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Tříčokoládové
dortíky str. 43

Hříšná čokoláda

K DOSTÁNÍ TAKÉ
Tullamore Dew 40 % V SUPERMARKETECH

Metaxa 5* 38 %

O,7 l + 2× sklenička

0,7 l + 2× sklenička

JAMESON 40 %

ALBERT

0,7 l v plechové dóze

|

599 Kč 449 Kč
SLEVA 25 %

|

499 Kč 379 Kč
SLEVA 24 %

|

499 Kč 399 Kč
SLEVA 20 %

1 l = 641,43 Kč

1 l = 541,43 Kč

K DOSTÁNÍ TAKÉ
V SUPERMARKETECH
ALBERT

1 l = 570 Kč

Captain Morgan 35 %

Jägermeister 35 %

0,7 l + korbel

0,7 l + 2× sklenička

399 Kč

|

499 Kč 399 Kč
SLEVA 20 %

SPECIÁLNÍ VÁNOČNÍ NABÍDKA
1 l = 570 Kč

1 l = 570 Kč

Jameson 40 %
0,7 l + 2× sklenička

|

549 Kč 399 Kč
SLEVA 27 %
1 l = 570 Kč

Baileys 17 %

Becherovka 38 %
O,5 l + 2× sklenička

K DOSTÁNÍ TAKÉ
V SUPERMARKETECH
ALBERT

|

349 Kč 219 Kč
SLEVA 37 %

Aperol 11 %

0,7 l + sklenička

0,7 l + Prosecco gift

429 Kč

|

449 Kč 399 Kč
SLEVA 11 %

SPECIÁLNÍ VÁNOČNÍ NABÍDKA
1 l = 612,86 Kč

1 l = 438 Kč

1 l =570 Kč

Johnnie Walker 40 %
Ballantine’s 40 %
O,7 l + 2× sklenička

|

459 Kč 349 Kč
SLEVA 23 %
K DOSTÁNÍ TAKÉ
V SUPERMARKETECH
ALBERT

0,7 l + sklenička

379 Kč

SPECIÁLNÍ VÁNOČNÍ NABÍDKA
1 l = 541,43 Kč

Jim Beam white 40 %
0,7 l + dárek

|

499 Kč 349 Kč
SLEVA 30 %
1 l= 498,58 Kč

1 l = 498,58 Kč

Akce platí ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert od 4. 11. do 1. 12. 2015.

Akce platí ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert od 4. 11. do 1. 12. 2015.

Akce platí ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert od 4. 11. do 1. 12. 2015.

KUP JAKOUKOLIV ORION VÁNOČNÍ
KOLEKCI NEBO LIBOVOLNÉ ORION
KRÉMOVÉ ČI LANÝŽOVÉ FIGURKY
A ZÍSKEJ OZDOBIČKY
NA STROMEČEK ZDARMA!
PLATÍ POUZE V HYPERMARKETECH ALBERT
OD 4. 11. 2015 DO VYDÁNÍ ZÁSOB.

úvodník

Pomník čokoládě

FOTO: MAREK BARTOŠ

Ano, bude obrovský, věčný, nekonečný. Pomník čokoládě. Co víc než
čokoláda si ho zaslouží? Vynález kola? Elektřiny? Knihtisku? Bez
toho všeho se obejdu. Ale bez čokolády? Bez té skvělé přítelkyně,
která mě nikdy nenechá padnout, hladce mě vytáhne z každého
průšvihu, smutku, lásky a nelásky?
Už léta lovím v paměti své první setkání s čokoládou. Nepřichází.
Tak si představuju čokoládovou pavučinu, která mě náhle a pevně
objala, zaplavila každou buňku a stala se jejím obsahem. Od toho
prvotního čokoobjetí mi lidi přestali rozumět. Možná já jim.
Zůstal jen jediný: Birlibán. Procházela jsem s ním Bonbonovicemi
a zastavila se instinktivně „u čokoládové zdi, kde šplíchal malý
vodotrysk“ a jen Birlibán věděl, že je to správně.
Už jsem dospělá. Docela dlouho. A stejně zacházím s čokoládou
jako „malý spratek“ nebo „no jo, ona je zamilovaná“. Nestydím
se, nezakrývám to a stále myslím na svůj úkol: postavit pomník
čokoládě. Naplánovala jsem si ho dávno a vymýšlela, jak to udělat.
Jak našetřit ty potřebné tuny čokolády, když každý dosažitelný gram
okamžitě sním? Jasně, mohla bych třeba koupit celý Orion, ale to
by nebyl můj pomník čokoládě. Zatím si ho stavím slovy a čokoládě
děkuju, že byla při ruce v hladu té jedné zimy, když jsem žila bez
koruny sama na chalupě a z vánočního stromku zbylo – kupodivu –
pár figurek. Čokoládových. Že mi odpárala trému, když jsem šla
na zkoušku z trestního práva. Že jsem se jen pro sebe usmála, když
mi Marek přinesl na první rande oříškovou čokoládu. Že jsem ji
držela v ruce, až se roztekla, když jsem rodila Davida…
Ale víte co? Omluvím se Gutenbergovi, vynálezci knihtisku, jak
jsem jím pohrdla. V tomto magazínu jsem – jsme pomník čokoládě
pro vás postavili. Obrovský.
Nechte se tou drogou slasti okouzlit. Ona stojí za to.
Dobrou chuť!

albert.cz
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15-20 min

2-3 min

10-15 min

TENKÉ HRANOLKY DO TROUBY 600 g
Dlouhé, tenké, křupavé hranolky elegantního vzhledu a vynikající bramborové
chuti. Mezi zákazníky jsou stále oblíbenější variantou klasických hranolků.
Zboží je k dostání ve vybraných prodejnách Albert.

www.farmfrites.cz

1-2-3

HOTOVO

Staňte se snadno

a sami generálem
ve vaší vlastní

I Like!

kuchyni!

200 ˚C

v troubě

2,5 min.

10 min.

Nejlépe chutnají ohřáté
900W

mikrovlnce

nebo
jen tak,
rozmrazené

Rychle a chutně
doma, na chatě, na výletě...
nebo třeba na koleji :)

Kuřecí

mini řízečky
stehýnka

stripsy

hmmmm...

to musíte ochutnat

Tepelně připraveno

Výhradní distributor
pro ČR:

mňam...

Přejeme Vám podzim
plný lahůdek.
www.mlekarnaolesnice.cz

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.
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GARANCE SE VZTAHUJE
NA POTRAVINY, KOSMETIKU,
DROGERII, HYGIENU A PAPÍROVÉ HYGIENICKÉ PRODUKTY, PÉČI O ZUBY A KRMIVO
PRO ZVÍŘATA. Z GARANCE
NA POTRAVINY JSOU VYLOUČENY ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁKOVÉ VÝROBKY A GASTRO
PROVOZY (RESTAURACE/KAVÁRNY). GARANCE JE
PLATNÁ DO 31. 12. 2015. ZNĚNÍ PLNÝCH PRAVIDEL
NALEZNETE NA WWW.ALBERT.CZ/GARANCE.
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od pondělí do pátku

Večeře podzimu
Hezky se tomu barevnému podzimu přizpůsobíme
i doma v kuchyni. Využijeme jeho plody, originálně
ochucené přijdou každému k duhu.

Slaný balkánský
sýr a koření propojí
nenápadný výraz
řepy a brambor.

Slaný koláč s bramborami a řepou
kcal

sacharidy

43 g

21 g

tuky

bílkoviny

19 %

16 %

30 %

19 %

387

10

albert.cz

10 g

CENA
ZA PORCI

16 Kč

Jednoduše ochucené
těstoviny: ořechy, modrým
sýrem... Zamilujete si je.

Těstoviny s modrým sýrem
kcal

sacharidy

72 g

36 g

tuky

bílkoviny

35 %

27 %

52 %

41 %

709

21 g

CENA
ZA PORCI

25 Kč

albert.cz
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od pondělí do pátku

Jsou divoké, a přesto
harmonické. Tak jako
povahy jižních národů.

Fazole s klobáskami z jednoho hrnce
kcal

sacharidy

45 g

17 g

tuky

bílkoviny

21 %

17 %

25 %

39 %

417

12
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20 g

CENA
ZA PORCI

30 Kč

Neotřelá úprava
květáku - pečením –
dobře podpoří vůni
polévky.

Polévka z pečeného květáku, pórku a mrkve
kcal

sacharidy

25 g

15 g

tuky

bílkoviny

12 %

9%

21 %

14 %

232

7g

CENA
ZA PORCI

17 Kč

albert.cz
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od pondělí do pátku
Jednoduchá, rychlá, a přitom
vynalézavá večeře zasytí
a potěší pestrou chutí.

Houbové rizoto
kcal

sacharidy

70 g

20 g

tuky

bílkoviny

25 %

26 %

29 %

32 %

490

14

albert.cz

16 g

CENA
ZA PORCI

24 Kč

Slaný koláč
s bramborami a řepou

Fazole s klobáskami
z jednoho hrnce

PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | PEČENÍ: 30 MINUT

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | VAŘENÍ: 45 MINUT

1 balení těsta: listového nebo na pizzu
2 střední červené řepy, umyté, oloupané,
nakrájené na tenké plátky
2 brambory
, oloupané a nakrájené
na velmi tenké plátky (hodí se
i vařené brambory z předešlého dne)
2 lžíce olivového oleje BASIC
sůl
1 lžička tymiánových lístků
100 g balkánského sýra AQ

1 lžíce olivového oleje BASIC
300 g bílých klobásek
1 cibule, na plátky
2 stroužky česneku, drcené
400g konzerva bílých fazolí, scezená
a propláchnutá
800 g konzervovaných rajčat BASIC
1 lžíce třtinového cukru
sůl a černý pepř BASIC
křupavý chleba a nasekaná
		petrželka
k podávání

Předehřejte troubu na 180 °C. Rozložte
nebo rozválejte těsto dokulata. Narovnejte na něj plátky řepy a brambor, od kraje
nechte asi 3 cm místa. Okraje zahněte,
aby z koláče nic nevypadlo, pomocí
mašlovačky potřete celý koláč včetně zeleniny olejem. Osolte, posypte tymiánem
a rozdrobeným sýrem. Pečte asi 30 minut
dozlatova.

Těstoviny s modrým sýrem

Ve velké hluboké pánvi rozehřejte olej
a opečte na něm ze všech stran klobásky, potrvá to 5–6 minut. Přesuňte je
na talíř. V tuku, který pustily, opečte
cibuli, po cca 5 minutách přidejte česnek,
po další minutě vsypte fazole, rajčata
a vše oslaďte, osolte a opepřete. Do pánve vraťte klobásky, přikryjte poklicí a přiveďte k varu. Pak odklopte a velmi mírně
asi 25 minut vařte, až omáčka zhoustne.
Podávejte s čerstvým pečivem a posypané nasekanou petrželkou.

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | VAŘENÍ: 25 MINUT

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

400 g těstovin penne BASIC
25 g másla
1 cibule, na tenké plátky
1 stroužek česneku, prolisovaný
1 lžíce nasekaných čerstvých lístků
šalvěje nebo 1 lžička sušených
100 g sýra s modrou plísní AQ,
na kostičky
1 smetana na šlehání BASIC
hrst opečených vlašských ořechů
Těstoviny dejte vařit podle návodu
na obalu. V pánvi rozpusťte máslo
a opečte na něm dozlatova cibuli.
Přidejte česnek a šalvěj a opékejte další
2 minuty, pak stáhněte z ohně. Slijte
těstoviny, promíchejte s opečenou cibulí,
kostičkami sýra a smetanou. Krátce povařte. Posypte ořechy a podávejte.

