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Naši milí zákazníci a čtenáři,

listopad už klepe na dveře Vánoc, a přesto má svou vlastní kouzelnou
atmosféru i množství kulinářských specialit. Není jisté, že svatý Martin
přijede na bílém koni, ale určitě přiveze nové víno a také vypečenou
husičku a mnoho dalších dobrot v tomto čísle Albert magazínu.
V lesích a hájích dříve na podzim na honech zněly lesní rohy, tak proč
se nevrátit a nezasnít se o životě jako na zámku a velké zámecké
hostině. Pro pravé svatomartinské hody jsme připravili hned dva
recepty na husu a také husí vývar, takže ani kousek pečínky nepřijde
nazmar. A i z obyčejného květáku nebo palačinky díky zajímavým
receptům vykouzlíte pochoutku pro své vzácné hosty.
Před příchodem zimy si naše zásoby zaslouží, abychom je dobře
uložili a neplýtvali s nimi. Společně s neziskovou organizací Zachraň
jídlo jsme se zaměřili na to, jak správně skladovat, nakládat, třídit,
sušit, využít každý zbytek, a další skvělé techniky na neplýtvání. Také
my v Albertu bojujeme proti plýtvání. Naším cílem je produkovat co
nejméně potravinového odpadu a díky vašemu zapojení se nám to
stále více daří. Za první pololetí tohoto roku jsme dodali více než
300 tun potravin do potravinových bank, což je 70% nárůst oproti
loňskému roku a je to zatím nejvíce v historii.
Protože jsme nyní náchylnější k nejedné podzimní chorobě, je čas se
pořádně chránit. Spousta receptů plných vitaminů i tipů na posílení
imunity z různých oblastí je připravena v rubrice Kolem světa. A na
závěr nesmí chybět sladká tečka, tentokrát zabalená do vláčného
těsta závinů.
,
At Vám listopadové číslo chutná.

Váš Albert

MK ČR E 7161 © ALBERT Česká republika
ISSN 1211-1422
Tiskové chyby vyhrazeny.
Jakékoliv nakládání s obsahem magazínu
Albert u vás v kuchyni, jeho publikování,
přebírání nebo jiné formy šíření jsou bez
písemného souhlasu vydavatele zakázány.

Sdílejte s námi:
@albertceskarepublika
#albertmagazin
www.albert.cz/magazin-albert
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10 TIPŮ,

JAK NEPLÝTVAT JÍDLEM,
se Zachraň jídlo
Zřejmě každý z nás někdy zažil, že si nakoupil více jídla, než potřeboval.
Máme při nákupu velké oči, jindy se změní plány a najednou zůstane ve
skříni nedojedený chléb nebo v lednici zbytek oběda z víkendu. Zároveň
vyhazujeme části potravin, o kterých by nás ani nenapadlo, že je lze
zužitkovat. Zkuste s následujícími tipy a recepty, které jsme připravili ve
spolupráci s neziskovou organizací Zachraň jídlo, šetřit peníze i planetu,
a žít tak zase o trochu lépe.

PAPRIKY A RAJČATA
Rajčatům, stejně jako lilkům a paprikám se daří v teplejších podmínkách.
Zima a lednice jim nesvědčí, neboť v ní ztrácí chuť i hodnotné látky.
Nejlépe jim bude v rozmezí 8 až 15 °C, případně v pokojové teplotě.
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Zachraň jídlo je nezisková organizace,
jejíž hlavní činností jsou osvětové
a informační kampaně zabývající se
neplýtváním jídlem. V tomto roce vyšla
také jejich kuchařka, ze které jsme
použili některé z následujících receptů.
Najdete je označené logem
Zachraň jídlo. Více informací o této
organizaci a jejích aktivitách naleznete
na www.zachranjidlo.cz.

LUŠTĚNINY, CEREÁLIE, TĚSTOVINY, MOUKA, CUKR
Po nákupu je přesypte do skleněných, plechových nebo
porcelánových dóz s neprodyšným uzávěrem, aby se dovnitř
nedostaly nečistoty a škůdci. Uložte na suchém místě mimo přímé
sluneční světlo. Mouku i cukr je dobré předem prosít.

Fotografie: Tomáš Babinec / Foodstyling: Bára Nosková Mosorjaková / Text: redakce ve spolupráci se Zachraň jídlo / Decor zapůjčila: NILA Store
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1. tip na neplýtvání
SKLADOVÁNÍ
POTRAVIN

Šetrné skladování potravin
je základ, jak zachovat jejich
čerstvost, kvalitu i prodloužit
dobu trvanlivosti, aby se
potraviny nezačaly dříve
kazit, nechytly plíseň nebo
škůdce, kdy pak musí putovat
předčasně do koše.

2. tip na neplýtvání

UDRŽITELNÝ OBAL
VYROBÍTE RAZ DVA

Doba plastová je na ústupu. Až
půjdete příště nakupovat, přineste
si do obchodu vlastní pytlík místo
plastového sáčku, který doma
putuje do koše. Tento budete moci
použít zas a znovu a šetřit tak naši
planetu. Pytlík lze využít třeba na
nákup zeleniny či pečiva nebo
v něm můžete doma uskladnit
potraviny.

KOŘENOVÁ
ZELENINA
Mrkev a další
druhy kořenové
zeleniny vyžadují
chlad a relativně
vyšší vlhkost
vzduchu. Uložte
je do spodní
přihrádky lednice.
Natě nevyhazujte,
odřízněte je
a skladujte zvlášť,
aby kořenům
nebraly vlhkost.

POTŘEBUJETE:
Na pytlík 30 × 30 cm:
32 × 65 cm režného
plátna
130 cm provázku
jehlu, nit, nůžky
POSTUP:
1. Nejdřív sešijte boční
strany, látku přeložte
napůl, přehyb látky je
v dolní části. Boční
strany sešijte, nahoře
nechte na obou
stranách 5 cm od
okraje nesešitých.
2. Přední horní okraj
látky sklopte dolů,
aby nepřekážel. Na
zadní okraj látky
položte v polovině
přehnutý provázek,
bude tedy ve dvojité
vrstvě, přes něj
přehněte látku.
Zašijte tunýlek pod
provázkem.
3. Opakujte i na druhé
straně. Na konci
šňůrek udělejte
uzlíky.

CIBULE
Cibule do lednice nepatří, důležité
je vybrat suché a vzdušné místo.

BRAMBORY
Brambory potřebují sucho, tmu a chlad, ideálně do 6 °C. Ve vyšších
teplotách začnou klíčit, na světle zase začnou zelenat. Nejlépe jim
bude ve sklepě nebo v lednici v dobře prodyšném pytli třeba z juty.

2

3

CHLÉB A DALŠÍ PEČIVO
Tipy najdete na
straně 10.

TVRDÝ SÝR
Sýry skladujte pod poklopem nebo ve voskovaném papíru v lednici.
Pokud je necháte ve fólii, rychleji zplesniví. V případě, že sýr okorá
nebo ztvrdne, ale není na něm plíseň, použijte ho do dalšího vaření.
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DOMÁCÍ VEGETA
ze slupek kořenové
zeleniny
100

gramů

3

hod

SUROVINY:
6 mrkví
3 petržele
2 stonky řapíkatého celeru
1 cibule
2 snítky čerstvého
tymiánu
2 snítky čerstvého
rozmarýnu
sůl

POSTUP:
1. Na přípravu vegety budete
potřebovat oškrábané zbylé
slupky z dobře omyté mrkve
a petržele.
2. Řapíkatý celer s cibulí nahrubo nakrájejte a najemno
rozmixujte spolu se slupkami, petrželovou natí, lístky
rozmarýnu a tymiánu.
3. Směs zvažte a vložte
ji do střední pánve. Navažte
si také sůl, zhruba 20 %
hmotnosti zeleniny. Přidejte
do pánve a nechte zvolna
nasucho odpařovat tekutinu, kolem 30 minut. Občas
promíchejte, aby se směs
nepřipálila.
4. Až se tekutina vypaří, rozložte směs na plech vyložený
pečicím papírem. Sušte
na 60 °C 1 hodinu a 5 minut,
dokud nebude směs lehce
křupavá.
5. Zeleninu nechte vychladnout a poté ji znovu promixujte nebo rozemelte.
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3. tip na neplýtvání

VYUŽIJTE VŠECHNY ČÁSTI ZELENINY
Je řada skvělých surovin, které v našich domácnostech
bezmyšlenkovitě končí v koši. Přitom je v kuchyni můžete
také využít. Vyrobte si třeba tento výtečný domácí
bujón, u kterého si budete jistí, že neobsahuje
žádné umělé přidané látky, nebo využijte natě
do salátu.

INSPIRACE

DOMÁCÍ OCET
z ovocných slupek
5

litrů

15

min

SUROVINY:
3 l filtrované vody
180 ml medu
2 kg jablek
2 kg hrušek

+4

týdny
kvašení

POSTUP:
1. Ve vlažné filtrované vodě rozmíchejte med.
2. Jádřince, odřezky a slupky z ovoce nasekejte nahrubo,
vyskládejte je do 5l sklenice a přelijte medovou vodou
tak, aby vše bylo zcela ponořené. Sklenici překryjte
plátýnkem a nechte fermentovat (kvasit) při pokojové
teplotě mimo přímé slunce.

3. Jednou denně promíchejte. Přibližně za 10 dní tekutina
ztmavne. Ovoce sceďte a šťávu přelijte do čisté sklenice.
Nechte ještě 2–3 týdny kvasit. Pravidelně promíchávejte
a ochutnávejte.
4. Jakmile vám ocet chutná, přeceďte jej přes jemné sítko
nebo plátýnko, rozlijte do čistých lahví, zazátkujte a uložte
do chladu.

