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léto je tu, ve své celé nádheře a chuti.
A stejně tak speciální dvojčíslo Albert
magazínu, které je ještě více nabité inspirací
pro vaše nezapomenutelná prázdninová
dobrodružství.
Tak je zkuste zažít i u vás v kuchyni. Čekají
na vás recepty z české chalupy, z lesa plného
mechu a borůvek i z toho nejlepšího na gril.
Svěží letní rajčatový salát nebo borůvkové
lívance můžete díky Albertu připravit jedna
dvě z těch nejšt’avnatějších rajčat a sladkých
borůvek, které rostou tady u nás, nebo si
dát osvěžující řemeslné pivo z lokálních
minipivovarů a udělat tak více pro Česko. Nebo
vsadit na letní superhrdiny – superpotraviny –
a udělat více pro své zdraví.
Rozpálené léto na grilu naopak bude tak
světové, že vytřete zrak sousedům, až je
pozvete na grilovačku z různých koutů světa,

kdy bude zavírat oči blahem nejen celá rodina.
Svoje tipy z grilu prozradili tři šéfkuchaři
a ochutnáte asijské grilované špízky, ďábelské
grilované kuře podle pravé italské receptury
nebo autentický chorvatský ćevap s grilovanými
paprikami.
A pokud nezbývá čas, Albert připravil světovou
grilovačku za vás, třeba s novou řadou piri-piri
specialit, které stačí položit na rozpálený rošt.
A aby vám zbyl kus léta i na zimu,
nezapomeňte fotit všechny zážitky a schovat
do sklenic chut’ třešní, jahod i ostružin, se
kterou se pak nejlépe vzpomíná na úžasné
prázdniny.
Myslíme na vaše zdraví, na přírodu i na Česko.

Váš Albert
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ĆEVAP SE SÝREM
GRILOVANÝ CHLÉB
BYLINKOVÁ SALSA
MARINOVANÁ KAPIE
GRILOVANÁ KUŘECÍ PRSA s kokosovým mlékem a zázvorem
TCHAJWANSKÝ TELECÍ PUPEK
SLANINOVÉ PLÁTKY
BURGER BAR Udělej si burger podle své chuti
HOŘČICOVÝ DIP
JOGURTOVÝ DIP S BYLINKAMI
RAJČATOVÝ DIP
AVOKÁDOVÝ DIP
Italská GRILOVANÁ POLENTA s rajčatovou salsou
VEGGIE SÝROVÁ QUESADILLA na grilu
MEXICKÁ SALSA s papričkami jalapeño

52
53
54
55
59

60
60

BOŽSKÉ GRILOVANÉ BROSKVE s vanilkovou zmrzlinou
GRILOVANÁ KUKUŘICE z různých koutů světa
GRILOVANÉ BRAMBŮRKY na špízu
SALÁT Z GRILOVANÝCH LUSKŮ
GRILOVANÝ VEPŘOVÝ STEAK s marinádou z medu
a citronu

Videorecepty

HOVĚZÍ FAJITAS na grilu
MOŘSKÝ VLK NA GRILU s rozmarýnovými bramborami
a holandskou omáčkou

62

Vyhodnocení soutěže + vyhlášení
nové soutěže
Ochutnávka – na jedno po našich
krajích – ochutnávka poctivých
řemeslných piv

65
66
67
68

CIBULOVÉ KROUŽKY v pivním těstíčku
Křupavé PIVNÍ ROHLÍKY
OŘÍŠKOVÝ PIVNÍ MIX s chilli a slaninou
Tátova PIVNÍ CIBULAČKA

61

70
71
72
74
75
76
77

Česká chalupa – Vandrování s českou 		
chutí

PIKANTNÍ RAJČATOVÝ SALÁT s mátou
RÝŽOVÝ NÁKYP s blumami, mákem a sněhovou čepicí
MELOUNOVÁ LÍZÁTKA s bílou čokoládou
MRKVOVÝ LEPEŇÁK na výlet
BAREVNÉ MÜSLI TYČINKY pro děti
LETNÍ CUKETOVOBRAMBOROVÝ KOLÁČ na plech

Zábava pro děti
108 Sladká tečka – Esence léta do skla
78

109
110
111
112
113
114
115

NEKTARINKOVÁ KLEVELA s bourbonem
Letní JAHODOVÝ DŽEM
Babiččina OSTRUŽINOVÁ POVIDLA
Zdravý LESNÍ DŽEM bez cukru
RAJČATOVÝ DŽEM s chilli
TŘEŠŇOVÁ MARMELÁDA s chia semínky
CITRUSOVÁ MARMELÁDA
vegetariánské

4

veganské

bez lepku

bez laktózy

Obsah

GR
TO
NEJLEPŠÍ NA

8

ní
a
r
b
o
k
v
ů
Bor

34

IL

ací speciál
v
o
il
r
g
í
Letn

70

Vandrování po

česku

62 Ochutn
ávka řemesl

ných piv

ut

o 30 min
18 Rychlé recepty d

108

Esence léta do skla
5

Zprávy

Novinky
z Albertu,

Z ALBERTU

SE KTERÝMI
BUDETE MÍT TO
PRAVÉ LÉTO

K letním měsícům patří
osvěžující nápoje, ale také
lahůdky z grilu. V Albertu
na své zákazníky myslíme
neustále, a proto jsou pro vás
i o prázdninách připraveny
horké novinky ze sortimentu.
U nás si vybere každý. Stojí
za to jíst lépe.

NOVINKY V REGÁLU

Pro zdraví i inspiraci

NOVÉ ARAŠÍDOVÉ KRÉMY
Arašídové krémy Nature’s Promise jsou ze
100 % pouze ořechy. Smooth varianta je
jemná a sametově krémová bez jediného
kousku. Naproti tomu crunchy verze
obsahuje malé křupavé kousky pražených
arašídů. Experimentujte s těmito krémy
při přípravě dezertů či sušenek nebo je
můžete přidat do asijských jídel, kterým
dodají specifickou chuť a vůni.

Nature’s Promise
Healthy life
100% Peanut Butter
Smooth
6

Nature’s Promise
Healthy life
100% Peanut Butter
Crunchy

NOVINKY V REGÁLU

Jen čistá příroda

Nature’s Promise Bio Nature’s Promise Bio
Spelt Drink
Oat Drink

Nature’s Promise přináší novou řadu
rostlinných nápojů, které najdete v Albertu
ve čtyřech variantách – mandlový, sójový,
ovesný a špaldový. Tyto nápoje jsou přirozeně
bez laktózy a nejsou doplněny o žádné cukry.
Mandlový a sójový nápoj navíc neobsahují
lepek, tudíž jsou vhodné při bezlepkové dietě.
Všechny suroviny pocházejí z ekologického
zemědělství, mohou tedy nést označení bio
a zároveň se mohou prokázat certifikací
V-Label pro vegany.

Nature’s Promise Bio Nature’s Promise Bio
Soya Drink
Almond Drink

NOVÉ ROSTLINNÉ NÁPOJE

Zprávy

Z ALBERTU

GRILOVACÍ SEZONA
TO

L
NEJLEPŠÍ NA GRI

To nejlepší na gril

NOVÁ ŘADA PIRI-PIRI
Milovníky ostrých chutí zaručeně
potěší novinky na gril s extra pálivými
papričkami piri-piri. V této řadě najdete
šťavnatou marinovanou krkovici, masové
klobásy, hovězí burger nebo křehká
vepřová žebírka. Ta jsou připravena
metodou sous-vide, díky které jim bude
stačit u vás na grilu už jen pár minutek.

Albert Gril
Vepřová krkovice
Piri-piri
marinovaná

Albert Excellent
Vepřová žebra – sous-vide
Piri-piri

Albert Gril
Klobása
Piri-piri

Albert Gril
Burger hovězí
Piri-piri

Albert Gril
HELLENIKOS

Sýr řeckého typu Hellenikos
bude skvělým zpestřením každé
grilovačky. Neroztéká se ani při
vyšších teplotách, proto je ideální
na gril i pánev. Stačí ho krátce
opéct a zakápnout olivovým
olejem. Fantasticky chutná
s rukolovým salátkem nebo
grilovanou zeleninou.

Albert Gril Hellenikos
Sýr řeckého typu
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Tržnice

U ALBERTA

Borůvky

Malé modré korálky, bez
kterých by nebyly letní
prázdniny. Navíc v sobě
tyto krásky ukrývají mnoho
zdraví prospěšných látek,
a proto se právem
řadí mezi hrdiny:
superpotraviny.

DÁVAJÍ BARVU
PRÁZDNINÁM

BORŮVKY

Z TRŽNICE
U ALBERTA MÁME OD

LOKÁLNÍCH
DODAVATELŮ
Z
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JIŽNÍ MORAVY

Fotografie: Lucie Čermáková, archiv Albert magazínu
Foodstyling: Adéla Říhová, archiv Albert magazínu
Text: Adéla Říhová, Naďa Fidrmucová, archiv Albert magazínu

Tržnice

U ALBERTA
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ANTIOXIDANTY,
tedy malý krůček při
prevenci proti rakovině
a také proti stresu
a stárnutí.

Obsahujeme ŽELEZO,
FOSFOR A HOŘČÍK,
které přispívají
k budování a udržování
ZDRAVÍ našich KOSTÍ.
A DRASLÍK má příznivý
vliv na hladinu
KREVNÍHO TLAKU.

OBSAHUJEME
VITAMIN C, který
podporuje IMUNITNÍ
SYSTÉM a TVORBU
KOLAGENU pro
zdravou pokožku.

Máme MALÉ
MNOŽSTVÍ
KALORIÍ a ŽÁDNÝ
CHOLESTEROL,
jsme ideální na
letní mlsání bez
výčitek.

VČERA
SKLIZENÉ
BORŮVKY
NAJDETE UŽ

ZÍTRA

V NAŠÍ TRŽNICI
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Tržnice

U ALBERTA

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

U ALBERTA

Ledový BORŮVKOVÝ
CHEESECAKE
1

dort

60
min

+240

min
mražení

SUROVINY:
240 g sušenek Oreo
80 g másla
750 g borůvek z Tržnice u Alberta
½ citronu
210 g cukru krupice

650 g čerstvého smetanového sýra
210 ml smetany ke šlehání (31 %)
3 lžičky želatiny
80 ml studené vody
1 hrst jedlých květů
2 snítky čerstvé máty

POSTUP:
1. Dortovou formu o průměru 23 cm vyložte
pečicím papírem. V mixéru rozdrťte 240 g
sušenek Oreo. V rendlíku rozpusťte 80 g
másla a přilijte ho k sušenkám. Hmotu
dobře promíchejte. Přesypte ji do formy
a vmačkejte na dno dortu. Formu odložte
vychladit do lednice.
2. Do hrnce vsypte 500 g borůvek. K nim
vymačkejte šťávu z poloviny citronu
a zasypte 200 g cukru krupice. Vše
přiveďte k varu a povařte 5 minut. Směs
přendejte do mixéru a rozmixujte na
hladké pyré. Dejte pyré stranou a nechte
ho vychladnout do pokojové teploty.
V robotu vyšlehejte 650 g smetanového
sýra s 210 ml smetany do hladkého
krému.

3. V rendlíku smíchejte 2 a půl lžičky želatiny
s 80 ml vody. Postupně směs zahřívejte,
až se želatina rozpustí. Pak směs přilijte
k borůvkovému pyré a rychle promíchejte.
Borůvkové pyré ihned smíchejte se
smetanovým krémem stěrkou tak, aby
se vše dobře spojilo. Směs vlijte do
připravené dortové formy se ztuhlými
sušenkami a dejte na 4 hodiny do
mrazáku.
4. Rozmixujte tyčovým mixérem 100 g
borůvek na pyré. Pyré přelijte do hrnce,
přidejte půl lžičky želatiny a 10 g cukru
a prohřejte. Zchlazený cheesecake
vyndejte z formy. Borůvkové pyré zahřejte
v mikrovlnce a přelijte jím dort. Dozdobte
ho zbylými čerstvými borůvkami, jedlými
květy a mátovými lístky. Letní super
cheesecake je na světě!

Perfektní borůvkové letní osvěžení

skýtá
recept na tento cheesecake. Zmrzlinové dorty známe
z dětství, ale tento si získá vaše srdce už napořád!
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U ALBERTA

Rozvar

použijte
na palačinky,
lívance, vafle
nebo ke zmrzlině.

BORŮVKOVÝ
ROZVAR
15

min

12

VEGAN

SUROVINY:
125 g borůvek NP Bio
50 g cukru krupice
1 citron

POSTUP:
1. Všech 125 g borůvek opláchněte
pod tekoucí vodou a vsypte do
rendlíku.
2. Přidejte 50 g cukru a šťávu
z citronu.
3. Směs přiveďte k varu. Poté
stáhněte stupeň ohřevu
a nechte 10 minut probublávat.
4. Rozvar můžete použít buď

hned, ještě teplý. Výborný je
třeba ke zmrzlině. Nebo ho
můžete přecedit a použít jako
hladkou omáčku k dezertům.
Takto připravený rozvar můžete
uskladnit do uzavíratelné
sklenice a mít ho připravený až
týden v lednici. Toho, kdo bude
ujídat, poznáte snadno! Bude
mít modrý jazyk!

Tržnice

Letní
BORŮVKOVÉ LÍVANCE
12

lívanců

30
min

VEGAN

SUROVINY:
125 g borůvek z Tržnice
u Alberta
1 banán z Tržnice u Alberta
150 g hladké mouky
1 lžíce vanilkového cukru
1 lžička kypřicího prášku do
pečiva

½ lžičky mleté skořice
150 ml mandlového mléka
1 lžíce agávového sirupu
1 lžíce kokosového oleje
1 kokosový jogurt

U ALBERTA

POSTUP:
1. Omyjte 60 g borůvek, dejte je do misky
s oloupaným, nakrájeným banánem
a rozmixujte na pyré. V misce smíchejte
150 g hladké mouky, 1 lžíci vanilkového
cukru, 1 lžičku kypřicího prášku a ½ lžičky
mleté skořice. Do odměrky nalijte 150 ml
mandlového mléka a 1 lžíci agávového
sirupu. Do směsi vmíchejte ovocné pyré
a smíchejte obě směsi dohromady na
hladké těsto.

