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JE TEN PRAVÝ ČAS NA 
PARÁDNÍ PIKNIK

ZAVAŘTE SI LÉTO 
DO SKLENIČKY

VEGETARIÁNSKÉ MENU

ZAŽIJTE ŘECKOU  
TAVERNU U VÁS DOMA

grilovací sezona 
ještě nekončí
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SBÍREJTE BODY A ULOVTE JICH CELOU SADU
ŘÁDÍ V ALBERTU
ŠPLÍCHONI

EXKLUZIVNĚ

Akce platí v prodejnách Albert od 28. 6. 2017 do 1. 8. 2017 nebo do vyčerpání zásob v jednotlivých prodejnách. Pro získání bodů platí utracená suma  
po odečtení veškerých slev a kuponů za vrácené obaly. Za každých 200 Kč nákupu obdržíte v době platnosti akce 1 bod. Položky získáte za nasbírané  
body za nákupy. Na sběratelské kartičce je potřeba nasbírat buď 3 body na jednoho Šplíchoně, anebo 12 bodů na jeden Superpohárek.  
Podrobnosti na www.splichoni.albert.cz nebo na informacích prodejen.

Despicable Me 3 ™ & © Universal Studios.

200 Kč nákupu = 1 bod

Šplíchoně získate za 3 body
Superpohárek s hračkou uvnitř 
za 12 bodů + 29,90 Kč

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



Každý Medovník 
z naší pekárny

je originál!

cukrářka
K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

Na téhle uletíš ...



Moravská vína mě již velmi dlouho 
svou kvalitou okouzlují.  
Doufám, že i Vás potěší tato originální  
kolekce z prestižních vinařství,  
kterou jsme pro Vás vybrali. 

Martin Pastyřík
Prezident Asociace Sommelierů ČR

Ochutnejte exkluzivní vína 
od předních moravských vinařů 
z této originální ucelené kolekce, 
kterou naleznete pouze v obchodech  
Albert. Stojí to za to!
 

Vlastimil Vávra
Category Manager Wine  
a sommelierpro prodejny  
Albert v ČR.

Originální a exkluzivní řada 
MORAVIAN COLLECTION
Vína, na jejichž výrobu a finalizaci na Moravě osobně a pečlivě dohlížíme.  
Výběr vína řady MORAVIAN COLLECTION v našich prodejnách je zároveň  
setkáním s vysokou kvalitou jednotlivých odrůd, typických pro danou 
podoblast, s jejich čitelností a noblesou.
MORAVIAN COLLECTION pokračuje nadále i ve svém medailovém  
tažení. Letní novinka Cabernet Sauvignon rosé pozdní sběr obdržela 
v rámci soutěže Prague Wine Trophy stříbrnou medaili, nový ročník 
našeho Muškátu moravského si ze stejné soutěže přivezl dokonce 
medaili zlatou. Všem našim zákazníkům přejeme slunné a pohodové 
léto s řadou MORAVIAN COLLECTION.

K dostání ve vybraných  
prodejnách Albert.



Milé čtenářky a milí čtenáři, 
léto je v plném proudu a tím se automaticky mění i naše stravovací návyky. 
Jíme lehčí jídla, nechceme trávit tolik času v kuchyni. Prostě nás to táhne ven – 
grilujeme na zahradě, připravujeme piknik pro děti, opékáme na ohni v přírodě 
či vaříme na chalupě ve sparťanských podmínkách. S námi budete připraveni na 
všechno.

Je jen málo příjemnějších momentů než strávit s rodinnou či přáteli slunné 
odpoledne lelkováním v přírodě. Hostitelé chtějí mít vše připraveno na 
jedničku, ale zároveň nechtějí propásnout ani chvilku ze společné zábavy. Kdo 
by tedy v takových chvílích chtěl stát několik hodin u plotny? V takové situaci 
je nejlepší rozpálit gril a hostina může začít. Proto pro vás šéfkuchař Zdeněk 
Pohlreich připravil skvělé recepty z mletého hovězího masa. Dnes vedou domácí 
hamburgery, které nesmějí chybět na žádné správné grilovačce. Na čerstvém 
vzduchu budou naše speciality z masa nebo vychytávky pro vegetariány s tofu, 
seitanem či polentou chutnat báječně. 

Pokud nemáte chalupu s vlastní zahradou, tak si vytvořte alespoň malou 
domácí zahrádku s bylinkami na balkoně či za oknem. Přinášíme vám rady, 
jak bylinky v kuchyni používat. Zároveň poradíme, jak si vytvořit romantické 
dekorace, aby i malá zahrádka udělala velkou radost.

A pokud má Vaše dítko během prázdnin narozeniny, uděláte mu největší radost 
domácím dortem. Banánový dort s ananasem a citronovým krémem vypadá 
opravdu luxusně a pochutnají si na něm nejen děti.

Nepřehlédněte také naše řecké speciality v rubrice Na jedné lodi. Tyto pokrmy 
vám zpříjemní čekání na dovolenou nebo naopak připomenou příjemné chvíle 
z minulých prázdnin. S recepty inspirovanými jižním sluncem se jako zázrakem 
ocitnete u moře a téměř ucítíte dotyky slunečních paprsků.

Užijte si naše speciální rozšířené letní vydání a těším se na viděnou v srpnu. 

Přeji vám příjemné léto,

Anna Tošovská
šéfredaktorka

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ:  
Marek Bartoš

PORTRÉT:

Goran Tačevski
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Vítězové fi nále
Coolinaření se Zdravou 5

Vedle vaření šlo i o příběhy….
Kuchařská soutěž byla letos obohacena o nový rozměr – děti připravily zdravé pohoštění a navrhly, 
s kým a proč se o svačinu podělí a tím ho potěší. Sešly se nám báječné příběhy! Posuďte sami.

Děti z MŠ v Ořechově pozvaly místního hajného, protože se hezky stará o zvířátka….

Děti z MŠ Kamarád v Hradci Králové připravily pohoštění s názvem Ohnivý indián pro místní hasiče…

Dívky z Plané nad Lužnicí pohostily osamělou paní z pečovatelského domu…

Byl to spravedlivý boj! A úžasná podívaná i zábava nejen pro porotce, 
ale i samotné týmy fi nále dětské kuchařské soutěže Zdravé 5.

Klání proběhlo v  sobotu 3. června ve  středisku Plechárna v  Praze 
na Černém Mostě. Sjelo se 20 tříčlenných týmů z  celé republiky, aby 
ve 4 kategoriích zabojovaly o vítězství.

První disciplínou byla příprava pokrmu studené kuchyně a byla zcela v režii 
týmů. Co si přivezly a připravily, to porota hodnotila. A jako každoročně 
to byla dřina. Druhá disciplína byla takový malinký nevinný chyták – 
soutěžící museli vybrat z několika do poslední minuty tajných surovin ty 
správné z hlediska nutriční vyváženosti a pak je srovnat do svačinového 
boxu tak, aby žádný strávník neodolal.

Co za to?
Všechny týmy si zcela zaslouženě odvezly domů krásné věcné i  jedlé 
odměny. Vítězové si užijí zážitkový víkend v Ekocentru Orlov u Příbrami.

Jak to celé dopadlo?
VÍTĚZOVÉ:
❶ Mateřské školy: Veverky Čiperky z MŠ Ořechov
➋ 1. stupeň ZŠ: Školní družina při ZŠ Studnice
➌ 2. stupeň ZŠ: ZŠ Drahotuše
➍ Dětské domovy: Dětský domov Most 

Čiperky z Vysočiny

  Hledá se krab! z Drahotuše

Z171608_Z5_Coolinareni_Albert_magazin_218x264.indd   1 07/06/17   09:25



Seznam receptů

hlavní jídlo
Italské lasagne – 17
Pečená treska    18 
s grilovanou zeleninou
Špagety carbonara – 19
Vepřová krkovice    20 
s fazolkami a quinoou
Slaná kaše s pestem,    21 
rajčaty a skyrem
Farmářské burgery – 25
Chalupářská sekaná  26
Melitzanosalata    38
Kofty s tzaziki – 39
Gemista     40
Musaka – 42
Zelené karí se seitanem    44
Vegetariánské placičky      45 
s pečenou zeleninou
Polentová kolečka      46 
se špenátem, žampiony  
a rajčaty
Výletnický guláš  75

nápoje
Sangria z bílého vína      60 
s ananasem a melounem
Rozmarýnová limonáda      62 
s třešněmi
Ledový čaj s nektarinkami     64
Piña Colada     68
Tropické smoothie     69

zákusky
Grilované nektarinky    43 
s řeckým jogurtem
Meruňkový koláč   60 
s mandlovou drobenkou

Citronový chlebíček   62 
s mákem
Čokoládové muffiny  64
Banánový dort   67 
s ananasem a citronovým  
krémem
Jablková bábovka  76
Perník s čokoládovou   78 
polevou
Švestkový crumble   114

saláty
Mexický salát   29 
s grilovanými masovými  
kuličkami
Choriatiki   41

chuťovky
Nakládané cukety     51
Cibulovo-jablečné čatní     52
Křehký nakládaný květák     53
Jahodový džem s pepřem     54
Meruňkový džem   55 
se skořicí
Blumy s ořechy   56 
a pomerančem
Sendviče s pomazánkou  – 62 
z uzené makrely
Sendviče s pečenou     64 
zeleninou
Zapečený sýr k táboráku   74
Sendviče s pečeným   60 
kuřetem

polévky
Polévka miso     47 
s opečeným tofu

VYBERTE SI PODLE SVÉHO GUSTA: bezlepkové  veganské  vegetariánské  bez laktózy  
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Vybavíme vás do města i do přírody

Vybavte se na cesty speciálními taškami, 
které jsou vhodné na obědy i pikniky. 
Termotašky a boxy udrží ideální teplotu jak 
studených, tak i teplých jídel. Praktickou 
krabičku s příborem oceníte zejména 
při cestování. Jako skvělý doplněk 
na pláž nebo při sportování poslouží 
rychleschnoucí ručník. 

Praktický  
rychleschnoucí ručník

Termobox 
s krabičkou na  

jídlo a příborem 
na cesty

Multifunkční  
termotašky
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Albertova bylinková zahrádka
Bazalka 
Je neodmyslitelnou součástí 
italské kuchyně. Nejlíp si rozumí 
s rajčaty, připravíte z ní výborné 
pesto na těstoviny. Přidat ji 
můžete i do zeleninových omáček 
nebo masových ragú, skvělá je 
i v salátech. 

Tymián
Voní i chutná velmi příjemně 
a má široké využití. Hodí se 
hlavně k rybám a drůbeži, ale 
přidat ho můžete i k bramborám, 
zelenině nebo na steak. Skvěle 
doladí grilované pokrmy, takže ho 
nasekejte do marinád nebo s ním 
maso přímo grilujte.  

Rozmarýn
Má silné aroma, proto si zaslouží 
výrazné spoluhráče. Výborný 
je na hovězí steaky, hodí se 
k vepřovému, můžete ho přidat 
do mletých mas, ale i k zelenině. 
Pevné větvičky vzrostlejšího 
rozmarýnu můžete použít i místo 
špejlí na špízy.

Koriandr
Patří neodmyslitelně do asijské 
a mexické kuchyně. Používejte ho 
hlavně čerstvý, tepelná úprava mu 
neprospívá. Přidejte ho do dipů, 
salátů, zasypte jím hotové pokrmy.   

Kadeřavá petržel
Je stálice bylinkových zahrádek, 
nasekaná korunuje nejedno 
klasické české jídlo. Místo má 
v polévkách, v bylinkových 
máslech, hodí se k bramborám, do 
zálivek, majonéz nebo omelet. 

Čerstvé byliny pozvednou, doladí a dochutí takřka 
každé jídlo. V sezoně je můžete mít za oknem 
nebo na balkoně, vyžadují minimum péče, stačí je 
pravidelně zalévat a dopřát jim dost světla. Pokud 
nemáte prostor ani na miniaturní zahrádku, najdete 
v našich obchodech kromě bylin v kořenáči 
i byliny řezané určené k okamžité spotřebě. 

Bazalka
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Česká brokolice – 
prodej na kilogramy
Nově v prodejnách Albert 
najdete českou brokolici od 
lokálního pěstitele. V českých 
podmínkách brokolice 
nedorůstá do požadované 
velikosti 500 g, proto jsme 
se rozhodli přejít k prodeji na 
váhu. Můžete si tedy dopřát 
množství, které potřebujete, 
a zaplatíte podle váhy.

Minerálka Gemerka
Pramení v srdci přírody ve 
Slovenském krasu, na rozhraní 
několika národních parků. 
Obsahuje hořčík a vápník 
v poměru 1:3.

Kečupy plné rajčat
Skvělá chuť našich kečupů je 
docílena vysokým podílem 
rajčat. Vylepšili jsme recepturu 
ostrého i jemného kečupu 
a dali jim nový design. Balení 
o objemu 500 g, ukrývající tu 
nejlepší chuť, koupíte jedině 
u nás v Albertu.
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Pro naše nejmenší
Pro všechny malé strávníky máme širokou 
nabídku maso–zeleninových i ovocných příkrmů. 
Jako rodiče oceníte především jejich rychlou 
přípravu a plné, spokojené bříško svých ratolestí.

Kokosové mléko
Vyrábí se ze zralého kokosu 
speciálním způsobem 
odšťavňování. Můžete ho přidat 
do omáček, těst či smoothie. 
Vaše jídlo se rázem stane 
krémovějším a chutnějším.  

Maso–zeleninové 
příkrmy

Maso–zeleninové 
a ovocné příkrmy

novinky

12 — LETNÍ SPECI Á L 2017 | A LBERT.CZ

novinky



Vodní balonková bitva
Máme tip, jak zabavit děti 
během dlouhých parných dnů. 
A stačí k tomu málo – 100 samo 
uzavíratelných balonků Zuru, které se 
díky patentovanému a inovativnímu 
designu do jedné minuty naplní 
vodou a poté se samy uzavřou. 
Bitva může začít! Milovníci veselých 
Mimoňů si zamilují žluté balonky 
s vyobrazením těchto postaviček.
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Krásné vlasy během chvilky
Got2Be představuje svůj nejlepší produkt – suchý šampon Fresh 
it Up, který skvěle oživí vaše vlasy bez nutnosti jejich umytí. Navíc 
zvětší jejich objem, obnoví texturu a dokonce zvládne zakrýt 
šediny v tmavě hnědých kadeřích.