Mamince ase došel ocet...
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4. tip na neplýtvání
JAK NA PEČIVO

Starší a ztvrdlé rohlíky, bagety, housky nebo světlý toustový chléb usušte
a namelte na strouhanku.
JAK UDRŽET CHLÉB ČERSTVÝ:
Bochník zabalte do čisté utěrky a uložte do chlebníku nebo jiné
prodyšné nádoby. Utěrka pomůže pohltit vlhkost, kterou pečivo má,
proto tak rychle nezplesniví. Kvalitní chléb takto vydrží až týden. Delší
trvanlivost obecně mívají chleby kváskové než ty z droždí.

BYLINKOVÉ KRUTONY
ze staršího chleba
4–6
porcí

10
min

SUROVINY:
¼ staršího kváskového chleba
15 g másla
2 stroužky česneku
1 hrst čerstvé petrželky
1 snítka tymiánu
POSTUP:
1. Chléb nakrájejte na pravidelné kostky o hraně asi 1 cm.
2. Ve větší pánvi rozpusťte máslo a vsypte chléb. Pozvolna opékejte
5 minut dozlatova.
3. Přidejte rozmělněný česnek a ještě 1 minutu opékejte. Odstavte
z ohně a vmíchejte nasekané bylinky.
4. Podávejte ke krémovým polévkám, česnečce nebo cibulačce.
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5. tip na neplýtvání

6. tip na neplýtvání

Ať už žijete sami, nebo s rodinou, pomůže vám
sestavit si jídelníček na celý týden. Nezapomeňte do
něj zahrnout i rozvrh aktivit jednotlivých členů, kdy
se stravují mimo domov. Vyhnete se impulzivnímu
nakupování, nákupu potravin navíc, ušetříte peníze
i čas. Mimo to dokážete i efektivně naplánovat, kde
využít případné zbytky.

• Zkontrolujte před nákupem lednici a spíž, ať
nekupujete znovu něco, co máte.
• Nechoďte nakupovat hladoví.
• Nenakupujte v akci, když nevíte, co
s nakoupenými potravinami uděláte.
• Pište si seznam.
• Raději nakupujte častěji a méně.

SESTAVTE SI JÍDELNÍČEK
NA CELÝ TÝDEN

ZÁSADY SPRÁVNÉHO
NAKUPOVÁNÍ POTRAVIN

UKÁZKA TÝDENNÍHO ROZVRHU PRO 4ČLENNOU RODINU BY MOHLA VYPADAT TAKTO:
Snídaně

Svačina

Oběd

Svačina

Večeře

Pondělí

Müsli + mléko
4×

Obložený
chléb 4×

Děti ve škole,
treska s pečeným
bramborem –
krabička do práce 2×

Nakrájená okurka
+ mrkev 3× (dcera
si kupuje svačinu
na tréninku)

Kuřecí tortilla 4×
(zbylé kuřecí maso
nakrájet
a zmrazit na středu)

Úterý

Housky +
zavařenina 4×

Jogurt + rohlík
4×

Děti ve škole,
těstovinový salát –
krabička do práce 2×

Knäckebrot +
lučina + paprika 3×,
já – káva
s kamarádkou

Tofu kung pao s rýží
6× (2 porce na zítra
do práce)

Středa

Proteinový chléb
+ šunka 4× /
vyndat kuřecí
z mrazáku

Tuňákový
sendvič +
jablko 4×

Děti ve škole, tofu
kung pao s rýží –
krabička do práce 2×

Hummus + mrkev,
řapíkatý celer 4×

Salát s kuřecím
masem 4×

Čtvrtek

Ovesná kaše +
ovoce + semínka

Toust
s burákovým
máslem
a marmeládou
4×

Děti ve škole, sendvič
s uzeným lososem –
krabička do práce 2×

Knäckebrot +
tvaroh + pažitka 4×

Zeleninový krém 6×
(2 porce na zítra do
práce) + bylinkové
krutony ze staršího
chleba

Pátek

Pečivo + sýr +
paprika 4×

Ořechy +
ovocný jogurt
4×

Děti ve škole,
zeleninový krém –
krabička do práce 2×

Proteinový chléb
+ zeleninová
pomazánka 4×

Vepřový plátek
+ pečené brambory
se zeleninou 3×
(starší dcera spí
u kamarádky)

Sobota

Ham & eggs +
chléb 4×

Müsli tyčinka
4×

Pečené kuře
s dýňovou kaší

Domácí závin

Večeře v restauraci
– tatínek narozeniny

Neděle

Banánové
smoothie
s ovesnými
vločkami 4×

Jablečný závin
ze soboty

Oběd u babičky

U babičky

Dýňová polévka
ze zbylé dýně
a zeleniny 4×
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RYCHLÁ FRITTATA
ze zbylých brambor
4

porce

25
min

7. tip na neplýtvání

JAK VYUŽÍT ZBYTKY Z JÍDEL
Zřejmě jedna z nejčastějších příčin plýtvání.
Zase zbylo z oběda nebo večeře jídlo, které
už nikdo nechce. Co s tím? Zkuste třeba tyto
dva skvělé recepty. Někdy je nakonec jídlo ze
zbytků to nejoblíbenější.
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SUROVINY:
4 uvařené brambory
(které zbyly)
1 červená paprika
1 žlutá paprika
½ cibule
lilku
15 g másla
3 vejce
60 ml smetany na vaření
sůl, pepř
1 hrst petrželky

POSTUP:
1. Vařené brambory nakrájejte na kolečka. Očištěné
papriky s cibulí nakrájejte na nudličky, lilek na kostičky.
Pokud máte i nějakou přílohovou zeleninu z předešlého
dne, můžete ji do frittaty použít místo čerstvé.
2. Pokrájenou zeleninu opékejte 2 minuty na másle
ve větší žáruvzdorné pánvi. Obložte kolečky brambor
a přelijte vejci rozkvedlanými se smetanou, solí
a pepřem.
3. Zapékejte 10 minut v troubě předehřáté na 180 °C.
Podávejte zasypané petrželkou či jinou natí, kterou
máte doma.

INSPIRACE

SMAŽENÁ RÝŽE S TĚSTOVINAMI
z předešlého dne
4

porce

20
min

Lepší ne ˇ vcˇe a :)

SUROVINY:
2 lžíce slunečnicového oleje
½ cibule
1 mrkev
1 stroužek česneku
200 g masa (které zbylo)
2 vejce
sůl, pepř
1 lžička mletého kmínu
½ lžičky mletého koriandru
½ lžičky mleté červené papriky
200 g uvařené libovolné rýže (která zbyla)
200 g uvařených malých těstovin (které zbyly)
15 ml sójové omáčky
½ citronu
2 hrsti nesolených arašídů

POSTUP:
1. Na rozehřátém oleji orestujte nadrobno
nakrájenou cibuli, přidejte nahrubo
nastrouhanou mrkev, rozmělněný česnek
a nadrobno nakrájené maso, které vám
třeba také zbylo.
2. V misce rozšlehejte vejce se solí, pepřem
a kořením.
3. Směs zeleniny a masa shrňte na stranu

a opečte vajíčka způsobem jako míchaná.
Když jsou dost pevná, vmíchejte je ke směsi
s masem a zeleninou. Nakonec vsypte rýži
s těstovinami, vlijte trochu sójové omáčky,
citronovou šťávu a promíchejte.
4. Ve vedlejší pánvi opražte nasucho arašídy.
5. Smaženou směs podávejte posypanou
arašídy a najemno nakrájenou jarní
cibulkou.
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INSPIRACE

8. tip na neplýtvání

ZELENINA NUTNÁ
K OKAMŽITÉ SPOTŘEBĚ
Někdy se stane, že vám cherry rajčátka zůstala doma
déle a do čerstvého salátu už se nehodí. Nevyhazujte
je, ale připravte si je krásně naložená, jsou výtečná
třeba do těstovin.

9. tip na neplýtvání

POZOR NA DATUM SPOTŘEBY
A DATUM TRVANLIVOSTI
Tyto dva termíny se často nešťastně zaměňují, a přitom jsou velmi
podstatné.
DATUM SPOTŘEBY
Znamená dobu, do které je potravina
zaručeně zdravotně nezávadná,
po jeho uplynutí je již neprodejná.

LHŮTA MINIMÁLNÍ
TRVANLIVOSTI
Po uplynutí její doby je potravina
zdravotně nezávadná a poživatelná,
ale její jakost se může změnit (u některých salámů i k lepšímu).

10.

JAK ALBERT BOJUJE S PLÝTVÁNÍM

Naším cílem je produkovat co nejméně potravinového
odpadu a to se stále více daří.
1) NEPRODANÉ ZBOŽÍ, ALE STÁLE VHODNÉ KE KONZUMACI

PEČENÁ RAJČATA
naložená v oleji
2× 200
ml

140
min

SUROVINY:
500 g cherry rajčat
sůl
4 lžičky sušeného oregana

170 ml olivového oleje
3 stroužky česneku
1 hrst čerstvé bazalky

Pokud již zboží nemůžeme nebo
nestihneme prodat (vypršela doba
minimální trvanlivosti, má poškozený
obal apod.), snažíme se ho efektivně
využít, aby nedocházelo k plýtvání.
Už devět let proto spolupracujeme
s potravinovými bankami, které zboží dále rozdělují mezi seniory, matky
samoživitelky, děti, handicapované,
lidi bez domova či v nouzi.
Do potravinových bank za první
pololetí tohoto roku Albert přispěl

více než 300 tun potravin, což je
70% nárůst oproti loňskému roku!
Je to zatím nejvíce v historii.
KOLIK darujeme potravinovým
bankám?
ROK 2019

400
TUN

AMBICE
ROK 2020

600
TUN

2) NEPRODANÉ ZBOŽÍ NEVHODNÉ KE KONZUMACI
Čerstvé potraviny, které už nejsou
vhodné ke konzumaci, věnujeme
zoologickým zahradám a farmám
ke zkrmení.

Potraviny, které nejsou vhodné ke
konzumaci a není možné je darovat,
se využívají například jako organický
odpad do kompostérů.

