LEDEN 2022

stojí za to jíst lépe
živiny

číslo

plné nápadů
a inspirací

VYZKOUŠELI
JSME VAŠE

vitaminy
a minerály
stopové
prvky

Bio recepty!

Předsevzetí?
Jde to!

SMOOTHIE
SPECIÁL

ŠETŘEME PŘÍRODU
S UDRŽITELNOU KOLEKCÍ

SBÍREJTE
BOD1YBOD

200 Kč =
= SLEVA
1 0 BO D Ů

Akce platí ve všech prodejnách Albert od 19. 1. do 15. 3. 2022 nebo do vyprodání zásob v jednotlivých prodejnách.
Více informací naleznete na www.albert.cz/udrzitelnost nebo u informací prodejen.

Děkujeme našim obchodním partnerům za podporu této kampaně v prodejnách Albert.

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

Milí zákazníci
a čtenáři,

Editorial

je tu nový rok a s ním i nový začátek. My v Albertu jsme si dali předsevzetí, že uděláme
ještě více pro to, abyste měli možnost jíst lépe a kvalitní potraviny, které jsou zároveň
fair k vašemu zdraví i přírodě. Proto se celé lednové číslo nese v duchu bio a bio surovin,
u nichž si díky certifikovanému původu můžete být jistí, že jsou součástí principů
ekologického zemědělství. Lednový magazín zkrátka srší rubrikami, díky kterým můžete
jíst lépe každý den. Ať už jsou to barevná smoothie, která pomohou posílit imunitu a mít
více energie a chuti do života. Nebo bio recepty přímo od vás, našich čtenářů, které jste
spojili s příběhy o tom, co vás přivedlo k tomu, že jste začali jíst bio právě vy. Díky radám
od řezníka si s chutí poradíte s pravým bio hovězím masem na tři způsoby, ať už máte
rádi na talíři českou klasiku, potřebujete rychle uvařit minutku, nebo se při vaření rádi
inspirujete v zahraničí. A na závěr se ve Sladké tečce kutálí kuličky plné energie, které
jsou praktickou svačinkou na zimní dobrodružství při lyžování na zasněžených svazích
nebo bruslení na zamrzlém rybníku.
Tak nezapomeňte, že tento rok přináší opět 365 nových pokusů jíst lépe. A my jsme tu
pro vás, aby se to povedlo.

Váš Albert
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lednu

Rychlé
recepty
DO 30 MINUT

Zprávy z Albertu
Tržnice u Alberta: Avokádo rozzáří váš talíř
ZIMNÍ SALÁT s avokádovou růžičkou

Rychlé recepty do 30 minut

TOFU STEAKY s pečenými zelnými klínky
COTTAGE ŠPAGETY s jarní cibulkou
VEPŘOVÝ STROGANOV s pórkem a rýží
STEAK Z KRKOVICE low carb
KRŮTÍ KULIČKY ve vínovocitronové omáčce
Keto MINI PIZZA

Bio speciál: Lednová Bio výzva

Bio ŠPENÁTOVÉ PALAČINKY od Alexandry
Krůtí bio ZELENINOVÝ GULÁŠ od Veroniky
Zapečené bio PAPRIKY od Lenky
Bio JABLEČNÁ ROLÁDA od Zuzany
Bio FUSILLI S KUŘECÍM MASEM a cherry rajčátky od Juraje
Bio fazolové BROWNIES od Eriky
Bio KUŘE ALFREDO s míchanými špagetami
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KUŘECÍ KEBAB s triem hummusů
SLANÉ CIZRNOVÉ PLACIČKY s hummusem a mrkví

Stojí za to jíst lépe:

Vykročte s tím správným předsevzetím

Smoothie PRO ZAHŘÁTÍ
Smoothie NA KVALITNÍ SVAČINU PLNOU OMEGA-3
MASTNÝCH KYSELIN
Smoothie PRO ZDRAVOU PLEŤ A KRÁSNÉ VLASY
Smoothie ENERGIE ZE MĚ BUDE SRŠET
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Zprávy

Více info na www.naturespromise.cz

Z ALBERTU

Nature’s Promise
Healthy life
Borůvkový kozí jogurt

NOVINKY V REGÁLU

Chut slunné
Itálie

i další
čerstvé
zprávy
Z ALBERTU

V

Kdo by neznal sýr mozzarella. Měkký
sýr v typickém tvaru hrudky má původ
ve slunné jižní Itálii. Je vyrobena
z kravského mléka v bio kvalitě a její
plná mléčná chuť zaručí vašemu
oblíbenému salátu nový rozměr.

Je jen na vás, jaký životní styl si
vyberete. Nejde jen o to, co vám
chutná, ale především o pečlivý
výběr nutričně vyvážených
a snadno dostupných jídel.
Značka Nature’s Promise je
tu od toho, aby vám pomohla
připravit dobré jídlo z kvalitních
surovin, ať už máte rádi cokoli.
Vyzkoušejte naše bio novinky.

NOVINKY V REGÁLU

Když zakřupe čerstvý
CHLÉB
Z ŽITA A PŠENICE

V Albertu vám přinášíme ještě více pečiva v Bio
kvalitě. Nový Bio chléb obsahuje 70 % žita a 30 %
pšenice, je vyroben podle originální receptury,
a najdete ho tak exkluzivně pouze v prodejnách
Albert. Nákupem Bio pečiva získáváte jistotu, že při
jeho výrobě nebyly použity geneticky modifikované
obiloviny a žádné umělé chemické prostředky
vylepšující chuť, vůni, strukturu, barvu a jeho
trvanlivost. Vychutnejte si čerstvý a křupavý chléb,
u kterého se můžeme spolehnout na kvalitu,
a udělejte tak každý svůj den o trošku lepším.
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KVALITĚ

Nature’s Promise
Healthy life
Borůvkový ovčí jogurt

NOVINKY V REGÁLU

Ochutnejte

ZDRAVÍ V KOZÍCH
A OVČÍCH JOGURTECH

Nature’s Promise Bio
Mozzarella

Lahodné jogurty pro vás vyrábí česká
rodinná farma z čerstvého mléka ovcí
a koz speciálních francouzských plemen.
Zrají přímo v kelímku a podle moderních
trendů zdravého stravování obsahují
méně cukru než běžné ovocné jogurty.

Zprávy

Z ALBERTU

NOVINKY V REGÁLU

Do práce
i na sport

PROTEINOVÉ TYČINKY

tipy
NA SNÍDANI

Všem, kteří chtějí doplnit energii i zdroj
bílkovin chutně a rychle, jsou určeny
skvělé proteinové tyčinky s krémem
a křupavou mléčnou čokoládou. Mají
vysoký obsah vlákniny a neobsahují
žádný lepek. K dostání ve třech
příchutích.

A SVAČINU
NOVINKY V REGÁLU

NOVINKY V REGÁLU

Na každý den

Energii dodají

Snídaňová klasika malých i velkých
strávníků. Křupavé cornflakes
Nature’s Promise jsou vyrobeny
z kukuřice, která pochází
z kontrolovaného biologického
zemědělství. Lupínky se hodí
k rychlé snídani spolu s mlékem
a ovocem nebo je můžete rozdrtit
a použít k zahuštění polévek.

Ořechy a semínka mají všestranné
využití. Nemusíte je jíst vždy jen
s jogurtem. Vyzkoušejte například
kombinaci dýňových a chia semínek
a s pomocí vody a psyllia si vytvořte
zdravé krekry, které budou chutným
snackem k večernímu filmu.
Vyzkoušejte i kokosové plátky, které
jsou stále oblíbenější pochoutkou.
Skvěle vypadají na domácím dezertu,
jsou praktickou svačinkou na cesty
i vhodnou alternativou chipsů.
Všechny tyto produkty pocházejí
z ekologického zemědělství a jsou
certifikovány kontrolním orgánem.

SNÍDANĚ

Nature’s Promise Bio
Kukuřičné lupínky

SEMÍNKA

Nature’s Promise Bio
Kokos plátky

Nature’s Promise Bio
Chia semínka

Nature’s Promise Bio
Dýňová semínka
Nature’s Promise Bio
Kokos strouhaný
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Tržnice

U ALBERTA

Poznejte

AKORÁT ZRALÉ

Barva avokáda se liší dle odrůdy.
Obecně platí u většiny avokád, že čím
je tmavší, tím je zralejší, ale pozor,
některé odrůdy jsou zelené po celou
dobu zralosti.
Nejlepším testem zralosti je udělat
pohmatem lehký stisk, zralé by
mělo v ruce působit tvrdostí asi
jako vychlazené máslo. Nesmí být
příliš tvrdé nebo příliš měkké. Další
test můžete doma udělat pomocí
stopky. Když ji odloupnete, pod ní by
měla být vidět krásně zelená barva
avokáda. Pokud je hnědá nebo
dokonce plesnivá, je už avokádo
přezrálé.
V Albertu koupíte avokáda různých
stupňů zralosti, podle toho, kdy
chcete avokádo zpracovat.

Jak nechat dozrát avokádo?

Vložte ho do papírového sáčku
společně s banánem a dejte
na teplé místo. Tento způsob
dozrání trvá většinou 3–5 dní.
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Avokádo

ROZZÁŘÍ VÁŠ TALÍŘ
Jak si zimu zpestřit? Zkuste to
s novodobým oblíbeným ovocem
sociálních sítí, které má navíc řadu
prospěšných benefitů pro náš
organismus.

Tržnice

U ALBERTA

Obsahuji vlákninu – ROZPUSTNOU,
KTERÁ JE POTRAVOU PRO BAKTERIE
VE STŘEVECH. NEROZPUSTNOU,
KTERÁ MŮŽE BÝT DOBRÝM
POMOCNÍKEM PŘI HUBNUTÍ.

Jak avokádo
ZPRACOVAT

1.

Rozkrojte avokádo skrz slupku až
k pecce, kolem dokola napůl.

Mám výbornou
KRÉMOVOU
TEXTURU.

2.

Rukama obě půlky pootočte ve
směru proti sobě a oddělte.
V jedné polovině zůstane pecka.
Nůž ostřím opatrně zasekněte
do pecky a opět otočením do
protisměru pecku vyndejte.

Nejsem zelenina,
ale ovoce, SPRÁVNĚ
BOBULOVINA.

Obsahuji vitaminy A, D, E, K
ROZPUSTNÉ V TUCÍCH.

3.

Avokádo nakrájejte nožem na
plátky, když má ještě na sobě
slupku.

Obsahuji draslík,
který může mít

POZITIVNÍ VLIV NA

4.

KREVNÍ TLAK.

Neobsahuji laktózu ani
cholesterol A JSEM SKVĚLÝM
PARŤÁKEM PRO VEGETARIÁNY
I VEGANY.

Lžíci opatrně vsuňte co nejblíže
slupce a obkružte tak, až
dostanete dužinu ven.

Rostlinné zdravé tuky,
které obsahuji, MOHOU
MÍT POZITIVNÍ VLIV NA
ZDRAVÍ SRDCE.

5.

Avokádo hned pokapejte
citronovou šťávou, aby vám
nezhnědlo.
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Tržnice

U ALBERTA

Ochočte si
AVOKÁDO

Jak na růžičku z avokáda
KROK ZA KROKEM

1.

Připravte si polovinu
avokáda bez pecky.

2.

Slupku opatrně sloupněte
a avokádo pokapejte
citronem.

BERT
DO AL
Á
K
O
AV
LENT
EXCEL

3.

Avokádo nakrájejte na co
nejtenčí plátky.

4.

Pomalu avokádo rozviňte
úhlopříčně tak, aby vám
vznikl tvar esíčka. Pravý
konec začněte opatrně
vinout směrem dovnitř
tak, abyste vytvořili
počátek růžičky.

