Fresh. A stále platí, že nejlevnější
rodinný nákup je v Albertu. V cenách na našich prodejnách, v televizní reklamě i v letáku se
můžete jednoduše zorientovat díky přehledným cenovkám. Konec lednového hlášení.
NOVÉ PRODUKTY

Báječné
BIO PŘESNÍDÁVKY
Je tu novinka pro vaše baby.
Prémiové organické dětské
přesnídávky mají nové
příchutě pro dětské gurmány:
špagety Bolognese, těstoviny
se zeleninou a lososem,
zelenina s krůtím masem
a také s telecím masem.
Všechny tyto přesnídávky jsou
bez přidané soli, konzervantů,
dochucovadel i bez lepku,
vyvinuty ve spolupráci
s pediatry. Pro nejmenší jen
to nejlepší.

Více info na www.naturespromise.cz

NOVÉ PRODUKTY

Opravdu
S PROTEINEM
NOVÉ PRODUKTY

Skvělá
bio
QUINOA

ALBERT DOPORUČUJE

Extra
panenský
OLIVOVÝ OLEJ
Velmi důležitá zpráva: mezi
oleji v řadě Nature’s Promise
Bio koupíte již kromě
kokosového, sezamového
a dýňového také extra
panenský olivový olej ze
Španělska. Získává se z oliv
pouze mechanickými postupy
a má jemnou chuť i vůni.
Bude lahodný v salátech,
těstovinách i pro přípravu
masa.
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Quinoa pochází z rostliny
merlíku chilského
a byla oblíbená už mezi
starými Inky. Použijte ji
jako skvělou přílohu, do
polévek nebo salátů, je
totiž hodnotným zdrojem
bílkovin.

V řadě bio pečiva pod
značkou Nature’s
Promise můžete
ochutnat hned dva
nové chleby bohaté
na proteiny. Jsou
upečeny z žitného
kvásku, v tradiční
rodinné pekárně
založené v roce 1905.
Určitě oceníte jejich
vysoký podíl bílkovin
i dvě varianty, jednu
s lněným semínkem
a druhou s kysaným
zelím.

Zdroj
bílkovin
ZDRAVÁ
SUPERPOTRAVINA

ZPRÁVY
Z ALBERTU

ZPRÁVY Z OBCHODŮ

Prodejna
Albert
Fresh
V BRNĚ
Nová prodejna Albert Fresh otevřela v Brně
na Moravském náměstí. Jde o jedinečný
koncept prodejen, který propojuje Fresh bar
s malou prodejnou. Najdete zde možnost
rychlého občerstvení a menšího nákupu všeho
potřebného při své cestě do práce nebo z ní.
V prodejně Albert Fresh vám nabízíme
velký výběr zdravých lehkých jídel, jako jsou
zeleninové saláty, polévky, vegetariánské
wrapy či sendviče, a najdete zde také
pekárnu. Kromě všech běžných oddělení
je součástí prodejny také sekce Zdravě
s Albertem s nabídkou produktů zdravého
životního stylu, jako například bio potraviny,
produkty bez lepku či laktózy.

ZPRÁVY Z OBCHODŮ

Nejlevnější rodinný nákup do 1000 Kč je u nás
JIŽ PODRUHÉ JSME SE STALI VÍTĚZI TESTU MF DNES
Sledujte naše cenovky a nakupujte výhodně.

U
ZNOV
ME
VÍTĚZÍ

09/2020

NIŽŠÍ NEŽ
ČEK ÁTE

Nejlevnější rodinný nákup bez
kompromisu na kvalitě.

Sledujte pravidelné slevové akce v našich
letácích a budete mile překvapeni.

Vyšlo v deníku MF DNES v úterý 24. září 2019 a 22. září 2020.

Nejlevnější rodinný nákup kvalitních
potravin za „Trvale nízké ceny“.
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Sezonně

V TRŽNICI
U ALBERTA

Sezonně

Citrusy

V TRŽNICI
U ALBERTA

vitamin C
> Oabsahujeme
přispíváme k normální

Která zelenina a ovoce jsou
právě sezonní? Inspirujte se
v Tržnici u Alberta. Lednový
salát vás naladí na zdravou
vlnu barev a vitaminů, které
v zimě prostě letí.

funkci imunitního
systému.

Červená
cibule

ůsobím antisepticky,
> ppomáhám
při bolestech
v krku, což se na zimu
zvláště hodí.

Polníček

plný vitaminů
> Jasemminerálů
a díky
obsahu draslíku
pomáhám udržovat
normální krevní tlak.
8

Avokádo

řadu rostlinných,
> otělubsahujiprospěšných
tuků
a mám příjemnou krémovou
konzistenci, můžete mě namazat
na pečivo místo másla.

SEZONNĚ V TRŽNICI

ZIMNÍ CITRUSOVÝ SALÁT
s polníčkem a avokádem
4

porce

15

min

VEGET

SUROVINY:
2 pomeranče
1 grep
1 červená cibule
1 avokádo
60 ml olivového oleje
1 lžička medu
2 lžičky dijonské hořčice
sůl, pepř
½ lžičky mletého chilli
40 g dýňových semínek
330 g polníčku

4. Semínka dýně opražte nasucho v pánvi
POSTUP:
dozlatova.
1. Z ½ pomeranče vymačkejte do misky šťávu
a dejte stranou. Ze zbylého 1 a ½ pomeranče 5. Polníček vsypte do mísy, přelijte dresinkem
a dobře promíchejte.
a z grepu oloupejte ostrým nožíkem kůru.
Dužinu citrusů a oloupanou cibuli nakrájejte 6. Připravený polníček ihned rozdělte do talířů,
poklaďte střídavě kolečky pomeranče
na kolečka.
a grepu, přidejte pár plátků avokáda
2. Avokádo podélně rozpulte, zásekem velkého
a podávejte zasypané cibulí a semínky.
ostrého nože vyjměte pecku, dužinu vyjměte
lžící a nakrájejte na plátky.
3. Metličkou vyšlehejte pomerančovou šťávu
s olejem, medem, hořčicí, solí, pepřem
a chilli.
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Rychlé

RECEPTY

Rychlé
recepty
DO

30 MINUT

Nákupní
seznam
Z ALBERTU
TRŽNICE U ALBERTA:

ZELENINA
400 g brambor typu B
2 stonky řapíkatého
celeru
6 mrkví NP Bio
300 g hlívy ústřičné
200 g žampionů
1 hlava česneku
5cm kousek zázvoru
100 g baby špenátu
1 jarní cibulka
1 dýně Hokkaidó
1 šalotka
OVOCE
1 citron

Od ledna zde najdete
nový přehledný nákupní
seznam. Vyfoťte si ho
do mobilu a nákup na
rychlé recepty na týden
je hračka.

BYLINKY
1 hrst čerstvého kopru
2 snítky čerstvého
tymiánu
2 hrsti čerstvého
koriandru

MLÉČNÉ VÝROBKY:

85 g másla
160 g parmazánu
4 vejce NP Bio
400 ml mléka
150 g sýra čedar

OSTŘE SLEDOVANÉ MASO:

300 g masových kuliček –
hovězí & vepřové
400 g filetů lososa s kůží
200 g kuřecích prsních
řízků NP Bio
100 g anglické slaniny
– plátky
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Fotografie: Vladimír Cimický
Foodstyling: Adéla Srbová, Bára Nosková Mosorjaková
Text: Bára Nosková Mosorjaková

SPÍŽ:

LUŠTĚNINY
200 g zelené čočky NP Bio
OCHUCOVADLA
80 ml slunečnicového
oleje
70 ml olivového oleje
NP Bio
2 lžičky dijonské hořčice
2 lžičky medu
1 lžíce bílého vinného
octa
1 lžíce červeného vinného
octa
3 lžíce sójové omáčky
1 kostka zeleninového
bujónu
1 kostka kuřecího bujónu
2 lžičky černého sezamu
2 lžičky zelené curry pasty
1 lžíce třtinového cukru
1 lžíce rybí omáčky
400 ml kokosového
mléka
KOŘENÍ
1/3 lžičky muškátového
oříšku
2 lžičky sušeného
tymiánu
2 lžičky sušené šalvěje
2 lžičky chilli vloček
sůl, pepř
TRVANLIVÉ
3 lžíce hladké mouky
2 lžičky bramborového
škrobu
115 g bramborové kaše
s mlékem Albert
320 g rýže basmati
100 g kukuřičné polenty
NP Bio
300 g instantních nudlí
1 balení celozrnných
špaget NP Bio

RYCHLÉ RECEPT Y

ZELENÉ CURRY

4

porce

s kuřecím masem
SUROVINY:
320 g rýže basmati
sůl
200 g kuřecích prsních řízků
NP Bio
2 lžičky bramborového
škrobu
¼ dýně Hokkaidó
2 mrkve NP Bio
3 lžíce slunečnicového oleje
2 lžičky zelené curry pasty
2 stroužky česneku
3cm kousek zázvoru
15 g másla
1 lžíce třtinového cukru
2 hrsti čerstvého koriandru
400 ml kokosového mléka
1 lžíce rybí omáčky

30
min

POSTUP:
1. Rýži uvařte v hrnci v osolené vodě dle návodu na obalu.
2. Očistěné kuřecí maso nakrájejte na nudličky, osolte,
zasypte škrobem a promíchejte. Omytou dýni nakrájejte
na kostičky a mrkev na kolečka.
3. V hluboké nebo wok pánvi rozehřejte olej na mírném
ohni. Přidejte curry pastu, rozmělněný česnek a najemno
nasekaný zázvor. Za stálého míchání opékejte 1 minutu.
4. Vsypte maso, máslo a zvyšte plamen. Zprudka opékejte
2 minuty. Přisypte zeleninu, cukr a další 3 minuty opékejte.
5. Mezitím ponorným mixérem nebo v robotu rozmixujte
1 hrst koriandru s kokosovým mlékem. Přilijte do
pánve spolu s rybí omáčkou. Zmírněte plamen a nechte
probublávat 10 minut.
6. Podávejte s rýží, posypané koriandrem.

Zbytek dýně
použijte další
den do dýňových
těstovin.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 722 kcal, 36 % / SACHARIDY: 75 g, 29 % / TUKY: 39 g, 62 % / BÍLKOVINY: 21 g, 30 %
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RYCHLÉ RECEPT Y

RYCHLÝ
RAMEN

4

porce

30
min

VEGET

s hlívou a vejcem
SUROVINY:
4 vejce NP Bio
3 lžíce slunečnicového oleje
2 mrkve
100 g hlívy ústřičné
2 stroužky česneku
2cm kousek zázvoru
800 ml vody
3 lžíce sójové omáčky
1 zeleninový bujón
300 g instantních nudlí
100 g baby špenátu
1 jarní cibulka
2 lžičky černého sezamu
2 lžičky chilli vloček
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POSTUP:
1. V menším kastrůlku přiveďte vodu k varu a vložte do ní
vejce. Vařte 5 minut. Poté je ihned zchlaďte v ledové vodě,
nechte 3 minuty odstát, oloupejte a odložte stranou.
2. Během vaření vajec rozehřejte olej ve velkém hrnci.
Přidejte nahrubo strouhanou mrkev, na nudličky
pokrájenou hlívu a restujte dozlatova. Vsypte rozmělněný
česnek, najemno nastrouhaný zázvor a opékejte další
1 minutu.
3. Podlijte vodou, přilijte sójovou omáčku a vmíchejte
rozdrobený bujón. Na mírném ohni vařte 10 minut.
4. Nakonec vsypte nudle a vařte ještě 3 minuty. Odstavte
a vmíchejte špenát. Dle chuti dosolte.
5. Polévku rozdělte do misek, ozdobte rozpůleným vejcem,
zasypte kolečky jarní cibulky a sezamem. Pro pikantnost
lze přisypat chilli vločky.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 489 kcal, 25 % / SACHARIDY: 67 g, 26 % / TUKY: 18 g, 29 % / BÍLKOVINY: 15 g, 21 %

RYCHLÉ RECEPT Y

TEPLÝ ČOČKOVÝ
SALÁT s masovými

kuličkami

4

porce

30
min

SUROVINY:
400 g brambor typu B
5 lžic slunečnicového oleje
sůl, pepř
200 g zelené čočky NP Bio
2 mrkve
2 stonky řapíkatého celeru

POSTUP:
1. Brambory ve slupce vařte v hrnci v osolené vodě
15 minut. Sceďte je a nechte lehce vychladnout.
Poté brambory podélně přepulte, osolte, opepřete
a pokládejte na plech vymazaný 2 lžícemi
slunečnicového oleje. Pečte v troubě předehřáté
na 180 °C 10 minut.
2. Mezitím propláchněte čočku a vařte ji v hrnci
v osolené vodě 17 minut. Sceďte a nechte okapat.
3. Oloupanou mrkev a řapíkatý celer nakrájejte
na malé kostičky. V rozehřátých 2 lžících

300 g masových kuliček –
hovězí & vepřové
60 ml olivového oleje NP Bio
2 lžičky dijonské hořčice
2 lžičky medu
1 lžíce bílého vinného octa
1 hrst čerstvého kopru

slunečnicového oleje restujte osolenou
a opepřenou zeleninu 4 minuty. Dejte stranou.
4. Pánev vysušte papírovým ubrouskem
a opečte v ní na další lžíci oleje masové kuličky ze
všech stran dozlatova.
5. V misce vyšlehejte zálivku z olivového oleje, hořčice,
medu, octa, soli a pepře. Přimíchejte polovinu
nahrubo nasekaného kopru.
6. Ve velké míse promíchejte restovanou zeleninu
a čočku se zálivkou. Nakonec jemně vmíchejte
pečené brambory. Rozdělte do talířů a podávejte
s masovými kuličkami. Ozdobte koprem.

