
svatomartinská
HUSA 

+ zelí, knedlík i lokše
krok za krokem

3× 

jablka, hrušky, ořechy
Nejlepší
podzimní 

dezerty

Sezona ananasu
zkuste exotiku
na podzim
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Připravte se! Hrajeme! 
Vyhrajte jednu z 52 poukázek na nákup v hodnotě 5 000 Kč a více než 50 tisíc dalších 
cen. Stačí nakupovat potraviny značek kvality, vystřihovat loga, nalepovat a posílat. 
Soutěžit můžete sami nebo v týmu a zvýšit tak šance na výhru!

Herní karty ke stažení
a více na akademiekvality.cz 
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V Albertu věříme, že stojí za to jíst lépe 
Lépe pro vás, pro vaše zdraví, lépe pro přírodu i pro naše 
farmáře. Přidejte se k nám a vychutnejte si s každým 
soustem i lepší pocit. Lepší jídlo je lepší pro všechny.
Jak se můžete přidat, poznáte v magazínu snadno díky 
tomuto označení.

i v listopadu přinášíme váš oblíbený Albert magazín 
nabitý inspirací pro chvíle všední i sváteční a máme pro 
vás návod, jak právě listopad letos pojmout jako měsíc 
přípravy beze spěchu na dobu vánoční. A začít můžete 
už u svátku svatého Martina. Přivítání nového vína spolu  
s vypečenou husou jsme vzali tentokrát skutečně 
poctivě a kromě tří různých inspirativních receptů 
zde naleznete také podrobné postupy na přípravu 
bramborových knedlíků a dušeného zelí nebo tipy, 
jak zužitkovat z husy každý kousek. A když pečínku 
na svatého Martina vyzkoušíte, na vánoční štěpánský 
oběd už ji zopakujete jako profík. Abyste chladný 
listopad prožili v pohodě a zdraví a do vánoční doby 
pak vykročili plni energie, nesmí chybět dávka rychlých 
inspirací pro posílení imunity, kde jsou skvělými 
parťáky ořechy, celer, šťavnaté grepy, houby nebo 
česnek z Albertovy tržnice. Tradiční smetanová svíčková 
omáčka, knedlíčková polévka nebo krupicová kaše na 
vás čekají v rubrice s nápaditou českou chutí, která 
vnese pocit spokojenosti a radosti, jaký si pamatujete 
z babiččiny kuchyně. A abychom do doby předvánoční 
vykročili naladěni, přinášíme vám inspirativní příběhy 
dobrých skutků, jejichž pokračování vás čeká i ve 
vánočním čísle.

Záleží nám na tom, abyste jedli i žili lépe.

Naši milí zákazníci 
a čtenáři,

Váš Albert
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NOVINKY V REGÁLU

Přemýšlíte, čím děti potěšíte na 
Mikuláše? Nebo máte jen na něco 
chuť? V Albertu nyní najdete pestrou 
nabídku dražovaných oříšků a ovoce, 
která potěší každý mlsný jazýček. 
Dáváte přednost mléčné čokoládě? 
Zkuste například křupavé mandle 
v mléčné čokoládě se skořicí nebo 
rozinky v mléčné čokoládě. Pokud 
upřednostňujete bílou čokoládu, jistě 
vás potěší mandle v bílé čokoládě 
obalené kokosem nebo arašídy  
v bílé čokoládě se slaným karamelem. 
Nezapomněli jsme ani na příznivce 
hořké čokolády – kešu či mandle  
v hořké čokoládě nesmí chybět.

Ideální na vánoční stůl 
DRAŽOVANÉ OŘÍŠKY  
A OVOCE PLNÉ CHUTI

Co vše se právě děje
VE VAŠEM ALBERTU

Podzim je v plném proudu a listopad je měsíc, kdy už i předvánoční čas 
klepe na dveře. V Albertu se to hemží novinkami, které vás mile překvapí. 
Sváteční sortiment oříšků a ovoce v čokoládě nebo uzeniny, u kterých se 
můžete spolehnout na kvalitu. Albert také pomáhá a jak dopadl letos projekt 
Bertíků? To a mnohem víc se dozvíte v pravidelných Zprávách z Albertu.
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Sweet Delight
Mandle

v hořké čokoládě  

Sweet Delight
Rozinky

v mléčné čokoládě

Sweet Delight
Kokos

v mléčné čokoládě

Sweet Delight
Mandle

v mléčné čokoládě  
a skořici

Sweet Delight
Kešu

v hořké čokoládě

Sweet Delight
Arašídy

v bílé čokoládě se  
slaným karamelem

Zprávy 
Z ALBERTU



Albertovo uzenářství  
Premium 
Plátky
Bacon

Albertovo uzenářství  
Premium  

Hovězí šunka z kýty
S pepřem

Albertovo uzenářství  
Premium 
Kostičky
Bacon

Albertovo uzenářství 
Krůtí šunka

Nejvyšší jakosti

Albertovo uzenářství 
Vepřová šunka
Nejvyšší jakosti

LEPŠÍ PRO PŘÍRODU

V Albertu pro vás testujeme 
PĚSTOVÁNÍ ČERSTVÝCH BYLINEK 
PŘÍMO V PRODEJNĚ

NOVINKY Z REGÁLU

Kvalitně a zdravěji 
SKVĚLÉ UZENINY S PŘIDANÝMI 
VITAMINY A MINIMEM SOLI

Věděli jste, že i v uzeninách lze zvolit zdravější 
variantu? Albert nyní přináší dvě nové šunky 
nejvyšší jakosti s vysokým obsahem bílkovin  
a s nižším obsahem soli. Šunky byly navíc 
obohaceny o vitaminy B1, B2, B3, B5 a B6, 
které přispívají k normálnímu energetickému 
metabolismu. Záleží jen na vás, zda dáte přednost 
šunce krůtí nebo vepřové.

NOVINKY V REGÁLU

Stojí za to vyzkoušet 
ALBERTOVO UZENÁŘSTVÍ  
JE PLNÉ NOVINEK

Ochutnejte výtečné uzeniny z Albertova uzenářství, které nyní 
představuje řadu novinek! Máte rádi k snídani ham and eggs? 
Potom určitě vyzkoušejte delikátní plátky bacon. Hovězí šunka 
z kýty s pepřem je ideální základ snídaně či svačiny a kostičky 
slaniny v praktickém dvojbalení využijete pro přípravu chutného 
oběda, třeba známých těstovin carbonara.

Hydroponie je pojmem budoucnosti. Díky ní rostliny rostou bez půdy, 
pouze z organického roztoku. V Česku se stane hypermarket Albert 
prvním maloobchodním řetězcem, který bude pěstování bylinek 
pomocí hydroponie testovat přímo v prodejně. Ve spolupráci s českým 
start-upem GreeenTech se testovací provoz spustil letos v září a díky 
této inovaci se zákazníkům dostanou suroviny lokální a zdravější bez 
uhlíkové stopy a bez pesticidů. Pokud vás zajímá více, zastavte se 
v našem hypermarketu na pražském Chodově, kde test právě probíhá!
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NADAČNÍ FOND ALBERT POMÁHÁ

ALBERT POMÁHÁ 

Bertíci letos splnili 
VELKÉ VLAKOVÉ PŘÁNÍ

Udělejme společně 
ještě více dobrých skutků

Díky Nadačnímu fondu Albert prožil svůj den snů v Muzeu 
Českých drah v Lužné u Rakovníka jedenáctiletý Láďa, který je 
už od dětství milovníkem železnice a svůj volný čas rád tráví 
v nízkoprahovém centru při Charitě v Mostě. 

V muzeu Láďu přivítal zkušený strojvůdce a společně se vrhli 
k jednotlivým exponátům. Došlo také ke svezení motorovým 
vlakem přezdívaným Hurvínek. 

Program Bertík pomáhá už 23 let dává lepší směr tisícům 
dětských příběhů. Každý rok navíc plní sny. „Letos jsme vybrali 
přání, která podporují záliby, talent či profesní směřování kluků 
a holek ze sociálně znevýhodněného prostředí,“ vysvětlila Alena 
Paldusová, programová manažerka Nadačního fondu Albert.