2. Na pánvi rozehřejte trošku kokosového
oleje a papírovým ubrouskem ho
rozetřete po celé ploše pánve. Na jeden
lívanec použijte 2 lžíce těsta a opékejte
z každé strany asi 2 minuty.
3. Hotové lívance promažte kokosovým
jogurtem a vrstvěte do vyššího dortíku.
4. Nakonec ho ozdobte zbylými čerstvými
borůvkami a můžete přidat také jedlé
květy z louky nebo ze zahrádky.
Dobrou borůvkovou chuť!

Tip pro zdraví

Lívance jsou úžasné na
letní rána, navíc rychlé,
a když do nich přidáte
lesní borůvky, udělají
parádu. A ještě ke všemu
je celý recept veganský.
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U ALBERTA

DOMÁCÍ NANUKY
pro holky i pro kluky
SUROVINY:
125 g malin z Tržnice u Alberta
125 g borůvek z Tržnice u Alberta
125 g ostružin z Tržnice u Alberta
1 nektarinka z Tržnice u Alberta
300 ml vody
1 limeta z Tržnice u Alberta
4 lžíce cukru moučky

14

8

kusů

15

min

+4

hod
mražení

VEGAN

POSTUP:
1. Do tvořítek na zmrzlinu vložte dle
vaší fantazie a chuti maliny, borůvky,
ostružiny a nektarinku nakrájenou na
kousky.
2. Do mixéru nalijte 300 ml vody, šťávu
z limety a přidejte 4 lžíce cukru
moučky. Rozmixujte a vlijte do
tvořítek.
3. Do hmoty zapíchněte nanuková
dřívka, dejte na 4 hodiny zamrazit
a nanuky jsou hotové. To je osvěžení.

Tržnice

U ALBERTA

BORŮVKOVÉ
SMOOTHIE
s malinami
4

porce

15

min

VEGAN

SUROVINY:
200 g borůvek z Tržnice u Alberta
200 g malin z Tržnice u Alberta
300 g jahod z Tržnice u Alberta
100 g para ořechů
40 ml vody
1 hrst čerstvé máty z Tržnice u Alberta

POSTUP:
1. Do mixéru vložte 200 g
borůvek, 200 g malin, 300 g
jahod a 100 g para ořechů.
2. Přidejte 40 ml vody a vše
rozmixujte.

3. Smoothie vlijte do
připravených misek.
4. Ozdobte dle fantazie ovocem,
kousky ořechů a mátou.
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U ALBERTA

Jak ozvláštnit tradiční recept, jako
je štrúdl? Zkuste spolu s námi efektní
pletení těsta a lahodnou letní náplň
z tvarohu a borůvek!

Letní
BORŮVKOVÝ ZÁVIN
s tvarohem
1

štrúdl

16

50
min

VEGET

SUROVINY:
250 g polotvrdého tvarohu
50 g cukru krupice
2 vejce
1 bio citron
125 g borůvek z Tržnice u Alberta
3 lžíce borůvkové marmelády
1 rozválené listové těsto Albert
50 g cukru moučky

3. Hranu na konci štrúdlu ohněte přes náplň směrem
POSTUP:
k sobě. Postupně přes sebe do kříže překládejte
1. V míse smíchejte 250 g tvarohu, 50 g cukru krupice,
jednotlivé proužky listového těsta. Před koncem
1 vejce a nastrouhanou kůru z dobře omytého bio
překládání ohněte zbývající kus těsta směrem
citronu na hladkou pevnou náplň. V druhé misce
dovnitř tak, aby nevytékala náplň, a zbývající dva
smíchejte 125 g omytých borůvek spolu se 3 lžícemi
proužky těsta převažte přes konec do rovna.
borůvkového džemu.
4. Štrúdl potřete rozmíchaným vejcem a pečte
2. Hotové listové těsto rozviňte přímo na pečicí papír
v troubě na 180 °C po dobu 30 minut. Servírujte
na plechu. Nožem si zlehka naznačte rozdělení těsta
vychladlý. Chutná jako od babičky!
na třetiny. Boční třetiny nakrájejte příčně na 1,5 cm
široké proužky. Doprostřed dejte rovnoměrně
vrstvu tvarohu a posypte 125 g borůvek.

Tržnice

U ALBERTA

Štrúdl můžete

posypat moučkovým
cukrem anebo moučkový
cukr smíchejte s dvěma
lžičkami citronové šťávy
a vzniklou polevou štrúdl
přelijte.
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Rychlé

RECEPTY

Letní

superjídlo
do 30 minut

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

Superpotraviny nebo také superfoods jsou vlastně takoví hrdinové mezi ovocem,
zeleninou, ale i masem a rybami. Obsahují totiž větší množství prospěšných přírodních
látek nebo takové, které se v našem jídelníčku často nevyskytují. Jde o vitaminy,
minerály, stopové prvky, aminokyseliny, enzymy, vlákninu a další. Žádný oficiální
seznam superpotravin neexistuje, ale my jsme pro vás vybrali ty superhrdiny, které
byste při letních rychlých obědech a večeřích do 30 minut rozhodně neměli vynechat.
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Nákupní seznam
Z ALBERTU

TRŽNICE U ALBERTA:

ZELENINA
6 stroužků česneku
1 cibule
2 červené cibule
1 balení mixu salátů
15 g baby špenátu
1 avokádo
300 g brokolice
250 g hlívy ústřičné
4 červené papriky
1 mrkev
1 okurka
1 hlávkový salát
OVOCE
150 g borůvek
1 citron
5 limet

BYLINKY
5 snítek čerstvého
tymiánu
3 a ½ hrsti čerstvé máty
2 snítky čerstvé petržele
1 hrst čerstvé pažitky
3 snítky čerstvého
rozmarýnu
1 hrst čerstvého kopru

MLÉČNÉ A CHLAZENÉ
SUROVINY:

150 g kozího sýra
205 g mozzarelly
50 g parmazánu
150 g cottage Nature’s
Promise Free from
100 g zakysané smetany
500 g polotučného
tvarohu
2 vejce
4 vepřové kotlety
1 balení masové klobásy 4 křepelčí vejce
s hovězím a vepřovým
masem Albert (270 g)
2 filety lososa

OSTŘE SLEDOVANÉ MASO:

rybí trh:

ALBERTOVO PEKAŘSTVÍ:

4 krajíce Mistrovského
chleba z Albertova
pekařství

SPÍŽ:

100 ml olivového oleje
325 g kokosového mléka
200 ml řepkového oleje
3 lžíce dijonské hořčice
100 g vlašských ořechů
205 g strouhaného
kokosu
60 g pistácií
390 g kešu ořechů
1 lžíce chia semínek
400 g quinoy
160 g datlí
1 lžička vinného octa
150 ml balzamikového
octa
½ lžičky worcesterské
omáčky
120 g rýžového sirupu

TRVANLIVÉ

80 ml slunečnicového
oleje

Foto: Lucie Čermáková, archiv Albert magazínu / Foodstyling: Zuzana Štěpničková, archiv Albert
magazínu / Text: Kateřina Krásná, archiv Albert magazínu

OCHUCOVADLA

sůl
pepř
kmín
chilli vločky
1 lžička třtinového cukru

Tržnice

Letní
BORŮVKOVÉ LÍVANCE

Tržnice
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lívanců

U ALBERTA

Borůvky

Borůvky

min

VEGAN

SUROVINY:
125 g borůvek z Tržnice
u Alberta
1 banán z Tržnice u Alberta
150 g hladké mouky
1 lžíce vanilkového cukru
1 lžička kypřicího prášku do
pečiva

Tržnice

U ALBERTA

Malé modré korálky, bez
kterých by nebyly letní
prázdniny. Navíc v sobě
tyto krásky ukrývají mnoho
zdraví prospěšných látek,
a proto se právem
řadí mezi hrdiny:
superpotraviny.

30

DÁVAJÍ BARVU
PRÁZDNINÁM

bo r

ův

kO

½ lžičky mleté skořice
150 ml mandlového mléka
1 lžíce agávového sirupu
1 lžíce kokosového oleje
1 kokosový jogurt

Rychlé

U ALBERTA

POSTUP:
1. Omyjte 60 g borůvek, dejte je do misky
s oloupaným, nakrájeným banánem
a rozmixujte na pyré. V misce smíchejte
150 g hladké mouky, 1 lžíci vanilkového
cukru, 1 lžičku kypřicího prášku a ½ lžičky
mleté skořice. Do odměrky nalijte 150 ml
mandlového mléka a 1 lžíci agávového
sirupu. Do směsi vmíchejte ovocné pyré
a smíchejte obě směsi dohromady na
hladké těsto.

2. Na pánvi rozehřejte trošku kokosového
oleje a papírovým ubrouskem ho
rozetřete po celé ploše pánve. Na jeden
lívanec použijte 2 lžíce těsta a opékejte
z každé strany asi 2 minuty.
3. Hotové lívance promažte kokosovým
jogurtem a vrstvěte do vyššího dortíku.
4. Nakonec ho ozdobte zbylými čerstvými
borůvkami a můžete přidat také jedlé
květy z louky nebo ze zahrádky.
Dobrou borůvkovou chuť!

RECEPTY

AN Í
BR

Tip pro zdraví

Lívance jsou úžasné na
letní rána, navíc rychlé,
a když do nich přidáte
lesní borůvky, udělají
parádu. A ještě ke všemu
je celý recept veganský.
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BORŮVKY

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

Z TRŽNICE
U ALBERTA MÁME OD

LOKÁLNÍCH

10

DODAVATELŮ
Z

JIŽNÍ MORAVY

8

Fotografie: Lucie Čermáková, archiv Albert magazínu
Foodstyling: Adéla Říhová, archiv Albert magazínu
Text: Adéla Říhová, Naďa Fidrmucová, archiv Albert magazínu

Vše o borůvkách
naleznete v rubrice
Tržnice na
stranách 8 až 17.

GRILOVANÉ KOTLETKY
4

porce

30
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
80 ml slunečnicového oleje
3 lžíce dijonské hořčice
4 stroužky česneku
sůl
pepř
2 snítky čerstvého tymiánu
4 vepřové kotlety

100 g vlašských ořechů
1 lžička vinného octa
1 lžíce olivového oleje
1 balení mixu salátů
150 g kozího sýra
2 snítky čerstvé máty
150 g borůvek

POSTUP:
1. Na marinádu smíchejte v misce 80 ml oleje, 3 lžíce
dijonské hořčice, 4 oloupané, prolisované stroužky
česneku, sůl a pepř dle chuti a lístky tymiánu. Očistěte
4 kotlety, osušte je a okraje lehce nařízněte, aby se
maso nekroutilo. Vložte do misky s marinádou
a nechte alespoň 15 minut rozležet.
2. Mezitím si připravte salát. Na pánvi nasucho opražte
100 g vlašských ořechů. Na dresink smíchejte lžičku
vinného octa, lžíci olivového oleje a špetku soli
a pepře. Salátové listy omyjte, osušte a promíchejte
s dresinkem. Přidejte na kostičky nakrájených 150 g
kozího sýra, lístky máty a 150 g omytých borůvek.
3. Kotlety grilujte na rozpáleném roštu 7 minut z každé
strany. Podávejte je s připraveným salátkem. Letní
večeře se může servírovat.

DRŽTE SACHARIDY
NÍZKO

Tip pro zdraví

LOW
CARB

Vepřové maso patří mezi červené
druhy mas. Skvělé je, že obsahuje
velké množství bílkovin a vitaminů
skupiny B. Vybírejte ideálně to libové.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 666 kcal, 33 % / SACHARIDY: 9 g, 4 % / TUKY: 51 g, 81 % / BÍLKOVINY: 45 g, 63 %

se salátem s borůvkami
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Rychlé

RECEPTY

Avokádo

Avokádo pochází ze středního Mexika, kde rostlo
již před více než 5 tisíci lety. Aztékové mu říkali
„ahuacuatl“, což v překladu znamená varlatový
strom, a věřili, že je afrodiziakem.

Tip pro zdraví

Avokádo je úžasným zdrojem
kvalitních rostlinných tuků,
které mohou pozitivně ovlivnit
kardiovaskulární systém. Díky
rozpustné a nerozpustné vláknině
může mít prospěšný vliv na střevní
mikroflóru, o které se říká, že je
naším druhým mozkem.

Svěží

AVOKÁDOVÉ
ŘEZY
16

porcí

40
min

VEGAN

SUROVINY:
160 g datlí
3 limety
60 g pistácií
390 g kešu ořechů
205 g strouhaného
kokosu
sůl

20

+4

hod
mražení

325 g kokosového
mléka
120 g rýžového
sirupu
15 g baby špenátu
1 avokádo
1 hrst čerstvé máty

POSTUP:
1. Na první vrstvu v mixéru rozmixujte 160 g datlí. Nastrouhejte kůru ze
2 dobře omytých limet, dejte ji stranou a z limet vymačkejte šťávu.
K datlím přidejte 1 lžíci limetové šťávy, 50 g pistácií, 65 g kešu ořechů,
70 g strouhaného kokosu, špetku soli a rozmixujte dohladka. Směs špachtlí
přesuňte do čtvercové dortové formy vyložené pečicím papírem
a rovnoměrně rozprostřete, aby se vytvořil základ. Vložte do mrazáku.
2. Na druhou vrstvu vložte do umytého mixéru předem namočených
260 g kešu ořechů, 160 g kokosového mléka, 100 g strouhaného kokosu,
60 g rýžového sirupu, 4 lžíce limetové šťávy a limetovou kůru. Rozmixujte
dohladka. Směs rozprostřete na vychlazenou první vrstvu a dejte zpět do
mrazáku.
3. Do umytého mixéru vložte na třetí zelenou vrstvu 15 g baby špenátu,
polovinu avokáda, 165 g kokosového mléka, 35 g strouhaného kokosu,
60 g rýžového sirupu, 3 lžíce limetové šťávy a 65 g předem namočených
kešu ořechů. Rozmixujte směs dohladka a rozprostřete rovnoměrně do
dortové formy. Vložte do mrazáku a nechte ztuhnout. Poté rozkrájejte na
16 řezů a podávejte ozdobené měsíčkem zbylé limety, nasekanými zbylými
pistáciemi a lístky čerstvé máty. Výborné osvěžení na léto.

Rychlé

RECEPTY
BEZ LEPKU

Tip na neplýtvání

Zbytek avokáda
použijte místo másla
na namazání chleba,
je to zdravý
tuk.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 362 kcal, 18 % / SACHARIDY: 24 g, 9 % / TUKY: 28 g, 44 % / BÍLKOVINY: 7 g, 10 %

BEZ LAKTÓZY
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Rychlé

RECEPTY

Hlíva
ústřičná

Hlíva je jednou z královen mezi houbami a určitě
by neměla zůstat bez povšimnutí. Bývá používána
i jako přísada v lékárenství. Své jméno dostala
podle barvy i tvaru, který připomíná ústřice.