Dětem můžete
v zálivce zaměnit
dijonskou hořčici
za plnotučnou.
1 porce obsahuje: ENERGIE: 658 kcal, 33 % / SACHARIDY: 55 g, 21 % / TUKY: 37 g, 59 % / BÍLKOVINY: 28 g, 39 %
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RYCHLÉ RECEPT Y

DÝŇOVÉ
TĚSTOVINY

à la carbonara
4

porce

25
min

SUROVINY:
2 lžíce olivového oleje NP Bio
1 šalotka
2 stroužky česneku
¾ dýně Hokkaidó
sůl, pepř
150 ml vody
1 kuřecí bujón
100 g anglické slaniny – plátky
2 lžičky sušené šalvěje
1 balení celozrnných špaget
NP Bio
100 g parmazánu
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POSTUP:
1. V hluboké pánvi rozehřejte olej na střední stupeň. Vsypte
očištěnou, nadrobno nakrájenou šalotku, rozmělněný česnek
a na malé kousky pokrájenou dýni. Osolte, opepřete a restujte
5 minut. Podlijte vodou, vložte bujón a 10 minut duste. Poté
směs rozmixujte ponorným mixérem dohladka.
2. Mezitím ve vedlejší pánvičce opečte kostičky slaniny se šalvějí
asi 3 minuty dokřupava. Přendejte na ubrousek a nechte
okapat.
3. Ve velkém hrnci uvařte špagety al dente dle návodu na obalu.
Před scezením odeberte 200 ml vody.
4. Špagety vsypte do hluboké pánve k dýňovému pyré. Přilijte
100 ml špagetové vody, vsypte 50 g strouhaného parmazánu,
promíchejte a případně omáčku dle potřeby ještě zřeďte.
5. Podávejte posypané opečenou slaninou a zbylým
parmazánem.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 715 kcal, 36 % / SACHARIDY: 101 g, 39 % / TUKY: 25 g, 40 % / BÍLKOVINY: 31 g, 44 %

RYCHLÉ RECEPT Y

BIO POLENTOVÁ KAŠE

s restovanými houbami
SUROVINY:
60 g másla
2 lžíce slunečnicového
oleje
200 g hlívy ústřičné
200 g žampionů
3 stroužky česneku
sůl, pepř
2 lžičky sušeného tymiánu
1 lžíce červeného vinného
octa
1 l vody
sůl
100 g kukuřičné polenty
NP Bio
60 g parmazánu
2 snítky čerstvého tymiánu

4

porce

20
min

VEGET

POSTUP:
1. V pánvi rozpusťte 20 g másla s olejem. Vsypte
očištěné, pokrájené houby, rozmělněný
česnek, osolte, opepřete a okořeňte
tymiánem. Houby restujte dozlatova asi
8 minut. Pokud by směs byla příliš suchá,
přidejte ještě máslo. Nakonec vlijte ocet,
promíchejte a ještě 1 minutu opékejte.
2. Během restování hub v druhé, hlubší pánvi
přiveďte vodu s ½ lžičky soli k mírnému
varu. Za stálého míchání metličkou pomalu
zašlehávejte polentu tak, aby se nevytvořily
hrudky. Vařte 7 minut, občas promíchejte.
Stáhněte plamen na minimum, vmíchejte
40 g másla s 30 g nastrouhaného sýra
a míchejte do rozpuštění.
3. Polentovou kaši rozlijte do talířů, navrch
naneste houbovou směs a přelijte vypečenou
šťávou. Posypte parmazánem, případně
ozdobte čerstvým tymiánem.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 336 kcal, 17 % / SACHARIDY: 23 g, 9 % / TUKY: 23 g, 37 % / BÍLKOVINY: 11 g, 16 %
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RYCHLÉ RECEPT Y

ZAPEČENÝ LOSOS

4

porce

30
min

v peřině z bramborové kaše
SUROVINY:
10 g másla
3 lžíce hladké mouky
400 ml mléka
1
/3 lžičky muškátového oříšku
sůl, pepř
150 g sýra čedar
115 g bramborové kaše
s mlékem Albert
½ citronu
400 g filetů lososa s kůží

POSTUP:
1. Připravte bešamel. Rozpusťte v kastrůlku máslo, vsypte
mouku a restujte do světlé jíšky 2 minuty. Postupně
za stálého míchání vlijte mléko. Ochuťte muškátovým
oříškem, solí a pepřem. Vsypte 75 g nastrouhaného
čedaru a míchejte do rozpuštění sýra. Dejte stranou.
2. Bramborovou kaši připravte dle návodu na obalu.
3. Do zapékací mísy vložte nasolené a citronovou šťávou
zakapané filety lososa, přelijte bešamelem a pokryjte
připravenou kaší. Navrchu kaše můžete tahem lžíce
vytvarovat vlnky.
4. Posypte zbylým sýrem a pečte v troubě předehřáté na
180 °C 20 minut.

Máte-li více času,
připravte domácí
bramborovou kaši
z 800 g brambor.

16

1 porce obsahuje: ENERGIE: 517 kcal, 26 % / SACHARIDY: 32 g, 12 % / TUKY: 27 g, 43 % / BÍLKOVINY: 36 g, 51 %

RYCHLÉ RECEPT Y

Díky nové samolepce
S ÚCTOU K MOŘI poznáte
skvělé ryby z Albertu, které
pochází z certifikovaných
farmových chovů. Jezte lépe
a chraňte naši planetu.

17

Stojí za to

OO

ÍM

T

Y

Bio

PŘ

á
v
o
n
Led výzva

D VÁS

JÍST LÉPE

RE

P
CE

Děkujeme za účast v Bio výzvě našim zákazníkům
a gratulujeme výhercům.
Fotografie: Lucie Čermáková
Foodstyling: Bára Nosková Mosorjaková, Zuzana Štěpničková
Text: Bára Nosková Mosorjaková, Zuzana Štěpničková, soutěžící

V listopadu pro vás Albert připravil bio soutěž, ve které jste se s námi podělili o svůj příběh a o to, co pomohlo právě vám
začít s bio produkty. Přidali jste své oblíbené a osvědčené recepty a my jsme vybrali ty nejlepší, kteří vyhráli balíček Nature’s
Promise v hodnotě 2 000 Kč. Navíc se sedm z vás stalo hvězdami lednového magazínu a vy ostatní můžete vyzkoušet jejich bio
recepty otištěné v tomto čísle a třeba právě vás jejich příběhy inspirují k tomu jíst lépe.

ALÍČEK
RÁL BIO B
H
Y
V
O
D
K
Č?
TĚ 2 000 K
V HODNO

Co vlastně

ZNAMENÁ BIO?

Možností, jak žít více v souladu s přírodou, je
nespočet. Nakupovat bio produkty je jednou
z nich. Denně se rozhodujeme, co budeme jíst
a koho tímto rozhodnutím podpoříme. Můžeme
se rozhodnout jíst bio potraviny vypěstované
bez pesticidů, aromat a dochucovadel a bez
používání geneticky modifikovaných organismů
a celkově tak podpořit udržitelnost a férové chovy
i pěstitele. V první řadě ale podpoříme zdraví naše
a našich dětí. Pro ty přece chceme to nejlepší
především. Jíst bio totiž není nic speciálního, jíst
bio je normální!
18
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STOJÍ ZA TO
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Co vás vedlo k tomu začít „jíst bio“?
Za mým bio startem byl vlastně nový muž.
Čerstvě po našem seznámení si přítel
naordinoval detox a v rámci něj se rozhodl
jíst vegansky a bio. Díky tomu jsem objevila
spoustu chutných ingrediencí.
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Které bio produkty nejčastěji nakupujete
v Albertu?
V otázce bio výrobků je Albert mou první
volbou. Bio výrobky jsou zde vždy k dispozici
a mám s nimi příjemnou zkušenost. Kromě
ovoce ráda sáhnu po kvalitnějších oříšcích,
semínkách nebo specialitách, jako je třeba
Nature‘s Promise Hummus s červenou
paprikou.
Dala jste si do nového roku nějaké
předsevzetí, jak začít jíst lépe?
Přiznám se, že se tomu podvědomě na
přelomu roku nikdy neubráním. Snažím
se k tomu přistupovat s otevřenou myslí
a spíše předsevzetí pojmout formou
sebevzdělávání, například si slibuji, že budu
zkoušet nové výrobky.

CHIA PUDINK

z mandlového mléka

od Martiny
4

porce

15

min

+10

hod
odležení

SUROVINY:
320 ml mandlového
mléka
8 lžiček bio chia
semínek

VEGAN

40 g výběrového
jahodového džemu
NP Bio
20 g mandlí – plátky
½ hrsti čerstvé máty

POSTUP:
1. Večer před konzumací pudinku vlijte mléko
do misky a promíchejte s chia semínky.
Nechte v lednici přes noc nabobtnat.
2. Do servírovacích skleniček vrstvěte
rovnoměrně džem, připravený chia pudink
a můžete doplnit svým oblíbeným ovocem,
plátky mandlí nebo čerstvou mátou.

Chia pudink jsme v redakci doplnili
o granátové jablko, bio banán
a lyofilizované jahody.
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STOJÍ ZA TO
JÍST LÉPE

ZELENINOVÉ
LASAGNE

v barvách duhy

SUROVINY:
2 cibule Nature‘s
Promise Bio
6 stroužků česneku
NP Bio
3 batáty
70 ml olivového oleje
NP Bio
sůl, pepř
1 polévková lžíce
sušené šalvěje
1 červená cibule
1 červená řepa NP Bio
100 g baby špenátu
450 g cottage natur
NP Free from

20

8

porcí

160 g žervé NP Bio
10 g másla NP Free
from
50 g hladké pšeničné
mouky NP Bio
600 ml plnotučného
mléka NP Bio
¼ lžičky mletého
muškátového oříšku
680 g bio rajčatového
pyré
250 g lasagní
300 g mozzarelly
100 g parmazánu
1 hrst čerstvé bazalky

BiRoEDrAeKcCeEpt
75
min

VEGET

POSTUP:
1. Nejprve připravte barevné náplně. Očistěte
a nahrubo nakrájejte 1 cibuli, 3 stroužky česneku
a batáty nakrájejte na kostičky. Zeleninu rozprostřete
na plech vymazaný olejem, osolte, opepřete
a zasypte šalvějí. Pečte v troubě předehřáté na
180 °C 20 minut.
2. Na druhý plech vymazaný olejem rozprostřete
1 očištěnou, nahrubo nakrájenou červenou cibuli
a kostičky oloupané středně velké řepy. Osolte,
opepřete, vložte do trouby k batátům a pečte
20 minut.
3. Na pánvi na 2 lžících oleje orestujte očištěnou,
najemno nakrájenou cibuli 3 minuty dosklovata.
Přidejte zbylý rozmělněný česnek, nechte
1 minutu rozvonět a vsypte špenát. Osolte a po
2 minutách směs odstavte. Přesypte do mísy
a nechte vychladnout. Přidejte sýry cottage a žervé
a promíchejte. Dle chuti dosolte.

4. Bešamel připravte v kastrůlku, ve kterém opražte na
másle mouku do světlé jíšky, asi 2 minuty. Za stálého
míchání podlijte mlékem, osolte, opepřete, okořeňte
muškátovým oříškem a na mírném ohni vařte do
zhoustnutí 5 minut.
5. V kuchyňském robotu zvlášť rozmixujte upečené
batáty a řepu dohladka.
6. Dno hlubší zapékací mísy o velikosti 28 × 15 cm
pomažte rajčatovým pyré. Vyskládejte na něj
vedle sebe plátky lasagní a namažte 2 cm vysokou
batátovou vrstvou. Potřete bešamelem a opět
obložte lasagnemi. Naneste sýrovou vrstvu, lasagne
a vrstvu z řepy. Zakončete poslední vrstvou lasagní,
přelijte zbylým bešamelem a zasypte strouhanou
mozzarellou a parmazánem. Pečte 30 minut
dozlatova v troubě předehřáté na 180 °C.
7. Podávejte posypané čerstvou bazalkou.
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STOJÍ ZA TO
JÍST LÉPE
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Co vás vedlo k tomu začít „jíst bio“?
Bio jsem začala požívat, abych se na sebe mohla
podívat do zrcadla, protože jsem se snažila dosáhnout
redukce hmotnosti. Chuť, vzhled, výživové hodnoty,
výrobky z ekologické produkce, ty mi hned káply do noty.
K nákupu mne přesvědčily pak zejména produkty bez
chemie, které nezatěžují organismus ani životní prostředí.
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Které bio produkty nejčastěji nakupujete v Albertu?
Prodejnu Albert mám nejblíže bydliště a jsou zde příznivé
ceny. Ráda kupuji bílý jogurt Nature’s Promise, zejména
ovčí jogurt je skvělý! Mým hitem jsou těstoviny, celozrnné
jím bez viny.
Dala jste si do nového roku nějaké předsevzetí, jak
začít jíst lépe?
Raději si předsevzetí spojená s jídlem nedávám a nechávám
události volně plynout.