Polévka z pečeného květáku,
pórku a mrkve
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | PEČENÍ: 30 MINUT |
VAŘENÍ: 25 MINUT

½ květáku, rozebraná na růžičky
2 stroužky česneku
3 lžíce řepkového oleje BASIC
sůl a čerstvě mletý pepř
1 lžička mleté (uzené) papriky
1 lžíce másla
2 mrkve
, oloupané a pokrájené
1 pórek, na kolečka
1 litr zeleninového vývaru BASIC
citronová šťáva na ochucení
krutony a jarní cibulka nebo petrželka
k podávání
Předehřejte troubu na 220 °C. Na plech
dejte růžičky květáku a stroužky česneku.
Pokapejte je řepkovým olejem, osolte
a poprašte paprikou. Pečte 30 minut.

V hrnci na másle opečte mrkev
a pórek, pak zeleninu zalijte vývarem
a přiveďte k varu. Přimíchejte polovinu
pečeného květáku a společně na mírném
ohni vařte asi 20 minut. Pak přidejte
pečený česnek, promixujte, vhoďte zbytek květáku, podle potřeby dolaďte solí,
pepřem a citronovou šťávou. Podávejte
s krutony, ozdobené jarní cibulkou nebo
nasekanou petrželkou.

Houbové rizoto
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | VAŘENÍ: 35 MINUT

25 g sušených hub
1 kostka zeleninového bujonu
2 lžíce olivového oleje
1 cibule, nasekaná najemno
2 stroužky česneku, nasekané najemno
250 g žampionů
nebo lesních hub
sůl a čerstvě mletý pepř
300 g kulatozrnné rýže BASIC
175 ml bílého vína
25 g másla
50 g strouhaného parmazánu
hrst nasekané petrželky
Sušené houby dejte ho misky, zalijte
litrem vroucí vody a nechte aspoň 20 minut namočené. Pak je slijte, ale výluh
nevylévejte a rozdrobte do něj kostku
bujonu. Čerstvé houby pokrájejte.
V hluboké pánvi nebo v kastrolu
rozehřejte olej. Přidejte cibuli a česnek
a na mírném ohni 5 minut opékejte.
Vmíchejte čerstvé i slité sušené houby,
osolte a opepřete a restujte je dalších
asi 8 minut. Potom vsypte rýži, minutu
vmíchejte, vlijte víno a nechte ho téměř
vyvařit. Stáhněte plamen, přilijte asi
třetinu výluhu z hub a míchejte. Jakmile
se všechna tekutina odpaří, přilijte další
a pokračujte takto 15–20 minut, až bude
rýže krémová a uvařená al dente.
Pánev stáhněte z ohně, do rizota
vmíchejte máslo, posypte polovinou sýra
a petrželkou a ještě na minutku přiklopte.
Potom podávejte se zbývajícím parmazánem.

albert.cz
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za pultem

Je mu teprve 24 roků,
a už zastupuje manažera
v pražském Albertu na sídlišti
Lhotka. V hlavě nosí všechno:
dostatek zboží, zaměstnance
a taky dobrou pohodu.

Pavel za všechny

16

albert.cz

Pavel Lana začínal jako brigádník.
Do prodejen Albert ho přivedl kamarád a on
zůstal. Už 8 let. Nejčastěji se staral o úsek
zeleniny, pak pomalu stoupal výš. Vedle práce
dálkově studuje a rád si udělá čas i na svoji
přítelkyni Marušku.

albert.cz
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za pultem
Pečená zelenina
s česnekovým dipem

Banán v rohlíku

PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | PEČENÍ: 30–40 MINUT

2 rohlíky
2 banány
1 vejce, prošlehané
olej na smažení
rozehřátá čokoláda

2 střední červené řepy
½ celeru
1 mrkev
3 brambory
sůl a pepř
2 snítky rozmarýnu
olivový olej
Na dip
1 kelímek zakysané smetany
2–3 lžičky bílého jogurtu
3 stroužky česneku, prolisované
kousek zázvoru o velikosti palce,
oloupaný a nastrouhaný najemno
sůl a pepř
bylinky podle chuti

Rohlíky podélně rozpulte a mezi
poloviny položte po jednom banánu.
Rohlíky s banány obalte ve vajíčku
a osmažte ze všech stran. Osmažené
rohlíky podlijte na talíři rozehřátou
čokoládou. Podávejte teplé.

Je to docela vtipné: místo párku
chutná v rohlíku banán!

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | PEČENÍ: 10 MINUT

400 g vepřové panenky
sůl a pepř
slunečnicový olej
120 g čerstvých fíků, nakrájených
na čtvrtky
30 g másla
½ citronu
Maso nakrájejte na dvoucentimetrové
plátky, osolte a opepřete. Rozpalte pánev
s pár kapkami oleje a plátky masa zprudka
opečte na jedné straně. Otočte, přidejte
nakrájené fíky, po 2 minutách podlijte
troškou vody, přidejte oříšek másla a vymačkejte citron. Podávejte se šťouchanými bramborami.

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: YVETA KROUPOVÁ

Oloupejte zeleninu a nakrájejte ji
na přibližně stejně velké kousky.
Rozpalte troubu na 200 °C. Pekáček vyložte pečicím papírem, naklaďte na něj
zeleninu, osolte ji, opepřete a přidejte
snítky rozmarýnu. Zeleninu rovnoměrně pokapejte olivovým olejem. Dejte
do trouby a pečte dozlatova.
V misce promíchejte zakysanou smetanu, jogurt, česnek a zázvor. Osolte
a opepřete a znovu promíchejte. Místo
zázvoru a česneku můžete použít i další
bylinky, například pažitku, bazalku
nebo oregano.

PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 5 MINUT | OPÉKÁNÍ: 10 MINUT

Vepřová panenka
s fíkovou omáčkou

18
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Mimořádně rychlá a dobrá
večeře: chuť fíků výborně
zpestří šťavnaté maso.

albert.cz
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NOVINKY

ALBERT BIO Z MLÉKA

vše pečeme pouze
v našich pekárnách
v hypermarketech Albert

V mléčných výrobcích Albert Bio
hledíme na vaše zdraví. Začínají
s tím už výrobci, kteří chovají zvířata
ohleduplně k nim i k přírodě. Dostává
se k vám čistá příroda v produktech,
které jsou pro každého důležité pro
svůj obsah bílkovin, vápníku, vitaminů
a minerálních látek. A k tomu náramně chutnají.

Bageta malt,
bez E, 400g
Zdravá, čerstvá chutná
stejně, jako když ji pekli
naši dávní předkové.

Bageta rustik,
bez E, 400 g
Voňavou štolu plnou rozinek
a papáji pro vás pečeme přímo
v našich hypermarketech,
stejně jako bagety.

BYLINKOVÉ VOŇAVÉ
ČAJE
Pomůžou vám při nachlazení,
když se ozve žaludek nebo
střeva. Vyzkoušejte i jako
doplněk k detoxikační kúře.

HORKÉ OVOCE
Vzpomínejte na léto a pochutnejte
si na prosluněných ovocných čajích
s příchutí jablka, švestek a malin.

LUXUSNÍ ČAJE PODZIMU
Nechte se unést čaji Lipton, které přicházejí
v nové řadě s pyramidovými sáčky. Flirty
Lady Lipton vás ohromí květinovým nádechem, černý čaj Lipton Amazingly Grey
zase chutí citronů.
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Štola rozinková, 460g

křupavá, jako
domácí. Ochutnejte
její vláčnou střídu,
bez přídatných
látek přímo z naší
pekárny.

NOVINKY

JEDINEČNÉ
POMAZÁNKY
Je jisté, že vás nové Exkluzivní
pomazánky dostanou! Ochutnejte
první tři a uvidíte sami.

Pomazánka à la hummus
Výborná hladká pasta s jemnými
hrudkami z cizrny a pasty tahini
ze sezamových semínek.

Pomazánka DELUX
s uzeným sýrem
Obsahuje strouhaný
klasický i uzený sýr eidam.
Ochucuje ji cibulka, pažitka
a koření. Bude se vám
hodit na chlebíčky nebo
jednohubky.

VÁNOČNÍ FLORIAN
Bavorský párkový salát
Zachutnají vám v něm zauzené párky,
jemně kořeněné feferonkami. Ocení ho
nejspíše muži ke svačině nebo večeři.

ALBERT ZÍSKAL VELKOU CENU!

Na přiložené fotografii zleva: Jesper Lauridsen, generální
ředitel obchodního řetězce Albert, Petr Koten, ředitel
Společnosti pro jakost, Pavel Mikoška, ředitel kvality
obchodního řetězce Albert.

Jde o prestižní mezinárodní cenu Committed to Sustainability –
za udržitelný rozvoj. Porota uznala, že se staráme o ochranu klimatu,
o zdravý život, vztahy ke komunitám a taky o své zaměstnance.
Tuto cenu jsme dostali jako první firma v České republice a jako
šestá v Evropě.
Albert se navíc stal držitelem certifikátu ČSN za společensky
zodpovědné podnikání, a stal se tak prvním podnikatelem v maloobchodu v ČR, který tento certifikát má. Jesper Lauridsen, generální
ředitel řetězce Albert, k tomu říká: „Jsem hrdý, že naše úsilí bylo odměněno. Uvědomuji si, že za tím stojí zejména tvrdá a dlouhodobá
práce našich kolegů, kterých je více než 17 000. Opomenout nelze
ani tisíce našich dodavatelů, zvláště pak těch regionálních. A pochopitelně věrnost našich zákazníků.“
albert.cz
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Zobrazené produkty k dostání ve vybraných prodejnách Albert.

Vychutnejte si svůj oblíbený jogurt Florian
ve vánočním balení, který jsme pro vás
připravili ve spolupráci s dodavatelem Olma.
Od 25. 11. do 15. 12. 2015 ho můžete koupit
jen v prodejnách Albert.
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S CHUTÍ KVALITY

ŘE A VÝRO

ŠUNKA OD KOSTI
Vyrábí firma Le&Co. Šunka
obsahuje 87 % masa z celosvalových spodních šálů vepřové kýty
s přírodním tukovým krytím. Má
jemně slanou zauzenou chuť díky
kouři z bukového dřeva. Je výborná teplá i studená.

Máme pro vás novinku. Každý druhý měsíc vám
nabídneme nějakou zajímavost z úseku lahůdek.
Jsou mimořádně kvalitní, od tradičních českých
výrobců. Dostanete je v obsluhovaném úseku
všech supermarketů a hypermarketů Albert. Dnes
představujeme první z nich.
ŠUNKA VEPŘOVÁ DUŠENÁ,
NEJVYŠŠÍ JAKOSTI

VÍDEŇSKÉ PÁRKY
Dodává firma Zeman-Zeman. Jsou
bezlepkové a obsahují 77 % vepřového
masa, které pochází jen z České republiky a z vlastní porážky. Výrobce párky
koření tradiční směsí na vídeňský párek.
Ochucené maso se plní do tenkého
střívka a jemně zaudí přírodním kouřem.
Párky se můžou jíst teplé i studené.

A opět producent Le&Co. Šunka
nejvyšší kvality obsahuje 92 %
masa z kýty. Má nízký podíl aditiv
a soli, tedy jemně slanou delikátní
chuť. Vyvážené nutriční hodnoty
dovolují tuto šunku doporučit
i k dietnímu stravování.

RETRO KRÁLOVSKÁ SLANINA
Výrobce Prantl. Královská slanina obsahuje 97 % vepřového boku, libového
masa 75 %. Firma Prantl ho tepelně zpracovává, jemně dozlatova zauzuje
a formuje do obdélníkového tvaru. Slanina neobsahuje žádné alergeny,
ani glutaman sodný E621, lepek nebo sóju.
RETRO není cesta zpět, ale kupředu, ovšem s pomyšlením na to nejlepší, co
jsme se kdy v minulosti naučili. RETRO je naše nová značka, kterou vám
budeme postupně představovat. Všechny výrobky s označením RETRO
vám zaručují nejvyšší kvalitu, které dosahují prověření čeští dodavatelé.
Do žádného výrobku nepřidávají lepek, sóju nebo glutaman sodný
(E621). Vedle RETRO královské slaniny si už teď můžete v Albertu
koupit RETRO debrecínskou pečeni, RETRO šunku nejvyšší kvality,
RETRO královskou slaninu, RETRO královský šunkový speciál. Brzy se
můžete těšit na další výrobky RETRO řady v uzeninách i v lahůdkách, které
snadno poznáte podle razítka RETRO.
22
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Kvalita a tradice od ceského výrobce.