V ALBERTU KE KONCI DNE

Tip pro zdraví

Hlíva ústřičná díky
vitaminu B příznivě působí
na náš nervový systém
a kosti. Pomáhá také
regulovat hladinu
cholesterolu v krvi. Hlíva
navíc obsahuje betaglutany,
které mohou pozitivně
ovlivnit imunitní systém.

BLESKOVÉ
TOPINKY

s hlívou
a křepelčím
vajíčkem
4

porce
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30
min

VEGET

SUROVINY:
250 g hlívy ústřičné
1 červená cibule
60 ml olivového oleje
kmín
chilli vločky
sůl
pepř
3 snítky čerstvého tymiánu
4 krajíce Mistrovského chleba
z Albertova pekařství
4 křepelčí vejce
150 g cottage NP Free from

ZLEVŇUJEME VYBRANÉ
PEČIVO AŽ O 50 %,
ABYCHOM PLÝTVALI

MÉNĚ.

POSTUP:
1. Očistěte 250 g hlívy a nakrájejte ji na nudličky. Cibuli
oloupejte a nakrájejte nahrubo. V pánvi rozehřejte 20 ml
oleje a orestujte cibuli dosklovata. Přidejte hlívu, kmín, chilli,
sůl a pepř a restujte 10 minut dozlatova. Poté promíchejte
s lístky ze 2 snítek tymiánu.
2. Na jiné pánvi opečte na 20 ml rozehřátého oleje z obou
stran krajíce chleba.
3. Topinky vyjměte, pánev vytřete papírovou utěrkou.
Zahřejte v ní zbylých 20 ml oleje a připravte v ní volská oka
z křepelčích vajec. Podle chuti osolte a opepřete.
4. Topinky potřete sýrem cottage, přidejte na ně hlívu, volská
oka a nakonec posypte lístky zbylého tymiánu. Blesková
večeře jako z bistra.

Rychlé

Tip na neplýtvání

Hlíva představuje skvělý
způsob, jak nahradit ve
vašem oblíbeném receptu
maso, a šetřit tak naši
přírodu a planetu.

BEZ LAKTÓZY

1 porce obsahuje: ENERGIE: 246 kcal, 12 % / SACHARIDY: 21 g, 8 % / TUKY: 13 g, 21 % / BÍLKOVINY: 11 g, 16 %

RECEPTY
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Rychlé

RECEPTY

Brokolice

1 porce obsahuje: ENERGIE: 716 kcal, 36 % / SACHARIDY: 73 g, 28 % / TUKY: 34 g, 54 % / BÍLKOVINY: 33 g, 47 %

Quinoa

24

Tato zelená kráska má v letní kuchyni určitě své místo. Je
příbuzná se zelím, kapustou, květákem nebo také řepkou
olejnou a vyšlechtili ji už ve středověku ve Středomoří,
takže to není žádná novinka v jídelníčku. Když budete
brokolici nakupovat, vybírejte tak, aby měla svěží
zelenou barvu.

Je to nenápadná superpotravina, se kterou se možná ještě pořád
seznamujete. Určitě se jí nebojte a zařaďte ji pravidelně do vaření.
Quinoa neboli merlík čínský pochází z Jižní Ameriky a pěstovali ji už
Inkové, proto se jí také říká zlato Inků.

Tip pro zdraví

Quinoa má vysoký
obsah vlákniny, je proto
ideální pro spokojené
bříško a trávení. Navíc
obsahuje celou řadu
vitaminů, především
skupiny B, ale i C a E,
a minerálů, jako vápník,
hořčík, železo a další.

V NATURE’S
PROMISE
NENAJDETE
ŽÁDNOU ZE 102

ZAKÁZANÝCH
PŘÍSAD.

Tip pro zdraví

Brokolice obsahuje
sulforafan, látku, která je
skvělým antioxidantem pro
organismus. Tedy ideální po
letním večírku. Brokolice je
také bohatá na vitaminy,
například beta-karoten
a vitamin K, a celou řadu
minerálních látek.

Rychlé

RECEPTY

LETNÍ
BROKOLICOVÉ
PLACIČKY
s quinoou
4

porce

BEZ LEPKU

30
min

SUROVINY:
300 g brokolice
400 g quinoy
1 lžíce chia
semínek
2 vejce
125 g mozzarelly
2 snítky čerstvé
petržele
200 ml řepkového
oleje

BEZ
lepku

100 g zakysané
smetany
250 g polotučného
tvarohu
1 citron
½ lžičky
worcesterské
omáčky
1 hrst čerstvé
pažitky

POSTUP:
1. Očistěte 300 g brokolice, rozeberte
ji na růžičky a uvařte ve větším hrnci
v osolené vodě doměkka. Pak ji slijte,
nechte vychladnout a nasekejte
nadrobno. Uvařte 400 g quinoy
podle návodu na obalu.
2. V míse promíchejte brokolici, quinou,
lžíci chia semínka, 2 vejce, 125 g
nahrubo nastrouhané mozzarelly
a nasekané lístky petržele. Osolte
a opepřete dle chuti a rukou
důkladně promíchejte. Navlhčenýma
rukama pak z hmoty tvarujte
placičky. V pánvi rozehřejte olej
a placičky na něm opékejte
dozlatova, asi 3 minuty z každé
strany.
3. Na dip v misce promíchejte 100 g
zakysané smetany, 250 g tvarohu,
vymačkanou citronovou šťávu,
½ lžičky worcesterské omáčky,
špetku soli a pepře a najemno
nasekanou pažitku.
4. Placičky podávejte ideálně ještě teplé
s pažitkovým dipem. Vyzkoušejte
tuto dobrotu!
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Rychlé

RECEPTY

Tip pro zdraví

Pálivý kapsaicin používali domorodci
v oblasti Mexika a Peru. Především
jako podporu proti bolesti
a stimulant srdeční činnosti.

Paprika
Právě teď jsou v sezoně.
Papriky červené, zelené,
žluté, v létě hrají všemi
barvami. Některé druhy
obsahují pálivý kapsaicin,
který u savců vyvolává
pálení, ale třeba ptáci
jsou proti němu imunní.
Domorodci z Jižní Ameriky,
odkud pochází, používali
papriky také k léčení.

PEČENÉ PAPRIKY
s bílou klobáskou
4

porce

70
min

SUROVINY:
4 červené papriky
2 lžíce olivového oleje
sůl
1 cibule
2 stroužky česneku
1 balení masové klobásy
s hovězím a vepřovým
masem Albert (270 g)
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2 snítky čerstvého
rozmarýnu
150 ml balzamikového octa
80 g mozzarelly
50 g parmazánu
1 lžička třtinového cukru

Tip pro zdraví

Paprika je také zdrojem
antioxidantů. Zelené papriky
jsou bohatou zásobárnou
vitaminu C, ten může příznivě
ovlivňovat imunitní systém,
hojení ran a produkci kolagenu.

POSTUP:
1. Rozpulte 4 papriky a vyjměte jádřince. Položte je na plech vyložený
pečicím papírem, zakapejte lžící oleje, osolte a 20 minut pečte v troubě
na 210 °C.
2. M
 ezitím opečte na pánvi na lžíci oleje oloupanou a nakrájenou cibuli
a oloupané a rozdrcené 2 stroužky česneku. Přidejte 270 g klobásek
vymačkaných ze střívek, lístky ze snítky rozmarýnu a na mírném žáru
opékejte 10 minut. Pak přimíchejte 2 lžičky balzamikového octa a při
vyšší teplotě 2 minuty duste.
3. Papriky naplňte směsí, posypte 80 g natrhané mozzarelly a 50 g
nastrouhaného parmazánu. Posypte zbývajícím rozmarýnem a pečte
v troubě 10 minut na 180 °C.
4. Na balzamikovou redukci povařte 15 minut zbývající ocet se lžičkou
cukru. Redukcí zakapejte papriky a podávejte. Jídlo pro horké letní dny
je hotové.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 456 kcal, 23 % / SACHARIDY: 21 g, 30 % / TUKY: 33 g, 52 % / BÍLKOVINY: 18 g, 7 %

RECEPTY

Rychlé
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Rychlé

RECEPTY

Tip pro zdraví

Losos patří mezi tučné
ryby, ale jeho tuk je pro
naše zdraví prospěšný.
Obsahuje omega-3
mastné kyseliny,
které mohou pozitivně
ovlivňovat náš srdeční
systém.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 295 kcal, 15 % / SACHARIDY: 12 g, 5 % / TUKY: 21 g, 33 % / BÍLKOVINY: 17 g, 24 %

BEZ LEPKU
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Rychlé

RECEPTY

Losos
Chov lososů z udržitelných
farem je šetrný
k přírodě a přispívá
k ochraně oceánů.

Certifikované
zdroje jsou na
obalu označeny
logem MSC
(volný chov)
a ASC (farmový
chov).

Naši divocí lososi

pochází
od rybářů, kteří loví tak,
aby zbylo i na příště.

SALÁTOVÉ LOĎKY

s lososem
4

porce

20
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
1 polotučný tvaroh Albert
½ hrsti čerstvé máty
1 hrst čerstvého kopru
4 lžíce olivového oleje
sůl, pepř
1 mrkev
1 okurka
1 červená cibule
2 filety z lososa
2 limety
1 hlávkový salát

POSTUP:
1. V misce vyšlehejte polotučný tvaroh s ½ hrsti nasekané máty, ½ hrsti
nasekaného kopru, lžící olivového oleje, solí a pepřem.
2. O
 loupanou mrkev nahrubo nastrouhejte. Okurku omyjte a nakrájejte na
kostičky a oloupanou červenou cibuli na nudličky. Vše promíchejte
v salátové míse.
3. Očistěte 2 filety lososa a nakrájejte je na kostky, osolte, opepřete
a zakapejte limetovou šťávou. Na rozpálené pánvi s 2 lžícemi olivového
oleje opečte kostky dozlatova 3 minuty. Opatrně přendejte na talíř
s papírovým ubrouskem a nechte odsát přebytečný tuk.
4. Na každý talíř servírujte 3 oddělené omyté vnější salátové listy. Navrstvěte
na ně zeleninovou směs, pečené kostky lososa a posypte koprem.
Podávejte s bylinkovým tvarohem a rozkrojenou limetou k případnému
dochucení. Skvělá večeře, po které vám bude lehce.
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Novinky v řadě
A LÉTO
PLNÉ VÍNA!

V květnovém čísle Albert magazínu jsem psala
o jaru jako o nejkrásnější části roku pro sommeliery
a milovníky vína. Léto je podle mého názoru zase
fantastické období pro všechny, kdo si rádi užívají všeho
dobrého. Jídla a vína ve společnosti přátel. Takže má
další „nejoblíbenější“ část roku. Léto je o grilování,
koupání a užívání si pohody a slunce.
Abyste mohli doslova cestovat u grilu po celém světě, rozšířili
jsme výběr vín v naší Sommelier Collection i na zahraniční vína.
Máme klasiku z Rakouska – dva krásné veltlíny
z nejznámější oblasti Wachau, která je pověstná svou vlastní
klasifikací vín a také tou nejvyšší kvalitou. Lehčí vína v kategorii
Federspiel perfektně poslouží ke grilovaným rybám a zelenině.
Plné a robustní veltlíny z kategorie Smaragd vyzkoušejte
s propracovanými krémovými pokrmy, například linguine
s cuketou a krevetami nebo thajským zeleným curry.
Pro milovníky ryzlinků máme skvělý úlovek z francouzského
Alsaska. Ryzlinky zde mají osobitý vinařský styl, jsou plné
a ovocné s jemným a harmonicky vyváženým zbytkovým cukrem
a kyselinou. Namísto lokální speciality choucroute, což jsou různé
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druhy masa a klobás pečené se zelím a bramborami, kterou
si nechte raději na zimu, doporučujeme třeba pečené kuře na
ryzlinku nebo klasického tučného lososa.
A že se v létě nedá pít červené? Klidně se odvažte a vyzkoušejte
naše skvělá italská vína – například odrůdu Barbera z Piemonte
nebo Valpolicella z regionu Veneto. Obě jsou spíše ovocného
charakteru, a když je lehce vychladíte třeba na 15 stupňů Celsia,
splní svou roli letního červeného vína ke grilovaným masům na
jedničku.
A aby toho nebylo na léto málo, máme i růžové víno z Francie,
protože kdy jindy než v létě si ho užívat! K bazénu si pořiďte
naši moravskou selekci, ale k jídlu si určitě vyberte cuvée Désir
z Provence. Víno jemné barvy s aroma a chutí melounu a růží,
kulaté a sametové. Je nejlepší ke krevetám, mušlím i rybám ve
všech formách.

A teď už vzhůru k objevování a degustování.

Výběr z letních hroznů
ITÁLIE
PIEMONTE, BARBERA DOC
V italském regionu
Piemonte místní rádi pijí
odrůdu Barbera, která je
charakterem
výrazně ovocná
a s vyšší kyselinou,
což ji předurčuje
k párování s tučnějšími
pokrmy. V chuti má
také jemnou tříslovinu
a velmi příjemně se pije.
Zkuste ji ke
grilovaným houbám
s bylinkami.

RAKOUSKO
WACHAU, GRÜNER
VELTLINER SMARAGD
Na vrcholku označování
kvality vín z regionu
Wachau jsou vína
s názvem Smaragd.
Víno má bohatou chuť
s krémovou dochutí
podpořenou jemnou
kyselinou. Jedná se
o složitější víno, které
můžete nalít do karafy
a nechat provzdušnit.
Skvěle ladí s rybou,
pečenou zeleninou
a ideálně chřestem.

FRANCIE
ALSACE, RIESLING B
Ryzlink
z francouzského
Alsaska má plnější
charakter, výrazné
aroma vyzrálého
ovoce
a velmi typický
bylinkový nádech.
Místní specialitou
k tomuto vínu
je choucroute,
postavený na bílém
kyselém zelí, ale
stejně dobře bude
chutnat k nedělní
vepřové se zelím.