BEZLEPKOVÉ FUSILLI

s tomatovou omáčkou

od Terezy

4

porce

SUROVINY:
50 ml olivového oleje NP Bio
sůl
500 g bezlepkových fusilli
NP Free from
1 lilek
1 cibule NP Bio

30
min

VEGAN

2 stroužky česneku NP Bio
2 lžičky sušené bazalky
500 g cherry rajčat NP Bio
10 g hladké pohankové
mouky NP Bio
pepř

POSTUP:
1. V hrnci na těstoviny přiveďte vodu k varu. Vlijte 10 ml oleje,
vsypte lžíci soli a fusilli. Promíchejte a vařte dle návodu na
obalu.
2. Z očištěného lilku odkrojte 8 tenkých koleček a zbytek
nakrájejte na kostičky. Kolečka rozložte na talíř nebo
prkénko, osolte a nechte pustit vodu.
3. V pánvi zpěňte na 20 ml oleje najemno pokrájenou
očištěnou cibuli s česnekem a sušenou bazalkou. Po
3 minutách přidejte kostičky lilku a opékejte další 2 minuty.
Vsypte omytá, rozpůlená rajčata, sůl a pepř. Duste 10 minut.
4. Mezitím osušte papírovým ubrouskem kolečka lilku,
zaprašte je moukou a osmažte na zbylém oleji z obou stran
dozlatova.
5. Z těstovin odeberte 2 naběračky vody a vmíchejte je
do rajčatové omáčky. Nakonec přidejte i scezené těstoviny
a podávejte ozdobené lilkem.

Těstoviny můžete ozdobit nasucho
opraženými piniovými semínky a čerstvou
bazalkou.

V Albertu najdete
také celou řadu
bio těstovin,
ochutnejte třeba
BIO CELOZRNNÁ
VŘETENA MIX.
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Tip od autorky receptu:
K těmto kapsám nastrouhám sýr
a posypu je čerstvým koriandrem.

, Radostovice

STOJÍ ZA TO
JÍST LÉPE
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Co vás vedlo k tomu začít „jíst bio“?
Více jsem se o bio produkty začala zajímat až
s vlastními dětmi, tedy v době, kdy jsem začala
řešit, co vlastně jíme. S tím přišlo i zamyšlení nad
původem. Začala jsem zkoušet, experimentovat,
učila se vařit zdravě z kvalitních surovin. Znatelně
jsem pocítila odlišnost v chuti i kvalitě pokrmů
připravených z bio produktů.
Které bio produkty nejčastěji nakupujete
v Albertu?
Kupuji bio citrony, protože ráda využívám i kůru
citrusů. Dále česnek nebo cibuli pro plnou chuť.
Pokud se nedostanu k mléku přímo od chovatele,
kupuji plnotučné čerstvé mléko v Albertu, protože
se chutí i kvalitou blíží tomu úplně od zdroje.
A vzhledem k tomu, že se chci vyhnout zbytkům
pesticidů zejména v jídle pro děti, kupuji kapsičky
a přesnídávky v bio kvalitě.
Dala jste si do nového roku nějaké předsevzetí,
jak začít jíst lépe?
Nedávám, nicméně snažím se jíst a vařit zejména
ze sezonních surovin celý rok.

Plněná BIO

ZELENINOVÁ
KAPSA

od Kristýny
4

kapsy
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110
min

+10

hod
namáčení

VEGAN
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SUROVINY:
200 g červených fazolí
NP Bio
850 ml vody
sůl
360 g hladké mouky
pšeničné NP Bio
½ sáčku kypřicího prášku
do pečiva
4 lžíce olivového oleje
NP Bio

1 cibule NP Bio
2 stroužky česneku NP
Bio
1 kapie NP Bio
½ lžičky mletého
koriandru
150 g kukuřice
sterilované NP Bio
400 g bio krájených
loupaných rajčat

POSTUP:
1. Propláchnuté fazole vložte do hrnce, zalijte 600 ml
vody a nechte přes noc namáčet. Před přípravou kapes
fazole uvařte ve stejné osolené vodě s bobkovým
listem 60 minut doměkka. Přebytečnou vodu slijte.
2. V míse smíchejte 350 g mouky, ½ lžičky soli, kypřicí
prášek, 2 lžíce oleje a zbylou vodu. Těsto hněťte
5 minut, zakryjte utěrkou a nechte 15 minut odležet.
3. V pánvi na oleji zpěňte najemno nakrájenou cibuli
a rozmělněný oloupaný česnek 3 minuty dosklovata.
Vsypte očištěnou, na kostičky nakrájenou kapii, osolte,
přidejte koriandr a opékejte další 2 minuty. Přisypte
fazole, scezenou kukuřici a vlijte rajčata. Duste 5 minut
na mírném ohni a odstavte.
4. Odleželé těsto rozkrojte na 4 díly. Z každého vytvarujte
kouli, kterou na pomoučněném vále vyválejte do
kruhu.
5. Na ½ těsta naneste fazolovou směs a nechte 1 cm
okraje těsta volný. Přiklopte druhou ½ těsta tak,
aby vznikla kapsa ve tvaru půlměsíce. Okraje k sobě
přitlačte pomocí vidličky.
6. Kapsy vyskládejte na plech s pečicím papírem a pečte
v troubě předehřáté na 180 °C 30 minut.

Bio

TACOS
4

porce

85
min

+8

hod
namáčení

VEGET

SUROVINY:
150 g cizrny NP Bio
sůl
¼ červeného zelí
1 červená cibule
1 lžička mletého kmínu
½ lžičky mletého koriandru
½ lžičky mleté sladké papriky

1 limeta
300 g bílého jogurtu NP Bio
175 g zakysané smetany NP Bio
2 jarní cibulky
2 avokáda
200 g mini tortill
165 g mixu baby salátu

STOJÍ ZA TO
JÍST LÉPE

t
p
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BiRoEDAKCE

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/
videorecepty
POSTUP:
1. Propláchnutou cizrnu zalijte v misce dvojnásobným množstvím vody
a nechte přes noc namáčet. Alespoň 1 hodinu před přípravou tacos
cizrnu slijte a vařte v nové vodě 60 minut. Před koncem varu osolte.
2. Mezitím nakrájejte očištěné zelí a cibuli na nudličky, nasolte a dejte
stranou.
3. Scezenou cizrnu vsypte na pekáč vyložený pečicím papírem, posypte
kořením a promíchejte. Pečte 15 minut v troubě předehřáté na 180 °C.

4. Z omyté limety nastrouhejte kůru. V misce smíchejte jogurty se
zakysanou smetanou, kůrou a kolečky z 1 cibulky.
5. Avokáda podélně rozpulte, zásekem velkého nože vyjměte pecku
a dužinu lžící. Nakrájejte na plátky a zakapejte limetovou šťávou.
6. Tortilly rozpečte nasucho v pánvi, z každé strany 20 vteřin. Potřete
smetanovým dipem, obložte pár plátky avokáda, vsypte hrst salátu,
hrst zelí a cibule. Zasypte cizrnou a svrchu ještě zakapejte dipem.
Posypte kolečky druhé jarní cibulky.
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Co vás vedlo k tomu začít „jíst bio“?
Bio produkty používám už několik let, zejména
díky jejich výborné kvalitě, kterou si dlouhodobě
udržují. Preferuji především bio ovoce, ale také
produkty z řady Nature’s Promise, které používám
k vaření a pečení.
Které bio produkty nejčastěji nakupujete
v Albertu?
Preferuji banány, ale občas i jiné ovoce z této
kategorie. Přesvědčila mě především jejich
výraznější chuť. Dále pak příležitostně maso
Nature’s Promise Bio, které preferuji díky
zdravé a plné chuti. Vzhledem k současnému
epidemiologickému dění nakupuji jednou týdně
a ideálně v rámci jednoho obchodu. V tomto
ohledu mi Albert vyhovuje, jelikož zde ve většině
případů dokážu najednou nakoupit vše, co
potřebuji.
Dal jste si do nového roku nějaké předsevzetí,
jak začít jíst lépe?
Předsevzetí spojená s jídlem si primárně do
nového roku nedávám. Ale kdokoliv cítí potřebu
změny ve vztahu k jídlu, tomu bych doporučil více
se o své jídlo zajímat. Stačí pár drobných změn
a kvalita naší stravy se může výrazně zlepšit.

Snídaňové BIO SMOOTHIE

od Jana

2×

250 ml

5

min

VEGET

SUROVINY:
1 bio jablko
2 banány NP Bio
2 lžičky kokosového cukru NP Bio
30 g mandlí NP Bio
200 ml plnotučného mléka NP Bio
POSTUP:
1. Omyté jablko rozčtvrťte a zbavte jádřince.
2. Do mixéru vložte rozpůlené banány, jablko, vsypte
cukr, 25 g mandlí a dolijte mlékem.
3. Rozmixujte dohladka.
4. Podávejte ozdobené nasekanými mandlemi
a lístkem máty.
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s bio jahodovým
džemem

od Kláry

16

kusů

55
min

+30

min
odležení

VEGET

SUROVINY:
2 bio jablka
80 g ovesných vloček NP Bio
20 g bio vlašských ořechů
20 g strouhaného kokosu
1 lžička mleté skořice
sůl
30 g bio másla
2 lžičky javorového sirupu NP Bio
50 g výběrového džemu
jahodového NP Bio

Kl

ára

OŘECHOVOOVESNÉ
KOLÁČKY

Š., Praha

STOJÍ ZA TO
JÍST LÉPE

Co vás vedlo k tomu začít „jíst bio“?
Vždy když si mohu vybrat, tak preferuji
produkty s označením „bio“. Z řady
Nature’s Promise jsem si zamilovala mimo
jiné javorový sirup, který jsem použila
i v následujícím receptu. Jedná se o ovesné
koláčky s ořechy a marmeládou, je to
alternativa ke známým sádlovým kuličkám,
které dělala babička.
Které bio produkty nejčastěji nakupujete
v Albertu?
Albert jsem si oblíbila právě díky řadě
Nature’s Promise, pro mě osobně je to
skvělý poměr ceny a kvality za bio potraviny.
Nejčastěji nakupuji bio ovoce a zeleninu
především pro svou dceru. Z mléčných
výrobků Nature’s Promise bílé jogurty
a tvarohy. Dále pak bio ovesné vločky,
kokosovou mouku, kapsičky pro děti a další.
Dala jste si do nového roku nějaké
předsevzetí, jak začít jíst lépe?
Mám dlouhodobé předsevzetí, a to jíst co
nejméně ultrazpracovaných potravin.

í
n
á
s
l
m
o
i
B
V Albertu najdete pod značkou Nature’s Promise
hned několik druhů vloček v bio kvalitě. Vyzkoušejte
třeba špaldové nebo pohankové.

POSTUP:
1. Oloupaná jablka zbavená jádřinců nahrubo
nastrouhejte a vložte do mísy. Pustí-li šťávu,
slijte ji. Vločky rozmixujte pár pulzy v mixéru
tak, aby měly hrubě mletou strukturu,
a dejte stranou. Ořechy v mixéru rozemelte
najemno.
2. K jablkům přisypte kokos, skořici, špetku
soli, rozmixované vločky a ořechy. Přidejte
povolené máslo a javorový sirup. Vypracujte
v těsto, zabalte ho do potravinové fólie
a dejte odležet do lednice na 30 minut.
3. Z odleželé směsi tvořte stejně velké kuličky
asi o velikosti vlašského ořechu. Vyskládejte
je na 2 plechy vyložené pečicím papírem.
4. Do všech kuliček vytvořte koncem vařečky
důlky a plňte je lžičkou jahodového džemu.
5. Pečte v troubě předehřáté na 170 °C
25 minut dozlatova.
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STOJÍ ZA TO
JÍST LÉPE

ZIMNÍ
EINTOPF

s čočkou
a bio hovězím
masem
4

porce

90
min

SUROVINY:
2 cibule NP Bio
2 stroužky česneku NP Bio
1 balení hovězího zadního
bez kosti NP Bio
50 ml olivového oleje NP
Bio
sůl
2 mrkve NP Bio
400 ml bio krájených
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BiRoEDAKCE

loupaných rajčat
250 ml vody
2 bobkové listy
1 lžíce sušeného tymiánu
¼ lžičky pepře
1 zeleninový bujón NP Bio
150 g zelené čočky NP Bio
300 g brambor typu B
60 g baby špenátu
1 hrst petrželky

POSTUP:
1. Očistěte cibuli, česnek a maso. V hrnci
zahřejte olej na středním stupni.
Vsypte nahrubo nakrájenou cibuli,
plátky česneku a restujte 5 minut.
Zvyšte plamen a vmíchejte na kostky
pokrájené maso.
2. Za stálého míchání opékejte po dobu
5 minut, aby byly všechny strany
masa opečené dohněda.
3. Osolte, přidejte kolečka očištěné
mrkve, vlijte rajčata a vodu. Okořeňte

bobkovými listy, tymiánem, pepřem,
zeleninovým bujónem a přiveďte
k varu. Pak hrnec přikryjte pokličkou,
snižte teplotu a duste 75 minut do
změknutí masa.
4. Propláchnutou čočku a oloupané,
pokrájené brambory přisypte
20 minut před koncem vaření do
hrnce. Případně dolijte vodou.
5. Vmíchejte špenát a odstavte z ohně.
Dle potřeby osolte a opepřete. Můžete
ozdobit čerstvou petrželkou.

STOJÍ ZA TO
JÍST LÉPE

Jiří Z., Nový Jičín
Co vás vedlo k tomu začít „jíst bio“?
Bio potraviny jsem začal kupovat minulý rok
v létě, a to ovoce a zeleninu, protože u nás doma
nejvíce frčí. Zejména proto, že jsem poznal několik
známých pracujících v bio sféře. Pochopil jsem
rozdíl mezi bio a nebio a sám se taky začal o původ
potravin zajímat. Především jak moc jsou na ně
aplikovány postřiky a pesticidy. Nechtěl jsem, aby
tyto látky do těla dostávaly moje děti. Jsem rád,
že rozumím tomu, že vypěstovat bio potravinu dá
daleko více práce než tu nebio.
Které bio produkty nejčastěji nakupujete
v Albertu?
Loni v létě jsem začal kupovat bio ovoce a zeleninu.
Kupuji taky bio vejce, a protože zkouším i péct
domácí chleba, kupuji bio mouky od Nature’s
Promise. Celkově mám Albert jako obchod rád,
působí na mě „čistě“ a přehledně, proto v něm
nakupuji.
Dal jste si do nového roku nějaké předsevzetí,
jak začít jíst lépe?
To už raději nezkouším, málokdo to vydrží dodržet.