Dalamánek
Tradicní pecivo,
jak ho znáte
z detství.
Chut, krupavost
i typická vune.

Naše produkty najdete ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

www.profrost.cz

k

vzkazy od Alberta

VYMĚŇTE SVÉ STARÉ
NÁDOBÍ ZA NOVÉ.
PĚKNĚ KUS PO KUSU.
HRNEC 649 Kč + 10 BODŮ
S POKLIČKOU Maloobchodní cena 2499Kč
3,5 litru ø 20  cm SLEVA 74  %
RENDLÍK 249 Kč + 10 BODŮ
NA MLÉKO Maloobchodní cena 1099Kč
1,7 litru ø 14  cm SLEVA 77 %

PÁNEV 649 Kč + 10 BODŮ
ø 28  cm

Maloobchodní cena 2759 Kč

SLEVA 76  %

HRNEC 749 Kč + 10 BODŮ
S POKLIČKOU Maloobchodní cena 2759Kč
6 litrů ø 24  cm SLEVA 72  %

RENDLÍK 399 Kč + 10 BODŮ

1,8 litru ø 16  cm

Maloobchodní cena 1529 Kč

SLEVA 73  %

PÁNEV 549 Kč + 10 BODŮ
ø 24  cm

PÁNEV 399 Kč + 10 BODŮ
ø 20  cm

K

Maloobchodní cena 1919 Kč

Maloobchodní cena 2339 Kč

SLEVA 76  %

SLEVA 79  %

valitní nádobí s francouzským
vkusem, to je značka CUISINOX. Výrobky jako hrnce, rendlíky a pánve jsou
z nerezové oceli a mají zesílené dno,
proto šetří energii a váš čas. CUISINOX
vyrábí nádobí už od roku 1967 a jako
první ho ocenili profesionální kuchaři,
dnes si ho mohou pořídit i domácnosti,

kterým není kvalita lhostejná. Vědí, že
správné nádobí je stejně důležité jako
výběr surovin. Navíc se mohou spolehnout, že CUISINOX si od svého založení drží vysokou kvalitu a dbá na moderní design.
Za 200 Kč nákupu získáte1 bod,
za 10 bodů slevu na nádobí až 79%.

Akce platí v prodejnách Albert od 30. 9. 2015 do 19. 1. 2016 nebo do vyčerpání zásob
v jednotlivých prodejnách. Pro získání bodů platí cena po odečtení veškerých slev a kuponů
za vrácené obaly. Podrobnosti na www.albert.cz nebo na informacích prodejen.

Pro nádobí Cuisinox je typické:
•	vysoce lesklá nerezová ocel
prvotřídní kvality;
• hodí se k vaření na všech
druzích sporáků včetně
indukčních varných desek;
• zesílené dno pro kratší
a ekonomičtější přípravu jídla;
• poklice z průhledného varného
skla s otvorem na páru;
• špičkový nepřilnavý povrch
pánví ILAG ULTIMATE;
• záruka 5 let na nerezové
hrnce a rendlíky;
• záruka 2 roky na pánve.
albert.cz
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Troufni si na jemnost..

www.olma.cz

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

vzkazy od Alberta

„Pamatujete na loňskou radost pod Vánoční stromeček? I letos
ji hlavně dětem můžete udělat znovu. Proto jsme se rozhodli
pro vás připravit pokračování loňské Zlaté Edice. Za nákupy
si už od 4.11.2015 můžete pořídit spousty krásných Disney
pohádek na DVD třeba jako vánoční dárky.
Co by to totiž bylo za Vánoce bez pohádek?“

„Filmov
ou
novinku
V HLAV
Ě
za nasb získáte
íran
12 bod ých
K dostá ů.
n
od 18.1 í bude
1.2
exkluzi 015
v
v Alber ně
tu.“

Od 4. 11. do 15. 12. 2015 nebo do vyčerpání zásob v jednotlivých
prodejnách si můžete za 10 nasbíraných bodů vybrat některé z následujících
DVD: Ledové království, Medvídek Pú, Letadla, Universita pro příšerky,
Auta, Toy story 2, Zvonilka a piráti. Od 18. 11. do 15. 12. 2015
nebo do vyčerpání zásob v jednotlivých prodejnách můžete
za stejných podmínek a 12 nasbíraných bodů získat DVD V hlavě.
Pro získání bodů platí cena po odečtení veškerých slev a kuponů za vrácené
obaly. Obě akce platí v prodejnách Albert. Podrobnosti na www.albert.cz
nebo na informacích prodejen.
© Disney, © Disney/Pixar. © 2015 Disney Enterprises, Inc. Based on the
“Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
albert.cz
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· Zdroj vlákniny
· Zvýšený podíl žitné mouky
· Podpora zdravého životního stylu
Cerea_A5_sirka_2 chleby_Albert.indd 1

30.9.15 8:44

Ondřej Slanina, Kluk v akci

Slanina ani jiné potraviny
do koše nepatří
Zamyslete se nad tím, kolik potravin
končí u vás doma v koši. Neplýtvejte jimi.
Chcete-li je využít smysluplněji,
můžete je v prodejnách Albert
21. listopadu 2015 (sobota)
darovat těm, kterým pomohou.

www.potravinypomahaji.cz

Organizátoři:

NPS_inz_183x111.5_Slanina.indd 1

Hlavní mediální partner:

Mediální partneři:

17/09/15 10:55

albert.cz
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tati, uvař mi

dneska třeba sendvič?
Otec Petr při vaření doma tak trochu nosí dříví do lesa. Pracuje totiž celé
dny v cateringu. Když se pak sejdou v kuchyni s třináctiletým synem
Matyášem, je to vzácnost, kterou si oba užívají.
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FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: YVETA KROUPOVÁ
NÁDOBÍ A OBLEČENÍ ZAPŮJČILY FIRMY: SUPERSTORE 4. PATRO OC DBK, C&A

Koncert pro čtyři ruce – tak
harmonická byla Petrova
a Matyášova příprava sendvičů
s vynalézavými náplněmi.

albert.cz
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tati, uvař mi
Vajíčkový sendvič s řeřichou

Italský sendvič

PRO 1 OSOBU | PŘÍPRAVA: 10 MINUT

PRO 1 OSOBU | PŘÍPRAVA: 5 MINUT

1 bulka
1 vejce, uvařené natvrdo
1 malá červená cibule
máslo na potření pečiva
1 lžička plnotučné hořčice
1 vanička řeřichy

1 ciabatta
1 lžíce bazalkového pesta
1 lžíce nasekaných sušených rajčat
2 plátky mozzarelly
4 plátky šunky
4 plátky různých druhů salámu
2 plátky sýra

Bulku podélně rozkrojte, vejce a cibuli nakrájejte na plátky. Pečivo
potřete z obou stran máslem a trochou hořčice. Na spodní polovinu narovnejte kolečka vejce, cibule a posypte řeřichou. Zakryjte
vrškem pečiva, překrojte a podávejte.

32
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Ciabattu podélně rozkrojte a řeznou
stranu ogrilujte. Obě poloviny položte
na pracovní plochu, každou potřete
bazalkovým pestem, nasekanými rajčaty, přidejte plátek mozzarelly, šunku,
salámy a sýr. Spojte a překrojte.

Sendvič s lučinou, avokádem a okurkou
PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT

Sendvič hodný chlapů: plný masa,
pikantní chuti i pesta a sušených
rajčat. Dospělí mohou přidat
i pálivou papriku.

2 lžíce čerstvého smetanového sýra (lučiny)
1 lžíce nasekaného čerstvého kopru
sůl a čerstvě mletý pepř
2 bagety nebo velké housky
1 zralé avokádo, oloupané, vypeckované
a nakrájené na plátky
½ salátové okurky, nakrájená na plátky
Sýr smíchejte s koprem a podle chuti osolte a opepřete.
Rozkrojte bagety nebo housky, opečte je z řezné strany a potřete je koprovou pomazánkou. Na spodní stranu navrstvěte
plátky avokáda a okurky, osolte, opepřete, přiklopte horní
polovinou a podávejte.

albert.cz
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10× jinak

Horké nápoje
Budou se vám hodit. Všechny recepty jsme důkladně vyzkoušeli
a ochutnali. Bylo nám přitom teplo na těle i na duši. Krásně jsme odehnali
podzimní chmury. Zkusíte je?

1 Jednoduchý chai čaj

8 tobolek kardamomu
12 hřebíčků
8 kuliček černého pepře
2 svitky skořice
2,5cm kousek zázvoru, oloupaný
a nastrouhaný na tenké plátky
480 ml plnotučného mléka
4 sáčky černého čaje
8 lžiček cukru
Kardamom, hřebíček a pepř
rozdrťte v hmoždíři nebo v pevném uzavíratelném sáčku pomocí
paličky. Koření spolu se skořicí,
zázvorem, mlékem a 480 ml vody
dejte do rendlíku a přiveďte
k varu. Odstavte, vložte čajové
sáčky, zakryjte a nechte louhovat
10 minut. Rozlijte do vhodných
sklenic nebo hrnků a oslaďte
podle chuti.

U N ÁS V ALBERTU

Rendlík na mléko Cuisinox má
příhodnou velikost a tloušťku
dna na vaření mléka.

albert.cz
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10× jinak
720 ml vody
60 ml čerstvé citronové šťávy
75 g cukru
1½ lžičky nastrouhané citronové kůry
20 g másla
4 svitky skořice

V rendlíku svařte na středním plameni
vodu, citronovou šťávu, cukr a citronovou
kůru, až se cukr rozpustí. Nalijte do hrnků, navrch dejte trošku másla a místo
lžičky svitek skořice.

3 Mexická horká čokoláda
120 g kvalitního kakaa
60 g cukru
1 lžička mleté skořice
špetka kajenského pepře
880 ml plnotučného mléka
1 lžička vanilkového extraktu
svitky skořice na ozdobu

V misce smíchejte kakao, cukr, skořici
a pepř. V rendlíku přiveďte k varu mléko
s vanilkovým extraktem, pak ztlumte
plamen a nechte zvolna vařit 6–8 minut.
Za stálého míchání pomalu vsypte obsah
misky a míchejte ještě 2 minuty. Je-li
čokoláda příliš hustá, zřeďte ji trochou
horké vody. Místo lžičky dejte do hrnečků svitky skořice a ihned podávejte.

4 Nealkoholický eggnog

4 žloutky, prošlehané
240 ml plnotučného mléka
4 lžičky sušené stévie nebo
8 lžiček cukru
½ lžičky vanilkového extraktu
větší špetka mletého muškátového
oříšku a špetka soli
120 ml smetany ke šlehání
Žloutky, mléko a stévii (cukr) prošlehejte v míse. Vlijte do rendlíku, zahřejte na 70 °C, snižte plamen, vmíchejte
vanilku a muškátový oříšek. Odstavte
a nechte lehce zchladnout. Těsně před
podáváním vlijte pomalu do směsi smetanu a našlehejte ručním šlehačem.

36

albert.cz

5 Horké kořeněné mléko

8 Dýňové pitíčko s kořením

Mandlové mléko nalijte do rendlíku, přidejte kokosové mléko a přiveďte k varu.
Odstavte, vmíchejte med a veškeré koření i vanilkový extrakt, dobře promíchejte
a nechte chvilku louhovat. Rozdělte
do skleniček nebo do hrnečků a posypte
muškátovým oříškem.

Všechny suroviny (kromě těch na ozdobu)
dejte do mixéru. Z víčka vyndejte střední
část a zakryjte ho utěrkou, aby mohla volně odcházet pára. Mixujte nejprve na nižší
rychlost, pak ji zvyšte a mixujte, dokud
nebude směs napěněná. Rozdělte do hrnků, ozdobte šlehačkou a posypte trochou
perníkového koření nebo skořicí.