3) POMÁHÁME I NYNÍ, KDE JE TŘEBA
POSTUP:
1. Cherry rajčata rozpulte, rozložte na plech, pokapejte 20 ml
olivového oleje, osolte a posypte oreganem.
2. V předehřáté troubě pečte 2 hodiny na 150 °C.
3. Vychladlá rajčata naskládejte do sterilizované skleničky,
přidejte na plátky pokrájený česnek a lístky bazalky dle chuti.
4. Vše dolijte olejem. Dbejte na to, aby byla všechna rajčata
ponořená.
5. Uchovávejte v lednici a spotřebujte do 2 týdnů.
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Také v době nástupu epidemie
covidu-19 do České republiky jsme
pomáhali potravinovou pomocí

10 000

PORCÍ JÍDLA
TÝDNĚ JSME
ZAVÁŽELI
POTRAVINOVÝM
BANKÁM

potřebným, zdravotníkům
v nemocnicích, krizovému štábu
v karanténou odstřižených obcích,
ale i krmivem zvířecímu útulku.

8

PRAŽSKÝCH
NEMOCNIC
JSME
PODPOŘILI

FILTRY BRITA,
ŘEŠENÍ PRO
KAŽDOU VODU

Redukuje
v kohoutkové vodě
chlór, pesticidy
a zbytky léčiv *
* pokud je voda obsahuje.

Potten & Pannen – Staněk: Újezd 25, Praha 1 I Nový Smíchov, Praha 5 I Palladium, Praha 1
Vodičkova 2, Praha 1 I Obchodní 110, Čestlice I Rumunská 43, Liberec I Šantovka, Olomouc
Vaňkovka, Brno
www.pottenpannen.cz

NOVINKY

VÁNOČNÍ PEČENÍ
jako po másle
Užijte si pohodové pečení díky novinkám z Albertu.
Vyzkoušejte vánoční těsta na cukroví připravená
z těch nejkvalitnějších surovin
i hotovou sváteční vánočku.
Receptury surovin jsou
inspirovány jak mistry
cukráři, tak tradičními
recepty našich babiček.
Užijte si advent bez
stresu a shonu.

ŠŤASTNÉ A VOŇAVÉ

VÁNOČNÍ TĚSTA
PRO KLIDNĚJŠÍ
SVÁTKY

• Perníkové medové
• Těsto na vanilkové rohlíčky
•	Linecké těsto s vanilkovou

V Albertu seženete
11 druhů hotových těst
z kvalitních ingrediencí
a s tradiční chutí. Užijte si
Vánoce bez stresu.

•	Kokosové linecké
•	Kakaové linecké
•	Duo linecké
•	Oříškové linecké

příchutí

SVÁTEČNÍ VÁNOČKA
Sváteční vánočku zakoupíte již nyní
od listopadu exkluzivně v prodejnách
Albert. Je plná sladkých rozinek
a sypaná křupavými mandlovými
lupínky. Nalaďte se už nyní při
snídaních na přicházející svátky.
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NOVINKY

JSME MALÍ POMOCNÍCI

MOUKY
Víte, že mouky pod značkou
Albert jsou vyrobeny
v tuzemských mlýnech?

LISTOVÉ
TĚSTO

TROCHU ZAVÁLÍME

Co je dražšího než váš čas. Tak ho ušetřete
s hotovým listovým těstem, ideálním pro
přípravu křupavých party pochoutek
i moučníků pro rodinu.
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TRŽNICE

BAREVNÉ PAPRIKY
rozzáří podzim
V Albertu a jeho tržnici najdete nespočet
mých odrůd, tvarů i barev. Podle zbarvení pak
i chutnám a voním. Přečtěte si, na co všechno
mě v kuchyni využijete.

RADY Z TRŽNICE

PAPRIKY
CHILLI MIX

• Jak mě v obchodě správně vybrat?
Musím být pevná, hezky vybarvená,
lesklá, bez poškození a musím zblízka
krásně vonět.
•V
 ěděli jste, že jsem až z 93 % tvořena
vodou? Proto mě doma uskladněte
nejlépe v mikrotenovém sáčku, abych
nevyschla.
•M
 ou pálivost zmírníte, když odstraníte
semínka a bílá žebra uvnitř.

Vynikáme
nejvyšším
obsahem
kapsaicinu.
Podporujeme
trávení,
zrychlujeme
metabolismus
a stimulujeme
srdce.

PŮVOD A ROZŠÍŘENÍ
Mou rodnou oblastí je Střední
Amerika, odkud byla má semínka
poprvé dovezena do Španělska.
Zpočátku jsem byla pěstována jen
jako okrasná rostlina. Teprve později
mě začali využívat jako koření
a nakonec i jako chutnou zeleninu.
V Evropě jsem doma hlavně ve
Španělsku a Maďarsku.

NÁPADY DO KUCHYNĚ
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1. Chutnám skvěle čerstvá
v zeleninovém salátu i pečená se
sýrovou či masovou náplní.
2. Neobejde se beze mě lečo, oblíbené
fajitas, skvěle chutnám v kombinaci
s mletým masem s rajskou omáčkou,
ve frittatě, grilovaná nebo naložená
na zimu v zavařovací sklenici.
3. Jednoduše mě zbavíte slupky, pokud
mě dáte péct do trouby nebo pod
gril, slupku spálíte dočerna, poté
mě vložíte do mikrotenového sáčku
a necháte 10 minut odpočinout.
Slupka pak půjde krásně sloupnout.

NEJVÍCE SLADKÉ

STUPEŇ SLADKOSTI PAPRIK

NEJMÉNĚ SLADKÉ

TRŽNICE

PAPRIKA ČERVENÁ
Obsahuji téměř čtyřikrát více vitaminu C než
citrony nebo pomeranče a více než polovinu
doporučené denní dávky betakarotenu.

PAPRIKA ŽLUTÁ
Díky vysokému
obsahu vitaminu E
a antioxidantu
luteinu jsem
významnou
ochranou očí před
vznikem šedého
zákalu.

PAPRIKA SVĚTLÁ
Obsahuji kyselinu listovou,
důležitou zejména pro
těhotné ženy a vývoj
plodu. Zároveň podporuji
krvetvorbu, a dokonce
dobrou náladu.

PAPRIKA SLADKÁ
Jsem šťavnatá, sladká
a neobsahuji žádný kapsaicin.
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RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

5× VEČEŘE
DO 30 MINUT

Jako každý rok podzim vybízí k vaření teplejších jídel s použitím
rozmanitých druhů zeleniny a koření. Zkuste se tentokrát osmělit
a vyzkoušet i méně zaběhlé suroviny. Uvidíte, že vaření s nimi je
zábavné a stejně snadné jako s těmi klasickými.

ZAPEČENÝ SENDVIČ
s paprikami a čedarem
4

porce

30
min

VEGET

SUROVINY:
1 červená paprika
½ cibule
10 g másla
50 ml jablečného cideru
sůl, pepř
2 lžičky sušené bazalky
8 plátků Mistrovského chleba
150 g strouhaného čedaru
4 lžíce slunečnicového oleje
1 hrst čerstvé petrželky
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1 porce obsahuje: ENERGIE: 347 kcal, 17 % / SACHARIDY: 34 g, 13 % / TUKY: 19 g, 30 % / BÍLKOVINY: 8 g, 11 %

POSTUP:
1. Papriku s cibulí nakrájejte na
tenké nudličky.
2. V pánvi rozpusťte máslo
a zeleninu na něm 3 minuty
restujte. Podlijte ciderem
a nechte 3 minuty probublávat.
Osolte, opepřete, vsypte
bazalku a po odpaření tekutiny
opékejte po dobu 3 minut do
zkaramelizování.
3. Na 4 plátky chleba nasypte po
hrsti sýra. Na něj lžící naneste
paprikovou směs, opět zasypte
hrstí sýra a přiklopte zbylými
plátky chleba.
4. Vložte na plech vyložený pečicím
papírem a pečte v předehřáté
troubě na 200 °C gril 2 minuty
z každé strany. Podávejte
posypané petrželkou.

RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

POLÉVKA Z ŘEPY
se semínky tykve
4

porce

30
min

VEGET

SUROVINY:
5 lžic slunečnicového oleje
½ cibule
2 červené řepy
1 brambora
sůl
2 lžíce jablečného octa
700 ml vody
1 stroužek česneku
pepř
50 g tykvových semen
175 ml zakysané smetany

POSTUP:
1. Na 3 lžících rozehřátého
oleje zpěňte nahrubo
nakrájenou cibuli, vsypte
kostky oloupané řepy
a brambory. Osolte a asi
3 minuty restujte.
2. Vlijte ocet, dolijte vodou,
přidejte rozmělněný
česnek, opepřete a vařte
15 minut.
3. Mezitím v pánvi na oleji
opékejte na mírném ohni
5 minut semínka tykve.

4. Po uvaření odstavte
polévku z ohně
a rozmixujte ji ponorným
mixérem dohladka.
Ochutnejte a dosolte.
5. Polévku podávejte se
lžící zakysané smetany,
posypanou pepřem
a opraženými semínky
tykve.

Polévku můžete
dochutit a ozdobit
lístky čerstvé máty.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 312 kcal, 16 % / SACHARIDY: 12 g, 5 % / TUKY: 28 g, 44 % / BÍLKOVINY: 6 g, 9 %
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RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

VEPŘOVÉ MEDAILONKY
na podzimním salátu
4

porce

25
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
200 g pohanky
sůl
¼ červeného zelí
2 mrkve s natí
40 g mandlí
60 g zlatých rozinek
600 g vepřových medailonků
pepř
3 lžíce slunečnicového oleje
100 ml olivového oleje
10 g hrubozrnné hořčice
2 lžíce jablečného octa
1 lžíce medu

POSTUP:
1. Dobře propláchnutou pohanku zalijte
dvojnásobným množstvím vody, osolte
a vařte 5 minut. Poté odstavte a nechte
zakryté 15 minut odstát.
2. Zelí nakrájejte nebo nastrouhejte
na nudličky, mrkev nastrouhejte na
hrubším struhadle a mandle nasekejte
nahrubo. Vše dejte do mísy s 1 hrstí
najemno nasekané mrkvové natě
a rozinkami.
3. Medailonky osolte, opepřete a opečte
na slunečnicovém oleji na grilu nebo
v pánvi, z každé strany 2–3 minuty.
4. V misce vyšlehejte olivový olej s hořčicí,
octem, medem, solí a pepřem. Zálivku
vlijte k salátu a promíchejte.
5. Medailonky servírujte na salátu, ještě je
zasypte pár lístky mrkvové natě.