E
ROMIS
REʼS P
U
T
A
ÁDO N – ZRALÉ
AVOK
BIO

E
ROMIS
REʼS P
U
T
A
ÁDO N ÉNĚ ZRALÉ
AVOK
M
BIO –

5.

Pokračujte v zavinování
kolem dokola, až se spojí
druhý konec a vytvoří tak
tvar růžičky.

Druhy avokáda

A JEHO ZRALOST
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Nejčastěji u nás najdete avokáda druhu Haas. Dobře
zralé avokádo tohoto druhu má tmavě fialovou slupku
a tvrdostí připomíná studené máslo. Mohou mít
zároveň více velikostí a tvarů, jak je vidět na fotce.

Tržnice

U ALBERTA

ZIMNÍ SALÁT
s avokádovou růžičkou
4

porce

30
min

SUROVINY:

VEGAN

¼ hlávky červeného zelí
sůl
4 listy kapusty
½ šalotky
2 mrkve NP Bio
1 salátová okurka NP Bio
2 avokáda NP Bio
1 citron NP Bio

2 lžíce javorového sirupu NP Bio
2 lžíce olivového oleje NP Bio
pepř
1 lžička černých
sezamových semínek
1 lžička sezamových
semínek
hrst mikrobylinek

POSTUP:

1. Všechnu zeleninu dobře omyjte
pod tekoucí vodou. Zelí
nakrouhejte do misky, posypte
trochou soli a promačkejte. Dejte
stranou a nechte zkřehnout.
2. Kapustové listy nakrájejte na nudličky
a vložte do misek na servírování. Mrkve
a okurku nakrouhejte škrabkou na tenké
plátky a rozdělte opět do misek. Přidejte
zkřehlé zelí.

3. Šalotku očistěte, nakrájejte na tenké proužky a posypte zeleninu.
4. Avokádo rozpulte, zbavte pecky a vydloubněte ze slupky. Buď ho
můžete nechat v celku jako mističku na dresink, nebo pokračujte
nakrájením na tenké plátky a vytvarujte růžičku. Avokádo pokapejte
citronovou šťávou.
5. V misce smíchejte sirup, olej, trochu citronové šťávy, sůl a pepř.
Ochuťte mixem sezamových semínek. Dresink nalijte na saláty nebo
do avokádových mističek. Nakonec ozdobte mikrobylinkami.
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Rychlé

RECEPTY

Rychlé
recepty
DO 30 MINUT

Nákupní
seznam
Z ALBERTU
TRŽNICE U ALBERTA:

ZELENINA
1 šalotka
11 stroužků česneku NP
Bio
1 ½ cibule NP Bio
600 g růžičkové kapusty
300 g žampionů
½ pórku
2 jarní cibulky
½ hlávky zelí
OVOCE
2 citrony NP Bio
1 avokádo NP Bio
2 limety
BYLINKY
2 hrsti čerstvé bazalky
4 hrsti čerstvé petrželky
½ lžičky čerstvého
tymiánu
1 hrst čerstvého
koriandru

MLÉČNÉ A CHLAZENÉ
VÝROBKY:

240 g másla NP Free from
40 g slaniny v celku
6 plátků šunky prosciutto
crudo
2 vejce NP Bio
680 g mozzarelly
80 g žervé NP Healthy life
200 ml smetany ke
šlehání (30 %)
3 lžíce zakysané smetany
NP Bio
400 g sýra cottage NP
Free from
2 balení uzeného tofu NP
Veggie

Objevte nové sezonní recepty, které zvládnete do
30 minut. A navíc je můžete díky výrobkům Nature’s
Promise připravit snadno a pro různé druhy diet!
12

Foto: Lucie Čermáková / Foodstyling: Tereza Langmajerová / Text: Adéla Říhová

OSTŘE SLEDOVANÉ MASO:

600 g krůtích prsních
řízků NP Bio
4 balení vepřové krkovice
bez kosti NP Bio
500 g vepřové panenky
NP Bio
480 g kuřecích prsních
řízků NP Bio

SPÍŽ:
TRVANLIVÉ

200 g rýže basmati NP Bio
12 lžic olivového oleje
NP Bio
1 lžička solamylu
160 g kukuřičné
strouhanky
220 g mandlí NP Bio
1 hrst černých oliv
340 g rajčatové passaty
NP Bio
100 g kyselých okurek
1 balení celozrnných
špaget NP Bio
1 lžička sezamového oleje
NP Bio
OCHUCOVADLA

1 kostka zeleninového
bujónu NP Bio
300 ml bílého vína
Chardonnay
sůl
pepř
½ lžičky bazalky
1 ½ lžičky oregana
½ lžičky chilli vloček
1 lžíce balzamika
2 lžičky křemžské hořčice
1 lžička mleté papriky
½ lžičky římského kmínu
2 lžičky sójové omáčky
1 lžíce javorového sirupu
NP Bio

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

Rychlé

RECEPTY

TOFU STEAKY

s pečenými zelnými
klínky
4

porce

SUROVINY:
½ hlávky zelí
80 ml olivového oleje
NP Bio
sůl
pepř
60 g másla NP Free from
6 stroužků česneku NP
Bio
1 citron NP Bio
1 hrst čerstvého
koriandru
1 hrst čerstvé petrželky
½ cibule NP Bio
1 avokádo NP Bio

30
min

VEGET

¼ lžičky chilli vloček
2 balení uzeného tofu
NP Veggie
2 lžičky sójové omáčky
1 lžíce javorového sirupu
NP Bio
1 lžička sezamového
oleje NP Bio
1 lžička mleté papriky
½ lžičky římského kmínu
½ lžičky čerstvého
tymiánu
1 hrst čerstvé petrželky
1 limeta

POSTUP:
1. Zelí omyjte, zbavte horních listů a nakrájejte na 8 klínků. Z obou stran
klínky potřete olivovým olejem, osolte a opepřete. Zelí přendejte na
plech opatřený pečicím papírem a pečte v troubě předehřáté na 200 °C 20 minut.
2. V rendlíku rozpusťte máslo. Oloupané 4 stroužky česneku prolisujte a přidejte
k máslu. Restujte, až česnek zezlátne, a stáhněte ho z plotny. Do másla
přidejte šťávu z poloviny citronu, trochu osolte a opepřete.
3. V mixéru rozmixujte omytý koriandr, petrželku, očištěnou
polovinu cibule, zbytek oloupaných stroužků česneku,
avokádo a chilli. Vše rozmixujte dohladka na salsu
chimichurri a přendejte do misky.
4. Tofu nakrájejte na ½ cm silné plátky a dejte
stranou. Do mixéru vlijte sójovou omáčku,
javorový sirup, sezamový olej, mletou
papriku, kmín a tymián. Vše rozmixujte
na marinádu a pomažte jí tofu. Na pánvi
rozpalte zbytek olivového oleje a tofu na
něm opečte z obou stran.
5. Zelí po upečení potřete z obou stran
česnekovým máslem. Na talíř servírujte
3 klínky zelí, plátky tofu a přelijte je salsou
a ozdobte čerstvou petrželkou. Dle chuti
pokapejte limetovou šťávou.

VEGETARIÁN

1 porce obsahuje: ENERGIE: 609 kcal, 30 % / SACHARIDY: 29 g, 11 % / TUKY: 48 g, 76 % / BÍLKOVINY: 20 g, 28 %
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Rychlé

RECEPTY

COTTAGE
ŠPAGETY

s jarní cibulkou
4

porce

30
min

BEZ

laktózy

SUROVINY:
1 balení celozrnných
špaget NP Bio
480 g kuřecích
prsních řízků NP Bio
2 lžíce olivového
oleje NP Bio

sůl
pepř
150 ml bílého vína
400 g sýra cottage
NP Free from
2 jarní cibulky
1 limeta

POSTUP:
1. Špagety uvařte dle návodu na obalu, sceďte
a dejte stranou. Omyté kuřecí maso
nakrájejte na nudličky.

Na rozpálenou pánev vlijte olej a vsypte maso. Osolte,
opepřete a opečte dozlatova. Přilijte víno a přiveďte
vše k varu. Povařte 2 minuty a dejte z plotny.
2. Do pánve vmíchejte sýr cottage a promíchejte.
Přidejte očištěnou cibulku nakrájenou na
kolečka a vše promíchejte v pánvi.
3. Špagety vmíchejte k masu, opatrně
promíchejte a servírujte pokapané
limetovou šťávou.

BEZ LAKTÓZY
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1 porce obsahuje: ENERGIE: 770 kcal, 39 % / SACHARIDY: 87 g, 34 % / TUKY: 20 g, 32 % / BÍLKOVINY: 51 g, 72 %

Rychlé

RECEPTY

BEZ LEPKU

VEPŘOVÝ
STROGANOV

4

porce

30
min

BEZ
lepku

s pórkem a rýží
SUROVINY:
200 g rýže basmati NP Bio
500 g vepřové panenky NP
Bio
sůl
pepř
250 g žampionů
½ pórku
2 lžíce másla NP Free from
1 lžíce olivového oleje NP Bio

140 g rajčatové passaty NP
Bio
50 ml bílého vína
200 ml smetany ke šlehání
(30 %)
3 lžíce zakysané smetany NP
Bio
2 lžičky křemžské hořčice
100 g kyselých okurek
1 hrst čerstvé petrželky

žampiony a dejte také stranou do
POSTUP:
misky. Na pánev vlijte olej a zprudka
1. Rýži uvařte dle návodu na obalu. Nechte
orestujte vepřové nudličky. Přidejte
ji pod pokličkou, aby nevychladla.
passatu, zamíchejte a opečte. Přilijte bílé
2. Panenku očistěte od blan a nakrájejte
víno a vše 3 minuty povařte.
na nudličky. Osolte a opepřete.
4.
V misce metličkou smíchejte smetanu,
Žampiony očistěte a nakrájejte na
zakysanku a kremžskou hořčici. Směs
čtvrtiny. Pórek omyjte a nakrájejte
přilijte k masu. Sundejte z plamene
na kolečka a malý kousek na jemné
a přidejte pórek, žampiony a nakrájené
nudličky. Nudličky dejte stranou na
kyselé okurky. Vše dobře promíchejte.
ozdobu.
5. Stroganov servírujte s rýží a ozdobte
3. Na rozpálené pánvi zprudka orestujte
nakrájeným zbylým pórkem
na másle pórek. Dejte ho stranou
a nasekanou petrželkou.
do misky. Na stejné pánvi orestujte

1 porce obsahuje: ENERGIE: 639 kcal, 32 % / SACHARIDY: 48 g, 19 % / TUKY: 33 g, 52 % / BÍLKOVINY: 37 g, 52 %
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Rychlé

RECEPTY
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1 porce obsahuje: ENERGIE: 709 kcal, 35 % / SACHARIDY: 3 g, 1 % / TUKY: 64 g, 102 % / BÍLKOVINY: 30 g, 42 %

Rychlé

RECEPTY

STEAK
Z KRKOVICE

low carb
4

porce

30
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
40 g slaniny v celku
1 cibule NP Bio
2 stroužky česneku NP Bio
600 g růžičkové kapusty
sůl
150 g másla NP Free from
1 lžíce balzamika
4 balení vepřové krkovice bez kosti NP Bio
pepř
2 lžíce olivového oleje NP Bio
1 hrst mandlí NP Bio

BEZ LEPKU

DRŽTE SACHARIDY
NÍZKO

LOW
CARB

POSTUP:
1. Slaninu nakrájejte na kostičky.
Oloupanou cibuli nakrájejte
nadrobno a oloupaný česnek
prolisujte.
2. Na rozehřáté pánvi orestujte slaninu.
Přidejte cibuli, česnek a opečte asi
2 minuty.
3. Kapustičky propláchněte a překrojte
napůl. Pak je vsypte do hrnce
s osolenou vroucí vodou a 3 minuty
blanšírujte. Sceďte a přidejte je do
pánve ke slanině. Promíchejte a dejte
stranou.
4. Na stejné pánvi rozehřejte máslo
spolu s balzamikem a opatrně
vymíchejte omáčku. Přelijte do ní
kapustičky.
5. Krkovici vyndejte z obalu, osolte
a opepřete. V pánvi na rozpáleném
oleji opečte krkovici z obou stran
zhruba 5–6 minut dle tloušťky plátku.
6. Mandle nasekejte nahrubo
a v rendlíku nasucho orestujte.
Na talíře dejte kapustičky a steak
z krkovice nakrájený na třetiny.
Nakonec ozdobte mandlemi.
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Rychlé

RECEPTY

Krůtí kuličky můžete

podávat s rýží basmati
NP Bio.

