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Naši milí zákazníci,

Editorial

na letošní léto se asi všichni těšíme více než jiné roky. Konečně si budeme moci u rybníka,
u bazénu či u moře užít prázdniny na plné pecky. S dětmi, s kamarády, s rodinou nebo s celou
partou uspořádat pořádně velkou grilovačku či letní oběd. A při balení na zaslouženou dovolenou
nezapomeňte přidat do kufru i letní Albert magazín. Je totiž skutečně božský, plný praktických
receptů, tipů, luštění i rozhovoru s vyhlášeným italským šéfkuchařem Riccardem Lucquem. A co
vás čeká dál?
Bleskurychlé recepty s chutí a vůní Středomoří, které vykouzlíte do půl hodinky, a budete tak mít
spoustu času na letní lenošení. Při čtení rubriky Po Česku se vám vybaví vzpomínky na prázdniny
u babičky, poctivé recepty, které lze připravit také zdravě, a kuchyň provoněnou koláčem
s drobenkou právě vytaženým z trouby. A jsou tu také další z Albertových hitů na gril. Teploty
stoupají, uhlíky se rozžhavují, a tak je čas osedlat nafukovacího plameňáka a pustit se do božské
grilovačky u bazénu. Určitě nezapomeňte pozvat skvělé grilovací dobroty z Albertu, jako štʼavnaté
burgery, velké klobouky žampionů portobello nebo rozmanité ryby na gril, které se díky rubrice
Rady řezníka naučíte připravit jako profík. A pořádná jízda na toboganu letních ovocných chutí
uzavře celé číslo.
Navíc pro vás máme v Albertu několik novinek. Stále stahujte naši novou aplikaci Můj Albert, díky
které ušetříte víc a za zdravé jídlo nejvíc, a nyní si zjednodušíte nakupování i pomocí elektronické
účtenky. Nakupovat zdravěji, šetřit peníze a pomáhat přírodě tak nikdy nebylo jednodušší.
Na závěr přejeme, atʼ vám letní číslo Albert magazínu vykouzlí úsměv na tváři, velký jako
kus čerstvě ukrojeného melounu, a úsměvy atʼ vás provází celé léto.

Váš Albert
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Zprávy

Z ALBERTU

Horké
letní
novinky
Z ALBERTU
Pozor, je tu hlášení o všem,
co by vám v létě v Albertu
nemělo uniknout. Žhavé hity
na gril, studené zmrzlinové
osvěžení i nová ocenění,
která jsme získali.

NOVINKY V REGÁLU

Smetanový
dip
ALBERT
Dobrý dip by neměl chybět na
žádném pořádném grilování.
Náš lehký dip ze zakysané
smetany, česneku a bylinek
skvěle doladí grilované
masíčko i zeleninu. Zkusit ho
však můžete i ke grilovaným
houbám portobello nebo
opékaným bramborám.

Albert delikatesy na gril
Smetanový dip česnek
a bylinky
NOVINKY V REGÁLU

Poštiepky
uzené
S PIKANTNÍ
FÍKOVOU
OMÁČKOU
ALBERT

ALBERT DOPORUČUJE

Burger
NATURE'S PROMISE BIO
Maso pochází z ekologických farem, které hospodaří
ve vyšších nadmořských výškách a v chráněných
krajinných oblastech. I z tohoto důvodu se farmáři
orientují na zemědělskou výrobu šetrnou k přírodě
a produkci zdravých bio potravin. Zpracovávané bio
hovězí je převážně z mladých jalovic, jejichž maso je
jemnější a chutnější. Zraje dostatečně dlouho, aby tak
byla zaručena křehkost a vynikající chuť. Toto maso
je cenným zdrojem bílkovin, železa, zinku, selenu,
vitaminu B12 a má až o 50 % více prospěšných
omega-3 mastných kyselin než běžné hovězí.

Albert delikatesy na gril
Pološtiepky uzené
s pikantní fíkovou omáčkou

Netradiční kombinace
slovenských pološtiepků
uzených na bukovém dřevě
s pikantní omáčkou z fíků
a špetkou chilli zaručeně
potěší nejen příznivce
vegetariánského grilování.

ZJEDNODUŠTE SI NAKUPOVÁNÍ

S ELEKTRONICKOU ÚČTENKOU
Každý nákup si můžete v aplikac i okamži t ě a jednoduše zkont rolova t,
a dí k y his tor ii nákupů můžete dohleda t nákupy až 5 LE T ZPÁTK Y.

NAKUPUJI ZDRAVĚ

Nature’s
Promise
Bio Hovězí
burger

ŠETŘÍM PENÍZE

POMÁHÁM PŘÍRODĚ

6

STAHUJTE ZDE:
MODERNÍ
NAKUPOVÁNÍ

ZPRÁVY
Z ALBERTU
NOVINKY V REGÁLU

ES

Zmrzlinové
kornouty
ALBERT
Zmrzliny v létě není
nikdy dost, a proto
jsme si pro vás
připravili rovnou
její ma i balení.
ahodná smetanová
zmrzlina s posypem
z lískových oříšků
v křupavém kornoutu
je pro parné letní dny
to pravé ořechové.

TA

Daří
se
nám
být
pro
vás
lepší
ALBERT ZÍSKAL SVĚTOVOU
CENU KVALITY!

V Albertu nám zále í na tom, abychom vám nejenom
přiná eli skvělé produkty a pomáhali ít lépe, ale zároveň
abychom pečovali také o přírodu i na i planetu a byli
férovým zaměstnavatelem A tak nás tě í, e jsme za tuto
snahu navíc získali jako jediní z České republiky světové
ocenění za mimořádnou kvalitu v soutě i EFQM Global
A ard
Albert Kornout smetanový
s ískovými o í k

NOVINKY V REGÁLU

Plenky
NATURE'S PROMISE ECO
lenky Nature s romise jsou šetrné nejen k pokožce
vašeho miminka, ale i k přírodě. bsahují ekologicky
udržitelné materiály na rostlinné bázi, a proto
mohou nést označení certi kacemi I m green a co
abel. Mimo jiné jsou plenky hypoalergenní, bez
late u, parfemace a zárove nejsou běleny chlorem.
sou skvělou volbou ve dne i v noci, protože činně
zabra ují protečení a udržují zadeček miminka
v suchu až 12 hodin. Díky jejich výjimečně hebkému
povrchu se vaše miminko bude cítit jako v bavlnce.

Dlouhodobě nám zále í na
širokém výběru kva itních produkt pod zna kou
A ert kter podpoří vá zdrav ivotní t
a díky kterému se vám bude žít lépe
• i ořádné pé i o na e za
tnance: fair play
a péče o naše zaměstnance vám přináší příjemné
prostředí pro vaše nakupování, kde vám rádi
poradíme a pomůžeme s výběrem
• podpoře udr ite n ch ře ení etrn ch k přírod
a krok za krůčkem tak přispíváme k lepší péči o celou
planetu i naše blízké okolí, například důrazem
na ekologické obaly potravin, papírové tašky,
naši spolupráci s Národní potravinovou bankou,
ekologické využívání zdrojů a mnoho dalšího

Nature’s Promise eco
Plenky 4 Maxi

Nature’s Promise eco
P enk
Junio
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Tržnice

Papriky:

U ALBERTA

také kapie,
> Říkápokudsejsmenámnepálivé

To nejlepší najdete tam,
KDE ŽIJETE

Albertu se snažíme vybírat lokální dodavatele sezonní zeleniny tak,
aby k vám na st l raj ata nebo a riky nemusely utovat es l světa.
áleží nám na tom, abyste jedli lé e.

Na malé, dvouhektarové farmě,
chráněné lesy íseckých hor,
pěstujeme již třetím rokem
certi kovanou bio zeleninu
ekologicky ve f liovnících a naší
snahou je, aby byla cenově
dostupná všem. ěříme, že
správným přístupem je
kombinace profesionality
a zkušeností s ohleduplným
ekologickým hospodařením.
našem sortimentu najdete
řadu druhů listové a plodové
zeleniny, košťálovou zeleninu,
cibuloviny i bylinky, ovšem
hlavními plodinami jsou rajčata,
papriky a salátové okurky.

8

odrůdy a neobsahujeme
žádný kapsaicin jako naše
pálivé příbuzné. Jsme
bohaté na antioxidanty
a vitamin C.

TRŽNICE U ALBERTA

Rajčata:

bohatá na betakaroten, vitamin C, vitamin B, lykopen
> Jsme
a draslík. Máme vysoký podíl vlákniny a z 90 % obsahujeme
vodu. Lepší využitelnost prospěšných látek pro tělo máme po
tepelném zpracování. V boji s nemocemi působíme preventivně.

Okurky:

velký obsah draslíku a dokážeme přirozeně odvodňovat
> Máme
organismus. Díky němu jsme vhodné pro hypertoniky. Jsme
nízkoenergetické, a tím pádem se hodíme do dietního jídelníčku.

STŘEDOMOŘSKÝ SALÁT
s olivami a balkánským
sýrem
4

porce

10
min

VEGET

1 červená cibule
SUROVINY:
světlé papriky Bio farma lešná 3 lžíce olivového oleje
1 citron
500 g keříkových rajčat Bio
2 snítky čerstvého rozmarýnu
farma lešná
1 lžička oregana
1 salátová okurka Bio
100 g černých oliv bez pecky
farma lešná
200 g balkánského sýra
250 g cherry rajčat Bio
sůl, pepř
farma lešná

POSTUP:
1. Zeleninu omyjte a očistěte.
apriky a keříková rajčata
nakrájejte na větší kousky
a vsypte do mísy. kurku
nakrájejte na půlkolečka,
cherry rajčata rozpulte
a přisypte do mísy k zelenině.
loupanou cibuli nakrájejte na
tenká kolečka a rozdrobená je
vložte ke zbytku zeleniny.
2. jiné misce smíchejte
olivový olej, šťávu z citronu,

rozmarýn nasekaný nadrobno
a oregano. řipraveným
dresinkem přelijte zeleninu
a promíchejte.
3. alát servírujte do hlubších
talířů. Do každého talíře
přidejte k salátu čtvrtinu oliv
a nakrájený balkánský sýr.
Nakonec vše osolte, opepřete
dle vaší chuti a podávejte. oli
použijte s mírou, balkánský sýr
je již sám o sobě dostatečně
slaný.
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Tržnice

U ALBERTA

To nejlepší

NAJDETE TAM, KDE ŽIJETE
éto je v lné síle a s ním ichází do va í
kuchyně hravost a barevnost lesních lod .
ožností, jak je využít, je nes o et a nikdy
s nimi ne lá nete vedle. v em když chcete
hrát na jistotu, i ravte chutnou letní
snídani, která každého otě í

Borůvka:

jedno z nejcennějších ovocí, takzvaných
> Jsme
superpotravin. Obsahujeme velké množství vitaminu C
a polyfenoly, dále také vitaminy skupiny B, kyselinu
listovou, hořčík a draslík.

Malina:

antioxidantů, vitaminu C, draslíku a vlákniny.
> JsmeNaše zdrojem
listy pomáhají při horečkách a zánětech průdušek.
Jsme velmi oblíbené jako zdravá sladkost pro děti.
10

Poznejte naše lokální dodavatele
erstvě utrženo jsou farmáři z Moravy,
kteří věří, že kvalitní ovoce a zelenina
domácího původu, pěstované poctivě, šetrně
k přírodě i lidem a bez zbytečné chemie,
by měly být samozřejmostí. sezoně
přinášejí do našich prodejen borůvky
a maliny. armáři z erstvě utrženo je sklízí
až skutečně zralé, a navíc jsou vždy čerstvé
z farem na jižní Moravě a rostějovsku.

akub áčík,
vedoucí borůvkové
farmy v ovoranech

TRŽNICE U ALBERTA

LETNÍ SNÍDAŇOVÁ
GRANOLA
s omáčkou z lesních plodů
4

porce

15

min

VEGET

Zbytek grany můžete uchovat
v uzavíratelné sklenici, vydrží
vám přibližně měsíc.

SUROVINY:
00 g bílého jogurtu
125 g malin erstvě utrženo
125 g borůvek erstvě utrženo
50 g ovesných vloček
30 g dý ových semínek
30 g chia semínek
2 lžíce medu
0 g mandlových plátků
20 g strouhaného kokosu

POSTUP:
1. řipravte si misky a rozdělte
do nich jogurt. Z malin a borůvek
odeberte 100 g, rozmi ujte je
na pyré a přece te přes jemné
sítko, abyste je zbavili semínek.
2. ločky, semínka, med, mandle
a kokos dejte na pánvičku

a nasucho orestujte dozlatova.
měs rozprostřete na plech
a nechte vychladnout.
3. ogurt zalijte ovocným pyré
a zasypte granolou.
4. Nakonec vše ozdobte čerstvým
ovocem a letní snídaně je na
stole.

11

Rychlé

RECEPTY

Rychlé
recepty
DO

30 MINUT

Nákupní
seznam
Z ALBERTU
TRŽNICE U ALBERTA:
ZELENINA
18 rajčat
1 salátové okurky
16 strou ků česneku
2 červené cibule
2 zelené chilli papričky
3 cibule
450 g cherry rajčat
chilli papričky
1 lilek
2 cukety
2 červené papriky
1 zelená paprika
1 lutá paprika
3 mrkve
1 stonek řapíkatého celeru
150 g baby špenátu
OVOCE
3 citrony
1 bio citron
2 meruňky

Hurá,
dov ená v á

S CHUTÍ STŘEDOMOŘÍ
V jedné ruce kniha, v druhé
sklenka vína, zvuk umějícího
mo e... těmito rychl mi rece ty
budete mít tolik asu, že zbude
i na letní lebedění, a chu
t edomo í navodí atmos éru,
i když budete dovolenou trávit na
umavské chalu ě.

BYLINKY
2 hrsti čerstvého kopru
1 hrsti čerstvého koriandru
4 hrsti čerstvé petr ele
1 hrst čerstvého tymiánu
4 snítky čerstvého rozmarýnu
1 hrst čerstvé bazalky
z Albertovy tr nice

MLÉČNÉ VÝROBKY:

150 g smetanového jogurtu
Albert
250 g mozzarelly třešničky
Albert
130 g másla
100 g parmazánu
2 sýry halloumi

400 g kuřecích prsou
800 g letů z tresky tmavé
z Rybího trhu Albert
450 g čerstvých krevet
500 g mletého vepřového
masa

SPÍŽ:
OCHUCOVADLA
1 l íce bazalkového pesta
2 l íce medu
1 l ička javorového sirupu
NP Bio
1 l íce balsamikové redukce
1 kostka zeleninového
buj nu
150 ml bílého vína
3 kostky kuřecího buj nu
KOŘENÍ
sůl, pepř
1 l ička sušeného oregana
2 l ičky sušené bazalky
2 bobkové listy
TRVANLIVÉ
17 l ic olivového oleje
250 g kuskusu
200 g černých oliv celých bez
pecek Albert
450 g těstovin farfalle Albert
280 g rajčatového protlaku
Albert
400 g konzervovaných
krájených rajčat
100 g těstovin celozrnné
mušličky špaldové NP Bio
100 g strouhanky

ALBERTOVA PEKÁRNA:
4 pita chleby
4 světlé bagety

DALŠÍ RECEPTY
NAJDETE
V APLIKACI

12 Fotogra e Lucie Čermáková Foodstyling Zuzana Štěpničková Te t Adéla Srbová

OSTŘE SLEDOVANÉ MASO:

RYCHLÉ RECEPT Y

ŠPANĚLSKÉ PISTO

4

30

porce

min

BEZ
lepku

se sýrem halloumi
SUROVINY:
1 lilek
sůl
4 l íce olivového oleje
1 cuketa
1 červená paprika
1 zelená paprika
1 cibule

chilli papričky
2 strou ky česneku
600 g rajčat
1 l ička javorového sirupu NP Bio
2 snítky čerstvého tymiánu
pepř
2 sýry halloumi

POSTUP:
1. Lilek omyjte a nakrájejte na kostky 1
1 cm. Vlo te je
do misky a zlehka osolte. Nechte v soli 10 minut a pak je
rajčata pustí tekutinu, přidejte zbylou orestovanou
pod tekoucí vodou propláchněte a osušte.
zeleninu. Vše spolu smíchejte a duste cca 10 minut.
2. Mezitím všechnu zeleninu dobře omyjte, očistěte,
5. Směs dochu te javorovým sirupem, tymiánem, solí
nakrájejte na kostky a dejte stranou.
a pepřem.
3. V pánvi na rozpálené 1 l íci oleje orestujte lilek a dejte
6. Na rozpálenou grilovací pánev nebo na gril polo te
stranou. Stejný postup udělejte zvláš i s cuketou
plátky nakrájeného sýra halloumi a z obou stran ogrilujte
a paprikami.
dozlatova. Podávejte polo ené na dušené zelenině.
4. Nakonec na zbytku oleje opečte nadrobno nakrájenou
Mů ete servírovat také s čerstvým pečivem.
cibuli, chilli papričku, prolisovaný česnek a rajčata. Jakmile

