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Skutečnou BIO kvalitu vám zaručí pouze tyto dvě značky.
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Milí zákazníci
a čtenáři,
v listopadovém Albert magazínu na vás čeká podzimní kuchyně jako víno. Studené dny jsou
jako stvořené pro recepty z dýně, červené řepy, kořenové zeleniny i pro zlatavé a křupavé
pečínky. S příchodem svatého Martina se v Albertu urodilo také nejen nové víno, ale hned celá
nová kolekce moravských vín pod názvem Sommelier Collection, která by milovníkům tohoto
nápoje králů neměla uniknout. Vína do kolekce pečlivě vybrala sommelierka Klára Kollárová,
která také v rozhovoru pro aktuální číslo magazínu prozradila, na které odrůdy a vinařství se
můžete těšit a jak sklenku kvalitního vína správně párovat s dobrým jídlem.
Darovat je kouzelný pocit… a to především před Vánocemi. Tak buďte společně s Albertem
letos štědrým Mikulášem i vy! S dětmi připravte podle magazínu dárky pro sousedy, spolužáky,
paní učitelku nebo kohokoliv blízkého, koho byste rádi obdarovali. A protože dobrých skutků
není nikdy dost, zapojte se také do celonárodní potravinové sbírky, která bude probíhat 20. 11.
ve vybraných potravinových řetězcích včetně Albertu. A pak máte ještě druhou šanci v nové
Albertově potravinové sbírce 4.–5. 12. A pro ty, které ještě stále nerozehřálo ani jedno z témat,
čeká na konci Sladká tečka s voňavým aztéckým kořením a podmanivou chutí čokolády.
Krásný listopad plný chutí Vám přeje

Sdílejte s námi:
@albertceskarepublika
#albertmagazin
www.albert.cz/magazin-albert
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Zprávy

Z ALBERTU

S dalším měsícem jsou
tu i novinky, které na
vás čekají v prodejnách
Albert. Děti začnou
počítat dny, které zbývají
do Vánoc, a tak jim
letos adventní kalendář
pořiďte se suchými plody
jako zdravé mlsání.
Pokud chcete, aby to
u vás v kuchyni zavonělo
vánoční atmosférou,
a nestíháte připravit
těsta na cukroví, budou
skvělými pomocníky
různé druhy vánočních
těst z Albertu. Zkrátka
není nad to, vánočně se
naladit už v listopadu.

Albert těsto na
vanilkové rohlíčky

Albert
oříškové
linecké těsto

VÁNOCE V ALBERTU

Vánoční těsta

Albert linecké
těsto

ALBERT

Chutné cukroví, které krásně
provoní váš dům, snadno
a rychle vykouzlíte s hotovými
vánočními těsty Albert.
Receptury 11 oblíbených
druhů těst z kvalitních surovin
jsou inspirovány mistry
cukráři i tradičními recepty
našich babiček.
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Albert
kokosové linecké
těsto

Albert
perníkové
medové těsto
Albert
duo linecké
těsto

Albert
kakaové linecké
těsto

Zprávy

Z ALBERTU

NOVINKY V REGÁLU

Bonbony

ALBERT KITBIS
Ať jste malí, nebo velcí, přijďte si do Albertu pro sladké
mlsání od nové značky Kitbis, která nabízí bonbony mnoha
druhů, tvarů a oblíbených příchutí. Stačí si jen vybrat.

POMOCNÍCI DO DOMÁCNOSTI

Ekologické
PYTLE

Kompostovatelné pytle na odpad jsou vyrobeny
ze 100% rostlinných surovin, tedy plně biologicky
rozložitelné, a proto ideální na využití pro organický
odpad z domácnosti nebo zahrady. Navíc mají jednoduše
svázatelná ucha pro snadnou manipulaci. K dostání
v prodejnách Albert ve dvou velikostech.

VÁNOCE V ALBERTU

Veselé a zdravé

ADVENTNÍ KALENDÁŘE ALBERT
„Vánoce, Vánoce přicházejí…“ A kolik dnů ještě zbývá? Pořiďte
dětem včas adventní kalendář, abyste byli na prvního prosince
připraveni začít odpočítávat zbývající dny do Štědrého dne se
zdravým mlsáním z oříšků a sušeného ovoce.
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Tržnice

U ALBERTA

TO NEJLEPŠÍ

NAJDETE TAM, KDE ŽIJETE
U lokálních dodavatelů zeleniny a ovoce v Albertu se sklízí
poslední úroda tohoto roku. Nezapomeňte na kořenovou
zeleninu, která k podzimu neodmyslitelně patří.

Mrkev

plná 		
> Jsem
betakarotenu
i vitaminů
a navíc bohatá
na vlákninu
a antioxidanty.
Pomáhám jako
močopudný
prostředek či
při zažívacích
potížích.

Lokální
dodavatel
VH AGROPRODUKT
V ALBERTU

Rodinná firma VH Agroprodukt již 26 let pokračuje v 50leté
tradici pěstování piletické karotky a za tu dobu se stala největším
pěstitelem kořenové zeleniny v ČR, především karotky, kterou
díky špičkové technologii pěstování a skladování dodává na trh
i v jarních měsících. „Snažíme se, aby chutná, kvalitní a čerstvá
kořenová zelenina a cibule z našich polí
byly pro vás na pultech každý den. Náš
už více než stočlenný tým vám děkuje,
že kupujete naši českou zeleninu. Bez
vaší podpory bychom to nedokázali!“
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Celer

 ůsobím
> Pprotizánětlivě
a podporuji správnou
funkci ledvin.
Jsem vhodný
i pro revmatiky
a diabetiky. Zároveň
jsem považován za
mírné afrodiziakum.
Obsahuji bílkoviny,
silice, apiin a řadu
vitaminů, například
vitamin C.

Petržel

já obsahuji
> Imnoho
vitaminů
a minerálů, a proto
mě nevynechte
z vašeho pestrého
jídelníčku. Obsahuji
například
blahodárné silice.

Tržnice

SALÁT Z KOŘENOVÉ ZELENINY
s pohankou
4

porce

SUROVINY:
200 g pohanky
1 l zeleninového vývaru
5 mrkví
5 petrželí
1 celer
1 cibule
2 lžíce olivového oleje
sůl, pepř

45
min

U ALBERTA

VEGET

1 lžička kari
chilli
1 lžička vinného octa
1 lžička hrubozrnné hořčice
1 lžička medu
1 skyr
1 bio citron
1 hrst čerstvé petrželky
1 hrst čerstvého koriandru

POSTUP:
1. Pohanku uvařte ve vývaru dle návodu na obalu. Po uvaření ji
sceďte a dejte stranou.
2. Kořenovou zeleninu očistěte a omyjte. Mrkev a petržel podélně
rozpulte. Celer rozčtvrťte a nakrájejte na plátky široké 5 mm. Cibuli
nakrájejte na měsíčky. Celer spolu s mrkví a cibulí vyskládejte na plech
vyložený pečicím papírem. Pokapejte olivovým olejem, osolte, opepřete,
posypte kari kořením a špetkou chilli. Pečte v troubě předehřáté na 200 °C
cca 25 minut do změknutí.
3. Petržel nakrájejte na tenké nudličky a vložte do misky. Zakápněte octem,
lžící olivového oleje, přidejte hořčici a med a vše dobře zamíchejte. Nechte
marinovat.
4. Pečenou zeleninu vyndejte z trouby. Dvě poloviny mrkve dejte do mixéru
spolu se skyrem, polovinou nastrouhané kůry z dobře omytého citronu,
šťávou z poloviny citronu, solí a pepřem. Rozmixujte na hladký dip.
5. Lístky petrželky omyjte a nasekejte. Přidejte k pohance spolu se zbylou nastrouhanou
kůrou z citronu a citronovou šťávou. Dobře promíchejte a servírujte na talíře.
6. Pohanku posypte natrhaným koriandrem, přidejte teplou pečenou zeleninu,
marinovanou petržel a ozdobte dipem.

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/
videorecepty
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Rychlé

RECEPTY

Rychlé
recepty
SEZONNĚ
A DO 30 MINUT

Dýni, česnek, červenou řepu
a další úžasné podzimní suroviny
vyzkoušejte v receptech, které jsou
hotové do 30 minut a zahřejí vás
v chladných dnech.

Ná
ku
pn
í
sez
na
m
Z ALBE
RTU

TRŽNICE U ALBERTA:

ZELENINA
3 červené cibule
3 cibule
18 stroužků česneku
200 g bílého zelí
2 mrkve
1 červená řepa
500 g dýně Hokkaidó
200 g předvařené červené
řepy
200 g žampionů
OVOCE
1 červené jablko
BYLINKY
1 hrst čerstvého mixu
salátů s čekankou
2 hrsti čerstvého tymiánu
1 snítka čerstvého
rozmarýnu
1 hrst čerstvé petrželky
1 snítka čerstvého
koriandru

SPÍŽ:

TRVANLIVÉ
535 ml slunečnicového
oleje
70 g strouhanky
1 lžíce bramborového
škrobu
200 g hrubé mouky
500 g kolínek z tvrdé
pšenice
1 lžíce hladké mouky
500 g rýže basmati Albert
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OCHUCOVADLA
30 g cukru krystalu
sůl, pepř
80 g majonézy
3 lžičky celého kmínu
2 lžíce bílého vinného
octa
2 lžíce olivového oleje
muškátový oříšek
1 lžíce plnotučné hořčice
1 kostka zeleninového
bujónu
1 kostka kuřecího bujónu

ALBERTOVO PEKAŘSTVÍ:

4 bulky se slunečnicovými
semínky
1 ciabatta

OSTŘE SLEDOVANÉ MASO:

4 krůtí burgery NP Bio
300 g mletého hovězího
masa
600 g vepřových
medailonků
600 g kuřecích prsou

MLÉČNÉ A CHLAZENÉ
VÝROBKY:

3 vejce
1 rozválené listové těsto
515 g zakysané smetany
200 g sýra cheddar 50%
Albert
100 g bílého jogurtu
15 g másla
250 ml mléka

Fotografie: Vladimír Cimický
Foodstyling: Zuzana Štěpničková / Text: Adéla Srbová

Rychlé

MAC & CHEESE

RECEPTY

Makarony se sýrem
SUROVINY:
500 g kolínek z tvrdé pšenice
15 ml slunečnicového oleje
200 g sýra cheddar 50% Albert
15 g másla
1 lžíce hladké mouky
250 ml mléka
muškátový oříšek
1 lžíce plnotučné hořčice
sůl
1 hrst čerstvé petrželky