Jemná a hebká pokožka
Spolupráce s předními dermatology a unikátní složení všech 
kosmetických produktů činí z Neutrogeny jedničku na trhu 
v péči o pokožku celého těla. Tělová mléka ji intenzivně hydratují, 
pomáhají regenerovat a obnovovat ztracenou pružnost. 
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PÁNSKÉ PLAVKY S POTISKEM
1 9 9  K Č

CHLAPECKÉ PLAVKY S DELFÍNY
1 9 9  K Č
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HURÁ K VODĚ 
s Cherokee
Plážová sezona je v plném proudu. 
Z pestré kolekce plavek Cherokee 
v našich prodejnách si určitě 
vybere celá rodina. Bodovat 
budete u moře i u rybníka. 
Více inspirace na  
www.cherokee.albert.cz

DÍVČÍ KRAJKOVÉ BIKINY
1 9 9  K Č

DÍVČÍ PLAVKY S JEDNOROŽCEM
2 2 9  K Č

DÁMSKÉ BIKINY
2 9 9  K Č
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vítězem VE VŠEDNÍ DEN
Ani v pracovní dny, kdy je málo času, se nemusíte odbývat. Naopak. Najděte si chvíli 

a jídlo si užijte. Naše snadné a vyladěné recepty vám usnadní život.  
FOTO: Šárka Babická FOOD A DECOR STYLING: Darina Křivánková
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Italské lasagne
V balíčku na italské lasagne najdete těstoviny, zeleninu 

a omáčku. To vše dohromady je skvělá chuť Itálie.

i
ENERGIE: 592 kcal / 30 % 
BÍLKOVINY: 24,4 g / 49 %
TUKY: 23,1 g / 33 % 
SACHARIDY: 78,7 g / 29 % 
Hodnoty odpovídají jedné porci.

 · Zeleninu očistěte, cibuli a čes-
nek pokrájejte nadrobno, pórek, 
papriku a mrkev na kostičky.
 · V hluboké pánvi rozehřejte oli-

vový olej, přidejte maso a zprudka 
ho restujte asi pět minut, aby se ze 
všech stran opeklo a rozpadlo na 
kousky. 
 · Přidejte pokrájenou zeleninu 

i byliny a vařte dalších pět minut. 
Pokrájejte rajčata na kusy a při-
dejte je do pánve spolu s omáčkou 
na lasagne a s mlékem. Přiveďte 
k  varu, stáhněte plamen a nechte 
pět minut probublávat.
 · Čtvrtinu omáčky rozetřete na 

dno zapékací mísy a zakryjte tře-
mi pláty těstovin. Opakujte dvakrát 
a skončete vrstvou omáčky. Zasyp-
te nastrouhaným sýrem a v troubě 
vyhřáté na 200 °C pečte 30 minut.

Italské lasagne
Připravené balíčky 
surovin na lasagne jsou 
skvělý pomocník, stačí 
dokoupit pár čerstvých 
surovin a můžete 
se pustit do vaření. 
Omáčku, kterou najdete 
v balíčku, už není třeba 
nijak dochucovat. 

4 porce

 20 minut přípravy 
30 minut pečení

velmi snadné
1  balíček na přípravu 

italských lasagní
olivový olej
300 g mletého hovězího masa
300 ml mléka
150 g zralého sýru

* tip 
Sýr celé jídlo korunuje, 
sáhněte tedy po něčem 
výraznějším, ideální je 
starší gouda nebo čedar.  
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i
ENERGIE: 237 kcal / 12 % 
BÍLKOVINY: 30,3 g / 61 %
TUKY: 11,3 g / 16 % 
SACHARIDY: 6,3 g / 2 % 
Hodnoty odpovídají jedné porci.

 · Filety tresky omyjte, důkladně 
osušte a rozdělte na porce. Roz-
ložte je na plech vyložený pečicím 
papírem, potřete olivovým olejem, 
osolte, opepřete, přidejte pár snítek 
tymiánu a dejte do trouby vyhřáté 
na 180 °C. Ryba se bude péct asi 
15 minut.  
 · Lilky nakrájejte na kolečka, roz-

ložte na podnos, osolte a nechte 
pár minut vypotit. Poté tekutinu 
důkladně odsajte. Cukety pokrájej-
te na kolečka, rajčata na poloviny. 
Ve větší pánvi rozehřejte dvě lžíce 
oleje, nejprve opečte lilek, pak cu-
ketu a nakonec krátce opečte ra-
jčata. Pokud bude třeba, doplňte 
trochu oleje.
 · Zeleninu rozdělte na talíře, při-

dejte pečenou tresku, podle chuti 
dosolte, opepřete a dozdobte čers-
tvým tymiánem.

Pečená treska 
s grilovanou 
zeleninou
Ryba se zeleninou je 
ideální k večeři, je to 
lehká kombinace, která 
tělo před spánkem 
nijak nezatíží. Tenhle 
recept snadno 
připravíte i na grilu.

4 porce

 30 minut přípravy 
15 minut pečení

velmi snadné
600 g čerstvé tresky  
olivový olej
sůl a pepř
svazek tymiánu
2 lilky
2 malé cukety
1 hrst cherry rajčat

Čerstvá treska 
tmavá filet

Ryba ve vakuovém balení 
zůstane déle čerstvá a skvěle 
se hodí pro rychlou úpravu.

* tip 
Stejným způsobem můžete 
připravit i lososa, pamatujte 
na to, že rybám stačí jen 
krátká tepelná úprava.
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i
ENERGIE: 793 kcal / 40 % 
BÍLKOVINY: 35,4 g / 71 %
TUKY: 39,6 g / 57 % 
SACHARIDY: 76,9 g / 28 % 
Hodnoty odpovídají jedné porci.

Špagety 
carbonara 

 · Slaninu pokrájejte na kostič-
ky a dejte vypéct na rozpálenou 
pánev.
 · Špagety uvařte podle návodu na 

obalu v osolené vodě. 
 · Parmazán nastrouhejte najem-

no, pár lžic si nechte stranou a vět-
šinu smíchejte v míse se žloutky.  
 · Sceďte špagety, trochu vody za-

chyťte. Těstoviny vmíchejte do va-
ječné směsi, aby se důkladně oba-
lily. Přidejte vypečenou slaninu 
a podle potřeby i pár lžic vody z těs-
tovin, omáčka pak bude krémověj-
ší. Vše dokonale promíchejte. 
 · Špagety rozdělte na talíře, zasyp-

te parmazánem a dochuťte čerstvě 
mletým pepřem.

Jedno z nejrychlejších 
jídel, jaké existuje, sází 
na výrazné a přímočaré 
chutě. Kombinace 
těstovin, parmazánu 
a krémových žloutků je 
vydatná a konejšivá – 
dokonalé „comfort food“.

4 porce

15 minut přípravy

velmi snadné
200 g anglické slaniny vcelku
400 g špaget  
sůl
150 g parmazánu
6 žloutků 
čerstvě mletý pepř

Špagety
Kvalitní, 100% semolinové 
špagety od moravského 
výrobce jsou vyráběné 

špičkovou italskou 
technologií.

* tip 
Ideálním doprovodem 
ke špagetám carbonara je 
lehčí a svěží bílé víno. 
Inspirujte se letní nabídkou 
vín v Albertu na straně 71.

26 Kč

CENA ZA PORCI
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i
ENERGIE: 415 kcal / 21 % 
BÍLKOVINY: 34,8 g / 70 %
TUKY: 22,3 g / 32 % 
SACHARIDY: 21,2 g / 8 % 
Hodnoty odpovídají jedné porci.

 · Krkovici pokrájejte na plátky, po-
třete je olejem smíchaným s nase-
kaným rozmarýnem, opepřete a ne-
chte pár minut odležet. 
 · Do vroucí vody nasypte quinou, 

vařte 10 minut a sceďte.
 · Fazolky očistěte, pokrájejte na 

poloviny a uvařte na skus. Cibuli 
a česnek oloupejte, cibuli pokrá-
jejte na klínky, česnek na plátky. 
 · Rozpalte pánev a plátky krkovi-

ce zprudka opečte, postačí dvě až 
tři minuty z  každé strany. Maso 
sundejte z  pánve, osolte, zakryjte 
alobalem a nechte pár minut dojít.
 · Do výpeku přilijte trochu olivo-

vého oleje, na pánev dejte cibuli 
a česnek a krátce orestujte. Přidejte 
uvařené fazolky a nechte prohřát. 
Do zeleninové směsi vmíchejte 
quinou, podle chuti osolte a podá-
vejte s krkovicí.

Vepřová 
krkovice 
s fazolkami 
a quinoou

4 porce

 30 minut přípravy

velmi snadné
600 g vepřové krkovice  
olivový olej
2 snítky rozmarýnu
čerstvě mletý pepř
100 g quinoy
200 g zelených fazolek
1 cibule
2 stroužky česneku
sůl

Vepřová krkovice
Maso z vepřové krkovice 
je dobře prorostlé tukem, 

a proto vynikne jeho intenzivní 
chuť.

* tip 
Do zeleninové směsi můžete 
přidat na kousky pokrájené 
papriky nebo cuketu, stačí je 
pár minut orestovat.

Quinoa v kombinaci se 
zeleninou je výborná 
a zdravá příloha 
k opečenému masu. 
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i
ENERGIE: 382 kcal / 19 % 
BÍLKOVINY: 22,9 g / 46 %
TUKY: 13,1 g / 19 % 
SACHARIDY: 44,2 g / 16 % 
Hodnoty odpovídají jedné porci.

Slaná kaše 
s pestem, 
rajčaty 
a skyrem

 · Rajčata dejte do pekáče, zakáp-
něte olivovým olejem, osolte a dej-
te péct na 10 minut do trouby vy-
hřáté na 180 °C.
 · Bazalku a ořechy nasekejte, par-

mazán nastrouhejte najemno, čes-
nek rozdrťte, vše zalijte poctivou 
dávkou olivového oleje, dobře pro-
míchejte a dochuťte pepřem.
 · Vločky dejte do rendlíku, zalijte 

dvojnásobným množstvím vody, 
osolte a vařte, dokud směs nezíská 
kašovitou konzistenci.  
 · Do misek nandejte kaši, přidejte 

bohatou porci skyru, lžíci pesta, 
pečená rajčata, zakápněte olivo-
vým olejem a dozdobte čerstvou 
bazalkou. Bude-li třeba, dochuťte 
solí a pepřem.

Kaše z nejrůznějších 
druhů vloček jsou 
teď v kurzu. Můžete 
je donekonečna 
obměňovat, tak proč 
nezkusit originální 
kombinaci?

4 porce

25 minut přípravy

velmi snadné
1 hrst cherry rajčat
olivový olej
sůl
2 hrsti bazalkových listů
1 hrst vlašských ořechů
100 g parmazánu
2 stroužky česneku
čerstvě mletý pepř
200 g pohankových vloček 
280 g skyru  

Skyr
Skyr je tradiční islandská 

zakysaná pochoutka 
s minimálním obsahem 

tuku a vysokým množstvím 
bílkovin. 

* tip 
Pokud vás bude tlačit čas, 
použijte do receptu hotové pesto.   
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KVALITA GARANTOVANÁ

NAŠIMI SLÁDKY

www.staropramen.cz 
Určeno osobám starším 18 let. Vychutnávejte zodpovědně. Děkujeme.



MLETÉ hovězí
podle Zdeňka Pohlreicha

I z mletého masa se dá připravit luxusní jídlo. Stačí mít kvalitní suroviny 
a můžete kouzlit: šťavnatý burger, pikantní mexickou variaci nebo 
vymazlenou sekanou. Šéf vám poradí, jak na to.
FOTO: Marek Bartoš FOOD STYLING: Marek Všetečka DECOR STYLING: Darina Křivánková

Vyhrajte grilování 
se Zdeňkem 
Pohlreichem na  
jeho farmě a jiné 
skvělé ceny.  
Soutěžte s námi na 
www.gril.albert.cz

KVALITA GARANTOVANÁ

NAŠIMI SLÁDKY

www.staropramen.cz 
Určeno osobám starším 18 let. Vychutnávejte zodpovědně. Děkujeme.
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Správný 
burger musí 
být šťavnatý 
a chuťově 
vyladěný. 
Proto se nebojte 
kreativity 
a odvážně 
kombinujte 
suroviny.
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 · Cibuli pokrájejte na klínky. Na 
pánvi rozehřejte trochu oleje a cibu-
li pomalu restujte dotmava. Přidejte 
cukr, nechte zkaramelizovat, přidej-
te balsamiko, osolte a ještě chvíli pro-
vařte, aby se tekutina zredukovala.
 · Papriky očistěte, nakrájejte na 

osm plátků a dejte je na gril –  papri-
ka by měla změknout a chytit bar-
vu. Avokádo zbavte pecky a slup-
ky a nakrájejte na plátky. Čedar 
nastrouhejte.
 · Mleté maso osolte, opepře-

te, dobře promíchejte a vytvaruj-
te čtyři burgery. Burgery grilujte 
tak, aby uvnitř zůstaly šťavnaté, 
z  každé strany postačí pár minut. 
Krátce před dokončením je posyp-
te sýrem, aby se rozpustil. Housky 
rozkrojte a opečte. 
 · Sestavte burger: na spodní část 

housky dejte karamelizovanou ci-
buli, na ni maso, pak pár plátků 
avokáda a pečených paprik, při- 
klopte vrchní částí housky.

Farmářské 
burgery 
Karamelizovaná cibule, 
šťavnaté hovězí, grilovaná 
paprika a avokádo  
– to je nepřekonatelná 
kombinace.

4 porce

 30 minut přípravy

velmi snadné
2–3 cibule
olivový olej
150 g třtinového cukru
4 lžíce balzamikového octa
sůl
2 červené papriky
1 avokádo
100 g čedaru
600 g  mletého hovězího krku  
čerstvě mletý pepř
4 burgerové housky

Hovězí krk

* tip 
Na burgery se vyplatí 
vybrat ideální maso, 
které si doma namelete. 
V prodejnách Albert 
najdete vynikající hovězí 
krk. Maso by totiž mělo 
obsahovat alespoň 15 % 
tuku, aby byly burgery 
šťavnaté.

učíme se od mistra

A LBERT.CZ | LETNÍ SPECI Á L 2017 — 25 



 · K masu přidejte nadrobno pokrá-
jenou cibuli, utřený česnek, jedno 
celé vejce a jeden žloutek, naseka-
nou petrželku, osolte a promíchej-
te. Přidejte tolik strouhanky, aby 
směs držela kompaktně pohroma-
dě, a nechte chvíli odpočinout. 
 · Na dno pekáče naskládejte plát-

ky slaniny, do kterých pak sekanou 
zabalíte. Ze směsi vytvarujte šiš-
ku, položte ji na slaninu a potřete 
zbylým bílkem. Plátky slaniny sklá-
dejte přes šišku sekané tak, aby se 
celá obalila.
 · Sekanou podlijte trochou vody 

a pečte v troubě vyhřáté na 170 °C 
asi hodinu. Podávejte s  hořčicí 
a chlebem.