6 Horký nápoj s kurkumou

9 Horké vanilkové mléko

480 ml neslazeného mandlového mléka
120 ml kokosového mléka
2 lžíce medu
1 lžička mleté kurkumy
½ lžičky mletého zázvoru
½ lžičky mleté skořice
špetka drceného černého pepře
½ lžičky vanilkového extraktu
špetka kajenského pepře
špetka strouhaného muškátového
oříšku

880 ml vařící vody
šťáva ze 2 citronů
2 lžičky mleté kurkumy
špetka mletých chilli papriček
nebo kajenského pepře
špetka mořské soli
4 lžičky hnědého cukru nebo
více podle chuti

Všechny suroviny dobře míchejte, až se
cukr a sůl zcela rozpustí. Ihned rozlijte
do hrnečků a podávejte.

7 Nápoj pro zahřátí
z červené řepy
4 červené řepy (asi 600 g)
12 mrkví (asi 500 g)
8 jablek (asi 500 g)
Oloupejte řepy, mrkev a jablka a odstřeďte je v odšťavňovači. Zachycenou
šťávu vlijte do rendlíku. Pomalu všechno
přiveďte k varu a těsně před tím, než se
šťáva začne vařit, ji sundejte z plamene.
Nápoj nechte trochu zchladnout a rozlijte
do hrnků.

880 ml mléka, zahřátého těsně pod bod
varu
240 ml dýňového pyré (z 500 g dýně,
např. hokkaido)
4 lžíce cukru
2 lžičky perníkového koření
4 lžičky vanilkového extraktu
špetka soli
šlehačka a mletá skořice nebo perníkové
koření na ozdobu

880 ml mléka
60 g krystalového cukru
1½ lžičky vanilkového extraktu
větší špetka mletého muškátového oříšku
Mléko nalijte do rendlíku, přidejte cukr
a přiveďte k varu. Snižte plamen a míchejte, až se cukr zcela rozpustí. Přidejte
vanilkový extrakt a nechte chvilku louhovat. Rozdělte do hrnečků nebo skleniček
a posypte muškátovým oříškem.

10 Kořeněný jablečný punč

480 ml neslazené jablečné šťávy
240 ml vody
120 ml pomerančového džusu
120 ml citronové šťávy
2 lžíce hnědého cukru
½ lžičky mletého muškátového oříšku
½ lžičky mleté skořice
4 celé hřebíčky
4 svitky skořice
Prvních sedm surovin dejte do hrnce.
Hřebíček a skořici svažte do gázy a přidejte do hrnce. Nechte zvolna probublávat
na velmi mírném plameni 3–4 hodiny. Vyndejte pytlíček s kořením, rozlijte do hrnků
a ozdobte svitky skořice.

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: VLADISLAV STUPARIČ

2 Citronový nápoj s máslem
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spolu u stolu

Čokoládování
Právě teď k nám střídání ročních
období přineslo čas na čokoládu.
Ta umí zahřát, dodat energii
a potěšit už jen pohledem na ni.
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Čokoládová bábovka s polevou
NA 1 BÁBOVKU | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | PEČENÍ: 1 HODINA

Hutná čokoládovo-čokoládová bábovka
se určitě stane vaší
rodinnou stálicí.

máslo a hrubá mouka na vymazání
a vysypání formy
250 g hladké mouky
30 g kakaa holandského typu
1 lžička jedlé sody a špetka soli
125 ml smetany ke šlehání
200 g čokolády
125 ml podmáslí
240 g másla
200 g krupicového cukru
1 sáček vanilkového cukru
4 vejce + 1 bílek
Na čokoládovou polevu
125 ml smetany ke šlehání
100 g tmavé čokolády, nasekané
2 lžíce másla
2 lžíce kukuřičného sirupu

Předehřejte troubu na 170 °C a vymažte a vysypte bábovkovou formu. Prosejte mouku, kakao, jedlou sodu a sůl
do velké mísy. Promíchejte a odložte stranou.
V rendlíku přiveďte k varu smetanu. Dejte do ní
nalámanou čokoládu, odstavte a promíchejte dohladka
Přilijte podmáslí a nechte vychladnout.
Máslo s krupicovým a vanilkovým cukrem vyšlehejte
na nadýchaný krém. Přidejte vejce a bílek, prošlehejte.
Potom na střídačku zapracujte čokoládovou a moučnou
směs. Těsto vlijte do formy a pečte 55–60 minut, aby
na zapíchnuté špejli neulpěly vlhké drobečky. Vyjměte
z trouby, bábovku vyklopte a nechte vychladnout.
Mezitím připravte polevu. V rendlíku přiveďte k varu
smetanu. Do misky dejte nalámanou čokoládu, máslo
a kukuřičný sirup a přelijte vroucí smetanou. Promíchejte dohladka a nechte chvíli stát. Polevou pak přelijte
vychladlou bábovku.
albert.cz
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Čokoládový krajkový
vzor můžete
„uháčkovat“ jakýkoliv,
třeba jako dečku
po babičce.
40
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Brownies
s čokoládovou krajkou

Ledová horká čokoláda
s pomeranči

NA 1 PLECH | PŘÍPRAVA: 30 MINUT + CHLAZENÍ |
PEČENÍ: 30 MINUT

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 5 MINUT

300 g čokolády
100 g hladké mouky
35 g kakaa holandského typu
½ lžičky soli
150 g másla + na plech
5 velkých vajec
200 g krupicového cukru
2 lžičky vanilkového extraktu
Na krém a čokoládovou krajku
400g sklenice světlého
lískooříškového krému nebo
jemného burákového másla
150 g tmavé čokolády, nasekané

200 ml smetany na vaření
1 lžička kukuřičného škrobu
50 g tmavé čokolády s pomeranči
30 ml pomerančového likéru
Grand Marnier
čokoládová zmrzlina k podávání

Svěžest a vůně tropů
a k tomu čokoládová
zmrzlina.
Překrásné protipóly.

V malém rendlíku prošlehejte smetanu
se škrobem. Přidejte čokoládu a zahřívejte do rozpuštění. Do sklenek rozdělte
likér, zalijte horkou čokoládou. Ozdobte
kopečky zmrzliny a podávejte.

Předehřejte troubu na 180 °C. Plech
s vysokým okrajem (20 × 30 cm)
vytřete máslem a vyložte pečicím
papírem. Ve vodní lázni rozpusťte
čokoládu. Vmíchejte mouku, kakao
a sůl. V jiné misce elektrickými
metlami prošlehejte máslo, vejce,
cukr a extrakt na nadýchaný krém.
Přidejte zchladlou čokoládovou
směs, těsto promíchejte a rozetřete
na plech. Pečte asi 30 minut.
Brownie vyjměte z trouby a nechte vychladnout. Oříškový krém či
burákové máslo zahřejte v rendlíku, rozetřete ho na brownie a dejte
na hodinu do lednice.
Na čokoládovou krajku nalámejte do rendlíku tmavou čokoládu
a ve vodní lázni ji rozpusťte. Na pečicí papír si narýsujte obdélník,
který odpovídá velikosti upečeného
brownie, a položte ho na vál. Rozpuštěnou čokoládou pomocí cukrářského sáčku s tenkou špičkou
do narýsovaného obdélníku „namalujte“ krajku. Opatrně ji i s podložkou přesuňte do lednice a nechte
hodinu zatuhnout. Brownie i krajku
vyndejte z lednice a krajku opatrně
pomocí velkých špachtlí podeberte
a přesuňte na brownie. Krájejte
nožem namočeným v horké vodě.
Čokoládovou krajku můžete „kreslit“ i přímo na rozetřený krém.
albert.cz
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Čokoládové sušenky
NA 18 SUŠENEK | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | PEČENÍ: 16 MINUT

260 g oříškové čokolády, nasekané
80 g másla
2 čerstvá vejce
150g třtinového cukru
160 g hladké mouky
¼ lžičky kypřicího prášku
270 g čokoládových čoček
Oříškovou čokoládu a máslo rozpusťte ve vodní
lázni. Mezitím prošlehejte vejce a cukr na světlou pěnu. Přimíchejte rozpuštěnou čokoládu,
mouku prosátou s kypřicím práškem a dvě
třetiny čokoládových čoček. Dejte do lednice
a nechte aspoň půl hodiny chladit.
Jakmile je těsto ztuhlé, pomocí lžíce na zmrzlinu z něj udělejte kopečky a pokládejte je
na plech vyložený pečicím papírem. Plech s kopečky pak dejte na 2 hodiny do mrazničky.
Předehřejte troubu na 180 °C a sušenky pečte
přesně 16 minut. Ihned po vytažení z trouby je
posypte zbývajícími čokoládovými čočkami.
Sundejte je z plechu a nechte vychladnout
na mřížce.
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Tříčokoládové dortíky
NA 4 DORTÍKY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | PEČENÍ: 20 MINUT

Na korpusy
85 g hladké mouky
40 g kakaa holandského typu
80 g moučkového cukru
½ lžičky jedlé sody
¾ lžičky kypřicího prášku
do pečiva
1 lžička instantní kávy (granulí)
špetka soli
60 ml mléka
1 vejce
Na tmavou čokoládovou pěnu
½ lžičky želatiny/agaru
350 ml smetany ke šlehání
200 g tmavé čokolády
pár kapek citronu
Na bílou čokoládovou pěnu
1½ lžičky želatiny/agaru
200 g bílé čokolády
350 ml smetany ke šlehání
pár kapek citronové šťávy
Na čokoládové hoblinky
tabulka čokolády
Předehřejte troubu na 180 °C.
Smíchejte mouku, kakao, cukr,
sodu, kypřicí prášek, kávu a sůl.
Přidejte mléko, vejce a 50 ml vody
a vymíchejte dohladka. Těsto rozlijte do šesti vymazaných formiček
na muffiny nebo porcelánových
zapékacích mističek. Upečte, aby zapíchnutá špejle vyšla čistá. Vyjměte
z trouby, nechte chvíli chladnout,
potom vyndejte z formiček a nechte
dochladnout na mřížce.

Mezitím si připravte čokoládové pěny. Na tmavou pěnu
namočte želatinu v 1 lžíci vody.
V kastrůlku přiveďte k varu
120 ml smetany, přidejte namočenou želatinu, nalámané
kousky čokolády, citronovou
šťávu a míchejte do rozpuštění. Odstavte a nechte zcela
vychladnout. Zbývajících 230 ml
smetany vyšlehejte dotuha
a smíchejte s vychladlou čokoládovo-smetanovou směsí.
Na bílou čokoládovou pěnu
smíchejte želatinu s 1,5 lžící
vody a postupujte stejně, jako
v případě tmavé pěny.
Nastříhejte si 10 cm vysoké
pruhy pečicího papíru a obalte je kolem každého koláčku
a konce upevněte lepicí páskou.
Všechny koláčky naskládejte
na prkénko nebo plech.
Pěnu z tmavé čokolády
přeneste do cukrářského sáčku
se širokou špičkou a nastříkejte
ji na koláček zhruba do výšky
2,5 cm. Pak prkénko či plech
s koláčky dejte do lednice a nechte aspoň 20 minut chladit.
Postup zopakujte s pěnou z bílé
čokolády. Nechte aspoň 4 hodiny chladit.
Z čokolády vyrobte pomocí
škrabky na zeleninu hobliny, ozdobte jimi dortíky a podávejte.

Čokoládová trikolora vás
polapí tím, jak je krásná,
a samozřejmě stejně
krásně a jemně chutná.
albert.cz
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Mandle v čokoládě se solí
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT + CHLAZENÍ

180 g mléčné čokolády
1½ sáčku neloupaných mandlí
mořská sůl
třtinový cukr
Plech vyložte pečicím papírem. Ve vodní lázni nebo
v mikrovlnné troubě rozpusťte čokoládu. Po částech
do ní vmíchejte mandle a pořádně je promíchejte, aby byly všechny obalené čokoládou. Rozložte
je na plech a posypte trochou soli a cukru. Plech
s mandlemi dejte do chladu ztuhnout. Mandle v čokoládě vydrží uskladněné v chladu až 4 týdny.
44
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Tip Pokud chcete mít mandle hodně voňavé,
opečte je! Rozložte je na plech a při 150 °C je
pečte 10–12 minut. Před obalováním v čokoládě
je nechte vychladnout.