KRŮTÍ KULIČKY

ve vínovocitronové
omáčce
4

porce

SUROVINY:
600 g krůtích prsních řízků NP
Bio
3 stroužky česneku NP Bio
1 lžička solamylu
160 g kukuřičné strouhanky
1 hrst čerstvé petrželky
½ lžičky sušené bazalky
½ lžičky sušeného oregana
¼ lžičky chilli vloček

30
min

BEZ

laktózy

BEZ
lepku

sůl
pepř
1 lžíce olivového oleje NP Bio
1 šalotka
100 ml bílého vína Chardonnay
1 citron NP Bio
1 kostka zeleninového bujónu
NP Bio
1 hrst čerstvé bazalky

POSTUP:
1. Krůtí maso nasekejte v sekáčku
najemno a dejte do mísy. Přidejte
2 prolisované stroužky česneku,
solamyl, strouhanku, petrželku
a koření. Osolte, opepřete a vše
pořádně promíchejte.
2. Ze směsi vytvarujte 24 stejně
velkých kuliček.
3. Na rozpálenou pánev vlijte olivový
olej a zprudka kuličky osmahněte
cca 5 minut. Pak kuličky rozložte na
plech opatřený pečicím papírem
a pečte v troubě předehřáté na
180 °C 15 minut.
4. Šalotku očistěte a nakrájejte
nadrobno. Zbylý česnek oloupejte

BEZ LEPKU

BEZ LAKTÓZY
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1 porce obsahuje: ENERGIE: 389 kcal, 19 % / SACHARIDY: 38 g, 15 % / TUKY: 7 g, 11 % / BÍLKOVINY: 38 g, 54 %

a prolisujte. Ve stejné pánvi od
opékání kuliček orestujte šalotku
a česnek. Přidejte trochu soli
a opečte dozlatova. Přilijte víno
a vše dobře promíchejte. Omáčku
přiveďte k varu a provařte
2 minuty.
5. Citron pečlivě omyjte a nakrájené
plátky citronu přidejte do omáčky.
Bujón připravte dle návodu na
obalu a 250 ml vlijte do omáčky.
Vše provařte.
6. Upečené kuličky přendejte zpět
do pánve k omáčce, prohřejte
a ozdobte čerstvou bazalkou.
Servírujte s rýží.

Rychlé

RECEPTY

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

BEZ LEPKU

Keto

MINI
PIZZA
4

porce

30
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
680 g mozzarelly
80 g žervé NP Healthy life
200 g mandlí NP Bio
2 vejce NP Bio
2 lžíce olivového oleje NP Bio
200 g rajčatové passaty NP Bio
1 lžička oregana
sůl
pepř
1 hrst černých oliv
1 hrst žampionů
6 plátků šunky prosciutto crudo
1 hrst čerstvé bazalky

POSTUP:
1. Do misky nastrouhejte 600 g mozzarelly a přidejte
žervé. Směs dejte do mikrovlnné trouby a zahřejte
na nejvyšší stupeň na 30 sekund. Promíchejte
metličkou, zahřejte na dalších 15 sekund a znovu
promíchejte. Pokračujte ve stejném tempu, až se
směs celá rozpustí dohladka.
2. Mandle rozmixujte v mixéru na mouku. Do misky
k roztavenému sýru vmíchejte vejce a mandlovou
mouku. Naolejujte si ruce 1 lžící oleje a těsto rozdělte
na čtvrtiny. V rukou z každé čtvrtiny vypracujte těsto
na hladkou kouli. Těsto je hodně lepivé.
3. Plech vyložte pečicím papírem a vypracujte na
něm z těsta pizzu o průměru 20 cm. Pečte v troubě

předehřáté na 200 °C asi 8 minut dozlatova. Pizzu
vyndejte na mřížku a nechte vychladnout. Takto
předpečte i zbytek pizz.
4. Předpečené pizzy propíchejte na několika místech
vidličkou.
5. Passatu smíchejte s 1 lžící olivového oleje,
oreganem, solí a pepřem. Omáčkou potřete pizzy
a nechte vždy 1 cm od okraje nepotřený.
6. Olivy nakrájejte na kolečka, žampiony očistěte
a nakrájejte. Pizzy posypte olivami, žampiony
a zbytkem mozzarelly. Pečte v troubě dalších
8 minut. Před podáváním ozdobte natrhanými
plátky šunky a čerstvou bazalkou.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 862 kcal, 43 % / SACHARIDY: 9 g, 4 % / TUKY: 71 g, 113 % / BÍLKOVINY: 51 g, 72 %
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SPECIÁL
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Vyzkoušeli jsme vaše recepty

KDO

Je tu leden a s ním i nová předsevzetí. Pomoci vám, našim zákazníkům, jíst lépe a jíst bio je určitě
tím, které si dáváme každý rok v rámci dlouhodobé strategie za úkol u nás v Albertu. A jsme rádi,
že naše obchody září zelenými obaly Nature’s Promise, které vám nabízí produkty, u nichž víte, že
nakupujete v souladu s přírodou a kvalitou.

VYHRÁL
balíček

V HODNOTĚ
2 000 KČ.

Děkujeme, že jste nám poslali
váš bio příběh a zkušenost
s našimi bio produkty.

20

Už jste vyzkoušeli naše
novinky z řady Bio
pečiva a Bio masa?

Bio výzva

JAK TO DOPADLO?

V listopadu jsme vyhlásili po roce nové kolo
velké BIO výzvy, kam se zapojila řada z vás
a poslala tipy na své oblíbené bio recepty
a zároveň i příběhy, co pomohlo jíst lépe a bio
právě vám. Redakce Albert magazínu vybrala
sedm šťastných výherců, kteří vyhráli balíček
Nature’s Promise v hodnotě 2 000 Kč, a jejich
recepty si můžete podle následujících stránek
uvařit doma i vy. Vždyť na plnění předsevzetí
máme v nadcházejícím roce nových
365 pokusů.

Fotografie: Vladimír Cimický / Text: recepty od čtenářů,
redakční úprava: Kateřina Krásná, Naďa Fidrmucová
Foodstyling: Tereza Langmajerová

Jaký je váš příběh a zkušenosti s našimi bio produkty?
K bio produktům jsem se dostala docela náhodou. Nikdy jsem záměrně
bio produkty nevyhledávala, spíš když mi padl do oka nějaký konkrétní
bio výrobek, tak jsem ho koupila. Postupem času jsem ale dospěla k tomu,
že jsem do košíku přidávala těchto výrobků více a více, protože mají často
mnohem lepší chuť.

Alexandra T.,
Ostrava-Zábřeh

Bio

SPECIÁL

Jaký je váš nejoblíbenější bio produkt z Albertu?
Jednoznačně se jedná o čerstvé plnotučné mléko Nature’s Promise Bio.
Poslední dobou jsem si zvykla si ke každé snídani uvařit kakao a s tímto
mlékem má vždycky krásně plnou chuť.
Co je pro vás na bio produktech nejdůležitější, proč je zařazujete do
svého nákupu?
Splňují pro mě tři zásady, které dohromady dávají perfektní kombinaci –
jsou zdravé pro moje tělo, neničí tolik naši planetu a navíc skvěle chutnají.

brunch

ŠPENÁTOVÉ
PALAČINKY

od Alexandry
4

porce

30
min

VEGET

SUROVINY:
50 g listového špenátu
NP Bio
3 vejce NP Bio
200 ml plnotučného mléka
NP Bio
70 g celozrnné špaldové
mouky NP Bio
sůl

pepř
4 lžíce olivového oleje NP
Bio
200 g odtučněného
tvarohu NP Bio
1 hrst čerstvé pažitky
1 hrst čerstvé petrželky
150 g mraženého hrášku
1 hrst mikrobylinek hrášku

POSTUP:
1. Opraný špenát v mixéru rozmixujte na pyré
a dejte stranou do misky. Přidejte vejce, mléko
a smíchejte. Pak za stálého míchání přisypte
mouku. Nakonec osolte a opepřete.
2. Na pánvi rozpalte trochu oleje a postupně
z těsta smažte palačinky.
3. V jiné misce rozmíchejte tvaroh s opranými,
nasekanými bylinkami, solí a pepřem.
4. V rendlíku nechte svařit osolenou vodu, vsypte
hrášek a 2 minuty povařte. Pak slijte
a propláchněte studenou vodou.
5. Palačinky naplňte ochuceným tvarohem
a přeložte do trojúhelníku. Posypte
21
hráškem a mikrobylinkami.

Bio

SPECIÁL

Ráno

SE NEŠIĎTE

Jak začít lépe den než kvalitní snídaní.
Pod značkou Nature‘s Promise najdete
vše co potřebujete: bio vejce, mléko,
jogurty, pomazánky i pečivo v bio kvalitě:
• Bio kaiserku
• Bio světlou bagetu
• Bio špaldový diamant
• Nature's Promise Bio žitný chléb
• Nature's Promise Proteinové chleby

Vyzkoušejte hotové pomazánky od

Albertu. Ideální, když ráno pospícháte,
a navíc v Bio kvalitě.

i
n
a
d
í
n
s
a
tipy n
Co vlastně

ZNAMENÁ BIO?
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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 kupovat bio potraviny
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!

Bio

SPECIÁL

Veronika F.,
Vracov
Jaký je váš příběh
a zkušenosti s našimi bio produkty?
Když se mi narodil před skoro sedmi lety
syn, začala jsem se více zajímat o to, co
jíme. Ruku v ruce šla s touto změnou
stravování i změna kvality potravin. Celé mě
to tak pohltilo, že jsem si založila i vlastní
stránku se zdravými recepty pro děti. Nyní
jíme celá rodina (na občasné výjimky,
které se tolerují) naprosto jinak než před
narozením syna.
Jaký je váš nejoblíbenější bio produkt
z Albertu?
Tak to je těžká otázka. Ale jelikož strašně
ráda peču, tak asi špaldová celozrnná
mouka.

oběd

Co je pro vás na bio produktech
nejdůležitější, proč je zařazujete do
svého nákupu?
Je pro mě důležitý poměr kvality a ceny. Bio
produkty by měly být i cenově dostupné,
aby si je mohlo dovolit více lidí, ale nemělo
by to mít vliv na kvalitu. Myslím si, že tohle
Nature’s Promise splňuje.

Krůtí

ZELENINOVÝ
GULÁŠ

od Veroniky
4

porce

30
min

BEZ

laktózy

SUROVINY:
2 lžíce olivového oleje NP Bio
500 g krůtích prsních řízků
NP Bio
2 mrkve NP Bio
2 červené papriky NP Bio
1 lžička mleté červené
papriky
sůl
pepř
500 ml vody
2 rajčata keříková NP Bio
150 g ovesných vloček NP
Bio
1 lžička kmínu
1 žitnopšeničný chléb NP Bio

POSTUP:
1. V hrnci rozpalte olej
a maso nakrájené
na kostky zprudka
orestujte.
2. Mrkev a papriku omyjte,
mrkev oloupejte a vše
nakrájejte na stejně
velké větší kousky.
Vsypte je k masu
a znovu opékejte. Vše
zaprašte paprikou,
osolte a opepřete.
3. Zalijte vodou a přiveďte
k varu. Pak stáhněte
stupeň ohřevu a nechte
probublávat. Přidejte
omytá, nakrájená
rajčata a vařte 15 minut.
Ovesné vločky vsypte
5 minut před koncem
a dochuťte solí, pepřem
a kmínem.
4. Podávejte s plátky
žitnopšeničného chleba.