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:
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1 porce obsahuje: ENERGIE: 811 kcal, 41 % / SACHARIDY: 61 g, 24 % / TUKY: 46 g, 73 % / BÍLKOVINY: 44 g, 62 %

albert.cz/
videorecepty

RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

RYCHLÝ FALAFEL
s hummusem a pitou
SUROVINY:
420 g cizrny
1 stroužek česneku
8 lžic olivového oleje
4 lžíce citronové šťávy
2 lžíce světlé tahini pasty
sůl
1 ½ lžičky mletého kmínu
2 balení bio falafelu NP Veggie
2 červené papriky
1 žlutá paprika
4 plátky pita chleba
½ hrsti hladkolisté petržele

1 porce obsahuje: ENERGIE: 614 kcal, 31 % / SACHARIDY: 56 g, 22 % / TUKY: 33 g, 52 % / BÍLKOVINY: 20 g, 28 %

4

porce

20
min

VEGET

POSTUP:
1. Cizrnu slijte a nálev uschovejte.
2. Rozmixujte ji dohladka spolu s česnekem,
2 lžícemi oleje, citronovou šťávou, tahini
pastou, 1 lžičkou soli a 1 lžičkou kmínu. Pro
případné naředění použijte po lžících nálev.
3. Ve velké pánvi rozehřejte 4 lžíce oleje. Do
poloviny pánve vyskládejte falafel, do druhé
nahrubo nakrájené papriky. Vše opékejte ze
všech stran 3–4 minuty.
4. Na vedlejší pánvi opečte nasucho pita chleba,
z každé strany 1 minutu.
5. Falafel podávejte s hummusem přelitým
olivovým olejem, posypaným kmínem a lístky
petržele. Doplňte opečenými paprikami a pita
chleby.

Máte-li naspěch,
vyzkoušejte hotové
hummusy Nature’s
Promise a večeři máte
za 5 minut na stole.
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RECEPTY

NA KAŽDÝ DEN

OSTRUŽINOVÁ ŽEMLOVKA
do 30 minut
4

porce

30
min

SUROVINY:
16 plátků
máslového
toustového chleba
400 ml
polotučného
mléka
3 vejce
95 g másla
180 g cukru
krupice

VEGET

2 lžičky mleté
skořice
150 g džemu
z lesního ovoce
15 g
blanšírovaných
plátků mandlí
125 g ostružin
1 sáček
vanilkového cukru
5 g cukru moučky

POSTUP:
1. Troubu rozehřejte na 190 °C. Chléb
nakrájejte na kostky.
2. V misce promíchejte mléko s vejci,
90 g rozpuštěného másla, cukrem krupicí
a skořicí. Vsypte chléb a promíchejte.
3. Zapékací misku vymažte máslem
a vložte do ní ½ namočeného pečiva.
Po celé ploše naneste lžící džem,
zasypte ho 60 g ostružin a završte
druhou ½ namočeného chleba.
Zasypte mandlemi, ostružinami
a vanilkovým cukrem.
4. Pečte 20 minut. Podávejte posypané
moučkovým cukrem.

Žemlovka často
chutná dětem
s vanilkovým
smetanovým
tvarohem.

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/
videorecepty
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1 porce obsahuje: ENERGIE: 839 kcal, 42 % / SACHARIDY: 116 g, 45 % / TUKY: 33 g, 52 % / BÍLKOVINY: 21 g, 30 %

ALBERT JSTE VY

VYFOŤ PODZIMNÍ ZÁVIN
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kteří s námi pekli podzimní
pečínku:
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BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

Svatomartinské

HODOVÁNÍ
jako na zámku

Svátek svatého Martina je
od nepaměti spojen nejen s prvním
příchodem sněhu, ale také se
svatomartinskou pečenou husou.
Zkuste si doma tento rok vytvořit
skutečné hody jako ze zámku, bez
použití složitých ingrediencí. Husu
využijte do posledního kousku na
vývar i pečínku, vyzkoušejte podle
chuti jednu z nádivek i jednoduché
a výtečné lokše. Stejně tak další
recepty jsou inspirací, jak z obyčejné
palačinky nebo květáku vytvořit
lahůdku na slavnostní tabuli.

26

Foodstyling, fotografie: Petra Novotná
Text, recepty: Kateřina Krásná

BUĎME SPOLU

U JEDNOHO STOLU

"

Na svatého Martina nejlepší je husina;
pohleď na hruď i na kosti, poznáš, jaká zima
se přihostí. Je-li kobylka martinské husy
hnědá, bude málo sněhu a naholo mrznout;
je-li však bílá, bude hodně sněhu.

“
Svatomartinské

ze zámku

Polévka:

Husí vývar s kapáním

Hlavní chod:
Svatomartinská husa

s kaštanovou nádivkou

nebo
se švestkovomandlovou nádivkou
podávaná se
staročeskými lokšemi

Dezert:

Martinské rohlíčky
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HUSÍ VÝVAR
s kapáním
4

porce

Husí menu
d

120
min

SUROVINY:
drůbky, krk a odřezky z husy
1 lžíce másla
2 mrkve
2 kořenové petržele
½ bulvy celeru
1 cibule
1,5 l vody
3 kuličky černého pepře
3 kuličky nového koření
4 snítky čerstvé petržele
1 lžička soli
1 vejce
80 g hrubé mouky
špetka muškátového oříšku
sůl

POSTUP:
1. Drůbky, krk a jiné odřezky z husy vložte do
pekáče a pečte po dobu 20 minut nasucho
v troubě předehřáté na 200 °C. Mezitím si
v hrnci orestujte na lžíci másla zeleninu
– 1 mrkev, 1 petržel, ¼ celeru a cibuli i se slupkou. Poté do hrnce přilijte vodu, přidejte kuličky
pepře, nové koření, 2 snítky petržele, opečené
drůbky, krk a odřezky vyndané z trouby a sůl.
Pozvolna vařte, dokud nebudou vnitřnosti
a maso měkké, asi po dobu 90 minut.

2. Vývar sceďte, do čirého vývaru přidejte nadrobno nakrájenou zbylou zeleninu a vařte
na mírném ohni. Maso oberte, i s vnitřnostmi
nakrájejte a pak vraťte do polévky.
3. Připravte si kapání. V misce prošlehejte vejce
s moukou, muškátovým oříškem, zbylou nasekanou petrželí nebo dalšími bylinkami
a špetkou soli do řidšího těstíčka a po lžičkách
ho zavařte do polévky.
4. Při podávání husí vývar posypte nasekanou
petrželkou.

Opečením drůbků
a orestováním zeleniny
dodáte vývaru chuť,
sílu a vůni.
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HUSA
s kaštanovou
nádivkou
1

husa

30
min

+3

hod
pečení

POSTUP:
1. Kaštany nakrájejte na větší kousky.
2. Vejce rozklepněte a oddělte přitom žloutky
od bílků. Bílky ušlehejte dotuha.
3. Kostičky ze starších rohlíků osmahněte na
pánvi na másle. Pak je v míse namočte do mléka, přidejte žloutky, kaštany, nasekané lístky
petržele, sůl, špetku pepře a muškátového
oříšku. Všechno dobře promíchejte.
4. Nakonec opatrně vmíchejte ušlehaný sníh.

5. Očištěnou, opláchnutou a osušenou husu
osolte vně i uvnitř a posypte kmínem. Naplňte
ji nádivkou a sešijte nebo sepněte špejlemi.
6. Husu vložte do pekáče prsíčky dolů, podlijte
ji horkou vodou a pečte po dobu 1 ½ hodiny
na 170 °C. Během pečení ji občas přelévejte
vyškvařeným sádlem. Aby se sádlo nepřipalovalo, postupně ho naběračkou odebírejte.
7. Když je husa na hřbetu zlatá, otočte ji a pokračujte v pečení a sbírání sádla po dobu
1 ½ hodiny, dokud nebude dozlatova upečená.

SUROVINY:
200 g kaštanů pečených loupaných
6 vajec
6 rohlíků
50 g másla
200 ml mléka
4 snítky čerstvé petržele
sůl
pepř
špetka muškátového oříšku
1 husa
1 lžíce kmínu
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Sádlo při pečení průběžně
bez usazeniny na dně
pekáče sbírejte a následně
ho uchovejte v uzavíratelné
sklenici. V chladničce vydrží
až jeden měsíc, v mrazničce
až půl roku. Je výborné na
pečení a smažení.
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HUSA
se švestkovomandlovou nádivkou
1

husa

30
min

+3

hod
pečení

SUROVINY:
6 vajec
6 rohlíků
50 g másla
200 ml mléka
100 g anglické slaniny
80 g sušených švestek
50 g sušených brusinek
50 g loupaných mandlí
4 snítky čerstvé petržele
2 snítky čerstvého tymiánu
špetka muškátového oříšku
sůl
pepř
1 husa
1 lžíce kmínu

POSTUP:
1. Rozklepněte vejce a oddělte
přitom žloutky od bílků. Bílky
ušlehejte dotuha.
2. Kostičky ze starších rohlíků
osmahněte na pánvi na másle.
Pak je v míse namočte do
mléka, přidejte žloutky, na
kostičky nakrájenou anglickou
slaninu, sušené švestky,
brusinky a mandle, nasekané
lístky petržele, lístky tymiánu,
špetku muškátového oříšku,
sůl a špetku pepře. Vše dobře
promíchejte. Nakonec opatrně
vmíchejte ušlehaný sníh.