Karamelový dort
NA 12–14 ŘEZŮ | PŘÍPRAVA: 1 HODINA + CHLAZENÍ | PEČENÍ: 1 HODINA 20 MINUT

525 g másla, změklého + na vymazání
180 ml javorového sirupu
100 g jemného krupicového cukru
1 sáček vanilkového cukru
200 g třtinového cukru
7 vajec
560 g hladké mouky
3½ lžičky kypřicího prášku
80 ml mléka
150 g tmavé čokolády, nasekané
najemno
2 lžičky slunečnicového oleje
Na karamelový krém
440 g krupicového cukru
250 ml smetany na vaření
500 g másla, změklého

vraťte na nízký plamen a vymíchejte
dohladka. Smetanový karamel přelijte
do misky a nechte úplně vychladnout.
Máslo našlehejte elektrickými metlami na hladký nadýchaný krém. Přidejte
vychlazený smetanový karamel a znovu
prošlehejte.
Každý dortový korpus podélně
rozpulte. Spodní vrstvu položte na prkénko nebo servírovací talíř a potřete
ho krémem. Na něj položte další korpus,
opět ho potřete krémem a stejným způsobem vytvořte další vrstvy. Zbývajícím
krémem potřete vršek dortu a boky. Dort
nechte aspoň 3 hodiny chladit.
Čokoládu s olejem dejte do ohnivzdorné mísy a ve vodní lázni ji rozpusťte.
Polevu přelijte na dort a nechte ji stéct
i na boky. Před podáváním ještě aspoň
hodinu chlaďte.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: YVETA KROUPOVÁ
NÁDOBÍ ZAPŮJČILY FIRMY: NÁBYTEK SPOMYŠL, SUPERSTORE 4. PATRO OC DBK, LU SKŘIVÁNKOVÁ

Předehřejte troubu na 160 °C. Dvě dortové formy o průměru 20 cm vymažte
máslem a vyložte je pečicím papírem.

Máslo, javorový sirup a všechny
druhy cukru dejte do misky a vyšlehejte
elektrickými metlami na hladký krém.
Potom postupně, jedno po druhém, zašlehejte vejce. Přisypte mouku prosátou
s kypřicím práškem, přilijte mléko a pořádně promíchejte. Těsto rozlijte do připravených forem a pečte asi 1 hodinu
20 minut; zapíchnutá špejle by měla
vyjít úplně čistá. Hotové korpusy nechte
10 minut chladnout ve formě, potom je
přesuňte k dochladnutí na mřížku.
Mezitím připravte krém. Do hrnce
nasypte cukr a zalijte ho 250 ml vody.
Promíchejte, přiveďte k varu a vařte
13–15 minut bez míchání na zlatý karamel (pokud máte kuchyňský teploměr,
teplota by měla dosáhnout 172 °C).
Karamel stáhněte z ohně a tenkým pramínkem do něj vlijte smetanu. Rendlík

albert.cz
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Hořká čokoláda
provoněná
pomerančem

Čistá hořká
čokoláda
s potiskem
kakaových bobů

Čokoládové
variace

Mléčná čokoláda
plná kousků oříšků

Skutečná hořká
čokoláda

Mléčná čokoláda se
na jazyku rozplyne

NOVINKA

46

albert.cz

Fluidně jednotlivě rychlomrazená čerstvá zelenina

EQUUS, a. s.

Hluboce zmrazené bramborové
halušky vhodné k rychlé
přípravě chutných pokrmů.

Hviezdna 38
821 06 Bratislava
tel.: +421 (0)2 40 25 93 50
fax: +420 (0)2 40 25 93 51
www.equus.sk
závod VINICA

K dostání ve
vybraných
prodejnách Albert.

maso měsíce
Každá husa...
Příprava, která se hodí na každý
husí recept: Husu vyndejte z lednice
a nechte ji 30 minut v pokojové
teplotě. Zvenku i zevnitř ji omyjte
pod tekoucí studenou vodou
a osušte ji. Z otvoru u břišní dutiny
odstraňte viditelný tuk. Očistěte
od případných zbytků peří. Kůži
z krku neodřezávejte, ale založte ji
pod husu a upevněte párátkem.

husa

Když přijíždí Martin na bílém koni, je dobré mít
na mysli, že s ním přichází i tradiční martinská
husa. Chutná skoro každému, protože je výborná
a k tomu spojená s časem zimního klidu a sytosti.
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Klasická pečená husa
PRO 6–8 OSOB | PŘÍPRAVA: 40 MINUT | PEČENÍ: 3–5 HODIN

1 celá chlazená husa (kolem 4 kg),
		drůbky zvlášť
sůl a čerstvě mletý pepř
3 středně velké mrkve, oloupané
a rozpůlené
3 řapíky celeru, rozříznuté napůl
1 palice česneku, příčně rozpůlená
1 svazek čerstvého tymiánu
1 svazek čerstvé šalvěje
1 střední cibule, rozpůlená
8 snítek hladkolisté petržele
1 bobkový list
1 lžička celého pepře
120 ml bílého vína
20 g másla

Klasický recept na pečenou husu
není složitý. Nebojte se ji dost
osolit jako Zdeněk Pohlreich
na str. 50.

Troubu předehřejte na 200 °C. Huse odlomte křídla, spolu s drůbky je využijete
na vývar. Špičkou nože propíchejte kůži, ale
nepropíchněte maso. Břišní dutinu hodně
osolte a opepřete a vložte do ní 2 půlky
mrkve, 2 rozpůlené řapíky celeru, česnek,
tymián a šalvěj. Kuchyňským provázkem
svažte nohy k sobě. Husu osolte a opepřete
zvenku a položte ji prsy nahoru do pekáče,
nejlépe s mřížkou.
Husu pečte hodinu, až začne zlátnout.
Průběžně odebírejte naběračkou vypečené
sádlo. Snižte teplotu na 180 °C a pečte husu
další 2 hodiny dozlatova. Čas pečení přizpůsobte váze husy, nebojte se péct ji déle.
Zatím si připravte husí vývar na přípravu
šťávy. Křídla a drůbky vložte do menšího
hrnce. Přidejte zbylou mrkev a řapíkatý
celer, obě půlky cibule, petržel, bobkový
list, pepř a zalijte vodou. Přiveďte k varu,
pak zmírněte plamen a vařte 2 hodiny,
občas sbírejte pěnu. Vývar slijte, z povrchu
odstraňte tuk a dejte stranou.
Upečenou husu vyjměte z trouby na prkénko a nechte ji 20 minut odpočívat.
Na omáčku slijte z pekáče tuk a zbytečky
a zahřívejte v rendlíku na vyšším plameni.
Přidejte víno a svařte asi na ¾ původního
objemu. Přilijte zhruba 400–450 ml husího vývaru. Svařte opět na ¾ původního
objemu. Osolte a opepřete, vmíchejte máslo
a povařte do zhoustnutí. Šťávu přeceďte,
vlijte do omáčníku a podávejte s husou.

albert.cz
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Sváteční husa s příchutí Itálie
PRO 6–8 OSOB | PŘÍPRAVA: 25 MINUT | PEČENÍ: 4 HODINY

1 celá chlazená husa (4,5 kg),
drůbky zvlášť
sůl a pepř
po svazku čerstvé šalvěje
a oregana
2–3 snítky rozmarýnu
5 středně velkých cibulí
5 stroužků česneku
500 g cherry rajčátek
svazek bazalky
4–5 lžic olivového oleje
1,2 kg bramborových nočků
kuchyňský provázek

pečení husu otočte a odeberte
vypečené sádlo. Do pekáče přidejte omyté vnitřnosti a přilijte
½ litru horké vody a pečte ještě
zhruba 2 hodiny.
Zbylou cibuli a česnek
oloupejte a nasekejte najemno.
Umytá a osušená rajčátka rozpulte, bazalku nasekejte na jemné proužky. V pánvi rozehřejte
olivový olej, vhoďte cibuli
a česnek a nechte zezlátnout.
Pak přidejte rajčátka. Přiklopte
poklicí a zhruba 5 minut duste.
Troubu předehřejte na 200 °C.
Nočky uvařte podle návodu.
Připravenou husu zvenku i zeSlijte je a spolu s bazalkou
vnitř osolte a opepřete, nebojte
vmíchejte k rajčatové směsi.
se, můžete i více. Bylinky omyjte Zhruba 10 minut před koncem
a osušte a nasekejte nahrubo
pečení potřete husu slanou
(pár si jich nechte stranou
vodou, aby byla kůžička hezky
na ozdobu). Oloupejte 3 cibule
křupavá. Husu vyndejte z pea 3 stroužky česneku, nahrubo je káče a nechte ji v teple chvilku
nasekejte a smíchejte s bylinka- odpočívat. Vařečkou uvolněte
mi. Směsí naplňte husu. Kuchyň- všechny napečené kousky v peským provázkem svažte nohy
káči a výpek přelijte přes sítko
husy k sobě, položte ji na prsa
do rendlíku. Seberte z něj co
do velkého pekáče a podlijte asi nejvíce tuku, je-li třeba, chvilku
120–130 ml vody. Dejte do trouprovařte. Nočky dosolte a doby. Zhruba po 1,5–2 hodinách
pepřete, husu naporcujte a podávejte na rajčatových nočcích.
Ozdobte bylinkami, které jste
si dali stranou. Výborně se hodí
i lehký salát.

U N ÁS V A L B E RTU

Bílé, růžové nebo červené
víno si k huse podle
přílohy snadno vyberete.
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Tip Salát jako přílohu můžete připravit
jakýkoliv. Husa je sytá, proto je lepší lehký.
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Husa na pomerančích
s kořením pěti vůni
PRO 6–8 OSOB | PŘÍPRAVA: 25 MINUT | PEČENÍ: 3–3,5 HODINY

Škrabkou na brambory oloupejte ze 2 pomerančů jemné plátky kůry a smíchejte
ji se solí, pepřem, cukrem, kořením pěti
vůní, sherry a sójovou omáčkou. Odložte
stranou.
Husu položte na záda do velkého
pekáče, vyloženého alobalem. Břišní dutinu osolte a vmasírujte do ní nasekaný
česnek. Dovnitř vložte zázvor a cibulky
spolu s oloupanými pomeranči nakrájenými na čtvrtky. Celou husu pořádně
potřete připravenou marinádou a nechte
ji alespoň 30 minut odpočívat (můžete ji
nechat marinovat i přes noc).
Troubu předehřejte na 230 °C. Husu
dejte do trouby a pečte při této teplotě
10 minut. Pak ji snižte na 190 °C a pečte
další 2,5–3 hodiny, podle velikosti husy.
Husu zhruba každých 30 minut polévejte
výpekem z pekáče. Asi po hodině pečení
přikryjte prsa volně alobalem a sundejte
ho v konečné fázi pečení, aby se hezky
dozlatova opekla.
Asi 30 minut před koncem pečení
si připravte brambory. Do pekáčku
vlijte několik lžic tuku od husy, přidejte
brambory, bylinky a pomeranč, osolte, opepřete a promíchejte. Brambory
dejte do trouby k huse. Upečenou husu
zabalte do alobalu a nechte čtvrt hodiny
odpočívat. Mezitím dodělejte brambory
– promíchejte je, zvyšte teplotu na 230 °C
a hezky je opečte.
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FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: YVETA KROUPOVÁ
NÁDOBÍ ZAPŮJČILY FIRMY: NÁBYTEK SPOMYŠL, APROPOS

2 pomeranče + 1 pomeranč s kůrou,
nakrájený na klínky
1½ lžičky soli + na osolení husy
¼ lžičky pepře
2 lžičku cukru
2 lžičky koření pěti vůní
1 lžíce suchého sherry
1 lžíce sójové omáčky
1 chlazená husa (4 kg)
5 stroužků česneku, nasekaných
3 plátky zázvoru
2 jarní cibulky, nakrájené na 10cm kusy
750 g brambor, nakrájených na klínky
bylinky na brambory podle chuti: 		
tymián, rozmarýn…

Nadělte si
660 x vánoční nákup
v hodnotě až

5000 Kč
stírací karta
na informacích

Nakupte 6 lahví 0,5 l Pilsner Urquell, vyzvedněte si na informacích stírací kartu a vyhrajte vánoční nákup v hodnotě až 5000 Kč.
Akce probíhá od 11. 11.–24. 11. 2015 v hypermarketech Albert.

sezona

Vzkazy z láhve
Mohl by to být milostný dopis. Nebo mapa,
co nás dovede k pokladu. Taky třeba list
z památníku. Takhle pěkně a různě si
můžeme představovat smysl nakládání
plodů podzimu, protože přesně tak vyzní,
až je jednou ochutnáme.
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Tip Pokud zelenina sama nepustí
dostatek šťávy, pomozte jí převařenou
a vychladlou osolenou vodou.