Chalupářská 
sekaná
Tahle sekaná je 
skvělá ještě teplá, ale 
i zastudena. Je to přesně 
to jídlo, které si s chutí 
uděláte na chalupě 
ve starých kamnech 
nebo v remosce. 

4–6 porce

 20 minut přípravy 
60 minut pečeníí

velmi snadné
1 kg mletého hovězího  
1 cibule 
2 stroužky česneku
2 vejce
1 hrst petrželky
sůl 
1 hrst strouhanky
10 plátků anglické slaniny
hořčice a chleba k podávání

* tip 
Sekaná nejlépe chutná 
rovnou z pekáče, jen 
s chlebem a hořčicí, 
ale skvělou přílohou je 
i bramborová kaše.
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Výrobek z mletého 
hovězího masa





 · Cibuli, polovinu koriandru 
a chi lli papričku nasekejte, smí-
chejte s  mletým masem, přidejte 
vejce a tolik strouhanky, aby vznik-
la hmota, která bude dobře držet 
pohromadě. Směs osolte a opepře-
te. Vytvarujte kuličky, potřete je 
olejem a dejte péct na gril.   
 · Papriku pokrájejte na větší kusy 

a opečte na grilu. 
 · Smíchejte saláty, přidejte rajčata 

pokrájená na půlky, opečené pa-
priky, kukuřici, fazole a nakonec 
masové koule. Salát zakápněte oli-
vovým olejem, limetou a zasypte 
koriandrem.

Mexický salát 
s grilovanými 
masovými 
kuličkami 
Cokoli dáte na gril, bude 
voňavější a chutnější 
než jen opečené na 
pánvi. Proto se vyplatí 
grilovat nejen maso, 
ale i zeleninu.

4 porce

 30 minut přípravy

velmi snadné
1 malá cibule
1 hrst koriandru
1 chilli paprička
600 g mletého hovězího  
2 vejce
1 hrst strouhanky
sůl a pepř
olivový olej
1 žlutá paprika
směs listových salátů (římský, 
polníček, little gem)
1 hrst cherry rajčat
1 plechovka sterilované kukuřice 
1 plechovka červených fazolí
1 limeta

* tip 
Místo sterilované kukuřice 
můžete do salátu použít 
zrnka z kukuřičného 
klasu. Dobře ho ogrilujte 
a zrnka z něj okrájejte 
nožem.     

Výrobek z mletého 
hovězího masa

učíme se od mistra
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Grilujte s Albertem
Předveďte se u grilu v plné parádě, z našeho 

sortimentu jsme pro vás vybrali to nejlepší na oheň.

Hovězí burger – Dvouručák
Máte pořádný hlad? Velký burger 

Dvouručák z českého hovězího masa 
a s obsahem tuku pouze 12 % vás určitě 
zasytí. Ve speciálním balení je kromě 

dvou pořádných kousků také barbecue 
omáčka navíc!

Marinované vepřové 
medailonky – Italia

S delikátní chutí sušených rajčat 
a s marinádou bez éček jsou vhodné 

i pro děti.

Klobása s hovězím  
a vepřovým masem

Mezi novinkami této sezony najdete 
i grilovací klobásy s vysokým podílem masa 

v tenkém střívku. Obsahují 43 % hovězího 
a 43 % vepřového masa.

Burger s jehněčím masem
Burger kromě hovězího masa obsahuje 
také výborné jehněčí, které mu dodává 

specifickou chuť.
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Hovězí burger Americano
Hledáte šťavnatý burger s chutí jako 
z pravého amerického fast foodu? 

Vyzkoušejte hovězí burger Americano!

Hovězí steak mělněný
Dali byste si burger a nemáte čas si umlít 
maso? Chcete si ale svůj burger okořenit 

podle sebe? Využijte naše předpřipravené 
mělněné hovězí steaky přímo na burgery.

Hovězí burger Jalapeño
Pro milovníky pikantních chutí nabízíme 

hovězí burger, kterému dodávají říz 
papričky Jalapeño.

Hovězí mini burgery 
Novinkou sezony jsou hovězí mini 

burgery. Jsou skvělou volbou pro vaše 
děti, kterým sednou akorát do dlaně.

novinka
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5

4

3

7

6

1  Grilovací tyčinky 
se sýrem
Tyčinky z 60 % vepřového 
a 15 % hovězího masa doplněné 
o 10 % Eidamu mají jedinečnou 
chuť díky kombinaci koření 
a sušené papriky.

2  Grilovací klobása 
kuřecí se sýrem
Lahodné spojení kuřecího 
masa a sýru Eidam najdete 
v jemné klobásce Dr. Natur. 
Kvalitu podtrhuje 85 % masa 
a 10 % sýru Eidam.

3  Špekáčkový 
točený salám 
pikantní
Nemáte čas vyvářet? Ohřejte 
nebo opečte náš točený salám, 
který vyniká lehce pikantní 
chutí. Skvělý tip: nejlépe se 
opéká na špejli.

4  Bílá klobása 
Bratwurst
Stálicí na grilu je určitě bílá 
klobása ochucená petrželovou 
natí. Maso pochází výhradně 
z českých chovů.

5  Pepovy klobásky
Opravdovou kvalitu přinášejí 
Pepovy klobásky. Směs koření 
s paprikou doplňuje 78 % 
vepřového a 18 % hovězího 
masa, bez lepku. 

6  Grilovací klobása 
s křenem 
90% vepřového a hovězího 
masa a 10% křenu je ideální 
kombinací pro mlsné jazýčky, 
které mají rády něco ostřejšího.

7  Kuřecí klobása se 
sýrem 
Chuť klobásy zvýrazní kousky 
kvalitního sýra a paprikových 
floků od českých výrobců.
Klobása je vhodná nejen na 
gril, ale hodí se i do studené 
kuchyně.

8  Klobása od mistra
Tato klobása obsahuje 95 % 
vepřového masa a nenajdete 
v ní lepek ani glutamát.

9  Bavorská grilovací 
klobása 
Jemně kořeněná chuť tradiční 
bavorské klobásy potěší 
i náročnější strávníky.

10  Mix na ohýnek 
Vyzkoušejte Mix na ohýnek, 
který se skládá z valašských 
klobás se sýrem a jemně 
pikantních paprikových 
klobásek. Obsahují 85 % masa 
a 10 % sýra. K tomu jemně 
pikantní paprikové klobásky 
s obsahem masa 85 %. 
Výrobky jsou bez lepku.

Předveďte se u grilu 
Výtečná chuť, zaručená kvalita 

i široký výběr – s uzeninami na gril od 
Alberta bude mít každá letní oslava 

s rodinou či přáteli zaručený úspěch. 
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Sýrové speciality nesmí u vás 
na grilu chybět

Vybrali jsme pro vás jen to nejlepší ze 
sýrů na gril. Doporučujeme podávat 

s kvalitním čerstvým pečivem. Žhavým 
tipem letošního léta je kvasový chléb bez 
éček od našich prověřených regionálních 

dodavatelů, který najdete ve všech 
prodejnách Albert. Ochutnejte také 

sedmizrnnou bagetu upečenou přímo 
v našich hypermarketech. Vše dokonale 

ladí s vybranými grilovanými sýry.

1  Chléb kvasový 
bez E Česká chuť
Pšenično-žitný chléb je 
upečený dle tradiční receptury 
s použitím žitného kvasu 
našimi regionálními dodavateli 
z vašeho okolí.  

2  Sedlčanský Tuplák 
na gril
Milujete sýry? Pak vsaďte 
na Sedlčanský Tuplák, 
jehož receptura je vyladěna 
přesně tak, aby bylo sýrové 
jádro po ogrilování pružné, 
jemné a s delikátní chutí. 
Vybírat můžete ze tří variant 
– s bylinkami, pepřem nebo 
neochucený. 

3  Sýr Président 
Na gril
Odpočiňte si od masových 
produktů a vyzkoušejte, jak 
chutná grilovaný sýr Président. 
Jeho jemnou krémovou chuť 
doplňuje medvědí česnek, 
červená paprika, cibule, 
černý pepř, kurkuma a chilli. 
V jednom balení najdete dva 
kusy sýru Président s česnekem 
a sáček s grilovacím kořením.

4  Bageta 
sedmizrnná
Připravujeme a pečeme přímo 
v našich hypermarketech. 
Bageta obsahuje zdraví 
prospěšná semínka jako len, 
slunečnici, sezam, ale také 
ovesné a pšeničné vločky.
Krásně nadýchanou střídu 
se zlatavou křupavou kůrkou 
a bohatým posypem si můžete 
vychutnat jen tak nebo jako 
skvělou přílohu s grilovanými 
sýry.

5  Jemná chuť 
uzeného sýru 
Pološtiepok
Dopřejte si jeden z nejlepších 
sýrů, který lze jak grilovat, 
tak připravit doma na pánvi. 
Liptov Pološtiepok je vyrobený 
z mléka z horských oblastí 
slovenského Liptova a jeho 
nezaměnitelnou chuť mu 
dodává uzení na bukovém 
dřevě. V balení najdete 
také lahodnou brusinkovou 
a pikantní omáčku.

2
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JAKO V taverně
Řecká kuchyně je plná čerstvých surovin a lákavých chutí. 
Tradiční řecké recepty si můžete připravit i doma, všechno 

potřebné nakoupíte v našich prodejnách. Na vás už bude jen 
dodat kuchařské umění a vytvořit přímořskou atmosféru. 
FOTO: Šárka Babická FOOD STYLING: Darina Křivánková DECOR STYLING: Johana Střížková
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 · Lilky propíchejte vidličkou a dej-
te péct do trouby vyhřáté na 180 °C. 
Pobudou tam asi 45 minut. 
 · Z upečených lilků vydlabejte 

dužinu a vidličkou ji rozmělněte. 
Přidejte utřený česnek, nadrobno 
posekanou cibuli, poctivou dáv-
ku olivového oleje a dochuťte ci-
tronovou šťávou, solí a pepřem. 
Směs pořádně promíchejte a dejte 
vychladit. 
 · Nakonec ještě zakápněte olivo-

vým olejem a ozdobte černými oli-
vami a nasekanou petrželkou.
 · Podávejte s chlebem pita.

Melitzano- 
salata
Pomazánka z lilků  
obvykle nechybí v nabídce 
řeckých předkrmů. 
Před podáváním je 
nezapomeňte pořádně 
vychladit. 

4 porce

 15 minut přípravy 
45 minut pečení

velmi snadné
2 lilky
2 stroužky česneku
1 malá cibule
olivový olej
1 lžíce citronové šťávy
sůl a pepř
1 hrst černých oliv
pár snítek hladkolisté petrželky
chléb pita k podávání

* tip 
Jako správní Řekové můžete 
přidat i trochu rozdrobeného 
sýru Feta.

na jedné lodi
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 · Cibuli a česnek oloupejte a na-
sekejte nadrobno. Smíchejte s ma-
sem, vejci, nasekanou petrželí 
a přidejte tolik strouhanky, aby 
vznikla kompaktní hmota. Osolte, 
opepřete a propracujte.
 · Navlhčenýma rukama tvořte 

z  masové směsi na špejli válečky. 
Potřete je olejem, dejte na pekáč 
vyložený pečicím papírem a pečte 
v  troubě vyhřáté na 200 °C asi 
45 minut. Během pečení kofty ob-
čas otočte.
 · Na tzaziky oloupejte okurku, vy-

dlabejte semínka, nastrouhejte ji 
najemno a důkladně vymačkejte 
tekutinu. Smíchejte s  jogurtem, 
utřeným česnekem, olejem, na-
sekaným koprem a dochuťte solí 
a pepřem. 
 · Podávejte s chlebem pita.

Kofty s tzaziki
Tohle je klasika, která 
se nikdy neomrzí. 
Maso můžete klidně 
připravit i na grilu.  

4 porce

 20 minut přípravy 
45 minut pečení

velmi snadné
2 cibule
3 stroužky česneku 
500 g mletého hovězího masa 
2 vejce
hrst hladkolisté petrželky 
3–6 lžic strouhanky 
sůl a pepř
olivový olej

TZ A ZIKI
1 salátová okurka 
500 g řeckého jogurtu  
2 stroužky česneku 
2 lžíce olivového oleje
½ hrsti kopru
sůl a pepř
chléb pita k podávání
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 · Papriky a rajčata omyjte a od-
krojte jim vršky se stopkami. 
Rajčata vydlabejte, papriky zbavte 
semen, vnitřky osolte a opepřete.
 · Na pánvi na troše oleje zpěňte 

nadrobno pokrájenou cibuli a čes-
nek. Přidejte rýži, nasekané byliny, 
sůl, pepř, zalijte passatou a přiveď-
te k varu. 
 · Rýžovou směsí naplňte vydla-

banou zeleninu těsně pod okraj. 
Zakápněte olivovým olejem, při- 
klopte odříznutými vršky a nasklá-
dejte do pekáče. Podlijte trochou 
vody a pečte v  troubě vyhřáté na 
180 °C asi 45 minut, dokud rýže ne-
změkne. Pokud by zelenina rychle 
chytala barvu, zakryjte ji alobalem. 
Během pečení také můžete dolít do 
pekáče vodu.

Gemista
Zelenina plněná 
směsí rýže a bylin je 
skvělý lehký oběd do 
horkého počasí. A také 
výborná příloha ke 
grilovanému masu.

4 porce

 20 minut přípravy 
45 minut pečení

velmi snadné
4 papriky
4 rajčata 
sůl a pepř
olivový olej
1 cibule
2 stroužky česneku
150 g rýže
1 hrst bylin (hladkolistá petrželka, 
bazalka, máta) 
200 ml rajčatové passaty

na jedné lodi
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 · Rajčata pokrájejte na větší kusy. 
Papriky zbavte jadřinců a také 
pokrájejte na větší kusy. Okurku 
neloupejte, rozkrojte, vydlabejte 
semínka, aby do salátu zbytečně 
nepouštěly vodu, a pokrájejte na 
kousky. Cibuli oloupejte a nakrá-
jejte na kolečka.
 · Zeleninu promíchejte v míse, bo-

hatě zakápněte olivovým olejem, 
osolte a lehce opepřete. Přidejte na 
větší kusy pokrájenou fetu, olivy 
a zasypte bohatou špetkou suše-
ného oregana.

Choriatiki
Bez salátu z čerstvé 
zeleniny by to nebyla 
řecká hostina. 