FRANCIE
COTES DE PROVENCE, CUVÉE
DÉSIR COTES DE PROVENCE

RAKOUSKO
WACHAU, GRÜNER
VELTLINER FEDERSPIEL

Elegantní, krásně voňavé
a plné růžové víno francouzského
vinařského stylu z Provence
s nižším obsahem kyselin, ale
o to bohatším chuťovým
profilem. Ve vůni vystupuje
meloun, růže a broskve, v chuti
je kulaté s pěkným závěrem.
Univerzální víno ke středomořské
kuchyni, jako jsou grilované
krevety či klobásky na grilu.

Grüner Veltliner z oblasti
Wachau nabízí plnější
strukturu a v aroma se
objevují jemné herbální tóny
s dotekem bílého pepře. Má
výraznou ovocnost s tóny
zelených jablek
a citronové kůry a příjemnou
kyselinu. Typické párování je
s telecím řízkem a vídeňským
bramborovým salátem.

ITÁLIE
VENETO, VALPOLICELLA
Hledáte-li ovocné a veselé víno,
pak máte tu správnou lahev.
Valpolicella pochází z regionu
Veneta nedaleko slavného Laga di
Garda a Verony. Víno je typické
svou vůní třešní a višní
a jemným dotekem růží. Chuť je
velmi čistá a šťavnatě ovocná,
s jemným tříslem v závěru
a dlouhou dochutí. Doporučujeme
k italským uzeninám nebo ke
grilované rybě.
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Prázdninové luštění
Informace o zpracování osobních údajů společností Albert Česká republika, s.r.o., naleznete v „Podmínkách zpracování osobních údajů“ uveřejněných na www.albert.cz

SE SKLENIČKOU
LAHODNÉHO VÍNA

Šťastný výherce
tentokrát získá
poukázku na
nákup v Albertu
v hodnotě 300 Kč.

Křížovka

Jak se zapojit?
NÁS BAVÍ
Vyluštěnou tajenku zašlete do 12. 8. 2022 na
adresu redakce Albert magazínu: Podkovářská 2,
Praha 9, 190 00. Nebo tajenku vyplňte na webu
www.albert.cz/tajenka přímo do formuláře.
Výherce křížovky z čísla 6/2022: Eva Pytlíková, Třinec.
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TO NEJLEPŠÍ
NA

Foto: Lucie Čermáková,
hosté Albert magazínu,
Foodstyling: Adéla Říhová, Zuzana
Štěpničková, hosté Albert magazínu,
Text: Adéla Říhová, hosté Albert
magazínu, Naďa Fidrmucová

Rozpalte gril
SE VŠEMI VŮNĚMI
SVĚTA

JAK
USPOŘÁDAT
SKVĚLOU
GRILOVAČKU
i ve městě
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Čas grilování je tu! Rozpalte léto na grilu a tentokrát
během letních víkendů procestujte celý svět díky
velkému grilovacímu speciálu, kde objevíte asijský
streetfood, mexické quesadilly a pálivé salsy,
americké burgery i francouzskou rafinovanost.
Můžete ochutnat zkrátka vše. Navíc jsme vyzpovídali
tři šéfkuchaře z různých koutů světa, aby prozradili,
co na svých cestách a ve svých rodných zemích grilují
nejraději a jak na to. Tak vzhůru na cesty!

Praha

park Stromovka, park Parukářka, obora
Hvězda, Divoká Šárka, Kunratický les,
park Smetanka v Hloubětíně a další

BRNO

Hradec
Králové

Šimkovy sady

Tachov,
Plzeňský kraj

Brněnská přehrada, park Lužánky,
zahrada pod hradbami u hradu
Špilberk, horní část Zoo Brno a další

veřejný gril Na Vysoké

Pardubice

Liberec

lokalita Vinice

park Nové Vratislavice

TŘI KUCHAŘI
TŘI SVĚTOVÉ KUCHYNĚ
JEDNO GRILOVÁNÍ

O LUCQUE
RICCARD
Itálie
Saša Pavlovič je původem z Chorvatska
a v Praze žije od svých 12 let. Vystudoval
obor kuchařství ve švýcarském Lucernu
a pracoval v různorodých michelinských
restauracích v Čechách i po celém
světě. Když se vrátil do Čech, nastoupil do
sítě Ambiente jako kreativní šéfkuchař a pak
se stal šéfkuchařem v pražské finediningové
restauraci Grand Cru. Momentálně pracuje
jako šéfkuchař až v daleké Malajsii, a proto
jsme rádi, že si našel čas a připravil recept
pro Albert magazín.

kolín

u Pekelského
potoka

Cheb

pikniková
louka Krajinka

a další

VOŘÁK
LADISLAAVs iD
e
Usměvavý Láďa Dvořák je rodák z Krkonoš
a již od dětství bylo jeho snem vařit.
V profesionální kuchyni trávil už jako dítě

TO NEJLEPŠÍ
NA

Riccardo Lucque spojil svůj život se světem
gastronomie už v 16 letech, poznal kuchyně
New Yorku, Londýna i rodné Itálie a dnes je
vyhlášeným šéfkuchařem žijícím v Praze
a také majitelem několika italských restaurací.
Z nich byla restaurace Aromi zařazena
ve známé anketě Gambero Rosso mezi
nejlepších 19 italských restaurací světa.
Riccardo zůstal věrný kuchyni a ingrediencím
své rodné Itálie a čerstvé a kvalitní suroviny
jsou pro něj základem každého výtečného
jídla.

LOVIČ
SAŠA oPrAvV
atsko
Ch

díky mamince hodně času, protože byla
mistrovou „na place“. Kuchařskou dráhu
pak odstartoval ve Vrchlabí a Špindlerově
Mlýně, ale pak se díky kamarádovi objevil
v pražské restauraci Spices hotelu Mandarin
Oriental, kde se mu stala osudnou láska
k asijské kuchyni. V Praze pak ještě sbíral další
zkušenosti coby šéfkuchař a sous-chef a na
mnoha cestách a stážích v Asii, ale jeho snem
bylo začít po svém. V roce 2015 se poprvé
na pražské Náplavce objevil s napařovacím
vozíčkem na knedlíčky dim sum, postupně
i dále cestoval skrz naskrz Asií, sbíral
zkušenosti a investoval do svého vybavení
a v roce 2018 otevřel i vlastní bistro Tamarind
Tree. Nyní ho můžete s jeho týmem potkat
o víkendech na street foodech, zajít si k němu
na oběd či kurz vaření nebo si nechat udělat
svatební hostinu s chutí Asie.
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TO NEJLEPŠÍ
NA

Zeptali jsme se RICCARDA
LUCQUE:
Riccardo, co je vlastně typické pro
grilování ve tvé rodné Itálii a jaké jsou zde
nejoblíbenější recepty na grilu?
Itálie je dlouhý poloostrov a střídalo se tu
mnoho vlivů od Arabů, Španělů, Turků,
Rakušanů a severských zemí, které zde
hledaly sůl. To vše ovlivnilo dnešní italskou
kuchyni a její recepty. Ale napříč Itálií je
králem grilovaček vepřové, milujeme
vepřová žebírka a naše italské klobásky
okořeněné extra pepřem, které jsou velmi
slané, takže je potřeba je pak zapít dobrým
vínem. U mořských ryb vedou ryby nižší
kvality, jako jsou sardinky, ančovičky
a makrely.
A který z těch receptů je přímo tobě
nejvíc blízky, tvoje srdcovka?
Vzpomínám si z dětství, jak moje máma
vždycky připravovala na grilu vepřová
žebírka, marinovala je v česneku
a rozmarýnu se solí, extra pepřem
a olivovým olejem. Další den jsme je pak
grilovali a přidali čerstvé klobásky z mletého
masa, roštěnou a pořádnou porci pepře.
Předtím, než začala grilovat maso, vždycky
ještě ugrilovala červené a žluté papriky,
oloupala je a nakrájela na proužky. Nakonec
je dochutila česnekem, čerstvou mátou,
olivovým olejem a solí. Úplně cítím všechny
vůně, jen si na to vzpomenu.
To je krásná vzpomínka. A prozradíš
našim čtenářům nějaký svůj zaručený tip
na grilování?
Zbožňuji grilování ryb, ale ryba nemá
výraznou chuť, někdy může být obyčejná,
a proto dělám následující. Do strouhanky
přidám hodně olivového oleje, petržel,
sůl a čerstvě namletý pepř. Soli i pepře
musí být hodně! Vmasíruji tuto mastnou
strouhankovou směs do ryby a pak ji
ugriluji. Krusta ze strouhanky se upeče
a bude krásně křupavá a vaše ryba bude
chutnat prostě fantasticky. Je to starý recept
rybářů ze středu Itálie, odkud pocházím.
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Jak na to?
4

porce

60
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
1 celé Královské kuře
4 chilli papričky
40 kuliček černého
pepře
sůl
½ lžičky vinného octa

1 citron
1 limeta
6 lžic olivového oleje
extra virgin
5 stroužků česneku
4 snítky čerstvého
rozmarýnu

POSTUP:
1. 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. Různě vysoké části masa potřebují
k propečení jiný čas, jinak by kuře nebylo hotové
najednou.
2. O
 čištěné 4 chilli papričky nakrájejte na plátky do
misky. Podrťte pepř a opepřete, osolte, vmíchejte
½ lžičky octa, většinu citronové a limetové šťávy
a 4 lžíce panenského olivového oleje. Oloupejte
5 stroužků česneku a nakrájejte je nadrobno,
2 snítky rozmarýnu odrhněte a nasekejte nadrobno.
Promíchejte a marinádu vmasírujte do kuřete.
Nechte 15 minut odpočinout.
3. M
 ezitím rozpalte gril nebo troubu na teplotu
200 °C. Kuře 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 zároveň šťavnaté.
4. Z
 akápněte ho zbylou citronovou a limetovou šťávou,
2 lžícemi extra panenského olivového oleje, posypte
nadrobno nasekaným zbylým rozmarýnem
37
a podávejte.

TO NEJLEPŠÍ
NA

Zeptali jsme se Saši
Pavloviče:
Sašo, co je typické pro pravé
chorvatské grilování?
Opravdu typické je to, že
maso v žádném případě
nesmí dojít! Takže se kolikrát
jí i následující den.
Které je nejoblíbenější
grilované jídlo Chorvatů?
Rozhodně čevapčiči. To
můžeme jíst kdykoliv.
A které nejraději
připravuješ ty?
Miluji ryby, takže cokoliv, co
už je slané z moře.
Máš nějaký trik
z chorvatského grilování,
který bys poradil našim
čtenářům?
Když grilujete maso a tuk
vám začne hořet, tak ho
uhaste pivem, podobně jako
svoji žízeň. Ryby grilujte se
šupinami, ryba se nepřilepí,
můžete ji ugrilovat do „černa“
a budete mít nádhernou
kouřovou vůni. A základem je
určitě mít pořádně rozpálený
rošt, minimálně 30 minut,
a jídlo při pokojové teplotě.

Pokud nemáte
čas, v Albertu
jsme pro vás
připravili
skvělou
pljeskavici,
kterou stačí dát
na gril.
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Ćevap se sýremý chléb,
kapie, grilovana
bylinková sals

6

porcí

90

min

Hotové špejle
s masem můžete zabalit
do alobalu a ugrilovat. Čas
se prodlouží, ale maso bude
šťavnatější. Po rozbalení je
dejte na gril, aby se dopekly
a udělala křupavá krusta.
Sádlo ideálně používejte
i s masem.

ĆEVAP SE
SÝREM
SUROVINY:
500 g mletého
vepřového masa
2 cibule
150 g sádla
50 g slaniny v celku
2 cibule

BEZ
lepku

125 g ementálu
v celku
1 lžička sušené
bazalky
čerstvě mletý černý
pepř
sůl

POSTUP:
1. Do mísy dejte 500 g mletého masa.
V mlýnku na maso umelte 2 oloupané
a nakrájené cibule a 100 g sádla.
2. Nakrájejte 125 g ementálu na menší kostky
a také zbylé sádlo a přidejte k masu. Vše
znovu umelte v mlýnku na maso. Pak směs
ochuťte bazalkou, solí s pepřem dle chuti
a hněťte vařečkou či rukou minimálně
5 minut, aby se vše pořádně spojilo. Nechte
směs odpočinout minimálně 30 minut
v lednici.
3. Navlhčete si ruce ve vodě a na připravené
špejle rozdělte ćevap ve tvaru klobásy
o velikosti cca 10 centimetrů. Dle velikosti
špejle můžete udělat třeba i 2–3 ćevapy,
které rozdělíte připravenou slaninou.
4. Mleté maso opékejte na grilu na
rozpáleném dřevěném uhlí za stálého otáčení
přibližně 10 minut.

TO NEJLEPŠÍ
NA

GRILOVANÝ
CHLÉB
SUROVINY:
6 plátků chleba
1 lžíce sádla nebo másla
pepř

POSTUP:
1. Starší plátky chleba namažte sádlem nebo máslem,
opepřete a ugrilujte z obou stran.

BYLINKOVÁ SALSA
SUROVINY:
100 ml extra panenského
olivového oleje
1 lžíce bílého vinného octa
1 lžíce citronové šťávy

VEGAN

sůl, pepř
2 stroužky česneku
1 hrst mixu čerstvých bylinek
(petržel, bazalka, tymián,
šalvěj…)

POSTUP:
1. D
 o misky nalijte 100 ml olivového oleje, přidejte lžíci
octa a citronové šťávy, čerstvě namletou sůl a pepř,
oloupané a nadrobno nakrájené 2 stroužky česneku
a nadrobno nakrájené bylinky.
2. V
 še dobře zamíchejte a použijte jako zálivku.

MARINOVANÁ
KAPIE
VEGAN

SUROVINY:
6 ks červené papriky
kapie
4 lžíce extra panenského
olivového oleje

1 lžíce bílého vinného
octa
3 stroužky česneku
1 hrst čerstvé petržele
sůl a pepř

POSTUP:
1. Čisté a suché kapie dejte přímo na rozpálené dřevěné uhlí,
popřípadě rozpálený rošt grilu a nechte je spálit dočerna ze
všech stran. Když jsou hotové, přendejte je do mísy, přikryjte
fólií nebo alobalem a nechte je takto 20 minut odpočinout.
2. Pak můžete kapie oloupat. Dávejte pozor, aby se neroztrhaly.
Pokud na nich zůstalo hodně slupek, opláchněte je pod
vodou a vraťte do mísy.
3. V mističce si připravte vinaigrette tak, že metličkou postupně
smíchejte 4 lžíce oleje se lžící octa, přidejte 3 oloupané
a utřené stroužky česneku, hrst nadrobno nasekané petržele,
osolte a opepřete.
4. Ugrilované papriky přelijte zálivkou a nechte je marinovat
minimálně hodinu, ale můžete i přes noc. Servírujte s trochou
marinády.
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Zeptali jsme se Ládi Dvořáka:
Co je typické pro grilování v Asii?