Tradiční Sbírka potravin se letos koná 12. listopadu v rekordním 
počtu prodejen Albert. Ve spolupráci s Českou federací 
potravinových bank se Albert zapojuje s více než 130 prodejnami. 
S vybíráním darovaných potravin od zákazníků pomáhají letos 
na podzim nejen dobrovolníci z místních charit a neziskových 
organizací, ale i dobrovolníci z řad zaměstnanců Albertu. Díky 
nim a vašim darům se každoročně vyberou desítky tun potravin 
a hygienického zboží, které naplní sklady potravinových bank po 
celé republice a pomohou matkám samoživitelkám, seniorům, 
dětem v dětských domovech a všem potřebným. Se svozem 
darovaných potravin, ale i během celého roku pak pomáhá  
i 10 dodávek s chladicí vestavbou, které Albert v posledních 
letech potravinovým bankám daroval.

Novinkou ve vybraných obchodech Albert je i zapojení 
dobrovolníků z dětských domovů. Ti poradí s výběrem produktů 
podle toho, co aktuálně potřebují. A všechny dary pak míří 
přímo jim.

Dělejme v tomto předvánočním období ještě více dobrých 
skutků, i malý dar má smysl. 

Děkujeme! Váš Albert

Každý hlas má smysl 
Děkujeme zákazníkům za hlasování a podporu  
80 dobročinných projektů ve 23. ročníku programu Bertík 
pomáhá. Nadační fond Albert rozdělí i díky vám  
4 000 000 korun na vzdělání i záliby dětí po celém Česku.
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TRŽNICE U ALBERTA:
ZELENINA
5 mrkví
5 petrželí
1 celer
1 cibule
5 stroužků česneku
200 g hlívy ústřičné
200 g žampionů

OVOCE 
3 ½ bio citronu
4 hrušky
3 grepy
1 cm zázvoru 

BYLINKY
1 hrst čerstvé petrželky
1 hrst čerstvého koriandru
6 snítek čerstvého tymiánu
2 snítky čerstvého rozmarýnu
1 hrst čerstvé máty

MLÉČNÉ A CHLAZENÉ 
SUROVINY:
1 skyr
125 g sýra niva
60 g másla
60 g parmazánu

SPÍŽ:
TRVANLIVÉ
200 g pohanky
5 lžic olivového oleje
1 lžička vinného octa
1 lžička hrubozrnné hořčice
9 lžic medu
30 g vlašských ořechů
4 kapky vanilkového extraktu
10 g plátků mandlí
20 g nesolených pistácií
1 lžička kokosového oleje
2 lžíce slunečnicového oleje
1 lžíce červeného vinného octa
100 g kukuřičné polenty NP Bio

OCHUCOVADLA:
sůl
pepř 
2 zeleninové bujóny NP Bio
1 lžička kari
1 špetka chilli
1 lžička kardamomu
1 lžička sušeného zázvoru
½ lžičky muškátového oříšku
1 lžička mleté skořice
2 lžičky sušeného tymiánu

do 45 minut

Rychlé
RECEPTY

Možná se na podzim cítíte unaveně, bez energie  
a každý bacil vás skolí. Je ideální čas podpořit 
imunitu kvalitní domácí snídaní, obědem nebo 

večeří. Kromě toho, že vám následující rychlé recepty 
nezaberou více než 45 minut, zároveň obsahují 

podzimní zeleninu a ovoce, které mají pozitivní vliv 
na naši obranyschopnost. Ať vám chutná.

pro posílení imunity

Foto, text: archiv Albert magazínu, iStock

Nákupní seznam
Z ALBERTU

Rychlé 
RECEPTY
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SUROVINY:
200 g pohanky
2 kostky zeleninového 
bujónu NP Bio
5 mrkví 
5 petrželí 
1 celer 
1 cibule
2 lžíce olivového oleje
sůl, pepř
1 lžička kari
chilli
1 lžička vinného octa
1 lžička hrubozrnné hořčice
1 lžička medu
130 g skyru
1 bio citron
1 hrst čerstvé petrželky
1 hrst čerstvého koriandru

POSTUP:
1. Do hrnce vložte 200 g pohanky a zalijte ji 1 l 

připraveného zeleninového bujónu z kostek. Vařte 
přibližně 15 minut. Pak pohanku sceďte a dejte 
stranou. Oloupejte a omyjte 5 mrkví, 5 petrželí  
a bulvu celeru. Mrkev a petržel podélně rozpulte. 
Celer rozčtvrťte a nakrájejte na plátky široké  
5 mm. Oloupanou cibuli nakrájejte na měsíčky. 
Celer spolu s mrkví a cibulí vyskládejte na plech 
vyložený pečicím papírem. Pokapejte lžící olivového 
oleje, osolte, opepřete, posypte lžičkou kari koření 
a špetkou chilli. Pečte v troubě na 200 °C po dobu 
25 minut do změknutí.

2. Přichystanou petržel nakrájejte na tenké nudličky 
a vložte do misky. Zakápněte lžičkou vinného octa, 
lžící olivového oleje, přidejte lžičku hořčice a lžičku 
medu. Vše dobře zamíchejte a nechte marinovat.

3. Pečenou zeleninu vyndejte z trouby. Dva kousky 
mrkve dejte do mixéru spolu se 130 g skyru. Citron 
omyjte, nastrouhejte kůru z něj a vylisujte šťávu. 
K mrkvi se skyrem vlijte ½ citronové šťávy  
a ½ citronové kůry. Osolte a opepřete. Rozmixujte 
na hladký dip.

4. Petrželku nasekejte najemno. Přidejte k pohance 
se zbylou nastrouhanou kůrou a šťávou z citronu. 
Dobře promíchejte a servírujte na talíře s lístky 
koriandru. Přidejte teplou pečenou zeleninu, 
marinovanou petržel a ozdobte dipem. Co porce, 
to kus zdraví. 

PODZIMNÍ SALÁT 
Z KOŘENOVÉ ZELENINY 
s pohankou 4

porce
45
min

VEGET

1 porce obsahuje: ENERGIE: 414 kcal, 21 % / SACHARIDY: 70 g, 27 % / TUKY: 11 g, 18 % / BÍLKOVINY: 14 g, 20 %

Rychlé 
RECEPTY

11

Celer

Celer je úžasný především svým obsahem 
draslíku, který přispívá k normální činnosti 

nervové soustavy, a jak se říká, „veselá 
mysl půl zdraví“.

JAK NA TO?
Podívejte se na 

videorecept:

www.albert.cz/recepty

http://www.albert.cz/recepty


1 porce obsahuje: ENERGIE: 257 kcal, 13 % / SACHARIDY: 27 g, 10 % / TUKY: 14 g, 22 % / BÍLKOVINY: 8 g, 11 %

Rychlé 
RECEPTY

12

SUROVINY:
4 hrušky
125 g sýra s modrou plísní 
30 g vlašských ořechů
4 snítky tymiánu 
sůl, pepř
4 lžičky medu

POSTUP:
1. Omyjte a rozpulte 4 větší hrušky. 

Vydlabejte jádřince a hrušky naplňte 
125 g rozdrobeného sýra s modrou 
plísní, třeba nivou. 

2. Nasekejte nadrobno 30 g vlašských 
ořechů. 

3. Připravené hrušky posypte ořechy 
a přidejte lístky ze 4 snítek tymiánu. 
Osolte a opepřete.

4. Pečte 20 minut v troubě předehřáté  
na 170 °C. Zakápněte 4 lžičkami medu  
a servírujte. Dobrou chuť.

GRATINOVANÉ 
HRUŠKY
s nivou a ořechy

Vlašské
ořechy

Vlašské ořechy jsou nabité 
vitaminem E, který patří mezi 

antioxidanty. Ty ochraňují buňky 
před oxidačním stresem a právě 

jejich nedostatek může vést 
ke snížení obranyschopnosti 

organismu. 