4 porce

 15 minut přípravy

velmi snadné
4 velká rajčata
2 zelené papriky
1 okurka
1 červená cibule
olivový olej
sůl a pepř 
200 g fety
1 hrst černých oliv
sušené oregano

* tip 
Na tento salát se nejvíce 
hodí velká rajčata plná 
chuti a slunce. 

na jedné lodi
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 · Cibuli a řapíky celeru pokrájejte 
nadrobno, česnek na plátky a ores-
tujte na troše oleje. Promíchejte 
s  masem a  opečte ze všech stran. 
Přidejte protlak, podlijte vínem a ne-
chte odpařit alkohol. Stáhněte oheň, 
podlijte šálkem vody, promíchejte, 
ochuťte solí, pepřem a skořicí a ne-
chte pomalu probublávat.
 · Lilky nakrájejte na plátky, osolte 

a nechte chvíli vypotit. Ubrouskem 
odsajte tekutinu a lilky opečte 
z obou stran na olivovém oleji. 
 · V rendlíku připravte bešamel: 

rozpusťte máslo, vmíchejte mouku, 
nařeďte mlékem, dobře rozmíchejte 
a nechte krátce povařit. 
 · Brambory oloupejte a nakrájejte 

na tenké plátky. Část naskládejte na 
dno pekáče vymazaného olejem, za-
lijte trochou bešamelu, přidejte vrst-
vu masové směsi a lilků. Pokračujte, 
dokud nespotřebujete všechny suro-
viny. Poslední vrstvu by mělo tvořit 
maso a bešamel. Pečte v troubě vy-
hřáté na 180 °C asi 45 minut.

Musaka
Asi nejtradičnější řecký 
pokrm dá trochu práce, 
ale ten efekt za to stojí. 

6 porce

 40 minut přípravy 
45 minut pečení

velmi snadné
1 cibule
2 stonky řapíkatého celeru
3 stroužky česneku
olivový olej
500 g mletého hovězího masa
2 lžíce rajského protlaku
250 ml červeného vína
sůl a pepř
1 lžička skořice
2 lilky
2 lžíce másla
2–3 lžíce hladké mouky
300 ml mléka
400 g brambor  

na jedné lodi
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 · Rozehřejte gril nebo grilovací 
pánev. Nektarinky pokrájejte na 
dílky nebo poloviny, řezné strany 
obalte ve třtinovém cukru a opé-
kejte na mírném žáru, dokud cukr 
nezkaramelizuje. Postupně opečte 
všechno ovoce.
 · Ořechy nasekejte. Opečené nek-

tarinky rozdělte na talíře, dejte na 
ně poctivou porci jogurtu, zakáp-
něte medem a zasypte nasekanou 
ořechovou směsí.

Grilované 
nektarinky 
s řeckým 
jogurtem 
Hustý řecký jogurt je 
delikatesa. Když k němu 
přidáte med, ovoce 
a ořechy, máte skvělý 
lehký dezert, ideální do 
teplých letních dnů. 

6 porce

 15 minut přípravy

velmi snadné
4 nektarinky
2 lžíce třtinového cukru
400 g řeckého jogurtu
1 hrst ořechů (mandle, pistácie, 
vlašské ořechy)
4 lžíce medu 

* tip 
Přidat můžete i lístky 
meduňky nebo máty, které 
dezert krásně ovoní a osvěží. 
Podobně můžete připravit 
i broskve nebo meruňky.

na jedné lodi
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i
ENERGIE: 528 kcal / 26 %
BÍLKOVINY: 39,5 g / 79 %
TUKY: 13,8 g / 20 % 
SACHARIDY: 65,2 g / 24 % 
Hodnoty odpovídají jedné porci.

4 porce

 30 minut přípravy

velmi snadné

200 g rýže Basmati
2 balení seitanu  
olivový olej
½ lžíce zelené kari pasty
2 stroužky česneku
2 cm čerstvého zázvoru 
400 ml kokosového mléka  
300 ml zeleninového vývaru
1 hrst zelených fazolek
1 brokolice
200 g mraženého hrášku
sůl nebo sójová omáčka
čerstvá bazalka

Zelené karí  
se seitanem
Spousta chutí 
v jedné misce, 
takové je karí 
se zeleninou. 
O nezbytnou 
dávku bílkovin 
se tu postarají 
nejen luštěniny, 
ale hlavně seitan. 

* tip 
Do karí můžete přidat 
například pokrájenou 
cuketu, naloženou cizrnu 
nebo květák… Pokud netrváte 
na tom, že by mělo být 
důsledně zelené.

 · Rýži uvařte podle návodu na obalu.
 · Seitan nakrájejte na kousky, dejte na rozpá-

lenou pánev s trochou olivového oleje a pomalu 
opékejte ze všech stran, dokud nezezlátne.  
 · V hluboké pánvi na troše olivového oleje roze-

hřejte kari pastu, přidejte posekaný česnek a zá-
zvor a krátce orestujte, aby se koření rozvonělo. 
Zalijte kokosovým mlékem a vývarem, promí-
chejte a přiveďte k varu.

 · Fazolky očistěte a překrojte na poloviny, bro-
kolici rozeberte na růžičky, hrášek propláchněte 
pod studenou vodou. Všechnu zeleninu přidejte 
do kokosového mléka a vařte, aby brokolice zů-
stala na skus. Podle potřeby dochuťte solí nebo 
sójovou omáčkou.
 · Do misek rozdělte opečený seitan, zalijte ze-

leninou s omáčkou, dozdobte čerstvou bazalkou 
a podávejte s rýží.

Ráj pro vegetariány
I bez masa se dá vařit kreativně a plnohodnotně. 

Stačí vědět, jak využít širokou škálu vegetariánských 
a veganských surovin. Tofu, polenta, seitan nebo 

například vegetariánské placičky mají velký potenciál.  

FOTO: Marek Bartoš FOOD A DECOR STYLING: Darina Křivánková 

Kokosové mléko

porce zdraví
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i
ENERGIE: 346 kcal / 17 %
BÍLKOVINY: 10,0 g / 20 %
TUKY: 17,3 g / 25 % 
SACHARIDY: 46,1 g / 17 % 
Hodnoty odpovídají jedné porci.

4 porce

 15 minut přípravy 
20 minut pečení

velmi snadné

½ květáku
½ malé hlávky červeného zelí
4 mrkve
olivový olej
sůl
římský kmín
8 vegetariánských placiček
čerstvá bazalka

Placičky jsou hotové raz dva a s pečenou 
zeleninou není skoro žádná práce. Přitom 
budete mít na talíři hotovou hostinu.

* tip 
Jídlo výborně doplní 
veganský dip: hrst 
nesolených kešu namočte 
přes noc do vody, poté vodu 
slijte a ořechy rozmixujte 
spolu s několika lžícemi 
čisté vody na kašovitou 
konzistenci. Dochuťte 
utřeným česnekem a solí.

 · Květák rozeberte na větší růžičky a ty pokrá-
jejte na plátky. Zelí nakrájejte na nudličky. Mr-
kev oloupejte a překrojte na poloviny. Zeleninu 
naskládejte na plech vyložený pečicím papírem, 
zakápněte olivovým olejem, osolte a ochuťte řím-
ským kmínem. Dejte péct do trouby vyhřáté na 
180 °C asi na 20 minut.
 · Placičky opečte na troše olivového oleje z obou 

stran dozlatova. Podávejte s pečenou zeleninou. 
Ideálním doprovodem je také zálivka z  kešu 
oříšků.

Vegetariánské placičky 
s pečenou zeleninou
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4 porce

 15 minut přípravy 
15 minut pečení

velmi snadné

1 polentový knedlík 
olivový olej
8 krémových žampionů
1 cibule
sůl a pepř
1 hrst cherry rajčat
120 g baby špenátu
2 stroužky česneku

Polentová kolečka se špenátem, žampiony a rajčaty 
Lehký oběd, rychlá večeře, ale i originální veganské občerstvení 
pro hosty – tohle jídlo má hodně univerzální využití.

* tip 
Polentové „chlebíčky“ 
můžete obložit podle 
libosti, třeba opečeným 
lilkem nebo kousky 
avokáda. 

 · Polentu nakrájejte na kolečka asi centimetr silná. Rozložte na 
plech vyložený pečicím papírem, potřete olivovým olejem a dejte 
péct do trouby předehřáté na 180 °C. Pobude si tam asi 15 minut, 
dokud nezačne chytat zlatavý nádech. 
 · Žampiony nakrájejte na plátky, cibuli na klínky, dejte na pánev 

a pár minut restujte, dokud cibule nezesklovatí a žampiony nechyt-
nou barvu. Osolte a opepřete.
 · Pět minut před koncem pečení přidejte do trouby k polentě raj-

čata, zakápněte je olivovým olejem, osolte a opepřete.
 · Špenát dejte do pánve s trochou olivového oleje, přidejte na plátky 

pokrájený česnek, osolte, opepřete a nechte jen krátce zavadnout. 
 · Na opečená kolečka polenty střídavě navršte žampiony, špenát 

a rajčata.

i
ENERGIE: 208 kcal / 10 %
BÍLKOVINY: 8,3 g / 17 %
TUKY: 11,1 g / 20 % 
SACHARIDY: 19,8 g / 7 % 
Hodnoty odpovídají jedné porci.

porce zdraví
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4 porce

 20 minut přípravy 
15 minut pečení

velmi snadné

400 g marinovaného tofu
sójová omáčka
sezamový olej
150 g nudlí soba
3 cm zázvoru
1 chilli paprička
2 balení instantní polévky miso
2 saláty pak choi
2 mrkve
4 krémové žampiony
2 jarní cibulky
1 lžíce sezamových  
semínek 

Polévka miso 
s opečeným 
tofu 
Opečené 
marinované tofu 
v tradiční japonské 
polévce chutná 
skvěle. Zelenina 
v horkém vývaru 
jen příjemně 
zkřehne a zůstane 
křupavá.

* tip 
Místo nudlí soba můžete 
použít i různé druhy 
rýžových nudlí. 

 · Tofu pokrájejte na kostky, za-
lijte lžící sójové omáčky a lžící 
sezamového oleje. Promíchej-
te, aby se tofu obalilo, rozlož-
te na plech vyložený pečicím 
papírem a dejte péct do trouby 
vyhřáté na 180 °C. Asi po pat-
nácti minutách by mělo tofu na 
povrchu zezlátnout. 
 · Podle návodu na obalu uvař-

te nudle. 
 · Do hrnce dejte 1 litr vody, při-

veďte k varu, přidejte pokrájený 
zázvor, chilli papričku a vař-
te na mírném ohni asi 10 mi-
nut. Poté vylovte zázvor i chilli, 
v horkém vývaru dobře rozmí-
chejte miso a dochuťte sójovou 
omáčkou. 
 · Do misek rozdělte listy salátu 

pak choi, na tenké plátky pokrá-
jenou mrkev a krémové žampio-
ny, nudle a opečené tofu. Zalijte 
vývarem a dozdobte nasekanou 
jarní cibulkou a sezamem.

Sezamová semínka

i
ENERGIE: 385 kcal / 19 %
BÍLKOVINY: 23,1 g / 46 %
TUKY: 9,3 g / 13 % 
SACHARIDY: 51,9 g / 19 % 
Hodnoty odpovídají jedné porci.
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POLENTA
Klasická italská kukuřičná mouka, 
ze které připravíte kaši stejného 
jména nebo například opečené 

placky. 

KADLÍK
Výrobek je významným zdrojem 
bílkovin při sníženém množství 

tuků. Vyrábí se kombinací sójové 
a vaječné bílkoviny. Chutná skvěle 

opečený nebo na grilu.

ROBI ŘÍZKY
Chutné řízečky hravě zvládnete 

s použitím rostlinné bílkoviny 
ROBI, kterou ocení zejména 
příznivci veganské stravy.

I bez masa to jde chutně 
V našich prodejnách myslíme na všechny, 
i na ty, kteří si nechtějí nebo nemohou 
dopřát maso. Proto máme neustále 
v nabídce širokou škálu alternativních 
produktů vhodných pro vegetariány nebo 
vegany. Zajímavá je především nabídka 
rostlinných bílkovin, bez nichž se tělo 
neobejde, pokud vyloučíme ty živočišné. 

Polenta je kukuřičná kaše, běžná součást 
jídelníčku například v severní Itálii. 
Výborná je lehce opečená, vegetariáni 
si ji mohou dopřát s kvalitním sýrem, 

ideální je pikantní gorgonzola nebo 
parmazán, ale skvělé jsou i kombinace 
s grilovanou či pečenou zeleninou nebo 
houbami.  

ROBI, neboli rostlinná bílkovina, má 
široké využití. Jejím základem je směs 
rostlinných bílkovin, pšeničných klíčků 
a červené řepy. Neobsahuje žádné stopy 
živočišných bílkovin, cholesterolu, sóji 
ani syntetických barviv a konzervantů. 
V nabídce jsou například ochucené 
kousky ideální na rychlou přípravu 

asijských pokrmů nebo plátky vcelku, 
které stačí opéct a podávat například 
s bramborovou kaší.  

Seitánky tvarem připomínají klobásky, 
vyrábějí se ze seitanu, což je pšeničný 
lepek. Seitan je populární zejména ve 
východní Asii, kde se stal oblíbenějším 
než sójové náhrady masa. Má příjemnou 
konzistenci a lze ho snadno a dobře 
dochutit. Seitánky stačí jednoduše upéct 
nebo ogrilovat, přidat čerstvou zeleninu, 
kvalitní hořčici či nastrouhaný křen. 

porce zdraví
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ROBI ČÍNA
Ochucené kousky ROBI na asijský 
způsob oceníte při rychlé přípravě 

orientálních pokrmů.

SEITÁNKY
Seitan má sám o sobě 
neutrální chuť, kterou 
podpoříte například 

marinováním. Zprudka 
osmažený ho můžete 
přidávat do omáček 

či polévek.

Polenta

ROBI čína

ROBI řízky

Kadlík

Seitánky
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zavařte 
si 
léto!