Naplňte husu nádivkou
a sešijte nebo sepněte špejlemi.
3. Husu vložte do pekáče prsíčky
dolů, podlijte ji horkou vodou
a pečte po dobu 1 ½ hodiny
v troubě předehřáté na
170 °C. Během pečení ji občas
přelévejte vyškvařeným sádlem.
Aby se sádlo nepřipalovalo,
postupně ho naběračkou
odebírejte.
4. Když je husa na hřbetu zlatá,
otočte ji a pokračujte v pečení
a sbírání sádla po dobu
1 ½ hodiny, dokud nebude
dozlatova upečená.

JAK NA TO?
Podívejte se
na videorecept:

Staročeské
LOKŠE
8

kusů

75
min

BEZ

laktózy

Lokše jsou vlastně
bramborové placky,
které jsou výtečnou
přílohou třeba právě
k huse či kachně. Mohou
se připravit také sladké,
například s mákem
nebo s povidly.

albert.cz/videorecepty

SUROVINY:
1 kg brambor typu C
300 g hladké mouky
1 lžička soli
2 lžíce sádla

POSTUP:
1. Brambory ve slupce pečte
po dobu 40 minut v troubě
předehřáté na 170 °C. Nechte je
vychladnout a poté oloupejte.
Prolisujte je v lisu na brambory
nebo je nastrouhejte na
jemném struhadle. Na vále

nastrouhané brambory prosolte
a zaprašte 250 g mouky.
Zpracujte těsto a v případě
potřeby přidejte mouku. Na
pomoučeném vále vyválejte
placky zhruba o průměru
25 cm.
2. Rozehřejte litinovou pánev, tál
nebo přímo samotnou plotnu.
Lokše opékejte nasucho
z obou stran, vždy dokud se na
plackách neobjeví puchýře.
3. Hotové, ještě horké placky
pomažte vyškvařeným sádlem,
ideálně tím, které se vypeklo při
pečení husy, a servírujte
k pečínce.
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MARTINSKÉ ROHLÍČKY
s mákem
a s tvarohem
40

kusů

50
min

VEGET

Jsou tradiční pochoutkou na svátek
svatého Martina. V různých regionech
se jim říká různě – svatomartinské rohy,
rohlíky nebo podkovy svatého Martina.
Dle zvyku těmito plněnými rohlíčky
32 děvčata obdarovávala své chlapce.

SUROVINY:
450 g hladké mouky
250 g másla
200 ml smetany (min. 31 %)
100 g mletého máku
50 g cukru krupice
120 ml mléka
1 lžíce másla
1 lžíce švestkových povidel
250 g měkkého tvarohu
2 vejce
50 g cukru krupice
1 sáček vanilkového cukru
1 lžíce mléka
½ bio citronu

POSTUP:
1. Do mísy dejte mouku, přidejte máslo na
kostičky, smetanu a zpracujte těsto. Zabalte
do potravinové fólie a nechte v chladničce asi
30 minut.
2. Mezitím si připravte makovou náplň. Do
kastrůlku nasypte mák, zalijte mlékem, přidejte máslo a směs přiveďte k varu. Vařte
10 minut na mírném ohni, pak přidejte cukr
a povidla, zamíchejte, odstavte ze sporáku
a nechte vychladnout.
3. Zatím si připravte tvarohovou náplň. Tvaroh
promíchejte s jedním vejcem, cukrem, vanilkovým cukrem, mlékem a nastrouhanou kůrou
z půlky citronu.
4. Odpočaté těsto rozdělte na 5 stejných dílů.
Každý tvarujte do bochánku a rozválejte dokulata na tloušťku 3 mm. Nožem pak z kruhu
vykrojte 8 stejně velkých trojúhelníků.
5. Postupně lžičkou odebírejte makovou nebo
tvarohovou náplň a položte ji vždy na delší
stranu trojúhelníku. Od delšího okraje zaviňte
směrem k menšímu a nezapomeňte zahnout
rohy. Takto je tvarujte do rohlíčku. Okraje
stlačte mezi prsty a zatočte do tvaru půlměsíce.
6. Rohlíčky rozložte na plech s pečicím papírem,
potřete rozšlehaným vejcem a pečte v troubě 20 minut na 180 °C dozlatova.
7. Hotové rohlíčky posypte moučkovým cukrem.

BUĎME SPOLU
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Wellington je jedním z pokladů
anglické kuchyně. Klasicky se
dělá se svíčkovou zabalenou
v listovém těstě. Vyzkoušejte
tento recept s pečeným
květákem v parádním
kabátku.

KVĚTÁK
Wellington
SUROVINY:
1 květák
2 lžíce olivového oleje
sůl
pepř
2 šalotky
2 stroužky česneku
250 g žampionů
80 g vlašských ořechů
4 snítky čerstvého tymiánu
špetka muškátového
oříšku
100 g čerstvého sýra
Lučina
40 g parmazánu
2 balení vyváleného
listového těsta
1 vejce

4

porce

60
min

VEGET

POSTUP:
1. Květák očistěte od lístků a seřízněte do rovna košťál.
Položte na plech s pečicím papírem, pokapejte olejem,
okořeňte ½ lžičky soli, špetkou pepře a pečte 30 minut
v troubě na 180 °C.
2. Mezitím na rozehřátém oleji osmahněte nadrobno
nakrájenou šalotku, přidejte nasekaný česnek, nakrájené
žampiony a restujte 15 minut. Přidejte ořechy, lístky
tymiánu, špetku muškátového oříšku, osolte a opepřete.
Dejte do mixéru, rozmixujte, pak promíchejte s čerstvým
sýrem a strouhaným parmazánem.
3. Na plech s pečicím papírem rozložte plát listového těsta.
Doprostřed položte vychladlý upečený květák. Potřete ho
houbovou směsí a pak překryjte druhým plátem těsta.
Nechte zhruba 2cm okraje, zbytek odřízněte. Vzniklé
okraje k sobě stlačte vidličkou. Odkrojené těsto použijte
na libovolné ozdobení. Nakonec potřete rozšlehaným
vejcem.
4. Pečte dozlatova 20–30 minut v předehřáté troubě na 180 °C.
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PEČENÁ PALAČINKA
Dutch baby
1

kus

30
min

VEGET

SUROVINY:
6 vajec
80 ml smetany ke šlehání (31 %)
80 ml mléka
100 g hladké mouky
30 g cukru krupice
sůl
80 g másla
1 lžíce moučkového cukru
150 g borůvek
150 g malin
150 g jahod
100 g tvarohu
1 lžička vanilkového cukru
½ hrsti čerstvé máty
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POSTUP:
1. Na pánvi o průměru 22 cm, vhodné k pečení
v troubě, rozehřejte máslo v troubě předehřáté
na 220 °C.
2. Mezitím rozmixujte vejce, 80 ml smetany,
mléko, mouku, cukr a špetku soli. Těsto nalijte
na rozehřáté máslo a pečte dozlatova po dobu

15 minut. Palačinka se bude v troubě postupně
zvětšovat a zlátnout.
3. Po upečení ji posypte moučkovým cukrem
a ihned podávejte, než palačinka splaskne.
Podávejte podle chuti s ovocem nebo džemem
a tvarohem ušlehaným s vanilkovým cukrem.
Můžete dozdobit lístky čerstvé máty.

Dutch baby je název pro druh
palačinky, která se nedělá
klasicky na pánvi, ale v troubě.
Palačinka se krásně nafoukne
a o „wow“ efekt máte postaráno.
Je ale nutné ji hned z trouby
servírovat.
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MAKOVNÍK
s citronovou polevou
1

koláč

60
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
8 vajec
250 g másla
200 g moučkového cukru
400 g mletého máku
4 lžíce moučkového cukru
1 citron
1 lžička mléka

POSTUP:
1. Dno dortové formy o průměru 26 cm vyložte
pečicím papírem a strany vymažte máslem.
2. Vejce rozklepněte a oddělte přitom bílky
od žloutků. Bílky vyšlehejte ve vyšší míse
dotuha.
3. V další míse vyšlehejte do pěny máslo
a cukr, následně přidávejte postupně jeden
po druhém žloutky a poté mák.

4. Nakonec opatrně vmíchejte vyšlehaný sníh.
5. Makovník pečte v troubě předehřáté na
180 °C po dobu 40 minut.
6. V misce smíchejte cukr s 1 lžičkou citronové
šťávy a mlékem. Polevou potřete vychladlý
makovník, který můžete ozdobit plátkem
citronu.
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ELIXÍR ŽIVOTA

Happy

jak 3 GREPY
Grapefruit vás nabije vitaminem C, doplní
draslík a vápník a také obsahuje látky urychlující
metabolismus. Proto si ho na podzim užijte,
co to jde, ať už chcete prevenci proti chřipce,
nebo právě hubnete.

K snídani podávejte grepy
s jogurtem, müsli nebo granolou.