Pickles – základní recept
PRO 8 OSOB | PŘÍPRAVA: 45 MINUT | KYSÁNÍ: 4–6 DNÍ

1 kg bio zeleniny: 500 g bílého
	zelí, 300 g mrkve a 200 g cibule
(Poměry můžete měnit, nebo použít
i jinou zeleninu, třeba ředkve, tuřín,
kedlubny nebo červenou řepu.)
15–20 g mořské soli
koření podle chuti: kmín, kopr,
zázvor, jalovec nebo bobkový list
4l zavařovací lahev nebo keramická
nádoba na pickles

Zelí nakrouhejte najemno, mrkev
nahrubo a cibuli nakrájejte na tenké
půlměsíčky. Množství upravte podle
použité nádoby. Zeleninu smíchejte se
solí ve velké míse a dobře ji rukama promačkejte, aby začala pouštět šťávu. Pak
ji okořeňte a napěchujte do čisté nádoby
tak, aby byla ponořená do šťávy, a zatižte
ji. Pokud nemáte nádobu určenou přímo
ke kvašení, která je vybavena pokličkou,
použijte třeba dobře umytou zavařovací
sklenici, naplněnou vodou nebo pískem.
Nádobu na kvašení postavte do misky

(během kvašení z ní může vytékat šťáva)
a nechte ji stát 4–6 dní v teplotě kolem
20 °C. Nižší teplota kvašení zpomaluje,
při vyšších teplotách by kvašená zelenina
mohla žluknout. Nedávejte ji k topení
nebo na přímé slunce.
Když je zelenina zkvašená a měkká a je
v ní hodně šťávy, rozdělte ji do menších
zavařovacích sklenic. Zelenina musí
být ponořená v kysané šťávě. Kvašení
zastavíte tak, že dáte lahve do ledničky.
A pokud ji hned nesníte, vydrží tam
i několik měsíců.
albert.cz

55

sezona
Klasické jablečné čatní
NA 4 LAHVIČKY PO 250 ml | PŘÍPRAVA: 25 MINUT | VAŘENÍ: 40 MINUT

1,5 kg jablek vhodných na vaření,
oloupaných a nakrájených na kostičky
750 g hnědého cukru muscovado
500 g rozinek
2 střední cibule, nasekané najemno
2 lžičky hořčičných semínek
2 lžičky mleté skořice
1 lžička soli
700 ml jablečného octa

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: YVETA KROUPOVÁ
NÁDOBÍ ZAPŮJČILY FIRMY: NÁBYTEK SPOMYŠL, BUTLERS

Ve velkém hrnci smíchejte všechny
suroviny. Přiveďte k varu, snižte plamen
na střední a za častého míchání zvolna vařte 30–40 minut, až směs začne houstnout.
Sundejte z plotny, nechte trochu zchladnout
a naplňte do sterilizovaných skleniček.
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Nakládané lesní houby
s česnekem

Nakládané cibulky
s medem

PRO 6–8 OSOB | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | ODLEŽENÍ: 4–6 DNÍ

PRO 6–8 OSOB | PŘÍPRAVA: 30 MIN. | ODLEŽENÍ: 4–6 DNÍ

450 g lesních hub, očištěných
a nakrájených na menší kousky
4 snítky čerstvého tymiánu
240 ml bílého vinného octa
3 lžíce olivového oleje
1 lžíce cukru
10 kuliček černého pepře
1 bobkový list
1 velký česnek, oloupaný
a nakrájený na tenké plátky
1 sušená chilli paprička
sůl

Houby povařte 10 minut
ve vodě, aby změkly. Sceďte
je, nechte okapat a dejte je
spolu se snítkami tymiánu
do připravených sterilizovaných lahviček. Do hrnce
dejte ocet, olej, cukr, kuličky
pepře, bobkový list, česnek,
chilli papričku spolu se
120 ml vody, osolte a přiveďte k varu. Nechte převařit
a nálev nalijte do lahviček
s houbami až po okraj.
Zavřete a nechte vychladnout na pokojovou teplotu.
Před použitím uložte houby
alespoň na 3 dny do lednice. Neotevřené tam vydrží
minimálně 2 týdny.

280 g jarních nebo malých
(perlových) cibulek,
očištěných
120 ml bílého vinného octa
170 g medu
2 lžíce čerstvě vymačkané
citronové šťávy
5 kuliček černého pepře
mořská sůl
2 snítky čerstvého rozmarýnu
Očištěné cibulky vsypte
do hrnce s vodou a nechte
je přejít varem. Pak je ihned
odstavte, sceďte a propláchněte studenou vodou. Nechte

okapat. Vyskládejte je
do připravených sterilizovaných zavařovacích sklenic.
V hrnci smíchejte ocet, med,
60 ml vody a citronovou
šťávu, přidejte pepř, ¼ lžičky
soli, rozmarýn a přiveďte
k varu. Svařte a horké nalijte
na cibulky. Zatižte je, aby
byly ponořené. Nechte zcela
vychladnout. Můžete je podávat ihned po vychladnutí,
nebo je uložte do ledničky,
vydrží tam až 1 týden.

albert.cz
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Čatní z červené řepy
a pomerančů
NA 8 LAHVIČEK PO 250 ml | PŘÍPRAVA: 25 MINUT |
VAŘENÍ: 1 HODINA

1,5 kg syrové červené řepy,
oloupané a na kostičky
3 cibule, nasekané
3 jablka, oloupaná
nastrouhaná kůra
a šťáva ze 3 pomerančů
2 lžíce hořčičných semínek
2 lžíce koriandrových semínek
1 lžíce mleté skořice
1 lžíce mletého hřebíčku
700 ml červeného vinného octa
700 g hnědého cukru
Ve velkém hrnci smíchejte
všechny suroviny. Přiveďte k varu,
ztlumte a nechte 1 hodinu probublávat, až čatní zhoustne a řepa
změkne. Občas promíchejte.
Zatímco se čatní vaří, připravte
si lahvičky. Buď je dejte do myčky
a spusťte program s vyšší teplo-
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tou, nebo je umyjte ručně v co
nejteplejší vodě a pak je dejte
na 10–15 minut do horké trouby.
Uvařené čatní nechte 10 minut
odpočívat, pak jím naplňte skleničky, dobře uzavřete a otočte
dnem vzhůru. Čatní můžete jíst
hned, ale pokud odoláte měsíc,
bude lepší. Na temném chladném místě vydrží až 6 měsíců.
Po otevření ho nechte v ledničce a spotřebujte do 2 měsíců.

Tykvovo-zázvorový džem
NA 4 LAHVIČKY PO 450 ml | PŘÍPRAVA: 30 MINUT |
VAŘENÍ: 30 MINUT

4 citrony
1,8 kg tykví nebo cuket, 		
oloupaných a nakrájených
na centimetrové kostky
1,8 kg želírovacího cukru
85 g čerstvého zázvoru,
oloupaného a nasekaného
nadrobno
Z citronů škrabkou oloupejte
kůru a vymačkejte z nich šťávu.
Slupky a zrníčka nevyhazujte,
ale zavažte je do pytlíčku
z gázy nebo do síťky.
Tykev dejte do velkého
hrnce se 2 lžícemi citronové šťávy a přiveďte
k varu. Snižte plamen
na střední a za častého
míchání vařte, dokud
tykev nezprůhlední

a nezměkne. Neměla by ale být
kašovitá. Přidejte cukr, zbytek
citronové šťávy, citronovou
kůru, zázvor a síťku se zbytky
citronu a vložte do směsi. Míchejte, dokud se cukr nerozpustí. Přiveďte k varu a mírně vařte
10–15 minut, až tykev změkne
a džem začne houstnout. Džem
plňte do připravených sterilizovaných lahviček. Dopřejte
mu odpočinek několik měsíců
na chladném, tmavém místě,
jeho chuť zintenzivní a vyzraje.

Cibulové čatní
s portským vínem
NA 6 LAHVIČEK PO 200 ml | PŘÍPRAVA: 15 MINUT |
VAŘENÍ: 2 HODINY 15 MINUT

100 ml olivového oleje
8 středních červených cibulí,
nakrájených na tenké plátky
sůl a čerstvý mletý pepř
180 ml portského vína
180 ml červeného vinného octa
150 g hnědého cukru
V pánvi rozehřejte na středním
plameni olivový olej. Vhoďte
cibuli a za občasného míchání ji
opékejte 8–10 minut doměkka;
osolte a opepřete. Vlijte portské
a ocet, přidejte cukr. Přiveďte
k varu, snižte plamen a zvolna
vařte 1,5–2 hodiny, cibule by
měla být úplně měkká a tekutina mít konzistenci sirupu.
Nechte vychladnout, čatní ještě
zhoustne. Podávejte čerstvé
k masu, zelenině…

6. Kukuřice
v biokvalitě, jako
příloha k masu

5. Kysané zelí,
tradiční receptura
české kuchyně

7. Červené zelí,
oblíbená příloha
k huse nebo kachně

4. Cibulky
se hodí na vaření
nebo i jako příloha.
8. Papriky
čtvrcené, nakládané
v olejovém nálevu
3. Houby
v kořeněném
sladkokyselém nálevu

2. Okurky
nakládané a pěstované
na jižní Moravě
9. Bílé zelí,
sterilované, chutná
a ozdravuje.

1. Červená řepa
v plátcích, výborná
do salátů
i samostatně

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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když Dita P.

Když Dita P.

...dostane chuť na lívance
Mohla bych je jíst každý den a několikrát. Radši si
ale lívance dávkuju v delších etapách, aby mi zůstaly
vzácné, abych se na ně mohla těšit a snít…
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když Dita P.

chám. Pak zlehka vmíchám ovesné vločky.
Lívance opeču na pánvi s troškou tuku.
Upečené lívanečky dávám do vyhřáté
mísy, aby zůstaly teplé, dokud nespotřebuju všechno těsto. A hned je stavím na stůl
polité sirupem nebo medem.

Lívanec na pánvičku

Lívanečky jako obláčky
PRO 2 OSOBY I PŘÍPRAVA: 10 MINUT I PEČENÍ: 15 MINUT

3 vejce, bílky a žloutky zvlášť
125 g mouky + 2 sáčky vanilkového
cukru
¼ litru mléka
máslo
moučkový cukr, čerstvé ovoce k podávání
Nejdřív si z bílků ušlehám pěkně pevný
sníh. Pak v míse promíchám žloutky,
mouku, vanilkový cukr a mléko. A je čas
opatrně vmíchat ušlehaný sníh. V pánvi
si rozpustím máslo a lívanečky opékám
na mírném ohni dozlatova. Podávám je
posypané moučkovým cukrem a čerstvým ovocem podle chuti. Část ovoce
rozmačkám na šťávu.