V létě se urodí spousta dobrot, které nestihneme hned sníst. Proč 
si je nezavařit do sklenice, aby nám dělaly radost v době, kdy už 
slunce nebude tak intenzivně hřát? Příprava džemů, čatní nebo 
nakládané zeleniny je příjemná prázdninová relaxace. 
FOTO: Šárka Babická FOOD STYLING: Darina Křivánková DECOR STYLING: Johana Střížková

podle kalendáře
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na 6 sklenic po 250 ml

 20 minut přípravy 
60 minut odležení 
60 minut sterilizace 
velmi snadné

1 kg menších cuket
2 cibule
2 lžíce soli

NÁLEV:
400 ml bílého vinného octa
120 g cukru krupice
1 lžíce hořčičných semínek
1 lžička celého pepře
2 chilli papričky
1 lžička mleté kurkumy

Nakládané cukety
Cukety jsou často to jediné, čeho se 
na zahrádce urodí opravdu hodně. 
S přebytky můžete naložit třeba takhle: 

* tip 
Do nálevu můžete přidat 
i semínka koriandru nebo 
další oblíbené koření. 

 · Cukety nakrájejte na tenké plátky, dobře to jde škrabkou. Cibuli 
pokrájejte na klínky. Obojí smíchejte v míse se solí, zalijte vodou 
a nechte asi hodinu stát. 
 · Mezitím připravte nálev: všechny suroviny dejte do hrnce a ne-

chte přejít varem. 
 · Cukety s  cibulí slijte a vymačkejte, aby se zbavily přebytečné 

vody. Naplňte do čistých sklenic, zalijte nálevem a dobře uzavřete. 
 · Sklenice naskládejte do pekáče s vodou, aby byly ponořené asi 

do třetiny. Dejte do trouby a sterilizujte asi hodinu při 150 °C.
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na 5 sklenic po 250 ml

 20 minut přípravy 
30 minut vaření

velmi snadné

1 kg jablek
3 velké cibule
200 g třtinového cukru ABio
2 stroužky česneku
2 cm čerstvého zázvoru 
100 ml jablečného octa
200 ml vody
1 hrst sušených klikev

Cibulovo-jablečné čatní
Pikantní čatní je 
výborné k sýrům, 
uzeninám nebo 
studeným 
masům.

 · Jablka a cibuli  oloupejte, jabl-
ka pokrájejte na kousky, cibu-
li nadrobno. Dejte do hrnce, 
chvíli poduste, aby ovoce pus-
tilo šťávu. 
 · Přidejte cukr, nadrcený čes-

nek, nastrouhaný zázvor, zalij-
te octem a vodou a promíchej-
te. Nechte na mírném plamenu 
probublávat, aby se tekutina 
zredukovala. Na posledních de-
set minut přidejte klikvy. 
 · Hotové čatní plňte do horkých 

sklenic a dobře uzavřete.

* tip 
Místo klikev můžete 
přidat rozinky. Kdo má 
rád pikantní chutě, může 
přisypat trochu chilli.  

Bio třtinový cukr
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na 4 sklenice po 500 ml

 30 minut přípravy
velmi snadné

1 květák
2 mrkve
čerstvý kopr

Z ÁLIVK A:
200 g cukru
500 ml kvasného lihového octa
500 ml vody
1 lžíce soli
1 lžíce celého barevného pepře

Křehký 
nakládaný 
květák 
Takto připravený 
květák si uchová 
křehkost, je 
krásně křupavý 
a má výraznou 
sladkokyselou 
chuť. 

 · Květák rozeberte na malé rů-
žičky, mrkev nakrájejte na ko-
lečka a spolu s koprem nasklá-
dejte do čistých zavařovacích 
sklenic. 
 · Smíchejte ingredience na zá-

livku, nechte přejít varem a na-
lijte na zeleninu. Sklenice dobře 
uzavřete a nechte alespoň tři 
dny odležet při pokojové teplo-
tě. Poté skladujte v lednici.

* tip 
Ke květáku můžete přidat 
i stroužky česneku nebo 
pokrájenou šalotku. 
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na 5 sklenic po 250 ml

 15 minut přípravy 
60–120 minut vaření
velmi snadné

1 kg jahod
500 g krupicového cukru
šťáva z ½ citronu
1 lžička hrubě drceného 
černého pepře 

Jahodový 
džem 
s pepřem
Pepře se nelekejte, 
v džemu ho pocítíte 
jen nepatrně. Dodá 
mu příjemnou 
pikantnost 
a podtrhne 
chuť jahod.

 · Jahody zbavte stopek, oplách-
něte a nechte okapat. Větší plo-
dy pokrájejte. Dejte do kastrolu, 
přidejte cukr a za občasného 
míchání přiveďte k varu. 
 · Nechte na mírném plamenu 

probublávat asi hodinu. Prů-
běžně míchejte a sbírejte pěnu, 
která se bude tvořit na povrchu. 
Přidejte citronovou šťávu a pepř 
a vařte dál, dokud džem nezíská 
požadovanou konzistenci. 
 · Hotový džem plňte do čistých 

sklenic, dobře uzavřete a otočte 
na deset minut dnem vzhůru.

* tip 
Můžete přidat i lžičku 
jemně nastrouhaného 
zázvoru, ta dodá džemu 
výraznější říz.

podle kalendáře
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na 5 sklenic po 250 ml

 20 minut přípravy 
10 minut vaření

velmi snadné

1 kg meruněk
3 svitky skořice
1 Gelfix 3:1
350 g cukru krupice

Meruňkový džem se skořicí
Skořice meruňky krásně provoní 
a prohloubí jejich chuť. 

 · Meruňky dobře umyjte, vy-
peckujte, nakrájejte na kous-
ky a dejte do litinového hrnce. 
Přidejte skořici, Gelfix a zvolna 
přiveďte k varu. 
 · Vmíchejte cukr a vařte asi 

10 minut. Džem by měl zhoust-
nout. Kápněte pár kapek na 
talířek, po chvilce by měly 
ztuhnout. Pokud je džem stále 
řídký, vařte dalších 5–10 minut. 
 · Džem plňte do sklenic, dobře 

je uzavřete a na 10 minut otočte 
dnem vzhůru.

* tip 
Pokud chcete, aby měl 
džem hladkou konzistenci, 
tak meruňky rozmixujte 
tyčovým mixérem. 
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na 5 sklenic po 250 ml

 3 hodiny odležení 
20 minut přípravy 
90 minut vaření

velmi snadné

1 kg blum
1 pomeranč
500 g želírovacího cukru 2:1
100 g vlašských ořechů
50 ml rumu

Blumy s ořechy 
a pomerančem
Tahle lahůdka 
je skvělá jen tak 
nebo do jogurtu 
ke snídani. Můžete 
ji namazat na 
lívance, palačinky 
či na tousty.

 · Ovoce dobře umyjte. Blumy 
vypeckujte a pokrájejte 
na kousky, pomeranč na 
plátky a v litinovém hrnci 
promíchejte s cukrem. 
Přiklopte a nechte 
alespoň tři hodiny (ale 
i přes noc) odpočívat, aby 
ovoce pustilo šťávu.
 · Přiveďte k varu a za 

občasného míchání vařte 
na mírném plamenu hodinu 
a půl do zhoustnutí. 
 · Nechte asi 10 minut 

chladnout a pak vmíchejte 
ořechy a alkohol. 
 · Naplňte do sklenic, 

uzavřete a na 10 minut 
převraťte dnem vzhůru.

* tip 
Stejně dobře na přípravu tohoto džemu poslouží švestky. 
Místo rumu můžete použít třeba brandy nebo jemný 
pomerančový likér.   

podle kalendáře
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TY NEJVĚTŠÍ LETNÍ PECKY KOUPÍTE U NÁS

klima a sluneční svit. Proto 
také nejvíc meruněk u nás 
roste na jihu Moravy, kde 
bývá nejtepleji. Výjimkou 
jsou švestky, které pocházejí 
z drsného Kavkazu a snesou 
i méně vlídné klima, takže se 
jim daří třeba na Valašsku.
Čerstvé ovoce je dobré 
kombinovat, pokrájet, 
přidat ořechy, jogurt nebo 
smetanu – je to ideální 
start dne. Peckoviny jsou 
také výborné na přípravu 
smoothie. Jejich sladká 
a jemná dužina se výborně 

chuť. Grilované ovoce se hodí 
na přípravu dezertů nebo 
ho můžete přidat do salátů 
či k masu. Velkým hitem 
jsou také domácí zmrzliny, 
stačí ovoce rozmixovat 
s cukrovým rozvarem a máte 
dokonalý sorbet. Koláče 
a bublaniny jsou klasika, 
stejně jako zavařeniny 
a džemy. Peckoviny ale 
snesou i pikantní dochucení, 
třeba chilli, zázvorem nebo 
česnekem, výborně se tak hodí 
na přípravu čatní.

mixuje a lahodné koktejly 
v letním období zafungují 
jako svačina. Větší plody – 
hlavně broskve, nektarinky 
a meruňky – se hodí také na 
grilování. Tepelná úprava 
prohloubí a zintenzivní jejich 

Třešně, meruňky, broskve, 
nektarinky, švestky, blumy… 
Všechny mají pecku - pevné 
„srdce“ obalené sladkou 
dužinou. Peckoviny dozrávají 
postupně během léta a jsou 
zdrojem mnoha radostí, 
bohatých chutí a také vitamínů 
a minerálních látek, které 
naše tělo nutně potřebuje. 
Nejlepší je tohle ovoce jen tak 
utržené ze stromu, ale dá se 
s ním samozřejmě čarovat 
v kuchyni. Jednotlivé druhy 
obvykle dozrávají v jednu 
chvíli, to se pak snažíme 
zpracovat celou úrodu a dojde 
na džemy, zavařeniny, 
kompoty a pečení koláčů. 
Většina peckovin má původ 
v asijských zemích, odkud 
se přes Středomoří rozšířily 
do Evropy. Svědčí jim teplé 
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VYRAŽTE NA
piknik
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Naskládejte jídlo do košíku a vyražte 
s rodinou nebo přáteli do přírody. 
Na čerstvém vzduchu vždy chutná nejlíp. 
Širokou nabídku piknikového vybavení 
najdete v hypermarketech Albert. 
FOTO: Šárka Babická FOOD STYLING: Darina Křivánková 

DECOR STYLING: Johana Střížková
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4 porce

 40 minut přípravy

velmi snadné

2 kuřecí prsa
olivový olej
čerstvě mletý pepř
2 lžíce hrubozrnné hořčice
2 lžíce medu
3 soudková rajčata
2 saláty little gem
sůl
velká bageta

Sendviče 
s pečeným  
kuřetem
Sendvič nemusí být 
jen se šunkou či sýrem, 
do dobrého pečiva lze 
ukrýt mnohem více 
chutí.  

 · Kuřecí prsa potřete olivo-
vým olejem, opepřete, upečte 
na rozpálené pánvi z obou stran 
a nechte vychladnout.
 · Mezitím smíchejte hořčici 

s medem, rajčata pokrájejte na 
plátky, salát rozeberte na listy, 
bagetu podélně rozkrojte na po-
loviny. Vychladlé kuře pokrájej-
te na plátky.  
 · Řezné strany bagety potře-

te dresinkem, na spodní část 
bagety naskládejte kousky ku-
řete, osolte, přidejte rajčata 
a salát. Přiklopte vrchní polo-
vinou bagety a rozkrojte na čty-
ři části. Každý sendvič můžete 
zajistit párátkem.

Tohle je jeden 
z nejjednodušších 
a nejspolehlivějších 
receptů na koláč. Díky 
jogurtu je těsto lehké 
a vláčné. 

 na formu  
o průměru 25 cm 

 20 minut přípravy 
50 minut pečení

velmi snadné

15–20 meruněk
220 g bílého jogurtu
270 g polohrubé mouky
140 g třtinového cukru
3 vejce
½ prášku do pečiva
máslo a hrubá mouka na 
vymazání a vysypání formy

DROBENK A:
1 hrst mandlí
20 g studeného másla
15 g třtinového cukru
45 g hrubé mouky

Meruňkový koláč 
s mandlovou drobenkou

 · Meruňky umyjte, rozkrojte 
na poloviny a vypeckujte.
 · V míse smíchejte jogurt, 

mouku, cukr, vejce a prášek do 
pečiva. Dobře promíchejte, aby 
vzniklo hladké řidší těsto. Vlijte 
ho do vymazané a vysypané ko-
láčové formy a naskládejte na 
ně půlky meruněk.
 · Mandle nasekejte nahrubo. 

Z  másla, cukru a mouky vy-
pracujte drobenku, přidejte 
mandle a bohatě zasypte ko-
láč. Pečte v  troubě vyhřáté na 
180 °C asi 50 minut.

* tip 
Koláč bude stejně 
dobrý i se švestkami. 
Do drobenky můžete 
přimíchat místo mandlí 
třeba vlašské ořechy.  

6 porcí

 15 minut přípravy 
60 minut chlazení
velmi snadné

½ ananasu
½ malého melounu
0,7 l suchého bílého vína
perlivá voda
1 hrst listů meduňky

Sangria 
z bílého vína 
s ananasem 
a melounem
Španělská sangria 
nemusí být jen 
z červeného vína, 
to bílé v kombinaci 
s vhodným ovocem 
dokonale osvěží. 

 · Ananas oloupejte a pokrá-
jejte na menší kousky. Meloun 
zbavte slupky a zrnek a dužinu 
pokrájejte. 
 · Ovoce dejte do džbánu, zalijte 

vínem a doplňte perlivou vodou. 
Poměr vody a vína si zvolte pod-
le chuti. Přidejte lístky meduň-
ky a dejte dobře vychladit.

zažijme spolu
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6 porcí

 10 minut přípravy  
+ chlazení 
60 minut louhování
velmi snadné

500 g třtinového cukru
500 ml vody
6  snítek rozmarýnu  

+ na ozdobení
3 citrony
2 hrsti třešní

Rozmarýnová 
limonáda 
s třešněmi
Ze skvělého sirupu 
připravíte limonádu 
s výraznější chutí nebo 
jen jemně ovoněnou 
rozmarýnem. Záleží na 
tom, jak ji naředíte.  

 · Cukr s  vodou nechte přejít 
varem, aby se rozpustil. Přidej-
te snítky rozmarýnu, přiklopte 
a nechte asi hodinu louhovat. 
 · Z hrnce odstraňte rozma-

rýn, sirup přeceďte a nechte 
vychladit.
 · Sirup nařeďte studenou vo-

dou podle chuti. Přilijte šťávu 
z  jednoho citronu, zbylé citro-
ny pokrájejte na kolečka a dejte 
do limonády. Přidejte třešně, 
část jich rozpulte či vypeckujte, 
aby se chuť třešní dostala do li-
monády. Podávejte se snítkami 
rozmarýnu.

4 porce

 20 minut přípravy

velmi snadné

2 vejce
½ salátové okurky
1 uzená makrela
120–150 g lučiny
1 jarní cibulka
citronová šťáva 
sůl a pepř
4 malé bagetky
1 hrst kopru 

Sendviče 
s pomazánkou 
z uzené 
makrely
Kombinace 
aromatických ryb, 
vajec, svěží okurky 
a kopru je dokonalá 
a přitom tak 
jednoduchá.  