23

Bio

SPECIÁL

Lenka Z.
Buchlovice
Jaký je váš příběh
a zkušenosti s našimi bio produkty?
Před pár lety jsem změnila svůj jídelníček ke
zdravějšímu a začala se zajímat o složení
potravin a jejich původ. Není mi lhostejné,
odkud produkty pochází a jakým způsobem
byly vyrobeny. Chci tělu dopřát jen to nejlepší,
protože zdraví je pro mě na prvním místě.
Naštěstí jsem objevila v Albertu široký výběr
bio produktů z řady Nature’s Promise. Mám
radost, že se sortiment těchto bio produktů
neustále rozrůstá a v mém košíku jsou už
jen kvalitní produkty bez chemie. Nejčastěji
nakupuji ovoce, zeleninu, mléčné výrobky,
obiloviny a poslední dobou i maso.
Který z bio produktů je v Albertu váš
nejoblíbenější?
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.
Mám ráda všechny luštěniny a rýži, stejně tak
mouku a těstoviny nakupuji pro svou rodinu
výhradně pod značkou Nature’s Promise.
Co je pro vás na bio produktech
nejdůležitější, proč je zařazujete do svého
nákupu?
Nejdůležitější je pro nás nejen nulový obsah
chemie, ale i opravdová chuť produktu.

Zapečené
PAPRIKY

od Lenky
4

porce

24

35
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
150 g quinoy NP Bio
400 g hovězího polotovaru NP Bio
1 cibule NP Bio
2 lžíce bio rajčatového protlaku
1 lžička mleté sladké papriky
sůl
pepř
4 červené papriky NP Bio
2 lžíce olivového oleje NP Bio
200 g goudy
1 hrst čerstvé petrželky

oběd
POSTUP:
1. Quinou uvařte dle návodu na
obalu a dejte do mísy. Přidejte
mleté maso a očištěnou,
a zakápněte olivovým olejem.
najemno nakrájenou větší
Pečte v troubě předehřáté na
cibuli, protlak, mletou papriku,
200 °C 20 minut.
sůl a pepř. Směs důkladně
3. Sýr nastrouhejte a 5 minut
promíchejte.
před koncem pečení jím
2. Papriky omyjte a rozkrojte
posypte papriky.
podélně napůl. Vyndejte
4. Po upečení přendejte papriky
z paprik jádřince a naplňte je
na talíře a ozdobte nasekanou
připravenou směsí. Papriky
čerstvou petrželkou.
přendejte do pekáčku

JABLEČNÁ
ROLÁDA

od Zuzany
1

roláda

45
min

BEZ

laktózy

dezert

SUROVINY:
150 g mandlí NP Bio
1 kg jablek NP Bio
1 ½ lžičky mleté skořice
3 vejce NP Bio
sůl
2 lžíce javorového sirupu NP Bio
1 citron NP Bio

POSTUP:
1. Mandle v mixéru umelte na mouku
a dejte stranou. Omytá jablka oloupejte,
nastrouhejte do mísy a posypte skořicí.
Oddělte žloutky od bílků. Bílky v míse
vyšlehejte ručním šlehačem se špetkou soli
do tuhého sněhu.
2. Žloutky v jiné míse vyšlehejte spolu se
sirupem a kůrou z poloviny dobře omytého
citronu. Do žloutkové pěny přisypte
mandlovou mouku a promíchejte. Přidejte
sníh a opatrně promíchejte.
3. Na plech vyložený pečicím papírem
rozprostřete ochucená jablka. Na ně nalijte
připravené těsto a dobře rozetřete.
4. Pečte v troubě předehřáté na 190 °C
16 minut. Po upečení nechte 2 minuty
na mřížce odležet. Pak plech otočte
dnem vzhůru a ještě horkou roládu
opatrně zarolujte jablky dovnitř. Nechte
vychladnout a nakrájejte.

Bio

SPECIÁL

Zuzana R., Praha
Jaký je váš příběh a zkušenosti s našimi bio produkty?
Začnu šťastným koncem – máme doma vymodleného
tříletého chlapečka. Čekali jsme na něj pět dlouhých let.
Když už nám docházely nápady, co dalšího vyzkoušet,
přišlo se na to, že jsem potravinový multialergik. Prošla
jsem testy a zjistila, že mám i histaminovou intoleranci.
Poté se přidala i intolerance na lepek a kasein. Tato
kombinace už tak lehká na vaření a pečení není. Začátek
byl trošku těžší, ale jelikož vařím a peču od malička,
mám vystudovanou vysokou školu hotelovou
a v gastronomii pracuji, bylo to pro mě přece jen
jednodušší. Rozhodla jsem se, co udělám, v kuchyni
proběhla velká čistka, nakoupila jsem v Albertu téměř
celý sortiment Nature’s Promise, bio ovoce, bio zeleninu
a bio maso. A věřte mi, vyplatilo se – po jednom a půl
měsíci na přísné dietě jsem otěhotněla a o devět měsíců
později bez problémů porodila krásného chlapečka.
Podle mého názoru je kvalitní jídlo jednou z nejlepších
investic, co pro sebe může člověk udělat. Nikdy není
pozdě to zkusit…
Jaký je váš nejoblíbenější bio produkt z Albertu?
Nyní kupuji nejvíce bio mandle – peču s nimi dobroty,
dělám si domácí mandlovou mouku.
Co je pro vás na bio produktech nejdůležitější, proč
je zařazujete do svého nákupu?
Bio produkty zařazuji kvůli našemu zdraví, snažím se
snížit příjem toxinů a pesticidů ve stravě a obecně
v domácnosti.
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SPECIÁL

večeře

Juraj D., Praha
Jaký je váš příběh a zkušenosti
s našimi bio produkty?
Když jsem byl malý, běžně jsme
doma měli k obědu výtečné maso.
Chuťově lahodné a kvalitní maso
není úplně lehké sehnat. Hlavně co
se týče dostupnosti. Proto mě moc
potěšilo, když Albert rozšířil svoji
nabídku masa v bio kvalitě. Značka
Nature’s Promise má skutečně
širokou a cenově velmi příznivou
nabídku od zeleniny, jogurtů až
po těstoviny, mouku či maso. Díky
Albertu si pochutná celá rodina
a já se v mysli vracím do svých
dětských let. Recept vám posílám
na těstoviny, na které jsem sbalil
svou ženu. :)
Jaký je váš nejoblíbenější bio
produkt z Albertu?
Bio rajčata a mléko. Ne však ve
společné kombinaci. :)
Co je pro vás na bio produktech
nejdůležitější, proč je zařazujete
do svého nákupu?
Bio produkty volím z důvodu
ekologičtějšího zemědělství
a přístupu k přírodě. Ke změně
mě vedlo právě zamyšlení se nad
klimatickou krizí a tím, jak já mohu
pomoci k jejímu zmírnění.

FUSILLI
S KUŘECÍM MASEM

a cherry rajčátky

od Juraje
4

porce

26

30
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
1 balení bio fusilli 100% cizrna
1 balení bio fusilli z červené
čočky
300 g kuřecích prsních řízků
NP Bio
3 lžíce olivového oleje NP Bio
150 g cherry rajčat NP Bio
sůl
pepř
½ lžičky chilli
1 hrst čerstvé bazalky
50 g parmazánu

POSTUP:
1. Těstoviny uvařte dle
návodu na obalu.
2. Kuře nakrájejte na
kostky. V pánvi rozpalte
olivový olej a maso na
něm začněte opékat.
3. Cherry rajčata omyjte
a rozpulte. Přidejte je
k masu, osolte
a opepřete a dle
chuti přidejte chilli. Až
bude maso opečené

dozlatova, stáhněte
pánev z plotny.
4. Do pánve vsypte
uvařené těstoviny,
promíchejte spolu
s hotovým masem
a lístky bazalky.
5. Parmazán nastrouhejte.
Těstoviny rozdělte
do talířů a zasypte
nastrouhaným
parmazánem.

fazolové

BROWNIES
Erika Z., Buchlovice
Jaký je váš příběh a zkušenosti
s našimi bio produkty?
Bio produkty od Nature’s Promise mě
zachránily, když jsem se dozvěděla, že
mám laktózovou intoleranci. V Albertu,
jako jediném obchodě, měli opravdu
široký výběr bezlaktózových produktů
za přijatelnou cenu. Tyto produkty mi
zachutnaly a postupně mi v košíku
začaly přibývat i další produkty z řady
Nature’s Promise. Začalo mi záležet na
tom, co jím. Myslím, že kvalita potravin
je důležitá jak pro naše zdraví, tak i pro
naši planetu.
Jaký je váš nejoblíbenější bio
produkt z Albertu?
Oblíbených bio produktů z Albertu
mám hodně. Nejraději si ale
pochutnám na bio kokosovoborůvkovém dezertu.
Co je pro vás na bio produktech
nejdůležitější, proč je zařazujete do
svého nákupu?
Každý máme zdraví jen jedno
a je důležité o ně pečovat. Správná,
vyvážená strava je důležitým faktorem
pro zdraví člověka. K tomu nám můžou
pomoct právě bio produkty.

SUROVINY:
400 g červených fazolí NP Bio
3 vejce NP Bio

9

porcí

160
min

+12

hod
namáčení

BEZ
lepku

Bio

SPECIÁL

od Eriky
50 ml javorového sirupu NP Bio 50 ml slunečnicového oleje
50 g holandského kakaa
100 g hořké čokolády Albert
½ lžičky jedlé sody
Excellent (70 %)

4. K vejcím opatrně vmíchejte
POSTUP:
čokoládovou směs,
1. Fazole zalijte dostatečným
rozmixované fazole
množstvím studené vody
a nakonec kakaovou směs.
a nechte alespoň 12 hodin
Vše promíchejte na lepivé
namáčet při pokojové
těsto a vlijte do pekáčku
teplotě. Pak fazole sceďte,
22 × 22 cm vyloženého
zalijte čerstvou vodou,
pečicím papírem.
přiveďte k varu a 90 minut
5. Pečte v troubě předehřáté
vařte. Poté fazole slijte
na 180 °C 25 minut. Po
a nechte vychladnout.
upečení nechte zcela
2. Fazole rozmixujte tyčovým
vychladnout na mřížce.
mixérem dohladka. Vejce
Před nakrájením vložte na
spolu se sirupem vyšlehejte
30 minut do chladničky.
ručním šlehačem do světlé
pěny.
3. Čokoládu nalámejte do
žáruvzdorné misky
a s olejem dejte rozehřát
nad vodní lázeň. Do jiné
misky prosejte kakao spolu
se sodou.

mlsání

27

Bio

SPECIÁL

receptkce
reda

KUŘE ALFREDO

s míchanými špagetami
4

porce

30
min

SUROVINY:
200 g cherry rajčat NP Bio
sůl, pepř
3 lžíce olivového oleje NP Bio
½ lžičky bio mleté papriky
4 ks kuřecích prsních plátků
NP Bio
200 g bio másla
200 g špaget celozrnných
NP Bio
400 g cukety NP Bio

5 stroužků česneku NP Bio
300 ml plnotučného mléka
NP Bio
špetka chilli
špetka muškátového oříšku
200 g zakysané smetany NP
Bio
100 g parmazánu
80 g bio baby špenátu
1 bio citron NP Bio
hrst čerstvé petržele