4
porce

30
min

BEZ
lepku



1 porce obsahuje: ENERGIE: 267 kcal, 13 % / SACHARIDY: 60 g, 23 % / TUKY: 4 g, 6 % / BÍLKOVINY: 4 g, 6 %

SUROVINY:
3 grepy
6 lžic medu
1 citron
4 kapky vanilkového extraktu
1 lžička kardamomu
1 špetka soli

10 g plátků mandlí 
1cm kousek zázvoru
2 snítky čerstvého rozmarýnu
1 lžička sušeného zázvoru
½ lžičky muškátového oříšku
1 lžička mleté skořice
20 g nesolených pistácií

POSTUP:
1. Omyjte důkladně 3 grepy a odkrojte z nich konce. 

Rozpulte je a vyskládejte na plech nebo do zapékací 
misky rozkrojenou částí vzhůru. 

2.  Na vanilkovou příchuť přelijte 2 poloviny grepů po lžíci 
medu, zakapejte 2 lžičkami šťávy z citronu. Poté na grepy 
přidejte po 2 kapkách vanilkového extraktu, posypte  
½ lžičky kardamomu, špetkou soli a nakonec zasypte 
plátky mandlí. 

3.  Na zázvorovou příchuť zasypte 2 poloviny grepů 
najemno nastrouhaným 1 cm zázvoru, zakapejte po lžíci 
medu a posypte lístky ze 2 snítek rozmarýnu. 

4.  Poslední 2 poloviny grepů přelijte opět každou polovinu 
lžící medu, zasypte ½ lžičky sušeného zázvoru,  
¼ lžičky muškátového oříšku, ½ lžičky kardamomu  
a ½ lžičky skořice. Posypte 20 g vyloupanými, nasekanými 
pistáciemi. Pečte vše dohromady 10 minut v troubě 
předehřáté na 200 °C. Užijte si zdravou snídani či svačinu, 
která posílí vaši imunitu.

PEČENÉ GREPY
3× jinak

3
porce

20
min

1 porce obsahuje: ENERGIE: 257 kcal, 13 % / SACHARIDY: 27 g, 10 % / TUKY: 14 g, 22 % / BÍLKOVINY: 8 g, 11 %

BEZ
 laktózy

Rychlé 
RECEPTY

13

Grepy

Grepy obsahují velké množství 
vitaminu C, který přispívá  

k normální funkci imunitního 
systému. Ve 100 g grepu najdeme 

až 64 mg vitaminu C, což odpovídá 
64 % doporučené denní dávky. 

JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept:

www.albert.cz/recepty

http://www.albert.cz/recepty


Hlíva
ústřičná

Hlíva ústřičná obsahuje betaglukany, které 
mohou příznivě ovlivnit imunitní systém. Pokud ji 

nahradíte lesními houbami, získáte zase  
vitamin D, kterému jsou také připisovány účinky 

na imunitní systém.

Rychlé 
RECEPTY

14

SUROVINY:
60 g másla
2 lžíce 
slunečnicového 
oleje
200 g hlívy 
ústřičné
200 g žampionů
3 stroužky 
česneku
sůl, pepř
2 lžičky sušeného 

tymiánu
1 lžíce červeného 
vinného octa
100 g kukuřičné 
polenty NP Bio
60 g parmazánu
2 snítky čerstvého 
tymiánu

POSTUP:
1. V pánvi rozpusťte 20 g másla s olejem. 

Vsypte očištěných a pokrájených 
200 g hlívy ústřičné a 200 g žampionů, 
rozmělněné 3 stroužky česneku, 
osolte, opepřete a okořeňte 2 lžičkami 
tymiánu. Houby restujte dozlatova 
asi 8 minut. Pokud by směs byla příliš 
suchá, přidejte ještě trochu másla. 
Nakonec vlijte 2 lžíce vinného octa, 
promíchejte a ještě 1 minutu opékejte.

2.  Během restování hub v druhé, hlubší 
pánvi přiveďte k mírnému varu 1 l 
vody s ½ lžičky soli. Za stálého míchání 
metličkou pomalu zašlehávejte 
100 g polenty tak, aby se nevytvořily 

hrudky. Vařte 7 minut, občas 
promíchejte. Stáhněte plamen na 
minimum, vmíchejte 40 g másla s 30 g 
nastrouhaného parmazánu a míchejte 
do rozpuštění.

3.  Polentovou kaši rozlijte do talířů, navrch 
naneste houbovou směs a přelijte 
vypečenou šťávou. Posypte zbylými 30 g 
parmazánu, případně ozdobte čerstvým 
tymiánem. Užijte si podzim na talíři. 

4
porce

20
min

VEGETPOLENTOVÁ KAŠE
s restovanými houbami

1 porce obsahuje: ENERGIE: 336 kcal, 17 % / SACHARIDY: 23 g, 9 % / TUKY: 23 g, 37 % / BÍLKOVINY: 11 g, 16 %



JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept:

www.albert.cz/recepty

Rychlé 
RECEPTY

15

Tip pro zdraví:
Při začínající viróze 
pomůže i nadrobno 

pokrájená cibule. Nejvíc 
účinků má v syrovém 
stavu, proto ji do čaje 

vmíchejte až spolu  
s medem.

ČESNEKOVÝ ČAJ
proti bacilům

SUROVINY:
2 stroužky česneku
2 citrony
1 lžička kokosového oleje
1 hrst čerstvé máty
2 lžíce medu

POSTUP:
1. Oloupejte a rozkrojte na čtvrtiny  

2 stroužky česneku. Omyjte důkladně  
1 citron a nakrájejte ho na kolečka. 
Spolu s česnekem vsypte do konvice  
a přelijte 1 l vroucí vody.

2.  Vymačkejte druhý citron a šťávu z něj 
přilijte do nápoje.

3.  Promíchejte se lžičkou kokosového oleje 
a hrstí lístků máty.

4.  Nechte vychladnout pod 60 °C a oslaďte 
2 lžícemi medu. Vaše ranní porce zdraví.

4
šálky

15
min

VEGET

Česnek

Látka alicin dodává česneku typické 
aroma a jsou u ní prokázány 

antibakteriální účinky. Abyste dosáhli 
ještě lepšího účinku, zkuste česnek 

rozetřít nebo nakrájet na tenké plátky.

1 porce obsahuje: ENERGIE: 48 kcal, 2 % / SACHARIDY: 10 g, 4 % / TUKY: 1 g, 2 % / BÍLKOVINY: 0,5 g, 0,7 %

http://www.albert.cz/recepty


Celý rok se na ni těšíme a najednou je tu, doba předvánoční, doba, kdy 
bychom k sobě navzájem měli být vlídnější, vřelejší a dobrých skutků by 
se mělo objevovat jako hvězd na nebi. A možná právě v těžkých chvílích, 

které jsme nedávno zažili, ať už při ničivém požáru v národním parku České 
Švýcarsko, v přeplněných nemocnicích na covidových odděleních, nebo při 
příchodu statisíců lidí, kteří museli opustit své domovy před hrůzami války, 
září dobré skutky do tmy ještě jasněji. Vybrali jsme proto do listopadového  
a prosincového čísla příběhy lidí, kteří v těchto těžkých chvílích s odvahou 
a odhodláním pomáhali, rozhodli jsme se je odměnit a přinášíme je jako 

inspiraci i pro vás, že dobrých skutků není nikdy dost.

Pozvání k rozhovoru přijal také pan  
NPRAP. JINDŘICH REKTOR, příslušník Hasičského 

záchranného sboru České republiky, služebně zařazený 
jako inspektor – VELITEL DRUŽSTVA na stanici Děčín 

Územního odboru Děčín Hasičského záchranného sboru 
Ústeckého kraje, který se podílel na HAŠENÍ POŽÁRU 

V NÁRODNÍM PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO.

PŘÍSLUŠNÍK HASIČSKÉHO 
ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR

NPRAP. JINDŘICH REKTOR

Dobré 
skutky

16



Pane nadpraporčíku, co je vlastně náplní vaší 
práce? 
 
Jsem velitelem družstva a na stanici Děčín 
slouží celkem 45 hasičů ve třech směnách po 
15 příslušnících. Minimální početní stav v rámci 
jedné směny je 10 hasičů. Což znamená, že když 
se vyjíždí k požáru nebo k jiným událostem  
a pokud jsem v té chvíli velitelem zásahu, tak 
mám řízení akce na starosti. Ale to neznamená, že 
bych se na záchraně nepodílel, bez nadsázky jsem 
stále také výjezdový hasič. My hasiči máme služby 
24 hodin, takže spolu trávíme skutečně každou 
hodinu dne, od vyčištění zubů až po spánek, kdy 
jsme v pohotovosti. Ale když zazvoní poplach, tak 
musíme sjet po tyči, skočit do kalhot, být celkově 
do dvou minut připraveni na výjezd. 