Pečené

GREPY

ALBERT RADÍ,
JAK NA GREPY:
• V
 obchodech vybírejte plody s pevnou,
voňavou slupkou.
• S
 kladujte na suchém, větraném
místě nebo v lednici. Před použitím je
důkladně omyjte, při přípravě může
přijít šťáva s kůrou do kontaktu,
a mohly by se tak do ní dostat
případné nečistoty.
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3× jinak
BONUSOVÝ RECEPT NAVÍC
najdete exkluzivně
na webových stránkách:

albert.cz/videorecepty

ELIXÍR ŽIVOTA

SALÁT
Z QUINOY

s grepem
4

porce

20
min

+15

min
chlazení

VEGAN

SUROVINY:
200 g červené quinoy
200 g bílé quinoy
sůl
2 grepy
50 g datlí bez pecek
50 g plátků mandlí
2 hrsti čerstvého kopru
3 lžíce olivového oleje
30 ml javorového sirupu
½ citronu
pepř

POSTUP:
1. O
 ba druhy quinoy sesypte do jemného síta
a 2× propláchněte vroucí vodou. V osoleném
dvojnásobném množství vody vařte 15 minut.
Sceďte a nechte vychladnout.
2. Z
 grepů odkrojte oba konce, postavte grep na
prkénko a postupně odkrájejte slupku kolem
dokola, shora dolů. Okrájený plod vezměte
do dlaně a nad miskou vykrajujte ostrým
nožíkem měsíčky dužiny podél slupek. Z těch
ještě vymačkejte zbývající šťávu.
3. V
 ychladlou quinou vsypte do mísy
a promíchejte s pokrájenými datlemi, 40 g
mandlí, 1 hrstí nasekaného kopru, olivovým
olejem, sirupem, grepovou a citronovou
šťávou, solí a pepřem.
4. R
 ozdělte do talířů, ozdobte měsíčky grepu,
mandlemi a lístky kopru.

37

MASO MĚSÍCE

SÓLO
PRO LOSOSA
V Albertu nám záleží na tom,
abyste jedli lépe a také abychom
zachovali co nejvíce zdrojů
i pro další generace. Nákupem
výrobků, které splňují globální
standardy udržitelnosti, nám
pomáháte chránit stav zásob
ryb pro budoucnost. V naší stálé
nabídce naleznete lahodné lososy
z certifikovaných chovů (ASC)
a certifikovaných lovů (MSC).
Přejeme si, aby moře zůstalo plné
ryb i pro naše děti.

• ASC:

Symbol pro certifikovaný chov označuje jen
mořské a sladkovodní ryby chované na farmách.
Certifikát představuje zodpovědnou volbu
pro chov ryb s ohledem na zachování jejich
optimálních životních podmínek, ale i zdravého
životního prostředí.

• MSC:

Symbol pro certifikovaný lov označuje ryby
z trvale udržitelného rybolovu. Jde o divoké,
volně lovené ryby tak, aby nebyla ohrožena jejich
přírodní populace, a jen takovými prostředky,
které nezpůsobují vedlejší škody na mořských
ekosystémech.
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VE 100 G LOSOSA JE
OBSAŽENO
AŽ 46 G BÍLKOVIN

MASO MĚSÍCE

LOSOS
WELLINGTON
5

porcí

60
min

SUROVINY:
1 kg filetu z lososa v celku
sůl
pepř
2 lžíce olivového oleje
1 šalotka
1 stroužek česneku
400 g čerstvého špenátu
100 g mascarpone
40 g parmazánu
½ bio citronu
2 balíčky rozváleného
listového těsta
1 vejce

POSTUP:
1. Filet ořízněte do pravidelného obdélníku
a odstraňte kůži. Odřezky uschovejte
v mrazáku a můžete je využít například
na polévku. Maso osolte a opepřete.
Zprudka rybu ze všech stran orestujte
na větší pánvi na olivovém oleji
a odložte stranou.
2. Na oleji osmahněte nadrobno
nakrájenou šalotku a nasekaný česnek,
přidejte špenát a restujte. Nechte
vychladnout, zbavte špenát přebytečné
vody a promíchejte se špetkou soli
a pepře, s mascarpone, parmazánem
a citronovou kůrou z ½ bio citronu.
3. Jeden plát listového těsta rozložte
na plech vyložený pečicím papírem.
Položte na něj filet lososa. Rybu
potřete špenátovou směsí a překryjte
druhým plátem listového těsta. Okraje
obou plátů stisknutím k sobě spojte
a zarolujte směrem k rybě. Pomocí
vidličky vytvořte ozdobné vroubkování.
Těsto potřete rozšlehaným vejcem.
4. Pečte v troubě na 200 °C po dobu
25 minut dozlatova. Nechte 5 minut
odpočinout a poté servírujte a krájejte.

JIŽ BRICZHY

V NAŠ
ÁCH!
PRODEJN
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LOSOS NA
POMERANČÍCH,
červené řepě
a cibuli
4

porce

40

50
min

+30

min
marinování

BEZ
lepku

SUROVINY:
1 kg filetu z lososa
sůl
pepř
3 červené bio
pomeranče
40 ml olivového oleje
4 snítky čerstvého
tymiánu
1 červená cibule
1 uvařená červená
řepa

POSTUP:
1. Filet lososa osolte a opepřete. Z jednoho
pomeranče vymačkejte šťávu a smíchejte ji
s 30 ml olivového oleje. Marinádou potřete
ze všech stran lososa, poklaďte ho snítkami
tymiánu a nechte 30 minut odpočinout.
2. Zbylé 2 pomeranče omyjte a nakrájejte na
kolečka a klínky, stejně jako oloupanou cibuli
a červenou řepu. Všechny suroviny vyskládejte
střídavě do vymazaného pekáčku, pokapejte
zbylým olejem a navrch položte marinovaný
filet lososa.
3. Pečte v troubě předehřáté na 180 °C po dobu
20–25 minut.

ALBERT BAVÍ

LISTOPADOVÉ

Jak se zapojit?
Vyluštěte listopadovou křížovku
a tajenku zašlete do 11. 11. 2020
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
10/2020: Soňa Chovanečková,
Frýdlant nad Ostravicí.

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

luštěníčko

Je možné, že svatý Martin na bílém koni
nepřijede, ale může vám přinést výhru
za správně vyplněnou tajenku. Dárková
karta v hodnotě 300 Kč na nákup v síti
prodejen Albert na vás už čeká.
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NADAČNÍ FOND

ALBERT

Aby se chlapci mohli v parkouru nadále zlepšovat, obdaroval je
Tomáš Zony Zonyga svou novou knihou Deník parkouristy.

SPLNĚNÁ PŘÁNÍ
díky Nadačnímu fondu Albert
Jak si pořádně užít den a splnit si dlouhodobé přání? To se
poštěstilo Mariánovi z Dětského domova v Semilech a také
pětičlenné skupince chlapců z Dětského domova Duchcov,
kteří měli možnost zažít úžasný den plný adrenalinu
pod dohledem zkušeného profesionála Tomáše Zonygy
v parkourové hale na Jarově.

Na závěr si všichni popovídali o plánech do budoucna a dostali od Zonyho
rady, jak trénovat i mimo prostředí speciálně vybavené haly. „Jsem moc
rád za tuto možnost a super den s Tomášem,“ nadšeně děkuje Marián
z Dětského domova v Semilech. Parkour si trénuje sám v domově a své
znalosti pak trpělivě předává i dalším dětem.

Všichni chlapci se amatérskému parkouru, tedy pohybové aktivitě, která
spojuje výskoky, přeskoky, lezení a akrobatické prvky, věnují ve volném
čase. V jejich nelehkém dětství a dospívání bez zázemí rodiny pro ně
parkour znamená pohyb a radost. Odborný trénink ale zatím neměli
možnost vyzkoušet. Jejich sen setkat se s profesionálem jim pomohl
splnit Nadační fond Albert v rámci každoročního projektu Bertíkova
štafeta. Chlapci se tak mohli osobně seznámit s jedním z nejúspěšnějších
českých parkouristů Tomášem Zonygou, a co víc, vyzkoušet si více než
dvouhodinovou lekci pod jeho vedením.
Profesionální parkourová lekce proběhla na pražském Jarově, kde na
chlapce čekala celá řada méně i více náročných překážek. Počáteční
nervozita byla rychle pryč a ze skupiny se rázem stala parta, která se
navzájem povzbuzovala k náročnějším trikům. Se správným provedením
jim radil právě Tomáš, který vyzkoušel pozornost a bystrost chlapců
při společné rozcvičce, ale i jejich odvahu při lezení na dřevěnou stěnu.
Nechyběly ani salta a přeskoky, které jsou právě pro parkour typické.
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Díky setkání s Tomášem už kluci vědí, že parkour není
o bláznivých, bezhlavých kouscích, ale naopak o tom,
poznat své limity a trénovat bezpečně.

OCHUTNEJTE
S NÁMI

ANTIPASTI PRKÉNKO
na váš stůl

Zelené olivy
plněné mandlemi
bez česneku

Sweet Peppacaps
– červená paprika
plněná krémovým
sýrem

Inspirujte se a připravte si doma prkénko
plné dobrot od Frische und Service!
Tyto výrobky můžete
také využít při přípravě
salátů, těstovin nebo
jako lahodný předkrm.
3 DŮVODY PROČ:
Přírodní suroviny od
certifikovaných dodavatelů
Inspirováno středomořskou
kuchyní
Kombinace moderní výrobní
technologie s ruční prací

Olivový
mix trio

Apricot Peppers

Sušená rajčata
v bylinkovém
oleji

Sortiment
chlazených
antipast
naleznete
v prodejnách
Albert
s obsluhovaným
úsekem.

/ advertorial

Směs oliv
a měkkého
sýra

Pikantní paprika
Florini plněná
krémovým sýrem
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KOLEM SVĚTA

KDYŽ PŘIJDOU
PLÍSKANICE
Tipy na hřejivé recepty
z různých koutů světa
Podzim u nás v Česku s sebou přináší upršené počasí,
plískanice a také častější nachlazení. V každém koutu
planety mají proti nepřízni počasí i pro posílení imunity
své tradiční osvědčené recepty. Zkuste se jimi inspirovat.