 · Vejce uvařte natvrdo, nechte 
vychladnout, oloupejte a nakrá-
jejte na kolečka. Okurku umyjte 
a nakrájejte na tenké plátky.
 · Makrelu zbavte kůže a kostí, 

maso dejte do mísy a natrhejte 
ho vidličkou na kousky. Dejte 
tolik lučiny, abyste získali ideál-
ní konzistenci pomazánky. Při-
dejte nasekanou cibulku. Do-
chuťte citronovou šťávou, solí 
a pepřem.
 · Bagetky rozkrojte, namažte 

pomazánkou, přidejte vejce, 
okurku, kopr a přiklopte.

 na 1 formu na 
biskupský chlebíček

 20 minut přípravy 
55 minut pečení

velmi snadné

200 g cukru krupice
3 vejce 
2 citrony
250 ml mléka
250 ml olivového oleje
300 g hladké mouky
1 prášek do pečiva
3 lžíce máku 

Citronový 
chlebíček 
s mákem

 · Cukr a vejce šlehejte asi čty-
ři minuty do hustého krému. 
Nastrouhejte citronovou kůru, 
vymačkejte šťávu. 
 · Smíchejte mléko, olej, citro-

novou kůru a šťávu. Vše pomalu 
přilévejte do našlehaných vajec 
a míchejte. 
 · Přidejte mouku, prášek do 

pečiva a mák. Míchejte jen to-
lik, aby se suroviny spojily. 
 · Těsto nalijte do formy lehce 

vymazané olejem a vyložené pe-
čicím papírem. Pečte 55 minut 
v troubě vyhřáté na 180 °C. 

* tip 
Limonádu můžete také 
vyzkoušet s příchutí 
nektarinek, meruněk nebo 
jiného ovoce, které máte 
rádi.

Mák

zažijme spolu
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* tip 
Do sendviče můžete přidat 
i lístky bazalky nebo 
sušená rajčata. 

na 12 muffinů

 20 minut přípravy 
25 minut pečení
velmi snadné

200 g hladké mouky
50 g polohrubé mouky
110 g cukru krupice
3 lžíce kakaa
2 lžičky prášku do pečiva
200 g hořké čokolády
2 vejce
300 ml zakysané smetany
85 g rozpuštěného másla

4 porce

 20 minut přípravy 
20 minut pečení
velmi snadné

2 červené papriky
olivový olej
1 velký lilek
sůl
1 střední cuketa
8 krajíců kváskového chleba 

na 2 litry nápoje

 10 minut přípravy 
+ chlazení
velmi snadné

4 sáčky zeleného čaje
1 lžíce třtinového cukru
šťáva z 1 limety
4 nektarinky  

Čokoládové 
muffiny

Sendviče 
s pečenou 
zeleninou

Ledový čaj 
s nektarinkami 

Muffiny jsou na piknik 
ideální, každý si vezme 
ten svůj. Žádné krájení, 
žádné nádobí.   

Olej z pečené zeleniny 
se vsákne do chleba 
a dokonale spojí 
všechny chutě.  

Domácí ledový čaj 
příjemně osvěží a je 
sladký jen tak, jak mu 
to dovolíte.  

 · Smíchejte všechny suché in-
gredience – obě mouky, cukr, 
kakao, prášek do pečiva a přidej-
te na drobné kousky nasekanou 
čokoládu. 
 · Ve druhé míse rozšlehejte vej-

ce, přidejte smetanu a rozpuš-
těné máslo. Dobře promíchej-
te, poté vlijte do směsi suchých 
ingrediencí.
 · Těsto plňte do formiček tak-

řka po okraj. Pečte v troubě vy-
hřáté na 180 °C 25–30 minut. 

 · Papriky nakrájejte na čtvrti-
ny a zbavte semínek. Rozlož-
te na plech vyložený pečicím 
papírem, zakápněte olivovým 
olejem a pečte na 200 °C asi 
20 minut.
 · Lilek nakrájejte na kolečka 

nebo plátky asi půl centimetru 
silné, rozložte na podnos, osol-
te a nechte pár minut vypotit. 
Poté odsajte tekutinu papírovou 
utěrkou. Cuketu nakrájejte na 
kolečka.
 · Lilky a cukety opékejte na oli-

vovém oleji z obou stran. Ope-
čené kousky odkládejte na pa-
pírovou utěrku, aby se odsál 
přebytečný tuk.
 · Na polovinu krajíců dej-

te vrstvu lilků, cuket a paprik. 
Přiklopte druhým krajícem, při-
tiskněte a překrojte na poloviny. 

 · Čaj zalijte dvěma litry vroucí 
vody a nechte pět minut louho-
vat. Odstraňte sáčky s  čajem, 
přidejte cukr a limetovou šťá-
vu, dobře promíchejte a nechte 
vychladit.
 · Nektarinky umyjte a pokrájej-

te na dílky. Rozdělte je do skle-
nek, zalijte vychlazeným čajem 
a doplňte kostkami ledu. 

zažijme spolu
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narozeninový DORT
Narozeninový dort může vypadat i chutnat luxusně a nemusí to dát ani tolik 

práce. Každopádně ten vlastnoručně upečený se vždycky cení nejvíce. 
Takže se pusťte do díla.

FOTO Marek Bartoš FOOD STYLING Darina Křivánková DECOR STYLING Johana Střížková
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Banánový dort s ananasem 
a citronovým krémem 

Díky spoustě ovoce v korpusu je dort 
nesmírně šťavnatý a citronový krém je lehký. 
Ovoce na zdobení vyberte to, které má rád 
oslavenec. 

 na dvě formy 
o průměru 20 cm

 60 minut přípravy 
40 minut pečení

snadné

KORPUS
225 g kompotovaného ananasu 
400 g oloupaných banánů 
100 g pekanových ořechů 
350 g hladké mouky  
40 g strouhaného kokosu 
300 g třtinového cukru 
½ prášku do pečiva 
2 lžičky skořice  
4 vejce  
180 ml řepkového oleje 
máslo na vymazání formy

KRÉM
600 g mascarpone
100 g moučkového cukru
šťáva z ½ citronu
200 g smetany ke šlehání 31% 

DOKONČENÍ
mandle v čokoládě
čerstvé ovoce
citronový tymián

* tipy
Korpusy je dobré upéct 
den předem, bude s nimi 
snazší pracovat. 
 
Ovoce můžete dát i do 
krému mezi jednotlivá 
patra dortu. 
 
Na zdobení jsou efektní 
také jedlé květy, jen 
dávejte pozor, aby byly 
skutečně jedlé a chemicky 
neošetřené. 

 · Obě formy lehce vymažte 
máslem, dno i boky vyložte pe-
čicím papírem. 
 · Ananas nakrájejte na malé 

kousky, banány rozmačkejte vi-
dličkou, ořechy nasekejte. 
 · Ve velké míse smíchejte mou-

ku, kokos, cukr, prášek do peči-
va, skořici a ořechy. 
 · V jiné míse vidličkou prošle-

hejte vejce a olej, vmíchejte ba-
nány a ananas.  
 · Směs tekutých surovin vmí-

chejte do sypkých, postačí vám 
na to vařečka, robot nepotře-
bujete. Důkladně promíchej-
te, aby se vše spojilo, a těsto 
rovnoměrně rozdělte do obou 
forem. Pečte v  troubě vyhřáté 
na 180 °C asi 40 minut. Zda je 
korpus propečený, vyzkoušíte 
špejlí: zapíchněte ji do středu 
korpusu, měli byste ji vytáh-
nout suchou.   

 · Mascarpone promíchejte  
s cukrem a citronovou šťá-
vou, opět stačí vařečkou, pří-
lišným šleháním mascarpone 
řídne. Ušlehejte smetanu do-
tuha a stěrkou ji vmíchejte do 
mascarpone.
 · Korpusy podélně prokroj-

te na poloviny. Na podložku, 
nebo přímo na etažér, dejte lží-
ci krému, na ni posaďte polovi-
nu korpusu. Krémem naplňte 
cukrářský sáček, bude se vám 
snáz nanášet. Na korpus na-
neste asi čtvrtinu krému, při-
klopte druhou částí korpusu, 
opět naneste krém. Následuje 
horní část druhého korpusu, 
pak krém a nahoru dejte spod-
ní část korpusu dnem vzhůru. 
Díky tomu budete mít krásně 
rovný vršek dortu.
 · Krém naneste na vrch dor-

tu a špachtlí ho nepravidelně 
rozetřete. Špachtlí nebo cuk-
rářskou kartou uhlaďte krém 
na boku dortu. Dort ozdobte 
mandlemi v čokoládě, ovocem 
a citronovým tymiánem. Před 
podáváním ho dejte dobře vy-
chladit do lednice.
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4 porce
2 mladé kokosy 
20 ml bílého rumu
200  g ananasu  

+ na ozdobení 
300 ml kokosového mléka
1 limeta
4 lžíce strouhaného kokosu

 · Z mladého kokosu 
slijte přes cedník 
kokosovou vodu, přidejte 
rum, pokrájený ananas 
a kokosové mléko. Vše 
umixujte dohladka ve 
výkonném mixéru. 
 · Rozkrojenou limetou 

otřete okraje sklenek 
a obalte je v kokosu. 
Sklenky naplňte a ozdobte 
kousky ananasu.

P I Ñ A  C O L A D A T R O P I C K É  S M O O T H I E

Mladý kokos

P I Ñ A  C O L A D A T R O P I C K É  S M O O T H I E

osvěžující koktejly 
z kokosové vody

Tato zázračná tekutina pochází z mladých zelených kokosů a má 
jednoznačně blahodárné účinky. Je přímo nabitá minerálními 

látkami, jako jsou draslík, hořčík, sodík a vápník. Zejména za horkých 
dnů se kokosová voda postará o hydrataci vašeho organismu. 

Můžete ji popíjet samotnou anebo se inspirovat našimi recepty na 
báječné letní koktejly. Nealkoholické se hodí jako osvěžující nápoj 

během dne, na letní party můžete servírovat verzi s alkoholem.

FOTO: Michal Ureš FOOD STYLING: Marek Všetečka
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P I Ñ A  C O L A D A T R O P I C K É  S M O O T H I E

4 porce
2 mladé kokosy
1 mango AExc
¼ vodního melounu
½ hrsti mátových lístků  
+ na ozdobení

 · Scezenou vodu 
z mladých kokosů dejte 
do mixéru. Přidejte 
oloupané a pokrájené 
mango a meloun zbavený 
semínek. Rozmixujte, 
ozdobte mátou.

Mango

P I Ñ A  C O L A D A T R O P I C K É  S M O O T H I E
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P I Ñ A  C O L A D A
T R O P I C K É  S M O O T H I E

Pivo nesmí chybět 
na žádné odpolední 
grilovačce s přáteli. 
Vyberte si podle chuti 
z rozmanité nabídky.

Se skleničkou 
sangrie se budete 
cítit i na balkoně 
jako na dovolené 
ve Středomoří. 

Dodá energii, když je nejvíce 
potřeba. Vyzkoušejte 
osvěžující příchuť banánu 
a kiwi v půllitrovém balení.

Dopřejte si v létě 
ledově vychlazenou 
Coca colu Zero citron, 
kterou u nás najdete  
v balení 1,75 l za 
skvělou cenu.  

Pro osvěžení u vody, při grilování na chalupě 
nebo jako překvapení na večírek – v Albertu 

najdete nápoje pro každou příležitost.

letní nápoje

P I Ñ A  C O L A D A
T R O P I C K É  S M O O T H I E
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P I Ñ A  C O L A D A
T R O P I C K É  S M O O T H I E

Prosecco se skvěle hodí 
pro společně strávené 
chvíle s rodinou či 
přáteli. Nezapomeňte 
ho s sebou přibalit na 
piknik nebo grilovací 
party. Jeho osvěžující 
chuť dodá všednímu dni 
slavnostní nádech.

Víno v balení Bag-in-Box je moderní 
a ekologické. Je skladné, bezpečné 
a lehčí než sklo, což oceníte při 
každé příležitosti. Díky tlaku uvnitř 
speciálního sáčku vydrží víno déle 
čerstvé. 

Na léto oceníte 
lehká, svěží zemská 
a přívlastková vína svaté 
Kateřiny. Z naší obsáhlé 
vinotéky si vybere každý 
milovník dobrého vína. 

P I Ñ A  C O L A D A
T R O P I C K É  S M O O T H I E
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PRÁZDNINOVÝ 
táborák

K létu neodmyslitelně patří stanování 
a pohoda u táborového ohně. V našich 
hypermarketech jsme na takovou 
výpravu skvěle připraveni. Zabalte si 
stan, spací pytle, kempinkové židličky 
a vyražte do přírody. O hladu také 
nebudete, vyzkoušejte náš výletnický 
guláš v kotlíku nebo zapečený sýr.
FOTO Michal Ureš FOOD STYLING: Marek Všetečka 
DECOR STYLING Johana Střížková
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 · Sýry podélně rozkrojte na po-
loviny. Na spodní část položte 
dva plátky šunky, dvě pokrájená 
cherry rajčata a pár lístků bazal-
ky. Osolte, opepřete a přiklopte 
druhou půlkou sýra.
 · Každý sýr pevně zabalte do 

alobalu na grilování nebo použijte 
dvojitou vrstvu běžného alobalu. 
Pečte na kraji ohniště asi 15 minut.

Zapečený sýr 
k táboráku
Tuhle lahodu zvládnete 
udělat i na koleni 
u ohýnku. Stačí 
vám prkénko, nůž 
a pevný alobal. 

4 porce

 10 minut přípravy 
15 minut pečení

velmi snadné
4 sýr s bílou plísní AQ
8 plátků šunky
8 cherry rajčat
hrst lístků bazalky
sůl a pepř

Sýr s bílou plísní

* tip 
Přidat můžete i plátky 
čerstvých žampionů 
a bazalku vyměnit za 
oregano nebo rozmarýn.

kempink
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 · Maso nakrájejte na kostky o hraně 
asi 3 cm. Cibuli oloupejte a pokrájejte 
nadrobno. V hrnci rozpalte olej a ci-
buli pomalu restujte. Dopřejte jí ale-
spoň 10 minut na mírném plamenu, 
měla by jen lehce zhnědnout. 
 · Přidejte maso a nechte zatáhnout 

ze všech stran. Dochuťte solí, pe-
přem a kmínem a dalších pět minut 
restujte. Poté přidejte protlak a pa-
priku, krátce orestujte a zalijte lit-
rem vývaru. Zakryjte poklicí a dus-
te asi hodinu. Občas zkontrolujte, 
pokud bude třeba, přilijte vývar.
 · Krátce před koncem dušení ro-

zehřejte na pánvi pár lžic oleje, 
přidejte mouku a usmažte hnědou 
hladkou jíšku. Přidejte ji do gulá-
še, důkladně zamíchejte a nechte 
pár minut provařit. Poté přidejte 
utřený česnek a majoránku a ještě 
krátce povařte.
 · Podávejte s chlebem.