POSTUP:
1. Rajčata omyjte a vložte do pekáčku. Osolte, opepřete a zalijte
lžící olivového oleje. Vložte do předehřáté trouby a pečte na
200 °C po dobu 20 minut. Po upečení nechte vychladnout.
2. V malé misce smíchejte 1 lžičku soli, ½ lžičky pepře a mletou
papriku. Kuřecí maso omyjte a osušte papírovou utěrkou
z obou stran. Obě strany ochuťte kořenicí směsí.
3. Na pánvi rozehřejte 2 lžíce olivového oleje. Kuřecí plátky
vložte do pánve a na mírném plameni opékejte z obou stran
dozlatova 3–4 minuty. Před koncem opékání přidejte do
pánve 20 g másla, nechte rozpustit a maso na másle dopečte
z obou stran. Získá tak hezkou barvu a jemnější chuť. Maso
přendejte do hrnce pod poklici, aby zůstalo teplé, a výpek
nechte v pánvi.
4. Mezitím uvařte špagety dle návodu na obalu. Cukety omyjte
a nakrájejte na tenké plátky. Plátky pak podélně rozkrojte
na tenké špagety nebo použijte krouhač. Takto připravenou
cuketu v misce osolte a opepřete. Na pánvi rozehřejte 1 lžíci
olivového oleje a cuketu zprudka orestujte. Pak plamen
stáhněte a nechte opékat doměkka.
5. Do pánve s kuřecím výpekem dejte zbytek másla a opatrně
rozpusťte. Česnek očistěte, nadrťte a vhoďte do másla.
Česnek 1 minutu restujte. Opatrně za stálého míchání přilijte
mléko. Přidejte 1 lžičku soli, ½ lžičky pepře, špetku chilli
a špetku muškátového oříšku. Omáčku přiveďte k varu
a nechte 3 minuty vařit na mírném plameni.
6. Stáhněte plamen a vsypte nastrouhaného parmazánu
a zakysanou smetanu. Vše dobře promíchejte, až se sýr
rozpustí. Stáhněte z plotny. Pak přidejte zbývající sýr
a dobře zamíchejte. Vznikne krémová omáčka. Do omáčky
vložte uvařené špagety, cuketové špagety a vše promíchejte.
Nakonec přidejte pečená cherry rajčata a špenát a vše
promíchejte.
7. Servírujte špagety v omáčce Alfredo s kuřecím masem, které
nakrájíte na plátky. Ozdobte půlkou citronu a nasekanou
petrželkou.
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SPECIÁL

CIZRNOVÉ
CURRY

s rýží
4

porce

90
min

+12

hod
namočení

BEZ
lepku

SUROVINY:
400 g cizrny NP Bio
200 g rýže basmati NP Bio
2 lžíce kokosového oleje NP Bio
1 lžíce curry pasty
1 lžička římského kmínu
200 g červené čočky NP Bio
100 ml rajčatového protlaku
3 kostky kuřecího bujónu NP Bio
1,5 l vody
sůl
pepř
1 hrst čerstvého koriandru
1 citron NP Bio

POSTUP:
1. Cizrnu namočte přes noc do studené vody.
zalijte připraveným bujónem a nechte 15 minut
Ideálně na 12 hodin.
probublávat na středním stupni. Curry dochuťte
2. Poté ji sceďte, uvařte dle návodu na obalu
solí a pepřem.
a dejte stranou. Rýži uvařte dle návodu na obalu
4. Poté do curry přidejte uvařenou cizrnu a ještě
a nechte pod pokličkou vychladnout.
5 minut provařte.
3. Rozpalte hlubší pánev s olejem. Orestujte na
něm curry pastu a kmín. Přidejte propláchnutou 5. Do misek rozdělte rýži a přelijte připraveným
curry. Ozdobte čerstvým koriandrem
čočku a vše znovu orestujte a zalijte protlakem.
a měsíčkem dobře omytého citronu.
Bujón rozmíchejte ve vodě, směs na pánvi
29
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ŠPALDOVÝ DORT

SPECIÁL

s banány a borůvkami
1

dort

80
min

VEGET

SUROVINY:
400 g banánů NP Bio
400 g špaldové mouky NP Bio
150 g třtinového cukru NP Bio
½ lžičky jedlé sody
½ lžičky kypřicího prášku

od Michaely

3 vejce NP Bio
500 g mascarpone
400 ml smetany ke šlehání (30 %)
2 lžičky javorového sirupu NP Bio
125 g borůvek NP Bio
2 snítky čerstvé máty

POSTUP:
1. Banány rozmixujte na pyré a dejte stranou.
V míse metličkou smíchejte mouku, cukr, sodu
a kypřicí prášek. Přidejte vejce, banánové pyré
a vymíchejte na hladké těsto. Těsto vlijte do dortové formy
o průměru 23 cm vyložené pečicím papírem a pečte v troubě
předehřáté na 180 °C 40 minut. Před vyndáním z trouby zkuste
do těsta zapíchnout špejli, pokud zůstane čistá, máte upečeno.
2. Korpus vyndejte z trouby a nechte zcela vychladnout na mřížce.
Po vychladnutí rozkrojte korpus napůl.
3. Do mísy dejte mascarpone, vlijte šlehačku, sirup a vyšlehejte
ručním šlehačem na krém. Odeberte krému a natřete ji na
spodní polovinu korpusu. Další třetinou potřete vrch horní
poloviny dortu a poslední třetinou obmažte dort kolem dokola.
4. Dort ozdobte omytými borůvkami a lístky máty.

dezert

Michaela E., Praha
Jaký je váš příběh a zkušenosti s našimi bio produkty?
Už jako malá jsem měla k bio výrobkům velmi blízko, a to díky mé
mámě, které velmi záleželo na tom, co jako děti jíme. Když jsem ve škole
na svačinu místo bílé housky se šunkou vytahovala tmavé pečivo s
vegetariánskou paštikou, měla jsem jí to chvilku za zlé, ale s odstupem
času a přibývajícím věkem jsem jí za to nakonec velmi vděčná. Nedodržuji
tedy stravu nějak striktně, ale když si mohu vybrat mezi kvalitou a
kvantitou, vždy beru kvalitu, a to produkty s označením bio jsou.
Který z bio produktů je v Albertu váš nejoblíbenější?
Nejoblíbenější určitě Hummus trio od značky Nature’s Promise.
Co je pro vás na bio produktech nejdůležitější, proč je zařazujete do
svého nákupu?
Protože záleží na tom, co naše tělo přijímá. A zdraví „uvnitř“ se projevuje
i zvenku a nevidím důvod, proč do sebe cpát nekvalitní jídlo, když to jde
lehce zdravě a kvalitně.
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JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

Zábava
PRO DĚTI

Zábava pro děti
NA ZIMNÍ
ODPOLEDNE

1. Dokážeš najít

všechny zdravé
dobroty a slova a vyluštit tajenku?
Stačí, když vyškrtáš všechny
napsané i nakreslené, a tajenka se
pak vyloupne sama.
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2. Pomůžeš dětem

správně roztřídit odpad podle barvy kontejneru, aby chránili
naši přírodu i planetu? Zkontroluj pomocí cestiček, zda jsi vyluštil správně.
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Ochutnávka

Ochutnávka

Hummus
A JAK NA NĚJ
V KUCHYNI
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Text: Kateřina Krásná
Foodstyling: Zuzana Štěpničková
Fotografie: Vladimír Cimický

Víte,
že
HUMMUS
Ze Středního východu a severní Afriky
se tato hustá krémová kaše, dip či
pomazánka velmi rozšířila a stala
populární po celém světě. Základní
hummus se připravuje z vařené cizrny,
olivového oleje, citronové šťávy a soli.
Výborný je jako dip k čerstvé zelenině
nebo pita chlebu, podávejte jej i k mletým
masovým kuličkám a falafelu nebo se
inspirujte následujícími recepty.

Je vynikajícím zdrojem bílkovin nejen
pro vegetariány a vegany. Má vysoký
obsah vlákniny, citronová šťáva dodá
svěží chuť a olivový olej je zdrojem
prospěšných tuků.

•
•
•

Vhodné pro vegany a vegetariány
Bez lepku a laktózy
Bez umělých aromat

Ochutnávka

Nature’s Promise

HUMMUS KLASIK

Hummus je cizrnová pomazánka,
která se již dávno stala hitem
snad ve všech koutech světa.
Není se čemu divit, chutná
skvěle a zasytí na dlouhou dobu.
Nature’s Promise Bio hummus
klasik je navíc vyroben dle zásad
ekologického zemědělství.

Nature’s Promise
Healthy life
HUMMUS
S ČERVENOU
PAPRIKOU

Klasický hummus jsme doplnili
o pastu z červených paprik
a vznikla z toho tato delikátní
pochoutka.

Nature’s Promise
Healthy life
HUMMUS TRIO

Náš hummus trio je ideální volba
pro nerozhodné milovníky této
cizrnové pochoutky. Obsahuje
totiž všechny 3 nejoblíbenější
příchutě – se sušenými rajčaty,
červenou paprikou a klasik.

Nature’s Promise
Healthy life

HUMMUS KLASIK

Kombinace cizrny, sezamové
pasty tahini, římského kmínu
a česneku, to je klasika, která
se nám nikdy neomrzí.
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Ochutnávka

FARFALLE
S PEČENÝM
HUMMUSEM

a cherry rajčaty
4

porce

50
min

VEGET

SUROVINY:
300 g cherry rajčat NP Bio
3 stroužky česneku NP Bio
3 lžíce olivového oleje NP Bio
1 balení hummusu s červenou
paprikou NP Healthy life
½ lžičky sušené bazalky
½ lžičky sušeného oregana
½ lžičky sušeného rozmarýnu
1 balení farfalle
2 lžíce sušených rajčat
3 snítky čerstvé bazalky
½ citronu NP Bio
sůl
pepř

POSTUP:
1. Ve větší zapékací nádobě
promíchejte celá cherry rajčata,
oloupané stroužky česneku a 1 lžíci
olivového oleje.
2. Hummus přendejte z původního
obalu lžící do středu zapékací
misky k rajčatům. Posypte sušenou
bazalkou, oreganem, rozmarýnem
a přidejte zbytek olivového oleje.
Pečte v troubě na 180 °C 30 minut.
3. Mezitím připravte těstoviny podle
návodu na obalu. Uchovejte jeden
šálek vody z těstovin.
4. Když jsou rajčata upečená, opatrně
je společně s česnekem rozmačkejte
vidličkou, aby se uvolnila šťáva,
a poté smíchejte s hummusem,
až získáte omáčku. Přidejte šálek
vody z těstovin a sušená rajčata
nakrájená na tenké nudličky.
5. Pak omáčku promíchejte
s hotovými, scezenými těstovinami,
přijdete čerstvé nasekané
lístky bazalky a vymačkanou
šťávu z citronu. Dle chuti osolte
a opepřete. Ihned servírujte.
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Použijte kvalitní

olivový olej
extra virgin a slunečnicová
semínka můžete nahradit
dýňovými.