Domácí BIO CHLÉB

od Jiřího
1

bochník

70
min

+90

min
kynutí

SUROVINY:
500 ml vody
42 g droždí
1 lžička třtinového cukru
NP Bio
350 g chlebové žitné
mouky NP Bio
100 g pohankové mouky

VEGET

NP Bio
150 g hladké pšeničné
mouky NP Bio
sůl
1 lžíce celého kmínu
15 g dýňových semínek
2 lžíce slunečnicového
oleje

POSTUP:
1. Nejprve připravte kvásek. V misce promíchejte 20 ml
vlažné vody, rozdrobené droždí a cukr. Nechte
10 minut při pokojové teplotě vzejít.
2. Ve větší míse smíchejte mouky, 2 lžičky soli, kmín
a semínka. Vprostřed směsi udělejte důlek a vlijte
kvásek. Přilijte olej a opatrně zapracujte. Po částech
vlévejte 380 ml vody a hněťte hmotu v kompaktní
těsto. Zakryjte utěrkou a nechte na teplém místě
1 hodinu kynout.
3. Těsto opět prohněťte, vytvarujte do oválného tvaru
a přemístěte na plech vyložený pečicím papírem.
Nechte ještě 30 minut pod utěrkou kynout.
4. Pečte v troubě předehřáté na 200 °C 50 minut.
Průběžně potírejte vodou.
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Foto: Petra Novotná
Foodstyling: Adéla Srbová
Text: Adéla Srbová
Nádobí a dekor: BUTLERS

Čerstvě upečený chléb můžete použít jako
přílohu k zimnímu eintopfu.
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věta

Z., Tichá

STOJÍ ZA TO
JÍST LÉPE

K

Co vás vedlo k tomu začít „jíst bio“?
Bio potraviny jsem začala používat již na střední
škole, kdy jsem se musela osamostatnit, začít si
vařit a více přemýšlet kvůli onemocnění o jídle,
které konzumuji. Čím více jsem zkoumala složení
a původ potravin, začalo mi záležet i na podmínkách
jejich pěstování. Zda potraviny, které konzumuji,
jsou opravdu kvalitní a nezdobí je jen krásný obal,
a proto jsem začala testovat bio produkty od
různých značek. Oblíbila jsem si výrobky od Nature’s
Promise, protože jsou velmi dobře dostupné.
Které bio produkty nejčastěji nakupujete
v Albertu?
Nakupuji v Albertu kvůli širokému sortimentu
bio výrobků, které mi chutnají a jsou dostupné.
Nejčastěji kupuji bio kokosový olej, javorový sirup,
kokosovou mouku a bio banány. Používám i mouky,
pohanku, jáhly, mungo a občas některý z bio
jogurtů.
Dala jste si do nového roku nějaké předsevzetí,
jak začít jíst lépe?
Nedávám si žádná předsevzetí.
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BIO BANÁNOVÁ
BÁBOVKA

bez lepku

od Květy
1

bábovka

70
min

+1

hod
chladnutí

BEZ
lepku

SUROVINY:
200 g kokosového oleje NP Bio
100 g mandlí NP Bio
110 g kokosové mouky NP Bio
4 vejce NP Bio
sůl
4 banány NP Bio
200 ml plnotučného mléka NP Bio
100 g kukuřičné mouky NP Bio
1 kypřicí prášek do pečiva
20 g třtinového cukru NP Bio
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POSTUP:
1. V kastrůlku na mírném ohni rozpusťte olej a dejte
ho stranou. Mandle rozmixujte najemno, nejlépe
v kuchyňském robotu. Formu vymažte 20 ml oleje
a vysypte 10 g kokosové mouky.
2. Oddělte žloutky od bílků. Bílky vyšlehejte se
špetkou soli do tuhého sněhu a dejte stranou.
3. Do větší mísy vložte nakrájené oloupané banány
a rozmačkejte je vidličkou. Vlijte žloutky a metličkou
promíchejte s banánem v hustou kaši. Zašlehejte
kokosový olej a vmíchejte mléko. Vsypte obě
mouky, mleté mandle a kypřicí prášek. Promíchejte
v řídké těsto. Nakonec opatrně vmíchejte sníh.
4. Těsto nalijte do formy, několikrát jí klepněte
o desku stolu a pečte v troubě vyhřáté na 160 °C
40 minut.
5. Bábovku po upečení nechte 15 minut chladnout,
poté vyklopte a nechte zcela vystydnout.
6. Před podáváním posypte najemno rozmixovaným
třtinovým cukrem.

STOJÍ ZA TO
JÍST LÉPE

BIO POLENTOVÉ
PALAČINKY

4

porce

s jahodovým džemem

SUROVINY:
2 lžíce lněného semínka NP Bio
500 ml plnotučného mléka NP Bio
2 vejce NP Bio
50 ml javorového sirupu NP Bio
60 g špaldové mouky celozrnné NP Bio
90 g kukuřičné polenty NP Bio
sůl
1 lžíce kokosového oleje NP Bio
100 g výběrového džemu NP Bio
100 g tvarohu odtučněného NP Bio
20 g mandlí NP Bio

35
min

VEGET

t
p
e
c
e
r
Bio DAKCE
RE

POSTUP:
1. Lněné semínko rozmixujte v blenderu na
smoothie a dejte stranou.
2. Do misky nalijte mléko a metličkou v něm
rozšlehejte vejce, javorový sirup a přisypte mouku,
polentu, připravené lněné semínko a špetku soli.
Vše spolu dobře promíchejte, až vznikne polotekuté
palačinkové těsto.
3. Palačinky smažte z obou stran na kokosovém oleji
v rozehřáté pánvi.
4. Hotové palačinky podávejte s džemem a tvarohem,
posypané nasekanými mandlemi.

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/
videorecepty
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Vyfoťte lednový

cového čísla,
Výherci z prosin
:
i sváteční perník
kteří s námi pekl

Děkujeme za vaše
krásné recepty
a fotky z prosincové
facebookové soutěže
a gratulujeme
výhercům k dárkové
kartě.
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Odpolední
chvilka luštění
Informace o zpracování osobních údajů společností Albert Česká republika, s.r.o., naleznete v „Podmínkách zpracování osobních údajů“ uveřejněných na www.albert.cz

JEN PRO VÁS

Leden se nese ve znamení zdraví a k němu patří i odpočinek. Udělejte si
pohodlí, zachumlejte se a za správně vyplněnou tajenku můžete vyhrát
dárkovou kartu v hodnotě 300 Kč na nákup v síti prodejen Albert.

Křížovka
NÁS BAVÍ

Jak se zapojit?
Vyluštěte lednovou křížovku a tajenku zašlete do 14. 1. 2021 na adresu redakce Albert
magazínu: Podkovářská 2, Praha 9, 190 00. Nebo tajenku vyplňte na webu www.albert.cz/
/tajenka přímo do formuláře. Výherce křížovky z čísla 12/2020: Věra Skořepová, Jihlava
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HOST

do kuchyně

MENU

Karolíny Fourové
Říká se „host do domu, Bůh do domu“. A co teprve,
když je to host, který báječně vaří. V novém roce jsme
pro vás připravili rubriku, kde pravidelně přivítáme
zajímavé osobnosti spojené s jídlem a gastronomií.
Karolína Fourová je foodblogerka a zároveň inženýrka
v oblasti výživy a nedávno jí vyšla „Jediná kniha
o jídle, kterou potřebujete“. Pojďte ochutnat její
úžasné recepty i zjistit, jaké má další plány.

32

Fotografie: Antonín The Anh Nguyen
Foodstyling/text: Karolína Fourová,
Bára Nosková Mosorjaková

HOST DO KUCHYNĚ

Karolíno, jak ses k vaření a jídlu vůbec
dostala, co tě k němu přivedlo?
Ty nejlepší věci vždycky přichází náhodou. Ke
svému oboru jsem se dostala opravdu náhodně, k psaní blogu potom v době, kdy jsem bydlela a pracovala v umělecké norské kavárně asi
hodinu od Bergenu. Dělali jsme pár domácích
koláčů a pekli skvělý kvasový chleba a já si říkala: „Wow, když sem lidé váží i hodinu cesty, aby
si dali náš chleba s míchanými vajíčky a skvělý
cheesecake (lepší jsem od té doby nikde nejedla), stálo by za to ukázat takové recepty i lidem
u nás.“ Postupem času jsem začala neznámý
blog o jídle čím dál víc propojovat s tím, čemu
jsem se věnovala ve svém oboru, s výživou
a svými znalostmi z potravinářství. To bylo
něco, co na Instagramu chybělo a co bylo jiné.

potřebné živiny a aby se člověk cítil dobře
fyzicky i psychicky. Znamená to dát si pečenou
rybu, ale taky to znamená dát si ke kafi koláč
s drobenkou.

Nedávno jsi vydala novou knihu s odvážným názvem „Jediná kniha o jídle, kterou
potřebujete“. Čím je tak jedinečná a proč
bys ji doporučila, když o ni budou i naši
čtenáři soutěžit?
Je to jedna z mála knih o stravování a složení potravin, která se zakládá na vědeckých
faktech, a přitom je napsaná tak, aby jí rozuměl
úplně každý. Nenajdete v ní žádné extrémní
zákazy a příkazy, pomůže vám pochopit to, jak
jídlo v lidském těle funguje, proč jsou jednotlivé složky jídelníčku nepostradatelné, naučí vás
odolávat reklamním trikům a ušetří zbytečně
vyhozené peníze. Ať už tak, že si nekoupíte
předražené dietní programy, detoxikační směsi
nebo kokosový cukr se stejným složením, jako
Prozradíš, co jako specialista v oboru výživy má bílý cukr, ale dvojnásobnou cenou.
a foodbloger nejraději vaříš a pro koho?
To je skvělé, protože nám všem můžeš poMiluji rychlá jídla ze zbytků, kdy je plný stůl
různých věcí a člověk si může na talíř naložit od radit. Právě aktuální číslo Albert magazínu
se nese v duchu bio potravin. Co pro tebe
všeho trochu. Miluji pečenou zeleninu, bramznamená jíst bio a snažíš se jíst bio?
bory a batáty, saláty, různé domácí dipy
Bio potraviny kupuji, ale kupuji i „nebio“ potraa pomazánky, grilované sýry, domácí pesto…
A vše připravuji nejraději pro svou rodinu. Spo- viny z konvenčního zemědělství. Za bio produklečně strávené chvíle u jednoho stolu jsou pro ty vidím cestu, kterou jsme za posledních třicet
let v potravinářství urazili, snahu o lepší
mě ty nejvzácnější, a navíc se pro kohokoliv
jiného stydím vařit. Vždy se bojím, aby hostům a kvalitnější potraviny, které nebudou zdravotchutnalo, a vždy když vám na tom nejvíce zále- ně závadné a jejichž produkce bude ohleduplná k planetě. A mám upřímnou radost, že
ží, tak se něco nepovede. :-)
mnoho dnešních konvenčních potravin je dál
než výrobky označené „bio“ před těmi dvaceti
„Stojí za to jíst lépe“ najdeš jako jeden
z hlavních sloganů v každém Albertu, ale co třiceti lety. Hygienické standardy při výrobě
se plošně zvýšily, výrazně se snížilo použití
znamená jíst lépe právě pro tebe?
pesticidů, byly nastaveny přísné podmínky pro
Jíst tak, aby tělo v dlouhodobém časovém
horizontu prospívalo, aby mu nechyběly žádné používání antibiotik v chovech. Bio produktům

TVAROHOVÝ
KRÉM

s vanilkou
3

porce

10
min

VEGET

SUROVINY:
250 g měkkého tučného tvarohu
140 g řeckého jogurtu s 0 % tuku
20 g medu
½ vanilkového lusku
30 g borůvek
30 g malin

nesmírně fandím, ale stejně tak se snažím vysvětlovat, že pokud si někdo nemůže potraviny
z ekologického zemědělství dovolit, neznamená to, že své rodině dává nekvalitní, nebo
dokonce zdraví nebezpečné jídlo.
Leden a Nový rok se také nesou ve znamení
předsevzetí, diet, někdy i dost extrémních.
Co bys doporučila, pokud chceme upravit
svoje stravování, jíst zdravěji a třeba i zkusit nějakou dietu?
Zapomeňte na jídelníčky, které za směšné
částky prodávají nestudovaní výživoví poradci
na internetu, a na univerzální jídelníčky z časopisů. Změny ve stravování musí být příjemné
a jídlo vám musí chutnat. Pokud jste dosud
nesnídali a ze dne na den máte začít den ovesnou kaší, která vám navíc nechutná, novoroční
euforie bude mít brzký konec. I když se zapřete
a vydržíte, ve chvíli, kdy na váze spatříte první
výsledky, vrátíte se ke svým starým stravovacím návykům. Myslete na to, že udržitelné jsou
pouze změny, které jsou příjemné, a že žádná
zázračná dieta neexistuje.
Tak to je příjemné předsevzetí. Na závěr,
pokud bys mohla dát jeden tip našim čtenářům, co by měli změnit na svém stravování,
nakupování, aby chránili své zdraví, ale
i přírodu a planetu, co by to bylo za radu?
Bylo by fajn, kdyby „masožrouti“, kteří vyžadují
maso v každém denním chodu, občas nahlédli
do jídelníčku veganů a vegetariánů a naučili
se nějaké bezmasé recepty, třeba na takové
tři dny v týdnu a dva „masové“ dny věnovali
například rybám. Nicméně záchrana planety
není jen otázkou jídla, je to něco, čemu se musí
přičinit každý z nás v různých aspektech svého
života. Ať už maso jíme, nebo ne.