U
ASIJSKÉ MEN zonu

e
pro grilovací s

Určitě je typické, že si prodejci na asijských
street foodech vyrábějí vlastní grily „na
koleni“. Grilují pak nejčastěji na uhlí – co
se týče masa, ale v Japonsku a hodně i na
Tchaj-wanu potkáte grily třeba i na plyn,
například na kuličky takoyaki, které u nás
také připravujeme. I my máme nejraději po
domácku vyrobené věci, před nedávnem nám
kamarád vyrobil například gril na indonéské
kuřecí satay, na grilu máme po stranách
zářezy, tak aby nám tam pěkně držela
bambusová napichovátka
na špízky.

A prozradil bys, které je
nejoblíbenější grilované jídlo
a které nejraději připravuješ
ty s Tamarind Tree?
Asie je obrovská, na každém
místě na grilu potkáte něco
jiného. Například ve Vietnamu
je hodně oblíbený bůček
a kachna, u destinací, kde
mají moře, zase potkáte ryby
a mořské plody, v Indii moc
grilu nenajdete, ale když jsem
tam byl naposledy, tak kolem
jezera Alappuzha v Kerale
připravovali takto sladkovodní
ryby. V Indonésii nejčastěji
satay, což jsou kusy masa (dle
dostupnosti) naložené třeba
v marinádě z kokosového
mléka a grilované ve formě
„špízů“, podávané
s kokosovoarašídovým
dipem. My nejčastěji
připravujeme kuřecí maso,
vepřovou krkovici, telecí
hanger, hovězí pupek, kachní
prsa, ale i hodně zeleniny
a hub.
Máš nějaký univerzální
trik z asijského grilování,
který bys poradil našim
čtenářům?
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Kromě klasického grilu rádi
používáme i marinované
maso na bambusovém
napichovátku (špízy). Aby vám
bambus nezačal hořet, určitě
je vždy potřeba ho několik
hodin dopředu namočit
do vody. Další tip máme
například na naše kachní
prsa: prsa je dobré před
grilováním vařit v sous-vide
(ve vakuu ve vodní lázni) na
63 stupňů cca 6 hodin, pak
jsou krásně měkká a šťavnatá,
pokud je tedy následně na
grilu nevysušíte.
Obecně když se chystáte
grilovat v asijském stylu, je
potřeba si říct, kam budete
chtít maso chuťově směřovat,
jestli více do sladka, slana,
nebo použijete pálivost či
kyselost. Já nejraději
s chutěmi balancuji, aby lidé
v jídle ode mě měli
vyváženost všech chutí.

GRILOVANÁ
KUŘECÍ PRSA

4

porce

25
min

+8

hod
chlazení

TO NEJLEPŠÍ
NA

BEZ
lepku

s kokosovým mlékem
a zázvorem
SUROVINY:
400 g kuřecích prsou
½ limety
¼ lžičky sušeného zázvoru
3 lžíce kokosového mléka
1 stroužek česneku

2 lžičky kari koření
sůl
pepř
2 lžíce rajčatové passaty
1 lžíce rostlinného oleje

POSTUP:
1. Nakrájejte 400 g kuřecích prsou na kusy cca 3 × 3 cm
a dejte je do mísy. Postupně k masu přimíchejte
všechny ingredience, lehce osolte a opepřete
a nechte v lednici marinovat ideálně přes noc.
2. Přes noc, nebo alespoň několik hodin před
grilováním si namočte bambusová napichovátka do
vody, aby na grilu nezačala hořet. Před grilováním
marinované kousky napíchejte na namočená
napichovátka a ugrilujte.

Ke špízkům

můžete podávat
grilovanou
zeleninu, nové
brambory před
grilováním uvařte
do poloměkka.

TCHAJWANSKÝ
TELECÍ PUPEK
SUROVINY:
400 g telecího pupku
1 lžíce tmavé čínské sójové
omáčky
2 lžíce světlé čínské sójové
omáčky

4

porce

20
min

+8

hod
chlazení

BEZ
lepku

špetka cukru
pepř
špetka soli
1 svazek jarní cibulky
1 lžíce rostlinného oleje

POSTUP:
1. Nakrájejte 400 g telecího pupku na kusy cca 3 × 3 cm a dejte
je do mísy. Postupně k masu přimíchejte všechny ingredience
kromě jarní cibulky, lehce osolte (pozor, opravdu jen špetkou
soli, sójová omáčka je sama o sobě hodně slaná), opepřete
a nechte v lednici ideálně přes noc.
2. Přes noc, nebo alespoň několik hodin před grilováním si
namočte bambusová napichovátka do vody, aby na grilu
nezačala hořet. Před grilováním si bílé části jarní cibulky
nakrájejte napůl, následně napichujte střídavě pupek
41
a cibulku na špízky a grilujte.
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Co je koření piri-piri?

Ostré koření piri-piri je oblíbené
v různých částech světa, především
v Portugalsku. Slavná je místní příprava
piri-piri kuřete. Jde o pikantní směs,
která se skvěle hodí na přípravu
marinád, grilování a pečení pro všechny
milovníky ostrých jídel.

V Albertu

jsme pro vás připravili
novou řadu grilovacích specialit
z řady Piri-piri, vyzkoušejte je i vy.

TO

L
NEJLEPŠÍ NA GRI

Vepřová
žebírka
Piri-piri sous
vide

Burger hovězí
Piri-piri Albert Gril

Vepřová krkovice
marinovaná Piri-piri
Albert Gril

Klobása Piri-piri
Albert Gril
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min

BEZ

laktózy

SUROVINY:
250 g slaniny v celku
80 ml černého piva
50 ml javorového sirupu
80 g třtinového cukru

AMERICKÉ
Kam jinam za grilo

20

?

POSTUP:
1. Celých 250 g slaniny
nakrájejte podélně na
12 silnějších plátků. Nejlépe
to zvládnete na nářezáku.
2. V misce smíchejte
80 ml černého piva,
50 ml javorového sirupu
a 80 g třtinového cukru.
Promíchejte a nechte cukr
zcela rozpustit. Gril rozpalte
na střední žár.
3. Slaninu namočte
v marinádě z obou
stran a položte ji mezi
dva plechy. Díky tomu
zabráníte, aby tuk kapal
přímo do ohně, a zároveň
chipsy zůstanou krásně
rovné. V rozpáleném grilu
opékejte slaninu
10 minut. Pak ji znovu
potřete marinádou z obou
stran a dopékejte dalších
5 minut.
4. Slaninku můžete servírovat
jako přílohu k burgerům
nebo na saláty. Skvělá bude
i sama o sobě jako snack.
Mmmm, cítíte tu vůni?

TO NEJLEPŠÍ
NA
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BURGER BAR
Udělej si burger
podle své chuti

Americano style
burger hovězí
Albert Gril

8

porcí

1 HOŘČICOVÝ dip
150
ml

5

min

BEZ

laktózy

SUROVINY:
100 g plnotučné hořčice
1 lžíce hrubozrnné hořčice
2 lžíce medu
pepř

POSTUP:
1. V misce smíchejte 100 g
plnotučné hořčice spolu
s 1 lžící hrubozrnné
hořčice, 2 lžícemi medu
a dochuťte čerstvě
namletým pepřem.
2. Vymíchanou omáčku
přendejte do uzavíratelné
sklenice a uložte do
lednice.
3. Takto připravenou omáčku
můžete vzít s sebou
kamkoli na grilovačku.
V lednici vám vydrží až
2 týdny. Jinou hořčici na
burgery už chtít nebudete!
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15

min

1 hlávkový salát
2 červené cibule
2 rajčata
4 nakládané okurky
1 hořčicová omáčka
1 tomatová omáčka
1 jogurtová omáčka s bylinkami
1 citronová omáčka
1 avokádová omáčka
8 hamburgerových bulek

2 JOs byGUliRTnOkaVÝmdi ip
150
ml

10
min

VEGET

SUROVINY:
100 g řeckého bílého jogurtu
50 g měkkého polotučného
tvarohu
1 stroužek česneku
6 snítek čerstvé pažitky
sůl

POSTUP:
1. Do misky dejte 100 g jogurtu,
50 g tvarohu a vše promíchejte
dohladka.
2. Stroužek česneku oloupejte,
prolisujte a přidejte
k jogurtovému základu. Pažitku
omyjte, nasekejte nadrobno
a přidejte do omáčky. Osolte
dle chuti a promíchejte.
3. Omáčku přendejte do
uzavíratelné sklenice, abyste ji
pohodlně mohli vzít s sebou na
piknik či na grilovačku. Je skvělá
nejen k burgerům, ale i do hot
dogů nebo ke kuřecímu masu.
V lednici vám vydrží až 3 dny.

1. Na dřevěný tác po stranách
naaranžujte omyté listy
hlávkového salátu. Očistěte
2 červené cibule a nakrájejte je
na tenká kolečka. Ta rozprostřete
na salát. Omyjte 2 velká masitá
rajčata, nakrájejte je na plátky
a přidejte také na salát. Nakrájejte
4 kyselé okurky na silnější kolečka
a přidejte na tác.
2. Doprostřed mezi ingredience
vložte otevřené skleničky
s připravenými omáčkami.
3. Vaši hosté si burger bar vychutnají
nejlépe, když ho vyndáte těsně
před přípravou burgerů z lednice,
tak aby byla zelenina hezky
křupavá a vychlazená spolu
s omáčkami. Nakonec rozkrojte
čerstvé hamburgerové bulky
a dejte je ke straně tácu. A teď už
jen užívejte letních radostí, kdy si
každý připraví svůj burger podle
chuti!

3 RAJČATOVÝ dip
150
ml

5

min

BEZ

laktózy

SUROVINY:
100 g rajčatového protlaku
2 lžičky bazalkového pesta
1 lžička worcesterské omáčky
1 lžička olivového oleje

POSTUP:
1. V misce smíchejte 100 g
rajčatového protlaku
se dvěma lžičkami
bazalkového pesta, lžičkou
worcesterské omáčky
a lžičkou olivového oleje.
2. Smíchanou omáčku
vlijte do zavařovací
sklenice a uzavřete. Takto
připravenou ji uložte do
lednice, kde vám vydrží až
týden.
3. Tomatový dip servírujte
na připraveném burger
baru spolu s ostatními
omáčkami a doplňky.
Nechte si chutnat!

5

5
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RECEPT NA CITRONOVÝ DIP
a další recepty najdete zde:
albert.cz/recepty

4

4 AVOKÁDOVÝ dip
150
ml

1

2

3

5

min

VEGAN

SUROVINY:
2 avokáda
1 citron
1 stroužek česneku
sůl
pepř

POSTUP:
1. Avokáda rozkrojte napůl,
zbavte slupky a dužinu
vydlabejte lžící.
2. Do sekáčku přendejte
dužinu, přidejte šťávu
z citronu, očištěný
stroužek česneku, osolte
a opepřete.
3. Vše rozmixujte dohladka.
Omáčku přendejte do
uzavíratelné sklenice,
zavíčkujte a máte
připraveno s sebou!
Avokádovou omáčku
spotřebujte ideálně do
24 hodin.
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Italská

GRILOVANÁ
POLENTA
s rajčatovou
salsou
4

porce

ITÁLIE
bírají prvotřídní
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Italové jsou praví
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HOVĚZÍ STEAKY
 ypické GRILOVANÉ
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20
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
100 g instantní polenty NP Bio
200 ml vody
150 ml plnotučného mléka
½ lžičky soli
50 g parmazánu
2 rajčata
1 stroužek česneku
1 hrst čerstvé bazalky
½ citronu
4 lžíce olivového oleje
pepř
POSTUP:
1. Do hrnce vsypte 100 g polenty,
vlijte 200 ml vody, 150 ml mléka
a přidejte ½ lžičky soli. Směs přiveďte
k varu. Pak stáhněte stupeň ohřevu
a za stálého míchání vařte polentu
5 minut. Přidejte nastrouhaných 50 g
parmazánu a vše promíchejte.
2. Uvařenou polentu rozprostřete
stěrkou potřenou olivovým olejem
v pekáčku a nechte ztuhnout.
Jakmile polenta vychladne a zatuhne,
vykrájejte z ní pomocí kruhového
vykrajovátka o průměru 7 cm
kolečka.
3. Omyjte 2 velká masitá rajčata
a nakrájejte je na drobné kostičky.
Vsypte je do mísy. Stroužek
česneku oloupejte a prolisujte
k rajčatům. Hrst bazalky nasekejte
a přisypte do salsy. Vše zakápněte
šťávou z poloviny citronu a zalijte
2 lžícemi olivového oleje. Vše
promíchejte a dochuťte pepřem.
Salsu dejte vychladit na chvilku do
lednice.
4. Kolečka polenty potřete z obou stran
zbylým olivovým olejem a ogrilujte je
v rozpáleném grilu 2 minuty z každé
strany. Servírujte ihned ozdobené
vychlazenou salsou. Užijte si chuť
svěží Itálie!

TO NEJLEPŠÍ
NA

Tip na neplýtvání:

Zbytky
vykrájené polenty můžete nakrájet, opéct
na másle a přidat do letního salátu.
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VEGGIE SÝROVÁ
QUESADILLA
na grilu
SUROVINY:
1 červená paprika
1 červená cibule
1 lžička olivového oleje
4 pšeničné tortilly

MEXIKO
mexické
vem dalo shrnout
slo
ím
dn
je
se
by
k
ka
Barvy, ta
e cestovat do dale
sombrero a můžet
e,
ol
am
ac
grilování. Nasaďte
rstvé gu
mělo by chybět če
i z vaší zahrady. Ne
esadilly.
qu
–
tortilly
nachos a zapečené

15

min

VEGET

100 g sýra čedar
100 g sýra ementál
½ lžičky mleté papriky
pepř

POSTUP:
1. Papriku a cibuli omyjte a očistěte. Nakrájejte vše na nudličky
široké 0,5 cm. Na pánvi rozehřejte olej a papriku s cibulí na
něm zprudka opečte. Vše trvá 2 minuty. Směs rozdělte na
všechny 4 tortilly.
2. Do mísy nastrouhejte 100 g čedaru i ementálu, promíchejte je
a rozdělte rovnoměrně na tortilly. Nahoru jemně poprašte
½ lžičky mleté papriky a opepřete. Tortilly přeložte napůl.
3. Do vyhřátého grilu opatrně přemístěte tortilly a opékejte je na
středním žáru z obou stran 1–2 minuty dokřupava, aby se sýr
hezky roztekl.
4. Tortilly překrojte na 4 díly a ihned podávejte. Mmmm, sýr se
krásně lahodně táhne!