OPEČENÉ BIO CHLEBY

s bio hummusem
a rajčátky

4

porce

SUROVINY:
2 stroužky česneku NP Bio
4 lžíce balzamikového octa
4 lžíce olivového oleje NP Bio
500 g keříkových rajčat NP
Bio
sůl

35
min

VEGET

pepř
1 žitnopšeničný chléb NP Bio
2 balení hummusů klasik
NP Bio
100 g slunečnicových
semínek

POSTUP:
1. Stroužky česneku oloupejte a prolisujte do misky. Přidejte balzamiko
a olivový olej a vše dobře metličkou promíchejte
2. R
 ajčata i s větvičkami vložte do zapékací mísy a zalijte je balzamikovou
směsí. Osolte a opepřete čerstvě namletým pepřem. Pečte v troubě
předehřáté na 180 °C 20 minut, dokud nezměknou.
3. Chléb nakrájejte na plátky a opečte nasucho v pánvi nebo v topinkovači.
Pak ho bohatě namažte hummusem a na každý opečený plátek položte
větvičku pečených keříkových cherry rajčat. Zakápněte výpekem ze
zapékací mísy.
4. Na pánvi nasucho opražte slunečnicová semínka a posypte jimi chleby.
Můžete navíc dochutit čerstvě namletým pepřem. Pečené chleby
podávejte ještě teplé.
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Ochutnávka

KUŘECÍ KEBAB

s triem hummusů
4

porce

50
min

+24

hod
marinování

SUROVINY:
1 řecký jogurt
4 stroužky česneku
NP Bio
3 lžíce rajčatového
protlaku
4 lžíce olivového oleje
NP Bio
½ citronu NP Bio
4 snítky čerstvého
koriandru
2 lžičky mletého kmínu
2 lžičky uzené papriky
1 ½ lžičky mleté
sušené cibule
½ lžičky mletého
pepře

1 ½ lžičky soli
¼ lžičky kurkumy
¼ lžičky chilli vloček
¼ lžičky mleté skořice
1 kg kuřecích prsních
řízků NP Bio
1 římský salát
250 g cherry rajčat
NP Bio
1 lžička balzamikového
octa
1 hrst čerstvé petržele
1 balení pita chlebů
2 balení trio hummusů
NP Healthy life
1 granátové jablko

POSTUP:
1. Připravte marinádu. Ve větší misce smíchejte
řecký jogurt, oloupaný a prolisovaný česnek,
rajčatový protlak, 2 lžíce olivového oleje,
vymačkanou šťávu z citronu, nasekané lístky
ze 3 snítek koriandru, mletý kmín a papriku,
mletou sušenou cibuli, pepř, sůl, kurkumu, chilli
vločky a skořici. Vše společně promíchejte a pak
přidejte kuřecí maso nakrájené na větší
kostky. Důkladně promíchejte. Nechte
marinovat v lednici 4–24 hodin.
2. Kostky kuřecího masa napíchněte na
špejle předem namočené do vody.
Kebaby položte na plech vyložený
pečicím papírem, zakápněte 1 lžící
olivového oleje a pečte v troubě
20 minut. Pak zapněte funkci gril
a pokračujte 5 minut v pečení. Kebaby
v troubě kontrolujte, aby se nespálily.
3. Mezitím si připravte salát. Salátové
listy překrájejte, přidejte nakrájená
cherry rajčata a zakápněte podle
chuti zbylým olivovým olejem
a balzamikem. Posypte nasekanou
petrželí a promíchejte.
4. Pita chleby dejte rozpéct na
posledních několik minut do trouby
a servírujte s hummusem,
salátem a kuřecími
kebaby, posypané
pro ozdobu semínky
granátového jablka
a nasekaným zbylým
koriandrem.

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

Ochutnávka

Placičky můžete

připravit
i z konzervované cizrny, celý
recept tak budete mít hotový
do 50 minut.

SLANÉ CIZRNOVÉ
PLACIČKY

s hummusem
a mrkví
SUROVINY:
200 g mrkve NP Bio
2 lžíce olivového oleje NP Bio
½ lžičky uzené papriky
½ lžičky mleté skořice
¾ lžičky mletého kmínu
sůl
pepř
400 g cizrny NP Bio
50 g hladké mouky NP Bio
1 špetka kypřicího prášku

4

porce

+12

hod
namáčení

110
min

VEGET

1 červená cibule
20 g zázvoru
1 zelená chilli paprička
4 snítky čerstvého koriandru
1 lžíce slunečnicového oleje
1 hummus klasik NP Bio
1 řecký jogurt
¼ balení mikrobylinek
ředkvička
¼ balení mikrobylinek hrách

POSTUP:
1. Cizrnu vložte do studené vody a nechte přes noc namáčet. Poté vodu
slijte, zalijte čerstvou studenou vodou a vařte 60 minut.
2. Očištěnou mrkev nakrájejte na kolečka a vložte do větší misky. V menší
misce smíchejte olivový olej, uzenou papriku, skořici, ¼ lžičky mletého
kmínu, sůl a pepř. Směsí přelijte mrkev a vše dobře promíchejte.
3. Pak rozložte kolečka mrkví na plech vyložený pečicím papírem a pečte
v troubě na 180 °C 15–20 minut, dokud mrkev nebude měkká na skus.
4. Mezitím připravte placičky. Cizrnu slijte, trošku vody si nechte stranou
a vložte do mixéru společně se 100 ml vody z uvařené cizrny. Mixujte,
dokud nebudete mít jemnou pastu. Přisypte mouku, kypřicí prášek,
velmi najemno nakrájenou cibuli, oloupaný a nastrouhaný zázvor,
najemno nasekanou chilli papričku zbavenou semínek, ½ lžičky kmínu
a najemno nasekaný koriandr. Osolte, opepřete a promixujte.
5. Na pánvi rozpalte olej, rozdělejte těsto na 12 placiček o průměru 5 cm
a každou opečte na pánvi z obou stran 5 minut.
6. Pak každou placičku potřete hummusem, přidejte lžíci řeckého
jogurtu a bohatě ozdobte pečenou mrkví. Servírujte ozdobené
mikrobylinkami.
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stojí za to

Stojí za
to jíst lépe

JÍST LÉPE

VYKROČTE
S TÍM SPRÁVNÝM
PŘEDSEVZETÍM
Ovoce a zeleninu

v bio kvalitě
najdete
v Albertu pod
značkou Nature‘s
Promise.

Už máte dost klasických předsevzetí,
která nakonec stejně porušíte? A co na to
jít letos od lesa? Udělejte si radost našimi
smoothiečky, která vám pomohou slíbená
předsevzetí dodržovat, a odměňte
sami sebe dávkou zdraví!

38 Fotografie: Antonín The Anh Nguyen / Foodstyling: Adéla Říhová, Tereza Boušková / Text: Adéla Říhová / Ilustrace: Martin Pospíšil

stojí za to
JÍST LÉPE

banán NP Bio
citron
NP Bio

50 g
ananasu
500 ml
kokosové
vody

Smoothie
PRO
ZAHŘÁTÍ
4

porce

10
min

salátové
okurky NP Bio

VEGAN

POSTUP:
1. D
 o mixéru nalijte kokosovou
vodu, přidejte oloupaný
a nakrájený banán a omytou,
nakrájenou okurku.
2. P
 řidejte oloupaný a na kostky
nakrájený ananas, nadrobno
nakrájený a oloupaný zázvor,
šťávu z citronu a opraný špenát.
3. V
 šechny ingredience rozmixujte
dohladka, přelijte do sklenic
a podávejte.
4. S
 klenice ozdobte lístky špenátu,
ananasem a citronovou kůrou.

60 g bio baby
špenátu

3 cm zázvoru
* NP Bio = Nature‘s Promise Bio
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stojí za to
JÍST LÉPE

Smoothie

NA KVALITNÍ
SVAČINU PLNOU
OMEGA-3 MASTNÝCH
KYSELIN
4

porce

10
min

VEGET

POSTUP:
1. Do mixéru vsypte kávu a přidejte vodu, oloupaný a nakrájený
banán, jogurt, semínka a led.
2. Vše rozmixujte dohladka, přelijte do sklenic a podávejte.
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stojí za to
JÍST LÉPE

600 ml vody

banán NP Bio

3 lžičky
bio kávy
Perla
Intenza

70 g
bílého
jogurtu
NP Bio

lžička
lněného
semínka NP
Bio

lžička chia
semínek NP Bio
hrst ledu
* NP Bio = Nature‘s Promise Bio
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stojí za to
JÍST LÉPE

Smoothie

PRO ZDRAVOU PLEŤ
A KRÁSNÉ VLASY
4

porce

10
min

VEGET

POSTUP:
1. Oloupanou řepu nakrájejte
na malé kousky a vsypte do
odměrky.
2. Přidejte oloupaný a nakrájený
banán, kokosovou vodu, mandle, jogurt a oloupané, nakrájené jablko.
3. Všechny ingredience rozmixujte
tyčovým mixérem dohladka.
Rozdělte do sklenic a podávejte.
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50 ml
kokosové
vody

jablko
NP Bio

stojí za to
JÍST LÉPE

50 g
smetanového
bílého jogurtu
NP Bio

lžíce mandlí
NP Bio

banán
NP Bio

červená
řepa NP Bio
* NP Bio = Nature‘s Promise Bio
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stojí za to
JÍST LÉPE

Smoothie

ENERGIE ZE
MĚ BUDE SRŠET
4

porce

20
min

+120

min
odležení

VEGAN

POSTUP:
1. V odměrce smíchejte kokosové
mléko, sirup, vanilkový extrakt
a dejte stranou.
2. Všechno ovoce a zeleninu omyjte
a očistěte. Od každého ovoce dejte
trochu stranou na ozdobu.
3. Rozmixujte mango do hladka
a přendejte do samostatné misky.
Stejně postupujte s ananasem,
borůvkami, banánem, kiwi a špenátem. Každé pyré dejte do samostatné
misky. Jahody s malinami rozmixujte
dohromady.
4. Do rozmixovaných pyré rovnoměrně
přilijte směs kokosového mléka
a přimíchejte chia semínka. Směs
spolu promíchejte v samostatných
miskách. Nechte v lednici odležet
2 hodiny.
5. Abyste dosáhli barevných odstínů
duhy, smíchejte polovinu borůvkového pyré s třetinou jahodovomalinového pyré. Mangové pyré smíchejte
také s třetinou jahodovomalinového
a dejte stranou.
6. Postupně vrstvěte připravené pyré
na sebe. Na spodek sklenic dejte borůvkové pyré, pak mix borůvkového
s jahodovomalinovým pyré, následně
špenátové, pak ananasové pyré,
následuje mangový mix a navrch
přidejte poslední třetinu jahodovomalinového pyré.
7. Nakonec sklenice ozdobte zbylým
čerstvým ovocem a duhové smoothie
je hotové.
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stojí za to
JÍST LÉPE

lžičky
javorového
sirupu NP Bio

hrsti borůvek
NP Bio

hrsti malin NP
Bio

hrsti
jahod
manga
NP Bio

ananasu

banánu NP

kiwi
NP Bio

Bio

hrst bio baby
špenátu

lžička
vanilkového
extraktu
300 ml
kokosového
mléka

6 lžic chia
semínek NP Bio
* NP Bio = Nature‘s Promise Bio
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Rady

ŘEZNÍKA

RADY ŘEZNÍKA

hovězí

OBJEVTE CHUŤ
PRAVÉHO
MASA
V dalším díle rubriky Rady řezníka přinášíme
tipy a rady, jak správně připravit hovězí maso
na tři způsoby – jako minutku, českou klasiku
nebo inspiraci ze zahraničí. Na pultech
Albertova řeznictví na vás čeká hned několik
druhů bio hovězího masa, vyberte tedy podle
rad řezníka to pravé.
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Nature‘s Promise BIO
HOVĚZÍ POLOTOVAR

Nature‘s Promise BIO
HOVĚZÍ NA GULÁŠ

Nature‘s Promise BIO
HOVĚZÍ ZADNÍ BEZ KOSTI

Mleté hovězí, to není
jen burger a tatarák,
připravíte z něj skvělé
masové kuličky, chilli con
carne, asijské stir-fry,
neobejdou se bez něj
samozřejmě klasické
boloňské špagety.
Vyzkoušeli jste už trik –
rychlý vývar z mletého
hovězího? Mleté hovězí
je i ideálním startem pro
začátečníky v kuchyni. Je
rychle hotové, můžete ho
variabilně podle svých
představ dochucovat a na
pokrmech s ním nemůžete
moc pokazit.

Pokud chcete uvařit
dokonalý guláš, příprava
začíná právě u výběru
masa. Nejlépe se na guláš
hodí hovězí kližka pro svůj
vysoký obsah kolagenu.
Maso je proto po uvaření
měkké a šťavnaté.