DOMÁCÍ
PASTILKY
proti kašli
30

pastilek

40
min

SUROVINY:
260 g cukru
krystal
125 ml vody
1 lžička medu
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VEGET

½ citronu
3 cm zázvoru
moučkový cukr
na obalení

POSTUP:
1. Na pánvi smíchejte cukr, vodu,
med, šťávu vymačkanou z půlky
citronu a nastrouhaný zázvor.
Vařte za stálého míchání cca
20 minut, dokud směs nezhoustne
a nezhnědne. Správnou hustotu
poznáte, když trochu směsi
kápnete do sklenice se studenou
vodou. Pokud směs ztvrdne, je už
dostatečně svařená. Pokud se ještě
táhne, pokračujte ve vaření.
2. Hotovou směs lžící kapejte na
plech vyložený pečicím papírem
a tvořte kulaté pastilky. Postupujte
rychle, protože směs ihned tuhne.
3. Po vychladnutí a ztvrdnutí obalte
pastilky v moučkovém cukru, aby
se neslepovaly, a uložte třeba
do papírového kornoutu nebo
plechové krabičky od pastilek.

SPOJENÉ
KRÁLOVSTVÍ
VELKÉ BRITÁNIE
A SEVERNÍHO
IRSKA

KOLEM SVĚTA

INDICKÉ
KURKUMOVÉ MLÉKO
Haldi ka doodh
500
ml

15

min

SUROVINY:
500 ml mandlového mléka
1 lžíce medu
1 lžíce kokosového oleje
1 lžička mleté kurkumy

VEGET

Obsahuje kurkumu, bohatou
na antioxidanty, která patří
v ájurvédě k důležitým léčivkám.
Pomáhá nejen proti nachlazení,
ale podporuje také trávení
a ulevuje při bolesti zubů.

1 lžička mleté skořice
pepř
1 cm zázvoru
1 ks badyánu

POSTUP:
1. Všechny suroviny vložte do menšího kastrůlku a za stálého
míchání na mírním ohni přiveďte k varu. Nechte probublávat
zhruba 10 minut. Poté sceďte a pijte teplé.

INDIE
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KOLEM SVĚTA

KUŘECÍ
VÝVAR
s česnekem
a zázvorem
4

porce

120
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
1 lžíce olivového oleje
1 kuřecí stehno
1 cibule
9 stroužků česneku
10 cm zázvoru
500 ml bílého vína
500 ml vody
4 kuličky černého
pepře

2 kuličky nového
koření
2 bobkové listy
1 lžička sušené šalvěje
4 snítky čerstvé
petržele
sůl

POSTUP:
1. V hrnci na olivovém oleji zprudka
orestujte kuřecí stehno s překrojenou
cibulí i se slupkou, překrojenou jednou
palicí česneku a se zázvorem nakrájeným
na kousky. Vše pak zalijte vodou a bílým
vínem. Přidejte kuličky pepře, nového
koření, bobkový list, sušenou šalvěj
a 2 snítky petržele. Přiveďte k varu
a nechte probublávat 90 minut.
2. Přeceďte, maso oberte a spolu s palicí
česneku a kouskem cibule vraťte do
vývaru. Zbytek čerstvého česneku,
množství podle chuti, prolisujte do vývaru.
3. Posypte lístky petržele a podávejte horké.

NĚMECKO, ČESKO,
RAKOUSKO
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KOLEM SVĚTA

FIRE CIDER
Ohnivý jablečný ocet
400
ml

30
min

+3

týdny
louhování

SUROVINY:
6 stroužků
česneku
2 chilli papričky
6 cm zázvoru
4 snítky čerstvého
rozmarýnu
6 cm křenu
5 kuliček černého
pepře

BEZ
lepku

4 ks skořice
1 cibule
4 snítky čerstvého
tymiánu
2 bio citrony
500 ml
jablečného octa
270 g medu

POSTUP:
1. Do velké sklenice o objemu 1 ½ l nebo do dvou až tří
menších sklenic postupně vrstvěte nahrubo nakrájený
česnek, chilli papričky, zázvor, snítky rozmarýnu, křen,
kuličky pepře, skořici, cibuli, tymián a citron. Zalijte
jablečným octem a sklenici uzavřete. Nechte louhovat
na tmavém a chladném místě 2 až 3 týdny.
2. Poté přeceďte a smíchejte s medem. Opět nalijte do
uzavíratelné sklenice a skladujte v chladničce až půl
roku. Užívejte ráno 1 lžíci na prohřátí organismu.

USA
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PRAVÉ VÁN CE

S LEGO NADÍLKOU
®

SBÍREJTE
BODY

1 BOD
200 KČ =
= SLEVA
10 BODŮ
®
NA LEGO
E
STAVEBNIC
Akce platí v prodejnách Albert od 4. 11. do 29. 12. 2020 nebo do vyprodání zásob v jednotlivých prodejnách. Podrobnosti naleznete na albert.cz/lego nebo na informacích prodejen. LEGO, the LEGO
logo, the Minifigure, the Brick and Knob configurations, DUPLO, NINJAGO, the FRIENDS logo, the HIDDEN SIDE logo, the MINIFIGURES logo and MINDSTORMS are trademarks of the LEGO Group.

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

MASO MĚSÍCE

39

inzerce

×
2

STŘÍHEJTE KOLEM DOKOLA!
50
tisíc
dalších cen

ě

č.

Fotografie cen jsou ilustrativní. Změna pravidel vyhrazena.

elektrokola AUTHOR napořád, vozy
ŠKODA KAMIQ na rok a tisíce dalších cen
týden co týden. Vystřihujte loga kvality
z potravin, nalepujte a posílejte.

2× ELEKTROKOLO
AUTHOR

2× ŠKODA KAMIQ
na rok

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

inzerce

www.brick.cz

brickfood

PROČ JÍST RYBY?
Ryby patří mezi nejzdravější
potraviny na světě. Jsou doslova
napěchovány důležitými živinami,
jako jsou bílkoviny, vápník, draslík,
fosfor a vitaminy. V chladných měsících
oceníme zejména vitamin D. Nejvíce si
u ryb ceníme omega-3 nenasycených
mastných kyselin, které jsou důležité pro tělo
a mozek. Ryby jsou velmi chutné a snadno
se připravují – do jídelníčku
je zařazujeme například v případě,
že se snažíme zhubnout. Odborníci
doporučují dopřávat si alespoň
tři porce rybího masa týdně.

Mořská štika kuchaná
500 g
Makrela kuchaná
800 g
Aljašská treska filety
400 g

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.
inzerce

inzerce

Dostupnost zboží se může v jednotlivých prodejnách lišit.

JEMNÝ A KRÉMOVÝ JOGURT
PODLOŽENÝ OVOCEM NEBO ČOKOLÁDOU
D  
   A
OCHUTNEJTE
NOVINKU

WWW.MLEKARNA-KUNIN.CZ

Vinařství V I Ň A T A R A P A C Á leží
v nejprestižnější vinařské oblasti v údolí
MAIPO a bylo založeno v roce 1874.
Pěstuje původně francouzské odrůdy
révy Cabernet, Merlot, Pinot noir, Syrah,
Carmenere, z bílých odrůd Chardonnay,
Sauvignon a nově i Pinot Grigio
a Riesling. Na trh dodává tři jakostní řady
vín, Varietal, Reservu a Gran reservu.
Pro bílá vína jsou charakteristické světlé
barvy, odrůdově typická ovocná vůně
a svěží chuť s pikantními kyselinkami.
Červená vína se vyznačují tmavými
barvami, plnou tříslovitou ovocnou chutí
a mají vyšší obsah alkoholu. Chuť vín řady
Reserva a Gran reserva je ovlivněna
ležením v barikových sudech.

Ověřená
kvalita,
která se
nemění

VARIETAL - RESERVA - GRAN RESERVA

inzerce

OBJEVTE SVĚT EXKLUZIVNÍCH ODMĚN

FOTOGRAFIE JSOU ILUSTRAČNÍ

ZAREGISTRUJTE SE
V APLIKACI NEBO NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

SKENUJTE KÓDY
Z BALENÍ NESCAFÉ DOLCE GUSTO
A ZÍSKÁVEJTE BODY

UŽÍVEJTE SI ODMĚNY
PROMĚNĚNÉ ZA NASBÍRANÉ BODY

dolce-gusto.cz/premio

100 %

ARABICA

OCHUTNEJTE
ESPRESSO

S BOHATOU
CREMOU
K dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.

KÁVY

NOVINKA

PŘICHÁZEJÍ
I K VÁM DOMŮ

K dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.

KUPTE 3 JAKÉKOLIV
TYČINKY ORION
A UCHOVEJTE SI ÚČTENKU.

70×

DOMÁCÍ
PEKÁRNA
TEFAL

SOUTĚŽ PROBÍHÁ NA VŠECH SUPERMARKETECH A HYPERMARKETECH ALBERT
OD 4. 11. DO 1. 12. 2020. VÍCE INFORMACÍ A ÚPLNÁ PRAVIDLA NA WWW.NESTLE.CZ.

POŠLETE SMS S ÚDAJI
Z ÚČTENKY.

VYHRAJTE!

inzerce
inzerce_Kastany_Promo_listopad_TMP_Albert_217x122,5_CZ_02.indd 1
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NYNÍ SLEVA
MINIMÁLNĚ 20 %!

Objevte jedine
jedinečnou
ečnou chuť díky
e
y
pomalému bubnovém
bub
bnovém pražení
b
praže
Akční cena platí na 250 g, 500 g i 1 000 g balení od 28. 10. do 1. 12. 2020.
K dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.

Objevte
Objevte
DOKONALÉ CHUTĚ

DOKONALÉ CHUTĚ
A BOHATÉ AROMA
A BOHATÉ AROMA

MISTROVSTVÍ CHUTI

MISTROVSTVÍ CHUTI

K APSLE L´OR JSOU KOMPATIBILNÍ S NESPRESSO K ÁVOVARY ® *
*Ochranná známka třetí osoby, není ve spojení s JACOBS DOUWE EGBERTS.

K dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.

N�ě�e � hř��é ��n�

3 ČAJE PICKWICK S HRNÍČKEM 4 ROČNÍCH OBDOBÍ
NASBÍREJTE SI CELOU KOLEKCI HRNÍČKŮ

MIX OBLÍBENÝCH
9 NEBO 6 DRUHŮ ČAJŮ
V JEDNOM BALENÍ

K dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.