4

porce

30
min

VEGET

4. Dvě třetiny hotového bešamelu smíchejte
POSTUP:
v míse s uvařenými těstovinami. Ty
1. Těstoviny uvařte na skus. Poté je slijte
přemístěte do vymazané zapékací mísy,
a dejte do větší mísy.
zalijte zbylým bešamelem a vložte do
2. Zapékací misku vymažte olejem. Sýr
trouby rozehřáté na 250 °C. Nechte zapéct
nastrouhejte najemno a dejte stranou.
8 minut, poté posypte zbylým sýrem,
3. V hrnci zpěňte máslo. Poté přisypte mouku
teplotu snižte na 200 °C a pečte dalších
a míchejte 2 minuty. Následně přilijte
8–10 minut dozlatova. Hotové makarony
mléko a za stálého míchání vařte 3 minuty
ozdobte čerstvou petrželkou.
na mírném ohni. Jakmile mléko zhoustne,
přidejte dvě třetiny nastrouhaného sýra,
špetku muškátového oříšku, hořčici, špetku
soli a na nízké teplotě míchejte, dokud se
sýr nerozpustí.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 758 kcal, 38 % / SACHARIDY: 99 g, 38 % / TUKY: 26 g, 41 % / BÍLKOVINY: 32 g, 45 %
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Rychlé

RECEPTY

BIO KRŮTÍ BURGERY

4

porce

30
min

s jablky a karamelizovanou cibulí
SUROVINY:
3 červené cibule
30 ml slunečnicového oleje
30 g cukru krystalu
sůl, pepř
4 bulky se slunečnicovými
semínky
4 krůtí burgery NP Bio
50 g majonézy
1 hrst mixu salátů
1 jablko
4 snítky čerstvého tymiánu

1

12

POSTUP:
1. Cibuli oloupejte a nakrájejte na měsíčky. V hrnci rozehřejte
olej a cibuli zvolna orestujte, dokud nezměkne. Pak přidejte
cukr a nechte zkaramelizovat. Hotovou cibuli dle chuti
osolte a opepřete.
2. Housky rozpulte, opečte nasucho na grilu nebo grilovací
pánvi a dejte stranou. Burger ogrilujte nebo opečte z obou
stran dozlatova, z každé strany asi 3–5 minut.
3. Spodní půlku housek potřete majonézou, navrstvěte salát,
krůtí burger, omyté jablko nakrájené na plátky
a karamelizovanou cibuli. Ozdobte snítkami tymiánu
a přiklopte druhou stranou housky.

KREDIT
NAVÍC

1 porce obsahuje: ENERGIE: 474 kcal, 24 % / SACHARIDY: 48 g, 19 % / TUKY: 24 g, 38 % / BÍLKOVINY: 17 g, 24 %

Rychlé

RECEPTY

1

POLÉVKA
Z PEČENÉHO
ČESNEKU

a řepy
4

porce

30
min

VEGET

SUROVINY:
15 stroužků česneku NP Bio
1 cibule
30 ml slunečnicového oleje
500 ml vody
1 kostka zeleninového bujónu
200 g předvařené červené řepy
90 g zakysané smetany
sůl, pepř
1 ciabatta
2 lžíce olivového oleje
1 snítka čerstvého rozmarýnu

KREDIT
NAVÍC

POSTUP:
1. Česnek a cibuli oloupejte. Z česneku odeberte 6 stroužků
a dejte je stranou. Zbytek stroužků česneku a cibuli dejte
na plech vyložený pečicím papírem, promíchejte s olejem
a pečte 15 minut v troubě vyhřáté na 200 °C.
2. Vodu přiveďte k varu a rozmíchejte v ní zeleninový bujón.
Upečenou zeleninu rozmixujte s připraveným bujónem
a červenou řepou najemno. Pak přidejte 80 g smetany, sůl,
pepř a promíchejte.
3. Ciabattu nakrájejte na kostičky. Na pánvi s rozpáleným
olivovým olejem orestujte krutony a zbylé stroužky
česneku dozlatova. Podle chuti osolte a opepřete.
4. Polévku podávejte ozdobenou zbylou smetanou, krutony,
opečeným česnekem a čerstvým rozmarýnem.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 283 kcal, 14 % / SACHARIDY: 24 g, 9 % / TUKY: 19 g, 30 % / BÍLKOVINY: 6 g, 9 %
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Rychlé

RECEPTY

KUŘE V DÝŇOVÉ OMÁČCE

s rýží

SUROVINY:
600 g kuřecích prsou
1 cibule
2 stroužky česneku
300 g dýně Hokkaidó
30 ml slunečnicového oleje
1 kostka kuřecího bujónu
350 ml vody
sůl, pepř
125 g zakysané smetany
500 g rýže basmati Albert
Excellent
1 snítka čerstvého koriandru
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4

porce

30
min

BEZ
lepku

POSTUP:
1. Kuře očistěte a nakrájejte na kostičky. Očištěnou
cibuli a česnek nakrájejte nadrobno. Očištěnou
dýni nakrájejte na větší kostky.
2. V hrnci rozpalte olej a vmíchejte kuřecí maso.
Opékejte 5 minut, pak dejte stranou.
3. Na výpeku z masa orestujte cibuli a česnek.
Pak vmíchejte dýni a restujte další 2 minuty.
Vodu přiveďte k varu a pak v ní rozmíchejte
bujón. Dýni zalijte připraveným bujónem a vařte
15 minut do změknutí dýně. Osolte, opepřete.
Pak vmíchejte smetanu a orestované maso.
4. Rýži uvařte dle návodu na obalu.
5. Kuřecí kousky servírujte s uvařenou rýží
a ozdobené koriandrem.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 753 kcal, 38 % / SACHARIDY: 104 g, 40 % / TUKY: 18 g, 29 % / BÍLKOVINY: 43 g, 61 %

Rychlé

RECEPTY

VEPŘOVÉ
MEDAILONKY

s dýňovými kroketami
4

porce

30
min

SUROVINY:
200 g dýně Hokkaidó
1 lžíce bramborového škrobu
200 g hrubé mouky
80 g sýra čedar
1 vejce
sůl, pepř
50 g strouhanky
400 ml slunečnicového oleje
600 g vepřových medailonků Albert
150 g zakysané smetany
100 g bílého jogurtu
1 hrst čerstvého tymiánu
1 lžička bílého vinného octa
1 snítka čerstvé petrželky

POSTUP:

1. Dýni rozkrojte, vydlabejte semínka a i se
slupkou rozkrájejte na větší kousky.
Dejte na plech vyložený pečicím papírem
a pečte 15 minut v troubě vyhřáté
na 190 °C.
2. Upečenou dýni rozmixujte v mixéru na
pyré. Přidejte škrob, mouku, najemno
nastrouhaný sýr, žloutek, sůl a pepř.
Z připraveného těsta mokrýma rukama
vytvořte kuličky o průměru 2 cm a obalte
je ve strouhance.

3. Do hrnce nalijte vyšší hladinu oleje, tak
aby byly kuličky ponořené, a rozpalte ho.
4. Krokety vkládejte do rozpáleného oleje
a smažte je 3–4 minuty dozlatova.
5. Očištěné plátky masa osolte a opepřete.
Na pánvi s rozpáleným olejem je ogrilujte
dozlatova.
6. Na dip smíchejte v misce smetanu, jogurt,
nakrájený tymián a ocet. Podle chuti
osolte a opepřete. Podávejte s masem,
snítkou tymiánu, petrželky a dýňovými
kroketami.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 737 kcal, 37 % / SACHARIDY: 52 g, 20 % / TUKY: 36 g, 57 % / BÍLKOVINY: 50 g, 70 %
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Rychlé

RECEPTY

SUROVINY:
1 cibule
1 stroužek česneku
200 g žampionů
30 ml slunečnicového
oleje
300 g mletého hovězího
masa
3 lžičky celého kmínu
Albert
sůl, pepř
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SLANÝ HOUBOVÝ ZÁVIN

s mletým masem
2 vejce
20 g strouhanky
1 rozválené listové těsto
200 g bílého zelí
2 mrkve
1 červená řepa
30 g majonézy
3 lžíce zakysané smetany
1 lžíce bílého vinného
octa

1

závin

POSTUP:
1. Oloupanou cibuli pokrájejte
nadrobno a česnek prolisujte.
Žampiony nakrájejte na kostičky.
2. V pánvi rozehřejte olej a orestujte na
něm cibuli s česnekem. Přimíchejte
maso, restujte ještě 3 minuty a pak
vmíchejte nakrájené žampiony.
Opékejte dalších 10 minut. Poté
přidejte 2 lžičky kmínu, sůl, pepř,
1 vejce a strouhanku.
3. Listové těsto rozbalte na plech
vyložený pečicím papírem

1 porce obsahuje: ENERGIE: 2621 kcal / SACHARIDY: 165 g / TUKY: 170 g / BÍLKOVINY: 117 g

30
min

a podélně na jednu stranu
vsypte masovohoubovou směs.
Závin zarolujte a potřete jedním
vyšlehaným vejcem. Posypte zbylým
kmínem a pečte v troubě předehřáté
na 190 °C 20 minut dozlatova.
4. Mezitím připravte salát. Omyté zelí
a mrkev nakrájejte na tenké nudličky
a dejte do větší mísy. Přidejte
řepu nakrájenou na tenké plátky.
Promíchejte s majonézou, smetanou,
octem, solí a pepřem. Podávejte se
závinem.

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

JAKO VÍNO

V aktuálním čísle magazínu se
dozvíte o nové Sommelier Collection
vín v Albertu a i tajenka křížovky
prozradí, jak na pití tohoto
lahodného nápoje. Za správně
vyplněnou tajenku můžete vyhrát
dárkovou kartu v hodnotě 300 Kč
na nákup v síti prodejen Albert.

Jak se zapojit?
Vyluštěte křížovku z listopadového čísla
magazínu a tajenku zašlete do 10. 11. 2021
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 10/2021:
Sára Křivánková, Peřimov

Křížovka
NÁS BAVÍ
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Ochutnávka

Ochutnávka

Váš průvodce
světem vína
OCHUTNEJTE
NOVOU

Podzim je čas vína a v Albertu se
letos úroda skutečně vydařila.
Ve spolupráci se sommelierkou
Klárou Kollárovou přinášíme
jedinečnou kolekci vín
Sommelier Collection
z vyhlášených moravských
vinařství, která do konce roku
nahradí dosavadní Moravian
Collection.