Být hasičem je jedním z povolání, které má 
konání dobrých skutků vlastně ve své náplni 
práce, jak popisujete. Jak funguje váš tým  
a vaše spolupráce při zásahu?  
 
Řekl bych, že hasičská práce je postavená na 
dobré vůli lidí, protože když jsme v minimálním 
počtu a měli bychom se vypořádat třeba 
s požárem v panelovém domě, tak bychom 
nemuseli být schopní to sami zvládnout. Pak se 
tedy opíráme také o jednotky sboru dobrovolných 
hasičů, například jenom v Děčíně máme čtyři 
sbory dobrovolných hasičů, což je celá řada lidí, 
kteří tuto práci dělají bez nároku na odměnu  
a mají k pomoci takový vztah, že i my 
profesionální hasiči někdy zůstaneme v úžasu. 
 
Věřím, že spolupráci hasičů z různých koutů 
České republiky i zahraničí jste naplno využili 
v Českosaském Švýcarsku, kde vypukl požár, 
který zasáhl 1 060 hektarů porostů a který byl 
zřejmě nejničivějším požárem, jaký za svou 
dvacetiletou kariéru pamatujete. Jak celá 
záchranná akce probíhala a objevily se zde 
dobré skutky? 
 
Byla to obrovská akce hasičů z celé České 
republiky i zahraničí, ať už profesionálních, nebo 
dobrovolných hasičů, a někteří byli na místě 
požáru téměř pořád, od začátku až do konce. 
Myslím, že takto obrovský požár alespoň z naší 
jednotky nikdo nezažil. A ukázala se zde úžasná 
vlna solidarity lidí. My profesionální i dobrovolní 

hasiči společně spolupracujme běžně, na to jsme 
zvyklí, ale sjeli se další dobrovolníci, někteří 
majitelé hospod a restaurací pro nás začali vařit, 
i když sami přišli o příjem a hlavní turistickou 
sezonu. Pro mě skutečně to byl pocit obrovské 
lidské solidarity. 
 
Tento požár byl skutečně mimořádná záchranná 
akce v české historii, jak je pro vás náročné 
pomáhat druhým lidem každý den, jak se 
vlastně se stresem a často krizovými situacemi 
vyrovnáváte, kde berete energii? 
 
Já myslím, že většina hasičů jsou srdcaři. A často 
si v těžkých situacích pomáháme humorem, 
když v hloubi třeba víme, že jde o vážnou věc, ale 
kdybychom to nezlehčili, tak se to v nás ukládá  
a to myslím není dobře. Humor je vlastně cesta, 
jak se z toho nezbláznit. A pro mě osobně je určitě 
velikou podporou rodina, já jsem svoji manželku 
potkal, když mi bylo 16 let, a jsme společně šťastní 
dodnes. Když mě něco trápí, vím, že se mohu 
svěřit. 
 
Blíží se doba Vánoc, doba dobrých skutků. 
Vy hasiči jste jednou z profesí, které mají 
pohotovost také na Štědrý večer. Jak svátky 
slavíte na stanici, pokud na vás vyjde služba? 
 
Snažím se, aby i ta jinak běžná služba byla v ten 
den nebo večer alespoň trošku slavnostní. Běžně 
máme v jídelně stoly zvlášť rozmístěné od sebe, 
tedy je spojíme, připraví se tabule, někdo přinese 
ubrusy, hezké skleničky, koupí se nealkoholické 
šampaňské, máme kuchyň, tak si uvaříme. I pro 
nás jsou Vánoce naštěstí klidnějším obdobím, vše 
se tak nějak zpomalí. 

A jaký je váš oblíbený vánoční recept?  
 
Já mám rád klasiku, smaženého kapra 
s bramborovým salátem, vánoční cukroví, jako 
pracny nebo vosí hnízda. 
 
A poslední otázka, co byste do doby vánoční  
i nového roku popřál našim čtenářům? 
 
Přeji jim, aby sváteční čas trávili s lidmi, které mají 
rádi, a oni mají rádi je. Aby se nenechali otrávit 
současnou situací, která na nás všechny doléhá,  
a v neposlední řadě, aby nás hasiče nemuseli volat 
ke štědrovečerní večeři.

Fotografie: Antonín The Anh Nguyen, Lucie Čermáková  /  Foodstyling: Adéla Říhová  /  Text: Kateřina Krásná, Naďa Fidrmucová 17



Česká republika tento rok zažila náhlý příchod 
statisíců uprchlíků, kteří opustili své domovy před 
válkou na Ukrajině. Co bylo impulsem pro vás,  
p. Teslyčko, zapojit se do pomoci těmto lidem  
a stát se dobrovolnicí Integračního centra Praha? 
 
Pro mě osobně to byla jednoznačně možnost 
pomáhat a podpořit své spoluobčany z Ukrajiny  
a taky možnost zmírnit bolest. Především bolest  
za život nevinných dětí, za nás, zdálo se, tak  
chytrou civilizaci, která stále nedokáže žít  
v míru. 

Do Albert magazínu přijala pozvání také sympatická  
p. ROKSOLANA TESLYČKO, která působí jako dobrovolnice 
v Integračním centru Praha, poskytujícím poradenství, 

informační servis, kurzy českého jazyka a ASISTENCI 
CIZINCŮM, nyní především těm ZASAŽENÝM OZBROJENÝM 

KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ. Právě Integrační centrum Praha 
od počátku uprchlické krize zajišťuje služby tlumočníků  

v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině  
v hlavním městě Praze.

DOBROVOLNICE 
INTEGRAČNÍHO 
CENTRA PRAHA

ROKSOLANA TESLYČKO

Dobré 
skutky
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V březnu bylo otevřeno Krajské 
asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU)  
v Kongresovém centru a nespočet dobrovolníků 
zde pomáhal lidem najít přechodné domovy, 
zajistit jídlo, oblečení a další nezbytné věci pro 
běžný život. Jak jste pomáhala vy?  
 
Jako většina dobrovolníků jsem pomáhala 
se vším, s čím jsem v tu chvíli mohla 
pomoci. Nejvíce s tlumočením, protože jsem 
tlumočnice, a koordinaci tlumočníků jsem měla 
zároveň na starosti. My, tým koordinátorů 
z Integračního centra Praha, jsme byli v roli 
„mostu“, který spojoval uprchlíky s úředníky 
a úředníky s tlumočníky. Naše koordinace 
vždy začínala vstupním školením tlumočníků, 
pokračovala rozdělováním dobrovolníků 
na střediska a plánováním dalších směn. 
Samozřejmě nechyběla ani podpora 
psychohygieny. Byla to koordinace „teď a tady“. 
 
To muselo být skutečně náročné. Vy stále 
v KACPU působíte, jaké je to pomáhat druhým 
lidem každý den, jste unavená, nebo naopak 
odcházíte domů nabitá dobrým pocitem? 
 
Působím stále v roli dobrovolnice a myslím si, že 
díky Integračnímu centru Praha zůstanu v této 
roli dlouhodobě. Pocit, že můžete pomoci těm, 
kteří vaši pomoc potřebují, ať už je to dobré slovo, 
nebo váš čas, nebo finanční podpora, mně osobně 
pomohl nepozapomenout na vděčnost za všechny 
a vše, co kolem sebe mám. Nechci žít jen svým 
vlastním pohodlíčkem a myslím si, že pomáhat 
může každý. Takže odpověď je, že jednoznačně 
odcházím pak nabitá dobrým pocitem. 
 
Válka na Ukrajině a situace v České republice 
také zvedly velkou vlnu solidarity. Jaká to pro 
vás byla zkušenost, byla to atmosféra dobrých 
skutků a vzájemné pomoci mezi běžnými lidmi, 
dobrovolníky, lidmi, kteří se rozhodli druhým 
poskytnout třeba část vlastního bytu? 
 