1

KREDIT
NAVÍC

1 KREDIT

ZA KAŽDÝ
PRODUKT
BIO A NATURE‘S
PROMISE

1 porce obsahuje: ENER IE: 368 kcal, 18

/ SAC ARID : 17 g, 7

/ TUK : 27 g, 43

/ B LKOVIN : 16 g, 23
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RYCHLÉ RECEPT Y

Letní variace

POLÉVKY
MINESTRONE
4

porce

1

min

KREDIT
NAVÍC

SUROVINY:
500 g mletého vepřového masa
100 g strouhanky
50 g parmazánu
1 l ička sušené bazalky
4 strou ky česneku
sůl, pepř
2 l íce olivového oleje
1 červená cibule
1 stonek řapíkatého celeru
2 mrkve
1 cuketa
hrsti čerstvého tymiánu
3 kostky kuřecího buj nu
2 l vody
2 bobkové listy
100 g těstovin celozrnné mušličky
špaldové NP Bio
150 g baby špenátu
1 citron
1 hrst čerstvé petr ele

14

30

POSTUP:
1. V misce smíchejte mleté maso, strouhanku, nastrouhaný parmazán,
bazalku a 2 prolisované strou ky česneku. Směs osolte a opepřete. Vše
pořádně prohně te a vytvořte kuličky o průměru 2 cm.
2. Masové kuličky postupně orestujte v pánvi na rozpáleném oleji
a pak je přendejte na talíř. Zeleninu očistěte a omyjte. Oloupanou
cibuli nakrájejte nadrobno, zbylý oloupaný česnek a řapík na plátky,
oloupanou mrkev na kostičky a cuketu na půlkolečka. Připravenou
zeleninu orestujte na pánvi, přidejte tymián a nechte ho rozvonět.
3. Kostky buj nu zalijte v hrnci asi 2 litry vroucí vody a dobře promíchejte.
Přidejte bobkový list, osolte a opepřete. Přidejte masové kuličky,
povařte 5 minut, pak vsypte těstoviny a vařte dalších 7 minut.
4. Vytáhněte bobkové listy a vsypte omytý špenát do polévky. Vypněte
plotnu a polévku dochu te citronovou š ávou, posypte nasekanou
petr elkou a ihned podávejte.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 635 kcal, 32 % / SACHARIDY: 47 g, 18 % / TUKY: 33 g, 52 % / BÍLKOVINY: 37 g, 52 %

RYCHLÉ RECEPT Y

KUŘECÍ GYROS

s tzatziki
4

porce

30
min

SUROVINY:
3 rajčata
1 salátové okurky
1 červená cibule
sůl
3 l íce olivového oleje
3 strou ky česneku
150 g smetanového jogurtu Albert 10
hrsti čerstvého kopru

1 citron
pepř
400 g kuřecích prsou
1 snítka čerstvého rozmarýnu
1 snítka čerstvého koriandru
4 pita chleby

POSTUP:
1. Připravte salát. Omytá rajčata a 1 okurku nakrájejte na kostky. Cibuli oloupejte
a nakrájejte na tenké prou ky. Vše vsypte do misky, trochu osolte, pokapejte 1 l ící
olivového oleje a dejte stranou.
2. Zbylou okurku nastrouhejte do další misky, přidejte prolisované 2 strou ky česneku,
jogurt a promíchejte. Takto připravené tzatziki nakonec dochu te nasekaným koprem,
citronovou š ávou, solí a pepřem. Dejte spolu se zeleninovým salátem do lednice.
3. Mezitím omyjte kuřecí prsa, osušte je papírovým ubrouskem a nakrájejte na nudličky.
Rozmarýn a koriandr nasekejte nadrobno, prolisujte zbývající česnek a smíchejte
v misce. Přidejte maso a dobře promíchejte, osolte a opepřete.
4. Na pánvi rozehřejte 2 l íce olivového oleje a maso na něm zprudka opečte.
Pak stáhněte plamen a nechte maso důkladně propéct.
5. Na pánvi nasucho ohřejte pita chleba. Ten pak rozkrojte podélně na
kapsu. Dovnitř přidejte maso, salát a část tzatziki dresinku.
A dobrota z ecka je hotová.

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/videorecepty

1 porce
1 porce
obsahuje:
obsahuje:
ENERGIE:
ENERGIE:
428
606
kcal,
kcal,
2130
%%
/ SACHARIDY:
/ SACHARIDY:
4436
g, g,
1714
%%
/ TUKY:
/ TUKY:
1644
g, g,
2570
%%
/ BÍLKOVINY:
/ BÍLKOVINY:
2919
g, g,
4127
%%
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RYCHLÉ RECEPT Y
4

30

TRESKA SE SALSOU VERDE,
Letní variace
kuskusem a olivami
POLÉVKY
MINESTRONE
porce

SUROVINY:
4 rajčata
1 zelená chilli paprička
1 strou ek česneku
cibule
1 hrst čerstvého koriandru
2 l íce olivového oleje
250 g kuskusu
500 ml vody
1 kostka zeleninového buj nu
1 hrst čerstvého kopru
1 hrst čerstvé petr ele
800 g letů z tresky tmavé
z Rybího trhu Albert
sůl, pepř
40 g másla
100 g černých oliv bez pecky

16

1 porce obsahuje: ENER IE: 579 kcal, 29

/ SAC ARID : 54 g, 21

min

POSTUP:
1. Rajčata omyjte, nasekejte nadrobno a dejte stranou. Do mi éru
přidejte omytou, zbavenou semínek a nakrájenou chilli papričku,
prolisovaný česnek, na kostičky nakrájenou očištěnou cibuli a čerstvý
koriandr. Přilijte 1 l íci olivového oleje a vše dobře promi ujte. Salsu
přelijte do misky, přidejte rajčata, promíchejte a dejte do lednice.
2. Mezitím kuskus vsypte do misky a zalijte 500 ml vroucí vody. Přidejte
buj n a vše promíchejte. Pak přiklopte poklicí a nechte vodu zcela
vstřebat. Nakonec ochu te nasekaným čerstvým koprem
a petr elkou a promíchejte.
3. Tresku osolte, opepřete a opékejte na zbylém rozehřátém oleji
z ka dé strany asi 4 minuty. Pak přidejte máslo, stáhněte plamen
a vsypte olivy. Vše poduste pod poklicí cca 5 minut.
4. Na talíře servírujte připravený kuskus, přidejte let z tresky spolu
s olivami a vše přelijte vychlazenou salsou. Ozdobte čerstvým
koprem a petr elkou.

/ TUK : 19 g, 30

/ B LKOVIN : 46 g, 65

RYCHLÉ RECEPT Y

SALÁT CAPRESE

s grilovanými meruňkami
SUROVINY:
12 meruněk
1 citron
1 lžíce bazalkového pesta
1 lžíce medu
sůl, pepř
500 g mozzarelly třešinek
Albert
250 g cherry rajčat
1 hrst čerstvé bazalky
1 lžíce balsamikové redukce

4

porce

20
min

VEGET

POSTUP:
1. Meruňky dobře omyjte, podélně rozkrojte, vyjměte pecku
a zlehka ogrilujte na rozpáleném grilu z každé strany 2 minuty.
2. V misce smíchejte šťávu z ½ citronu, pesto, med, sůl, pepř
a hotový dresink dejte stranou.
3. Mozzarellu můžete rozkrojit na poloviny. Rajčata dobře
omyjte a také rozpulte. Na široký talíř skládejte střídavě
ogrilované meruňky, mozzarellu, rajčata a posypte listy
čerstvé bazalky.
4. Nakonec vše pokapejte balsamikovou redukcí a připraveným
medovým dresinkem.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 368 kcal, 18 % / SACHARIDY: 22 g, 9 % / TUKY: 22 g, 35 % / BÍLKOVINY: 24 g, 34 %
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RYCHLÉ RECEPT Y

CITRONOVÁ PASTA S KREVETAMI

a pečenými rajčaty
4

porce

30
min

SUROVINY:
450 g těstovin farfalle
450 g cherry rajčat
450 g čerstvých krevet
sůl
2 l íce olivového oleje
2 strou ky česneku
90 g másla
1 zelená chilli paprička
1 bio citron
1 hrst čerstvé petr ele
1 hrst čerstvé bazalky z Albertovy tr nice
50 g parmazánu
pepř

18

POSTUP:
1. Těstoviny uvařte dle návodu na obalu. Mezitím omyjte rajčata,
přendejte je na plech a dejte na 10 minut péct do trouby
předehřáté na 200 C.
2. Krevety omyjte a zbavte je hlaviček, no ek a krunýře s ocáskem.
Lehce je osolte a přendejte do misky. Na pánvi rozehřejte olej
a krevety na něm zprudka opečte asi 3 minuty. Pak k nim přidejte
prolisovaný česnek, máslo a nasekanou očištěnou chilli papričku
a promíchejte.
3. Do pánve nakonec přidejte těstoviny, zasypte je nastrouhanou
kůrou z dobře omytého citronu a zakápněte vymačkanou
citronovou š ávou. Přisypte nasekané bylinky a nastrouhaný
parmazán. Vše promíchejte, osolte a opepřete. Ozdobte
upečenými rajčátky, měsíčkem citronu a ihned podávejte.

1 porce obsahuje: ENER IE: 818 kcal, 41

/ SAC ARID : 86 g, 33

/ TUK : 32 g, 51

/ B LKOVIN : 44 g, 62

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/videorecepty

RYCHLÉ RECEPT Y

ZAPEČENÁ
KUŘECÍ PRSA

na středomořský
způsob
4

porce

30
min

SUROVINY:
4 kuřecí prsní řízky
sůl, pepř
4 l íce olivového oleje
1 cibule
1 mrkev
1 červená paprika
1 lutá paprika
4 strou ky česneku
280 g rajčatového protlaku
Albert
150 ml bílého vína
400 g krájených rajčat
1 l íce medu
1 l ička sušeného oregana
1 l ička sušené bazalky
3 snítky čerstvého rozmarýnu
100 g černých oliv bez pecky
1 hrst čerstvé petr ele
4 světlé bagety

POSTUP:
1. Kuřecí prsa omyjte a podélně rozkrojte, aby z ka dého
vznikly dva plátky. Osolte a opepřete. Na pánvi
rozehřejte 2 l íce olivového oleje a prsa z obou stran
zprudka opečte. Pak je vyndejte na talíř.
2. Očištěnou cibuli nakrájejte na kostičky, mrkev a papriky
na plátky. Česnek oloupejte a prolisujte. Připravenou
zeleninu orestujte v pánvi na rozehřátém oleji. Pak
přidejte česnek, rajčatový protlak, víno a krájená
rajčata. Omáčku ochu te medem, kořením, solí,
pepřem, přidejte rozmarýn a přiveďte k varu.
3. Do pekáčku o rozměru 18 27 cm dejte plátky masa
a zalijte omáčkou. Přidejte olivy a pečte v troubě
předehřáté na 220 C 15 minut.
4. Maso servírujte na talíři přelité omáčkou a ozdobené
nasekanou čerstvou petr elkou. Podávejte s čerstvou
bagetkou.

Tip someliéra: K zapečeným kuřecím prsíčkům můžete
podávat třeba Sauvignon blanc, který má svěží kyselinku.

1 porce obsahuje: ENER IE: 650 kcal, 33

/ SAC ARID : 58 g, 23

/ TUK : 22 g, 35

/ B LKOVIN : 52 g, 73
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S Albertem
PO ČESKU

S
Albertem
Prázdniny
u babičky
PO ČESKU

aké jste trávili ást rázdnin u rarodi na venkově
ak máte ur itě neza omenutelné vz omínky na
v ravy s kamarády o okolí, na tajné bunkry, rvní
letní lásky a v ni erstvě ose ené trávy, ale jistě si
amatujete i v ni erstvě u íznuté etržele, libe ku
i ažitky na babi ině zahrádce, chu meruněk nebo
t e ní rávě utržen ch ze stromu, o jahodách ze záhonu
ani nemluvě. ybavíte si babi ku v zástě e u lotny

20

a kuchy rovoněnou kolá em s drobenkou rávě
vytažen m z trouby ebo její bezkonkuren ní rajskou
okud jste měli to těstí a mohli jste takové rázdniny
u babi ky rožít, st ežte tyto vz omínky ro děti
a vnou ata. oj te si s námi zavz omínat na sluncem
zalité rázdniny z dětství. va te a u e te si babi inu
klasiku ve zdravěj í a odleh eněj í odobě odle
rece t , které jsme ro vás i ravili.

Fotogra e Lucie Čermáková Foodstyling Adéla Srbová, Bára Nosková Mosorjaková Te t Kateřina Krásná

S ALBERTEM
PO ČESKU

Špaldové

TVAROHOVÉ
KNEDLÍKY

s meruňkami
4

porce

35
min

+60

min
odležení

VEGET

SUROVINY:
1 vejce
250 g měkkého tvarohu
v kostce
sůl
100 g másla
250 g špaldové mouky
200 g tvrdého tvarohu
800 g meruněk
1 l íce medu

POSTUP:
1. V míse vyšlehejte vejce s tvarohem a špetkou soli, přilijte 40 g
rozpuštěného másla a postupně přisypávejte mouku, dokud
nebudete mít kompaktní těsto. Zabalte jej do potravinářské
f lie a nechte 1 hodinu odle et v chladničce. Mezitím si
nastrouhejte tvrdý tvaroh.
2. Těsto rozdělte na 12 dílků. Z ka dého vytvarujte pomoučenýma
rukama placičku a zabalte do ní celou meruňku.
3. V hrnci na sporáku přiveďte vodu k varu a postupně knedlíky
vařte 6–8 minut.
4. Podávejte polité zbytkem rozpuštěného másla, pokapané
medem a posypané nastrouhaným tvarohem.
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S ALBERTEM
PO ČESKU

„Děti, ke stu!”

Maso můžete
prošpikovat
i kořenovou zeleninou.
22

RAJSKÁ OMÁČKA Z KOŘENOVÉ
ZELENINY s hovězím masem
4

porce

130
min

SUROVINY:
800 g hovězí plece
100 g špeku
sůl
pepř
50 ml slunečnicového
oleje
250 g mrkve
150 g celeru
100 g kořenové petr ele
100 g cibule
2 bobkové listy

3 kuličky nového koření
100 g cukru krystalu
200 g rajčatového
protlaku
1 l ička perníkového
koření
1 200 ml vody
1 kostka zeleninového
buj nu
20 g másla
1 citron
500 g těstovin

POSTUP:
1. Očištěné maso prošpikujte prou ky slaniny, osolte a opepřete.
V hrnci na 20 ml rozpáleného oleje maso ze všech stran orestujte.
Vyjměte a odlo te stranou.
2. K výpeku přidejte zbylý olej a orestujte na něm oloupanou, na kousky
nakrájenou kořenovou zeleninu do zlatohněda. Přidejte oloupanou,
najemno nakrájenou cibuli a pokračujte v restování. Přidejte bobkový
list, nové koření, cukr a nechte lehce zkaramelizovat. Přidejte rajčatový
protlak, perníkové koření a restujte. Poté vlijte vodu, přidejte buj n,
vlo te maso, přiklopte pokličkou a duste doměkka cca 1 hodiny.
3. Kdy je maso měkké, vyjměte jej z hrnce a omáčku propasírujte.
Zjemněte máslem, dochu te l ičkou citronové š ávy a případně podle
chuti doslaďte.
4. Maso nakrájejte na plátky a podávejte s omáčkou a těstovinami
uvařenými podle návodu na obalu.

23

S ALBERTEM
PO ČESKU

LETNÍ PÓRKOVÁ
POLÉVKA

s ovesnými
vločkami
4

porce

40
min

VEGET

SUROVINY:
2 p rky
250 g brambor typu A
40 g másla
1 l vody
1 kostka zeleninového buj nu
2 strou ky česneku
1 l ička sušené majoránky
sůl
pepř
30 g ovesných vloček
3 snítky čerstvé petr ele

POSTUP:
1. P rek očistěte, omyjte
a nakrájejte na kolečka.
Brambory oloupejte a nakrájejte
na kostičky.
2. V hrnci rozehřejte 20 g másla
a orestujte na něm p rek. Přilijte
vodu, přidejte brambory, buj n,
oloupaný, prolisovaný česnek,
majoránku, osolte a opepřete.
Přiveďte k varu a vařte 10 minut.
Poté vsypte ovesné vločky
a ještě 10 minut povařte.
3. Podávejte posypané lístky
petr ele a nasucho opra enými
ovesnými vločkami.