Fotografie: Tomáš Babinec, Anthony The Anh Nguyen

18 Foodstyling: Zuzana Štěpničková / Text: Kateřina Krásná, Naďa Fidrmucová

O vínu

SE SOMMELIERKOU
KLÁROU KOLLÁROVOU

Kláro, povolání sommelierky není tak běžné
jako stát se doktorkou nebo třeba účetní…
Jak jste se k lásce k vínům dostala, prozradíte
nám něco o sobě?
K vínu jsem se dostala při studiích vysoké
školy (obor kulturologie) v podstatě náhodou :)
Okamžitě jsem se ale nechala unést možností
ochutnávat rozmanité množství různých odrůd
vína, objevováním jejich rozličných chutí
a možností vnímat různé filozofie a názory
vinařů, takže se to tak trochu propojilo
i s mým studiem.

Ochutnávka

Nedávno jste se nově stala také
sommelierkou a poradkyní pro novou
exkluzivní kolekci vín Sommelier
Collection v Albertu. Co vlastně toto
povolání nebo specializace obnáší a jak
zákazníkům pomáháte?
Být sommelier v sobě kombinuje několik
věcí. Vedle té nejtypičtější role, tedy starání
se o výběr vín do restaurací a starost
o hosty, musí mít také přehled o situaci na
trhu a být dobrým degustátorem. Jen tak
totiž dokáže „vyhledat“ to správné víno pro
správnou situaci za správnou cenu a umí
zákazníkovi dobře poradit s výběrem.
V Albertu budu doplňovat tým ještě o své
znalosti v párování s jídlem.
Skvěle, poradíte tedy už nyní ve vašem
prvním rozhovoru pro Albert magazín
našim čtenářům, kteří by si chtěli
koupit dobré víno za rozumnou cenu ve
svém Albertu. Podle čeho ho člověk v té
záplavě lahví na regálech pozná?
Nákup vína je relativně složitá věc. Ani se
nedivím, že jsou mnozí mezi tolika víny
ztraceni. Víno lze vybírat podle odrůd, které
mají své specifické chuťové rysy, nebo podle
místa původu, protože jednotlivé regiony
mají určitý vinařský styl. Na to ale člověk musí
mít něco napito a musí se o víno alespoň
minimálně zajímat. Mnoho lidí proto vybírá
podle etikety, tvaru lahve nebo sázejí na
jedno víno, které jim chutná. Je to ale škoda,
protože svět vína je velmi bohatý. V Albertu
jsme se rozhodli, že zákazníkům tento výběr
ulehčíme, a vytvořili jsme speciálně vybranou
kolekci vín – Sommelier Collection. Bude
mít nejen krásnou etiketu, ale především

by měla zákazníkům ulehčit rozhodování.
Vína vybíráme samozřejmě od nás z Moravy
a z Čech, ale budou následovat i typická
zahraniční vína, a nabízejí právě skvělou
kvalitu za danou cenu. Výběru předchází
množství degustací z různých zdrojů a vína
hledáme, dokud prostě nejsme s kvalitou
spokojeni.
Moravská vína se i ve světě těší čím
dál větší oblibě. Mohla byste krátce
představit, jaká vína a ze kterých
vinařství jste do své Sommelier Collection
vybrala?
Zde musím zmínit práci svých dvou kolegů,
Vlastimila Vávry a Mirka Majera, kteří již velmi
dlouhou dobu spolupracují na moravské
kolekci vín pro Albert a na jejichž práci jsme
hladce navázali. Díky těmto dlouholetým
vztahům pracujeme se zvučnými jmény, jako
je vinařství Mádl, Lahofer, Gotberg, Moravíno,
Bzenec, Valtice i třeba Maňák, a další budou
věřím přicházet. Jsem hrozně ráda, že se
podařilo také díky zkušenostem ze zahraničí
zbořit mýtus o tom, že dobří vinaři svá vína
ve velkých obchodech neprodávají. Ve Francii
i v sousedním Rakousku najdete ve vinných
selekcích vína zvučných jmen a pro nikoho to
nepředstavuje problém.
Je listopad, a tak jako každý rok přichází
tradice českého svatomartinského, která
prý je starší než tradice beaujolais. Jaký
máte vy vztah k mladým vínům a podle
čeho dobré svatomartinské poznat?

raději ale ochutnávám mladá vína ve sklepě
u vinařů. Je zajímavé porovnat vína, která
jsou již hotová, a ta, která mají ještě téměř
celý vývoj ve sklepě. U mladých vín bych jako
záruku kvality brala jméno vinaře.
Víno a jídlo k sobě neodmyslitelně patří.
Poradíte nějaký univerzální tip, jak správně
párovat vína s pochoutkami a neudělat
s nevhodným párováním „faux pas“?
Na začátek doporučuji kombinovat
jednoduché chutě. Pravidel není tolik, je jen
potřeba si je vyzkoušet a zažít. Nejjednodušší
a nejklasičtější je trénovat párování jednoho
vína s různými sýry. Bílé nebo červené víno
podle chuti a k tomu tři ideálně hodně odlišné
druhy sýrů, měkké i tvrdé, ovčí, kozí
i z kravského mléka. Nejprve se ochutnává
víno, pak kousek sýru a pak se zapije sýr
vínem a vy musíte sledovat, co se děje ve
vašich ústech. Primárně jde o to, si vůbec
zvyknout na vnímání chutí a na to, jak se
chuť vína promění, zda je to libé či nelibé,
zda vynikne ovocnost ve víně nebo tříslovina
či kyselina. No a vybruslit z každé diskuze
o párování můžete odpovědí, sto lidí, sto
chutí… Je to ale takové klišé :) Ale právě
proces objevování a zkoušení je na víně to
nejzábavnější, tak bych se o něj neochuzovala.
Co byste zákazníkům ráda vzkázala,
nějaký váš osobní pozdrav a přání?

Na mladá vína se těším, protože je to první
chvíle, kdy ochutnat nadcházející ročník. Takže Asi nic jiného než spoustu hezkých vín
a zajímavých chutí.
skleničku si vždycky moc ráda dám. Ještě
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Ochutnávka

Ryzlink rýnský
Klasické suché víno pro ty, kdo mají rádi
výraznější kyselinu. V aroma se snoubí vůně
lipového květu, bílé broskve a citronové trávy.
Ve výborně strukturované chuti dominuje bílý
rybíz s dotekem limetky. Skvěle doplní rybu
s máslovobylinkovou omáčkou.

20

Ochutnávka

Pečené

FILETY ZE
PSTRUHA

TIP SOMMELIERKY:

k rybám s delikátním bílým
masem se hodí bílá vína
s nižším aroma a vyšší
kyselinou. Ochutnejte
Ryzlink rýnský pozdní sběr
z vinařství Maňák.

na celerovém
pyré a čočce
beluga
4

porce

65
min

SUROVINY:
1 celer
20 ml olivového oleje
40 ml smetany ke šlehání (31 %)
sůl
200 g čočky beluga
80 g mrkve
80 g řapíkatého celeru
1 šalotka
60 g másla
pepř
2 pstruzi
1 citron
20 g hladké mouky

POSTUP:
1. Celer oloupejte, přepulte, pokapejte olejem a zabalte do alobalu. Pečte 40 minut v předehřáté
troubě na 180 °C. Poté teplotu
zvyšte na 220 °C. Celer rozbalte
a pečte ještě 15–20 minut dozlatova. Po upečení ho dohladka
rozmixujte, přidejte smetanu,
sůl a promíchejte.
2. Čočku beluga uvařte podle
návodu na obalu na skus, aby
byla křupavá. Zeleninu oloupejte, nakrájejte na drobné kostičky
a orestujte na 20 g rozehřátého
másla. Smíchejte s čočkou,
dochuťte špetkou soli a pepře.
3. Pstruha vyfiletujte, z obou
stran pokapejte vymačkanou
citronovou šťávou, osolte,
opepřete a obalte v mouce.
V pánvi rozehřejte zbytek másla
a filety na něm z obou stran
zprudka orestujte.
4. Podávejte na celerovém pyré
a čočce beluga.
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Které chutě

PATŘÍ K SOBĚ?
RYZLINK
VLAŠSKÝ

TRAMÍN
ČERVENÝ

CHARDONNAY

RULANDSKÉ
MODRÉ

RULANDSKÉ
ŠEDÉ

Pálava
PÁLAVA
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je odrůda, kterou jinde na světě
nenajdete. Je potomkem müllerky a tramínu
a z obou si vzala to nejlepší – z tramínu opojné
aroma, z müllerky dobrou kyselinu. Tahle Pálava
je příjemně polosladká a ihned zaujme bohatým
tropickým aroma, které je v chuti podpořeno
lahodným zbytkovým cukrem. Zkuste ji
k ovocným, ne příliš sladkým dezertům nebo
k modrému sýru.

OBRÁCENÝ KOLÁČ

s hroznovým vínem
1

koláč

+20

min
odležení

TIP SOMMELIERKY:

Pálava je ideální odrůda vína
k párování s ovocnými dezerty.
Vyzkoušejte Pálavu z vinařství
Gotberg z nové Sommelier
Collection z Albertu.

80
min

VEGET

SUROVINY:
180 g hladké mouky
120 g másla
60 ml vody
sůl
150 g třtinového cukru
400 g hroznového vína
80 g vlašských ořechů

Ochutnávka

dokulata do velikosti
POSTUP:
dortové formy. Hroznové
1. Vypracujte těsto ze
víno jím pak překryjte
160 g mouky, 80 g másla,
a okraje zlehka přitlačte.
studené vody a špetky soli.
Těsto propíchejte vidličkou,
Zabalte ho do potravinářské
aby mohla během pečení
fólie a nechte v chladničce
unikat pára. Dortovou
20 minut odpočinout.
formu obalte zespodu
2. V pánvi na zbytku másla
alobalem, aby z ní v troubě
zkaramelizujte třtinový
nevytékal karamel.
cukr. Rozetřete ho na dno
4. Pečte v troubě předehřáté
připravené dortové formy
na 180 °C 30–40 minut
o velikosti 23 cm. Navrch
dozlatova. Vyjměte
poklaďte kuličky vína.
z trouby, nechte 30 minut
Mezery vyplňte nahrubo
vychladnout a potom
nasekanými ořechy.
vyklopte na servírovací talíř.
3. Pracovní plochu poprašte
5. Podávejte ještě teplý nebo
zbytkem mouky a těsto
nechte úplně vychladnout.
pomocí válečku vyválejte
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Ochutnávka

Rulandské modré
Tahle rulanda skvěle zapadne
do naší selekce a můžete od ní
očekávat plnou a bohatou chuť.
V aroma jsou višně v čokoládě,
maliny a dotek lékořice, v chuti
dominuje ovocnost s dotekem
sušených bylinek a tóny čerstvě
namleté kávy. Krásné víno, které
si zaslouží například jemně
krájené kachní prsíčko.
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TIP SOMMELIERKY:

Rulandské modré
z nové Sommelier Collection
ideálně doplní chut’
hovězího po burgundsku.