62

albert.cz

Lívance s ovesnými
vločkami a medem
PRO 6 OSOB I PŘÍPRAVA: 10 MINUT I PEČENÍ: 25 MINUT

65 g hladké mouky
30 g celozrnné mouky
1 lžíce kypřicího prášku do pečiva
½ lžičky mleté skořice
¼ lžičky soli
240 ml plnotučného mléka
3 lžíce medu
1 velké vejce
25 g ovesných vloček
20 g másla (nebo 1 lžíce rostlinného oleje)
K podávání
med nebo javorový sirup
V míse promíchám obě mouky s práškem
do pečiva, skořicí a solí. Do jiné mísy
naliju mléko, přidám med a vejce a šlehám, až se med v mléce rozpustí. Směs
vliju do mísy k mouce a promíchám. Malé
hrudky v těstě mi nevadí, klidně je tam ne-

3 velká vejce
180 ml plnotučného mléka
2 lžíce cukru
½ lžičky soli
½ lžičky vanilky
65 g hladké mouky
15 g másla
K podávání
moučkový cukr, máslo, plátky citronu,
čerstvé ovoce, javorový sirup…
Nejdřív dám do trouby rozpálené
na 220 °C ohřát pánev o průměru 25 cm.
Pak ve větší míse vyšlehám vejce do světlé pěny, trvá mi to tak 2 minuty. Přidám
mléko, cukr, sůl, vanilku a vše prošlehám.
Přisypu mouku, promíchám a těsto nechám 5–10 minut odpočívat.
Rozehřátou pánev vyndám z trouby
a nechám v ní rozpustit máslo. Pánví kroužím, aby se máslo hezky rozlilo. Teprve pak
do ní vliju těsto a rychle vrátím do trouby.
Lívanec peču 15 minut, dozlatava. Přesunu
ho na talíř, nakrájím na velké klínky a hustě popráším moučkovým cukrem nebo jím
s tím, na co mám právě chuť.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: YVETA KROUPOVÁ
NÁDOBÍ ZAPŮJČILY FIRMY: NÁBYTEK SPOMYŠL, NILA

PRO 2–3 OSOBY I PŘÍPRAVA: 10 MINUT I PEČENÍ: 15 MINUT

Lívanec z trouby si ozdobím přesně
tím, na co mám právě chuť.
albert.cz
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Továrna
na sny

Je skoro hříšné pojmenovat
království, kde se rodí čokoládové
zázraky, továrnou. Nicméně
„tovar“ z firmy POEX opravdu
putuje. Ve tvarech, chutích,
barvách a vůních, ze kterých se
točí hlava a duše výská radostí.
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FOTO: ARCHIV FIRMY

Je to omamné už z dálky, když se blížíme k Velkému Meziříčí. Zblízka se pak musíme smířit s realitou. Čokoládové dobroty mají skutečně v rukách
chytré stroje a lidé v bílých uniformách. Dívám se
jim do očí a vidím, že prostě soustředěně pracují
a nesní. Stroje ani lidé. A pod rukama a v bubnech
se koulejí kuličky mandlí v čokoládě a chvějí zrovna obalené brusinky. Nebo taky hranaté kousky
sušených meruněk zahalených do tmavého
oděvu. Snědla bych nejradši
všechno a hned. Tady se
ovšem pracuje…
Už od roku 1993.
Mlsná jádra
Vedle vůně se mi dostává
i poučení od jednoho ze zdejších obchodníků, Karla Bílka: firma POEX, dnes
společnost výhradně českých akcionářů, začala
od čokolády trochu vzdáleně. V roce 1993 začala
s výrobou „extrudovaných potravin“. Vysvětlím
laicky: extruze je proces, kterým se vyrábějí například křupky. Sám název firmy je zkratkou tohoto
procesu: POtraviny EXtrudované. Jich se pochopitelně nevzdali a dál je vyvíjejí do nejrůznějších
tvarů a kvalit – například bezlepkové. Jednoho dne,
a už je to dávno, se narodil nápad pozvat do továrny
čokoládu. Pomalu se vše blížilo. Tedy ta skvostná
dražé, která se tu v tunách přede mnou předvádějí.
Ostatně dražé je pěkné slovo. Myslí se tím „cosi“
obaleného v čemsi. Třeba oříšek do čokolády. Nebo
kousek ovoce. A přitom slovo dražé má řecký základ a není to nic jiného než prostě
mlsat. Ve Velkém Meziříčí
se na mlsouny začalo
myslet ve velkém.
A za krátký čas až
dodnes taky vyrábět.
Vidím a slyším to ze
všech stran. Úžasný
koncert.

Sólo pro bubny
První do továrny dorazily bubny. Řada bubnů,
pěkně vedle sebe, jak sedadla v koncertním sále.
A já teď vidím a slyším, co je to dražování. Normální bubnování. V bubnech podobných míchačce
na maltu, plněných tekutou čokoládou, bubnují
do stěn pistácie. Nebo lískové oříšky. Taky arašídy.
Každý má svou sílu a tón tlumený tou sladkou
polevou. Měli byste to slyšet! Pak už je
proces jinak zvukomalebný. To když
se čerstvé dražé suší, leští, váží
a balí. I to je krásné, když
pomyslím, že se s jedním
takovým sáčkem jednou
posadím na skutečný
koncert s muzikanty
ve fracích a nenápadně, abych nešustila, si jeden bonbon vychutnám. I Má vlast pak bude vlastenečtější.
Třeba tiramisu
Jsme rozmazleni, to je jisté. Nestačí nám
jen tak tmavá, mléčná nebo bílá čokoláda.
Chceme víc. Ve Velkém Meziříčí nám jdou naproti. Všelijaká oříšková jádra, sušené ovoce nebo
i extrudované kousky obalují do čokolád a pak
posypávají kokosem, skořicí, kombinují čokolády,
míchají do nich například kávu… co si jen dovedeme představit. Firmu my všichni, ale taky odborníci
oceňují například certifikátem Český výrobek,
Klasa za perfektní a ohleduplné chování a výrobu,
nedáno cenou Česká chuťovka.
Právě teď v Továrně na sny koncertuje
250 lidí, mnoho z nich v nonstop provozu. Je před vánočními svátky,
kdy máme tradičně naprogramovanou mimořádnou chuť mlsat.
Pracují ve třech směnách, aby
žádný mlsoun nemusel trpět
nedostatkem. Jednou za rok to je
přece krásné.

Každý výrobní
krok – třeba
vlévání polevy
do bubnů nebo
leštění obaleného dražé –
vyžaduje
zkušenou ruku
specialisty.

U NÁS V AL BERT U

Oblíbené:
Albert Excellent
mandle v hořké
čokoládě se skořicí
a mandle tiramisu.

albert.cz
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ASIE ve vaší kuchyni
Vonoklasy 155–156, 252 28 Černošice, tel.: +420 257 712 917–9, fax: +420 257 712 702, e-mail: office@fwtandoori.cz

napsali jste
D O PI S MĚS ÍC E

REJST ŘÍK
Mám z vás radost. A to velkou. Moc
oceňuji, jak se věnujete české kuchyni
a českým potravinám. Už samotná
titulka říjnového Alberta je nádherná,
stejně jako text, který ji provází: Vůně
podzimu v české kuchyni. To zní skoro
básnicky. Díky profesionálním fotografiím pokrmů a receptů se sliny jenom
sbíhají. Třeba takové Míša řezy mě
pokaždé vrací do dětství, je to taková
mlsota, jež mě provází. A vzpomínka
na dětství dokáže zahřát. Moc vám
děkuji a přeji krásný podzim.
Marcela Machů, Uherský Brod

Hlavní jídla

Fazole s klobáskami
z jednoho hrnce
15
Houbové rizoto 
15
Husa na pomerančích
s kořením pěti vůní
52
Klasická pečená husa
49
Pečená zelenina s česnekovým
dipem 
18
Slaný koláč s bramborami
a řepou 
15
Sváteční husa s příchutí Itálie 50
Těstoviny s modrým sýrem  15
Vepřová panenka s fíkovou
omáčkou
18

Polévky

Polévka z pečeného květáku,
pórku a mrkve 

15

Sladká jídla, dezerty a nápoje
Zjistila jsem, že váš magazín je oblíbený mezi
mladými. Nedávno jsem se v jedné diskusi
na internetovém portálu pro mladé setkala
s odpovědí na dotaz, co dobrého a kvalitního si
přinést z Alberta. A ta zněla: magazín Albert
v kuchyni, který je prý plný dobrých rad, receptů a inspirací do kuchyně. To je myslím dobré
ocenění.
Jana Jelínková
Našla jsem ve vašem magazínu spásný nápad.
To bylo tak: zkolabovala mně elektrická trouba.
Znáte to, taková věc se přihodí vždycky v nevhodnou dobu, a než věci zařídíte jinak, nějaký
den to trvá. No a když mají strávníci rádi vaše
buchtičky, štrúdly, taštičky, pizzu a jiné dobroty,
nastane problém. Při nákupu jsem si v obchodě
vzala říjnový magazín Albert – ostatně jako
každý měsíc – a objevila jsem recept na lívanečky. Jsou chutné a zdravé a poslouží jako
výborný moučník nebo hlavní jídlo – a příští
týden už bude trouba v pořádku.
Vlasta Nepivodová, Brno

Začátkem září manželka přinesla domů
magazín Albert. Po vyluštění křížovky jsem ho
s poznámkou, že je tam také polévka z cukety,
odložil. S manželkou svádíme věčný boj o to, kolik zeleniny je třeba k jídlu. Já myslím, že co nejméně, a manželka co nejvíce. Pak mě manželka
dostala, když uvařila polévku, která mně velmi
chutnala. Nevěřil jsem, že je z cukety. Abych jí
dokázal, že tak dobrá polévka se nedá uvařit
z cukety, požádal jsem ji, jestli by nemohla
polévku uvařit příští den ještě jednou. Protože jí
cuketa ještě zbyla, sledoval jsem v kuchyni, jak
ji vaří. Manželka mne dostala podruhé.
Stanislav Hnát, Lanškroun

Vyhrajte plný košík od Alberta
Své názory, tipy a postřehy posílejte na adresu: ALBERT v kuchyni, Ortenovo náměstí 29a,
170 00 Praha 7, nebo na e-mail: albert.redakce@gmail.com. Nejzajímavější dopis odměníme
balíčkem výrobků Albert Quality. Tentokrát ho získává Marcela Machů z Uherského Brodu.

V příštím čísle, které vychází 2. 12. 2015, najdete:
Sváteční jednohubky – Štědrou večeři Zdeňka Pohlreicha – Jedlé dárky Dity P.

Banán v rohlíku
18
Brownies s čokoládovou krajkou 41
Citronový nápoj s máslem
36
Čokoládová bábovka s polevou 39
Čokoládové sušenky
42
Dýňové pitíčko s kořením
36
Dýňový koláč s javorovým
sirupem
74
Horké kořeněné mléko
36
Horké vanilkové mléko
36
Horký nápoj s kurkumou
36
Jednoduchý chai čaj
35
Karamelový dort
45
Kořeněný jablečný punč
36
Ledová horká čokoláda
s pomeranči
41
Lívance s ovesnými vločkami
a medem
62
Lívanec na pánvičku
62
Lívanečky jako obláčky
62
Mandle v čokoládě se solí
44
Mexická horká čokoláda
36
Nápoj pro zahřátí
z červené řepy
36
Nealkoholický eggnog
36
Tříčokoládové dortíky
43

Malá jídla a pochoutky

Cibulové čatní s portským
vínem
Čatní z červené řepy
a pomerančů
Italský sendvič
Klasické jablečné čatní
Nakládané cibulky s medem
Nakládané lesní houby
s česnekem
Pickles – základní recept
Sendvič s lučinou, avokádem
a okurkou 
Tykvovo-zázvorový džem
Vajíčkový sendvič s řeřichou 

58
58
32
56
57
57
55
33
58
32

– vegetariánské
albert.cz
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křížovka
POMŮCKA:
AKYN,
OTON,
PONA, TÁR

ODVETA

JIHOSLOVANSKÉ
MUŽSKÉ
JMÉNO

BALVANY

TELEVIZNÍ
POHÁDKOVÝ
SERIÁL

ODVAR
Z BYLIN

DOMÁCKY
ADAM

PLES

INICIÁLY
PROZAIKA
BASSE

PROUD
(BÁSN.)