Především chci poděkovat všem Čechům za jejich 
podporu a jejich pomoc ukrajinskému národu, 
za obrovskou solidaritu, kterou projevila Česká 
republika. Z hlediska dobrých skutků jsem 
poznala mnoho úžasných lidí, kteří mají velké 
srdce a kteří svými skutky dokázali, jak je důležité 
zůstat žít v demokratickém státě, jak je důležité 
nezapomínat na lidské hodnoty a navzájem se 
podporovat. Poznala jsem, jak velké srdce mají 
Češi, i když jste geograficky malá země. 

Pamatujete si na nějaký silný příběh z té doby, 
který vás ovlivnil? 
 
Nejsilnější byly ty, které se týkaly dětí, děti hrající 
si v dětském koutku, čekající na ubytování, už  
s úsměvem na obličeji, ale s vystrašenýma očkama, 
měly už jen babičku nebo matku, protože otec 
nebo rodiče byli mrtví. A nikdy nezapomenu na 
těžký příběh jedné paní, co přijela s vnukem. Jeho 
maminka byla zastřelena, jeho otec bojoval za 
svobodu, a jak říkáme, bída nechodí sama a tento 
malý chlapec byl invalidní. 

Právě vy jste byla vybrána Integračním centrem 
jako dobrovolnice, která i v této nelehké době 
neztrácela naději a obětavě se věnovala všem, 
kteří pomoc potřebovali. Máte nějaký tip, jak na 
to, pomáhat každý den? Kde berete energii?  
 
Nyní už každý den nepomáhám v KACPU, protože 
i příliv nových uprchlíků je výrazně nižší, ale mou 
radou je, že pomáhat může každý. Určitě můžeme 
pomoci i známým kolem sebe, kteří třeba čelí 
smutku, a váš čas nebo rada to může změnit. 
Každopádně abychom mohli pomáhat potřebným, 
nesmíme zapomínat sami na sebe, protože štěstí 
začíná uvnitř nás. 
 
Blíží se doba Vánoc, doba dobrých skutků. Jak se 
slaví tradičně Vánoce na Ukrajině? 
 
Vánoce slavíme 7. ledna podle juliánského 
kalendáře. Ale 6. ledna se schází rodina na svatou 
večeři u stolu, je to jedna z prvních vánočních 
tradic. Večeřet začínáme, když na nebi vyjde 
první hvězda, která oznamuje narození Ježíše 
Krista. Na stole by mělo být dvanáct bezmasých 
jídel, která symbolizují počet apoštolů. Tradičním 
vánočním pokrmem je kuťa, kterou podle receptu 
můžete i ochutnat. Sedmého ledna začne oslava 
Vánoc. V tento den stejně jako za dávných dob 
navštěvujeme své příbuzné a přátele, staví se 
betlémy a zpívají koledy. 
 
Tak to jste nás krásně vánočně naladila, 
děkujeme za rozhovor a poslední otázka, co byste 
do doby vánoční i nového roku popřála našim 
čtenářům? 
 
Jak se zpívá v jedné ukrajinské koledě: „Přejeme 
vám štěstí a zdraví i mnoho let, abyste se dočkali 
od dnešního dne příštího roku a mnoha dalších 
let.“ A přeji příjemné prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví, lásky a mír.
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POSTUP:
1.  Rozmixujte nebo namelte 150 g ztvrdlých 

perníčků, 50 g piškotů a 50 g lískových 
ořechů. Přidejte 100 g změklého másla,  
50 g cukru moučky, 20 g kakaa, 2 lžíce rumu, 
2 lžíce mléka a nejlépe rukama zpracujte do 
hladkého těsta. V případě potřeby, pokud by 
se těsto drolilo, přidejte trochu mléka.

2.  Na náplň utřete v misce 50 g změklého másla, 
100 g cukru moučky a 2 lžíce vaječného likéru. 

3.  Promíchejte zbylých 20 g moučkového 
cukru a 2 lžičky perníkového koření a směsí 
vysypte formičky na vosí hnízda. Naplňte je 
připraveným těstem, ve středu vymáčkněte 
důlek a naplňte směsí z vaječného likéru. 
Nyní přiklopte zbylými 200 g piškotů.

4.  Nechte alespoň 2 dny rozležet v chladničce, 
aby piškoty změkly. Skladujte v chladničce  
a před podáváním nechte chvilku povolit při 
pokojové teplotě. Vánoce mohou začít.

SUROVINY:
150 g zbylých nebo ztvrdlých perníčků
250 g piškotů
50 g lískových ořechů
150 g másla
170 g cukru moučky
20 g kakaa
2 lžíce rumu
2 lžíce plnotučného mléka
2 lžíce vaječného likéru
2 lžičky perníkového koření

PERNÍKOVÁ 
VÁNOČNÍ 
VOSÍ HNÍZDA

Pan nadpraporčík Rektor si zvolil jako 
svůj oblíbený vánoční recept vosí hnízda 
či včelí úly, které patří k nejoblíbenějším 
druhům nepečeného vánočního cukroví, 
a můžete je navíc připravit na poslední 

chvíli před Vánocemi. V redakci jsme 
mu připravili lehkou obměnu s chutí 

perníčků.

20
kusů

45
min

VEGET
+2
dny

rozležení

Dobré 
skutky
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POSTUP:
1.  Důkladně propláchněte pod 

tekoucí vodou 200 g krup. 
Vsypte je do mísy, zalijte 
vodou tak, aby byly kroupy  
2 cm pod okraj hladiny,  
a nechte přes noc namáčet.

2.  V kastrůlku svařte 250 g 
máku, 100 g rozinek  
a 350 ml vody. Přidejte  
100 g medu, 70 g 
nasekaných vlašských 
ořechů a 70 g mandlí. 
Promíchejte a odložte 
stranou. 

3.  Do jiného kastrůlku dejte 
změklé, scezené kroupy, 
zalijte 500 ml vody a vařte 
30 minut za občasného 
míchání doměkka.

4.  Promíchejte s makovou 
směsí a podávejte v míse 
ozdobené 50 g nasekaných 
sušených meruněk, 
nakrájenými plátky jablka  
a nasekanými zbylými 
ořechy a mandlemi. Kuťa je 
výborná teplá i studená. Ať 
vám chutná.

SUROVINY:
200 g ječných krup
250 g mletého máku
100 g rozinek
100 g medu
100 g vlašských ořechů
100 g blanšírovaných mandlí
50 g sušených meruněk
1 jablko

Paní Teslyčko vybrala jako svůj 
oblíbený vánoční recept ukrajinskou 

kuťu, která je součástí tradiční 
vánoční večeře o dvanácti chodech. 
Její přípravou na vánoční tabuli si 

můžete letos na Vánoce připomenout  
všechny, kteří trpí válkou.

UKRAJINSKÁ 
KUŤA

4
porce

50
min

+8
hod

namáčení
VEGET

Dobré 
skutky
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Svatomartinská vína představují  
první letmý kontakt s novým 

vinařským ročníkem. Jsou svěží  
a voňavá, a když k nim přičichneme, 

snadno si vzpomeneme na konec 
prázdnin nebo babí léto a chuť  
i vůni čerstvě utržených hroznů.

SOMMELIERKA KLÁRA 
KOLLÁROVÁ A JEJÍ 

SVATOMARTINSKÉ TIPY 
 

Svatomartinská vína jsou tu! Již 
od roku 2005 nás mladá vína 
se symbolem svatého Martina 
na koni úspěšně provází a jsou 

malou chuťovkou ukazující,  
na co se můžeme v novém 

ročníku těšit. Jsou sice spjata  
s bujarým hodováním s přáteli, 
ale jsou i pomyslným předělem  
k adventnímu půstu. A věděli  
jste, že se zmiňovaný svatý 

Martin z Tours, který zemřel  
v roce 397, dožil neuvěřitelných 
81 let? Možná za to mohla právě 

degustace vín… kdo ví.

Svatý Martin s sebou veze na bílém koni podle tradice první sníh, 
a zima tak zaklepe na dveře. Možná právě proto naše kuchyně 

zahřeje a provoní slavnostní pečená husa a ochutnává se nové víno.