Pévku můžete podávat
i s opečenou houskou.
24

S ALBERTEM
PO ČESKU

na prázdninách
U BABIČKY
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S ALBERTEM
PO ČESKU

Prázdninové

4

porce

40
min

BEZ
lepku

PLNĚNÉ PAPRIKY

SUROVINY:
150 g rý e
400 g mi u mletého masa
vepřového hovězího
1 vejce
2 strou ky česneku
1 l ička soli
2 l ičky sladké červené papriky
1 l ička drceného kmínu
l ičky pepře
4 světlé papriky
200 ml smetany 33
20 ml olivového oleje
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POSTUP:
1. Rý i uvařte dle návodu na
obalu. V míse důkladně
promíchejte mleté maso,
vejce, uvařenou rý i,
oloupaný, prolisovaný česnek,
sůl, papriku, kmín a pepř.
2. U paprik opatrně odřízněte
vršky se stopkou a uschovejte
je. Vyjměte jádřinec a naplňte
je a po okraj masovou směsí.
Uzavřete odříznutým koncem
a připevněte párátkem.

3. Papriky rozlo te do pekáče,
podlijte vodou do výšky 1 cm
a pečte 40 minut na 180 C.
Vyndejte z trouby, papriky
vyjměte a š ávu v pekáči
poprašte zbylou sladkou
paprikou, přilijte smetanu
a promíchejte. Vra te papriky
do pekáče, potřete je olejem
a vlo te zpět do trouby.
Dopečte s funkcí gril
10 minut na 200 C.

S ALBERTEM
PO ČESKU

KEFÍROVÝ KOLÁČ

s rybízem
a malinami
1

koláč

45
min

VEGET

SUROVINY:
110 g másla
250 g cukru krystalu
390 g polohrubé mouky
15 g hrubé mouky
2 vejce
40 ml slunečnicového oleje
150 ml kefíru

1 l íce rumu
1 kypřicí prášek do pečiva
1 vanilkový cukr
1 bio citron
220 g červeného rybízu
220 g malin
20 g cukru moučky

Do drobenky můžete
přidat plátky mandlí.
JAK NA TO?
Podívejte se
na videorecept.

albert.cz/videorecepty

POSTUP:
1. Nejprve připravte drobenku. V misce
propracujte vidličkou nebo prsty 100 g másla, 100 g
cukru, 150 g polohrubé mouky a odlo te stranou.
2. Koláčovou formu o průměru 28 cm vyma te zbylým
máslem a vysypte hrubou moukou.
3. V míse utřete do pěny vejce se zbylým cukrem. Přilijte
olej, kefír, rum a znovu šlehejte. Poté přisypte zbylou
mouku, kypřicí prášek, vanilkový cukr, nastrouhanou kůru
z půlky dobře omytého citronu a dohladka promíchejte.
Těsto vlijte do formy a rovnoměrně rozetřete.

Z malin a rybízu odeberte po 150 g, zbylým ovocem
poklaďte koláč a posypte drobenkou.
4. Vlo te do trouby předehřáté na 180 C a pečte 35 minut.
5. Po vychladnutí koláč vyndejte z formy a dozdobte čerstvým
ovocem a posypte moučkovým cukrem.
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S ALBERTEM
PO ČESKU

Máte-li ošatku na kynutí
chleba, vysypte ji žitnou
moukou a těsto do ní
před posledním kynutím
přendejte. Pak ho jen
opatrně vyklopte na plech
vyložený pečicím papírem.

CHLÉB
Z DROŽDÍ

se zakysanou
smetanou
1

bochník

28

55
min

+100
min
kynutí

VEGET

SUROVINY:
200 ml vody
42 g čerstvého dro dí
1 l ička cukru krystalu
205 g itné chlebové mouky
100 g celozrnné pšeničné
mouky
200 g hladké mouky
1 l íce balsamikového octa
150 g zakysané smetany
1 l ička soli
1 l íce celého kmínu

POSTUP:
1. V míse promíchejte vla nou vodu, dro dí a cukr a nechte vzejít kvásek.
2. Přidejte 200 g itné chlebové mouky, celozrnnou mouku, hladkou
mouku, balsamikový ocet, zakysanou smetanu, sůl a kmín. ně te,
a budete mít hladké těsto. Nechte kynout 40 minut na teplém
místě. Poté znovu prohně te a nechte kynout ještě 30 minut do
zdvojnásobení objemu.
3. Z těsta na pomoučeném vále vytvarujte bochánek, přendejte ho na
plech vylo ený pečicím papírem, poprašte zbytkem itné chlebové
mouky, shora nařízněte a nechte ještě na plechu 30 minut kynout. Na
dno předehřáté trouby umístěte misku s vodou a pečte 15 minut na
200 C. Pak sni te teplotu na 180 C a pečte dalších 30 minut.

ŘEDKVIČKOVÁ
POMAZÁNKA

S ALBERTEM
PO ČESKU

s tvarohem
4

porce

20
min

VEGET

SUROVINY:
1 svazek ředkviček
l ičky soli
250 g plnotučného tvarohu
1 jarní cibulka
1 strou ek česneku
svazku pa itky
pepř

POSTUP:
1. Omyté a očištěné ředkvičky nahrubo nastrouhejte nebo nasekejte
v robotu. Vlo te do cedníku a osolte. Nechte 15 minut stát, aby pustily
vodu. Pak je ještě vymačkejte a přendejte do misky. Přidejte tvaroh,
na kolečka nakrájenou jarní cibulku, oloupaný, prolisovaný česnek,
nasekanou pa itku, špetku pepře a promíchejte.
2. Pomazánku podávejte třeba na domácím chlebu.

29

S ALBERTEM
PO ČESKU

30

S ALBERTEM
PO ČESKU

TŘEŠŇOVÝ KOLÁČ

bez mouky s tvarohem
a bílou čokoládou
1

koláč

55
min

+120
min
tuhnutí

SUROVINY:
170 g hořké čokolády
150 g lískových ořechů
8 vajec
150 g třtinového cukru
1 vanilkový cukr
120 g másla
1 kypřicí prášek do pečiva
100 g bílé čokolády
6 plátků elatiny
500 g plnotučného měkkého tvarohu
1 bio citron
150 ml polotučného mléka
300 g třešní

v ní 10 minut nabobtnat. Mezitím
POSTUP:
v míse promíchejte tvaroh, citronovou
1. Čokoládu najemno nastrouhejte
kůru z půlky dobře omytého citronu
a 20 g dejte stranou na ozdobu. Ořechy
a postupně zašlehejte i rozpuštěnou
namelte a odlo te stranou.
čokoládu. Z elatinových plátků
2. U vajec oddělte loutky a bílky. Z bílků
vymačkejte přebytečnou vodu, dejte je
vyšlehejte tuhý sníh. V jiné míse utřete
do rendlíku a v mléce zahřívejte, dokud
loutky s cukrem a vanilkovým cukrem do
se plně nerozpustí. elatina nesmí
pěny, přidejte 110 g změklého másla
projít varem. Nechte zchladnout a poté
a pokračujte ve šlehání. Přidejte
vmíchejte do tvarohovočokoládové
čokoládu, ořechy, kypřicí prášek
směsi. Náplň naneste na vychladlé
a promíchejte. Nakonec opatrně
těsto. Omyté a osušené třešně rozpulte,
vmíchejte ušlehaný sníh. Těsto přendejte
vypeckujte a rovnoměrně rozlo te na
do formy 20 35 cm vymazané zbytkem
náplň. Mírně je do náplně vtlačte.
másla.
5. Koláč vlo te do chladničky alespoň
3. Vlo te do trouby předehřáté na 175 C
na 2 hodiny, nejlépe přes noc, poté
a pečte 30 minut.
nakrájejte na kostky, posypte čokoládou
4. Ve vodní lázni rozpus te bílou čokoládu.
a podávejte.
Nechte ji mírně vychladnout. Plátky
elatiny namočte do vody a nechte
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p évka
HOST DO KUCHYNĚ

Riccardo Lucque

secondo
piatto
- hlavní
chod

primo
piatto
- teplý
předkrm

etní íslo si žádá i rázdninového hosta. a e
ozvání ijal vyhlá en italsk é kucha žijící v raze,
iccardo uc ue. ajitel několika italsk ch restaurací,
z nichž jedna byla ve známé anketě ambero osso
za azena mezi
nejle ích italsk ch restaurací světa,
rozradil sv j íběh i dal í tajemství italské kuchyně,
ro va it jednodu e a z kvalitních surovin, a idal
také v te né letní rece ty, díky kter m zažijete
skute nou tálii ímo u vás doma. uon a etito

d ce
- dezert
Fotografie: Antonín The Anh Nguyen, Lukáš Oujeský

32 Foodstyling/text: Riccardo Lucque, Naďa Fidrmucová

HOST DO KUCHYNĚ
Riccardo, dnes jsi známý šéfkuchař, majitel několika vyhlášených restaurací,
autor kuchařky, ale kde vlastně začala
tato neskutečně pestrá kuchařská
cesta? Co tě inspirovalo k tomu, stát se
šéfkuchařem, a snil jsi o této kariéře už
od dětství?
ždycky jsem miloval jídlo a sledoval svoji
babičku, jak připravuje čerstvé těstoviny
a vaří husté omáčky, které připomínaly
kouřící sopku, omáčky se sádlem,
s vepřovým sádlem, které byly často i velmi
těžké na trávení. Moje babička byla z jihu
Itálie a moje máma se naučila vařit od ní.
ždycky jsem chtěl zkusit připravit stejné
omáčky, jako vařila babička, ale lehčí, lépe
stravitelné a už od dětství jsem s ní zkoušel
vařit. Naše lednička pro mě byla zakázaným místem, nebyli jsme bohatá rodina
a každá porce se počítala
tále si vybavuji, že jsem měl na svačinu lžíci rajčatového
protlaku s chlebem. Byl jsem také nejstarší
z bratrů, a tak mě bavilo připravovat jídlo,
když byli rodiče v práci. ždycky jsem snil
o tom, že se stanu šéfkuchařem a otevřu si
vlastní restauraci, už jako teenager.
A co tě pak už jako šéfkuchaře žijícího
v zahraničí vlastně přivedlo do České
republiky? Češi jsou asi ve vztahu k jídlu
hodně specifický národ, není to tak?
A musel jsi přizpůsobit menu pro místní
chuť a preference?
Do ech mě přivedla má skvělá manželka, která je z Moravy. Zapůsobila na mě
a navedla do své země po mnoha letech
strávených v zahraničí, v Itálii a ve elké Británii. eští zákazníci a jejich chuť se rozvíjí,
což vidím především v posledních letech.
eši se více a více zajímají o ingredience
a přípravu. Na začátku jsem musel bojovat
a získat jejich důvěru, ale po čase mě
začali žádat, abych uvařil, co sám uznám za
nejlepší, a to je fantastické a neuvěřitelně
odmě ující pro kuchaře.
inak musím říci, že jsem nikdy nepřizpůsobil své vaření místním chutím, ale jednoduše se snažil vyhnout příliš komplikovaným
surovinám nebo e trémům. Začal jsem
zkrátka vařit pro místní zákazníky a vařil
přímo pro ně, snažil se je udělat šťastnými.
Mladí šéfkuchaři někdy vaří příliš sami pro
sebe a nemyslí na to, že hlavní je uspokojit
chuť hosta. le to vše přichází s věkem
a také s potlačením svého vlastního ega.
Co je klíčem k italské kuchyni, která je
jednou z nejoblíbenějších na světě, jaké
je to magické tajemství?
Zachovávat jednoduchost a používat skvělé
suroviny, pak nemůžete udělat chybu.

Je tu něco konkrétního, co bys našim
čtenářům doporučil, když připravují italskou kuchyni, třeba těstoviny? Setkáváš
se často s nějakými specifickými chybami a prohřešky, které Češi dělají?
Zkuste těstoviny vařit vždy alespo
o minutu kratší dobu, než je napsáno na
obalu, používejte méně česneku, vařte
z kvalitních surovin. Na olivovém oleji se
nesmí šetřit, používejte jen e tra virgin,
tedy e tra panenský olivový olej. Miluji
také bio suroviny, mají svoji cenu, ale také
výsledek je mnohem lepší. espektujte
sezonnost, produkty jsou v tu dobu levnější
a také skvěle chutnají. ezte méně masa
a začněte e perimentovat se zeleninou.
Mám pokračovat Měl bych ještě mnoho
co říci -

Tomu rozumíme, asi by to vystačilo na
jeden celý magazín, ale tolik prostoru
bohužel nemáme. Proto se zeptáme
jako každého našeho hosta, co pro tebe
znamená hlavní slogan sítě prodejen
Albert: Stojí za to jíst lépe. Jaká je tvoje
odpověď?
pět, sezonnost udělá obrovský rozdíl.
Miluji, když mám svůj nákupní vozík plný
zeleniny, čerstvých a nezprocesovaných
produktů, méně baleného masa a více
lokálních produktů. taky to znamená
bavit se v kuchyni, protože vaření je zkrátka
radost.
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MELOUNOVORAJČATOVÉ
+3
4
15
GAZPACHO

s mozz ellou
SUROVINY:
400 g melounu
00 g rajčat
1 citron

porce

1 limeta
1 hrst čerstvé bazalky
olivový olej
sůl, pepř

min

hod
chlazení

VEGET

cukr krupice
1 balení mozzarelly

vše dochuťte solí, pepřem a cukrem,
POSTUP:
dokud nebude chuť dobře vyvážená.
1. řipravte mi ér a postupně do něj
3. azpacho dejte chladit do lednice
vložte nakrájenou dužinu melounu,
alespo po dobu 3 hodin.
omytá, rozpůlená rajčata a 3 špetky
cukru, pokud meloun není dost sladký. 4. odávejte do hlubokého talíře
s rozkrojenou mozzarellou, kterou
řilijte šťávu z citronu a limety, omyté
pokla te navrch. ři servírování
listy bazalky, ze kterých nechte pár
můžete lehce zakápnout olivovým
listů na ozdobu, a olivový olej. šechny
olejem a dozdobte lístkem bazalky.
přísady rozmi ujte na hladkou šťávu.
2. řece te přes jemné sítko a v této fázi
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TAGLIATELLE
AL PESTO 4

porce

S R
:
300 g čerstvé bazalky
250 ml olivového oleje
e tra virgin

20
min

VEGET

100 g piniových oříšků
100 g parmazánu
100 g sýra ecorino
omano

1 česnek
sůl
00 g čerstvých
těstovin tagliatelle

P ST P:
. Do mi éru vložte omyté a osušené listy
bazalky, olivový olej, oříšky, oba sýry
a oloupaný česnek. šechny ingredience
na pesto mi ujte ma imálně 1 minutu.
ak ho dejte do lednice. esto nesmíte
přehřát, jinak se zbarví žlutě a ztratí
svou charakteristickou zelenou barvu.
. Těstoviny uvařte al dente, tedy na skus,
ve slané vodě několik minut, jak je
uvedeno na obalu.
. vařené těstoviny proho te na
rozehřáté pánvi s pestem a ihned
podávejte posypané parmazánem
a ozdobené lístky bazalky.
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ĎÁBELSKÉ
GRILOVANÉ
4
KUŘE

ollo ll
d ol

porce

60
min

BEZ

laktózy

S R
:
1 celé kuře
chilli papričky
0 kuliček černého pepře
sůl
lžičky vinného octa
1 citron
1 limeta
lžic olivového oleje e tra virgin
5 stroužků česneku
snítky čerstvého rozmarýnu
P ST P:
. Z kuřete vykrojte páteř, přední
véčkovou kost u krku rozbijte paličkou
na maso a kuře podélně roztáhněte,
aby se otevřelo jako kniha. Nařízněte
ho na různých místech, aby se
dalo položit, a zlehka ho naklepejte
paličkou na maso, aby bylo všude
stejně vysoké. ůzně vysoké části
masa potřebují k propečení jiný čas,
jinak by kuře nebylo hotové najednou.
. čištěné chilli papričky nakrájejte
na plátky do misky. odrťte pepř
a opepřete, osolte, vmíchejte ocet,
většinu citronové a limetové šťávy
a lžíce panenského olivového
oleje. esnek oloupejte a nakrájejte
nadrobno, dvě snítky rozmarýnu
odrhněte a nasekejte nadrobno.
romíchejte a marinádu vmasírujte do
kuřete. Nechte 15 minut odpočinout.
. Mezitím rozpalte gril nebo troubu na
teplotu 200 . uře položte kůží dolů
na grilovací mřížku nebo do pekáče
a opékejte, až kůže zezlátne a začne
být křupavá. Trvá to zhruba 15 minut.
Maso opatrně otočte a opékejte
z druhé strany, přibližně 10 minut, až
bude propečené a zárove šťavnaté.
. Zakápněte ho zbylou citronovou
a limetovou šťávou, 2 lžícemi e tra
panenského olivového oleje, posypte
nadrobno nasekaným zbylým
rozmarýnem a podávejte.
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PEČENÝ
ANANAS

4

porce

50
min

VEGET

s k melo ou
omáčkou
S R
:
1 ananas
500 g cukru
1 l pomerančového
džusu 100 %
celé skořice

hvězdičky anýzu
1 vanilkový lusk
150 g másla
1 banán
1 snítka čerstvé máty

P ST P:
. tohoto receptu výjimečně ananas neloupejte.
nanas rozkrojte, vyřízněte listy a tvrdé jádro.
dyž máte velký ananas, zbylou část nakrájejte
na čtvrtiny.
. Do tlustostěnného hrnce vsypte cukr
a dejte ohe na ma imum. ukr se správně
zkaramelizuje při teplotě 1 0 . okud nemáte
cukrářský teploměr, je to do okamžiku, dokud
nezačne bublat a kouřit. tento moment
rychle přilijte pomerančový džus. Bu te hodně
opatrní, karamel je velmi horký a nebezpečný, při
kontaktu s pomerančovým džusem bude z hrnce
stoupat spousta horké páry. řidejte skořici, anýz,

Ananas můžete podávat nakrájený na plátky se slupkou
a s velkým množstvím smetany a konzumovat příborem.

vanilkový lusk, na kostky nakrájené máslo
a rozmačkaný banán.
. Do omáčky vložte ananas i s dužinou a stáhněte
ohe na mírný plamen. řikryjte hrnec a vařte
po dobu asi 25 minut, v závislosti na velikosti
ananasu. Za pomoci nože zkuste, zda je dužina
ananasu měkká, nebo stále tvrdá.
. akmile je uvařen a dužina měkká, vyjměte
ananas, skořici a anýz. Zbytek směsi rozmi ujte
ponorným mi érem, až vznikne hladký krém.
ak ho přece te přes sítko, abyste odstranili další
kousky a získali opravdu dokonale hladký krém.
. ervírujte tak, že na talíř položte nejprve ananas
a pak ho zalijte krémem. Dozdobte skořicí,
anýzem a lístky máty.