HOVĚZÍ PO BURGUNDSKU

(Boeuf bourguignon)
SUROVINY:
1 kg zadního hovězího masa
sůl, pepř
100 g slaniny
150 g mrkve
120 g cibule
120 g celeru
2 stroužky česneku
1 stonek řapíkatého celeru
20 ml slunečnicového oleje
70 g rajčatového protlaku
500 ml červeného vína
Rulandské modré Sommelier
Collection Albert
500 ml vody
1 kostka hovězího bujónu
2 snítky čerstvého tymiánu
1 snítka čerstvého rozmarýnu
½ lžičky sušené šalvěje
2 bobkové listy
200 g žampionů
10 g másla

4

porce

200
min

Ochutnávka

BEZ
lepku

POSTUP:
1. Hovězí maso nakrájejte na větší kostky, osolte
a opepřete. Slaninu nakrájejte na nudličky. Mrkev,
cibuli, celer a česnek oloupejte. Cibuli nakrájejte na
kolečka, mrkev a celer na kostky, oloupaný česnek
a řapíkatý celer na plátky.
2. V hrnci rozpalte olej a zprudka na něm orestujte
maso. Vyjměte z hrnce a odložte stranou. Ve výpeku
z masa opečte slaninu, přidejte všechnu zeleninu
a orestujte. Vmíchejte protlak a ještě chvíli restujte.
3. Přilijte víno a nechte odpařit na polovinu. Poté vlijte
vodu, přidejte rozdrobený bujón, vraťte zpět do hrnce
maso. Přidejte tymián, rozmarýn, šalvěj a bobkový list.
4. Hrnec vložte do trouby předehřáté na 170 °C
a přiklopené pokličkou duste 3 hodiny doměkka.
Občas promíchejte.
5. Jakmile maso změkne, očistěte a nakrájejte na půlky
žampiony a přidejte na 10 minut do hrnce.
6. Pro zjemnění a zahuštění vmíchejte vychlazené
máslo na kostičky. Dochuťte podle chuti solí
a pepřem a podávejte s opečenými nebo
šťouchanými bramborami anebo jen s pečivem.
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Ochutnávka

KACHNÍ PRSA

s batátovým pyré
4

porce

65
min

BEZ
lepku

SUROVINY:
80 g vlašských
ořechů
50 g sušených hub
60 g parmazánu
8 snítek čerstvé
petrželky
150 ml olivového
oleje
50 g šalotky
2 stroužky česneku
150 ml vody
sůl, pepř
1 citron
500 g batátů

1 brambora
80 ml smetany
ke šlehání (33 %)
20 g másla
2 balení kachních
prsou
20 ml
slunečnicového oleje
1 červená cibule
30 g cukru krupice
1 lžíce
balzamikového octa
150 ml bílého vína
Rulandské šedé

POSTUP:
1. Nejprve si připravte houbové pesto.
Vlašské ořechy rozložte na plech vyložený
pečicím papírem a pečte 10 minut
v troubě předehřáté na 160 °C. Nechte
vychladnout.
2. Sušené houby namelte v mixéru a odložte
stranou.
3. V mixéru rozmixujte parmazán, petržel
a opražené ořechy. Přendejte do misky
a odložte stranou.
4. V pánvi zahřejte 30 ml oleje a orestujte
na něm oloupanou, najemno nakrájenou
šalotku a oloupaný, najemno nasekaný
česnek. Přidejte polovinu namletého
houbového prachu a vodu, krátce
povařte, nechte úplně vychladnout
a rozmixujte dohladka.
5. Přidejte ½ lžičky soli, zbytek oleje, směs
ořechů a parmazánu, pepř a pár kapek
citronové šťávy a promíchejte.
6. Batáty a bramboru oloupejte a nakrájejte
na kousky. Uvařte v hrnci doměkka
v osolené vodě a sceďte. Dohladka
rozmixujte, přilijte smetanu, přidejte
máslo a mixujte dohladka.
7. Kachní prsa osolte, opepřete a nařežte
kůži. Orestujte zprudka z obou stran
na pánvi, začněte se stranou s kůží.
Poté nechte dopéct 15 minut v troubě
předehřáté na 180 °C.
8. Do výpeku v pánvi přilijte olej a orestujte
na něm oloupanou, nahrubo nakrájenou
cibuli. Přidejte cukr, balzamikový ocet
a 10 minut společně oglazujte. Poté zalijte
vínem a nechte 20 minut na mírném ohni
zredukovat. Přidejte špetku soli
a dohladka rozmixujte.
9. Kachní prsa podávejte na vinné omáčce
s batátovým pyré a houbovým pestem,
posypané zbytkem houbového prachu.
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Pro děti

SE ZDRAVOU

Buďte štědrým Mikulášem i vy
A je tu opět ten čas. V kuchyni zavoní cukroví, v rádiu začnou hrát
koledy, a tak je ta pravá příležitost vzpomenout si na ty, které v životě
nepotkalo tolik štěstí. Mikuláš sám byl štědrý tajný dárce, který
obcházel domy a pomáhal tam, kde to nejvíce potřebovali. Naučte své
děti, že darovat je kouzelný pocit a že právě ten tvoří skutečné kouzlo
Vánoc, a připravte letos Mikuláše netradičně. Obdarujte drobnými
dárečky lidi ve svém okolí, na kterých vám záleží, a díky Albert
potravinové sbírce také ty, kteří pomoc velmi potřebují.

Pro paní
učitelku

HVĚZDIČKY
V ČOKOLÁDĚ

Str. 34

Pro paní
prodavačku
KAKAOVOARAŠÍDOVÉ
MÁSLO

Str. 33

Pro spolužáky
JEDLÉ NÁRAMKY
Z DOBRŮTEK

Str. 32
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Pro ptáčky
VÁNOČNÍ
ZOBÁNÍ

Str. 29

6×
mikulášské
dárečky,
které zahřejí
u srdce

Pro souseda

CITRONOVÝ MED
SE ZÁZVOREM

Str. 30

Pro trenéra
DOMÁCÍ
ČOKOLÁDA
S PISTÁCIEMI

Str. 31
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Pro děti

SE ZDRAVOU

Pro ptáčky

DO KRMÍTKA

SEMÍNKOVÉ
VÁNOČNÍ
OZDOBY
pro ptáčky
6–8
kusů

20
min

SUROVINY:
3 plátky želatiny
100 ml vody
5 ml rostlinného
oleje

+12

hod
tuhnutí

120 g hladké
mouky
500 g kompletního
krmiva pro kanáry
15 ml kukuřičného
sirupu

POSTUP:
1. Želatinu připravte dle návodu na
obalu.
2. Všechny ostatní suroviny vsypte do
mísy, zalijte želatinovou tekutinou
a naolejovanou lžící dobře
promíchejte.
3. Na plech vyložený pečicím papírem
položte vánoční vykrajovátko na
cukroví s jednoduchým tvarem,
jako třeba hvězdičku. Až po okraj
jej napěchujte směsí zrní. Dobře
utlačte a zarovnejte. Špejlí nebo
párátkem do směsi vytvořte
díru v průměru alespoň 5 mm
na provléknutí stuhou. Nakonec
vykrajovátko opatrně sejměte,
položte vedle a znovu opakujte
postup.
4. P
 okračujte do spotřebování
připravené směsi. Hotové tvary
nechte do druhého dne ztuhnout.
5. Navlékněte stužky a dárečky pro
ptáčky jsou hotové.
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Pro děti

SE ZDRAVOU

CITRONOVÝ MED
se zázvorem 500 15
ml

SUROVINY:
3 bio citrony
2 cm čerstvého
zázvoru
500 g medu

30

min

Pro souseda
+2

dny
odležení

BEZ
lepku

POSTUP:
1. Dobře omyté a osušené citrony
a oloupaný zázvor nakrájejte na tenké
plátky.
2. Vsypte do sterilizované zavařovací sklenice
o obsahu 500 ml a přidejte med.

Je-li med příliš tuhý, před
vléváním na citrony jej zahřejte na
mírném ohni. Teplota medu nesmí
překročit 60 °C.

Před konzumací nechte 2 dny
odležet.
3. Víčko sklenice překryjte kolečkem
vystřiženým z látky s vánočním motivem
a převažte ozdobnou stužkou. Zdravý
dárek je na světě.

Pro děti

SE ZDRAVOU

Pro trenéra

DOMÁCÍ
ČOKOLÁDA

s pistáciemi
1

sáček

10
min

SUROVINY:
80 g nesolených
pistácií

Pokud je sůl příliš
hrubá, pro zjemnění
ji ještě trochu nadrťte
v hmoždíři.

+30

min
chladnutí

VEGET

200 g čokolády
(80 %)
½ lžičky hrubé
mořské soli

POSTUP:
1. Plech vyložte pečicím papírem.
2. Pistácie vyloupejte a nahrubo
nasekejte.
3. Připravte vodní lázeň, nad kterou
v misce rozehřejte čokoládu do
tekutého stavu. Vlijte ji na plech,
stěrkou rovnoměrně rozetřete do
stran a posypte pistáciemi a solí.
4. Čokoládu i s plechem vložte na
40 minut do chladničky, aby čokoláda
opět ztuhla.
5. Ztuhlou čokoládu nalámejte na
nerovnoměrné kousky a vyskládejte
do ozdobného sáčku. Převažte
stužkou. Uchovávejte v chladu.
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Pro děti

SE ZDRAVOU

Pro

SPOLUŽÁKY

JEDLÉ NÁRAMKY

z dobrůtek

VÝTVARNÉ POTŘEBY:
1 m pružného vlasce
nebo velmi tenké gumičky
jehla
nůžky
SUROVINY:
50 g sušených brusinek
50 g kustovnice – goji
30 g kroužkových cereálií
80 g malých gumových
medvídků
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10

kusů

20
min

POSTUP:
1. Pružný vlasec nastříhejte na 10 cm dlouhé
kusy nebo podle obvodu zápěstí.
2. Na konci připraveného kousku udělejte
uzlík a na druhý konec navlékněte
vydezinfikovanou jehlu.
3. Přes jehlu navlékejte na vlasec postupně
všechny suroviny tak, aby vznikla
pestrobarevná řada o délce asi 6 cm.
Sejměte jehlu a konce spolu zavažte na uzlík.
Náramek je hotový.
4. Postup opakujte i se zbylými náramky.