HODOVÁNÍ
Svatomartinské

SVATOMARTINSKÁ VÍNA 
Z ŘADY SOMMELIER 

COLLECTION

Ochutnejte

SVATOMARTINSKÉ  
SVATOVAVŘINECKÉ 

ČERVENÉ 

Vína ze svatovavři-
neckého mají v chuti 

vedle ovocnosti  
i jemný dotek kořeni-
tosti a jsou skvělá ke 

klasické pečené  
huse.

SVATOMARTINSKÉ  
MÜLLER THURGAU 

Mladá vína  
z müllerky jsou 

expresivní a živá 
a skvělá k husímu 

rillettu nebo  
i hutnému kaldounu.

SVATOMARTINSKÉ  
SVATOVAVŘINECKÉ 

ROSÉ 

Mladá růžová  
vína jsou výrazně 

ovocná a sametová 
v dochuti a klasické 

svatomartinské 
párování je  

s kachní paštikou  
s brusinkami.

Svatomartinská vína jsou v prodeji od 11. 11. 2022.22
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SLAVNOSTNÍ PEČENÁ 
HUSA na svatého 
Martina i Štěpána

SUROVINY:
1 chlazená husa
sůl
1 česnek
2 jablka
1 pomeranč
100 g cukru

4 lžíce sójové omáčky
1 lžička mleté papriky
2 bobkové listy
2 snítky čerstvého 
tymiánu
2 snítky čerstvého 
rozmarýnu

POSTUP:
1.  Husu omyjte a osušte papírovou utěrkou. Konce křídel a přebytečnou kůži odřízněte. 

Husu pořádně nasolte zvenčí i zevnitř. Dejte ji do hlubokého pekáče, konce stehen 
svažte k sobě potravinářským provázkem a pečte v troubě 60 minut na 140 °C. Husu 
polévejte postupně vypékaným sádlem. Pak zvyšte teplotu na 160 °C a pečte dalších 
60 minut a vždy po 15 minutách přelévejte sádlem. Přebytečné sádlo naběračkou  
z pekáče odeberte. Do pekáče přidejte rozpůlený česnek, na poloviny rozkrojená  
2 jablka a půlkolečka z pomeranče. Teplotu zvyšte na 180 °C a dále pečte. 

2.  Do pánve nasypte 100 g cukru a nechte rozpustit na karamel. Karamel stáhněte 
z plotny, opatrně přilijte 4 lžíce sójové omáčky a přidejte lžičku mleté papriky. Stěrkou 
promíchejte dohladka. Směsí potírejte husu každých 15 minut a dopékejte při 180 °C 
poslední hodinu. 

3.  Husu po upečení vyjměte z trouby na chladicí mřížku. Vypečené sádlo opatrně slijte do 
omáčníku. Provázkem svažte 2 bobkové listy, 2 snítky tymiánu a 2 snítky rozmarýnu. 
Bylinky vložte mezi svázaná pečená stehna na ozdobu. 

4.  Husu přendejte na servírovací talíř a dozdobte ji kolem pečenou přílohou z česneku, 
jablek a pomerančů. Slavnostní pečínku můžete podávat s bramborovými knedlíky nebo 
lokšemi.

1
husa

4
hod

BEZ
 laktózy

JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

NA  

SVATOMARTINSKOU  

HUSU

3×  
recept

Fotografie: Tomáš Babinec  /  Foodstyling: Adéla Říhová  /  Text: Kateřina Krásná, Adéla Říhová, Klára Kollárová, Naďa Fidrmucová  /  + archiv Albert magazínu

Hledáte recept na pečenou husu, ale s novou inspirací? Tak zkuste náš recept, v němž je  
husa ochucená karamelem s nádechem orientu! Můžete ji vyzkoušet na svatého Martina  
a zopakovat na vánoční štěpánskou tabuli.
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SVATOMARTINSKÁ 
HUSA na švestkách

SUROVINY:
1 husa chlazená
sůl
2 lžíce celého kmínu 
2 jablka
2 lžíce medu 

3 lžičky mleté skořice 
2 lžičky mletého 
badyánu
3 červené cibule
6 švestek
2 celé skořice

POSTUP:
1.  Husu opláchněte, odstraňte z ní přebytečné sádlo a kůži. Zasypte poctivě solí  

a 2 lžícemi kmínu a dejte odležet na 5 hodin do lednice. Před pečením nechte husu  
2 hodiny odstát při pokojové teplotě. 

2.  Troubu předehřejte na 80 °C spodní ohřev. Do husy vložte 2 jablka a přemístěte ji do 
pekáče zády vzhůru. Zakryjte pekáč a pečte 12 hodin. Zvyšte teplotu na 120 °C a pečte 
další 2 ½ hodiny. Husu občas propíchněte vidličkou. 

3.  Husu vyjměte z trouby, odeberte 4 lžíce výpeku a promíchejte se 2 lžícemi medu,  
3 lžičkami mleté skořice a 2 lžičkami mletého badyánu. Rozkrojte na čtvrtiny 3 červené 
cibule, přepulte 6 švestek a vsypte do pekáče k huse. Přidejte 2 celé skořice, obraťte 
husu břichem vzhůru a potřete medovou směsí. 

4.  Vraťte pekáč zpět do trouby a zvyšte teplotu na 180 °C horní a spodní ohřev. Husu 
pečte dozlatova zhruba dalších 40 minut. Podávejte nejlépe s bramborovými knedlíky 
nebo škubánky. Svatomartinská pečínka chce čas, ale stojí za to!

1
husa

15,5
hod

BEZ
 laktózy

+5
hod

marinování
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HUSA
s kaštanovou 
nádivkou

SUROVINY:
200 g kaštanů pečených loupa-
ných 
6 vajec 
6 rohlíků 
50 g másla 
200 ml mléka 
4 snítky hladkolisté petržele
sůl 
pepř 
špetka muškátového oříšku 
1 husa 
1 lžíce kmínu

POSTUP: 
1.  Nakrájejte na větší kousky 200 g 

kaštanů. Oddělte si žloutky a bílky 
u 6 vajec. Bílky ušlehejte do tuhého 
sněhu. 

2.  Nakrájejte na kostičky 6 starších 
rohlíků a osmahněte je na 50 g 
rozpuštěného másla. Rohlíky vložte 
do mísy a zalijte je 200 ml mléka, 
přidejte připravené žloutky, nakrá-
jené kaštany a nasekané lístky ze 
4 snítek petrželky. Vše osolte, ope-
přete a přidejte špetku muškátové-
ho oříšku. Směs důkladně promí-
chejte. Nakonec opatrně vmíchejte 
ušlehaný sníh z bílků.

3.  Očištěnou, opláchnutou a osu-
šenou husu osolte vně i uvnitř 
a posypte lžící kmínu. Naplňte ji 
nádivkou a sešijte nebo sepněte 
špejlemi. Husu vložte do pekáče 
prsíčky dolů, podlijte ji horkou vo-
dou a pečte 1 ½ hodiny na 170 °C. 
Během pečení husu občas přelijte 
vyškvařeným sádlem. Aby se sádlo 
nepřipalovalo, postupně ho nabě-
račkou odebírejte.

4.  Jakmile je husa na hřbetu zlatá, oto-
čte ji a pokračujte v pečení a sbírání 
sádla další 1 ½ hodiny, dokud ne-
bude dozlatova upečená. Nejlépe 
chutná s dušeným zelím a lokšemi. 
Stačí už jen svolat všechny ke stolu 
a sváteční hostina může začít.

6
porcí

4
hod

NA LOKŠE VÁS 

ČEKÁ 
NA DA

LŠÍ 

STRÁNCE

Recept
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Staročeské 
LOKŠE

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

POSTUP: 
1.  Předehřejte troubu na 170 °C  

a vložte do ní 1 kg brambor ve slupce. 
Po 40 minutách je vyjměte a nechte 
vychladnout. Poté je oloupejte.

2.  Oloupané brambory prolisujte v lisu 
na brambory nebo je nastrouhejte na 
jemném struhadle. Na vále brambory 
posolte lžičkou soli a zaprašte  
250 g mouky. Zpracujte těsto  
a v případě potřeby přidejte mouku. 
Na pomoučeném vále vyválejte z těsta 
placky zhruba o průměru 25 cm. 