MEXICKÁ SALSA
s papričkami jalapeño
SUROVINY:
250 g sýra čedar
250 g sýra gouda
200 g choriza klobásek

50

4

porce

100 g rajčat
100 g sterilovaných
papriček jalapeño
2 stroužky česneku

4

porce

25
min

BEZ
lepku

1 červená cibule
100 ml plnotučného
mléka

POSTUP:
1. Do jednorázové misky z alobalu nastrouhejte 250 g čedaru a goudy
a rozdělte je ke stranám misky. Gril rozpalte na mírný žár.
2. Nakrájejte 200 g klobásky na kousky a přidejte je jako další hromádku do
misky. Omyjte 100 g rajčat a zbavte je tekuté vnitřní části. Dužinu nakrájejte
na kostičky a přidejte do misky. Prolisujte 2 oloupané stroužky česneku.
Oloupanou cibuli nakrájejte nadrobno. Slijte 100 g papriček jalapeño. Zbytek
ingrediencí přidejte do misky.
3. Misku dejte rozpékat nad slabý žár na gril. Podlijte 100 ml mléka, opatrně
vše zamíchejte dohromady a dále opékejte 10 minut v zavřeném grilu na
požadovanou konzistenci.
4. Sýrovou salsu ihned servírujte ještě horkou z grilu na stůl. Podávejte
s tortillovými chipsy, k tacos nebo k hranolkům z čerstvé zeleniny. Salsa
pro opravdové milovníky sýrů!

TO NEJLEPŠÍ
NA

Tip na neplýtvání:

Zbylou tekutou
dužinu z rajčat použijte na ochucení
jogurtového dipu ke grilování. Rajčata
smíchejte s jogurtem a nasekanými
čerstvými bylinkami.

Co nevynechat lu:
z mexického gri

ání tortill,
 AJITAS – styl servírov
•F
vařenou
m,
s grilovaným mase
xickými
me
a
em
sýr
rýží, rajčaty,
omáčkami
VĚZÍ
 ypické MEXICKÉ HO
placky, které
•T
 ACOS – malé tvrdé
•T
uhy salsy
STEAKY s různými dr
ější směsí,
se pak plní nejrůzn
pečené
za
cky
pla
–
S
ástí grilované
DA
uč
LA
so
• ENCHI
opět může být
em
řet
ku
s
na grilu, typicky
maso či zelenina
s kůrkou ze sýra
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TO NEJLEPŠÍ
NA

SUROVINY:
4 broskve
20 g másla
70 g mandlové mouky
20 g cukru krupice
sůl
1 lžička skořice
1 lžíce javorového sirupu
300 g vanilkové zmrzliny

BOŽSKÉ
GRILOVANÉ
BROSKVE
s vanilkovou zmrzlinou
4

porce

20
min

VEGET

FRANCIE

ilování. Jejich
aní, i co se týče gr
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u
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hranou UNESCO, je
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a
,
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etagni nebo na jih
Alsasku, západní Br

Za ochutnání určitě stojí:
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 ÔTE DE BOEUF neboli hovězí vysoký roštěnec je typická
•C
francouzská pochoutka na grilu. Griluje se v celku, aby maso
zůstalo šťavnaté, krájí se na tenké plátky a přelévá rozpuštěným
máslem s bylinkami.
• RYBY NA GRILU – určitě ochutnejte středomořské speciality,
třeba čerstvého tuňáka na grilu s kapary.
 AMEMBERT NA GRILU – u nás také populární, zkuste ho ale
•C
ugrilovat z pravého francouzského camembertu. Francouzi ho
milují v kombinaci s medem a vlašskými ořechy.

POSTUP:
1. Omyjte 4 broskve, rozpulte je a zbavte pecek. Na grilování použijte
rozpálený gril z předchozího grilování. Broskve grilujte už jen ve
zbytkovém teple grilu.
2. V misce smíchejte 20 g másla, 70 g mandlové mouky, 20 g cukru,
špetku soli a lžičku skořice. Vše promíchejte na drobenku.
3. Nejprve broskve položte rozkrojenou stranou dolů k žáru. Po
3 minutách je obraťte, naplňte drobenkou a grilujte dalších 5 minut.
4. Grilované broskve servírujte zakápnuté javorovým sirupem
a ozdobené kopečkem vanilkové zmrzliny. Odteď budete tyto broskve
připravovat pořád! Bon appétit!

ICE
Ř
U
K
U
K
Á
N
A
GRILOV
ů světa
t
u
o
k
h
c
ý
n
z
ů
r
z

TO NEJLEPŠÍ
NA

1 MEXICKÁ

Zkuste kukuřici po ugrilování
potřít majonézou, trochou sýra
cottage, posypte chilli, nasekaným
koriandrem a nakonec zakápněte
limetovou šťávou.

2 INDICKÁ

Jedinečná orientální kombinace. Hotovou kukuřici potřete trochou kokosového
oleje, posypte kari kořením
a sezamovým semínkem.

3 ITALSKÁ

Na elegantní italskou verzi
zkuste klasy potřít bazalkovým pestem a posypat nastrouhaným parmazánem.

4 ASIJSKÁ

A zde přihořívá. Kukuřice po
asijsku musí mít ten správný
říz. Zkuste ji ugrilovanou potřít
trochou omáčky hoisin, posypat
chilli vločkami a nasekanou jarní
cibulkou.

5 AMERICKÁ

Okuste pravou Ameriku a kromě
másla a soli přidejte i javorový sirup.
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TO NEJLEPŠÍ
NA

ASA
M
Z
E
B
I
O
T
JDE

GRILOVANÉ
BRAMBŮRKY
na špízu

4

porce

Brambory můžete ochutit kořením,
třeba mletou paprikou, chilli nebo
oreganem.

SUROVINY:
12 špejlí
12 raných brambor
80 g parmazánu
40 g strouhanky
10 g mleté papriky
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50
min

VEGET

1 lžička soli
pepř
3 lžíce olivového oleje
hrubozrnná sůl
1 hrst čerstvé petrželky

POSTUP:
1. Špejle ponořte na 10 minut do vody, aby se nasákly.
Brambory omyjte a vložte do hrnce s vodou. Vodu
přiveďte k varu a brambory 8 minut vařte. Vodu slijte,
brambory nechte chvilku zchladnout. Pak napíchněte
vždy jednu bramboru na připravenou špejli.
2. Ostrým nožem krájejte bramboru shora zešikma
a postupně bramborou otáčejte tak, abyste nožem jeli
do spirály. Díky špejli bude hezky držet u sebe. Poté
opatrně popotáhněte bramboru tak, aby se roztáhla
po celé délce špejle a mezi plátky vznikly mezery.
3. Do misky nastrouhejte najemno 80 g parmazánu.
Přidejte 40 g strouhanky, 10 g papriky, lžičku soli
a opepřete. Vše promíchejte. Brambory potřete
olivovým olejem mašlovačkou zvenku i vevnitř.
Grilujte na střední žár asi 12 minut do změknutí.
Dvě minuty před koncem je posypte připravenou
kořeněnou směsí a dogrilujte.
4. Hotové brambory přendejte na tác. Posypte je
hrubozrnnou solí a ozdobte nasekanou petrželkou.
Tyto brambory u vás budou bodovat!

SALÁT
Z GRILOVANÝCH
LUSKŮ
4

porce

20
min

BEZ

laktózy

SUROVINY:
300 g hráškových lusků
3 lžíce olivového oleje
1 citron
pepř
1 okurka
1 hrst čerstvé máty
1 hrst baby špenátu
sůl
1 mozzarella Nature’s Promise Free from

POSTUP:
1. Omyjte 300 g hráškových lusků, dejte
je do mísy, pokapejte lžící olivového
oleje a promíchejte. Gril rozpalte
na střední žár. Lusky přímo na grilu
opečte z obou stran 2 minuty. Pak
je sundejte z grilu a nechte chvilku
vychladnout, rozpulte je a vraťte do
mísy.
2. Do mísy přidejte také šťávu
z ½ citronu, 2 lžíce olivového oleje
a opepřete. Okurku omyjte, nakrájejte
na tenká kolečka a přidejte k hrášku.
Nakonec vsypte omytý baby špenát,
lístky máty, vše promíchejte
a dochuťte solí.
3. Salát přendejte na servírovací talíř
nebo tác a ozdobte ho plátky citronu
a natrhanou mozzarellou. Vychlaďte
ho pár minut v lednici.
4. Salát podávejte jako lehkou večeři.

TO NEJLEPŠÍ
NA
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TO NEJLEPŠÍ
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POSTUP:
1. K
 oření smíchejte společně
a ideálně ještě rozmělněte
v hmoždíři, aby se uvolnilo aroma.
2. P
 ak ho rukama pořádně
vmasírujte do masa.
3. N
 echte takto maso odpočinout
před grilováním několik hodin
v chladu zabalené ve fólii, aby se
uchovalo aroma.

SUROVINY:
Sušené bylinky a jedlé květy: petrželka, rozmarýn,
tymián, estragon, bazalka, saturejka, levandule
Koření v zrnkách nebo prášku:
fenykl, kmín, skořice, paprika, koriandr
Sušené aromatické přísady:
cibule, česnek, šalotka, zázvor, citronová tráva
Pepře:
červený, černý, zelený, bílý, kajenský
Neočekávané ingredience:
mletá káva, rozdrcené kakaové boby
Orientální koření:
kurkuma, kari, masala

TO NEJLEPŠÍ
NA

TAJEMST
VÍ
SUCHÝCH
M

ARINÁD

Jsou skvě
lé pro vyta
žení chuti
a dodají
masa
mu i extr
a aroma.
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TO NEJLEPŠÍ
NA
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světlého
piva
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K marinování

můžete použít
různé druhy
vepřových nebo
hovězích
steaků.
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2steaky
vepřové

TO NEJLEPŠÍ
NA

1/2 lžičky

červeného
pepře

2medu
lžíce
sůl
1 bio citron
GRILOVANÝ
VEPŘOVÝ
STEAK

s marinádou
z medu
a citronu

Pro jednodušší nanášení
marinády můžete použít
mašlovačku.

POSTUP:
1. V
 kastrůlku nechte rozpustit 2 lžíce
medu, pak přidejte 500 ml piva a lžičku
nastrouhané citronové kůry. Marinádu
prohřejte a přidejte pepř.
2. P
 ak dejte 2 vepřové steaky na plech a
zalijte je marinádou, aby byly ponořené.
Plech zakryjte potravinovou fólií a nechte
v lednici marinovat alespoň 2 hodiny.
3. N
 ejdříve položte steaky na gril rozpálený
na 250 °C a nechte je zabarvit. Pak upravte
na nepřímý žár na 150 °C a nechte grilovat
po dobu 10 minut, otočte a grilujte dalších
10 minut. Osolte a opepřete až na závěr.
4. N
 a středním plameni nechte zredukovat
zbylou marinádu, kterou můžete přelít
maso. A šťavnaté steaky se mohou
servírovat.

Vyzkoušejte
do marinád
použít:
Octy:
světlé i tmavé vinné,
jablečné, medové – lépe
ty méně výrazné na
drůbeží maso a ryby, ty
více výrazné na hovězí
nebo jehněčí maso
Vína:
červená ideálně na hovězí
Piva
Asijské omáčky:
rybí nebo sójovou
Džus z ovoce:
citronu, limety, malin
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Video

recepty

Inspirujte se

DALŠÍMI VIDEORECEPTY
NA GRIL
albert.cz/videorecepty

HOVĚZÍ FAJITAS
na grilu
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MOŘSKÝ VLK NA GRILU s rozmarýnovými
bramborami a holandskou omáčkou

JAK SOUTĚŽIT?
• INSPIRUJTE SE letními
recepty z grilu v letním 		
dvojčísle Albert magazínu.
• VYFOŤTE A UKAŽTE, jak se
vám recept povedl.
• F
 OTKU SDÍLEJTE
v komentářích pod
soutěžním příspěvkem
na Facebooku Albertu,
www.facebook.com/
/albertceskarepublika,
a to do 31. 8. 2022.
Recepty budou uveřejněny
v říjnovém čísle Albert
magazínu.

Fotosoutěž
ALBER
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V ovací soutěž je tu!

TU
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Vyfot'te svoje

• AUTOŘI tří vybraných fotek
získají jako výhru dárkovou
kartu na nákup v Albertu
v hodnotě 1000 Kč.

JTE
A
R
H
Y
V
A
1 000 KČ

Podrobná pravidla magazínové
soutěže a informace
o zpracování osobních údajů
naleznete na www.albert.cz.

KDO UVAŘIL,
VYFOTIL A VYHRÁL
květnovou chalupářskou
soutěž o 1

000 Kč?

Výhercům
gratulujeme
a zasíláme dárkovou
kartu na nákup
v Albertu za

1 000 Kč.

Vl as ta M .
Hana S
.

Hele

.
na L
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Ochutnávka

Ochutnávka

Na jedno po
našich krajích

OCHUTNÁVKA POCTIVÝCH

ŘEMESLNÝCH PIV

„Kde se pivo vaří, tam se dobře
daří.“ A v Česku máme minipivovarů
skutečně požehnaně. Chuťově pestrá
řemeslná piva z malých pivovarů nabízí
milovníkům tohoto chmelového nápoje
alternativu k velkým značkám, kterou
stojí za to určitě vyzkoušet.
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Foto: Lucie Čermáková / Foodstyling: Zuzana Štěpničková / Text: Kateřina Krásná, Naďa Fidrmucová

V Albertu jsme připravili nabídku
na míru každému regionu, abyste si
mohli vychutnat právě to své místní
a regionální pivo z minipivovarů,
a podpořili jsme tak lokální
pivovarníky. Na zdraví!

Ochutnávka

MÁME PRO VÁS LOKÁLNÍ
PIVO Z MINIPIVOVARŮ
ZE VŠECH KOUTŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

LOGO 2020
PANTONE 7427 C

RAVEN
FOUNDED IN PILSEN 2015

Piva z českých a moravských minipivovarů
najdete v každém hypermarketu Albert.
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Ochutnávka

Za původem
ŘEMESLNÉHO PIVA

Řemeslné pivo, z anglického craft beer, nemá
úplně jasný popis a v každé zemi ho chápou
trošku jinak. Většinou jde ale o piva vařená
v menších, nezávislých pivovarech, někdy až
experimentálním způsobem, a často se při jejich
výrobě používá svrchní kvašení.