Základním dělením
hovězího masa je rozdělení
na maso přední a zadní,
není to však podle toho,
zda se nachází na těle
zvířete vepředu nebo
vzadu. Přední maso je
tvořeno zejména menšími
svaly, které v bohaté
míře obsahují vazivo
a jsou tučnější. Naopak
zadní maso je tvořeno
většími svaly, které jsou
charakteristické svojí
libovostí.

Vaří-li se kližka dostatečně
dlouho, všechen tuk,
respektive kolagenová
vlákna, se v omáčce úplně
rozpustí a guláš se pak
nemusí ani zahušťovat.

Zadní maso z kýty a plec

se skvěle hodí na pečení
v celku, na dušení, můžete
z něj připravovat závitky,
plátky a používat ho
i k omáčkám.

Namleté maso se kazí

rychleji než maso v celku,
proto jej zpracujte vždy
co nejdříve.

Nature‘s Promise BIO HOVĚZÍ BURGER
Burgery už nepatří jen do fastfoodového občerstvení,
mají své místo i ve vyhlášených restauracích a určitě
také u vás doma. Teď si je můžete připravit téměř
bez práce. Bio burger z Albertu má vyvážený poměr
tuku a libového masa přesně tak, jak to má být. Díky
tomu je šťavnatý a má výraznou chuť. Ideálně by
měl zůstat při přípravě na středu růžový.

Vždy burger

odstavte
z pánve nebo grilu
a nechte ještě několik
minut odpočinout, pak
teprve podávejte.
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Rady

ŘEZNÍKA

Minutka

HOVĚZÍ
NUDLIČKY

na minutku
4

porce

48

30
min

SUROVINY:
500 g hovězího zadního
bez kosti NP Bio
sůl
pepř
50 ml sladkého

POSTUP:
1. Maso nakrájejte na tenké nudličky, vložte
do misky, osolte a opepřete. Promíchejte
s vínem, rozšlehaným vejcem a škrobem.
2. Začněte připravovat rýži dle návodu na
obalu.
3. V pánvi rozehřejte 30 ml oleje a zprudka
na něm orestujte maso 5 minut
doměkka, těsně před vyjmutím posypte

dezertního vína
1 vejce NP Bio
30 g kukuřičného škrobu
250 g rýže basmati bílé
NP Bio
40 ml slunečnicového

oleje
1 hrst sezamových
semínek
250 g brokolice
4 stroužky česneku NP
Bio

sezamovými semínky. Vyjměte z pánve
a rozložte na papírovou kuchyňskou
utěrku, abyste se zbavili přebytečného
tuku.
4. B
 rokolici zbavte košťálu a rozeberte na
malé růžičky. Česnek a zázvor oloupejte
a najemno nasekejte. Pórek a jarní
cibulku našikmo nakrájejte na 1cm plátky.
5. Do pánve přilijte zbylý olej, rozehřejte

3 cm čerstvého zázvoru
200 g pórku
3 jarní cibulky
50 ml sójové omáčky
10 g cukru krupice

ho a nechte na něm rozvonět česnek
se zázvorem. Přilijte sójovou omáčku,
přidejte brokolici, jarní cibulku, pórek
a cukr a opečte doměkka 5 minut.
6. K zelenině přidejte odložené maso,
nechte společně prohřát a podávejte
s připravenou rýží.

Rady

ŘEZNÍKA

Tradiční recept

Maso se při restování
nesmí dusit, pokud
máte menší hrnec,
restujte maso ve
dvou várkách.

HOVĚZÍ
NA ČESNEKU

4

porce

se špenátem
a bramborovým
knedlíkem
POSTUP:
1. Maso nakrájejte na větší kostky, osolte,
opepřete a promíchejte se 6 stroužky
oloupaného, prolisovaného česneku.
2. V hrnci vhodném do trouby rozpalte
sádlo a orestujte na něm dozlatova
2 oloupané, najemno nakrájené cibule.
Přidejte maso a zprudka orestujte ze
všech stran. Podlijte 300 ml vody, přidejte
rozdrobený bujón, promíchejte a pečte
v troubě přiklopené pokličkou 1 hodinu

90
min

SUROVINY:
600 g hovězího zadního
bez kosti NP Bio
sůl
pepř
9 stroužků česneku NP
Bio
40 g vepřového sádla

3 cibule NP Bio
500 ml vody
1 kostka hovězího
bujónu
40 g pšeničné hladké
mouky NP Bio
600 g brambor typu C
2 vejce NP Bio

na 180 °C doměkka. Občas promíchejte.
3. V hrnku promíchejte mouku s 200 ml
vody. Vlijte do hrnce s masem a dohladka
promíchejte. Na sporáku ještě 10 minut
za občasného míchání provařte.
4. Brambory uvařte ve slupce a nechte
vychladnout. Pak je oloupejte
a nastrouhejte na vál. Vytvořte v nich
důlek a posypte lžičkou soli. Do důlku
rozklepněte 1 vejce, přisypte hrubou
mouku a krupici a rychle vypracujte těsto.

200 g hrubé mouky
100 g krupice
20 ml slunečnicového
oleje
450 g mraženého
listového špenátu
100 ml smetany (33 %)
mletý muškátový oříšek

Vytvarujte z něj 4 válečky. Vařte je ve
vroucí osolené vodě 15 minut.
5. V rendlíku rozpalte olej a zpěňte na něm
zbylou oloupanou, najemno nakrájenou
cibuli. Přidejte lehce povolený špenát
a za občasného míchání nechte úplně
rozmrazit. Přilijte smetanu, osolte,
opepřete, přidejte špetku muškátového
oříšku a vmíchejte zbylé 3 stroužky
prolisovaného česneku a zbylé vejce.
Vařte 10 minut.
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Rady

ŘEZNÍKA

hovězí

PLNĚNÁ PITA
4

porce

30
min

SUROVINY:
1 červená cibule
3 stroužky česneku
NP Bio
20 ml olivového oleje
NP Bio

POSTUP:
1. Oloupanou cibuli a česnek nakrájejte
najemno a krátce orestujte ve vyšší pánvi
na rozpáleném oleji. Přidejte mleté
maso, sůl, pepř, římský kmín a opečte.
Fazole sceďte, propláchněte a přidejte je
k masu. Chilli papričku zbavte semínek
a nakrájejte na plátky. Přidejte do

460 g mletého
hovězího masa NP Bio
sůl
pepř
½ lžičky římského
kmínu

pánve spolu s rajčatovým protlakem
a 5 minut povařte. Nakonec vsypte
2 snítky nasekaného koriandru
a promíchejte.
2. Pita chleby naplňte masovou směsí,
posypte nahrubo nastrouhaným
čedarem a vyskládejte je do menší
zapékací mísy.

400 g červených fazolí
kidney beans
1 chilli paprička
250 ml rajčatového
protlaku
4 snítky čerstvého

koriandru
4 pita chleby
120 g čedaru
200 g zakysané
smetany NP Bio

3. Nechte zapéct v předehřáté troubě
na 180 °C 10 minut.
4. Mezitím připravte dresink. V misce
promíchejte zakysanou smetanu,
nasekaný zbylý koriandr, přidejte špetku
soli a pepře. Podávejte k zapečeným pita
chlebům.

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

LUŠTĚNÍ

Rozlouskněte
tajenku lednové
křížovky a staňte se
šťastným výhercem
dárkového poukazu.

Jak se zapojit?
Vyluštěnou tajenku zašlete do 16. 1. 2022 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 12/2021:
Drahomíra Venclová, Praha 12

Křížovka
NÁS BAVÍ
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Kimchi

Kimchi je v zimním období bomba, která má
pozitivní vliv na podporu trávení i imunity. Jeho
historie se počítá na tisíce let, pochází z Asie
a je oblíbenou pochoutkou především v Koreji.
Zvládnete ho snadno připravit doma, chutná
samotné nebo jako doplněk k masu, smažené
rýži či jako doplnění zeleninových salátů.

• f ermentace je proces, při kterém za
pomoci mikroorganismů vzniká kyselina
mléčná
• kvašená zelenina je lépe stravitelná,
pozitivně ovlivňuje střevní mikrobiom
• kimchi obsahuje nízký podíl sacharidů, je
tedy ideálním parťákem pro novoroční
předsevzetí spojená s hubnutím

VIDEORECEPT

Jak na kimchi, najdete pod QR kódem
nebo na albert.cz/videorecepty
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MAGAZÍN

KIMCHI

Krok za krokem
MAGAZÍN

3×

500ml
sklenice

25
min

SUROVINY:

+2–3
dny
uležení

BEZ
lepku

1 hlávka pekingského zelí
80 g mořské soli
1 cibule
1 mrkev
1 svazek jarní cibulky
1 svazek ředkviček

20 g drceného chilli
3 stroužky česneku
2 cm čerstvého zázvoru
2 lžíce rybí omáčky
1 lžíce medu
20 g sezamových semínek

POSTUP:

MAGAZÍN

Při plnění

zavařovacích
sklenic nechte
cca 5cm prostor
k víku, aby
kimchi při kvašení
nevyteklo.

MAGAZÍN

1. Zelí podélně rozkrojte a i s košťálem nakrájejte
na 5cm kousky. Ve velké míse prosolte 60 g soli
a nechte přes noc rozležet. Poté ve vodní lázni
několikrát propláchněte, dokud nebude zelí jen
lehce slané.
2. Cibuli a mrkev oloupejte a nakrájejte na tenké
nudličky. Jarní cibulku očistěte a nakrájejte na 5cm
kousky. Ředkvičky očistěte a nakrájejte na tenké
plátky. Ve velké míse promíchejte
s připraveným zelím.
3. Ze zbytku soli, chilli, oloupaného a prolisovaného
česneku, oloupaného a nastrouhaného zázvoru,
rybí omáčky a medu utřete pastu. Důkladně ji
promíchejte se zeleninou v míse.
4. Směsí naplňte zavařovací sklenice, upěchujte
a nechte do druhého dne fermentovat. Kimchi
ochutnejte a nechte případně ještě až 2 dny kvasit,
dokud nebude podle vaší chuti. Poté vložte do
chladničky. Tím zastavíte proces fermentace. Kimchi vydrží v chladničce několik týdnů.

Část pekingského zelí můžete nahradit
i cuketami nebo bílou ředkví. Získáte
tak barevnější a lokálnější kimchi.
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Zkuste

S NÁMI

BURGER
S TVARŮŽKY

4

porce

200
min

+8

hod
odležení

SUROVINY:
1 kg vepřové plece bez kosti
sůl
pepř

200 g BBQ omáčky
100 ml vody
4 hamburgerové housky
50 g Olomouckých tvarůžků

POSTUP:
1. Vepřové maso osušte papírovou utěrkou
a rozdělte na 2 kusy. Osolte a opepřete. Oba
kusy promažte 100 g BBQ omáčky. Takto
připravené maso nechte marinovat
v pekáčku do druhého dne.
2. Maso v pekáčku podlijte vodou, zakryjte
alobalem a pečte v předehřáté troubě na
170 °C po dobu 2 hodin. Pak sundejte alobal
a dopékejte další 1 hodinu. Maso průběžně
otáčejte a podlévejte. Upečené maso
v pekáči natrhejte vidličkou po vláknech
a smíchejte s výpekem.
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/ advertorial

a trhaným vepřovým
masem
1 rajče
2 listy ledového salátu
2 kyselé okurky
1 červená cibule

3. Hamburgerové housky rozkrojte napůl.
Tvarůžky nakrájejte na plátky a položte zevnitř
na horní poloviny housky. Housky dejte rozpéct
na 4 minuty do trouby pod gril.
4. Spodní polovinu rozpečených housek potřete
zbylou BBQ omáčkou a poklaďte je listy
omytého salátu.
5. Na salát vrstvěte podélně na plátky nakrájené
okurky, očištěnou cibuli nakrájenou na kolečka
a rozebranou na jednotlivé kroužky a omyté, na
plátky nakrájené rajče. Navrch rozdělte trhané
maso, celý burger přiklopte horní houskou
s rozpečenými tvarůžky a podávejte.