ŽELEZNÝ
SUD

ZVLHAT
DEŠTĚM

MAJÍCÍ
NÁPADNÉ
OČI

AMBULANCE

LÉPE

1. DÍL
TAJENKY

KTERÁŽTO

NOČNÍ
DRAVÝ
PTÁK

TUMÁŠ

ASIJSKÝ
PĚVEC
INIC. NEDOŠINSKÉ

3. DÍL
TAJENKY
SARMAT
SÍDLO
ŘECKÝCH
BOHŮ

ZNAČKA
LIMONÁDY

Tajenku zašlete do 15. 11. 2015
na adresu: ALBERT v kuchyni, Ortenovo
náměstí 29a, 170 00 Praha 7, nebo ji
vyplňte do formuláře na www.albert.
cz/tajenka. Vylosovaný luštitel obdrží
poukázku na jednorázový nákup v síti
prodejen Albert v hodnotě 300 Kč.
Výherkyní z minulého čísla je
Eva Jančurová, Frýdlant n. Ostravicí.

NEBOLI

DRUH
LÉKAŘE

DOMÁCKY
KORNEL
4. DÍL
TAJENKY

ÚTOČIŠTĚ
ZNAČKA
AMERICIA

POPĚVEK

STŘEDOAMERICKÝ
STÁT

SVATOZÁŘ

JINAM

ZNAČKA
PRO KUS

ZÁMEZÍ
DOMÁCKY
TAŤÁNA
CITOSL.
OHRAZENÍ

TAMTA

ZDE

LATINSKY
„A“

BLAHO

NÁZEV
SYKAVKY
DOMÁCKY
ATANAS

ČESKÝ
HEREC

EDÉM

VLÁKNA
K ŠITÍ

SADA
EVROPAN
LENDLOVY
INICIÁLY
ČAJOVÁ
RŮŽE

BALIT

OSOBNÍ
ZÁJMENO

DOMÁCKY
ATILA
MONOPOL.
SDRUŽENÍ
NĚMECKÝ
SOUHLAS

PŘESTAT
KALABA

CIZÍ
SUDOKOPYTNÍK

2. DÍL
TAJENKY

ZNAČKA
ASTATU

CAMERONŮV VELKOFILM

MASTNÉ
KAPALINY

VLASTNÍ

NÁMĚTY

MLÉČNÉ
NÁPOJE

ASFALT

Řešení z minula: ČESKÁ JABLÍČKA OD ALBERTA

Puzzle
(Medium,
difficulty
rating
0.49)
Puzzle
17 17
(Medium,
difficulty
rating
0.49)

77

Puzzle
(Medium,
difficulty
rating
0.59)
Puzzle
1818
(Medium,
difficulty
rating
0.59)

33

77

99 88 66
7 7 88 55

55 44 66

33

33

44

SUDOKU

88 44

Do každého políčka vepište jednu
číslici od 1 do 9 tak, aby se číslice
neopakovaly v žádném řádku,
sloupci ani v žádném z devíti
vyznačených menších čtverců.

11

33 99

44

1 1 88 44

77

33

33

22

44

99

11

Obě správně vyřešená
sudoku
6 5 2 9 8 4 7 3 1
9 4 1 7 3 5 6 2
(stačí první řádek z8každého)
3 7 1 6 2 5 8 4 9
zašlete do 15. 11. 2015
na adresu:
1 3 6 5 4 7 9 2 8
ALBERT v kuchyni, 9 4 5 8 6 2 1 7 3
2 8 7 3 1 9 6 5 4
Ortenovo náměstí 29a,
4 2 9 7 5 8 3 1 6
7 6 je
3 vyplňte
2 9 1 4 8
170 00 Praha 7, nebo
do5
5 1 8 4 3 6 2 9 7
formuláře
na www.albert.cz/tajenka.
Puzzle 15 (Medium, difficulty rating 0.53)
Puzzle 16 (Medium, difficulty rating 0.49)
Puzzle 13 (Medium, difficulty rating 0.57)

77
55 44 88
55

77

77

33

44 99 1 1

11

33 1 1 55
66

22

88

33

99

22
55 44

22

99 33 55

Puzzle 13 (Medium, difficulty rating 0.57)

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

7

3 1

3 5 6 2

44 77

3 7

1

6 2 5 8 4 9

3 6 5 4 7

9 2 8

9 4 5 8 6 2 1

7

3

Puzzle 14 (Medium, difficulty rating 0.45)

7

1

6 4 8 2 3 5 9

3 9 8 7

11

5 6 1

2 5 4 9 3 1
8 7

1

7

2 4 5 1

8 1

5 9 7

2 8 1

2 8 3 7

Puzzle
(Medium,
difficulty
rating
0.56)
Puzzle
1919
(Medium,
difficulty
rating
0.56)

9 6 3 8

5 3 6 7

6 4 1

4 3 1

2 1

8

8 9 5 4 1

7

2 4 5 1

8 1

6 9 7

3 1

2 5 8 4

5 9 7

5 3 1

4 7

8 9 6 2

2 8 3 7

8 2 4 9 5 6 3 7

1

9 5 6 1

8 4 2 3 7

2 1

8 7

9 3 4 5 6

4 7

3 6 2 5 8 1

9

1

9 7

2 8 1

6 4 8

5

2 5 4 9 3
8 7

1

2 4

9 4 5 3 6

6 3 2 8 1
1

8 3 6 9

4 2 9 5 7
5 6 7

1

2

Puzzle 17 (Medium, di

9 2 6 4 5
4 3 1

9 8

7

3 4 6

2 6 3 5 7

8 5 1

4 6 5 1

9

1

2

5 4 8 6 3

7

2 9 6 3

3 6 4 9 8 7

2 5

Puzzle 19 (Medium, difficulty rating 0.56)

3 8 4 2 9 5

7

1

3

7

2

9 3 5 8 7

4 5 8 1
1

1

3 9 8 7

2 9 4

2 6 5 3 4 8 1

Řešení z minulého
čísla.
6 9 5 2 4 8

Puzzle 18 (Medium, difficulty rating 0.59)

6 7

6 4 1

5 7

9 6 3 8

5 3 6 7

7

9 8 4

3 5 2 7

6

8 9 4 3 1
6 1

7

2 9

Puzzle 20 (Medium, d

2 6 8 5 1

2

9 5 4 6 2 1

7

3 8

4 1

3 9 6 7

8 2 5

1

2 3 9 4 6

8 2 3 9 5 7

1

6 4

2 7

8 3 5 1

4 9 6

9 4 5 8 3

2 9 4

7

3 4 6

2 6 3 5 7
7

3 6 9 8 2 4 1

6 2 3

9 8 6 5 7

8 5 1

4 8
9 5

1

7

8 7prodejen
3 1 9 6 Albert
5 4
3 2 8 1 5 9 4 7
Vylosovaný luštitel obou sudoku obdrží poukázku na jednorázový nákup v2síti
v 6hodnotě
4 2 9 7 5 8 3 1 6
1 8 3 6 9 4 5 7 2
300 Kč. Výherkyní z minulého čísla je Mlada Kornetová7 z6 Hukvald.
3 2 9 1 4 8 5
4 2 9 5 7 3 8 6 1
5 1 8 4 svých
3 6 2 údajů
9 7
5 6 7 1 2 8 4 9 3
Zasláním tajenky nebo řešení sudoku dáváte souhlas se zpracováním
Puzzle 16 (Medium, difficulty rating 0.49)
Puzzle 17 (Medium, difficulty rating 0.49)
pro marketingové účely.
3 6 9 8 2 4 1 5 7
9 2 6 4 5 7 8 1 3
7

6 5 2 3 9 7

3 4 2 8 6 7

8 6

2 4 9 6 3 5

9 4 5 3 6 7

1

2 4

Puzzle 14 (Medium, di

9 1

4 6 5 1

9

1

9 3 5 8 7

2

5 4 8 6 3 1

8 4

9 8 4 2 6 3 5

9 7 2 difficulty
6 5
3 4 8 1 rating
3 50.53)
2 0.53)
7 6 8
Puzzle
(Medium,
difficulty
rating
Puzzle
2020
(Medium,

7

2 9

4 9 1

7

4 6 5 3 2 9 8 1

2 9 5 1

4 8 6 7

3 1

9 6 5 4 2

1

8 7

3

3 9 8 6 5 4 2 7

7
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8 9 6 5 3 1

4 9

2 8

9 8 6 1

3 5 2 7

4 8 2 7

6

3 5 1

2 4 6 8 9

5 7

3 1

4

6 2 5 8 9 3 4 7

3 1

4 6 7

1

7

4

3 7

6 9 1
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CH LÉB
SE ŠPALDOU

Užijte si pravou chuť podzimu

Ochutnejte nové pečivo obohacené špaldou, prastarou předchůdkyní dnešní pšenice,
která vás okouzlí jemně oříškovou chutí a vůní. Vybrat si můžete hned ze dvou variant.

Návrh na servírování

KA ISERK A
SE ŠPALDOU

K dostání ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

15-2-2483_LL_Inzerce_Albert.indd 1
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POEX Velké Meziříčí, a.s., Třebíčská 384, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 502 711, www.poex.cz

Exkluzivní pocit
hEbkosti

Inzercia PURE_CZ TEXT183X111,5.indd 1

1.10.2015 16:27

Inz_Tvarohacek_Albert_183x111,5_02.indd 1

čerstvé, šťavnaté, lahodné...

19.10.15 13:42

ZDRAVÉ • CHUTNÉ • DIETNÍ
králičí maso…

…je jedním z nejdietnějších mas
…má nízký obsah tuku
…má nízký obsah cholesterolu
…má vysoký obsah dobře stravitelných bílkovin
…je od českého výrobce

Dodavatel českého králičího
masa do prodejen Albert.

www.rabbit.cz
Tarapaca 183x111,5.pdf
Rabbit_183x111,5.indd 1
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sladká tečka

Koláč s dýněmi
Lahodu ucítíte
Dýňový koláč
z každé ingredience
zvlášť i dohromady. 550 g dýně, oloupané a nakrájené na kousky
500 g křehkého těsta
Labužníci mohou
175 g třtinového cukru
tuhle delikátní
2 vejce
140 ml smetany ke šlehání
chuť koláče ještě
1 lžička mleté skořice
umocnit šlehačkou. 1 lžička perníkového koření
PŘÍPRAVA: 30 MINUT + CHLAZENÍ | PEČENÍ: 1 HODINA 20 MINUT

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, YVETA KROUPOVÁ, NÁDOBÍ ZAPŮJČILA FIRMA: NILA

Dýni vložte do misky vhodné do mikrovlnné
trouby. Přikryjte fólií a na vysoký výkon zahřívejte 15 minut doměkka. Sceďte a nechte
vychladnout.
Mezi dvěma kusy potravinářské fólie
vyválejte těsto na tloušťku desetikoruny
a vyložte jím koláčovou formu o průměru
25 cm. Vidličkou propíchejte a 30 minut

chlaďte. Předehřejte troubu na 200 °C. Na připravené
těsto dejte pečicí papír, nasypte suché fazole a předpékejte 15–20 minut. Pak odstraňte fazole a pečicí papír
a pečte dalších 10 minut do světle zlaté barvy. Teplotu
v troubě stáhněte na 160 °C.
Zatímco se peče těsto, rozmixujte dýni s cukrem,
vejci, smetanou a kořením dohladka. Směs nalijte
do předpečeného korpusu a pečte hodinu, až náplň
sedne a ztuhne. Pouze uprostřed by se náplň ještě
měla chvět jako pudink. Upečený koláč vytáhněte
z trouby a nechte vychladnout.
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Plná a vyvážená chuť

černá, nebo s mlékem

2S0LE%
VA

Akce platí ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert od 1. 11. do 30. 11. 2015.

Objevte jedinečný svět Tchibo

Rozdávej
radost

s kouzelnou mašlí

Odlep

Zatáhni

Ozdob!

Logo Coca-Cola, tvar láhve Coca-Cola a Coca-Cola dynamická vlna
jsou registrované ochranné známky společnosti The Coca-Cola Company.