ODKUD SE VZALA
ŘEMESLNÁ PIVA
A MINIPIVOVARY?

Jako řemeslná piva se vyrábějí také spodně
kvašená piva, tzv. ležáky, ale v případě
řemeslných piv jde velmi často o nefiltrovaná
a nepasterizovaná piva.

Craft breweries neboli řemeslné pivovary se
začaly objevovat v 80. letech v USA jako reakce
na trh ovládaný pouze velkými výrobci velmi
podobných druhů piv. Odtud se řemeslná piva
rozšířila dále do Anglie, kde se výrobci začali
označovat jako mikropivovary a svá piva
jako „craft“, tedy řemeslná. Experimentovali
s různými typy vaření piv, využívali německé,
belgické i britské receptury, a vznikla tak zcela
nová piva různých barev a chutí.
V českých zemích mělo za Rakouska-Uherska
téměř každé město svůj pivovar, ale v roce
1989 by se tak dal u nás označit asi jen známý
podnik U Fleků.*
Proto jsme rádi, že je Česko dnes znovu
domovem, kde vznikají stovky minipivovarů
a kde se navázalo na dlouholetou tradici,
a že můžeme v Albertu přinášet řemeslná piva
od lokálních dodavatelů i na váš stůl.
* Čerpáno z https://www.hauskrecht.cz/craft
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Ochutnávka

CIBULOVÉ
KROUŽKY
v pivním
těstíčku
4

porce

30
min

VEGET

SUROVINY:
2 cibule
1 vejce
100 ml polotučného mléka
150 ml piva
400 g hladké mouky
sůl
pepř
300 ml řepkového oleje

POSTUP:
1. Oloupejte 2 cibule, nakrájejte je na
1cm kolečka a rozeberte na kroužky.
Poté je vložte do misky s vodou.
2. V další misce rozšlehejte vejce,
přidejte 100 ml mléka, 150 ml
piva, 350 g hladké mouky, ¼ lžičky
soli a špetku pepře a promíchejte
dohladka.
3. Cibulové kroužky vyjměte z vody,
obalte ve zbylých 50 g mouky a poté
v připraveném těstíčku. Postup
obalování ještě jednou opakujte,
nejdříve v mouce, pak v těstíčku.
4. Postupně kroužky smažte
v rozpáleném oleji dozlatova
a odkládejte na papírovou utěrku,
abyste se zbavili přebytečného tuku.
Pivní specialita je hotová.
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Ochutnávka

Křupavé

pivní rohlíky
12
ks

40
min

+90

min
kynutí

SUROVINY:
220 g hladké mouky
200 g polohrubé mouky
200 ml světlého piva
30 g droždí
1 lžička cukru krupice
sůl
30 g vepřového sádla
1 vejce
1 lžička polotučného mléka
1 lžíce hrubé soli
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POSTUP:
1. Do mísy nasypte 200 g hladké
a 200 g polohrubé mouky,
uprostřed vytvořte důlek a vlijte do
něj 200 ml vlažného piva. Do piva
rozdrobte 30 g droždí, přidejte
lžičku cukru a nechte 10 minut
vzejít kvásek. Přisypte lžičku soli,
přidejte 30 g sádla pokojové
teploty, žloutek a vypracujte
hladké pružné těsto. Přikryjte
čistou utěrkou a nechte na teplém
místě hodinu kynout.
2. Pak těsto přendejte na pracovní
plochu pomoučenou zbylou
moukou a nakrájejte ho na
12 kousků. Z každého válečkem
vyválejte placku ve tvaru
trojúhelníku a poté zarolujte od
široké strany k úzké do tvaru
rohlíku. Rohlíčky přendejte na
plech vyložený pečicím papírem
a nechte ještě 30 minut přikryté
utěrkou kynout.
3. Vykynuté rohlíky potřete
mašlovačkou bílkem rozmíchaným
s lžičkou mléka a špetkou soli,
posypte hrubou solí a pečte
10 minut v troubě na 190 °C
dozlatova.
4. Nechte vychladnout a pak už je
stačí jen namazat domácí paštikou,
pomazánkou dle vaší chuti, doplnit
oblíbeným sýrem či si je vychutnat
jen tak – samotné. A samozřejmě
zapíjejte dobrým pivem. Na zdraví!

Ochutnávka

Pivo a oříšky

jsou
klasickou kombinací.
Ale tato speciální verze
s chilli a slaninou je
úžasná. Dají se navíc
připravit velmi snadno.
Jakmile je ochutnáte,
nebudete mít dost.

OŘÍŠKOVÝ PIVNÍ MIX
s chilli a slaninou
4

porce

30
min

SUROVINY:
100 g plátků anglické
slaniny
100 ml světlého piva
150 g cukru krupice
1 lžíce másla
sůl

chilli vločky
kajenský pepř
200 g směsi ořechů
(kešu, vlašské ořechy,
mandle, lískové
ořechy)

POSTUP:
1. Opečte 100 g anglické slaniny na
rozpálené pánvi dokřupava. Poté
ji přendejte na papírovou utěrku,
abyste odsáli přebytečný tuk.
Nechte vychladnout a pak nadrobno
nakrájejte.
2. V kastrůlku svařte 100 ml piva se 150 g
cukru, dokud se cukr nerozpustí. Pak
nechte vařit 3 minuty bez míchání.

Sundejte z plotny, vmíchejte lžíci
másla, špetku soli, chilli vloček
a kajenského pepře. Nakonec přidejte
kousky opečené slaniny.
3. Do směsi vsypte 200 g mixu ořechů
a promíchejte, aby byly dobře obaleny,
a pak rozprostřete na plech vyložený
pečicím papírem. Nechte vychladnout
a rozlámejte na kousky. Nejlépe
chutnají s vychlazeným pivem.
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Ochutnávka

Tátova

Pivní
cibulačka
4

porce

68

50
min

VEGET

SUROVINY:
6 cibulí
4 stroužky česneku
100 g másla
1 lžíce cukru krupice
300 ml světlého piva
700 ml vody
1 kostka zeleninového bujónu
sůl
pepř
1 veka
150 g hermelínu
2 snítky čerstvého tymiánu

POSTUP:
1. Oloupejte 6 cibulí a nakrájejte
je na klínky. Oloupejte
4 stroužky česneku
a nakrájejte je na plátky.
2. V hrnci rozehřejte 100 g
másla a orestujte na něm
cibuli a česnek. Pak přisypte
lžíci cukru, promíchejte
a na mírném plameni nechte
zkaramelizovat.
3. Přilijte 300 ml piva, 700 ml
vody a kostku zeleninového
bujónu a přiveďte k varu.

Osolte a opepřete dle chuti
a nechte 30 minut probublávat
přiklopené poklicí. Mezitím
nakrájejte veku na trojúhelníčky
a hermelín nahrubo
nastrouhejte.
4. Polévku nalijte do
ohnivzdorných misek, na
hladinu rozložte trojúhelníčky
veky, zasypte je sýrem a nechte
krátce zapéct v troubě s grilem
předehřáté na 200 °C. Nakonec
posypte lístky tymiánu
a podávejte.

Ochutnávka

Jak správně

NA PÁROVÁNÍ PIVA S JÍDLEM

LEŽÁK ČESKÉHO
TYPU

Byl poprvé uvařen v Plzni. Vyznačuje se
zlatavou barvou, čistou chutí a hořkostí.

IPA (INDIA PALE ALE)

Je to silnější a výrazněji chmelená verze
pale ale. Barva je od světlé po měděnou,
typická je chmelová hořkost a aroma.

POZNEJTE NĚKTERÉ
Z MINIPIVOVARŮ:

LEŽÁK ČESKÉHO
TYPU
KVALITNÍ UZENINY,
SVÍČKOVÁ, ŘÍZEK

IPA

BURGER, KOŘENĚNÁ
ASIJSKÁ JÍDLA,
MRKVOVÝ DORT

PŠENIČNÉ PIVO
BBQ, SMAŽENÉ RYBY,
MOŘSKÉ PLODY

PŠENIČNÉ PIVO

Svrchně kvašené pivo s podílem sladované
či nesladované pšenice. Je kvašeno
speciálním druhem kvasnic, což vytváří
typickou chuť a vůni i jemný zákal.

ALE

PIKANTNÍ JÍDLA,
BBQ, BURGERY

ALE

Piva typu ale mohou být různá
a plná chutí od kořeněných, ovocných
až po tropické. Jsou kvašena svrchními
kvasinkami.

PORTER

PORTER

Tmavé svrchně kvašené pivo, má hustou
krémovou pěnu. Sytě černá barva je dána
díky použití pražených sladů a v pivu
můžete cítit chuť a aroma kávy či čokolády.

V minipivovaru Hostivar
se vaří piva spodně
kvašená, ale i piva typu
ale, která jsou svrchně
kvašená. Všechna
piva z Hostivaru
jsou nefiltrovaná
a nepasterovaná.

UZENÁ ŽEBRA, SLANINA,
ČOKOLÁDOVÉ DEZERTY

Jde o tmavě hnědé spodně kvašené pivo,
do kterého se přidává pražený slad. Má
kouřovou chuť a vysokou hořkost.

STOUT

Jarošovský minipivovar
navazuje na staletou
tradici vaření piva, které se
v Jarošově vařilo. Výroba piv
byla zahájena v roce 2017
a od té doby slaví úspěch
nejen samotná piva, ale
i design etiket vycházející
z místního folkloru.

STOUT

HOVĚZÍ, MOŘSKÉ PLODY –
ÚSTŘICE A MUŠLE, BBQ

Pivo z rodinného pivovaru
Gwern nabízí výraznou
chuť z kvalitních českých
surovin. Pivo se zde vaří
tradičními postupy pod
dohledem místního
sládka. Pivovar najdete
v obci Nupaky.
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Česká

CHALUPA

SBÍREJTE BODY
V ALBERTU NA
STYLOVÉ LETNÍ
VYBAVENÍ

Nezapomínejme na to, že u nás
doma, v českých luzích a hájích,
je také krásně. Vůně květin
a dozrávajícího ovoce na slunci
dotvoří atmosféru pro naše
chuťové požitky. Vychutnejte
si venku recepty plné našich
místních surovin, doplněné třeba
o nějaký ten kousek nádobí z letní
chalupářské kampaně Albertu.

VANDROVÁNÍ
S ČESKOU CHUTÍ
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Foto: Anthony TheAnh Nguen
Foodstyling: Adéla Říhová, Barbora Mosorjáková
Text: Kateřina Krásná, Ludmila Reichová

V VELIKONOC
ALBERTU

TO NEJLEPŠÍ NAJDETE
TAM, KDE ŽIJETE
Česká chuť ztělesňuje
ducha tradičního řemesla
a českých receptur, které
všichni dobře známe
a milujeme.
V moderním pojetí
a s vysokou kvalitou
tak přináší celou
řadu poctivých,
kvalitních a chutných
produktů vyrobených na
území Česka z českých
surovin. Naším cílem
je zachovat pro vás tu
pravou českou chuť.

PIKANTNÍ
RAJČATOVÝ
SALÁT
s mátou
4

porce

20
min

SUROVINY:
1 lžíce
balzamikového
octa
2 lžíce olivového
oleje
1 lžička medu
½ lžičky soli

pepř
500 g rajčat
1 okurka
1 červená cibule
2 lžíce vlašských
ořechů
3 snítky čerstvé
máty

Česká

POSTUP:
CHALUPA
1. Na dresink v misce promíchejte lžíci
balzamikového octa, 2 lžíce oleje, lžičku
medu, sůl a špetku pepře.
2. Nakrájejte 500 g omytých zralých masitých rajčat na
tenké plátky, omytou okurku na půlkolečka. Cibuli
oloupejte a nakrájejte na kolečka. Vše přendejte do mísy
a zalijte připravenou zálivkou. Promíchejte, posypte
nasekanými vlašskými ořechy a lístky máty a podávejte.

VEGET

V horkých
letních dnech tento
salát osvěží, ať už jako
příloha, nebo lehká
večeře. Máte hotovo
za pár minut!

Léto si vychutnáte

se saláty z mísy Thun,
kterou získáte
ve sběratelské
kampani.

na zahradu
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Česká

CHALUPA

BABIČČIN
RÝŽOVÝ NÁKYP
s blumami,
mákem a sněhovou
čepicí 4 65
porce

SUROVINY:
250 g kulatozrnné rýže
1 bio citron
1 svitek skořice
1 hvězdička badyánu
200 g cukru krupice
750 ml bio mléka
Česká chuť
2 lžíce másla Česká
chuť

Letní prostírání
do zahrady
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na zahradu

min

VEGET

200 g mletého máku
1 vanilkový cukr
1 lžička mleté skořice
3 lžíce švestkových
povidel
5 vajec
500 g červených blum
2 lžíce strouhanky

Česká

CHALUPA

tuhý sníh. Sníh vmíchejte
POSTUP:
do žloutkové pěny a pak
1. Do hrnce vsypte 250 g rýže,
promíchejte s rýží.
přidejte nastrouhanou kůru
4. Zapékací mísu o velikosti
z 1 citronu, 50 g cukru, svitek
35 × 25 cm vymažte zbylou lžící
skořice, badyán, 450 ml mléka
másla a vysypte strouhankou.
a lžíci másla. Přiveďte k varu
Přendejte do ní polovinu rýžové
a na mírném plameni duste
směsi, potřete ji makovou náplní,
pod pokličkou 20 minut. Občas
poklaďte 500 g vypeckovaných
promíchejte. Nechte mírně
blum na čtvrtky a na ně rozetřete
vychladnout, vyjměte skořici
zbylou rýžovou směs.
a badyán.
5. Pečte 30 minut v troubě na
2. Na makovou náplň přiveďte
180 °C. Mezitím vyšlehejte zbylé
k varu v kastrůlku 300 ml
3 bílky dotuha, během šlehání
mléka a 200 g mletého máku.
přisypávejte zbylých 50 g cukru.
Krátce svařte a promíchejte
Šlehejte, dokud nebude sníh
s vanilkovým cukrem, 3 lžícemi
hladký a lesklý. V půlce pečení
švestkových povidel a mletou
vyndejte nákyp z trouby, potřete
skořicí.
jej vyšlehaným sněhem s cukrem
3. U 5 vajec oddělte žloutky a bílky.
a dopečte. Babiččin letní oběd se
Žloutky vyšlehejte se 100 g cukru
může podávat.
do pěny. Ze 2 bílků vyšlehejte
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Česká