Správná karamelizace je v tomto
receptu zásadní a klíčem k úspěchu.
Pokud provedete neúplnou karamelizaci,
bude to mít za následek to, že získáte
příliš sladkou omáčku. Naopak přílišná
karamelizace bude mít za následek
hořkou omáčku. Buďte opatrní a od
karamelu nikdy neodcházejte.
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Grilovací
SPECIÁL
Č. 3

TOP HITY

NA GRIL 3

A je tu další
z Albertových hitů na gril
BOŽSKÉ LÉTO U BAZÉNU

e loty stou ají, uhlíky se rozžhavují, a tak je na ase osedlat
na ukovacího lame áka a ustit se do božské grilova ky u bazénu.
eza ome te na arty ozvat hlavně Albertovy hity na gril.
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Fotografie: Lucie ermáková, Antonín The Anh Nguyen
Foodstyling: Ad la r ová, ára Nosková osorjaková
Text: Ad la r ová, Naďa Fidrmucová
Nádo í a dekor: utlers

GRILOVACÍ
SPECIÁL

MERUŇKOVÁ
LIMONÁDA 4×

250 ml

SUROVINY:
meruněk
200 ml meru kového sirupu
s rozmarýnem

15

min

VEGAN

hrsti ledu
00 ml perlivé minerální vody
0 g cukrového melounu
1 hrst čerstvého rozmarýnu

POSTUP:
1. Na rozpáleném grilu na střední žár opečte z vnitřní strany
2 omyté, rozpůlené a vypeckované meru ky tak, aby na nich byly
viditelné opečené proužky grilu, zhruba 2 minuty.
2. Zbylé vypeckované meru ky a sirup rozmi ujte v blenderu v řidší
pyré.
3. řipravte sklenice. yré vlijte do poloviny sklenic naplněných
ledem a dolijte minerálkou.
4. aždou grilovanou meru ku vypl te kouskem melounu. Máte-li
tvořítko na kuličky, vykrojte kuličku a vše navlékněte na ozdobné
párátko. Nakonec do meruněk zapíchněte větvičku rozmarýnu
a podávejte.

Meruňkový sirup si jednoduše vyrobte
podle receptu na straně'''111. A pokud byste
si přáli dospělou verzi meruňkového drinku,
doporučujeme místo minerálky dít sektem.
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GRILOVACÍ
SPECIÁL

˜ BLACK
JALAPENO
4
30
BURGER

s o u o m
d es nkem
SUROVINY:
150 g smetanového
jogurtu
1 snítka čerstvého
rozmarýnu
1 bio citron
1 avokádo

porce

min

2 listy římského salátu
černé hamburgerové
bulky z lbertova pekařství
hovězí jalape o burgery
lbert od řezníka na gril
plátky sýra ementál
plátků choriza

POSTUP:
1. Burgery vyndejte 30 minut před grilováním
z lednice a zanechte při pokojové teplotě.
Mezitím připravte dip. misce smíchejte
jogurt, nasekaný rozmarýn a nastrouhanou
kůru z dobře omytého citronu. vokádo
rozpulte, zbavte pecky, oloupejte a nakrájejte
na plátky. vokádo pokapejte citronovou
šťávou, aby nezhnědlo.
2. isty římského salátu omyjte vodou a přepulte.
Burgerové bulky rozkrojte napůl a ogrilujte
z vnitřní strany na dobře rozpáleném grilu.
Na horní polovinu housky naneste lžíci
připraveného dresinku, čtvrtinu avokádových
plátků a část salátu.
3. prostřed burgerového masa udělejte
prstem důlek, aby se maso nescvrklo a aby se
rovnoměrně propeklo. pékejte na grilu
5 minut z každé strany a 2 minuty před
koncem grilování dejte na každé maso plátek
ementálu a 2 plátky choriza.
4. Na spodní půlku housky položte ogrilované
maso, přiklopte horní obloženou polovinou
a ihned podávejte. by se burger nerozpadal,
můžete ho propíchnout dřevěným
napichovátkem.
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Na gril ted' burger pokládám,
voní a chutná jak sen…

Tyto efektní černé
hamburgerové
housky zakoupíte
v Albertu.

GRILOVACÍ
SPECIÁL

Party u bazénu
může začít!

HAVAJSKÝ
DRINK 4×
250 ml

SUROVINY:
1 ki i
1 kostek ledu
0 ml ki i sirupu
00 ml ananasového

15

min

VEGAN

džusu 100 %
200 ml bílého rumu
00 ml perlivé vody
1 ananas
snítky čerstvé máty

POSTUP:
1. loupejte ki i, překrojte ho podélně napůl
a nakrájejte na půlkolečka. Do vysokých sklenic
rozdělte střídavě půlkolečka ki i a kostky ledu.
2. Na dno sklenic vlijte ki i sirup, ananasový džus,
přidejte rum a vše zalijte perlivou vodou a opatrně
odspodu promíchejte barmanskou lžičkou nebo
lžičkou s delší rukojetí.
3. Z ananasu ukrojte plátek silný 1 cm a rozkrojte ho
na kusy. Těmi ozdobte sklenice. Nakonec přidejte
ještě snítku máty a můžete doplnit barevnými brčky,
deštníčky a dalšími ozdobami pro letní drinky.
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GRILOVACÍ
SPECIÁL

Budte' za hvězdu
letní party!

Různá nafukovadla
zakoupíte v letním sortimentu
hypermarketů Albert.
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GRILOVACÍ
SPECIÁL

MELOUNOVÉ HVĚZDIČKY

s

lkánsk m s em

4

porce

20
min

VEGET

SUROVINY:
vodního melounu
1 salátová okurka
1 citron

100 g balkánského sýra
2 lžíce olivového oleje
sůl, pepř
1 hrst mikrobylinek

POSTUP:
1. Meloun zbavte slupky a nakrájejte na 1 cm
silné plátky. Z plátků vykrojte perníčkovým
vykrajovátkem hvězdy.

2. kurku omyjte a nakrájejte na drobné kostičky.
řendejte do misky a zakápněte šťávou z citronu,
přidejte nadrobený sýr feta, olivový olej a ochuťte
solí a pepřem. še dobře promíchejte.
3. Na servírovací tác položte melounové hvězdičky
a lžící ne ně nandejte okurkovou salsu se sýrem.
še ozdobte mikrobylinkami a podávejte.
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GRILOVACÍ
SPECIÁL

GRILOVANÉ POMERANČE

ozm

SUROVINY:
pomeranče
snítky čerstvého
rozmarýnu
50 g cukru krupice

44

no m cuk u

4

porce

20
min

VEGAN

POSTUP:
1. omeranče ostrým nožem zbavte opatrně kůry. Nejprve uřízněte
m
horní a spodní část tak, abyste viděli, kudy vedou jednotlivé měsíčky
pomeranče a jak je kůra hrubá. ak ji podélně odkrajujte, abyste
abyst lehce
odkrojili i část dužiny. Zbude vám čistý a šťavnatý pomeranč.
2. Nadrobno nasekejte 3 snítky rozmarýnu a smíchejte s cukrem v mi
misce.
3. řipravené pomeranče obalte v cukru.
4. Na rozpálený gril položte pomeranče a grilujte je, dokud cukr
nezkaramelizuje.
5. omeranče pak vyndejte a rozkrojte napůl. zdobte čerstvou snít
snítkou
rozmarýnu a můžete servírovat v horkém létě.

Zbytky kuřete oberte
a uschovejte do sendvičů
na druhý den.

PLJESKAVICA 4
V PITA CHLEBU

porce

ko z ho

40
min

sk

SUROVINY:
pljeskavice lbert od řezníka na gril
pita chleby
1 červená cibule
červené kapie
1 lžíce kaparů ve slanokyselém nálevu
POSTUP:
1. ljeskavice vyndejte z lednice
30 minut před grilováním, aby maso
dosáhlo pokojové teploty. Mezitím
pita chleby rozkrojte podélně
napůl. ervenou cibuli očistěte
a nakrájejte nadrobno. apie omyjte
a v celku položte na rozpálený gril.
rilujte ze všech stran dočerna.
ak papriky opatrně přendejte do
mikrotenového sáčku a zavažte, aby
se zapařily. o vychladnutí oloupejte
spálené slupky, odkrojte vršek
papriky a zbavte ji semínek. Zbylou
dužinu nakrájejte na nudličky.

2 lžíce černých oliv bez pecky
2 lžíce olivového oleje
1 lžíce vinného octa
1 lžíce medu
sůl, pepř
150 g zakysané smetany
2. Nakrájené papriky přesypte do
misky a přidejte cibuli, kapary
a olivy nakrájené na plátky. jiné
misce smíchejte olej, ocet a med.
solte, opepřete, vše promíchejte
a dresinkem přelijte paprikový salát.
3. Na rozpáleném grilu ogrilujte
pljeskavice 5 minut z každé strany.
Na poslední minutu dejte do grilu
ohřát i připravený pita chleba.
4. bě půlky pita chleba potřete
zakysanou smetanou a napl te
paprikovým salátkem. ak dovnitř
vložte ogrilovanou pljeskavicu
a ihned podávejte.

Vyzkoušejte takto připravit
kuře i doma v troubě.
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GRILOVACÍ
SPECIÁL

GRILOVANÉ KLOBOUKY
PORTOBELLO 4 25

s pes em

SUROVINY:
200 g zelených oliv bez pecky
2 hrsti čerstvého koriandru
2 hrsti čerstvé bazalky
1 snítka čerstvého kopru
lžic olivového oleje

Klobouky žampionů
se nařezávají proto,
aby ej a balsamiko
nasákly dovnitř
hub a lépe se
tak ochutily.
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porce

min

VEGET

sůl, pepř
kusů žampionů portobello
2 lžíce balsamika
200 g rukoly
50 g parmazánu

POSTUP:
1. Do mi éru vsypte olivy, lžíce nálevu z oliv, čerstvé bylinky a 5 lžic
olivového oleje. še rozmi ujte na hladké pesto. chuťte solí a pepřem.
2. ampiony portobello očistěte, oloupejte, osolte a opepřete. patrně
nakrojte klobouky pravidelně každých 5 mm svrchu. misce smíchejte
zbylý olivový olej s balsamikem a houby v marinádě obalte. o jedné
je vyndejte z marinády a do klobouku každé houby přidejte 1 lžíci
připraveného olivového pesta.
3. Takto připravené žampiony grilujte na rozpáleném grilu spodkem
kloboučku nahoru zhruba minut.
4. ukolu omyjte a v misce promíchejte s nastrouhaným parmazánem.
5. ampiony nakrájejte na plátky a podávejte s rukolovým salátem.
řípadně ještě znovu přelijte pestem dle chuti. Můžete servírovat
s pečivem rozpečeným na grilovacím roštu.

GRILOVACÍ
SPECIÁL

KOREJSKÉ BBQ PALIČKY
+8
4
45
A ŠPALÍČKY
porce

SUROVINY:
200 g třtinového cukru
150 ml s jové omáčky
3 stroužky česneku
2 cm čerstvého zázvoru

1 lžička chilli vloček
1 lžíce sezamového oleje
lžíce olivového oleje
12 ks rálovského kuřete
lbert stehna celá

min

hod
odležení

lžíce medu
2 jarní cibulky
1 hrst bílých
sezamových
semínek

POSTUP:
1. misce smíchejte cukr, 100 ml s jové omáčky, prolisované
stroužky česneku, očištěný, nastrouhaný zázvor, chilli,
sezamový olej a dejte stranou.
2. Na plech nalijte olivový olej a rozetřete ho. uřecí stehna
omyjte a osušte papírovou utěrkou. ddělte paličky
od horní půlky stehen a všechny kusy obalte v připravené
asijské marinádě. řendejte na plech a nechte přes noc
marinovat v lednici.

A je to

3. ozpalte gril. aličky a špalíčky přendejte na alobal
o rozměru 50 30 cm. še pak zabalte a utvořte pečicí
kapsu. Tu přendejte na gril, který zaklopte. uře takto
grilujte 35 minut. ak kapsu opatrně otevřete a stehna
ještě přendejte přímo na grilovací rošt. rilujte z každé
strany 3 minuty. uře dejte do mísy a přelijte medem
smíchaným se zbytkem s jové omáčky.
4. arní cibulku omyjte a očistěte. Nakrájejte ji na drobné
kousky. aličky a špalíčky přendejte na tác a posypte
nasekanou cibulkou a sezamovými semínky.

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/
videorecepty
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GRILOVACÍ
SPECIÁL

TACOS SE SOUS VIDE
TRHANÝM VEPŘOVÝM

n n so ou s lsou
4

porce

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

48

SUROVINY:
200 g červeného hlávkového
zelí
sůl
ananasu
1 chilli paprička
1 šalotka
2 hrsti čerstvého koriandru

30
min

2 limety
pepř
avokáda
100 g zakysané smetany
1 balení sous vide trhané
vepřové lbert cellence
pšeničných tortill

Sbírejte body a vybavte
se s Albertem do kempu.

POSTUP:
1. ervené zelí nakrouhejte do mísy, posypte solí a pořádně
promačkejte. Nechte stranou a připravte salsu.
2. nanas očistěte, zbavte slupky a nakrájejte na plátky.
Na připravený gril položte 2 plátky ananasu a z obou stran
3 minuty grilujte. o vychladnutí je nakrájejte na kostky
a dejte stranou.
3. Zbytek ananasu nakrájejte na drobné kostičky a vsypte do
misky. řidejte očištěnou, semínek zbavenou a najemno
nasekanou chilli papričku, oloupanou šalotku nakrájenou
na kostičky, nasekaný koriandr, šťávu z 1 limety a nakonec
osolte a opepřete. še dobře promíchejte, až vznikne salsa.
4. vokádo lžící vydlabejte do jiné misky. řidejte smetanu,
limetovou šťávu, sůl a pepř. še rozmi ujte tyčovým
mi érem na hladkou omáčku.
5. Maso vyndejte z obalu a připravte na grilu dle návodu na
obalu. rohřáté maso vidličkou natrhejte a promíchejte se
zbylou šťávou.
6. Tortilly opečte na grilu z obou stran. rilujte je ma imálně
1 minutu. Doprostřed tortilly nasypte zelí, porci masa, 2 lžíce
ananasové salsy a nakonec přidejte pár lžiček avokádového
dipu. osypte grilovaným ananasem a ihned podávejte.

1. ŠAFRÁNOVÁ

domácí m on z
2. WASABI

domácí m on z

3. BAZALKOVÁ

domácí m on z
PEČENÉ KLOBÁSKY
PRO VEGETARIÁNY

s

lo nou zelen nou

1.

GRILOVACÍ
SPECIÁL
300
ml

15

min

nitek šafránu
SUROVINY:
1 lžíce vody
3 vejce
2 lžičky dijonské hořčice 200 ml slunečnicového
oleje
citronu
sůl, pepř
POSTUP:
1. ddělte bílky od žloutků. loutky vlijte do vyšší
odměrky, přidejte hořčici, šťávu z citronu, sůl a pepř.
2. Nitky šafránu, které zakoupíte mezi kořením, dejte
do mističky a zalijte 1 lžící vroucí vody. Nechte odstát,
ať se ze šafránu uvolní barva, aroma a voda zcela
vychladne. afránový odvar přidejte ke zbývajícím
surovinám. Za stálého mi ování pomalu přilévejte
olej. Mi ujte do té doby, až se všechny suroviny spojí
v hladkou majonézu.
3. Dle chuti můžete ještě přidat sůl, pepř nebo
citronovou šťávu.

2.