POSTUP:
1. V míse smíchejte tvaroh, řecký jogurt
a 1 zarovnanou lžíci
medu.
2. Vanilkový lusk podélně rozřízněte ostrým
nožíkem, vyškrabejte
z tobolky všechna
semínka
a přidejte je do mísy
k dalším surovinám.
Metličkou vyšlehejte do
hladkého krému.
3. Před podáváním krém
posypte ovocem,
případně přelijte ještě
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trochou medu.

HOST DO KUCHYNĚ

Koření s koprem zabalte do
plátýnka, budou se vám
pak v polévce lépe hledat.

Zimní

BORŠČ
6

porcí
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50
min

VEGET

SUROVINY:
50 ml řepkového oleje
1 cibule NP Bio
1 stroužek česneku NP Bio
1 řapík celeru
2 mrkve NP Bio
3 brambory
70 g rajského protlaku
1,2 l vody
1 zeleninový bujón NP Bio
2 bobkové listy
4 kuličky nového koření
2 hrsti čerstvého kopru
hlávky červeného zelí
1 červená řepa NP Bio
400 g bílých máslových fazolí
2 lžíce bílého vinného octa
sůl, pepř
200 g zakysané smetany NP Bio

POSTUP:
1. V hrnci rozehřejte ¾ množství oleje, přidejte oloupanou, najemno pokrájenou
cibuli a česnek a nechte
zesklovatět. Vsypte očištěný
řapíkatý celer s mrkví
nakrájené na tenká půlkolečka, kostičky oloupaných
brambor a protlak. Restujte
3 minuty.
2. Zalijte vodou, vsypte rozdrobený bujón, bobkový list
a nové koření. Kopr omyjte,
otrhejte část na závěrečné
zdobení a zbytek i se stonky
vložte do hrnce. Přisypte
zelí, zakryjte pokličkou
a vařte 15 minut.

3. Oloupanou řepu nastrouhejte nahrubo. Na pánvi rozehřejte zbylý olej a řepu na
něm zlehka restujte 4 minuty. Přidejte do polévky spolu
s propláchnutými fazolemi
a povařte dalších 5 minut.
Poté odeberte všechno
koření a dochuťte vinným
octem, solí a pepřem.
4. Podávejte se lžící zakysané
smetany, posypané čerstvým koprem.

HOST DO KUCHYNĚ

TVAROHOVÁ
BÁBOVKA

s ječnou moukou
1

kus

65
min

VEGET

SUROVINY:
210 g celozrnné špaldové
mouky NP Bio
70 g celozrnné ječné
hladké mouky
1 prášek do pečiva
1 lžička jedlé sody
sůl
2 vejce NP Bio

135 g třtinového cukru NP Bio
2 kapky vanilkového aroma
100 g másla
75 ml plnotučného mléka NP Bio
250 g polotučného měkkého tvarohu
2 lžíce holandského kakaa
15 g strouhanky
10 g cukru moučky

POSTUP:
1. Ve velké míse smíchejte prosáté obě mouky, prášek do pečiva,
sodu a ¼ lžičky soli.
2. V jiné míse ručním šlehačem šlehejte vejce s cukrem a vanilkou
do pěny, přidejte rozpuštěné máslo, množství mléka
a tvaroh. Postupně přisypávejte směs sypkých surovin a zvolna
šlehejte v hladké těsto. Odeberte těsta. Vmíchejte prosáté
kakao a zbylé mléko.
3. Do bábovkové formy vymazané máslem a vysypané
strouhankou přesuňte světlého těsta, na ni přidejte celou
kakaovou část a zakryjte zbytkem světlého těsta. Mramorování
můžete pomoci i tak, že těsta jemně promícháte ve formě
jídelním nožem.
4. Pečte 45 minut v troubě předehřáté na 175 °C, dokud bábovka
nezezlátne a kontrolní špejle nevyjde čistá. Než bábovku
vyklopíte, nechte ji po upečení cca 5 minut odstát.
5. Před podáváním poprašte moučkovým cukrem.

Ječná mouka má
skvělé složení a těsto
navíc provzdušní.
V každém receptu
můžete ječnou
moukou bez obav
nahradit čtvrtinu
množství bílé mouky.
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HOST DO KUCHYNĚ

LINGUINE

s omáčkou
z pečených paprik
4

porce

36

SUROVINY:
4 červené kapie NP Bio
500 g chlazených čerstvých
těstovin linguine integrali
sůl
4 lžíce olivového oleje NP Bio
110 g strouhaného sýra italského typu
50 g kešu natural
1 stroužek česneku NP Bio
pepř
1 hrst čerstvé bazalky

40
min

VEGET

POSTUP:
1. Z kapií v celku vyřízněte jádřince
a dejte je na plech vyložený
pečicím papírem. Pečte v troubě
předehřáté na 200 °C 20 minut,
dokud slupka místy nezčerná
a nespálí se.
2. Upečené kapie přesuňte do misky, přikryjte potravinářskou fólií
a nechte další 2–3 minuty

jejte a vložte do mixéru. Přidejte
zapařit, aby se slupka uvolnila.
k nim 50 g sýra, kešu, oloupaný
Poté z nich slupku jednoduše
česnek a rozmixujte dohladka.
svlékněte.
Dle chuti osolte a opepřete.
3. Vsypte těstoviny do hrnce
5. Těstoviny promíchejte s omáčs vroucí osolenou vodou a lžící
kou, případně zřeďte trochou
oleje. Vařte 4 minuty, odeberte
těstovinové vody.
1 naběračku těstovinové vody
6. Podávejte posypané lístky bazala slijte.
ky a sýrem.
4. Očištěné papriky nahrubo nakrá-

HOST DO KUCHYNĚ

Domácí

ČOKOLÁDOVÁ
GRANOLA
500
g

35
min

VEGET

SUROVINY:
260 g ovesných vloček NP Bio
40 g blanšírovaných mandlí
30 g pekanových ořechů
30 g kešu natural
30 g lískových ořechů
60 g semínkové směsi
1 lžíce mleté skořice
sůl
3 lžíce javorového sirupu NP Bio
4 lžíce řepkového oleje
1 lžička vanilkového extraktu
10 g holandského kakaa
150 g bílého jogurtu NP Bio
1 hruška

Tip Karolíny:

Kvalitní kakao poznáte podle obsahu tuku. Mělo by
obsahovat minimálně 20 % kakaového másla. Ne
v každém kakau ho ovšem takové množství najdete.
Kakaové máslo je drahá surovina, která má rozličné
využití, a výrobci se jím proto snaží neplýtvat.
Výrobky označené jako „kakao se sníženým
obsahem tuku“ působí možná lákavě, ale dvakrát
nižší podíl kakaového másla nepoznáte tolik na
kaloriích, jako na chuti a vůni. Vzhledem k množství,
v jakém kakao v kuchyni používáte, je zbytečné řešit
obsah tuku z hlediska kalorií. Navíc vám ho bude
stačit méně. Pokud výrobce podíl kakaa
na obalu nezmiňuje, mrkněte do tabulky
nutričních hodnot. Celkový obsah tuku
ve 100 g výrobku by měl být 20 g a víc.
Holandské kakao Albert garantuje obsah
kakaového másla nejméně 20 %.

POSTUP:
1. Ve velké míse smíchejte ovesné vločky
s ořechy, semínky, skořicí, ½ lžičky soli
a dobře promíchejte.
2. V menší misce metličkou prošlehejte
javorový sirup s olejem, vanilkovým
extraktem a kakaem. Tekutou směs nalijte
do mísy s vločkami a dobře promíchejte,
tak aby se vše důkladně obalilo.
3. Rozprostřete granolu na plech vyložený
pečicím papírem a pečte v troubě
předehřáté na 180 °C 25 minut. Během
pečení občas promíchejte, aby se granola
pražila rovnoměrně a nebyla shora
připečená.
4. Až začne granola při míchání „zvonit“,
máte hotovo.
5. Granolu můžete podávat s jogurtem
a nakrájenou hruškou.
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Rady

Tip

ŘEZNÍKA

RADY ŘEZNÍKA

Panenka
Jak ji nezkazit
V rubrice Rady řezníka nás bude
zajímat jediné: jak na maso. Čekají
vás nejen tipy na přípravu, aby se
vše povedlo na jedničku, ale také
návody, jak správně maso vybrat,
připravit, skladovat a jak s ním
neplýtvat.

Kde najdete
PANENKU

Panenka je libový sval, který najdete
pod zadní částí pečeně, pod pruhem
bederní svaloviny podél páteře
vepře. Na jednom praseti jsou tedy
dvě panenské svíčkové. Tento sval,
i když je páteři oporou, není příliš
zatěžován. Maso je proto tvořeno
jemnými svalovými vlákny. Díky
tomu je křehké, téměř bez tuku a má
vysoký obsah bílkovin.
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NA SNADNOU
PŘÍPRAVU

PRO PŘÍPRAVU V CELKU:
Potřete panenku olejem,
osolte a opepřete. Zprudka
ji ze všech stran opečte na
pánvi a poté vložte na
15–20 minut do rozpálené
trouby na 180 °C. Poté
vyndejte, zabalte do alobalu
a nechte ještě 5 minut
dojít. Pak teprve dorůžova
upečenou, šťavnatou
panenku nakrájejte na plátky.
PRO MEDAILONKY:
Panenku nakrájejte na
plátky zhruba 3 cm silné,
osolte, opepřete a zprudka
na pánvi orestujte z obou
stran 3–4 minuty.

Rady

PŘI NÁKUPU
A SKLADOVÁNÍ

Čerstvá vepřová panenka je
zbarvená dorůžova, lehce
mramorovaná tukem.
Ten má být bílý a pevný.
Stejně jako jiné vepřové
maso je panenka nejlepší
po porážce, nenechává
se zrát jako hovězí maso.
V chladničce vydrží několik
dní, zmrazená se může
skladovat až půl roku.

RADY ŘEZNÍKA

Jak

SI PANENKU PŘIPRAVIT?
Základem je si maso před úpravou očistit
a odblanit, neomývejte jej však vodou. Maso vodu
nasaje, a když ho pak na pánvi budete restovat, začne
se uvnitř vlastně vařit a bude tuhé.
Můžete použít i kuchyňský provázek a maso před
úpravou stáhnout, aby zachovalo pevný tvar.
Nejlepšího výsledku pak docílíte rychlou úpravou
dorůžova, příliš mnoho času a vysoká teplota způsobí,
že maso ztuhne, ztvrdne a nebude šťavnaté.

1.

Ostrým nožem zajeďte uprostřed panenky
těsně pod blanku.

2.

předtím

potom

3.

Postupně ji směrem k oběma koncům po částech
odkrojte.

Při pečení panenky v celku je nejlepší, aby měla
pravidelný tvar válečku. Konce, takzvané palce, z obou
stran odkrojte nebo je zahněte pod maso a svažte
panenku kuchyňským provázkem do pravidelného
tvaru válce.
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RADY ŘEZNÍKA

Inspirace ze zahraničí
ŘÍZEČKY Z PANENKY

v parmazánové strouhance
4

porce

60
min

SUROVINY:
800 g vepřové panenky
sůl
200 g hladké mouky
3 vejce
300 g strouhanky
150 g parmazánu
1 snítka čerstvého tymiánu
1 snítka čerstvé petržele
300 ml řepkového oleje
300 g brambor typu A
250 g cherry rajčat
80 g rukoly
½ červené cibule
1 lžíce nakládaných kaparů
3 lžíce olivového oleje
1 lžíce nálevu z kaparů
1 lžička francouzské hořčice
pepř
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POSTUP:
1. Panenku nakrájejte na 2cm plátky. Naklepejte hřbetem
ruky, osolte a obalte nejprve v mouce, pak v rozšlehaných
vejcích a nakonec ve strouhance promíchané
s nastrouhaným parmazánem a nasekanými lístky tymiánu
a petržele.
2. Smažte v pánvi na rozpáleném oleji dozlatova.
3. Omyté brambory se slupkou vařte 20 minut v osolené
vodě. Slijte je a nechte vychladnout. Nakrájejte na čtvrtky
a vložte do mísy. Přidejte přepůlená rajčata, rukolu,
na plátky nakrájenou cibuli a kapary.
4. Na zálivku smíchejte olej, nálev z kaparů, hořčici, špetku soli
a pepře. Přelijte připravenou zeleninu v míse, promíchejte
a podávejte s řízečky.