3.  Rozehřejte litinovou pánev, tál nebo 
přímo samotnou plotnu. Lokše 
opékejte nasucho z obou stran, 
vždy dokud se na plackách neobjeví 
puchýře. Nechte rozehřát 2 lžíce sádla, 
ideálně to, které se vypeklo při pečení 
husy.

4.  Hotové, ještě horké placky pomažte 
vyškvařeným sádlem a servírujte  
k pečínce. A pokud vám náhodou lokše 
zbudou, zkuste je třeba s povidly jako 
dezert.

8
kusů

120
min

BEZ
 laktózy

ČERVENÉ 
PERNÍKOVÉ ZELÍ

SUROVINY:
1 hlávka červeného 
zelí
1 lžička soli
1 lžíce husího sádla
1 červená cibule
1 lžička 

perníkového 
koření
pepř
150 ml červeného 
vína
1 lžíce cukru 
krupice

4
porce

50
min

POSTUP: 
1.  Menší hlávku zelí rozčtvrťte, odkrojte košťál  

a nakrájejte na nudličky.
2.  Zelí vložte do mísy, promíchejte se lžičkou soli, 

promačkejte prsty a nechte 15 minut odpočinout. 
3.  V hrnci rozpalte lžíci sádla a orestujte na něm 

dosklovata oloupanou, najemno nakrájenou cibuli. 
Přidejte zelí, lžičku perníkového koření, špetku 
pepře a přilijte 150 ml červeného vína.

4.  Přikryjte pokličkou a duste za občasného  
promíchání a podlití, pokud je potřeba,  
10–15 minut do změknutí. Poté dochuťte lžící  
cukru a podávejte. Toto dušené zelí perníkové 
koření krásně provoní.

TRADIČNÍ 
DUŠENÉ 
BÍLÉ ZELÍ

SUROVINY:
1 hlávka bílého zelí
1 lžička soli
1 lžíce husího sádla
1 cibule

1 brambora
1 lžička kmínu
1 lžíce vinného octa
1 lžíce cukru 
krupice

4
porce

50
min

POSTUP: 
1.  Menší hlávku zelí rozčtvrťte, odkrojte košťál  

a nakrájejte na nudličky. Vložte do mísy, 
promíchejte se lžičkou soli, promačkejte prsty  
a nechte 15 minut odpočinout.

2.  V hrnci rozpalte lžíci sádla a orestujte na něm 
dozlatova oloupanou, nadrobno nakrájenou cibuli. 
Přisypte zelí, najemno nastrouhanou oloupanou 
bramboru a kmín. 

3.  Přikryjte pokličkou a duste za občasného 
promíchání a podlití, pokud je potřeba,  
10–15 minut do změknutí.

4.  Přidejte lžíci vinného octa, dochuťte lžící cukru  
a nechte přejít varem, poté odstavte a servírujte. 
Dušené zelí chutná k pečené huse nebo kachně.

1 2

3 4

BEZ
lepku

BEZ
lepku

26

Ochutnávka



Jak u bílého,  
tak u červeného zelí orestujte 

cibulku s anglickou slaninou nebo 
špekem. K červenému zelí můžete 
navíc podle chuti přidat pokrájená 

jablka, hrušky, brusinky, nové 
koření, svitek skořice či hřebíček.

Místo cukru na dochucení  
použijte zkaramelizovaný  

cukr, med nebo  
javorový sirup.

K HUSE

4×  
příloha
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DOMÁCÍ 
BRAMBOROVÉ 
KNEDLÍKY

SUROVINY:
1 kg brambor typu C
2 lžíce škrobu
280–400 g hrubé mouky
1 vejce
sůl
20 g másla

4
porce

55
min

+1 
den

odležení

POSTUP: 
1.  Den předem uvařte 1 kg 

brambor ve slupce v osolené 
vodě doměkka.

2.  Uvařené brambory oloupejte, 
nastrouhejte nahrubo na 
vál, přisypte 2 lžíce škrobu 
a 280–400 g hrubé mouky 
podle potřeby. Množství 
závisí na tom, kolik brambory 
obsahují škrobu. Mouku 
přidávejte postupně, dokud 
nezískáte ideální konzistenci. 
Těsto by mělo ještě trochu 
lepit a je potřeba jej na 
vále podsypávat. Čím větší 
množství mouky, tím bude 
knedlík tužší.

3.  Rozklepněte do těsta vejce, 
přidejte lžičku soli a důkladně 
promíchejte. Postupujte 
rychle, přidáním soli těsto 
rychle řídne a museli byste 
přidat další mouku. Z těsta 
vytvarujte 2 válečky. Vložte je 
ihned do osolené vařící vody 
a vařte 15–20 minut.

4.  Knedlíky opatrně vyjměte 
z hrnce a potřete máslem. 
Nakrájejte kráječem nebo 
nití a podávejte. Bramborové 
knedlíky už budete 
připravovat jen domácí.

VEGET
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HUSÍ VÝVAR 
s kapáním
SUROVINY:
drůbky, krk a odřezky  
z 1 husy 
1 lžíce másla 
2 mrkve 
2 kořenové petržele 
½ bulvy celeru 
1 cibule 
3 kuličky černého pepře 

3 kuličky nového koření 
4 snítky hladkolisté 
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 1 mrkev,  
1 petržel, ¼ celeru a cibuli v celku i se slupkou. Poté do hrnce přilijte 1 ½ l vody, přidejte 
3 kuličky pepře, 3 kuličky nového koření, 2 snítky petržele, opečené drůbky, krk  
a odřezky vyndané z trouby a osolte lžičkou soli.

2.  Pozvolna vařte, dokud nebudou vnitřnosti a maso měkké. Zabere to přibližně  
90 minut. Vývar sceďte. Do čirého vývaru přidejte nadrobno nakrájenou zbylou 
mrkev, petržel a ¼ celeru. Vařte na mírném ohni. Maso z krku oberte a i s vnitřnostmi 
nakrájejte. Poté vraťte do polévky. 

3.  Připravte si kapání. V misce prošlehejte vejce s 80 g mouky, špetkou muškátového 
oříšku, zbylými 2 snítkami petržele nasekanými nadrobno a špetkou soli do řidšího 
těstíčka a po lžičkách ho zavařte do polévky.

4.  Při podávání husí vývar posypte nasekanou petrželkou. Dobrou chuť.

4
porce

120
min
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SVATOMARTINSKÝ 
SALÁT s křupavou 
posýpkou 
z vypečené husí 
kůžičky

SUROVINY:
1 kůže z husy
sůl
pepř
1 lžíce medu
1 lžíce jablečného 
octa

2 lžičky hořčice
4 lžíce olivového oleje
100 g rukoly
100 g polníčku
1 červená cibule
1 granátové jablko

POSTUP:
1.  Husí kůži omyjte, osušte a nakrájejte na 

kusy 5 × 5 cm. Do hlubokého pekáče 
vložte dnem vzhůru menší pekáč. Na 
obrácené dno menšího pekáče rozložte 
husí kůžičku, osolte a opepřete. Na 
kůžičky položte kvůli zatížení jiný plech, 
aby se při pečení nezkroutily.

2.  Kůžičku takto pečte 20 minut v troubě 
předehřáté na 200 °C. Průběžně 
kontrolujte a případně odebírejte 
vypečený tuk na dně velkého hlubokého 
pekáče, aby nepřetekl do trouby. Nechte 
vychladnout a ostrým nožem kůžičky 
nasekejte nadrobno. 

3.  Na zálivku prošlehejte v misce 1 lžíci 
medu, 1 lžíci jablečného octa, 2 lžičky 
hořčice a 4 lžíce olivového oleje.

4.  Omyjte a osušte rukolu s polníčkem. 
Oloupanou cibuli nakrájejte na kolečka 
a rozeberte na kroužky. Vše promíchejte 
v míse s jadérky granátového jablka. 
Přelijte připravenou zálivkou a posypte 
nasekanou husí kůžičkou. Tento 
netradiční salát bude určitě chutnat  
i těm, kteří salátům obvykle neholdují.

4
porce

30
min

Vyzkoušejte  
tuto posýpku  

také na bramborové 
knedlíky, houskové 
knedlíky s vajíčkem, 
bramborovou kaši  

a další.