Pro děti

SE ZDRAVOU

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

Pro paní
KAKAOVOARAŠÍDOVÉ
MÁSLO 150 10
ml

SUROVINY:
120 g arašídového másla
15 g holandského kakaa
50 ml javorového sirupu
1 lžička vanilkového extraktu
sůl

min

PRODAVAČKU

VEGAN

POSTUP:
1. Arašídové máslo přelijte
do misky. Přisypte
prosáté kakao, vlijte
sirup, vanilku a lehce
osolte.
2. Tyčovým mixérem dobře

promíchejte v hladký
krém.
3. Přelijte do uzavíratelné
ozdobné skleničky
a převažte stužkou či
provázkem. Uchovávejte
v chladu.
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SE ZDRAVOU

Pro paní

UČITELKU

HVĚZDIČKY

v čokoládě
24

kusů

34

45
min

+30

min
odležení

+30

min
chladnutí

SUROVINY:
2 vejce
120 g másla
100 g cukru moučky
4 kapky vanilkového extraktu
sůl
240 g hladké špaldové mouky
150 g hořké čokolády (80 %)
10 g lyofilizovaných malin

VEGET

POSTUP:
1. Oddělte žloutky od bílků. Žloutky dejte do
větší mísy, přidejte kostky másla pokojové
teploty a cukr. V robotu nebo šlehačem
utřete do pěny. Ochuťte vanilkou, špetkou
soli a přimíchejte 220 g prosáté mouky.
2. Vypracujte hladké těsto, zabalte ho do fólie
a dejte na 30 minut odpočinout do lednice.
3. Na lehce pomoučněné ploše vyválejte 5 mm
silné těsto. Vykrajovátkem vykrajujte hvězdy

nebo jiné tvary dle libosti. Skládejte je
na 2 plechy vyložené pečicím papírem.
4. Pečte v troubě předehřáté na 170 °C
8 minut dozlatova. Po vyjmutí nechte na
mřížce vychladnout.
5. Nakonec v misce nad vodní lázní rozehřejte
čokoládu. Vychladlé sušenky v ní zčásti
namáčejte a odkládejte zpět na mřížku nebo
na pečicí papír.
6. Ještě horkou čokoládu posypte rozdrobenými
mrazem sušenými malinami a nechte
v chladu ztuhnout.
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Pro děti

SE ZDRAVOU

Jak vše probíhá?
Ve spolupráci s Českou federací potravinových
bank bude Albert postupně zavážet 1 000 000
porcí jídla do jednotlivých regionálních bank.

V Albertu jsme si
tyto Vánoce dali
předsevzetí, že dobré
a zdravé jídlo by
nemělo chybět na
žádném vánočním
stole. A tak jsme
stanovili skutečně
velký cíl – darovat
1 000 000 porcí
potravin těm, kteří to
potřebují.

Ty pak přijaté darované potraviny budou
rozdělovat dál, těm skutečně potřebným,
prostřednictvím podporovaných charit.
Náš 1 000 000 darovaných porcí jídla se
tak dostane k dětem z dětských domovů,
maminkám samoživitelkám, starým lidem
s nízkými příjmy a dalším potřebným.
Albert rozdá jak trvanlivé, tak čerstvé potraviny. Například pomeranče, jablka, máslo,
jogurty, sýry, šunku, maso i kakao, müsli,
luštěniny, džemy, piškoty, ovocné kaše nebo
čaje v bio kvalitě.
Děkujeme našim úžasným zaměstnancům
za pomoc s realizací celé této vánoční akce.

ABY LEPŠÍ JÍDLO TYTO
VÁNOCE NECHYBĚLO NA
ŽÁDNÉM STOLE.
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Darovat

JE KOUZELNÝ
POCIT

Zdravá 5 spolu
s Albert magazínem
V DĚTSKÉM DOMOVĚ
V PARDUBICÍCH

Jedním z prvních míst, kam Albert a potravinové
banky zavezli vybrané potraviny, byl Dětský domov
v Pardubicích. Není nad to, vidět v dětských očích
radost a štěstí. Děti s redaktorkami Albert magazínu
a lektorkami Zdravé 5 pekly vánoční cukroví, tvořily
vánoční papírové hvězdy, a celý domov se tak
naplnil vůní cukroví a dětskými úsměvy a smíchem.

Děti pekly krásné vánoční hvězdičky, z nichž některé
končily rovnou v puse a některé vánočně vyzdobily
dětský domov. Recept na vánoční linecké cukroví
najdete na vedlejší straně.
Také tvořily vánoční papírové hvězdy, které pak
ozdobily jak jídelnu, tak okolí postýlek dětí.

Dětský domov Pardubice je právě jedním z těch, které
Albert prostřednictvím svého Nadačního fondu dlouhodobě podporuje, a zařadí ho také pro tento rok do velké
akce Darujeme milion porcí jídla.
Lektorky Zdravé 5 od dětí zjišťovaly, co vše by si přály od
Albertu ve své kouzelné tašce dostat. Mezi favority určitě
patřily ovesné kaše a kukuřičné lupínky od Nature’s
Promise.
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Tvořit z instituce skutečný domov se zde v Dětském
domově Pardubice opravdu daří skvělé paní ředitelce
i jejím kolegyním a domácí atmosféra by se zde dala učit
i v mnoha rodinách.

Darovat

JE KOUZELNÝ
POCIT

PEČENÍ
MIKULÁŠSKÝCH HVĚZDIČEK

s dětmi z dětského domova
OŘECHOVÉ
MIKULÁŠSKÉ
HVĚZDY

s citronovou
polevou
16

kusů

90
min

SUROVINY:
20 g hladké
mouky
1 vanilkové
linecké těsto
Albert

VEGET

300 g cukru
moučky
1 bio citron
50 g pistácií
50 g brusinek
50 g lískových
ořechů

POSTUP:
1. Vál pomoučněte a linecké těsto
vyválejte na placku silnou 3 mm.
Z placky vykrojte vykrajovátkem
hvězdy o velikosti 8 cm. Ze středu
vykrojte menší hvězdy o velikosti
3 cm. Hvězdy přendejte na plech
opatřený pečicím papírem
a pečte v troubě předehřáté na
180 °C cca 7 minut dozlatova.
2. Po upečení vyndejte sušenky
z trouby a nechte vychladnout
na mřížce.
3. D
 o misky vsypte cukr, přidejte
nastrouhanou kůru z dobře
omytého citronu a 2 lžičky
citronové šťávy. Metličkou
promíchejte na hladkou lesklou
polevu.
4. Pistácie, brusinky a lískové
ořechy nasekejte nahrubo
a dejte stranou.

Sušenky po zaschnutí opatřete ozdobným
provázkem a ozdobte jimi vánoční větve ve
váze nebo vánoční stromeček.

5. Hvězdy postupně shora namočte opatrně
do polevy, případně polevu rozetřete
lžičkou. Přendejte na mřížku a posypte
směsí suchých plodů. Nechte zaschnout.
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4.–5.1
2.
2021

ALBERT TYTO VÁNOCE DARUJE 1 000 000 PORCÍ JÍDLA POTŘEBNÝM
A když se k nám přidáte, můžeme rozdat i více. Spolu můžeme pomoci udělat Vánoce takové,
jaké mají být – aby dobré jídlo nechybělo na stole žádného dítěte ani dospělého.
Připravili jsme vám pro inspiraci nákupní seznam, vítány jsou především kvalitní a nutričně vyvážené potraviny.

Nakoupené potraviny můžete odevzdat za pokladnami na vyhrazené místo.
My už zajistíme jejich doručení potřebným rodinám a dětem.

DOPORUČENÉ POTRAVINY DO POTRAVINOVÝCH SBÍREK
Sušené ovoce/plody/oříšky
Směsi na pečení
Bio trvanlivé potraviny
Trvanlivé potraviny
z oddělení Zdravě

Ve spolupráci s

Dětské výživy a kaše
Káva a čaj
Džusy a voda
Těstoviny
Rýže

Olej
Mléko
Mouka
Cukr
Instantní polévky, konzervy

Zakoupené potraviny, které chcete darovat místní charitativní organizaci,
prosím, odevzdejte na označené místo za pokladnami.
Albert potravinová sbírka se koná 4.–5. 12. 2021 v časech stanovených prodejnami. Veškeré darované
potraviny musí být trvanlivé, bez nutnosti skladování v chladu. Vybrané potraviny získají charitativní
organizace a potravinové banky. Více na www.albert.cz
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ABY LEPŠÍ JÍDLO TYTO VÁNOCE NECHYBĚLO NA ŽÁDNÉM STOLE.
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20. 11
.
2021

WWW.SBIRKAPOTRAVIN.CZ
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Rady

RADY ŘEZNÍKA

ŘEZNÍKA

Kachní stehna
sous vide

SVATOMARTINSKÁ PEČÍNKA
I když na dlouhé pečení husy nebo kachny na svatého Martina letos zkrátka nezbývá čas,
dopřejte si i tak slavnostní pečínku. Díky metodě přípravy masa ve vakuu,
která se označuje francouzským názvem sous vide (čti su víd), budete mít
krásně šťavnaté a křehké maso hotové do půl hodinky.