LIMITOVANÁ
VÁNOČNÍ NABÍDKA

inzerce
IBK_inzerce Albert-tasky_217x122,5_(2)_D.indd 1
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Bellinda
pro Vaše
každodenní
pohodlí

#BellindaForYou

SOUTĚŽTE O NÁKUP V ALBERTU
NEBO POUKÁZKY
DO PRAZDROJ ESHOPU

TY PRAVÉ VÁNOCE JSOU,
KDYŽ JSME KONEČNĚ SPOLU
1.
Kupte

10x

2.

3.

Registrujte se
na webu

Vyhrajte 100x nákup v Albertu
v hodnotě 1 500 Kč

pilsner-urquell.cz/albert

nebo

100x poukázku do Prazdroj
eshopu v hodnotě 1 500 Kč

Akce platí na 0,5l Pilsner Urquell (láhev) na všech hypermarketech Albert v termínu 4. 11. – 17. 11. 2020

OneBlade

Zastřihuje,
tvaruje a holí
jakkoliv dlouhé
vousy

Vždy je cesta,
jak čistit lépe
Péče o zuby a dásně

St
Stíravý
sonický pohyb efektivně odstraňuje
zubní plak a zároveň vhání tekutinu podél
zu
linie dásní a do mezizubního prostoru.
lin
Výsledkem jsou čisté zuby a zdravé dásně.
Vý

3 hřebenové
nástavce:
1, 3 a 5 mm
inzerce

efektivní
odstranění
o
plaku

zdravé
dásně

přirozeně
bělejší
zuby

ZASTAVTE LUPY,
NEŽ SE UKÁŽOU*
BOJUJE PROTI SVĚDIVOSTI,**
MASTNOTĚ A SUCHOSTI

PRO MUŽE
TO N E J L E P Š Í

NYNÍ ZA
AKČNÍ CENY
v hypermarketech
Albert

Akce platí na vybrané produkty v hypermarketech Albert od 28. 10. do 1. 12. 2020.

* VIDITELNÉ LUPY, PŘI PRAVIDELNÉM
POUŽÍVÁNÍ
** SVĚDIVOST ZPŮSOBENÁ
VÝSKYTEM LUPŮ

inzerce
Albert_2020_AMag_Gillette+HS_217x122,5.indd 1

09.10.2020 16:38

NYNÍ ZA
AKČNÍ CENY
v hypermarketech
Albert

DLOUHOTRVAJÍCÍ

SVĚŽEST A HEBKOST
PRO VAŠE PRÁDLO

CHRAŇTE SI ÚSTNÍ
DUTINU PŘED
BAKTERIÁLNÍM
PLAKEM
Akce platí na vybrané produkty v hypermarketech Albert od 29. 10. do 1. 12. 2020.

SLADKÁ TEČKA

DOMÁCÍ TĚSTO

TAŽENÉ
ZÁVINY
Podzim nám přináší dozrálá jablka a hrušky. Jedny z nejbáječnějších
lokálních surovin typických pro Čechy a Moravu. Pojďme se spolu
podívat, jak tyto skvosty využít v kuchyni. Pokud upřednostňujete vlastní
výrobu těsta, určitě oceníte recept na domácí tažené těsto, které vás
překvapí svou jemností a vláčností.

HRUŠKOVÁ
NÁPLŇ
S ČOKOLÁDOU
MAKOVÁ
NÁPLŇ

JABLEČNÁ NÁPLŇ
S OŘECHY

70

TVAROHOVÁ
NÁPLŇ

Fotografie: Petra Novotná
Foodstyling, text: Adéla Srbová

SLADKÁ TEČKA

1

2

3

4

5

6

JAK
NA ZÁVIN
30
cm

40
min

+8

hod
na odležení

SUROVINY:
200 g hladké mouky
100 ml vody
55 ml slunečnicového
oleje
40 g strouhanky
vybraná náplň (recepty
na dalších stranách)
30 g másla

VEGET

POSTUP:
1. Připravte si mističku, kterou vymažte olejem. Část
oleje si ještě nechte na „zalití“ těsta. V misce smíchejte
150 g mouky, vodu a 20 ml oleje na lepivou hmotu.
2. Těsto vypracujte, až bude krásně vláčné, přendejte
ho do vymazané misky a zalijte zbytkem oleje, tak aby
těsto v lednici neosychalo. Nechte přes noc odležet,
aby se aktivoval lepek v mouce.
3. Na vyšší prkénko rozprostřete utěrku.
4. Aby se těsto nepřilepilo, po celé její ploše ji bohatě
posypte hladkou moukou. Doporučuje se 50 g.
Pomoučněte si i ruce, aby se vám těsto na ně
nelepilo. Na takto připravené desce lehce vyválejte
odležené těsto do obdélníku o velikosti 15 × 20 cm.
Dlaněmi roztahujte těsto do vzduchu. Pracujte rychle
a opatrně. Když je těsto o 10 cm větší, zahákněte ho
na kraje prkénka. Prkénko je cca 30 × 25 cm velké.
5. Třetinu nataženého těsta posypte strouhankou,
kterou pak poklaďte vybranou náplní.
6. Celou směs zaviňte do těsta pomocí utěrky, konce
dobře zatlačte do těsta.
7. Nakonec pomažte celou vrchní část rozpuštěným
máslem. Pečte v troubě na 190 °C po dobu 30 minut.

7
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SLADKÁ TEČKA

4
DRUHY

NÁPLNÍ
DO DOMÁCÍHO ZÁVINU

JABLEČNÁ
NÁPLŇ
30
cm

72

50
min

VEGET

HRUŠKOVÁ
NÁPLŇ
30
cm

50
min

SUROVINY:
320 g jablek
1 bio citron
40 g vlašských ořechů

40 g rozinek
50 g třtinového cukru
1 lžíce mleté skořice

SUROVINY:
320 g hrušek
1 bio citron
80 g 70% hořké čokolády

POSTUP:
 čištěná, oloupaná
1. O
jablka zbavená jádřinců
nakrájejte na tenké
plátky, dejte do misky,
přelijte šťávou z citronu
a promíchejte.

2. N
 ahrubo nasekané ořechy
spolu s rozinkami přidejte
k jablkům. Do směsi
přisypte cukr, skořici a vše
dobře promíchejte.

POSTUP:
1. O
 čištěné, oloupané
hrušky bez jádřinců
nakrájejte na tenké
plátky, dejte do misky,
přelijte šťávou z citronu
a promíchejte.

VEGET

50 g třtinového cukru
40 g lískových ořechů

2. M
 ezitím v mikrovlnce
rozpusťte čokoládu.
Do ní přisypte cukr
a promíchejte spolu
s hruškami. Do směsi
přidejte nahrubo
nasekané ořechy.

SLADKÁ TEČKA

TVAROHOVÁ
NÁPLŇ

MAKOVÁ
NÁPLŇ
30
cm

65
min

Postup na makovou
náplň najdete na
následující stránce.

30

VEGET

cm

SUROVINY:
1 vejce
400 g měkkého plnotučného
tvarohu (kostka)
1 bio citron
100 g třtinového cukru
40 g povidel
100 g marcipánu

45
min

VEGET

POSTUP:
1. O
 patrně rozklepněte vejce
a oddělte žloutek od bílku.
2. T
 varoh, nastrouhanou
kůru z bio citronu a žloutek
smíchejte s 50 g cukru.
3. V
 e druhé míse vyšlehejte
bílek s 50 g cukru do
pevného, lesklého sněhu
a jemně promíchejte

s tvarohovou směsí.
Až budete klást náplň
na těsto, prohlubte
uprostřed směsi linku
a dejte do ní rozmíchaná
povidla. Do povidel pak
vložte uváleného hada
z marcipánu a zaviňte
do těsta.
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SLADKÁ TEČKA

MAKOVÁ
NÁPLŇ
30
cm

65
min

VEGET

SUROVINY:
320 g mletého máku
2 ks badyánu
2 ks celé skořice
500 ml plnotučného
mléka
150 g třtinového cukru

2 lžíce rumu
40 g strouhanky
8 ks sušených švestek
10 ks mražených malin
30 g másla

POSTUP:
1. V
 šechny ingredience
kromě švestek a malin
smíchejte v hrnci. Nechte
10 minut provařit,
až se vše zredukuje
a budete mít pastovitou
konzistenci. Odstraňte
kousky koření a nechte
vychladnout.
2. T
 řetinu nataženého
koupeného nebo

domácího těsta posypte
strouhankou. Pak
poklaďte závin náplní do
¼ šířky těsta, střídavě
do ní zapichujte švestky
a maliny a celou směs
zabalte do těsta.
3. N
 akonec pomažte
rozpuštěným máslem
a pečte v troubě na 190 °C
po dobu 30 minut.

Do makové
náplně
zkuste použít
místo švestek
a malin
mražené
višně.

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/
videorecepty
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SLADKÁ TEČKA

KÁVA JEDINEČNÝCH CHUTÍ

KÁVA PERLA
s našlehanou
pěnou
100
ml

10
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
4 lžičky instantní kávy
Perla Intenza
110 ml vody
2 lžičky cukru krystalu

POSTUP:
1. V
 misce spolu
vyšlehejte ručním
mixérem 2 lžičky
instantní kávy Perla
spolu s cukrem
a 110 ml vroucí
vody. Směs šlehejte
po dobu 4 minut, až
bude mít pěna tužší
konzistenci, která se
bude lesknout.

Ochutnejte nové
instantní kávy
z řady Perla,
které najdete
exkluzivně pouze
v prodejnách
Albert.

2. M
 ezitím si připravte
skleničku, ve které
zalijete 2 lžičky
instantní kávy Perla
vroucí vodou.
3. H
 otovou pěnu
přidejte opatrně
lžičkou na hladinu
kávy ve skleničce.
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