RADY ŘEZNÍKA

Tradiční recept
VÍDEŇSKÁ
PANENKA

ve slanině
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RADY ŘEZNÍKA

VÍDEŇSKÁ PANENKA

ve slanině
4

porce

STEAKY Z PANENKY

s petrželovým pestem
4

70

porce

min

SUROVINY:
3 cibule
150 g hladké mouky
300 ml řepkového oleje
100 g anglické slaniny v celku
500 g kysaného bílého zelí
sůl
1 lžička cukru krupice
4 kuličky černého pepře
2 kuličky nového koření

2 sušené bobkové listy
1 kg brambor typu C
20 g másla
200 ml mléka
800 g vepřové panenky
pepř
1 špetka mleté sladké červené
papriky
200 g anglické slaniny – plátky

POSTUP:
1. Nejprve si připravte vídeňskou cibulku. Nakrájejte 2 oloupané
cibule na tenké plátky a rozeberte je na kolečka. Obalte
v hladké mouce a osmažte ve vyšší vrstvě rozpáleného oleje
dozlatova. Nakonec je rozprostřete na papírovou utěrku
a nechte odsát přebytečný tuk.
2. Zbylou cibuli oloupejte, nakrájejte na kostičky a orestujte na
oleji se slaninou nakrájenou na kostičky. Přidejte scezené
kysané zelí, ½ lžičky soli, cukr, pepř, nové koření, bobkové listy
a 5 minut duste. Zelí by mělo zůstat křupavé.
3. Oloupané brambory nakrájejte na stejně velké kousky, vložte
do hrnce a vařte v osolené vodě doměkka. Poté je ručním
mixérem spolu s máslem rozmixujte. Šlehejte a zároveň
pomalu přilévejte horké mléko.
4. Panenku osolte, opepřete a posypte červenou paprikou.
Rozložte vedle sebe plátky slaniny tak, aby se lehce překrývaly.
Na ně položte panenku a zabalte.
5. Na rozpálené pánvi maso ze všech stran zprudka orestujte
a poté vložte na 12 minut do předehřáté trouby na 170 °C.
6. Nechte maso 10 minut odpočinout, pak ho nakrájejte na
plátky a podávejte se zelím, bramborovou kaší a cibulkou.

65
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
400 ml plnotučného mléka
400 ml vody
sůl
120 g instantní polenty NP Bio
100 g parmazánu
40 g másla
1 bio citron
1 snítka čerstvého tymiánu

POSTUP:
1. V hrnci přiveďte k varu mléko a vodu, pak přidejte
lžičku soli a pomalu přisypte polentu. Vařte do
zhoustnutí 4–5 minut. Přidejte 50 g nastrouhaného
parmazánu, 20 g másla, čajovou lžičku nastrouhané
citronové kůry, lístky tymiánu, špetku muškátového
oříšku a kurkumy. Do vymazaného pekáčku nalijte
polentu do vrstvy silné 2 cm, uhlaďte a nechte
v chladničce ztuhnout.
2. Ořechy krátce opražte v pánvi bez tuku, nechte
vychladnout a vložte do mixéru. Přidejte zbytek
nastrouhaného parmazánu, petržel, 100 ml olivového
oleje, špetku soli, pepře a mixujte dohladka. Takto
připravené pesto přendejte do misky.
3. Ztuhlou polentu vyklopte, nakrájejte na kostky
a opečte na pánvi v rozpáleném oleji dozlatova.
4. Vepřovou panenku nakrájejte na 3cm steaky, orestujte
na rozehřátém oleji 4 minuty z každé strany, osolte
a opepřete. Přidejte zbylé máslo, podlijte vínem
a nechte alkohol krátce odpařit. Podávejte s pestem
a polentou.

Pro neplýtvání: Pokud vám syrová panenka zbude,
nakrájejte ji na nudličky a použijte do asijské kuchyně.
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mletý muškátový oříšek
kurkuma
50 g vlašských ořechů
50 g čerstvé petržele
200 ml olivového oleje
pepř
800 g vepřové panenky
50 ml bílého vína

RADY ŘEZNÍKA

Minutka
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Pro děti

SE ZDRAVOU

Pro
děti

SE ZDRAVOU 5

Milé maminky, v zimě vám jistě přijdou vhod inspirace na hravé dětské polévky. Jejich příprava je rychlá, zahřejí
a jsou plné zeleniny, kterou, jak dobře víte, je někdy nadlidský úkol do malých strávníků dostat. Proto je tady
Bertička ze Zdravé 5, která vám pomůže najít tu pravou hravou chuť k jídlu pro nejmenší.

Seznamte
se
SE ZDRAVOU 5

Bertička
ze
Zdravé
5
RADÍ DĚTEM

Zdravá 5 představuje
dětem ve školách
a školkách po celé České
republice, jak se lépe
stravovat. A to hlavně
hravě a zábavně! Projekt
je realizován Nadačním
fondem Albert a je pro
základní a mateřské
školy i neziskové
organizace zcela
ZDARMA.

Bertička se snad už narodila
s vařečkou v ruce. Od malička
mamince ráda pomáhá při vaření.
Sbírá recepty a o každém jídle něco
ví, třeba z jakých ingrediencí se
připravuje a ve které zemi ho mají
nejraději. I když v ledničce skoro nic
není, řekne si „Ber kde ber!“ a něco
vymyslí. Kamarádi mají Bertičku
rádi, protože často pořádá doma
oslavy, kde všichni ochutnávají její
nové čerstvé saláty, pomazánky
nebo koláče. Jsou to dobroty, a tak se
zkuste radami od Bertičky inspirovat
i vy při vaření s mamkou nebo taťkou.

Více na:
www.zdrava5.cz
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Fotografie: Lucie Čermáková
Foodstyling: Bára Nosková Mosorjaková, Zuzana Štěpničková
Text: Bára Nosková Mosorjaková

Když si uvaříte polévek větší
množství, můžete je zavařit, a mít
tak rezervu, až nebudete stíhat.

PRO DĚTI
SE ZDRAVOU 5

POLÉVKA S PÍSMENKY,

která chutná jako lasagne
SUROVINY:
3 lžíce olivového oleje
1 cibule
1 stroužek česneku
½ lžičky sušené bazalky
½ batátu
100 g zmražené
cukrové kukuřice
100 g zmraženého
sladkého hrášku

1 cuketa
sůl
400 g krájených
loupaných rajčat
800 ml vody
60 g těstovinových
písmenek
1 hrst čerstvé petrželky
20 g eidamu v celku

4

porce

25
min

VEGET

POSTUP:
1. V hrnci na oleji rozehřátém na
mírném ohni zpěňte oloupanou,
nadrobno pokrájenou menší
cibuli s rozmělněným očištěným
česnekem a bazalkou. Restujte
5 minut.
2. Vsypte oloupaný, na kostičky
nakrájený batát a opékejte
další 3 minuty. Zvyšte plamen,
přisypte kukuřici s hráškem
a míchejte do rozehřátí zeleniny.

Nakonec vmíchejte kostičky
očištěné cukety a dle věku dítěte
osolte či nikoli. Opékejte ještě
2 minuty.
3. Přidejte rajčata a vodu. Přiveďte
k varu, vsypte písmenka a ještě
8 minut dovařte.
4. Podávejte posypané drobnými
lístky petrželky, starším dětem
můžete přidat také nastrouhaný
sýr.

Pokud vaše ratolest nemůže
lepek, použijte pro něj bezlepkové
těstoviny s dětským motivem
z řady Free from.
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PRO DĚTI
SE ZDRAVOU 5

MEDOVOMRKVOVÁ POLÉVKA

se zázvorem
SUROVINY:
2 lžíce
slunečnicového oleje
5 g másla
1 cibule
1cm kousek zázvoru
1 brambora typu B
500 g mrkve

4

porce

1 jablko
sůl
500 ml vody
½ pomeranče
1 lžíce medu
40 g bílého jogurtu
1 hrst petrželky

40
min

VEGET

POSTUP:
1. V hrnci na oleji s máslem zpěňte
nakrájenou očištěnou cibuli a najemno
nastrouhaný oloupaný zázvor.
2. Vsypte nahrubo pokrájenou
oloupanou bramboru, mrkev a jablko
zbavené jádřince. Dle věku dítěte
lehce osolte a opékejte 5 minut, občas
promíchejte.

3. Podlijte vodou a vařte 15 minut.
Odstavte a nechte lehce vychladnout.
4. Vlijte vymačkanou pomerančovou
šťávu, přidejte med a v mixéru nebo
tyčovým mixérem rozmixujte polévku
dohladka.
5. Polévku podávejte se 2 lžičkami bílého
jogurtu, posypanou drobnými lístky
petrželky.

Dle věku dítěte
použijte čerstvý nebo
sušený zázvor. Sušený
je jemnější, a proto
také vhodnější pro
batolata.
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PRO DĚTI
SE ZDRAVOU 5

BERTIČKA

potřebuje tvou pomoc!

červená cibule

Naše Bertička se pustila do pečení jablečného
štrúdlu, ale zapomněla, které ingredience do něho
patří a které ne. Pomoz jí vybrat ty správné pro
upečení skvělého štrúdlu jako od maminky.

hroznové víno

JABLEČNÝ ŠTRÚDL

pepř

brambory

preclík

kyselý pendrek

gumoví medvídci

okurka

jablka

rozinky

meloun

cukr

žampiony

skořice

listové těsto Albert

Vybarvi
si
SVÉHO HROCHA
Kde se vzal tu se vzal, přiběhl
k nám do magazínu hroch.
A ne ledajaký! Je to hroch,
který miluje k obědu
písmenkovou polévku. Tak
se u nás v redakci najedl, až
z toho ztratil barvu. Pomoz
hrošíkovi opět nalézt barvu
a vybarvi ho, jak by se nejvíc
líbil tobě.
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S Albertem
PO ČESKU

S

Albertem
Beskydy
PO ČESKU

Od nového roku pro vás máme zbrusu novou
rubriku, ve které postupně procestujeme
všechny kouty naší krásné země a ochutnáme
místní speciality. A kde jinde začít v zimě než
na horách. Už slyšíte zvonky oveček
a cítíte vůni čerstvě upečeného frgálu?

Valašské
FRGÁLY
Tvarohový, povidlový, makový,
hruškový… Všechny tyto
náplně a mnohé další patří
k valašské krajové specialitě,
kynutým koláčům zvaným
dle nářečí frgále. Toto tradiční
pečivo navíc nemá jinde
obdoby, a v roce 2013 se tak
stalo produktem s chráněným
zeměpisným označením
Evropské unie. Frgály se pekly
na velké svátky, jako Vánoce
a Velikonoce, ke křtinám
a svatbám a u oslav se také
dodnes často pije vyhlášená
valašská pálenka.
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Fotografie: Tomáš Babinec
Foodstyling: Adéla Srbová
Text: Kateřina Krásná

S ALBERTEM
PO ČESKU

Pravé

4

koláče

+90

60

min
kynutí

min

VEGET

VALAŠSKÉ FRGÁLY

SUROVINY:
250 ml plnotučného
mléka
42 g čerstvého droždí
80 g cukru moučky
500 g hladké mouky

3 vejce
sůl
1 bio citron
330 g másla
300 g polohrubé mouky
150 g cukru krupice

POSTUP:
1. Do mísy nalijte vlažné mléko, rozdrobené
droždí, moučkový cukr a promíchejte.
2. Přidejte hladkou mouku, 2 žloutky, špetku soli,
nastrouhanou citronovou kůru, 180 g změklého
másla a zbytek dejte do lednice. Hněťte do
hladkého těsta. Překryjte utěrkou a nechte
1 hodinu kynout na teplém místě.
3. Těsto rozdělte na 4 bochánky, každý vyválejte
do kruhu o průměru 30 cm a položte na plech
vyložený pečicím papírem. Nechte ještě
30 minut kynout.
4. Mezitím si připravte drobenku. Nakrájejte 150 g
vychlazeného másla na kostky. Do mísy nasypte
polohrubou mouku, přidejte připravené máslo,
cukr a promíchejte.
5. Každý koláč potřete náplní dle chuti a nechte
přitom po obvodu asi 1 cm okraje těsta volný.
Ten potřete 1 rozšlehaným vejcem.
6. Posypte drobenkou a pečte 20 minut v troubě
předehřáté na 190 °C.

MAKOVÁ

náplň

SUROVINY:
400 g mletého máku
350 ml polotučného
mléka

4

koláče

35
min

VEGET

200 g cukru krupice
50 g másla
1 lžíce povidel
1 vejce

POSTUP:
1. V kastrůlku svařte mák, mléko, cukr a máslo,
pak přidejte povidla a promíchejte.
2. Připravené těsto potřete makovou náplní
a nechte přitom po obvodu asi 1 cm okraje těsta
volný. Ten potřete 1 rozšlehaným vejcem.
3. Posypte drobenkou a pečte 20 minut v troubě
předehřáté na 190 °C.
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S ALBERTEM
PO ČESKU

POVIDLOVÁ

náplň

4

koláče

SUROVINY:
800 g povidel
150 g cukru moučky
2 vanilkové cukry

30
min

VEGET

50 ml rumu
50 g strouhanky
1 vejce

POSTUP:
1. Všechny ingredience kromě vejce spolu
důkladně promíchejte.
2. Připravené těsto potřete povidlovou náplní
a nechte přitom po obvodu asi 1 cm okraje těsta
volný. Ten potřete 1 rozšlehaným vejcem.
3. Posypte drobenkou a pečte 20 minut v troubě
předehřáté na 190 °C.

TVAROHOVÁ

náplň

4

koláče

SUROVINY:
150 g rozinek
80 ml rumu
500 g tvarohu ve vaničce
250 g tvarohu v kostce

30
min

+30

min
namáčení

VEGET

4 vejce
40 g pudinku v prášku
s vanilkovou příchutí
200 g cukru moučky
2 vanilkové cukry

POSTUP:
1. Rozinky nechte alespoň 30 minut namáčet
v rumu.
2. Oba tvarohy, 3 vejce, pudinkový prášek, cukr
a vanilkový cukr promíchejte v misce. Nakonec
přidejte v rumu namočené rozinky.
3. Připravené těsto potřete tvarohovou náplní
a nechte přitom po obvodu asi 1 cm okraje těsta
volný. Ten potřete 1 rozšlehaným vejcem.
4. Posypte drobenkou a pečte 20 minut v troubě
předehřáté na 190 °C.
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Po upečení pomažte
okraje koláče směsí
rozpuštěného másla, rumu
a moučkového cukru.