Sous vide

je kuchařská metoda, při níž se potraviny vaří ve vakuu ve vodní lázni
s řízenou teplotou. Díky dlouhému vaření při nižších teplotách si potraviny uchovávají
skvělou chuť a texturu. Zároveň také nepřichází o svou barvu a o šťavnatost.
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Rady

ŘEZNÍKA

KACHNÍ STEHNA
SOUS VIDE

s polentovou kaší
4

porce

30
min

SUROVINY:
4 kachní stehna
sous vide Albert
Excellent
500 ml vody
500 ml plnotučného
mléka
sůl
100 g instantní
polenty
40 g másla
100 g žampionů

1 hrst lískových
ořechů
4 snítky čerstvého
rozmarýnu
100 ml červeného
vína
1 pomeranč
4 snítky čerstvého
rozmarýnu
100 ml červeného
vína
1 pomeranč

POSTUP:
1. Kachní stehna sous vide vyndejte z obalu
a ohřejte dle návodu na obalu.
2. Do hrnce vlijte vodu, mléko, osolte
a přiveďte k varu. Stáhněte plamen
a za stálého míchání postupně vsypte
polentu do hrnce. Pomalu nechte vařit
a občas zamíchejte. Po 5 minutách
vypněte plotnu a nechte polentu dalších
5 minut pod pokličkou dojít. Pak přidejte
20 g nakrájeného másla, dosolte podle
chuti a zamíchejte.
3. Na pánvi opražte nasucho lískové ořechy.
Přesypte je do misky a dejte stranou.
4. Žampiony očistěte a rozkrojte napůl.
Vložte je do pánve spolu s výpekem
z masa a se snítkami rozmarýnu, vínem
a šťávou z půlky pomeranče. Nechte
zhruba 7 minut probublávat, až se vše
zredukuje na omáčku. Pak přidejte zbylé
máslo pro zjemnění a dejte z plotny
stranou.
5. Zbytek pomeranče nakrájejte na plátky
a zprudka opečte na čisté pánvi.
6. Do talíře servírujte porci polentové
kaše a kachní stehno zalité omáčkou.
Ozdobte snítkou rozmarýnu, opečeným
pomerančem a oříšky.
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Nadační
fond
ALBERT

DEJTE SVŮJ HLAS
V CHARITATIVNÍ KAMPANI
BERTÍK POMÁHÁ

Letošní, již 22. ročník charitativní kampaně „Bertík pomáhá“
startuje 27. 10. a trvá až do 9. 11. 2021. Zákazníci budou ve
všech hypermarketech a vybraných supermarketech svým
hlasováním rozhodovat o 80 nejlepších projektech. Rozdělí mezi
ně 4 miliony korun a podpoří tak vzdělávání, zájmové aktivity,
psychoterapeutickou pomoc a smysluplné trávení volného času
sociálně ohrožených dětí.
V jednotlivých prodejnách se o přízeň zákazníků budou ucházet
vždy 2 vybrané projekty. Ten, který ve svém regionu obdrží více
hlasů, získá 60 tisíc korun, druhému poputuje 40 tisíc korun.
Každý vhozený Bertík má tedy smysl, protože oba dva projekty
budou podpořeny.
Hlasování bude tradičně probíhat
pomocí žetonů „Bertíků“, které dostanou
zákazníci za každý nákup. Novinkou
je letos online hlasování o všech
80 projektech, které bude probíhat na:
https://hlasovani.nadacnifondalbert.cz/.
Zákazníky na online hlasování také snadno
nasměruje aplikace Můj Albert.

1
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ZA KAŽDÝ NÁKUP
DOSTANETE ŽETON
BERTÍK

2

VYBERTE SI
PROJEKT, KTERÝ
CHCETE PODPOŘIT

3

VHOĎTE ŽETON
DO HLASOVACÍHO
BOXU
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zářijovou
soutěž?

DEJTE NÁM VĚDĚT

váš BIO příběh a zkušenost
s našimi BIO produkty.

Vyzkoušeli jste naše
nové BIO maso a pečivo,
které jsme vám představili
v zářijovém čísle ?
Dejte nám vědět.

Podělte se o svůj příběh, inspirujte ostatní
a vyhrajte! Stačí, když nám do formuláře na
webu dáte vědět vaše zkušenosti s našimi bio
produkty a přidáte váš oblíbený bio recept:

El iš ka S.

• ať už máte nejraději zdravou bio snídani
• nebo pečete bio
• či je pro vás důležité kupovat maso v bio kvalitě
• nebo vaříte bio polévky
• či jste milovník bio pečiva

JAK SOUTĚŽIT:
Kl ár a Š.

.
L u ci e B . P

Výhercům
gratulujeme
k poukázce
1000 Kč na nákup
v Albertu.

1. Běžte na stránku www.albert.cz/bio.
2. Vyplňte zde formulář k soutěži.
3. Čekejte, zda se Vám ozve redakce Albert
magazínu jako výherci.
4. Redakce pak uvaří váš bio recept, připojí
k němu vaši fotografii jako autora receptu
a bude uveřejněn v lednovém Albert magazínu.
VYHRAJTE bio balíček plný produktů Nature’s
Promise v hodnotě až 2 000 Kč.
Soutěž probíhá od 25. 10. do 16. 11. Podrobná
pravidla najdete na webu albert.cz
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Cestujeme

PO ČESKU

Cestujeme
PO ČESKU

JAK CHUTNÁ

Praha

 taroměstské náměstí voní po pražské šunce,
S
která se opéká na roštech nad ohništěm.
Královská cesta zase po sladkých trdelnících
sypaných cukrem. Okolí Václavského náměstí je
spojeno s tradičními šunkovými chlebíčky, které
možná pamatujete ještě na stojáka. A vyhlášený
pražský koláč prostě nejde při návštěvě
stověžaté Prahy vynechat. Sedmnáctý listopad,
svátek Dne boje za svobodu a demokracii,
může být ideální příležitostí, kdy krásnou Prahu
navštívit.

Pražská
ŠUNKA
 uto na svou dobu luxusní
T
lahůdku začal jako první vyrábět
řezník a uzenář František
Zvěřina roku 1857. Prodávala se
nejen v Praze, ale i v Karlových
Varech a Drážďanech. Velmi
oblíbenou se navíc stala na
rakousko-uherském císařském
dvoře. Postupně se jí začalo říkat
také šunka od kosti.
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Fotografie: Antonín The Anh Nguyen / Foodstyling: Adéla Říhová / Text: Kateřina Krásná, Naďa Fidrmucová

Kam
na
výlet
NEJEN
V LISTOPADU

Staroměstské
NÁMĚSTÍ
Při návštěvě Prahy jde o cíl všech
turistů. Kromě slavného orloje stojí
za návštěvu také Týnský chrám,
jehož kuriozitou jsou dvě věže,
které jsou různě široké. Nabízí
překrásné výhledy, když vystoupáte
po 189 schodech, kamenných
i dřevěných, až na vrchol, což
vyžaduje trochu odvahy.

Pamětní
deska
17. LISTOPADU
Navštivte u příležitosti státního
svátku pamětní desku na
Národní třídě nazvanou autory
jako Ruce, která je pietním místem
připomínajícím události
17. listopadu 1989. Každý rok se
u památníku vzpomíná zapálenými
svíčkami a květinami kolem této
desky.

Cestujeme

TRDELNÍK

PO ČESKU

jako z Královské cesty
V Praze už tento voňavý dezert zdomácněl,
i když původem pochází spíše z Maďarska či
Rumunska. Protože jsou jeho turistické ceny
často dosti vysoké, zkuste si ho připravit
doma.

Do skořicového cukru
můžete přidat podle
chuti nasekané vlašské
ořechy nebo plátky
mandlí.

TRDELNÍK
SUROVINY:
220 ml mléka
20 g droždí
60 g cukru krupice
300 g polohrubé mouky
200 g hladké mouky
90 g másla
2 vejce
sůl
slunečnicový olej
50 g medu
20 ml vody
4 balíčky skořicového cukru

8

kusů

90
min

VEGET

POSTUP:
1. V misce promíchejte 50 ml vlažného mléka,
droždí, lžičku cukru a nechte vzejít kvásek.
2. Do mísy vsypte polohrubou a hladkou
mouku, změklé máslo, zbytek cukru, zbylé
mléko, vejce, špetku soli a vzešlý kvásek.
Hněťte, dokud nebude těsto hladké. Jestliže
na hnětení používáte robot, použijte hnětací
hák. Nechte cca 1 hodinu, nebo dokud těsto
nezdvojnásobí svůj objem, na teplém místě
přikryté čistou utěrkou kynout.
3. Mezitím si vymažte formy na trdelník
olejem, místo nich můžete použít i prázdné
odzátkované lahve od piva zbavené

etiket, obalené alobalem a pomazané
olejem. Vykynuté těsto rozdělte na 8 dílků
a z každého vyválejte dlouhý váleček
o průměru 2 cm. Ten pak omotejte kolem
formy nebo lahve tak, aby se překrýval.
Mašlovačkou trdelník ještě pomažte olejem
a pečte 15 minut v troubě předehřáté na
180 °C dozlatova.
4. Poté stáhněte trdelník z formy nebo z lahve,
ještě horký potřete mašlovačkou směsí
rozehřátého medu s vodou a obalte ve
skořicovém cukru.
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Cestujeme

JAK NA TO?
Podívejte se na
videorecept:

PO ČESKU

Obložené
CHLEBÍČKY

albert.cz/videorecepty

Obložené chlebíčky jsou česká specialita, kterou
představil lahůdkář Jan Paukert v roce 1916 na
popud svého přítele, malíře Jana Skramlíka, který
zatoužil po větším občerstvení, než jsou malé
jednohubky. Dnes si přestávku v divadle nebo
silvestrovskou oslavu bez slavných obložených
chlebíčků ani nedovedeme představit.

DOMÁCÍ
VEKA

veka

SUROVINY:
275 ml mléka
3 vejce
50 ml oleje
500 g hladké mouky

2 čajové lžičky soli
½ čajové lžičky cukru
krupice
3 čajové lžičky sušeného
droždí

1

90
min

VEGET

připravená v pekárně
ETA

NÁPAD
NA
Á
D REK
46

Darujte

DOMÁCÍ
PEKÁRNU ETA

POSTUP:
1. Do nádoby v pekárně vlijte mléko, přidejte
2 vejce, olej, mouku, sůl, cukr a droždí. Pekárnu
zavřete víkem a spusťte program pro přípravu
těsta.
2. Vykynuté těsto pak můžete upéct přímo
v pekárně nebo jej vyjmout. Rozdělte na 2 části,
ze kterých vytvarujte dlouhé, úzké válečky,
a přendejte je na plech vyložený pečicím
papírem. Překryjte čistou utěrkou a nechte
ještě 30 minut kynout. V misce rozšlehejte
zbylé vejce a veky jím mašlovačkou potřete.
Pečte v předehřáté troubě 30 minut na 170 °C
dozlatova.
3. Nechte vychladnout a nakrájejte na plátky.

Domácí pekárnu a řadu dalších
spotřebičů ETA můžete získat
od 10. 11. za zvýhodněnou cenu
v nové sběratelské kampani.
Určitě potěší všechny milovníky
vaření jako vánoční dárek.

CHLEBÍČKY
S ROASTBEEFEM

Cestujeme

8

kusů

PO ČESKU

20
min

a křenovou pomazánkou
POSTUP:
1. Křen oloupejte a najemno
nastrouhejte. Promíchejte v misce
s čerstvým sýrem, smetanou, lžičkou
vymačkané citronové šťávy, lžící
nasekané pažitky a špetkou soli
a pepře.
2. Pomazánkou potřete plátky veky
a ozdobte roastbeefem
a nastrouhaným křenem.