300
ml

15

min

SUROVINY:
3 vejce
2 lžičky dijonské hořčice
citronu
sůl, pepř

VEGET

1 lžička asabi pasty
1 lžička s jové omáčky
200 ml slunečnicového
oleje

POSTUP:
1. ddělte bílky od žloutků. loutky vlijte do vyšší
odměrky, přidejte hořčici, šťávu z citronu, sůl
a pepř. Nakonec k ostatním surovinám přidejte
asabi pastu a s jovou omáčku.
2. Za stálého mi ování pomalu přilévejte olej. Mi ujte
do té doby, až se všechny suroviny spojí v hladkou
majonézu.
3. Dle chuti přidejte sůl, pepř nebo citronovou šťávu,
případně ještě trochu asabi.

3.

300
ml

15

min

SUROVINY:
3 vejce
2 lžičky dijonské hořčice
citronu

Pro vegetariány je v Albertu
připravena celá řada hitů na
gril, třeba výtečné klobásky
z řady Nature’s Promise.

VEGET

VEGET

sůl, pepř
1 hrst čerstvé bazalky
200 ml slunečnicového
oleje

POSTUP:
1. ddělte bílky od žloutků. loutky vlijte do vyšší
odměrky, přidejte hořčici, šťávu z citronu, sůl, pepř,
bazalkové listy a vše spolu rozmi ujte tyčovým
mi érem.
2. Za stálého mi ování pomalu přilévejte olej. Mi ujte
do té doby, až se všechny suroviny spojí v hladkou
majonézu.
3. Dle chuti můžete ještě přidat sůl, pepř nebo
citronovou šťávu.
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GRILOVACÍ
SPECIÁL

1.

4

porce

15

min

SUROVINY:
lžičky instantní kávy
erla spresso lbert
300 ml vody
300 ml mléka
100 g cukru krupice

+4

hod
mražení

2. BIO LEDOVÁ
KÁVA ICE PERLA
VEGET

5 g karamelových
sušenek
200 g čokolády 0 %
50 ml slunečnicového
oleje

o ns n ní

POSTUP:
1. ávu erla vsypte do hrníčku, zalijte vroucí vodou,
rozmíchejte a nechte vychladnout.
2. ychladlou kávu promíchejte tyčovým mi érem
s mlékem a cukrem. měs nalijte do formiček na
nanuky a dejte na hodiny zamrazit do mrazáku.
3. ušenky nadrťte mezi prsty do menší misky
a dejte stranou. Nad vodní lázní rozpusťte na kousky
nalámanou čokoládu. řelijte ji do odměrky
a promíchejte s olejem.
4. Nanuky postupně vyndejte z formiček, namáčejte
je v připravené polevě, ihned posypte drcenými
sušenkami a podávejte.

1. PERLA
KÁVOVÉ
NANUKY
50

e l sp esso
ns n ní

Do rozpuštěné
čokády můžete
přisypat
3 lžičky instantní
kávy Perla
a promíchejte.
Čokádu vlijte do formiček na
led a nechte zamrazit. Vzniknou
skvělé osvěžující kávové bonbonky.

2.

4

porce

15

min

+8

hod
mražení

VEGET

00 ml vody
SUROVINY:
lžiček instantní kávy erla 3 lžičky cukru krupice
00 ml plnotučného mléka
Bio roma
POSTUP:
1. Do konvičky nasypte instantní kávu a zalijte ji 00 ml
horké vody. sypte cukr a vše promíchejte.
2. řipravenou kávu nalijte do zásobníků na ledové
kostky a dejte zamrazit.
3. řipravte sklenice. Do nich rozdělte kávové kostky.
4. Mléko zastudena prošlehejte metličkou, aby se na
hladině vytvořila jemná mikropěna. řipraveným
mlékem zalijte rovnoměrně ledové kostky a podávejte.

3. ZMRZLINOVÉ
INTENZA KAFÍČKO

GRILOVACÍ
SPECIÁL

e l n enz
ns n ní

4. KÁVOVÝ
SHAKE
S KOKOSEM

ez ko e nu

3.

Kdo má raději neslazenou
kávu, může kostky zamrazit
bez přidaného cukru.

4

porce

10
min

SUROVINY:
0 g karamelového
kondenzovaného mléka
20 ml smetany 30 %
3 0 g vanilkové zmrzliny
lžičky instantní kávy
erla Intenza
00 ml vody
0 g čokolády 0 %

VEGET

POSTUP:
1. Do kastrůlku dejte
kondenzované mléko
a zahřejte pod bod varu.
rošlehejte metličkou
se smetanou, aby
kondenzované mléko
zřídlo a bylo tekutější.
2. Do odměrky nasypte
instantní kávu erla
Intenza. Zalijte ji vroucí
vodou, promíchejte
a nechte vychladnout.
3. řipravte vyšší zavařovací

sklenice. aždou sklenici
naklo te, po vnitřní stěně
pomalu nalijte karamelové
kondenzované mléko
a vložte na 5 minut do
mrazáku.
4. oté dejte do každé
sklenice 3 malé kopečky
vanilkové zmrzliny.
5. ychladlou kávu postupně
opatrně nalijte do sklenic
se zmrzlinou.
6. Nakonec vše ozdobte
nastrouhanou čokoládou.
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GRILOVACÍ
SPECIÁL

4. KÁVOVÝ
SHAKE S KOKOSEM

ez ko e nu

4

porce

10
min

VEGET

3 0 g čokoládové zmrzliny
SUROVINY:
lžičky instantní kávy erla
1 hrst kokosových chipsů
Decaf
10 ml javorového sirupu
2 kokosové ořechy z lbertu 12 kostek ledu
POSTUP:
1. okosové chipsy orestujte na rozpálené pánvi.
táhněte plamen a zalijte je javorovým sirupem
a rychle promíchejte. hipsy přendejte do misky
a nechte vychladnout.
2. okosové ořechy rozpulte dle návodu na obalu
a kokosovou vodu zevnitř ořechu přelijte do odměrky.
3. mi éru rozmi ujte zmrzlinu spolu s kokosovou
vodou a kávou. Do vysokých sklenic vložte 3 kostky
ledu a přelijte je připravenou směsí nebo můžete
použít jako stylovou nádobu půlku kokosového
ořechu.
4. še nakonec ozdobte opraženými kokosovými chipsy.

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

Vyzkoušejte letní verzi u bazénu.
Ze zbylých spodních částí kokosových
ořechů vytvořte koktejlové misky
a přelijte do nich shake. Do jedné
poviny kokosu se vejde 150 ml kávy.

GRILOVACÍ
SPECIÁL

BANANA SPLIT
4

porce

30
min

VEGET

SUROVINY:
50 g hořké čokolády 0 %
0 ml smetany ke šlehání 30 %
30 g lískových ořechů
banány
500 ml vanilkové zmrzliny
100 g ananasu
100 g čerstvých malin
1 hrst lyo lizovaných malin
0 g čerstvých třešní

POSTUP:
1. okoládu nalámejte na kousky
a rozpusťte nad vodní lázní.
metanu přelijte do misky
a zahřejte v mikrovlnné troubě.
o třetinách smetanu přimíchávejte
postupně k čokoládě a promíchejte
metličkou na hladkou polevu.
2. ískové ořechy opražte nasucho
v rozpálené pánvi. Nechte
vychladnout a pak je rozpulte.
Banány oloupejte a rozkrojte
podélně napůl. oložte na talířky
vždy obě půlky banánu a mezi
ně dejte 3 kopečky zmrzliny.

3. nanas očistěte, nakrájejte
na kousky a dejte kolem
banánů i s omytými čerstvými
malinami. Zmrzlinu shora
polijte čokoládovou polevou,
kopečky můžete ještě ozdobit
rozdrobeným lyo lizovaným
ovocem a nahoru pokla te
třešně.
4. Nakonec vše ozdobte praženými
ořechy a můžete dle fantazie
přidat deštníčky nebo jiná letní
napichovátka pro radost.
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Pro děti

SE ZDRAVOU

Malí kuchtíci
V SOUTĚŽI FINÁLE ZDRAVÉ 5
OPĚT UKÁZALI, CO UMĚJÍ
Domácí čočková tortilla, vlastnoručně vyrobený pampeliškový sirup
či med, zdravé bonbony nebo duhová limonáda, to jsou jenom
některé z receptů zdravých svačinek, které připravili malí kuchtíci, aby
zabodovali v devátém ročníku soutě e Finále Zdravé 5. Někteří se
svými kulinářskými výtvory také rozhodli poděkovat zdravotníkům či
zpříjemnit den seniorům. Na vítězné týmy čekala odměna v podobě
kuchařského kurzu. Celkem se letos do soutě e zapojilo přes
250 týmů. Novinkou byla soutě ní kategorie Rodiče s dětmi .
Týmy malých i větších kuchtíků z mateřských školek, základních škol
včetně speciálních ZŠ , dětských domovů i neziskových zařízení letos
změřily síly v přípravě nejoriginálnější zdravé svačinky s ovocem
nebo zeleninou. Kuchařské klání se opět uskutečnilo na dálku, to ale
neubralo na elánu kuchtíkům, kteří si přípravou vyplnili dlouhé chvíle,
procvičili si zásady zdravého stravování a kreativitu. Děti se nebály
pou ít netradiční suroviny, pojmout celý recept kreativně, originálně,
vyvá eně, a ještě to celé doplnit krásnými kostýmy i stolováním.
Jako poděkování darovaly některé týmy své svačinky do nemocnic
sestřičkám a zdravotníkům, kteří se v tě ké době starají o nemocné.
Velmi nás potěšilo, jak děti v této situaci přemýšlí. Některé se
rozhodly svými kulinářskými výtvory potěšit druhé a zpříjemnily tak
den seniorům či sestřičkám v nemocnicích. A o to víc, e některé
z těchto týmů byly z dětských domovů a tyto děti samotné to nemají
v ivotech snadné, popisuje Alena Paldusová, mana erka projektu.

Vítězné týmy

Z JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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MŠ – Mateřská škola Lanškroun / Motýlci ze školky
ZŠ 1.–2. třída – ZŠ ďárná / Slaďouši
ZŠ 3.–5. třída – ZŠ Racková / Avokádky
ZŠ 2. stupeň – ZŠ U aldy / Fit alďáci
Dětská zařízení – DD Cheb / Tygři
Rodiče s dětmi dle veřejného hlasování –
Adriana Trešlová a její Trešltým
Rodiče s dětmi dle odborné poroty –
Miroslav Večeřa a jeho tým Tros Véčos

dravá je vzdělávací
rogram ada ního
ondu Albert o s rávném
stravování dětí. íce na
.zdrava .cz

Rady

ŘEZNÍKA

RADY ŘEZNÍKA

Jak na

grilování ryb?

A jsou zde dal í hity na gril a okra ování rubriky ady ezníka, kde vám do oru ujeme, jak s rávně i ravit
maso, abyste dosáhli co nejle ího v sledku. rilování ryb, stejně jako jejich jiná í rava je o í ek i ro
mnohé zku ené kucha e. aždá ryba je jiná a ne každá se hodí ímo na gril. Ale vy už te budete e ert
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RADY ŘEZNÍKA

Jak udržíte ryby

CO NEJDÉLE ČERSTVÉ
Ryby nakupujte nejlépe na konci
celého nákupu.
Domů ryby přepravte ideálně
v chladicí tašce.
Skladujte je ve spodní části
chladničky při teplotě 0–4 °C.
Pokud se nechystáte ryby
marinovat nebo zmrazit, je vhodné
je zpracovat do 2 dnů.

Grilování ryb

ŘEZNÍK RADÍ

1. Rybu nemusíte zbavovat ploutví, hlavy
a ků e, to mů ete udělat, a kdy jsou
hotové na talíři.
2. Kořeňte a ochucujte s mírou, aby se
nepřehlušila jedinečná chu a vůně rybího
masa. Intenzivní vůni rybiny mů ete
utlumit citronem.
3. Čistý rošt lehce potřete ubrouskem
namočeným v oleji, aby se maso
nepřichytilo. Ryby v dy dávejte na havý
rošt.
4. Samotná příprava vám zabere jen několik
minut z ka dé strany. Neměli byste

je vystavovat přímému ohni, ale ani
intenzivnímu kouři.
5. ril rozpalte alespoň 15 minut předtím,
ne začnete grilovat. Při grilování letů
se dr te následujícího pravidla: tlouš ka
1 cm 3–5 minut, 2 cm 6–10 minut
atd. Pokud grilujete rybu v celku, je
nejlepší ji připravovat na nepřímém áru
na kraji roštu. Podle velikosti a tlouš ky
to trvá 15–30 minut. Nesna te se maso
sundat z roštu násilím, počkejte, jakmile
bude hotové, pustí se roštu samo.
Před podáváním nechte rybu 5 minut
odpočinout.

Očistěte

RYBU JAKO ŠÉFKUCHAŘ

1. Aby ryba tolik neklouzala, nejdříve ji
očistěte pod vodou.
2. Rybu pevně dr te, nů natočte a šupiny
jakoby škrábáním tupou stranou no e
odstraňte. Počítejte s tím, e je třeba
pracovat na omyvatelném podkladu,
proto e šupiny budou padat okolo.
3. Vrchní část ků e ryby z obou stran
několikrát nařízněte, aby se sůl, bylinky
i olej dostaly lépe do chuti masa.

4. Ochu te solí a pepřem, zvenku i do břišní
dutiny.
5. Potřete olivovým olejem a do břišní dutiny
vlo te citrony nakrájené na plátky
a větvičky rozmarýnu či jiné čerstvé
bylinky podle chuti. Ryby sva te
potravinářským provázkem, aby vnitřní
bylinková výplň zůstala během grilování
uvnitř ryby.

2. 3.
Jak poznat

ČERSTVOU RYBU

Vyznáte se především podle aber
a očí. ábry by měly mít tmavě
červenou barvu bez slizu a pěny. Oči
nesmí být zakalené, mají být vypouklé
a měly by mít ohraničené zornice.

4. 5.
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RADY ŘEZNÍKA

Treska tmavá
TMAVÁ TRESKA
V PAPILOTĚ

s letní zeleninou
SUROVINY:
4 lety tresky tmavé
z Rybího trhu Albert
sůl
pepř
250 g cherry rajčat
500 g cukety
180 g černých oliv
1 l ička sušeného oregana
2 snítky čerstvé petr ele
1 bageta

POSTUP:
1. Tresku omyjte a osušte papírovou
utěrkou, poté osolte a opepřete.
2. Připravte si 4 archy pečicího
papíru cca 35 35 cm. Do středu
ka dého pak rozlo te omytá rajčata,
cuketu nakrájenou na kostičky
a olivy. Osolte, opepřete a posypte
oreganem a nasekanými lístky
petr ele. Na zeleninu polo te lety
tresky a důkladně pečicí papír slo te
do balíčku. Ten poté zabalte ještě do
alobalu.
3. Polo te na rozpálený grilovací rošt
a grilujte zavřené po dobu 15 minut.
rilované balíčky pak podávejte
s bagetou.
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4

porce

30
min

Má zasyrova šedočervené maso,
které bledne a po tepelné pravě, je
aromatické a pevné. Chu vynikne při
sma ení, ale mů ete z něj připravit
závitky, rybí guláš či špízy. Pokud chcete
tresku grilovat, raději ji zabalte do
papiloty, samotný let bez ků e není
vhodný na grilování, maso je křehké
a rozpadá se.

RADY ŘEZNÍKA

Tuňák
Samo o sobě je maso tuňáka plné chutí,
proto jej stačí jen osolit, opepřit, potřít
olejem, ovonět bylinkami nebo obalit
v sezamových semínkách. Navíc není cítit
rybinou a nemá téměř kosti.
Dokonalý grilovaný tuňákový steak by měl
zůstat uvnitř rů ový a červený, téměř
syrový. Proto ho grilujte velmi krátce,
ideálně vyšší plátky. Před přípravou
jej nechte natemperovat při pokojové
teplotě, aby zůstal š avnatý.

Bylo to nejlepší, co jsem kdy
ochutnal, rybu dám si...