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

Objevte kávu
jedinečných chutí Perla

VYHRAJ
SAMSUNG SMART TV
A DALŠÍ KOUZELNÉ CENY

VYHRAJ
SAMSUNG SMART TV QLED 75”
4K ULTRA HD

NEBO DÁRKOVOU KARTU ALBERT
1

NAKUP jakýkoliv SOUTĚŽNÍ PRODUKT* COCA-COLA

v balení 4x 0,33l plech nebo 6x 0,33l plech
+ 1x DALŠÍ JAKÝKOLIV SOUTĚŽNÍ PRODUKT* COCA-COLA

2 USCHOVEJ SI

účtenku a

přes web nebo sms

ZAREGISTRUJ SE

4x

Více info na:
www.coca-cola-souteze.cz/tvalbert
Termín soutěže: 12. 1. – 8. 2. 2022

SAMSUNG SMART TV
QLED, 75” (189cm),
4K Ultra HD

Ilustrační foto

28x

2.000 Kč

KUP

REGISTRUJ SE

VYHRAJ

Soutěž platí ve všech hypermarketech a supermarketech Albert.

*Platí pro produkty: balení 4x 0,33 l / 6x 0,33 l / 0,33 l / PLECH.
0,5 l / 1 l / 1,75 l / 2,25 l / 2x 1,75 l / 4x 1,75 l PET.

Logo COCA-COLA a tvar láhve COCA-COLA jsou registrované ochranné známky společnosti The Coca-Cola Company.

inzerce
912202063_CC_POP_Ahold_pusltranna-217x122,5mm.indd 1

09.12.2021 16:57:10

NATURA

přírodní česká pramenitá voda vhodná pro
každý den, pro celou rodinu, včetně kojenců.

Vysoce kvalitní pramen
Z přírodní rezervace

Artéské
studny

Žádná filtrace
ani čištění

Lokální český
produkt

Vyvážený obsah
vápníku a hořčíku

Nízký obsah dusičnanů,
sodíku a minerálů

Vhodná i pro kojence
a každodenní spotřebu

ze 100% vyrobeno
z recyklovaných materiálů

NOVINKA
K dostání ve vybraných Albert hypermarketech a supermarketech.
inzerce
TI Albert magazin 217x122,5 bio polevky CZ 03.indd 1

Mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2022
přeje rodinná společnost z Valašska.

02.12.21 15:27

100 % MOŘSKÝCH RYB
Z CERTIFIKOVANÝCH ZDROJŮ

Z CERTIFIKOVANÝCH ZDROJŮ POCHÁZEJÍ
VŠECHNY CHLAZENÉ MOŘSKÉ RYBY.

Rychlé osvěžení
do kapsy!

inzerce
inzerce_Haslerky_Ruzne_2021_217x122,5_05.indd 1

bez umělých sladidel

30.11.2021 15:17

bez konzervantů

inzerce

Co je fit,
může i chutnat

NOVINKA

zkus bebe
tyčinku

měkká, a přesto křupavá

inzerce
BBDR P1 2022 tycinka vizual 217x122_5 mm Albert magazin CZ 01.indd 1

KUP 2× VÝROBEK
ZAREGISTRUJ KÓD Z ÚČTENKY
NA WWW.DANONE.CZ
VYHRAJ KONZOLI NINTENDO
SWITCH OLED

16×
Soutìž probíhá na území Èeské republiky. Více informací na www.danone.cz nebo na infolince 844 844 842. Výhrou
v soutìži je 16 herních konzol Nintendo Switch Oled. Obrázek je ilustraèní. Pro úèast v soutìži si uschovejte pokladní doklad od soutìžního
nákupu.Termín trvání soutìže 1. 1. – 31. 1. 2022. Akce platí na všech hypermarketech a supermarketech Albert.

01.12.2021 11:52
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inzerce
MY

CY

CMY

K

Řekněte NE

bakteriím
a virům*
*mytím rukou

Pomáhá chránit
proti bakteriím.
inzerce
211125_PTX_ahold_pos_leden_inzerce.indd 1

30.11.2021 15:58:21

PRO MENSTRUACI
TAKOVOU JAKÁ JE

Nejprodávanější
vatové výrobky
s obsahem mikrovlákna
díky kterému zachytí
ještě více nečistot

SLEVA
min. 20 %
na vybrané výrobky
v hypermarketech
Albert

Akce platí od 5. 1. 2022 – 1. 2. 2022

* K DOSTÁNÍ VE VYBRANÝCH HYPERMARKETECH

Sladká

Energie
SKOULENÁ NA CESTY

Ať už jedete lyžovat na hory, nebo
vyrazíte na zimní procházku, mohou vám
v chladném počasí dojít síly. S chutnými
energetickými kuličkami se tak nestane!
Využijte naše recepty jako inspiraci
a zkuste navrhnout i své vlastní
oblíbené kombinace.

V uzavřené nádobě

68

Foodstyling/text: Adéla Říhová
Fotografie: Lucie Čermáková

s co nejmenším přístupem
vzduchu vám takto připravené kuličky vydrží
v chladu až 14 dní, v mrazáku až měsíc.

Obecný postup přípravy energetických kuliček:
1.
2.
3.
4.
5.

Sladká

Nejprve kombinujte základní pevnou složku, tedy vločky, spolu s tukem – arašídovým máslem
nebo kokosovým olejem. Promíchejte je v misce anebo promixujte v sekáčku.
Přidejte ochucovadlo – sirup, med nebo datle – a opět promixujte.
Přisypte doplňkové suroviny – nasekané ořechy, sušené ovoce, kokos – a vše dobře promíchejte.
Pomocí lžíce odměřte vždy množství na jednu kuličku. Obvykle je to jedna polévková lžíce.
Vytvarujte v dlaních kuličky a dejte je odležet na plech opatřený pečicím papírem.
Kuličky uložte do plastových krabiček a uchovávejte v lednici.

Čokoláda
Maliny
a citron
Kokos,
mandle,
brusinky
Káva
a pekanové
ořechy
Meruňky,
rozinky,
chia semínka
Matcha,
pistácie,
dýňová semínka
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Sladká

ARAŠÍDOVÉ KULIČKY

s hořkou čokoládou
SUROVINY:
200 g ovesných vloček NP Bio
100 g arašídového másla
50 g medu

20

kuliček

20
min

½ lžičky vanilkového extraktu
sůl
50 g hořké čokolády (70 %)

POSTUP:
1. V misce smíchejte vločky a arašídové máslo. Přidejte med,
vanilkový extrakt, špetku soli a promíchejte.
2. Čokoládu nasekanou nadrobno přidejte do směsi a tvarujte
jednotlivé kuličky. Množství odměřte pomocí polévkové lžíce.
Kuličky odkládejte na plech opatřený pečicím papírem.
3. Hotové kuličky uchovávejte v plastové krabičce v lednici.
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Sladká

MALINOVOCITRONOVÉ KULIČKY

s bílou čokoládou
SUROVINY:
150 g ovesných vloček NP Bio
sůl
50 g kokosového oleje NP Bio

20

kuliček

20
min

50 g medu
2 hrsti lyofilizovaných malin
1 citron NP Bio
70 g bílé čokolády Albert

POSTUP:
1. V misce smíchejte vločky, špetku
soli a kokosový olej. Přidejte med
a promíchejte.
2. Maliny nadrobte do misky. Jednu polovinu
vsypte ke směsi na kuličky. Zbytek uložte
stranou na dozdobení.
3. Do směsi vsypte nastrouhanou kůru z dobře omytého
citronu, nadrobno nasekanou čokoládu a promíchejte.
Tvarujte jednotlivé kuličky. Množství odměřte pomocí
polévkové lžíce. Kuličky obalte ve zbytku malin
a odkládejte na plech opatřený pečicím papírem.
4. Hotové kuličky uchovávejte v plastové krabičce v lednici.
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Sladká

KOKOSOVÉ
KULIČKY

s brusinkami
20

kuliček

72

20
min

SUROVINY:
100 g ovesných vloček NP Bio
50 g kokosového oleje NP Bio
50 g másla NP Free from
50 g arašídového másla
50 g medu
50 g brusinek
hrst mandlí NP Bio
100 g strouhaného kokosu
sůl

POSTUP:
1. V misce smíchejte vločky, kokosový olej
a máslo. Přidejte med a promíchejte.
2. Brusinky a mandle nasekejte nadrobno.
Vsypte do směsi spolu s kokosem.
Promíchejte a tvarujte jednotlivé kuličky.
Množství odměřte pomocí polévkové
lžíce. Kuličky odkládejte na plech opatřený
pečicím papírem.
3. Hotové kuličky uchovávejte v plastové
krabičce v lednici.

Sladká

ČOKOLÁDOVÉ
KULIČKY

s oříšky

SUROVINY:
150 g ovesných vloček
NP Bio
2 lžíce holandského kakaa
1 lžička instantní kávy
Perla Bio
100 g arašídového másla

20

kuliček

20
min

50 g medu
50 g brusinek
50 g pekanových ořechů
50 g hořké čokolády (70 %)
1 lžíce lněného semínka
NP Bio

POSTUP:
1. V misce smíchejte vločky, kakao, kávu a arašídové
máslo. Přidejte med a promíchejte.
2. Brusinky, pekanové ořechy a čokoládu nasekejte
a vsypte do směsi. Nakonec přisypte lněné semínko
a tvarujte jednotlivé kuličky. Množství odměřte
pomocí polévkové lžíce. Kuličky odkládejte na plech
opatřený pečicím papírem.
3. Hotové kuličky uchovávejte v plastové krabičce
v lednici.
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Sladká
Pokud se

vám hmota na kuličky bude zdát příliš sypká,
přidejte navíc trochu tuku a sladidla (dle druhu tedy
například arašídové máslo a med).

CHIA
KULIČKY

se sušeným
ovocem
20

kuliček
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20
min

SUROVINY:
150 g ovesných vloček
NP Bio
50 g arašídového másla
50 g medu
1 hrst sušených meruněk
1 hrst rozinek
50 g mandlí NP Bio
30 g chia semínek NP Bio

POSTUP:
1. V misce smíchejte vločky a arašídové máslo.
Přidejte med a promíchejte.
2. Meruňky, rozinky a mandle rozmixujte
v mixéru a přidejte do směsi. Přisypte
chia semínka a tvarujte jednotlivé kuličky.
Množství odměřte pomocí polévkové
lžíce. Kuličky odkládejte na plech opatřený
pečicím papírem.
3. Hotové kuličky uchovávejte v plastové
krabičce v lednici.

PISTÁCIOVODÝŇOVÉ
KULIČKY
20

s matchou

kuliček

SUROVINY:
100 g ovesných vloček NP Bio
sůl
50 g kokosového oleje NP Bio
9 datlí
150 g pistácií
3 lžičky matcha prášku
1 hrst dýňových semínek NP Bio

Sladká

20
min

POSTUP:
1. V misce smíchejte vločky, špetku soli a kokosový olej.
2. Datle spolu s pistáciemi a 1 lžičkou matcha prášku rozmixujte
v mixéru do pasty a přidejte k vločkové směsi.
3. Nakonec přisypte dýňová semínka a tvarujte jednotlivé
kuličky. Množství odměřte pomocí polévkové lžíce. Kuličky
obalte ve zbytku matcha prášku a odkládejte na plech
opatřený pečicím papírem.
4. Hotové kuličky uchovávejte v plastové krabičce v lednici.

Foto: Petra Novotná
Foodstyling: Adéla Srbová
Text: Adéla Srbová
Nádobí a dekor: BUTLERS
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VYBER SI
A MŮŽEŠ JÍ(S)T
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