Výletnický 
guláš
Guláš je nejlepší 
druhý den, takže ho 
připravte v klidu doma 
a v kotlíku nad ohněm 
pak už jen ohřejte. 

4 porce

 40 minut přípravy 
60 minut vaření

velmi snadné
800 g hovězí kližky  
3 velké cibule
slunečnicový olej
sůl a pepř
1 špetka kmínu
1 lžíce rajského protlaku
3 lžíce sladké mleté papriky
1–1,2 l hovězího vývaru
2 lžíce hladké mouky
3 stroužky česneku
1 špetka majoránky
chléb k podávání

* tip 
Guláš nemusíte zahušťovat 
jíškou, dobře poslouží 
i nadrobená chlebová 
střídka. Hovězí kližka

kempink
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O prázdninách se určitě hodí nápady na rychlé, nenáročné 
pečení, které zvládnete i na chalupě bez velkého kuchyňského 
vybavení. Tentokrát jsme vybrali vláčnou jablkovou bábovku 
od Markéty Ottové a perník s čokoládovou polevou od 
Martiny Arnoštové. Dámy se s námi podělily o recepty, které 
u nich doma slaví úspěch. A jaké je vaše domácí stříbro? 
FOTO: Šárka Babická FOOD STYLING: Darina Křivánková DECOR STYLING: Johana Střížková  

Od našich čtenářů:
Prázdninové pečení

» Pište na adresu: redakce.albertmagazin@gmail.com, autoři zveřejněných 
receptů dostanou poukázku v hodnotě 500 Kč na nákup v prodejnách Albert.

Díky nastrouhaným jablkům je bábovkové těsto 
vláčné a šťavnaté. 

Jablková bábovka

1 malá bábovková forma

 25 minut přípravy 
60 minut pečení

velmi snadné
3 vejce 
80 g změklého másla
130 g cukru krupice
1 vanilkový cukr
300 g polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
300 g nastrouhaných jablek
50 ml plnotučného mléka
máslo a hrubá mouka na 
vymazání a vysypání formy

 · Oddělte žloutky od bílků. 
Z bílků ušlehejte tuhý sníh. 
 · Žloutky utřete spolu s  más-

lem a oběma cukry, šlehejte, 
dokud nevznikne světlá, nadý-
chaná pěna.
 · Přidejte mouku, prášek do 

pečiva a nahrubo nastrouhaná 
jablka. Směs důkladně promí-
chejte a  nařeďte mlékem, aby 
se všechny ingredience spojily.
 · Nakonec zlehka vmíchejte 

ušlehaný sníh, pracujte opatr-
ně, aby sníh nespadl. 
 · Těsto nalijte do dobře vyma-

zané a vysypané formy. Dejte 
do trouby vyhřáté na 180 °C 
a pečte asi hodinu.

domácí stříbro
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* tip 
Pokud použijete jako autorka receptu Markéta 
Ottová silikonovou formu, ušetříte si práci s jejím 
vymazáváním a vysypáváním.
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* tip 
Perník můžete také 
natřít džemem a podávat 
s kopečkem šlehačky.  

Tenhle báječný dezert připravíte během chvilky. 
„Je to mé první pečení, když jsem byla ještě 
malá, a pak i mojí dcery,“ napsala nám autorka 
receptu Martina Arnoštová. 

Perník s čokoládovou polevou

1 plech

 15 minut přípravy 
30 minut pečení

velmi snadné
320 g hladké mouky
160 g cukru krupice
1 prášek do perníku
2 lžíce kakaa
1 vejce
250 ml plnotučného mléka
125 ml slunečnicového oleje
čokoláda na polití AExc
moučkový cukr na posypání

 · V míse smíchejte všechny syp-
ké ingredience.
 · V jiné míse vidličkou prošle-

hejte vejce s mlékem, přilijte olej 
a zlehka promíchejte.
 · Směs tekutých surovin vlijte 

do těch sypkých a vymíchejte 
hladké těsto. Postačí vám na to 
vařečka. 
 · Těsto vylijte na plech vylože-

ný pečicím papírem. Dejte péct 
na 30 minut do trouby vyhřáté 
na 180  °C.
 · Čokoládu rozpusťte ve vodní 

lázni a upečený, vychladlý per-
ník polijte. Nechte ztuhnout 
a pak krájejte na čtverce.

Mléčná čokoláda

domácí stříbro
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ZAHRADNÍ
romantika
Zútulněte si zahradu nebo terasu půvabnými 
dekoracemi. Návod na jednoduchou a přitom 
nesmírně efektní výzdobu s vámi projde krok za 
krokem výtvarnice Adéla Schovancová. Půvabné 
lucerničky oceníte během letních večerů, 
působivý svícen vám bude dělat radost celé 
léto. Pestrou nabídku čerstvých bylinek najdete 
samozřejmě v našich prodejnách.

FOTO Michal Ureš DECOR STYLING Adéla Schovancová
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vyrobte si sami





BUDETE POTŘEBOVAT:
plechovku
akrylové barvy
štětec
šídlo (poslouží 
i obyčejný hřebík)
kladívko
drát
korálky
štípací kleště
čajová svíčka

 ·  Namíchejte požadovaný 
odstín akrylové barvy.
 · Plechovku natřete jed-

nou či dvěma vrstvami 
barvy. Můžete si také po-
hrát s vnitřkem plechovky 
a vymalovat ho jinou bar-
vou než část vnější. Nechte 
zaschnout.
 · Tužkou předkreslete mo-

tiv, který budete chtít do 
lucerničky vyrazit. Může 
být jen jednoduchý nebo to 
může být třeba jméno osla-
vence, pro kterého bude za-
hradní party. Nezapomeň-
te udělat dvě dírky naproti 
sobě v horní části plechov-
ky na přichycení madélka.
 · Pomocí kladívka a hřebí-

ku či šídla udělejte do ple-
chovky dírky podle před-
kresleného vzoru.
 · Na ozdobné madélko uš-

típněte drát o délce 18  cm 
a navlékněte na něj ko-
rálky. Na koncích nechte 
asi 3 cm volného drátu, ty 
provlékněte dírkami v ple-
chovce, zatočte okolo ma-
délka a přečnívající konce 
odštípněte. 

Zahradní lucernička

vyrobte si sami
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BUDETE POTŘEBOVAT:
3 vyšší hliněné květináče 
o průměru 11 cm
1 nižší hliněný květináč 
o průměru 30 cm
3 hliněné misky pod 
květináče o průměru  
25, 20 a 15 cm
akrylové barvy
houbičku
zeminu
bylinky
menší netřesky
svíčku
tavnou pistoli

 · Pomocí akrylových ba-
rev a houbičky potřete 
květináče i misky a nechte 
zaschnout.
 · Kombinováním tří ba-

rev, které postupně roztí-
ráte houbičkou (například 
bílé, světle modré a zlaté), 
dosáhnete efektu patiny.
 · Do širšího květináče 

posaďte jeden z  menších 
květináčů.
 · Okolo rozmístěte bylin-

ky a dosypte zeminu. 
 · Na vnitřní květináč 

umístěte dnem vzhůru 
stejně velký kořenáč a při-
chyťte je k  sobě pomocí 
tavné pistole.
 · Do misky o průměru 

20 cm umístěte květináč 
opět dnem vzhůru, okolo 
zasaďte netřesky a doplň-
te zeminu. Celou střed-
ní část přilepte tavnou 
pistolí ke spodnímu dílu 
s bylinkami. 
 · Poslední patro bude tvo-

řit hliněná miska (tu opět 
přichyťte tavnou pistolí) 
a svíčka.

Bylinková zahrádka se svíčkou

Pr
os

to
ry

 k
 fo

to
gr

af
ov

án
í p

os
ky

tlo
 jó

go
vé

 s
tu

di
o 

G
ra

in
Sp

ac
e.

A LBERT.CZ | LETNÍ SPECI Á L 2017 — 83 



Kvalitní bio maso není jen zdravější 
a chutnější, ale mnohem jednodušší je i jeho 
úprava. Společnost Biopark se proto podle 
hesla „bio od vidlí až po vidličku“ věnuje 
ekologickému chovu zvířat a šetrnému 
zpracování masa. Pro prodejny Albert dodává 
Biopark nejen hovězí a kuřecí maso, ale 
i jehněčí na gril, v té nejvyšší kvalitě.
FOTO: Petr Pechman TEXT: Bára Procházková

Myslíme na zvířata  
i na přírodu

Dagmar Rezlerová pochází ze 
severních Čech a řadu pastvin, 
kde se pase dobytek firmy, zná 
z dětských let. „Je příjemné 
v práci spojovat region, který 
máte rádi, a chutné a kvalitní 
jídlo. Doma běžně vařím 
polévky a omáčky k masu, 
na steak si nejraději zajdu 
do restaurace,“ přiznává. Pro 
společnost Biopark v Lipové 
na Šluknovsku pracuje od 
roku 2012. Firma vznikla 
v roce 2004, už od poloviny 
devadesátých let však 
zpracovávala maso, pouze 
pod jinou značkou. Nejprve 
prodávala hovězí maso, později 
produkci rozšířila i o kuřecí 
a jehněčí.

naši lidé
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Zvířata se pohybují venku na rozlehlých 
pastvinách, dostávají rostlinnou stravu 
v  bio kvalitě, telátka zůstávají s kravami 
a pijí mateřské mléko a součástí stáda je 
býk, aby k  plemenitbě docházelo přiroze-
ně bez zásahu člověka. Tak to vypadá, když 
chov zvířat odpovídá přirozenému kolobě-
hu přírody. Na více než 40 farmách v pod-
horských chráněných krajinných oblastech 
severních Čech se takto pase několik tisíc 
kusů dobytka. Chov zvířat, ale i způsob 
zpracování masa, je v Bioparku pevně spo-
jen s  přírodou. Hovězí bio maso pochází 
převážně z jalovic mladších 30 měsíců, a to 
především z plemen Angus, Limousine 
a Charolais, která jsou vyšlechtěna pou-
ze na maso, nikoli na mléko. „Plemeno 
Angus se vyznačuje černou nebo červe-
nohnědou barvou, vyšším obsahem tuku 
v mase, které poznáme podle výraznějšího 
mramorování. Tuk zajišťuje větší šťavna-
tost a křehkost masa. Plemena Charolais 
a Limousine jsou mohutnější a mají větší 
osvalení. Mimochodem jalovice mají oproti 
býkům více tukových buněk, což znamená, 
že maso je jemnější,“ říká ředitelka společ-
nosti Biopark Dagmar Rezlerová. 

Závod na zpracování masa se nachá-
zí v Lipové ve Šluknovském výběžku. Po 
porážce hovězí maso zraje 9 až 14 dní ve 
čtvrtích (tedy na kosti), což znamená, že 
hezky zkřehne a změkne. Díky tomuto 
zrání pak maso vyžaduje mnohem kratší 
dobu vaření.

Jak se liší bio maso od běžného masa? 
„Na našich farmách jsou povolena vý-
hradně přirozená krmiva v bio kvalitě. Je 
zde vyloučeno krmení antibiotiky, hor-
mony, masokostní moučkou a genetic-
ky modifikovanými surovinami. Hovězí 
z Bioparku je převážně z jalovic, kterým 
je kolem dvou let. Běžné maso pochází 
i z  býka nebo krávy, kterým je třeba až 
osm let. Na mase to poznáte tak, že starší 
maso bývá narůžovělé. Když na ně sáh-
nete, nemělo by klást odpor a důlek vy-
tvořený prstem se musí pomalu vyrovná-
vat,“ říká Rezlerová. 

Studie Newcastle University, zve-
řejněná v časopise British Journal of 
Nutrition, potvrdila rozdíly mezi bio 
a běžným masem. Ten je především ve 
složení mastných kyselin, v koncentra-
cích základních minerálních látek a an-
tioxidantů ve prospěch bio produkce. Bio 
maso mimo jiné obsahuje zhruba o pa-
desát procent více prospěšných omega-3 
mastných kyselin. „Lidé si žádají více bio 
maso, protože třeba nechtějí jíst kuřata, 
která byla krmena antibiotiky. Na výživu 
velmi dbají také maminky, které přemýš-
lejí, co svým dětem dávají k jídlu. Lidé se 
prostě daleko více zajímají o své zdraví,“ 

vysvětluje Rezlerová a doplňuje, že nej-
více lidé sledují, jestli produkty pocházejí 
z Česka, a až potom, jestli jsou bio. „A my 
nabízíme oboje.“

Největší zájem o maso je každoročně 
v letní grilovací sezoně. Právě na gril je to-
tiž ideální použít kvalitní, vyzrálé a křeh-
ké maso, což je zajištěno právě výběrem 
vhodného plemene, krmivem, šetrnou 
porážkou i dobou zrání masa. Čím déle to-
tiž hovězí maso zraje při teplotách kolem 
nuly, tím lépe. „Když máte dobré maso, 
stačí klidně jen olej, sůl a pepř a nemusíte 
jej nijak zvlášť marinovat ani jinak dlouze 
upravovat,“ doplňuje ředitelka Bioparku.

Naše maso pochází pouze z českých farem, 
kde jsou povolena výhradně přirozená 

krmiva v bio kvalitě.
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Vážená redakce,
váš časopis se stal pravidelným společníkem v naší domácnosti. Pak 

putuje k mamince do domova důchodců, kde ho babičky pečlivě prostudují. 
Dnes, když jej babička otevřela a prolistovala, tak se zastavila u receptu 
Strouhaný kakaový koláč s tvarohem. Byla překvapena, protože je to její 
starý recept, který dostala od své babičky. Ta sloužila jako kuchařka na 
milotickém zámku. A tak ten recept putuje už čtyři generace. Pro tuto 
generaci jsou recepty například na saláty, zdravou výživu či pomazánky 
velkou novinkou. Za časopis vám patří velké poděkování. Přeji hezké léto. 

Jarmila Mikšánková, Hodonín

Dopisy čtenářů

Pište nám, vaše postřehy jsou pro nás důležité. 
Nejzajímavější dopis vždy odměníme poukázkou 
na nákup v prodejnách Albert v hodnotě 300 Kč.