GRILOVANÉ STEAKY
Z TUŇÁKA

v sezamové krustě
4

porce

30
min

SUROVINY:
800 g steaků červeného
tuňáka z Rybího trhu
Albert
sůl
pepř
30 ml olivového oleje
20 g černých
sezamových semínek
20 g bílých sezamových

semínek
15 ml sezamového oleje
3 cm zázvoru
2 strou ky česneku
20 ml s jové omáčky
20 ml vody
10 g třtinového cukru
1 chilli paprička
limety
2 kusy pak choi

POSTUP:
1. Tuňáka nechte před přípravou 2–3 hodiny
při pokojové teplotě natemperovat. Poté
ho osolte, opepřete a potřete olivovým
olejem. Smíchejte bílá a černá sezamová
semínka a ve směsi obalte okraje steaků.
2. Na rozpáleném grilu zprudka krátce
opečte. Opékejte ma imálně 2 minuty
z obou stran a dejte stranou.
3. V rendlíku orestujte na rozpáleném
sezamovém oleji oloupaný, nastrouhaný
zázvor s oloupaným, prolisovaným
česnekem, přilijte s jovou omáčku, vodu,

přisypte cukr a najemno nakrájenou chilli
papričku. Krátce povařte a poté dochu te
limetovou š ávou.
4. Pak choi podélně rozpulte. V hrnci přiveďte
k varu vodu a 2 minuty v ní pak choi
blanšírujte. Vyjměte, ponořte do ledové
vody, poté důkladně osušte. Z obou stran
krátce ogrilujte.
4. Přendejte řeznou stranou nahoru na
servírovací talíř, zalijte připravenou
zálivkou, tak aby se dostala mezi lístky
salátu, a podávejte s tuňákem.
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RADY ŘEZNÍKA

MOŘSKÝ VLK NA GRILU

s rozmarýnovými bramborami
a holandskou omáčkou
4

porce

SUROVINY:
800 g brambor typu B
sůl
pepř
40 ml olivového oleje
250 g másla
6 snítek čerstvého rozmarýnu
3 vejce
3 bio citrony
1 l ička dijonské hořčice
1 l íce vody
4 mořští vlci z Rybího trhu Albert

30
min

BEZ
lepku

POSTUP:
1. Brambory omyjte, osušte a polo te na
alobal. Osolte, opepřete a pokapejte
20 ml olivového oleje. Poklaďte 50 g másla
na plátky a přidejte 2 snítky rozmarýnu.
Důkladně zabalte a pečte na grilu podle
velikosti brambor 30–40 minut.
2. Zbylé máslo rozpus te v rendlíku a odlo te
stranou. Na mírném ohni ve vodní lázni
vyšlehejte loutky, citronovou š ávu
z citronu, dijonskou hořčici, vodu, špetku
soli a pepře do zhoustnutí. Poté odstavte,
pokračujte ve šlehání a zároveň tenkým
pramínkem přilévejte rozpuštěné máslo,
dokud omáčka nezesvětlá a nezhoustne.

3. Ryby očistěte a šupiny oškrábejte no em.
Vrchní část ků e z obou stran několikrát
nařízněte. Vetřete sůl a pepř, zvenku
i do břišní dutiny. Potřete zbylým olivovým
olejem, do břišní dutiny vlo te zbylé
omyté citrony nakrájené na plátky a snítky
rozmarýnu. Ryby ova te potravinářským
provázkem.
4. Polo te na rozpálenou grilovací mří ku
a grilujte podle velikosti ryb 5–10 minut
z obou stran.
5. Podávejte s rozmarýnovými bramborami
přelité holandskou omáčkou.

... rybu dám si, to jsem si
vždycky přál.

Mořský vlk
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Mořského vlka poznáte podle černé skvrny
na ábrách, rozdělené hřbetní ploutve
s ostny v přední části a lesklé stříbřité ků e
s drobnými šupinami.
Má bílé pevné maso s jemnou chutí, málo
kostí i kalorií. Výborný je jak na grilu, tak
třeba upečený v solné krustě nebo pečený
ve vývaru s kapkou bílého vína.

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

Prázdninové
luštění,

Jak se zapojit?
Vylu těte kří ovku z letního dvojčísla a tajenku
za lete do
na adresu redakce Albert
magazínu Podkovářská , Praha ,
Nebo tajenku vyplňte na ebu
albert cz
tajenka přímo do formuláře Výherce kří ovky
z čísla
Anastázie Dvořáková, Brno

Křížovka
NÁS BAVÍ

Informace o zpracování osobních dajů společností Albert Česká republika, s r o , naleznete v Podmínkách zpracování osobních dajů uveřejněných na

albert cz

U VODY LEŽENÍ

a átek rázdnin v nás vyvolává
mraven í tě ení na zážitky, které
nás ekají. žijte si ohodu s nov m
Albert magazínem a za s rávně
vy lněnou tajenku m žete vyhrát
dárkovou kartu v hodnotě
na náku v síti rodejen Albert.
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Stojí za to

JÍST LÉPE

StÍSojíT zLaÉPtEo
J

Hurá
do plavek

ANEB
TIPY NA LETNÍ SNÍDANI, OBĚD, VEČEŘI
I MLSÁNÍ S NIŽŠÍM POČTEM KALORIÍ
ole ně s v živov m oradcem jsme
sestavili jídelní ek, kter má omezen
o et kalorií a m žete si ho do át,
i když se snažíte o dokonalou ostavu
na letní kou ali tě.

Snídaně

CUKETOVÁ
HNÍZDA 19 kcal

s vejcem
4

porce

20
min

BEZ

laktózy

SUROVINY:
4 cukety
4 vejce
sůl, pepř
1 l ička chilli vloček
1 hrst čerstvé petr elky

POSTUP:
1. Omyté cukety pomocí
spiralizéru nakrouhejte
na nudličky.
2. Plech vylo te pečicím
papírem. Nudle na
něm uspořádejte
do menších hnízd,
doprostřed udělejte
důlek a vklepněte do něj
vejce. Osolte, opepřete
a zapečte v troubě
předehřáté na 200 C asi
10 minut.
3. otová cuketová hnízda
posypte chilli vločkami
a ozdobte čerstvou
petr elkou.
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1

e

1 porc

STOJÍ ZA TO
JÍST LÉPE

al

6518porckec

KAKAOVÝ MUGCAKE

aneb snídaně do hrníčku
2×

250 ml

30
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
120 g mandlové mouky
4 l íce nepra eného kakaa
6 g kypřicího prášku do pečiva
4 vejce
4 l íce javorového sirupu
10 g másla
2 l íce tvarohu
50 g čerstvých ostru in
50 g čerstvých malin
1 kostička hořké čokolády

POSTUP:
1. V míse metličkou smíchejte
mouku, kakao, kypřicí prášek,
vejce, sirup a rozpuštěné máslo.
Těsto nalijte do hrníčků, které
mohou jít do trouby. Pečte
10 minut v troubě předehřáté
na 180 C.
2. Ozdobte tvarohem, ostru inami,
malinami a nastrouhanou
čokoládou.
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STOJÍ ZA TO
JÍST LÉPE

al
629porckce

Salát na oběd

1

ŘECKÝ
SALÁT

s lilkem
a piniovými
oříšky
2

porce

64

30
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
1 lilek
sůl
4 l íce bílého vinného octa
2 l íce olivového oleje
pepř
1 l ička medu
250 g keříkových rajčat
okurky
1 hrst čerstvé petr elky
1 hrst čerstvé máty
100 g balkánského sýra
červené cibule
80 g piniových ořechů

POSTUP:
1. Omytý lilek nakrájejte na kolečka. Osolte z obou
stran a nechte 10 minut odle et. Pak papírovým
ubrouskem osušte od přebytečné vody. Opečte
na rozpáleném grilu z obou stran 2 minuty
dozlatova a dejte stranou.
2. Ocet v misce promíchejte s olejem, solí, pepřem
a medem.
3. Omytá rajčata a okurku nakrájejte na kostičky.
Promíchejte s připraveným lilkem, petr elkou
a mátou. Nakonec prolijte zálivkou.
4. Servírujte salát posypaný balkánským sýrem
nakrájeným na kostičky, oloupanou cibulí
nakrájenou na krou ky a piniovými oříšky.

STOJÍ ZA TO
JÍST LÉPE
l

PLNĚNÁ
RAJČATA

2911pokrccea

quinoovým
salátem
4

porce

30
min

VEGET

SUROVINY:
350 ml vody
1 kostka zeleninového bujónu
100 g quinoy
4 rajčata
125 g mozzarelly
80 g černých oliv bez pecky
2 l íce olivového oleje
2 l íce jablečného octa
1 l ička sušené bazalky
sůl, pepř
1 snítka čerstvé petr elky

POSTUP:
1. Do vody rozdrobte bujón
a vařte v ní uinou
20 minut doměkka. Pak
sceďte přebytečnou vodu
a nechte ji vychladnout.
2. Rajčatům odřízněte vršky,
opatrně l ící vydlabte du inu
a tu pokrájejte najemno.
3. Mozzarellu nakrájejte na
kostičky, olivy rozpulte

a vsypte do mísy. Promíchejte
s uinoou, du inou z rajčat,
olivovým olejem, octem
a bazalkou. Podle chuti osolte
a opepřete.
4. Směsí plňte vydlabaná
rajčata, ozdobte je čerstvou
petr elkou a servírujte spolu
s kloboučky rajčat.

Lehká večeře
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STOJÍ ZA TO
JÍST LÉPE

Pro dlouhé
letní večery
Pokud nemáte odšťavňovač, třešně
rozmixujte se 100 ml vody a poté
přepasírujte přes cedník.

TŘEŠŇOVÉ PROSECCO

s tymiánem
3×

200 ml

10
min

VEGAN

SUROVINY:
250 g třešní
500 ml prosecca
3 snítky čerstvého tymiánu
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l

1612pokrccea

POSTUP:
1. Třešně omyjte, vypeckujte
a odš avte. Š ávu vlijte do
připravených skleniček
a dolijte vychlazeným
proseccem.
2. Servírujte ve sklence na
stopce se snítkou čerstvého
tymiánu, který dodá aroma
a vypadá efektně.

STOJÍ ZA TO
JÍST LÉPE

Dezert

al
1414pokrcce

Malinovojogurtové
MINIKOŠÍČKY
12

porcí

30
min

240

min
chlazení

SUROVINY:
100 g jemných ovesných vloček
50 g kokosové mouky
4 l íce medu
50 g másla
6 plátků elatiny
200 g mra eného lesního ovoce
250 g tvarohu
40 g moučkového cukru
80 g čerstvých malin
1 snítka máty

POSTUP:
1. Vločky v mi éru rozmi ujte na moučku.
Přesypte do mísy a promíchejte
s kokosovou moukou, medem
a rozpuštěným máslem. Směsí vyplňte
dno připravených papírových košíčků
a vlo te je do formy na mu ny.
2. elatinu namočte ve vodě a nechte
10 minut nabobtnat.
3. Mra ené lesní plody v kastrolku rozvařte
a dejte stranou.
4. Z elatiny vymačkejte všechnu
přebytečnou vodu a přidejte k ještě
horkým lesním plodům. Jakmile se
rozpustí, směs promíchejte s tvarohem
a cukrem.
5. otovou směs nalijte do připravených
košíčků a dejte do lednice na 4 hodiny
ztuhnout.
6. Servírujte ozdobené čerstvými malinami
a lístky máty.
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STOJÍ ZA TO
JÍST LÉPE

Beauty tipy
pro vaši pleť

OKURKOVÁ
MASKA

s tvarohem
200
g

10
min

SUROVINY:
½ salátové okurky NP Bio
100 g tvarohu
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POSTUP:
1. Dobře omytou okurku nastrouhejte na struhadle
najemno a vymačkejte z ní přebytečnou vodu.
2. Přendejte do misky a promíchejte s tvarohem.
3. Kávovou l ičkou opatrně naneste na čistou ple
obličeje a nechte 15 minut působit. Pak masku
smyjte vodou.

Okurková maska je výživná
bomba pro pokožku celého těla.
Díky vysoce hydratujícím
a zklidňujícím účinkům pomůže
i po opalování na slunci!

STOJÍ ZA TO
JÍST LÉPE

MERUŇKOVOMEDOVÝ
ZÁBAL

pro mladistvý rozkvět
180
g

Vyživuje, vyhlazuje a zjemňuje.
Pokud máte citlivou pleť,
vyn chte ze surovin skořici.

10
min

SUROVINY:
100 g meruněk
1 vejce
2 l ičky medu
1 špetka skořice

POSTUP:
1. Meruňky rozmi ujte v mi éru spolu s vejcem,
medem a skořicí najemno.
2. Přendejte do misky, opatrně naneste štětcem
na čistou ple obličeje a nechte 10 minut
působit. Pak zábal smyjte vodou.
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10 tipů na letní jídelníček

STOJÍ ZA TO
JÍST LÉPE

OD NUTRIČNÍ SPECIALISTKY

a vyladění ostavy do lavek už moc asu nezb vá, a tak jsou tu
horké ti y od nutri ní s ecialistky abriely ádrové, která ro vás
i ravuje každ měsíc v živové in ormace do Albert magazínu.

·
·
·
·
·

·
·
·

Ideální je zařazení pitné vody, kterou
ochutíte bylinkami nebo čerstvým ovocem.
Na co dát pozor: minerální vody, které
obsahují velké mno ství soli, sladké nápoje
a alkohol.

Pro štíhlou linii je vhodné zařadit
bobulovité ovoce – maliny, borůvky,
rybíz, jahody, angrešt. Obsahují malé
mno ství sacharidů a velkou porci
vitaminů a minerálů.

Ryby

·

Ovoce

Sna te se vybírat lokální produkty.
Při pravě hmotnosti jsou vhodné
všechny druhy listových salátů, ale
uděláte dobře, kdy přidáte okurky,
rajčata, fazolové lusky, brokolici či
květák. V zelenině se meze nekladou
a rozhodně při její konzumaci na
váze nepřiberete.

Pokud ryby nejíte, zařaďte do jídelníčku lněný olej,
který vám omega-3 mastné kyseliny doplní.

Zelenina

Kefír, podmáslí, acido lní mléko –
obsahují zdraví prospěšné bakterie,
které pozitivně ovlivňují střevní
mikrobiom. Střeva jsou často
označována jako náš druhý mozek.
Jejich dobrý stav ovlivňuje i proces
hubnutí.
Pozor na tučné jogurty: jsou sice
lahodné, proto e tuk je nositelem chuti,
ale do redukčního jídelníčku nepatří.

·
·

Výběr tuků je při hubnutí velmi důle itý.
Měli byste vybírat tuky rostlinné, které
neobsahují nasycené mastné kyseliny. Na
teplou kuchyni třeba řepkový a na studenou
olivový olej. Obsahují vyvá ený poměr
omega-3 a omega-6 mastných kyselin.
Vyhýbejte se uzeninám typu salámů, klobás,
párků, špekáčků, ale i tučnému vepřovému
masu. Pozor také na mletá masa, která
mohou obsahovat i více ne 50 tuku.

Celozrnné
výrobky

Pozor na melouny: obsahují
spoustu vody, co je důle ité, ale
zároveň hodně sacharidů. Proto si je
dopřávejte v rozumném mno ství.

·

V dy vybírejte ryby čerstvé a alespoň jednou
týdně ryby mořské. Velmi zdravou rybou je
losos. Obsahuje velké mno ství zdravých
tuků – omega-3 mastných kyselin, které
pozitivně ovlivňují kardiovaskulární systém.
Navíc v mořských rybách najdete plnohodnotné
bílkoviny, j d, vitamin D a celou řadu dalších
prospěšných látek.

Zdravé
tuky

Ani s ovocem by se to nemělo
přehánět, proto se sna te
nepřekročit porci 300 g denně.

·
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Pitný režim

·

·

Zakysané
mléčné
výrobky
Pohyb

Důle itým krokem, který jde ruku v ruce se
stravováním, je pohyb. Ideální bude, kdy si
z pravidelného pohybu uděláte rituál.
Nemusíte se potit hodiny v posilovně, kdy je
venku krásně nebo se vám zkrátka nechce.
Ka dý krok se toti také počítá Přirozeným
pohybem je pro nás chůze. Ta by ovšem měla
být svi ná a měli byste se při ní zadýchat

·

Bylinky
·
·

Spánek
Dostatečný spánek se výrazně
podílí na hmotnosti. Sna te
se mít pravidelný spánkový
re im. Kdy půjdete včas spát,
nebudete mít čas na případné
noční mlsání.
Ideální doba spánku je
7–8 hodin.

·
·

Zařazením celozrnných výrobků
do jídelníčku neprohloupíte. Jsou
výborným zdrojem vitaminů
skupiny B a vlákniny. Ta má při
hubnutí velký význam. Upravuje
trávení a budete mít pocit zasycení.
Celozrnné pečivo musí obsahovat
více ne 80 celozrnné mouky.
Bývá většinou hutnější a není tak
nadýchané.
Jsou zdrojem vitaminů a minerálů.
Jejich zařazením do jídelníčku získají
vaše jídla plně jiný rozměr.
Pou itím bylinek mů ete sní it
příjem kuchyňské soli. V posledních
letech spotřeba soli stoupá a je
vhodné tento vzestup zastavit.
Při velkém příjmu soli dochází
k zadr ování vody v těle. Sní ení
příjmu soli mů e přispět
k redukci tělesné hmotnosti.

VYBER SI
A MŮŽEŠ JÍ(S)T

E X K L U Z I V N Ě

U

N Á S

Ochutnávka

Ricotta

Ochutnávka

Sýry

nazpůsob
italský

– tradiční ricotta
obsahuje asi 13 tuku. Svou
konzistencí a chutí připomíná
sýr cottage, ale je jemnější
a hladká. Vyrábí se ze syrovátky,
která vzniká při výrobě jiných
sýrů. Syrovátka se následně
převaří, přecedí a ze zbytku je
pak pravá ricotta. Její původ je
dohledatelný a ke starověkým
ímanům. V Itálii je velice
oblíbenou surovinou a vyu ívá
se hlavně ve slané kuchyni.
Například jako náplň do těstovin
či na pizzu. Ovšem je skvělá i do
dezertů díky své nasládlé chuti.
Typickým dezertem jsou sicilské
cannoli, které díky našemu
receptu mů ete připravit i u vás
v kuchyni.