SUROVINY:
80 g čerstvého křenu
200 g čerstvého sýra
40 ml smetany ke šlehání
(33 %)
1 citron
½ hrsti čerstvé pažitky
sůl
pepř
8 plátků veky
200 g roastbeefu s pepřovou
krustou Albert Excellent

ŠUNKOVÉ CHLEBÍČKY

s domácím
pochoutkovým salátem

8

CHLEBÍČKY
S CELEROVOMRKVOVOU
POMAZÁNKOU à la humr
kusů

SUROVINY:
200 g celeru
200 g mrkve
2 bio citrony
200 g majonézy
½ lžičky soli
pepř
8 plátků veky
1 hrst čerstvé petrželky

20
min

VEGET

SUROVINY:
1 šalotka
300 g šunkového salámu
200 g sterilovaných okurek
30 g sterilovaného hrášku
220 g majonézy
1 lžička hořčice
1 lžička cukru krupice
½ lžičky kvasného octa
1 lžička worcesterské omáčky
½ lžičky soli
pepř
8 plátků veky
200 g pražské šunky
1 hrst čerstvé petrželky

8

kusů

20
min

+60

min
rozležení

POSTUP:
1. Š
 alotku oloupejte a najemno nakrájejte.
Šunkový salám a 150 g scezených okurek
nakrájejte na stejně dlouhé tenké nudličky.
2. V
 míse je promíchejte se scezeným
hráškem, majonézou, hořčicí, cukrem,
octem, worcesterskou omáčkou, solí
a špetkou pepře.
3. N
 echte rozležet alespoň hodinu
v chladničce a poté namažte na veku.
Ozdobte plátkem pražské šunky
a nakrájenou zbylou okurkou a posypte
petrželkou.

POSTUP:
1. C
 eler a mrkev oloupejte a nastrouhejte

najemno. Z jednoho citronu vymačkejte
šťávu. Druhý dobře omyjte a nakrájejte
na tenké plátky.
2. C
 eler a mrkev promíchejte v misce
se lžící vymačkané citronové
šťávy, majonézou, solí a špetkou pepře.
3. P
 omazánkou potřete plátky veky.
Ozdobte plátkem citronu a nasekanou
petrželkou.
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Cestujeme

Pražský
KOLÁČ

PO ČESKU

Málokdo ví, že pražský koláč má přímo
evropskou historii. Oficiálním autorem
jeho receptu je totiž polský cukrář
Alexandr Micka, který ho poprvé upekl
podle tajné receptury své polské
babičky a začal ho prodávat v Saint-Tropez ve svém pekařství. Ale velmi
podobná receptura se objevovala už
ve staročeských kuchařkách, a Pražané
ho tedy mají za svůj.

PRAŽSKÝ
KOLÁČ
2

koláče

40
min

+90

min
kynutí

SUROVINY:
950 ml mléka
310 g cukru krupice
42 g droždí
500 g hladké mouky
2 vejce
250 g majonézy
sůl
240 g másla
70 g polohrubé
mouky

48

VEGET

½ lžičky skořice
130 g vanilkového
pudinkového prášku
1 balíček vanilkového
cukru
150 g smetany ke
šlehání (33 %)

POSTUP:
1. V misce promíchejte 50 ml vlažného
mléka, 60 g cukru, droždí a nechte vzejít
kvásek.
2. Do větší mísy vsypte hladkou mouku,
přidejte 100 ml vlažného mléka, 1 vejce,
majonézu, špetku soli a vzešlý kvásek.
Hnětením vypracujte hladké, vláčné
těsto. Překryjte utěrkou a nechte na
teplém místě hodinu kynout.
3. Vykynuté těsto rozdělte na 2 díly
a vytvarujte z nich koláče o průměru
20 cm. Položte je na plech vyložený
pečicím papírem a ještě nechte 30 minut
na plechu kynout.
4. Mezitím připravte drobenku smícháním
70 g másla, polohrubé mouky, 70 g cukru
a skořice.
5. Oba vykynuté koláče potřete

rozšlehaným zbylým vejcem, posypte
drobenkou a vložte do trouby předehřáté
na 170 °C. Pečte 25 minut dozlatova.
Nechte vychladnout.
6. Ze zbylých 800 ml mléka, pudinkového
prášku, 150 g cukru a vanilkového cukru
připravte podle návodu na obalu za
stálého míchání hustý pudink. Hotový
pudink překryjte potravinářskou fólií,
aby se nevytvořil škraloup, a nechte
vychladnout. Poté do krému přidejte
kousky zbylého změklého másla
a dohladka prošlehejte.
7. Smetanu ke šlehání ušlehejte dotuha
a vmíchejte ji do krému.
8. Každý z koláčů podélně rozřízněte
a spodní část potřete krémem. Přiklopte
jejich druhou půlkou a dva pražské
koláče máte hotové.

unikátní novinka na českém trhu

· ovesná svačinka s vlákninou
· ve variantách bez příchutě, jablko-skořice a čokoláda
· s obsahem ovesných zrn
www.mlekarna-kunin.cz

TAM
KDE VONÍ
DOMOV
www.jemca.cz
jemca_official

facebook/jemca
K dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.

inzerce
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NYNÍ SLEVA MINIMÁLNĚ 20 %!

Akce platí na vybraných
aných prodejnách Albert
Albert v ttermínu
u od 3. 11. do 30. 11. 2021.

stání
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VYHRAJTE
Ilustrační foto.

22x NOTEBOOK HP

KUPTE 3 JAKÉKOLIV BALENÍ KAPSLÍ
A VYHRAJTE NOTEBOOK HP
SOUTEŽ PROBÍHÁ NA VŠECH HYPERMARKETECH A SUPERMARKETECH ALBERT OD 3. 11. DO 30. 11. 2021,
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.DOLCE-GUSTO.CZ

inzerce

1
40x

PlayStation 5
a 555 dalších
cen!

Kup soutežní tycinku.
Zadej kód z vnitrní strany obalu na:
soutez.kitkat.cz
Ihned vidíš, zda vyhráváš.

Kup soutěžní tyčinku.

2

www
Zadej kód z vnitřní strany
obalu na: soutez.kitkat.cz

3

Soutež probíhá od 1.9. do 20.12.2021. Zapoj se na www.soutez.kitkat.cz

Ihned vidíš, zda vyhráváš.

“PlayStation Family Mark” “PlayStation” “PlayStation Shapes logo” “PS5” “PS5 Logo” “DualSense” a „ASTRO BOT“ jsou ochranné známky nebo ochranné známky Sony Interactive Entertainment Inc.

“PlayStation Family Mark” “PlayStation”
Soutež
probíhá
odlogo”
1.9.“PS5”
do 20.12.2021.
Soutež probíhá
“PlayStation
Shapes
“PS5
od 1.9. do 20.12.2021.
Logo”
“DualSense”
a „ASTRO BOT“ jsou
Zapoj
se na www.soutez.kitkat.cz
Zapoj se na
ochranné známky nebo ochranné známky
“PlayStation Family Mark”, “PlayStation”, “PlayStation Shapes logo” “PS5”, “PS5 Logo” “DualSense”
Sony
Interactive
Inc. Entertainment Inc. www.soutez.kitkat.cz
a „ASTRO BOT“ jsou
ochranné
známky neboEntertainment
ochranné známky Sony Interactive

inzerce

VIÑEDOS DE CHILE
Birdman
CO2 neutr ální vína
Naleznete ve vybr aných
prodejnách Albert

www.adveal.cz

www.cantiwine.com

inzerce

AMBASSADOR
OBLASTI PAYS D’OC

*IWSR drinks market analysis, 2020

PAYS D’OC

Brzy v novém!

Naleznete ve vybraných prodejnách Albert.

NAŠE VINAŘSTVÍ ZÍSKALO CERTIFIKACI TERRA VITIS

TŘI HLAVNÍ PILÍŘE TERRA VITIS :

= NÁŠ ZÁVAZEK PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST DALŠÍCH GENERACÍ.

• LIDÉ - respekt ke spotřebitelům,
ochrana zdraví zaměstnanců a jejich
vzdělávání

Terra Vitis je ekologická certifikace přítomná ve všech francouzských vinařských oblastech a uznávaná
francouzským ministerstvem zemědělství. Pro její získání se vinaři zavazují dodržovat zásady Terra Vitis,
které jsou pravidelně kontrolovány.

Je to příslib udržitelnosti – respekt k přírodě, lidem a vínu.
Pojďte s námi vstříc lepším zítřkům!

• ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a jeho ochrana
– alternativní metody, biodiverzita
vinic, efektivní hospodaření s vodou
€

• STABILITA ekonomiky vinařů
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NOVINKA
O chutnejt e neob j evené

A R A BI KA NYI KA
PRO NESPRESSO ® * K ÁVOVARY

MISTROVSTVÍ CHUTI

*Ochranná známka třetí osoby, není ve spojení s JACOBS DOUWE EGBERTS.

N�ě�e � hř��é dá�y

K dostání ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

VYZKOUŠEJTE NOVINKU
BOŽKOV REPUBLICA HONEY
Karibské nasládlé rumy, z nichž některé
zrály až 8 let, pro které jsou typické
tóny vanilky, sušeného ovoce a oříšků,
dodávají společně s včelím medem
poctivému rumovému likéru Honey
zlatavě hnědou barvu, příjemnou vůni
a nezapomenutelnou chuť.
Vychutnat si ho můžete samotný při
pokojové teplotě s kostkou ledu.
BOzKOV.CZ
PIJSROZUMEM.CZ

Božkov Republica Honey k dostání ve vybraných prodejnách.

Jedinečná kombinace
směsi bylin a koření, jejímž
základem jsou sladká
meduňka, svěží máta,
voňavá skořice a osvěžující
citronová kůra.

boZkov.cz
pijsrozumem.cz

Božkov Bylinný likér k dostání ve vybraných prodejnách.
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H BARV

BEZ

ÝC

NZERV

KO

NT
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A

kcal na
láhev

ĚL

Viper Hard Seltzer,
svěží alkosoda se 4 % alkoholu,
kapkou limetky nebo brusinky.
Bez konzervantů,
umělých barviv
a s 96kcal na balení.
*Hard Seltzer = ostatní alkoholický nápoj
*balení = lahev / plech 0,33l

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

-

Beﬆ  Chile

W W W . V I N I C O L A . C Z
nalez net e ve v ybra n ýc h prode j n á c h A l be rt

Přívlastková vína
ze všech čtyř moravských
vinařských podoblastí.

www.vinarstvibreclav.cz

naleznete ve vybraných prodejnách Albert

Dárkové sady pro potěšení

K dostání na vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.
Nabídka platí do vyprodání zásob.
inzerce

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

NYNÍ ZA
AKČNÍ CENY
v hypermarketech
Albert

ZÍSKEJTE

150 Kč
ZPĚT

při nákupu nad 499 Kč

www.mujsvet-pg.cz
Akce platí na vybrané produkty v hypermarketech Albert od 3. 11. do 2. 12. 2021.