DOPISY POSÍLEJTE NA ADRESU
Redakce Albert v kuchyni
Újezd 19, 110 00 Praha 1

redakce.albertmagazin@gmail.com

Milá redakce,
vaření je po cyklistice mým druhým největším koníčkem. Mám osvědčené 

recepty, ke kterým se rád vracím, ale také zkouším recepty nové a vždy 
jsem zvědav, jak nám bude chutnat. V každém vašem čísle si najdu něco 
nového a už se těším, až upeču nadýchaný dort s jahodami. Pečení mě 
moc baví a například roláda jako pírko, kterou už dělám pravidelně, nemá 
chybu. Každému chutná a chtějí ode mne recept. Peču podle vás mazance 
i šlehačkového beránka a vždy s úspěchem. Také masové recepty jsou super, 
jednoduché a z dostupných surovin. Děkuji a těším se na další vydání.

Jan Vyrobík, Chrudim    

HORKÉ 
LETNÍ
NOVINKY
... ve Vaší nejbližší prodejně BRENO 
s nejširším sortimentem podlahových krytin 
/ 58x v ČR

KUPON NNA SSSSLLLLLLEEEEVVU

Platí pouze do 31. 8. 2017!  Nevztahuje se na již zlevněné 
zboží a akční ceny. Nelze uplatnit zpětně po nákupu a nelze kumulovat 

s jinými slevami. Nevztahuje se na zboží na objednávku.

při nákupu

-13
vztahuje se na již zlevněné 
o nákupu a nelze kumulovat 
zboží na objednávku.
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BRENO.cz
sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

inzerat-Breno-Albert-0717_57x228.indd   1 8.6.2017   11:34:24
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Sudoku
Do každého políčka vepište jednu číslici 
od 1 do 9 tak, aby se číslice neopakovaly 
v žádném řádku, sloupci ani v žádném z devíti 
vyznačených menších čtverců.
Obě vyřešená sudoku (stačí první řádek) 
zašlete do 21. 7. 2017 na adresu Redakce 
Albert v kuchyni, Újezd 19, 118 00 Praha 1, 
nebo ji vyplňte do formuláře na  
www.albert.cz/tajenka.
Výherce sudoku z čísla 05–06/2017: 
V. Rejžková , Domažlice. 
Řešení z minulého čísla: 

5 2 9 6 7 3 1 8 4
1 8 7 4 5 9 2 3 6
4 6 3 8 2 1 5 7 9
3 5 8 7 4 6 9 1 2
2 1 4 3 9 5 8 6 7
9 7 6 2 1 8 3 4 5
7 9 5 1 3 4 6 2 8
8 4 1 9 6 2 7 5 3
6 3 2 5 8 7 4 9 1

9 7 3 4 5 8 2 1 6
1 8 6 9 2 7 3 4 5
5 2 4 1 6 3 8 7 9
6 4 9 7 1 2 5 8 3
3 1 7 8 9 5 6 2 4
2 5 8 3 4 6 7 9 1
7 6 1 5 8 4 9 3 2
4 3 5 2 7 9 1 6 8
8 9 2 6 3 1 4 5 7

Křížovka
Tajenku zašlete do 21. 7. 2017 na adresu Redakce Albert v kuchyni, Újezd 19, 118 00 Praha 1, nebo ji vyplňte do formuláře na www.albert.
cz/tajenka. Vylosovaný luštitel obdrží poukázku na jednorázový nákup v síti prodejen Albert v hodnotě 300 Kč. Výherce křížovky z čísla 
05–06/2017: Ilona Švadlenová , Tábor. Řešení z minulého čísla: Rozpalte to s našimi specialitami!.

křížovka a sudoku
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Sedlčanský Na gril najdete 
ve vybraných prodejnách Albert.

Každý má svůj recept.
Hledejte na www.sedlcansky.cz

SE_inz_Albert_grilovani_FINAL.indd   1 02/06/17   14:28
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    SE SUSENÝMI RAJCATY



Vinohradníci  
z obcí Rakvice, Hustopeče, Přítluky a Morkůvky, představují svoji 

vlastní řadu vín pod názvem  

Vinitorum Moravicus.
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 K DOSTÁNÍ VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH ALBERT. 

Od

HÓÓÓDNĚ
DOBRÝ

90

ORIGINÁLNÍ  
 MISTROVSKÁ

ŘÍZNUTÁ GOUDOU
SKVĚLÁ KLOBÁSA

OD RADOSTI
NA OHNÍČKU !TANCUJÓÓÓ

LIBŮSTKA TO

 NEJVĚTŠÍ

KAŽDÉ GRILOVAČKY
NEJLEPŠÍ START

CHUŤOVKA



C M Y K

O lomoucké tvarůžky jsou původním českým sýrem s velmi dlouhou tradicí. Již 
dávno se však nekonzumují jen na chlebu s máslem nebo naložené v pivu. Že se z nich 
dá vykouzlit nepřeberné množství lahůdek, jste se mohli přesvědčit na Tvarůžkovém 
festivalu, který se uskutečnil v dubnu v Olomouci. Ochutnávaly se tvarůžkové pomazánky, 
tataráčky, bramboráčky, různé tvarůžkové koláče, lokše, palačinky, špízy i plněné řízky. 
Ti odvážnější měli možnost vyzkoušet i tvarůžkovou zmrzlinu, tvarůžkovou Panna Cottu 
nebo chléb s cvrčkovým sádlem a tvarůžkovou pěnou posypanou moučnými červy.

Naše tvarůžkové recepty jsou spíše tradiční a  nejsou složité, věříme, že Vám budou 
chutnat.

www.tvaruzky.cz

Zeleninová polévka 
      s tvarůžkovými noky

Těstoviny s Olomouckými     
            tvarůžky

100 g Olomouckých tvarůžků, 100 g mrkve, 50 g celeru, 50 g petržele, 
100 g květáku, 1 cibule, 30 g hladké mouky, 100 g másla, sůl, pepř, 
kmín, libeček, pažitka, petrželka, voda na cca 1,5 l polévky

Na polovině másla osmahneme nadrobno nakrájenou zeleninu 
téměř dohněda, zalijeme vodou, osolíme, opepříme a s nasekaným 
libečkem povaříme. Z druhé části másla a mouky uděláme 
tmavší jíšku, do které nasypeme pokrájené tvarůžky a kmín.  
Za stálého odškrabování vařečkou zasmahneme. Ze vzniklé hmoty 
vykrajujeme lžičkou malé noky, které pokládáme na hotovou 
polévku na talíři. Dochutíme a přizdobíme pažitkou a petrželkou.

100 g Olomouckých tvarůžků, těstoviny penne, loupaná celá rajčata 
v konzervě, feferonka, libeček, sůl, olivový olej

Těstoviny uvaříme podle návodu na obalu. Na pánvi rozehřejeme  
2 lžíce olivového oleje, na něm osmahneme na kolečka nakrájenou 
feferonku, přidáme rajčata v  konzervě a  promícháme. Šťávu 
redukujeme na mírném plameni zhruba 10 minut. Přidáme hrst 
nasekaného libečku a mírně osolíme. Do pánve přidáme uvařené 
těstoviny, vše promícháme a  nakonec posypeme posekanými 
tvarůžky. Promícháme, už nevaříme.

Olomoucké tvarůžky – jediný původní český sýr

K dostání ve vybraných prodejnách Albert



EasyCup
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K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

Ochutnejte naše výrobky 
s vysokým podílem masa!

 Vysoký podíl masa
 Bez lepku
 Kvalita pro 
      celou rodinu

www.vodnanskadrubez.cz



Zavařujte s námi
se skvělou chutí         

největší výběr mražených pizz nejprodávanější
pizza na trhu,
nejvíce druhů

jediná
nepředpečená 

pizza

nadýchané
a křupavé těsto

skvělé na party
s přáteli

novinka

novinka

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

TI ALBERT zelirovani a pizza 2017 218x265 V03.ai   1   05.06.17   14:25



Originální receptury, poctivé suroviny, skvělá chuť.

Pizza s tradicí

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.
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EQUUS, a. s.
Hviezdna 38
821 06 Bratislava
tel.: +421 (0)2 40 25 93 50
fax: +420 (0)2 40 25 93 51
www
závod VINICA

.equus.sk

K dostání ve 
vybraných 
prodejnách Albert.

Jednotlivě rychlomrazená čerstvá zelenina



Výrobce: ZEMAN maso-uzeniny, a.s.,
Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4.

Grilovací klobása kuřecí se sýrem 300 g
Grilovací klobása s křenem 300 g

Hovězí klobásky 200 g  
Miniberner se slaninou a sýrem 250 g  

Bratwurst 330 g
Grilovací tyčinky se sýrem 340 g

Tyto grilovací speciality k dostání
ve vybraných prodejnách Albert.



RAJČATA 
NA STONKU

AVELMI SLADKÁ
AROMATICKÁ 

JUANITA,
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MANGO
SLADKÉ

A PLNĚ ZRALÉ

JAK NAKRÁJET MANGO
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Bez aromat a barviv

Více přírody se již do jogurtu nevejde

www.olma.cz K dostání v hypermarketech Albert.

Jogurty Kristian jsou novinkou na trhu  
s mléčnými výrobky. 

Mají přirozenou, nezaměnitelnou chuť, která je dána jejich  
výjimečným složením. Vysoký podíl ovoce a jeho pečlivý výběr 
umožnil vyvinout recepturu bez barviv a bez jakýchkoli aromat. 

Jogurty obsahují jedinečnou kombinaci pěti živých kultur,  
z nichž některé druhy přežívají nepříznivé podmínky v trávicím 
traktu, prochází až do střev a mohou je osidlovat.  

V každém gramu se nachází nejméně deset milionů živých kul-
turních bakterií. Jogurty jsou vyráběny ve čtyřech příchutích 
- jahoda, malina, broskev-marakuja a vanilka. Ovocné varian-
ty vynikají plnou, typickou, ovocnou, svěží chutí. U vanilky byl  
k ochucení použit pouze pravý rozemletý lusk Bourbonské vanilky. 

Výrobky mají nižší obsah tuku, přitom jsou však plné a jemné.   
Jogurty byly koncipovány v moderním duchu, jsou lehké,  
přirozené, vyvážené, plné ovoce. 

Potěší jak naše smysly, tak i naše zažívání. 

Gazpacho je původem ze španělské 
Andalusie. Připravuje se z čerstvé 
zeleniny, ochucené extra panenským 
olivovým olejem. Skvěle 
se hodí pro každou 
příležitost, je 
osvěžující 
a výživné. 
Vhodné pro 
vegany.

G������� L������� 
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A

TŘI KILA ŠPANĚLSKÉHO
SLUNCE V JEDINÉ LÁHVI
LIMEÑITA
Šťáva z čerstvých pomerančů odrůdy Navel ze slunečných sadů.
Od momentu lisování až po nalití do sklenice je stále v chladu. 
Vychutnáte si tak skutečnou chuť ovoce plného vzácných živin.

Vyzkoušejte také smoothies nebo další chlazené šťávy 
Limeñita. Najdete je na prodejnách v chlazeném sortimentu 
oddělení ovoce – zelenina.

www.limenita.com               facebook.com/limenitaCZi f bli i

Fanděte
šťávám Limeñita

na Facebooku!

A
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TRADIČNÍ RECEPTURA
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_ 
www.pinko.cz_ 

facebook.com/pinko.czK dostání ve vybraných prodejnách Albert

Vyrobenoz mlékaa másla



www.profrost.cz 
Naše produkty najdete ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

Sedlácká bageta
upecená  

v kamenné peci.
Charakteristická 

dlouhotrvající 
vlácností, 

cerstvostí, chutí
a typickou vuní.
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výměna plenky

Pr co áib kt
le

m a
Plenkové 
kalhotky 
    Pampers                          ,
které se snadno vyměňují

Nyní za  
SUPER  
CENU!

Nyní za akční cenu v hypermarketech a supermarketech Albert.

novinka

Zpríjemnete si léto

^ ^

se sprchovými gely palmolive



STVOŘENÉ PRO ODHALOVÁNÍ VAŠICH

LADNÝCH KŘIVEK
K jakýmkoliv  náhradním hlavicím  

Venus gel na holení jako

DÁREK**

Nyní sleva 25 % na celé portfolio*

NYNÍ ZA AKCNÍ CENUˇ

*Akce neplatí na náhradní hlavice.
**Akce platí na hypermarketech Albert.  

Dárek si vložte do košíku, jeho cena vám bude  
odečtena na pokladně. Akce platí od 28. 6. do 15. 8. 2017.

ZDARMA

Akce 1+1 zdarma platí na 8 ks balení.
K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

Nabídka platí při nákupu 2ks stejného druhu výrobkú.

MIKROPOLŠTÁRKY

S 1000

®

®

®

®



ČISTĚTE

S RADOSTÍ

A SOUTĚŽTE

 Kupte jakýkoli produkt

Více informací na www.colgatepromo.cz

rodinný lístek do kina  každý den
*Akce trvá od 28.6. do 11.7.2017 na hypermarketech Albert  

a od 5.7. do 18.7.2017  na supermarketech Albert.

minimálně za 100 Kč a

10x

soutěžte o ceny*

DÁMSKÁ HYGIENA

Další výrobky dětské 
hygieny a kosmetiky 
HAPPY a PANDA v hypermarketech Albert.

Akční nabídka platí od 28. 6. 2017 do 16. 8. 2017

Z  lásky 
    k děťátku...

V HYPERMARKETECH
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« Švestky umyj, 
rozpul a vypeckuj. »

« Naskládej je do pekáče řeznou 
stranou nahoru. »

« V míse ji smíchej s cukrem 
a máslem. Rukama vypracuj 

drobenku. »

« Švestky 
zasyp mákem 
a nasekanými 
mandlemi. »

« Švestky v pekáči zasyp 
drobenkou. Crumble dej do 
trouby vyhřáté na 180 °C 
a peč asi 20 minut, dokud 
drobenka nezezlátne.  »

« Strouhanku 
opeč nasucho 
na pánvi. »

« Crumble rozděl na talířky a ke 
každé porci dej kopeček vanilkové 

zmrzliny.»

1.

3. 4.

6. 7.

2.

5.

švestkový
crumble

4 porce 

velmi snadné

20 švestek
100 g třtinového cukru
100 g strouhanky
50 g máku  
50 g mandlí
100 g másla
vanilková zmrzlina 
k podávání
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DVD ZA 199,- EXKLUZIVNĚ V SÍTI PRODEJEN ALBERT
AKCE PLATÍ OD 26. ČERVENCE DO 25. ZÁŘÍ