S ALBERTEM
PO ČESKU

VALAŠSKÝ

KONTRABÁŠ
4

porce

55
min

SUROVINY:
400 g pohanky
1 l vody
1 kg brambor
typu B
sůl
4 stroužky
česneku
1 cibule

Zkuste tuto jednoduchou večeři, na kterou se používaly tradiční beskydské
suroviny, jako pohanka, brambory, česnek nebo uzené maso. Návrat k tomu, jíst
lokální suroviny, které nejsou dovezeny přes půlku světa, je navíc v dnešní době
velmi aktuální, a pomůžete tak chránit planetu.

BEZ
lepku

300 g uzeného
masa
3 lžíce sádla
pepř
1 lžíce majoránky
200 g tvrdého
sýra
1 hrst čerstvé
petrželky

POSTUP:
1. Pohanku propláchněte, dejte do hrnce
a přelijte 1 litrem vroucí vody. Povařte
2–3 minuty a pak ji nechte v teple dojít.
2. Brambory oloupejte, nakrájejte
a v osolené vodě uvařte doměkka.
3. Mezitím česnek nakrájejte na plátky
a oloupanou cibuli a uzené maso na
kostičky. Na pánvi rozpalte 2 lžíce

sádla a osmažte na něm cibuli, přidejte
česnek a uzené maso. Po chvíli přidejte
uvařenou pohanku, ochuťte solí, pepřem
a majoránkou. Nakonec vmíchejte
i uvařené, scezené brambory.
4. Přendejte do pekáče vymazaného zbylým
sádlem. Posypte nahrubo nastrouhaným
sýrem, pečte 15 minut na 200 °C
a podávejte posypané petrželkou.

Podávejte nejlépe
s kysaným zelím
nebo s nakládanou
okurkou.
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S ALBERTEM
PO ČESKU

BESKYDSKÉ STRAPAČKY

se zelím a slaninou

4

porce

55
min

BEZ

laktózy

Halušky nejsou specialita pouze na Slovensku, ale oblíbené
strapačky jsou tradičním pokrmem také na Valašsku. Nesmí
k nim chybět pořádná porce kysaného zelí, o jehož přínosu pro
zdraví věděli už dávno i naši předci.

SUROVINY:
800 g brambor typu B
500 g polohrubé
mouky

1 vejce
sůl
2 lžíce sádla
200 g cibule

150 g anglické slaniny
v celku
500 g kysaného zelí
1 hrst čerstvé petrželky

POSTUP:
1. Oloupané syrové brambory nastrouhejte na jemném struhadle,
přebytečnou vodu slijte. Smíchejte s moukou, vejcem, ½ lžičky soli
a vypracujte těsto polotuhé konzistence.
2. V hrnci přiveďte k varu osolenou vodu a přes cedník s většími otvory
do ní postupně propasírujte těsto. Když vyplavou strapačky na hladinu,
vařte je 5 minut. Poté je sceďte a promíchejte se lžící sádla.
3. Cibuli a slaninu nakrájejte na kostičky. Ve větší pánvi na zbylém sádle
osmažte cibuli, přidejte slaninu a poté i pokrájené scezené kysané
zelí. Nakonec vmíchejte strapačky a podávejte posypané nasekanou
petrželkou.
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S ALBERTEM
PO ČESKU

v Beskydech
KAM NA VÝLET

Pustevny
V Beskydech určitě nevynechte výlet na
Pustevny, známé horské středisko
s malebnými dřevěnými chatami Libušín
a Maměnka, které byly po požáru
Libušína zrekonstruovány a dnes opět
září na kopcích svými jasnými barvami.
Na vrchol se můžete nechat vyvézt
lanovkou a hřebenovou cestou dojít
až na vrchol Radhoště, kde narazíte na
sochu Radegasta, který hlídá Beskydy.
Navíc můžete s dětmi navštívit Stezku
Valašska, která vede korunami stromů.

fd „Beskyde, Dum
Beskyde, kdo
po tobě ide?“

Co
v Beskydech
OCHUTNAT?
Beskydy jsou kromě frgálů známé také
vyhlášenou pálenkou z místního ovoce,
především ze švestek a hrušek. Určitě
ochutnejte i tradiční zelnou polévku kyselicu
a čistá beskydská příroda a louky jsou navíc
skvělé pro sběr čerstvých bylinek.
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Ochutnávka

2. Lískooříškové

2. Z vlašských

Ochutnávka

ořechů

mléka
ROSTLINNÁ

1. Rýžové
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S novým rokem je tu další
zbrusu nová rubrika. Určitě
znáte ten pocit: chodíte
mezi regály obchodu,
uvidíte surovinu, kterou
chcete už dlouho vyzkoušet,
ale nakonec přejdete
s košíkem dál ke svým
nákupním klasikám. Tak
s tím je konec. Postupně
představíme známé i méně
známé novinky a trendy
v nákupním košíku a uvidíte,
že se třeba stanou vaší
novou klasikou.

3. Mandlové

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

OCHUTNÁVKA

Mléka bez laktózy

JSOU ČÍM DÁL OBLÍBENĚJŠÍ, PROČ?

Jsou
ideální, pokud trpíte nesnášenlivostí laktózy, která
v rostlinných mlécích není.
Skvělá pro alergiky citlivé na mléčné bílkoviny.
Vyhledávají je vegani nebo lidé, kteří vyznávají trend
omezování konzumace živočišných potravin.

Výhody

ROSTLINNÝCH MLÉK:
Neobsahují laktózu ani cholesterol.
Mají vysoký obsah vitaminů B.
Mají vysoké procento mononenasycených
a polynenasycených tuků.

Kokosové mléko

Pozor, kokosové mléko se
někdy zaměňuje s kokosovou
vodou, tekutinou uvnitř
mladých kokosových ořechů.
Snadno si kokosové mléko
můžete vyrobit i doma ze
strouhaného kokosu. Zalijte
jej horkou vodou, nechte
hodinu namáčet a pak
rozmixujte.

OD ALBERTU

Kokosové mléko je
v kuchyni bezvadné do
dezertů, nápojů, polévek
a omáček, kterým dodává
jemnou a krémovou
konzistenci plnou exotiky.
Zmírňuje také pálivost
asijských pokrmů, třeba
v oblíbeném kari.

1. Rýžové mléko
Ve srovnání s kravským
mlékem je bohatým zdrojem
sacharidů, je obohacováno
vápníkem, na druhou stranu
má málo bílkovin
a cholesterolu, je zcela bez
laktózy. Bez velké námahy
ho, stejně jako jiná rostlinná
mléka zvládnete připravit sami,
jednoduše pomocí rýže, vody
a mixéru.

2. Mléka

z vlašských
a lískových ořechů
Jsou rostlinnými nápoji
s největším obsahem
antioxidantů a obsahují zdraví
prospěšné tuky.

3. Mandlové mléko
Většina prospěšných látek
je obsažena ve slupce, proto
pokud mandlové mléko
připravujete doma, použijte
mandle neoloupané. Mandle
jsou také bohatým zdrojem
antioxidantů. Mandlové mléko
obsahuje vápník.

Sójové mléko
Je klasikou mezi rostlinnými
mléky a nejvíce se přibližuje
kravskému mléku. Vyrábí se ze
sójových bobů namáčením ve
vodě, rozdrcením, vařením
a scezením. Je dobře stravitelné
a není vhodné pro děti.
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OCHUTNÁVKA

KRUPICOVÁ
KAŠE

z mandlového
mléka
4

porce

40
min

BEZ

laktózy

SUROVINY:
240 g dětské krupice
750 ml mandlového mléka
250 ml vody
250 g cukru krupice
200 g vlašských ořechů
200 ml řepkového oleje
1 lžička medu
sůl
2 lžíce borůvkového džemu
1 mango
100 g borůvek

POSTUP:
1. Dětskou krupici namočte
v 375 ml mandlového mléka
alespoň 30 minut předem.
2. Mezitím si připravte
zkaramelizované ořechy.
Do rendlíku nalijte vodu, přisypte
cukr, ořechy a vařte 20 minut. Pak
je sceďte a nechte okapat.
3. Na pánvi rozehřejte olej a ořechy
na něm dozlatova orestujte. Poté
nechte vychladnout na pečicím
papíru.
4. Přiveďte v menším hrnci k varu
zbytek mandlového mléka,
přidejte med, špetku soli a přilijte
namočenou krupici. Za stálého
míchání vařte 5 minut.
5. Hotovou krupicovou kaši přelijte
do misek, ozdobte borůvkovým
džemem, oloupaným mangem
nakrájeným na plátky, borůvkami
a karamelizovanými ořechy.

Varianta s nasucho
orestovanými mandlemi,
jablkem a malinami.

Chcete-li čistě veganskou
verzi, použijte džem zahuštěný
pektinem.
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OCHUTNÁVKA

Jak vyrobit

DOMÁCÍ
MANDLOVÉ MLÉKO
800

15

ml

min

+8

hod
namáčení

VEGAN

SUROVINY:
300 g mandlí
2 l vody

POSTUP:

1. 
2. 
3. 
4. 

Mandle zalijte v misce ½ l vody
a nechte přes noc namáčet.
Pak sceďte přes cedník
a propláchněte pod tekoucí
vodou.

Vložte do mixéru spolu s 1 ½ l
vody a důkladně rozmixujte.
Cedník vyložte plátýnkem
a postavte jej do větší mísy.
Mandlové mléko pomalu
vlijte do cedníku. Plátýnko
s mandlovou drtí pak ještě
do mísy vymačkejte.

5. 

Mléko přelijte do lahve
a podávejte nebo uložte
do chladničky.

V chladničce vydrží mléko
2–3 dny. Před podáváním
lahev protřepejte.
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A je to!

A je to!

Zdravé
ZIMNÍ NÁPOJE

Pro lepší den

Na pohodu

albert.cz/videorecepty
V zimě se většina z nás těší na zasněženou
krajinu, na námrazou zdobená okna a teplý
čaj, který si vypijeme zachumlaní v dece.
Realita bývá ale často jiná a někdy se šedé dny
na blátě vlečou nekonečně dlouho. V takových
chvílích vám přijdou doslova k duhu barevná
smoothie plná vitaminů a energie.

k snídani

MANGOVÉ SE ŠPENÁTEM
MANGOVÉ S ŘEPOU
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ŠPENÁTOVÉ
S MALINAMI
500
ml

15

min

+1

hod
mražení

VEGAN

SUROVINY:
1 banán NP Bio
3 kiwi
3 konzervované půlené broskve
80 g baby špenátu
½ hrsti čerstvé máty
¼ citronu NP Bio
200 ml mandlového mléka
165 g malin
2 lžičky javorového sirupu NP Bio

Na podporu
imunity

ANANASOVÉ S GOJI

Plné
antioxidantů
ŘEPNÉ S OVOCEM

POSTUP:
1. Alespoň 1 hodinu před přípravou
smoothie dejte oloupaný, rozčtvrcený
banán v uzavíratelném sáčku zmrazit.
2. V mixéru rozmixujte dohladka
oloupaná 2 a ½ kiwi s broskvemi,
zmrazeným banánem, špenátem,
mátou, citronovou šťávou a mlékem.
3. V malé misce rozmačkejte vidličkou
125 g malin. Přilijte javorový sirup,
promíchejte a ještě promačkejte, aby se
maliny se sirupem dobře promísily.
4. Do 2 sklenic o objemu 250 ml rozdělte po
4 lžících malinové směsi. Dolijte smoothie.
5. Ozdobte plátky zbylého kiwi, malinami
a mátou.

Jak na ně?

Podívejte se na videorecept:

albert.cz/videorecepty

A JE TO!

království

ZA MANGO

JAK

na
exotické
ovoce
Nechat mango ležet v obchodě
jen kvůli tomu, že nevíte, jak jej
nakrájet, by byla obrovská škoda.
Jeho dužina je totiž sladká, voňavá
a šťavnatá. Zkuste naše tipy
a uvidíte, že je to snadné.

Jak a kdy pít,
KDYŽ JE ZIMA

V zimě můžete mít pocit, že není
tak důležité dodržovat pitný režim
jako v létě. Tělo ke své správné
funkci potřebuje vodu za každého
počasí, nejen za parných letních
dní. Nejideálnější tekutinou pro
dodržování pitného režimu je
měkká voda.
Tekutiny by se měly doplňovat pravidelně
během dne po menších dávkách. Ideální
množství pro člověka v klidovém režimu bez
zdravotních komplikací je 0,03 l na 1 kg váhy.
V zimním období je dobré udržovat tělo
v teple a zbytečně ho neochlazovat. Proto
se obecně doporučuje pít nápoje pokojové
teploty nebo vyšší. Příliš horký nápoj může
samozřejmě opařit, naprostým ideálem je
teplota kolem tělesné teploty (37 °C).

Uvnitř manga se nachází pevná
plochá pecka. Jelikož je zralé
mango měkké a velmi šťavnaté,
není klasické loupání škrabkou
vhodné. Nejlépe mango oloupete,
když z něj odkrojíte z obou stran
dužinu i se slupkou podél pecky.
POSTUP:
1. Mango postavte kolmo na
spodní hranu, stopka se
nachází nahoře. Řez veďte
po širší straně asi 1,5 cm od
stopky. Pokud se nůž zarazí
o pecku, posuňte jej kousek
dál a řízněte znovu, to samé
zopakujte z druhé strany.
2. Do odkrojené části manga
nařežte špičkou nože až ke
slupce mřížku.
3. Stranu se slupkou protlačte
dovnitř, tím získáte výsledného
ježka jako na obrázku.