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

inzerce
Albert_2021_AMag_Gillette+HS_217x122,5.indd 1

06.10.2021 10:43

100%

POVRCHOVÁ VRSTVA ZE
HYPOALERGENNÍ BAVLNY*

NYNÍ ZA
AKČNÍ CENY
v hypermarketech
Albert

ZÍSKEJTE

150 Kč
ZPĚT

při nákupu nad 499 Kč

www.mujsvet-pg.cz
Akce platí na vybrané produkty v hypermarketech od 3. 11. do 2. 12. 2021.
*POVRCHOVÁ VRSTVA ZE 100% HYPOALERGENNÍ BAVLNY

inzerce
Albert_2021_AMag_FemCare_217x122,5.indd 1

Bellinda pro Vaše
každodenní pohodlí
#BellindaForYou

14.10.2021 11:02

Sladká

Poklad Aztéků
Nebojte se v kuchyni trochu experimentovat a objevit
aztécký poklad v podobě těch nejčokoládovějších
pokrmů s typickým aztéckým kořením, které je na
podzim krásně hřejivé.

Čokoláda
To je ten pravý aztécký poklad.
Název čokolády dokonce
pochází přímo od Aztéků
a jejich slova xocolātl. Kakaové
boby Aztékové využívali nejdřív
při přípravě kakaových placek
a kakaového nápoje. Nejčastěji
ji dochucovali vanilkou a prý
ji pili ze zlatých pohárů zlatou
lžičkou. Do Evropy se dostala
čokoláda díky španělským
mořeplavcům a dnes je
pochoutkou na celém světě.

Namíchejte si svou

SMĚS AZTÉCKÉHO KOŘENÍ

Chilli

Představujeme oblíbené druhy koření Aztéků.
Jejich smícháním vytvoříte speciální kořenicí
směs, která se hodí do každého z následujících
receptů. Poměr si můžete upravit dle vaší chuti
a toho, co máte rádi.

PAPRIČKY

Badyán

Pepř

4 BAREV

Skořice
Anýz
70

Fotografie: Lucie Čermáková / Foodstyling/text: Adéla Říhová

Kajenský pepř

CHURROS [ČTI ČUROS]

s kořeněnou čokoládou
4

porce

35
min

VEGET

SUROVINY:
125 ml vody
125 ml mléka
120 g másla
sůl
250 g hladké mouky
4 vejce
600 ml řepkového oleje
140 g cukru krupice
1 lžička mleté skořice
100 g čokolády Albert Excellent
(70 %)
1 lžíce slunečnicového oleje
½ lžičky chilli vloček

Trochu aztécké směsi koření
vsypte do skořicového cukru.

POSTUP:
1. V hrnci smíchejte vodu, mléko, máslo
a ¼ lžičky soli. Vše přiveďte k varu
a sundejte z plotny.
2. Ke směsi vsypte mouku a rychle
metličkou zamíchejte, až se vše spojí.
Hrnec vraťte nad plamen a za stálého
dynamického míchání restujte 2 minuty.
Na dně hrnce vznikne tenká bílá vrstva
těsta.
3. Těsto přendejte do kuchyňského robotu
a míchejte na střední rychlost protínací
metlou. Po 2 minutách přidejte po
jednom vejce. Každé vejce nechte dobře
zapracovat do těsta, teprve potom
přidejte další, až vznikne hladké lesklé
těsto.
4. Těsto přendejte do cukrářského pytlíku
se zdobicí špičkou.
5. Do hrnce vlijte olej a rozpalte ho na
fritovací teplotu. Připravte si nůžky.
Do rozpáleného oleje pomocí pytlíku
vytlačujte churros dlouhé asi 10 cm.
Těsto na konci vždy odstřihněte nůžkami.

Fritujte dozlatova 1–2 minuty. Mezitím
smíchejte v misce cukr a mletou skořici.
6. Usmažené churros rovnou přendejte do
misky s cukrem a dobře obalte. Pak je
přendejte na tác s papírovými ubrousky,
aby se vsákl přebytečný olej.
7. Čokoládu nalámejte na kousky, vsypte
do misky a rozehřejte nad vodní lázní.
Nakonec vmíchejte olej a chilli.
8. Ještě horké churros servírujte
s čokoládovou omáčkou.

JAK NA TO?
Podívejte se na videorecept:

albert.cz/videorecepty
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Nakonec dochut'te špetkou
vlastní směsi aztéckého koření.

HŘEJIVÉ
KAKAO

s kořením
4

porce

72

10
min

VEGET

SUROVINY:
900 ml plnotučného mléka
100 ml smetany ke šlehání (30 %)
1 lžíce holandského kakaa
sůl
¼ lžičky pepře
¼ lžičky mletého zázvoru
½ lžičky kardamomu
10 anýzových semínek
50 g hořké čokolády Albert Excellent
(70 %)
2 lžíce medu

POSTUP:
1. Mléko, smetanu, kakao,
špetku soli, pepř, zázvor,
kardamom a anýzová
semínka dejte do hrnce.
Za stálého míchání
metličkou přiveďte k varu.
2. Odstavte z plotny a přidejte
nalámanou čokoládu
a med. Vše promixujte
ponorným mixérem
a servírujte.

Pro pravou aztéckou snídani
přidejte do mléka trochu
kořeněné směsi.

Mléčná

ČOKOLÁDOVÁ RÝŽE
4

porce

40
min

+30

min
odležení

VEGET

SUROVINY:
400 ml vody
200 g rýže typu arborio
2 lžičky mleté skořice
300 ml mléka
80 g třtinového cukru
40 g holandského kakaa
½ lžičky kajenského pepře
1 lžička vanilkového extraktu
4 hvězdičky badyánu

POSTUP:
1. Do hrnce vlijte vodu, vsypte rýži, skořici
a přiveďte k varu. Plamen stáhněte na
minimum a hrnec přiklopte poklicí.
Duste 20 minut, až se všechna tekutina
vyvaří.
2. V misce metličkou smíchejte mléko,
cukr, kakao, pepř, vanilku a vlijte do

předvařené rýže. Zvyšte plamen a za
stálého míchání vařte do zhoustnutí asi
10 minut.
3. Povařenou rýži přendejte do mísy
a zabalte pod potravinářskou fólii, aby
neoschla. Nechte 30 minut odležet.
4. Rozdělte rýži do misek a ozdobte
hvězdičkou badyánu.
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Sladké

NACHOS
4

porce

15

min

VEGET

SUROVINY:
80 g karamelového
kondenzovaného mléka
1 lžíce vody
4 pšeničné tortilly
80 g arašídů
80 g hořké čokolády Albert
Excellent (70 %)
40 ml plnotučného mléka
100 ml smetany ke šlehání (30 %)
100 g zakysané smetany
40 g bílé čokolády

74

3. N
 ad vodní lázeň dejte mísu
POSTUP:
s nalámanou čokoládou, nechte
1. Z
 karamelového kondenzovaného
rozpustit a smíchejte s mlékem
mléka zahřejte 40 g v mikrovlnné
a zbylým kondenzovaným
troubě nebo ve vodní lázni, přidejte
karamelem. Polovinu nakrájených
1 lžíci vody a dobře promíchejte.
tortill přendejte na talíř a pokapejte
Vzniklou směsí potřete tortilly
čokoládovou směsí.
z obou stran a přendejte je na
4. D
 o misky vlijte smetanu ke šlehání,
plech. Pečte 10 minut v troubě
zakysanou smetanu a vyšlehejte
předehřáté na 180 °C.
ručním šlehačem. Polovinu krému
2. P
 o vyndání z trouby všechny placky
dejte na připravené nachos.
nakrájejte na 8 dílů a posypte
Poklaďte druhou vrstvu nachos,
nasekanými arašídy.
opět pokapejte čokoládovou směsí
a ozdobte zbytkem krému.
5. B
 ílou čokoládu nasekejte na malé
kousky a posypte jí nachos těsně
před servírováním.

Nebojte se polevu z tmavé čokolády
okořenit trochou vlastní aztécké
kořenicí směsi.

Namísto kajenského pepře můžete
lanýže dozdobit i vlastní aztéckou
kořenicí směsí.

AZTÉCKÉ
LANÝŽE
35

40

+60

VEGET

kusů

min
odležení

min

SUROVINY:
200 ml smetany ke šlehání
(30 %)
1 pomeranč
1 lžička mleté skořice
½ lžičky pepře
¼ lžičky kajenského pepře
300 g hořké čokolády
Albert Excellent (70 %)
sůl
40 g másla
80 g holandského kakaa

hladký lesklý krém. Pak přidejte
POSTUP:
špetku soli a vmíchejte na kostičky
1. Do hrnce vlijte smetanu, vsypte
nakrájené máslo. Směs nalijte do
nastrouhanou kůru z dobře
misky, přikryjte potravinářskou
omytého pomeranče, skořici, pepř
fólií tak, aby se dotýkala hladiny
a kajenský pepř. Takto ochucenou
čokolády, aby nevznikl škraloup.
smetanu přiveďte k varu. Pak
Dejte na hodinu do lednice.
stáhněte z plotny a nechte 30 minut
4. Do misky prosejte kakao a dejte
louhovat.
stranou. Vyndejte mísu s čokoládou
2. Čokoládu nalámejte na kousky,
z lednice, naberte lžičku a postupně
dejte do misky nad vodní lázeň
po jedné vyválejte do kuličky. Ty
a pomalu rozpusťte.
ihned obalte v připraveném kakau.
3. Po vylouhování smetanu přelijte
5. Takto připravené lanýže můžete
přes síto do čistého hrnce a znovu
přendat do krabičky. Uzavřete ji tak,
přiveďte k varu. Následně ji po
aby uvnitř bylo co nejméně místa
třetinách stěrkou vmíchejte do
na vzduch. V lednici vám vydrží až
rozpuštěné čokolády. Míchejte
týden.
důkladně, aby se vše spojilo na
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