NEBOJTE SE JE
VYZKOUŠET

icotta, mascar one už jste o nich
ur itě sly eli a talové si bez nich
va ení nedovedou edstavit. smělte
se a vyzkou ejte i vy kouzlo lahodn ch
italsk ch erstv ch s r a jejich využití
na sladké i slané rece ty.

Čerstvý sýr
Česká chuť
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– hrdina mezi sýry, který zvládne
uspokojit chu ové pohárky
všech členů rodiny. Je to chutná
alternativa k typickým italským
čerstvým sýrům. Vyzkoušeli
jsme za vás, e mů ete v našich
receptech ricottu i mascarpone
nahradit právě Čerstvým
sýrem a výsledek bude stejně
chutný. Čerstvý sýr Česká chu
je vyroben výhradně českými
dodavateli z českých surovin
a zachovává si svou jemnou
a poctivou chu .

Nebojte se nahradit ricottu
nebo mascarpone trochu lehčí
variantou z Albertu,
Čerstvým sýrem
Česká chuť.

OCHUTNÁVKA

Mascarpone

– na rozdíl od ricotty obsahuje
mascarpone kolem 50 tuku.
Je to hedvábně jemný sýr,
plný lahodné chuti. Nejčastější
pou ití najde ve sladké kuchyni,
především jako základ krémů
do dortů. Vůbec nejznámější
pou ití mascarpone je výroba
tradičního tiramisu. Kromě
sladké kuchyně se ale stejně
hodí i do té slané. Přinášíme
vám recept na výbornou italskou
omáčku na těstoviny, kterou si
zamiluje celá vaše rodina

A je to
Je tu další postup
krok za krokem,
který mů ete projít
jednoduše díky
názornému videu.
Bo ské tiramisu
jako z pravé italské
restaurace tak
zvládnete, i pokud
jste v přípravě
dezertů začátečník.
JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

Fotogra e Tomá Babinec, Lucie Čermáková
Foodstyling Zuzana Štěpničková
Foodstyling te t Adéla Srbová
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OCHUTNÁVKA

RYCHLÉ FUSILLI

s č o ou
omáčkou
s m sc pone
4

porce
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SUROVINY:
1 červená cibule
4 strou ky česneku
1 l íce olivového oleje
800 g loupaných rajčat
140 g rajčatového pyré
2 l ičky soli

1 l íce balsamikového octa
500 g těstovin fusilli
250 g baby špenátu
3 hrsti čerstvé bazalky
40 g másla
250 g mascarpone

25
min

VEGET

POSTUP:
1. Očištěnou cibuli nakrájejte nadrobno a s prolisovaným česnekem
restujte v pánvi na rozehřátém oleji. Přidejte rajčata, pyré, sůl,
balsamiko a vařte 5 minut.
2. Těstoviny uvařte ve vroucí osolené vodě dle návodu na obalu.
3. Do omáčky vmíchejte špenát, pokrájenou bazalku, máslo a mascarpone.
4. Vše dobře promíchejte i s těstovinami a ihned podávejte.

OCHUTNÁVKA

RICOTTOVÉ GNOCCHI

s cuke ou

SUROVINY:
425 g ricotty
3 vejce
115 g hladké mouky
30 g parmazánu
l ičky soli
pepř
1 hrst čerstvého tymiánu
1 cuketa
1 strou ek česneku
2 l íce olivového oleje
1 bio citron

l nk m

4

porce

30
min

VEGET

POSTUP:
1. Ricottu vyklopte do cedníku opatřeného plátýnkem
nebo kuchyňskými utěrkami. Vršek ricotty také
překryjte plátýnkem a dobře vymačkejte všechnu
syrovátku. Ricottu přendejte do mísy. Přidejte loutky
oddělené od bílků a vše dobře promíchejte.
2. Přisypte hladkou mouku, nastrouhaný parmazán,
sůl, pepř, nasekaný tymián a vše spolu promíchejte.
Pokud se vám bude zdát těsto příliš lepivé, mů ete
přisypat trochu mouky navíc.

3. Těsto na gnocchi rozdělte na 8 stejných porcí. Ty
vyválejte na válečky o průměru 1 cm. Nakrájejte je
na 1 cm široké kousky. Pak vezměte vidličku a hroty
popotáhněte ka dý kousek po pracovní ploše, aby
vám vznikl typický tvar pro gnocchi. Přendejte je na
plech a připravte cuketu.
4. Cuketu omyjte, rozkrojte napůl a nakrájejte na tenká
půlkolečka. Přendejte do misky, vmíchejte prolisovaný
česnek, ochu te solí a pepřem. Na pánvi rozpalte
1 l íci olivového oleje a cuketu orestujte.
5. nocchi uvařte v osolené vroucí vodě. e jsou hotové,
poznáte, kdy vyplavou na hladinu. Postupně je
vyndejte děrovanou naběračkou z vody a přidejte
k cuketě. Opatrně promíchejte.
6. Servírujte pokapané olivovým olejem
a s nastrouhanou kůrou z dobře omytého citronu.

Víte, jak číst italský název této
speciality? Jediná správná
výslovnost je „ňoki“!
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OCHUTNÁVKA

SLADKÉ CANNOLI

s co ou

SUROVINY:
500 g hladké mouky
1 l ička holandského kakaa
sůl
1 l ička mleté skořice
1 l ička instantní kávy
160 g cukru moučky
100 g vepřového sádla
3 vejce
50 ml vinného octa
50 ml sladkého bílého
dezertního vína
500 g ricotty
200 g hořké čokolády 70
700 ml řepkového oleje
100 g nesolených pistácií
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20

kusů

80
min

+60

min
odležení

POSTUP:
1. V míse metličkou smíchejte mouku, kakao, sůl,
skořici, kávu a 60 g cukru. Pak přidejte 60 g sádla
a 1 vejce. Těsto hně te. V jiné misce smíchejte
vinný ocet a víno. Mokrou směs po částech
přilévejte k moučné směsi.
2. ně te dalších asi 5 minut na pracovní desce
v elastické, pevné těsto, a bude hezky hladké
a pru né. Těsto zabalte do potravinářské f lie
a dejte na 1 hodinu odle et do lednice.
3. Ricottu vyklopte do misky a l ící z ní vytlačte
vodu. Tu slijte a k ricottě vmíchejte zbylý cukr.
Čokoládu nasekejte na malé kousky, opatrně ji
vmíchejte do připraveného krému a odlo te do
lednice.
4. Z těsta vyválejte placku o tlouš ce 1 mm.
K vykrojení pou ijte vykrajovátko nebo kulatou
misku o průměru 10 cm, abyste vykrojili 20 kusů.

5. Vykrájené placičky propíchněte vidličkou, obtočte
kolem kovových formiček na kremrole a konec
pevně přitiskněte tak, aby se těsto spojilo.
Překryjte konce přes sebe a v místě spojení
stlačte.
6. Do hrnce vlijte řepkový olej a zahřejte ho na
fritovací teplotu. Po jednom kousku sma te
cannoli dozlatova. Vyndejte je na talíř opatřený
kuchyňskou utěrkou, která absorbuje přebytečný
tuk. Nechte vychladnout a pak sundejte
z formiček.
7. Připravený krém přendejte do cukrářského
pytlíku, odstřihněte špičku a naplňte cannoli v dy
z obou stran.
8. Pistácie vyloupejte a nadr te na malé kousky.
Špičky cannoli dozdobte drcenými pistáciemi.
Podávejte posypané moučkovým cukrem.

OCHUTNÁVKA

Říká se, že typickou
italskou specialitu
cannelloni vymyslel
Nica Federico, italský
kuchař z Neape.
Zkuste si tuto netradiční
pastu z lasagní ve tvaru
trubiček připravit doma.

CANNELLONI

s co ou
pená em
4

porce

70
min

VEGET

SUROVINY:
1 cibule
50 ml olivového oleje
4 strou ky česneku
125 ml bílého vína
800 g rajčatového pyré
1 l ička cukru krupice
750 g baby špenátu

500 g ricotty
2 vejce
1 hrst čerstvého
tymiánu
1 bio citron
120 g parmazánu
500 g lasagní

POSTUP:
1. Připravte rajčatovou omáčku. Očistěnou
cibuli nakrájenou na kostičky orestujte
v rendlíku na 1 l íci olivového oleje. Přidejte
prolisované strou ky česneku a restujte.
Přilijte víno a rajčatové pyré. Vše spolu
provařte 20 minut. Omáčku dejte stranou,
přidejte l ičku cukru a promi ujte tyčovým
mi érem.
2. Špenát propláchněte a dejte na rozehřátou
pánev zavadnout. Pak odstraňte
přebytečnou vodu a nechte vychladnout.
Špenát poté přelo te do mísy, přidejte
ricottu, vejce, tymián, kůru z dobře omytého
citronu a 60 g nastrouhaného parmazánu.
3. Ve vroucí osolené vodě povařte lasagne
5 minut. Opatrně je vyndejte a po jednom
plátku vyskládejte na plech potřený olejem.
Ka dý plátek ještě seshora potřete olejem,
aby se před plněním neslepily.
4. Plátky pak postupně odebírejte z plechu,
uprostřed je naplňte ricottovou směsí
a zarolujte.
5. Připravte si zapékací misku. Dovnitř vlijte
rajčatovou omáčku. Rolky s ricottou
nakrájejte na čtvrtiny.
6. Připravené rolky postavte do rajčatové
omáčky tak, aby mezi nimi bylo co nejméně
prostoru.
7. Po naplnění misky je posypte zbytkem
nastrouhaného parmazánu. Těstoviny
zapékejte v troubě předehřáté na 200 C po
dobu 15 minut.

4.

5.

6.

7.
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OCHUTNÁVKA

PEČENÉ
MERUŇKY

se s em
eská chu ʼ
8

kusů

78

45
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
4 meruňky
20 g másla
1 l íce medu
100 g Čerstvého sýra Česká chu
200 ml smetany ke šlehání 30
1 l ička vanilkového e traktu
40 g nesolených pistácií

POSTUP:
1. Meruňky omyjte, rozpulte a zbavte pecek. Máslo nakrájejte na
8 kostiček, ka dou kostičku dejte do jedné poloviny meruňky
a pokapejte medem.
2. Meruňky přelo te na plech vylo ený pečicím papírem a pečte
v troubě předehřáté na 180 C cca 20–25 minut doměkka.
Mezitím v míse metličkami ušlehejte čerstvý sýr, šlehačku
a vanilkový e trakt na hladký krém.
3. Meruňky nechte vychladnout 10 minut a pak je naplňte
připraveným krémem.
4. Pistácie vyloupejte a nasekejte. Dozdobte jimi meruňky, lehce
pokapejte medem a podávejte.

OCHUTNÁVKA

Místo amaretta můžete
použít i mandlový likér.

TIRAMISU
1

tiramisu

30
min

+120

min
odležení

SUROVINY:
1 espresso lungo
50 ml amaretta
50 ml vody
250 g dlouhých piškotů
5 vajec

VEGET

100 g cukru krupice
500 g mascarpone
2 l ičky vanilkového
e traktu
2 l íce holandského kakaa

POSTUP:
1. Udělejte espresso a připravte kávovou lázeň.
Vychladlou kávu, amaretto a vodu vlijte do širší
misky. Namáčejte v ní piškoty z obou stran
a vyskládejte je na dno nádoby na tiramisu či
zapékací mísy o rozměru 30 21 5 cm.
2. Pomocí šlehače nebo kuchyňského robotu vyšlehejte
loutky s cukrem do pěny. Ve vedlejší míse našlehejte
pouze 3 bílky do jemného sněhu. Ke loutkům ručně
metličkou vmíchejte mascarpone s vanilkou a nakonec
opatrně vmíchejte sníh.
3. otový krém naneste v asi 3cm vrstvě na piškoty. Na
krém poklaďte další vrstvu piškotů namočených v kávové
směsi a opět zakryjte krémem.
4. Zbylý krém naneste pomocí zastřihnutého cukrářského
sáčku po celé ploše tiramisu v podobě malých pusinek.
5. Dejte alespoň na 2 hodiny chladit do lednice
a před podáváním zasypte kakaem.
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PIZZA MARGHERITA
1 porce / 30 min 4 hod kynutí
SUROVINY:
Těsto
10 g čerstvého droždí
1 5 ml vlažné vody
1 2 lžičky cukru krupice
300 g hladké mouky
1 2 lžičky soli
3 lžíce olivového oleje
Rajčatová omáčka
1 2 cibule
1 2 mrkve

1 2 stonku řapíkatého celeru
100 g čerstvých rajčat
1 lžíce olivového oleje
100 g konzervovaných
loupaných rajčat
1 lžíce cukru krupice
1 2 lžička soli
15 g másla
1 a 1 2 hrsti čerstvé bazalky
250 g mozzarelly albani

POSTUP:
1. Do odměrky rozdrobte droždí,
zalijte ho 15 ml vlažné vody,
přidejte cukr a zamíchejte.
2. míse promíchejte 2 5 g mouky
se solí. ak přilijte olej a připravený
kvásek. něťte a postupně
přilévejte zbylou vodu, až vznikne
pevné těsto. Těsto přendejte na
pomoučený vál a hněťte, dokud
nepřestane lepit a nebude pružné.
3. Z těsta udělejte bochánek, přikryjte
ho utěrkou a nechte hodiny
kynout, až zdvojnásobí svůj objem.
4. Mezitím si připravte rajčatovou
omáčku. ibuli, mrkev, řapík
a rajčata omyjte, očistěte
a nakrájejte na kousky. Do hrnce
vlijte 1 lžíci oleje a rozpalte ho.

Na oleji orestujte zeleninu, přidejte
konzervovaná rajčata a duste
15 minut. ak omáčku rozmi ujte
tyčovým mi érem. Nakonec
ochuťte cukrem, solí a zjemněte
máslem a hrstí čerstvé bazalky.
5. Na pomoučeném válu vykynuté
těsto rozválejte a roztáhněte do
tenké kulaté placky. omocí válečku
přendejte placku na plech opatřený
pečicím papírem. olem dokola
nechte 1 cm šířky zvýšeného okraje.
6. izzu potřete rajčatovou omáčkou,
mozzarellu nakrájejte na plátky
a pokla te po celé placce.
7. ečte v troubě předehřáté na
2 0 10 minut.
8. Nakonec dozdobte čerstvou
bazalkou.

inzerce

K dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.
inzerce

inzerce

ALE V NOVÉM
K dostání ve vybraných prodejnách Albert

www.krahulik.cz

inzerce

K dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert

inzerce

inzerce

JEDNIČKA!
Vítěz nezávislého
testu dětských
šunek.

K dostání ve vybraných
prodejnách Albert.
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K dostání ve vybraných hypermarketech
a supermarketech Albert.

www.fwtandoori.cz

Základem povedeného
pečení je kvalitní mouka.

Domácí pizza
Ingredience na 2 pizzy
• 300 g vysokolepkové pizza mouky
• 21 g droždí
• 200 ml vlažné vody
• 4 lžíce olivového oleje
• špetka soli
• 1 mozzarella

Rajčatové sugo:
• 1 plechovka krájených rajčat
• 1 stroužek česneku
• špetka soli
• sušené oregano
K dokončení:
rukola, sušená šunka, čerstvá
bazalka, čerstvě mletý pepř

Postup: V míse promíchejte mouku se solí a droždím. Přilijte vodu a olej. Hnětačem nechte
pomalu zpracovávat hladké pružné těsto. Pokud bude třeba, lehce je ještě zpracujte rukou.
Pod fólií nechte těsto kynout 45–60 minut. Mělo by 2–3× zvětšit svůj objem.
Rajčatové sugo je základní jednoduchá rajčatová omáčka k potření pizzy. Připravíte ho
snadno, stačí rajčata, oregano a rozdrcený česnek vložit do kastrůlku a nechat rozvařit.
Jemně osolte, nechte odpařit přebytečnou vodu, a pokud bude třeba, můžete dohladka
rozmixovat tyčovým mixérem.
Těsto rozdělte na dva bochánky a předtvarujte je dokulata asi na průměr
10 cm. Troubu předehřejte na 210 °C a připravte si plech. Ten dejte
do trouby také rozpálit, alespoň na 10 minut před pečením.
Rukama vytvarujte co nejtenčí kulatou pizzu, potřete rajčatovým
základem a poklaďte kousky mozzarelly. Pečte asi 10 minut, okraje
trochu zezlátnou a pizza bude krásně upečená. Nakonec ozdobte trhanou
videorecept najdete tady
sušenou šunkou a rukolou.

www.babiccinavolba.cz

inzerce

Veggie dobroty
od Garden Gourmet, které
Ochutnejte

jsou tak dobré, že zmizí
téměř

beze stopy.