CHALUPA

MELOUNOVÁ
LÍZÁTKA

s bílou
čokoládou
8

porcí

20
min

VEGET

SUROVINY:
500 g vodního melounu
200 g bílé čokolády
2 hrsti nesolených pistácií
POSTUP:
1. Meloun omyjte a krájejte ze středu
3cm plátky – kola. Ty pak nakrájejte
na osminy. Ostrým nožem vytvořte
v kůře otvor a zasuňte dovnitř
nanukové dřívko.
2. Rozehřejte 200 g čokolády ve vodní
lázni a nalijte ji do mělké misky. Jednu
stranu melounových osmin osušte
papírovou utěrkou a poté namočte
z 1/3 do čokolády. Položte na tác
a posypte nasekanými pistáciemi.
Dejte ztuhnout do chladničky.
A melounová lízátka jsou hotová.
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K vodě

Česká

CHALUPA

MRKVOVÝ
LEPEŇÁK

na výlet

SUROVINY:
2 mrkve
½ citronu
250 g selského tvarohu
Česká chuť
4 lžíce zakysané
smetany
sůl

4

porce

20
min

VEGET

pepř
1 jarní cibulka
1 hrst čerstvé pažitky
4 plátky Mistrovského
chleba z Albertova
pekařství
1 hrst rukoly

POSTUP:
1. Oloupejte 2 mrkve, najemno je nastrouhejte
a zakápněte vymačkanou šťávou z půlky citronu.
2. V misce vyšlehejte 250 g tvarohu se 4 lžícemi
zakysané smetany, osolte a opepřete dle chuti.
Přidejte nasekanou cibulku, pažitku a polovinu
nastrouhané mrkve a promíchejte.
3. Chléb nakrájejte na plátky a potřete
pomazánkou. Na dva plátky přidejte zbylou
nastrouhanou mrkev a rukolu. Přiklopte zbylými
plátky chleba s pomazánkou. Jemně přitiskněte
k sobě a překrojte napůl. Můžete zabalit do
pečicího papíru a převázat provázkem. Lepeňák
je připravený vyrazit s vámi za dobrodružstvím.

Sbírejte nejen
borůvky, ale i body
na smaltované
plecháčky.

na kolo
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Česká

CHALUPA

BAREVNÉ MÜSLI
TYČINKY

pro děti

SUROVINY:
2 banány
50 g sušených fíků
50 g sušených datlí
130 g mandlí
150 g ovesných vloček
1 lžíce medu
½ citronu
200 ml mandlového
mléka

12

kusů

65
min

VEGET

ořechů
30 g vlašských
X
XX
porce
min
25 g slunečnicových
semínek
20 g dýňových
semínek
30 g rozinek
1 lžíce javorového
sirupu
60 g borůvek
60 g malin

POSTUP:
1. Oloupejte 2 zralé banány a rozmixujte je
s 50 g fíků a datlí, 80 g mandlí, 150 g vloček,
lžící medu, šťávou z ½ citronu a 100 ml
mandlového mléka. Směs rozetřete na dno
zapékací mísy o velikosti 25 × 15 cm vyložené
pečicím papírem a pečte 30 minut na 170 °C.
2. Pak na horní vrstvu nasekejte nahrubo
zbylých 50 g mandlí a 30 g vlašských
ořechů, promíchejte s 25 g slunečnicových
a 20 g dýňových semínek, 30 g rozinek,
lžící javorového sirupu a zbylými 100 ml
mandlového mléka. Nakonec opatrně
zamíchejte 60 g borůvek i malin. Směsí potřete
zapečenou první vrstvu. A pečte ještě 25 minut
dozlatova.
3. Nechte vychladnout a nakrájejte na tvar müsli
tyčinek. Mlsání na výlet na kole je hotové.
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na kolo

LETNÍ
CUKETOVOBRAMBOROVÝ
KOLÁČ 12 65

na plech
SUROVINY:
250 g brambor
500 g cukety
150 g goudy
5 vajec
2 jarní cibulky

porcí

min

150 g selské
šunky Česká chuť
205 g hrubé
mouky Česká chuť
105 ml olivového
oleje

sůl
pepř
1 hrst čerstvé
petržele

Česká

promíchejte.
POSTUP:
CHALUPA
Nakonec
1. Nahrubo nastrouhejte 250 g
opatrně
oloupaných brambor, 500 g
vmíchejte
cukety se slupkou a 150 g goudy
vyšlehaný sníh.
a dejte do velké mísy.
2. U 5 vajec oddělte žloutky a bílky. 4. Zapékací mísu o velikosti
35 × 25 cm vymažte zbylým
Z bílků vyšlehejte tuhý sníh.
olejem a vysypte zbylou
3. Do mísy přidejte zbylé
moukou. Do mísy nalijte
žloutky, 2 očištěné jarní
cuketovobramborovou směs
cibulky nakrájené na kolečka
a pečte 45 minut v troubě na
a 150 g šunky na kostičky.
190 °C. Koláč podávejte teplý
Přisypte 200 g hrubé mouky
nebo vychladlý nakrájený na
a přilijte 100 ml oleje. Osolte
kousky. Výborně chutná v létě
a opepřete dle chuti, přidejte
u vody.
nasekanou petržel a důkladně

S pomocníky
za body se
nespálíte.

K vodě
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Sladká
tečka

Sladká

tecka

Esence léta
do skla

Schovejte si kus léta do zimy
Sady, záhonky i lesní paseky hrají všemi barvami letního
ovoce a zeleniny. Tak je čas nelenit, vyrazit s košíkem za
dobrodružstvím a zavařit si kousek léta, který se bude
rozplývat na jazyku, až bude za oknem plískanice zimních
dnů. Léto je totiž prima zavařeninová sezona.
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Fotografie: Tomáš Babinec / Foodstyling: Adéla Říhová / Text: Adéla Říhová, Naďa Fidrmucová

Sladká

NEKTARINKOVÁ KLEVELA

tečka

s bourbonem

Klevela je v podstatě řidší
1

litr

80
min

+8

hod
chladnutí

SUROVINY:
1 kg nektarinek
150 ml vody
200 g cukru krupice
100 ml bourbonu

VEGAN

džem plný šťávy
z rozvařeného ovoce.

3. Zasypte 200 g cukru krupice a ještě 10 minut povařPOSTUP:
te. Zvyšte plamen, vlijte 100 ml kvalitního bourbonu
1. Kilo nektarinek očistěte a nakrájejte na kostičky.
a nechte rychle vyvařit alkohol.
Vložte do hrnce a lehce podlijte 150 ml vody. Zakryjte
4. Takto připravenou klevelu plňte do sklenic. Uzavřea přiveďte k varu.
te, otočte dnem vzhůru a nechte vychladnout. Poté
2. Ovoce vařte na mírném ohni za občasného míchání
uchovávejte v lednici. Případně lze sklenice 20 minut
45 minut. Rozvaří se na hustší kaši.
zavařit. Jedním slovem lahoda.
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Sladká
tečka

Pokud máte v zavařeninách

raději větší kousky ovoce
a nechcete jen jahodové pyré,
rozmixujte jahody pouze zlehka
nebo je nakrájejte na malé
kousky.

Letní

JAHODOVÝ
DŽEM
8×
150
ml

60
min

VEGAN

SUROVINY:
800 g jahod
375 g cukru krupice
1 bio citron
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Džem by měl na lžíci držet takzvaně pohromadě,
POSTUP:
neměl by moc rychle kapat.
1. Rozmixujte 800 g nakrájených a očištěných
 zavařovacím hrnci přiveďte vodu k 95 °C.
jahod. Posypte je 375 g cukru krupice a přidejte 3. V
Sklenice si připravte na složenou utěrku a plňte
nastrouhanou kůru a 2 lžíce šťávy z citronu.
přibližně 3 cm pod okraj. Uzavřete, vložte do
Důkladně promíchejte a vlijte do hrnce.
hrnce a zavařujte 10 minut. Vypněte sporák
Přiveďte k varu a nechte lehce probublávat
a nechte ještě 5 minut v hrnci dojít.
20 minut.
4. Pomocí utěrky nebo kleští sklenice vyjměte
2. Poté zkuste test želírování na polévkové lžíci.
a nechte vychladnout dnem vzhůru. Jahodový
Namočte ji v džemu a nechte trochu vychladnout.
džem chutná na krajících chleba i lívancích.

Babiččina

Sladká
tečka

OSTRUŽINOVÁ
POVIDLA

500
ml

30
min

VEGAN

SUROVINY:
1 kg ostružin
100 ml vody
2 lžíce rumu
600 g cukru krupice
1 lžička mleté skořice
2 hřebíčky

3. Přidejte 600 g cukru, lžičku mleté skořice a 2 nadrPOSTUP:
cené hřebíčky. Pomalu vařte, až se odpaří voda a
1. Kilo ostružin dobře propláchněte. Dejte do hrnce,
povidla zhoustnou na marmeládovou konzistenci.
podlijte 100 ml vody, 2 lžícemi rumu a přiveďte k
4. Ještě horká povidla přelijte opatrně do sterilizovavaru.
ných sklenic, zavřete je a otočte dnem vzhůru, dokud
2. Vařte, dokud ostružiny nezměknou. Pak směs propanevychladnou. Chutnají jako od babičky.
sírujte přes síto do druhého hrnce.
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Sladká

Zdravý

tečka

LESNÍ DŽEM

bez cukru

1

litr

35
min

VEGAN

SUROVINY:
250 g jahod
188 g malin
188 g ostružin
215 g borůvek
250 g červeného rybízu
75 ml vody
80 g chia semínek
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75 ml vody. Přiveďte k varu a za
POSTUP:
občasného míchání nechte 30
1. Omyjte 250 g jahod a pokrájejte je.
minut probublávat.
2. Očištěných 188 g malin, 188 g
3. Nakonec vsypte 80 g chia semíostružin, 215 g borůvek a 250 g
nek a povařte ještě 3 minuty.
rybízu dejte do hrnce a podlijte

4. Po uvaření přelijte džem do sklenic. Uzavřete a nechte vychladnout dnem vzhůru. Uchovávejte
v lednici. Žádné přidané látky, jen
čistá příroda.

Sladká

RAJČATOVÝ DŽEM

tečka

s chilli

Tip na neplýtvání: Nejlepší

je použít rajčata, která jsou
již velmi zralá, tedy na omak
měkká, a nehodí se už do salátu.

1

litr

130
min

+8

hod
chladnutí

BEZ

laktózy

SUROVINY:
1 kg rajčat
400 g cukru krupice
80 ml bílého vinného octa
1 citron
2 chilli papričky
2cm kus zázvoru
3 stroužky česneku
1 lžíce rybí omáčky
1 lžička soli

POSTUP:
1. Všechny suroviny dejte do hrnce a přiveďte k
mírnému varu. Za občasného míchání redukujte
1 hodinu a 30 minut. Poté nechte 15 minut
odpočinout.
2. Abyste dosáhli jemné textury, promixujte tyčovým mixérem, ale není nutné.

3. Džem plňte do sklenic a zavařte ve velkém hrnci
ve vodě mezi 80–90 °C po dobu 20 minut.
4. Pomocí utěrky nebo kleští vyjměte a nechte zcela
vychladnout dnem vzhůru. Skvěle se hodí ke
grilovaným masům.
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Sladká
tečka

TŘEŠŇOVÁ MARMELÁDA

s chia semínky
8×
150
ml

60
min

VEGAN

TŘEŠNĚ
SUROVINY:
1 kg třešní
500 g krupicového cukru
1 vanilkový lusk
100 g chia semínek
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3. Vyjměte vanilkový lusk
POSTUP:
a přidejte 100 g chia semínek.
1. Kilo třešní vypeckujte a vložte
Promíchejte a vařte dalších
do velkého hrnce společně
10 minut.
s 500 g cukru.
2. Vanilkový lusk rozkrojte a vlož- 4. Čisté sklenice plňte horkou
marmeládou a uzavřete
te k třešním. Přiveďte k varu,
víčkem. Třešňová marmeláda
ztlumte teplotu a za stálého
chutná jako samo léto.
míchání vařte 20 minut.

Z TRŽNICE U ALBERTA
MÁME OD

LOKÁLNÍCH
DODAVATELŮ
Z ČESKÉHO RÁJE

Sladká

CITRUSOVÁ
MARMELÁDA
1

litr

100
min

+8

hod
chladnutí

tečka

VEGAN

SUROVINY:
2 pomeranče
1 grep
2 citrony
500 g cukru krupice
450 ml vody
špetka soli

POSTUP:
1. Pod horkou vodou houbičkou
pořádně očistěte 2 pomeranče,
1 grep a 2 citrony a dobře je
osušte. Následně oloupejte
pomocí škrabky kůru s co
nejmenším množstvím bílé vrstvy
slupky.
2. O
 loupanou kůru nakrájejte na
co nejjemnější proužky. Poté
oloupejte menším nožem i bílou
část a té se zbavte. Z citrusů
opatrně vykrájejte měsíčky dužiny
bez jakékoliv slupky a pecek.
Pokrájejte na kousky.
3. Spolu s kůrou, šťávou z citrusů
puštěnou během krájení, 500 g
cukru, 450 ml vody a špetkou soli
vložte do hrnce. Přiveďte k varu
a nechte za občasného míchání
probublávat 1 hodinu. Pokud na
hladině vznikne pěna, odeberte
ji lžící.
4. Marmeládu přendejte do čistých
sklenic a v hrnci s vodou o teplotě
95 °C zavařujte 10 minut. Pomocí
utěrky nebo kleští vyjměte
a nechte zcela vychladnout dnem
vzhůru. Exotická marmeláda je
hotová.

Marmeládu vyladí

trocha nastrouhaného
zázvoru, který se
k citrusům perfektně hodí.
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KUPUJTE
BIO.
Pro budoucnost!

PASTVINY ZADRŽUJÍ
VODU V KRAJINĚ.
DĚKUJEME

Skutečnou BIO kvalitu vám zaručí pouze tyto dvě značky.
Ještě důležitější je, že díky BIO produkci mohou na polích,
loukách i v sadech žít ptáci, hmyz, polní zvěř a v krajině
je zadržována voda.
A za to si všichni biozemědělci zaslouží naše díky.

www.myjsmebio.cz