ONLINE NAJDETE CELKEM 4 NÁVODY,
JAK OLOUPAT EXOTICKÉ OVOCE:
MANGO, ANANAS, KIWI, GRANÁTOVÉ JABLKO

Loupejte zázvor
JAKO NIC

Mrkněte
na videorecepty:

albert.cz/videorecepty

Věděli jste, že
nejlepším způsobem,
jak oloupat zázvor, je
oškrábat ho čajovou
lžičkou? Podaří se
vám tak oloupat
jen nejslabší vrstvu
slupky, a uchováte
tak cenné látky
uložené pod ní, navíc
se lžičkou dostanete
snáz do malých
záhybů kořene.
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Zkuste

S NÁMI
4

porce

35
min

+15

min
chlazení

VEGET

SÝROVÉ NUGETKY

s brokolicí

SUROVINY:
500 g brokolice
sůl
3 plátky bílého toustového
chleba

1 vejce
125 g Olomouckých
tvarůžků
200 g tvrdého sýra
2 stroužky česneku

POSTUP:
1. Omytou brokolici rozdělte na růžičky, řapík překrojte
na více kusů a použijte ho také. Nakrájenou brokolici
vložte do hrnce, povařte 5 minut v mírně osolené
vodě nebo na páře. Slijte, nechte trochu oschnout
a po vychlazení ji nakrájejte nadrobno.    
2. Toustový chleba rozmixujte v mixéru na čerstvou
strouhanku.
3. Brokolici a strouhanku vsypte do jedné mísy, přidejte
vejce, pokrájené tvarůžkové kousky, nastrouhaný
tvrdý sýr a oloupaný, prolisovaný česnek. Vše
promíchejte a nechte směs 15 minut vychladnout
v lednici.
4. Navlhčenýma rukama zformujte z 1 lžíce brokolicové
hmoty menší nugetky. Položte je na plech vyložený
pečicím papírem a pečte v troubě vyhřáté na 200 °C
15 minut. Podávejte teplé a můžete je ještě ozdobit
lístky bazalky.

Víte,
že
OLOMOUCKÉ TVARŮŽKY
jsou jediným původním českým sýrem známým již před
500 lety, avšak svými jedinečnými vlastnostmi splňují
náročné požadavky na stravování i v 21. století.
• nízký obsah tuku (pouze 0,4 %)
• vysoký obsah bílkovin a minerálů
• nízká energetická hodnota
• stovky receptů teplé i studené kuchyně
• víc než 30 tvarových a hmotnostních variant
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/ advertorial

Když si hlídáte kila, je brokolice skvělým
spojencem. Patří mezi zeleninu s nízkým
obsahem kalorií a obsahuje i velké
množství vitaminu C. Připravte si z ní
nugetky pečené bez oleje.

DOKÁŽETE SI PŘEDSTAVIT DOBROU VEČEŘI
BEZ KVALITNÍCH POTRAVIN?

Poznejte kvalitu na
akademiekvality.cz

používejte především kvalitní
vaječné TĚSTOVINY
všímejte si původu
chlazeného KUŘECÍHO
a způsobu uchovávání

Nakupujte kvalitu s chutí

dávejte přednost
listovému ŠPENÁTU

přidejte SMETANU
s min. obsahem tuku 31 %

inzerce
Klasa_Instore_Albert_Mag_217x122,5.indd 1

07.12.2020 12:06

Začněte nový
rok zlehka
o 30 %
méně
cukrů

Pouze
uku
0,1 % t

inzerce

NEDOTČENÁ VODA
Z ADRŠPAŠSKOTEPLICKÝCH SKAL
K DOSTÁNÍ VE VYBRANÝCH
PRODEJNÁCH ALBERT

inzerce
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ZAČNĚTE

S PROBIOTIKY
A VYHRAJTE!

KUP 1× VÝROBEK
ZAREGISTRUJ KÓD Z ÚČTENKY
NA WWW.DANONE.CZ
VYHRAJ KONZOLI NINTENDO
SWITCH LITE

KUPTE VÝROBEK ACTIVIA
NAHRAJTE KÓD NA ACTIVIA.CZ
VYHRAJTE CHYTRÉ HODINKY
SOUTĚŽ POTRVÁ OD 1. 1. DO 15. 3. 2021. PRAVIDLA SOUTĚŽE NAJDETE
NA WWW.ACTIVIA.CZ. FOTO JE POUZE ILUSTRATIVNÍ.

inzerce

26×

© 2020 Nintendo

Více informací na www.danone.cz.
021 Ak
ketech a supermarketech Albert.
Termín trvání soutìže 1. 1. – 31. 1. 2021.
Akce platí na všech hypermarketech

ČAJE LONDON FRUIT & HERB V NOVÉM DESIGNU
VZRUŠUJÍCÍ SMĚSI OVOCE A BYLINEK ZŮSTÁVAJÍ

Den začíná zdravou snídaní

Všechny zobrazené produkty k dostání ve vybraných
hypermarketech a supermarketech Albert

Zabalte si svoji tortillu

Vyhrávej

poukaz na boty
každý den

Kup jakékoli
BeBe Dobré ráno

Zadej kód
z účtenky na bbdr.cz
a uschovej si ji

Vyhraj 2 500 Kč
na boty každý den

Soutěž trvá od 4. 1. do 31. 1. 2021. Podmínky soutěže nalezneš na www.bbdr.cz
inzerce
BBDR POS P1 2021 vizual 217x122_5 Albert CZ 01.indd 1

25.11.20 13:58

3O×

!
J
RA

kuchyňský
robot
ETA Gratus

H
VY
Kup 2 × jakékoliv Hašlerky
a uschovej si účtenku.

www

Jdi na www.nestle-akce.cz
a hraj!

Soutěž probíhá od 4. 1. do 28. 2. 2021.

4×

skútr

VESPA

Žaludek
Játra
Choroby
látkové
výměny

Slinivka
břišní

Žlučník

Dvanáctník

Tenké a tlusté střevo

inzerce

Krvácí vám dásně?
Pečujte o své dásně a zuby se systémem meridol®
čistí
Odstraňuje plak
a masíruje
dásně.

chrání
IN I C K

Y

KL

PROKÁZANÝ
Ú

Pomáhá omezovat
množení bakterií
v ústech.

ČI N EK

posiluje
Pomáhá zabraňovat
tvorbě plaku a krvácení dásní.

V YZKOUŠE JTE

Začněte hned!
*Zdroj: J. Banach a kol., Journal of Dentistry 60 (2007), s. 11-19; ve srovnání s běžnou zubní pastou obsahující fluorid sodný.

Pro zdravější dásně
za 2 týdny*

Toyota

pro
ne

jr y

chl

ejší

r e s e r v a

Poctivé víno se silným
výrazem, na které jsme hrdí.

www.vinarstvibreclav.cz

r e s e r v a

-

Beﬆ  Chile

g r a n

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

-

Ochutnejte
skvělé
Chile

v a r i e t a l

Beﬆ  Chile

Sladká

Horká čokoláda
ODDEJTE SE POKUŠENÍ

Zamilujte se do intenzivní sladké chuti
horkých čokolád. Pokud stále hledáte ten
nejlahodnější recept, máme pro vás hned
čtyři. Ale pozor, jsou silně návykové!

Experimentujte: čokolády
můžete ochutit růžovým
pepřem nebo perníkovým
kořením.
Fotografie: Vladimír Cimický
Foodstyling/text: Adéla Srbová
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SLADKÁ TEČKA

ARAŠÍDOVÁ
ČOKOLÁDA

s maršmelouny
4

porce

15

min

BEZ
lepku

SUROVINY:
500 ml plnotučného mléka
2 lžíce arašídového másla
¾ lžičky soli
3 lžíce medu
100 g mléčné čokolády
150 g hořké čokolády (70 %)
350 ml smetany ke šlehání (30 %)
1 hrst mini marshmallows

POSTUP:
1. Mléko nalijte do hrnce a přiveďte
k varu. Přidejte arašídové máslo,
sůl, med a metličkou dobře
promíchejte, tak aby nezůstaly
žádné hrudky. Odložte stranou.
2. Obě čokolády nasekejte na malé
kousky, rozpusťte nad vodní
lázní a dobře promíchejte, aby se
propojily.
3. V jiném hrnci přiveďte 250 ml
smetany k varu. Do rozpuštěné
čokolády po stěrkou
zapracujte zahřátou smetanu.
Nejdříve začne vznikat hustá
emulze a bude to vypadat, jako
kdyby se čokoláda srazila. V tu
chvíli přidejte další smetany.
Pokračujte a zapracujte celý
zbytek smetany. Ze zbylých
100 ml vyšlehejte šlehačku.
4. Emulzi pak vmíchejte do
zahřátého ochuceného mléka.
Hned po zamíchání servírujte
do hrnků a ozdobte šlehačkou
a maršmelouny.
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SLADKÁ TEČKA

Základní

HORKÁ
ČOKOLÁDA

Výroba čokolády

NA ČEM ZÁLEŽÍ NEJVÍC

Nejdůležitější částí postupu je ta, kdy se
čokoláda začne jakoby srážet a přidáním
tekutiny a rozmícháním stěrkou se emulguje
na požadovanou texturu. Díky tomu je pak
čokoláda tak lahodná, jemná a intenzivní.
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SLADKÁ TEČKA

1.
Základní

POSTUP
4

porce

15

min

VEGET

SUROVINY:
500 ml plnotučného mléka
2 lžíce holandského kakaa
3 lžíce medu

3.

100 g mléčné čokolády
150 g hořké čokolády (70 %)
350 ml smetany ke šlehání (30 %)

POSTUP:
1. Mléko nalijte do hrnce a přiveďte k
varu. Přidejte kakao, med
a metličkou dobře promíchejte,
tak aby nezůstaly žádné hrudky.
Odložte stranou. Obě čokolády
nasekejte na malé kousky,
rozpusťte nad vodní lázní a dobře
promíchejte, aby se propojily.
2. Smetanu přiveďte v jiném hrnci
k varu.
3. Do rozpuštěné čokolády
po stěrkou zapracujte zahřátou
smetanu.
4. Nejdříve začne vznikat hustá
emulze a bude to vypadat, jako
kdyby se čokoláda srazila.
5. V tu chvíli přidejte další smetany.
Pokračujte a zapracujte celý
zbytek smetany. Ze zbylých 100 ml
vyšlehejte šlehačku.
6. Emulzi pak vmíchejte do zahřátého
ochuceného mléka. Hned po
zamíchání servírujte do hrnků
a zdobte dle své fantazie.

2.

4.
Konec

5.

6.
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SLADKÁ TEČKA

Pro ještě intenzivnější pomerančovou chuť
můžete použít přímo hořkou čokoládu
s pomerančem Albert Excellent.

POMERANČOVÁ
ČOKOLÁDA

s chilli
4

porce

74

15

min

BEZ
lepku

SUROVINY:
500 ml plnotučného mléka
2 lžíce holandského kakaa
4 lžíce medu
200 g hořké čokolády (70 %)
250 ml smetany ke šlehání
(30 %)
1 pomeranč
2 lžičky mleté skořice
sušené chilli

POSTUP:
začne vznikat hustá emulze
1. Mléko nalijte do hrnce
a bude to vypadat, jako kdyby
a přiveďte k varu. Přidejte
se čokoláda srazila. V tu chvíli
kakao, med a metličkou dobře
přidejte další smetany.
promíchejte, tak aby nezůstaly
Pokračujte a zapracujte celý
žádné hrudky. Odložte stranou.
zbytek smetany.
2. Čokoládu nasekejte na malé
4. Emulzi pak vmíchejte do
kousky, rozpusťte nad vodní
zahřátého ochuceného
lázní a dobře promíchejte.
mléka. Hned po zamíchání
3. Smetanu přiveďte v jiném hrnci
servírujte do hrnků a ozdobte
k varu. Do rozpuštěné čokolády
nastrouhanou kůrou
po stěrkou zapracujte
z pomeranče, skořicí a špetkou
chilli.
zahřátou smetanu. Nejdříve

SLADKÁ TEČKA

BÍLÁ
ČOKOLÁDA
4

porce

15

min

VEGET

SUROVINY:
400 ml plnotučného mléka
250 ml smetany ke šlehání (30 %)
250 g bílé čokolády
1 lžíce lyofilizovaných jahod

POSTUP:
1. Mléko nalijte do hrnce a přiveďte
k varu. Odložte stranou.
2. Čokoládu nasekejte na malé kousky,
rozpusťte nad vodní lázní a dobře
promíchejte.
3. Smetanu přiveďte v jiném hrnci k varu.
Do rozpuštěné čokolády po stěrkou
zapracujte zahřátou smetanu. Nejdříve
začne vznikat hustá emulze a bude
to vypadat, jako kdyby se čokoláda
srazila. V tu chvíli přidejte další
smetany. Pokračujte a zapracujte
celý zbytek smetany.
4. Emulzi pak vmíchejte do zahřátého
mléka. Hned po zamíchání servírujte
do hrnků a ozdobte rozdrobenými
lyofilizovanými jahodami nebo jiným
ovocem podle chuti.

Foto: Petra Novotná
Foodstyling: Adéla Srbová
Text: Adéla Srbová
Nádobí a dekor: BUTLERS

Do bílé čokolády nasypte
lyofilizované ovoce, tedy ovoce
sušené mrazem. Pokud je přidáte
i do smetany při vaření, nápoj to
zbarví.
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NOVÉ TĚLOVÉ DEODORANTY
AFTER SPORT & CONTROL
48H DLOUHOTRVAJÍCÍ VŮNĚ
0 % HLINÍKOVÝCH SOLÍ & ALKOHOLU

* K DOSTÁNÍ VE VYBRANÝCH HYPERMARKETECH