K
K dostání
dostání ve
ve vybraných
vybraných Albert
Albert hypermarketech
hypermarketech aa supermarketech.
supermarketech.

inzerce
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• Seznamte se s Maltesers, lahodnými
čokoládovými kuličkami s křupavým
středem, které odlehčí jakoukoliv
situaci. Maltesers jsou milovanou
cukrovinkou Britů již 85 let.
Nyní nastal čas přinést tento
úspěšný příběh i k nám, a to
v baleních po 37, 68 a 192,5 gramech.
• Lehká jemná chuť kuliček Maltesers
se dokonale hodí k okamžikům
sdílené radosti u Vás doma.
Skvěle doplní Vaše páteční večery
na pohovce, povídání s přáteli
o veselých zážitcích, ale také těžké
chvíle, kdy čelíte novým výzvám.
Posílení vztahů v okamžicích
společně prožívaného štěstí nebo
podpora jeden druhého v nesnázích
– k tomu všemu kuličky Maltesers
přispějí.
Výrobky jsou dostupné pouze
ve vybraných prodejnách Albert.

griluj s chutí!

www.thomy.cz

K dostání ve vybraných Albert
hypermarketech a supermarketech.

ežim na každý
ný r
den
Pit

VYVÁŽENOST MINERÁLŮ PRO VÁŠ ŽIVOT

VYZKOUŠEJ

CLASSIC

inzerce

ULTR A PR ÉMIOV Ý RUM
Ron Zacapa Centenario
je ultra-prémiový rum vyráběný
v Guatemale z panenského medu
cukrové třtiny, který v sobě snoubí
pečlivě vybrané rumy o stáří až 23 let.
Dozrává v nebeské výšce 2 333 metrů
nad mořem pro zpomalení zrání
s využitím metody solera.
Na každé láhvi najdete pletený proužek
nazývaný petate. Ten pochází z mayské
kultury a dodnes ho ručně pletou
potomci mayské civilizace.

pijsrozumem.cz
pijsrozumem.cz

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

let
spolu v Česku
Vyhrajte 50× zlatou minci
a dalších 500 cen
Zadejte kód z obalu na coca-cola.cz
Akce
Akce probíhá
probíhá 1.
1. 7.–19.
7.–19. 8.
8. 2021.
2021. Organizátoři
Organizátoři si
si vyhrazují
vyhrazují právo
právo
na
na změnu
změnu data
data trvání
trvání akce.
akce.
Více
Více informací
informací na
na coca-cola.cz.
coca-cola.cz.

Platí
Platí pro:
pro:
PLECH
PLECH 4
4 xx 0,33
0,33l,l, 6
6 xx 0,33
0,33ll
PET:
PET: 0,5
0,5l,l, 11l,l, 1,75
1,75l,l, 2
2 xx 1,75
1,75l,l, 4
4 xx 1,75
1,75ll
PLECH:
PLECH: 0,33
0,33ll

Platí
Platí ve
ve všech
všech hypermarketech
hypermarketech aa supermarketech
supermarketech Albert.
Albert.

Logo Coca-Cola, tvar lahve Coca-Cola a Coca-Cola dynamická vlna jsou registrované ochranné známky společnosti The Coca-Cola Company.
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inzerce
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Noblesní, skutečné,
sedminásobné

Od roku 2011 vinařství
získalo celkem
7x titul Šampion
Národní soutěže vín
Salonu vín ČR.

Naleznete ve vybraných
prodejnách Albert

ČAS
NA CIDER

r e s e r v a
g r a n
r e s e r v a
v a r i e t a l

-

Beﬆ  Chile

W W W . V I N I C O L A . C Z
naleznet
nalez nete vve
e vy
v ybra
bra n ýc h prode j n á c h A l be rt

Poctivé víno se silným
výrazem, na které jsme hrdí.

www.vinarstvibreclav.cz

naleznete ve vybraných prodejnách Albert
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kcal na
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Objev drink nové generace se 4 % alkoholu
a kapkou limetky nebo brusinky

NYNÍ ZA AKČNÍ CENY V HYPERMARKETECH ALBERT
Akce platí
platí od
od 30.
30. 6.
6. do
do 31.
31. 8.
8. 2021.
2021.
Akce

®
®

BEZ

SULFÁTŮ

S avokádovým
olejem
inzerce
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NYNÍ ZA
AKČNÍ CENY
ve vybraných
hypermarketech
Albert

CHRAŇTE SI ÚSTNÍ
DUTINU PŘED
BAKTERIÁLNÍM
PLAKEM

Akce platí na vybrané produkty v hypermarketech Albert od 30. 6. do 31. 8. 2021.

NOVÉ
SLOŽENÍ

2X VÍC

UMYJE
NÁDOBÍ,
NEŽ BYSTE ČEKALI*

NYNÍ ZA
AKČNÍ CENY

DLOUHOTRVAJÍCÍ

SVĚŽEST A HEBKOST
PRO VAŠE PRÁDLO

v hypermarketech
Albert

OVSKY VÝHODNÝ
*podle
*podle průzkumu
průzkumu na
na vzorku
vzorku 300
300 spotřebitelů
spotřebitelů vv České
České republice,
republice, říjen
říjen 2020
2020

Akce platí od 30. 6. do 31. 8. 2021.

inzerce
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SOUTĚŽ

bez okraje

NAKUPTE PRODUKTY ZNAČKY
,
NEBO
V MIN. HODNOTĚ 99,90 KČ
A ZÍSKEJTE MOŽNOST VYHRÁT V SOUTĚŽI!

s okrajem

Vyhrajte 1 ze 60
dárkových poukázek
do knihkupectví
KNIHY DOBROVSKÝ
v hodnotě 5 000 Kč!

Pro
Pro účast
účast vv soutěži
soutěži aa úplná
úplná pravidla
pravidla soutěže
soutěže navštivte
navštivte www.colgatepromo.cz.
www.colgatepromo.cz. Soutěž
Soutěž trvá
trvá od
od 1.
1. 7.
7. do
do 27.
27. 7.
7. 2021
2021 ve
ve všech
všech
hypermarketech
hypermarketech aa supermarketech
supermarketech Albert.
Albert. Organizuje
Organizuje COLGATE-PALMOLIVE
COLGATE-PALMOLIVE Česká
Česká republika
republika spol.
spol. ss r.o.
r.o.
inzerce
210520_COL_Albert_AB
210520_COL_Albert_AB magazin_vizual.indd
magazin_vizual.indd 11

>
Nakupte
Nakupte výrobky
výrobky
Purina
Purina za
za 199
199 Kč.
Kč.

01.06.2021
01.06.2021 15:44:52
15:44:52

>
Registrujte
Registrujte se
se ss účtenkou
účtenkou
eek.cz.
ek.cz.
e zz
na
na den-kocek.cz.
den-kocek.cz.

Vyhrajte
Vyhrajte kočičí
kočičí krmivo
krmivo
vv hodnotě
hodnotě 3000
3000 Kč.
Kč.

OMEZUJE TVORBU
ZUBNÍHO KAMENE

VYHRAJTE

ČISTÍ BEZ CHEMIE

OBSAHE
S VYSOKÝM
BÍLKOVI
H
ÝC
ŽIOČIŠN
AVAMI
T
O
R
 UP

KRMIVO

u
čku
kočk
ši ko
vaši
o va
pr
pro
00 KKčč
3000
otěě 30
dnot
hodn
v
v ho

1V0Ý 0×
HRA

Soutěž
Soutěž probíhá
probíhá 14.
14. 7.
7. do
do 17.
17. 8.
8. 2021
2021 na
na všech
všech supermarketech
supermarketech
aa hypermarketech
hypermarketech Albert.
Albert. Více
Více informací
informací aa pravidla
pravidla soutěže
soutěže najdete
najdete na
na den-kocek.cz
den-kocek.cz

NOVINKA

PRO
VIDITELNÉ
ZDRAVÍ
VAŠÍ
KOČKY

Sladká

Letní tobogan
OVOCNÝCH CHUTÍ

zh ru dol o toboganu ímo do víru
barev, chutí a avnatosti kuste si díky
na im rece t m vykouzlit to nejovocněj í léto.
entokrát si u nás ijdou na své v ichni.
ti, kdo mají rádi istě ovocné chutě
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Fotografie: Antonín The Anh Nguyen
Foodstyling/text: Ad la r ová

SLADKÁ TEČKA

Domácí
sirupy
ROZTANČETE LÉTO

OVOCNÝCH CHUTÍ
Domácí sirup je ideální připravovat ze
sezonního a lokálního ovoce kvůli ceně
i žasné chuti.
irupy můžete použít jako základ do
osvěžujícího nápoje, do míchaných
drinků i do dezertů jako ovocný topping.
Základem pro přípravu je čistá láhev,
ideálně před použitím vyvařená.
voce provařením spolu s cukrem
a citronovou šťávou přirozeně
konzervuje.
Bílý cukr můžete nahradit cukrem
třtinovým.
irupy uchovávejte v chladném
a tmavém prostředí. ydrží vám
až tři týdny.
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SLADKÁ TEČKA

MERUŇKOVÉ KOLÁČKY

s me u ko ou zm zkou
SUROVINY:
100 g
blanšírovaných
mandlí
50 g hladké mouky

110

300 g cukru krupice
3 g kypřicího prášku
do pečiva
sůl
50 g másla

4

porce

+8

hod
mražení

50
min

VEGET

1 vejce
20 meruněk
250 ml vody
1 snítka čerstvé
máty

POSTUP:
1. Mandle rozmi ujte na jemnou
mouku. Do mísy prosejte mouku,
přidejte pomleté mandle, 50 g
cukru, kypřicí prášek, špetku soli
a promíchejte. Máslo rozehřejte
a nechte chvilku vychladnout.
ejce vyklepněte do jiné misky
a rozmíchejte.
2. Z másla odeberte 30 g a spolu
s vejcem vmíchejte metličkou do
sypké směsi. še promíchejte na
hladké těsto.
3. ormičky o průměru cm vymažte
zbývajícím máslem. Těsto rozdělte
do formiček. myté meru ky
zbavte pecek. Nakrájejte na
měsíčky a vyskládejte na těsto do
formiček dokola. oláčky pečte
v troubě předehřáté na 1 0
zhruba 20 minut dozlatova.

4. Zbytek meruněk omyjte a vypeckujte.
Meru ky nakrájejte na kousky, vsypte
do hrnce a zalijte vodou. řive te
k varu, přiklopte pokličkou a pomalu
duste 10 minut. řisypte zbylý cukr,
stáhněte z plotny a míchejte, až
se cukr rozpustí. ak nechte směs
vychladnout.
5. Meru kovou směs rozmi ujte tyčovým
mi érem dohladka a přelijte do
uzavíratelné plastové nádoby. Dejte do
mrazáku a pravidelně po 2 hodinách
směs vyndejte a prošlehejte metličkou.
ostup opakujte 3 .
6. oláčky servírujte s kopečkem
meru kové zmrzliny a lístky máty.

SLADKÁ TEČKA

MERUŇKOVÝ
SIRUP

2,2 l

20
min

+8

hod
chlazení

VEGAN

s če s m
ozm nem
SUROVINY:
1 200 g meruněk
00 ml vody
3 citrony
500 g třtinového cukru
3 snítky čerstvého
rozmarýnu

POSTUP:
1. Meru ky omyjte a zbavte
pecek. Nakrájejte je na
čtvrtiny, vložte do hrnce,
přelijte vodou a přidejte
šťávu z citronů. še
povařte 10 minut a pak
nechte vychladnout.
2. Do vychladlého sirupu
nasypte cukr, promíchejte
a dejte přes noc odstát
do lednice. otom
vše propasírujte přes
síto a sirup přive te
k varu. řidejte 2 snítky
rozmarýnu a vařte
společně minuty.
3. yndejte rozmarýn
a sirup vlijte do
připravené sterilní
sklenice. Dovnitř sirupu
vložte zbylou snítku
rozmarýnu na ozdobu.
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SLADKÁ TEČKA

MALINOVÝ
MILKSHAKE

se zm zl nou
4

porce

15

min

VEGET

SUROVINY:
00 g vanilkové zmrzliny
150 g čerstvého sýra
250 ml plnotučného mléka
1 lžička vanilkového
e traktu
00 g čerstvých malin

Pokud chcete
mít hustější
texturu
milkshaku,
použijte maliny
mražené.
POSTUP:
1. Do mísy dejte 00 g zmrzliny,
čerstvý sýr, mléko, vanilku a čerstvé
maliny. ár malin si schovejte
na ozdobu. še v míse dobře
promi ujte tyčovým mi érem.
2. měs nalijte do vyšších sklenic.
Nakonec přidejte nahoru do
každého poháru kopeček zbývající
vanilkové zmrzliny a ozdobte
čerstvými malinami.

112

SLADKÁ TEČKA

omácí

MALINOVÝ
SIRUP 1,5
l

Sirup můžete
použít různými
způsoby.
Jako topping
na lívance,
palačinky,
pudink nebo si
z něj jednoduše
udělejte
osvěžující letní
šťávu.

40
min

VEGAN

SUROVINY:
00 g čerstvých malin
1 l vody
00 g třtinového cukru
1 citron

Do sklenice
nalijte 1 lžíci
sirupu, zalijte
vodou a ozdobte
lístkem bazalky.

POSTUP:
1. Maliny dobře omyjte a vsypte do hrnce. Zalijte
je vodou a přive te k varu. lamen pak stáhněte
a nechte vše pomalu vařit zhruba 20 minut.
růběžně odebírejte vzniklou pěnu z hladiny.
2. o 20 minutách sce te maliny přes jemné sítko
do druhého hrnce, ve kterém sirup dovaříte.
ezměte lžíci a převařené maliny ještě trochu
pomačkejte, abyste z nich dostali více šťávy.
3. Do šťávy přisypte cukr a citronovou šťávu.
pět směs přive te k varu a nechte pomalu
probublávat. Takto vařte zhruba 5 minut, až se
cukr kompletně rozpustí. žící seberte všechnu
pěnu z hladiny tak, aby vám zbyl čistý sirup.
4. irup nechte vychladnout a přelijte ho do
ozdobné uzavíratelné lahve. áhev dobře
uzavřete.
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SLADKÁ TEČKA

TŘEŠŇOVÝ
KOLÁČ 1
koláč

SUROVINY:
300 g celozrnných sušenek
100 g másla
sůl
2 lžičky mleté skořice

65
min

+120

min
chlazení

VEGET

00 g třešní
200 g cukru
50 g kukuřičného škrobu
2 citrony
250 g čerstvého sýra

2 0 g žervé
200 g slazeného
kondenzovaného mléka
1 lžička vanilkového
e traktu

Postup
NA BONBONKY

114

škrob a šťávu z 1 citronu. Nakonec vsypte 1 lžičku
POSTUP:
skořice. še promíchejte a přive te k varu. táhněte
1. mi éru rozemelte sušenky. Drť přesypte do misky
plamen a míchejte do zhoustnutí. měs dejte stranou
a přidejte k ní na kostičky nakrájené máslo. řisypte
a hladinu překryjte potravinářskou f lií.
špetku soli a 1 lžičku skořice. še rukama promačkejte,
3. míse smíchejte čerstvý sýr, žervé, kondenzované
až vznikne těsto. řendejte ho do kulaté koláčové
mléko, šťávu z 1 citronu a vanilkový e trakt.
formy o průměru 22 cm a prsty utlačte na mm
učně prošlehejte metličkou na hladký krém.
silnou vrstvu. ak dejte na 10 minut odležet do
4. Na vychladlý upečený korpus nalijte krém. Navrch
lednice. otom vložte do trouby předehřáté na 1 0
přidejte vychladlou třeš ovou směs a takto připravený
a pečte 12 minut dozlatova. Nechte vychladnout.
koláč dejte ještě na 2 hodiny chladit do lednice.
2. Mezitím připravte třeš ovou nápl a krém. Třešně
letní koláč je hotový.
omyjte a vypeckujte. ložte je do hrnce, přisypte cukr,

SLADKÁ TEČKA

CHERRY CHERRY
LADY SORBET 800
ml

SUROVINY:
250 ml vody

250 g cukru
krupice

20
min

+8

hod
mražení

VEGAN

20 g třešní
1 citron

POSTUP:
1. řipravte si nejdříve sirup. hrnci smíchejte vodu s cukrem
a přive te k varu. táhněte plamen a nechte lehce
probublávat, až se všechen cukr rozpustí.
2. Do mi éru vložte omyté a vypeckované třešně, 20 g třešní
ponechte na ozdobu v celku, vlijte připravený sirup
a přidejte 2 lžičky citronové šťávy. še rozmi ujte dohladka.
3. měs přelijte do uzavíratelné plastové misky a dejte
zamrazit. ravidelně po 2 hodinách směs vyndejte
a prošlehejte metličkou. Takto opakujte 3
.
4. ervírujte zmrzlinovou naběračkou nebo lžící do
skleněných misek a ozdobte zbylými třešněmi.
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