Tip pro neplýtvání
V mrazničce můžete 
uchovávat například 
i kuřecí kůžičky, poté 
je rozmrazit a upéct 

najednou.

BEZ
 laktózy
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DOMÁCÍ HUSÍ 
SÁDLO s cibulí, 
jablkem  
a tymiánem

SUROVINY:
1 cibule
1 jablko
400 g husího sádla

3 snítky čerstvého tymiánu
1 chléb
sůl

POSTUP:
1.  Cibuli oloupejte a nakrájejte najemno. Jablko oloupejte, zbavte 

jádřince a nahrubo nastrouhejte.
2.  Rozpuštěné husí sádlo promíchejte v rendlíku s cibulí  

a jablkem. 
3.  Sádlo nalijte do dvou zavařovacích sklenic s víčkem. Navrch 

položte snítky tymiánu.
4.  Pak nechte ztuhnout v chladničce. Ochuceným husím 

sádlem můžete potřít krajíc chleba a podle chuti posolit. 
V jednoduchosti je krása, dobrou chuť!

2×
250 g

20
min

+2  
hod  

tuhnutí
BEZ

 laktózy

NA 

SVATOMARTINSKÝ 

RECEPT BEZE 

ZBYTKU

3× tip
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ŠŤAVNATÉ 
TRHANÉ HUSÍ 
MASO v bulce

SUROVINY:
4 husí stehna
sůl
pepř
kmín
8 stroužků česneku
4 vícezrnné bulky se 
slunečnicovými semínky
120 g majonézy
100 g salátu Rodinný mix Albert
1 červená cibule

POSTUP:
1.  Husí stehna osolte, opepřete, 

okmínujte a prošpikujte 
stroužky česneku.

2.  Poté je vložte do pekáče, 
podlijte vodou a pečte  
6 hodin na 130 °C, dokud  
se maso nezačne oddělovat 
od kosti. 

3.  Maso oberte od kosti  
a natrhejte na vlákna 
vidličkou.

4.  Bulky rozřízněte napůl. 
Obě řezné strany potřete 
majonézou. Spodní půlku 
posypte mixem salátu, 
natrhaným masem  
a oloupanou, na kroužky 
rozebranou červenou cibulí. 
Přiklopte horní půlkou bulky 
a podávejte. Hm, maso se 
přímo rozpadá.

4
porce

6,5
hod

Tip pro neplýtvání
Na trhané maso použijte  

zbylé maso z pečené husy. 
V tom případě je příprava 
skoro bez práce. Oberte  

od kosti, natrhejte, 
promíchejte s výpekem  

a prohřejte.

32
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Křížovka 
NÁS BAVÍ

Jak se zapojit? 
Vyluštěnou tajenku zašlete do 10. 11. 2022 na adresu redakce Albert magazínu: Podkovářská 2, Praha 9, 190 00. Nebo tajenku 
vyplňte na webu www.albert.cz/tajenka přímo do formuláře. Výherce křížovky z čísla 10/2022: Hana Vocelková, Kladno.

Zabavte se v chladnějším počasí a vyluštěte sváteční křížovku 
Albert magazínu. Šťastný výherce tentokrát získá poukázku  
na nákup v Albertu v hodnotě 300 Kč.

Sváteční luštění
V DUCHU  
SVATOMARTINSKÝCH OSLAV
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http://www.albert.cz/tajenka
https://www.albert.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju


Když se objeví exotické 
ovoce v kuchyni, nelekněte 
se, ale naopak jej přivítejte 

s otevřenou náručí.
Je totiž nabité vitaminy, 

energií a zářivými barvami 
pro dobrou náladu. Navíc 
v Albertu najdete pouze 

certifikované exotické ovoce, 
které bylo vypěstováno  

i dovezeno za fair podmínek 
k lidem i přírodě.

Sezona 
ananasu  

ZKUSTE 
EXOTIKU  

NA PODZIM

Fotografie: Tomáš Babinec  
Foodstyling: Adéla Říhová, Zuzana 
Štěpničková 
Text: Adéla Říhová, Naďa Fidrmucová 
+ archiv Albert magazínu

1
2

3

4

5

Je to tak jednoduché, inspirujte se naším 
návodem a překvapte své hosty efektně 

nakrájeným ananasem. 

Ananasová lodka 
KROK ZA KROKEM

‚
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POSTUP:
1. �Omyjte�4�limety�a�nastrouhejte�z nich�
kůru.�Vsypte�ji�do�široké�odměrky�nebo�
smoothie�makeru.�Přidejte�50�g�baby�
špenátu�a�2�hrsti�mátových�lístků.�Pár�
lístků�si�nechte�na�ozdobu.

2.��Ananas�očistěte�od�kůry�a�500�g�nakrájejte�
na�malé�kousky.�Ze�zázvoru�odkrojte�1�cm,�
ten�oloupejte�a�nastrouhejte�najemno.�
Ananas�i�zázvor�přidejte�ke�zbytku�
připravených�ingrediencí.�

3. �Do�odměrky�s kůrou,�špenátem,�mátou,�
ananasem�a�zázvorem�přilijte�500�ml�
kokosové�vody,�2�lžičky�kokosového�oleje� 
a�3�lžičky�javorového�sirupu�a�vše�
rozmixujte�dohladka.

4. �Naplňte�4�vyšší�sklenice�do�1/3�ledem.�
Přelijte�připraveným�nealko�mojitem�
a�ozdobte�plátky�ze�zbylého�ananasu,�
limetou�a�lístkem�máty.�A�koktejl�plný�
vitaminů�se�může�podávat!

SUROVINY:
5�limet
50�g�baby�špenátu
2�hrsti�čerstvé�máty
600�g�ananasu
1�cm�čerstvého�
zázvoru

500�ml�kokosové�
vody
2�lžičky�kokosového�
oleje
3�lžičky�javorového�
sirupu
led

FRESH ANANASOVÉ 
SMOOTHIE 
ve stylu mojita

4
porce

15
min

Tip pro zdraví 
Ananas obsahuje bromelain, 

který vám napomůže s lepším 
trávením. Je také bohatý na 
vitaminy A, C, E a mangan, 
který přispívá k upravení 
metabolismu a ochraňuje 
buňky před oxidativním 

stresem.

VEGAN
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POSTUP:
1. �V�míse�smíchejte�50�ml�ananasového�džusu,� 
50�ml�sójové�omáčky,�20�g�třtinového�cukru,� 
20�g�rajčatového�protlaku,�½�oloupané� 
a�nasekané�šalotky,�2�stroužky�oloupaného� 
a�prolisovaného�česneku,�očištěný� 
a�nastrouhaný�1�cm�zázvoru,�lžičku�soli� 
a�¼�lžičky�pepře.�Očištěná�kuřecí�prsa�
nakrájejte�na�kostky�a�přelijte�připravenou�
marinádou.�Nechte�přes�noc�marinovat�
v lednici.

2.��Připravte�kokosovou�rýži.�Do�hrnce�vlijte� 
400�ml�kokosového�mléka,�přidejte�100�ml�
vody�a�přiveďte�k varu.�Vsypte�200�g�rýže�
basmati�a�osolte.�Rýži�přiklopte�pokličkou� 
a�nechte�10�minut�vařit�na�nejnižší�stupeň.� 
Pak�zakrytý�hrnec�dejte�stranou�a�nechte�rýži�
ještě�20�minut�dojít.�

3. �Odstraňte�slupku�z�300�g�ananasu�a�nakrájejte�
ho�na�kostičky.�Polovinu�šalotky�nasekejte�
najemno�a�přidejte�do�mísy�k ananasu.�
Papričky�jalapeño�sceďte,�pokrájejte�na�malé�
kousky�a�přidejte�je�k salse.�Vše�zakápněte�
šťávou�z 1�limety.�Přidejte�lístky�tymiánu� 
a�nakrájené�kostičky�z ½�avokáda.�Vše�
promíchejte�a�dejte�chladit�do�lednice.

4. �Na�pánvi�rozpalte�20�ml�sezamového�oleje.�
Vsypte�kuřecí�kousky�a�opékejte,�až�budou�
hezky�zlatavé.�Pak�stáhněte�plamen�a�vlijte�
zbytek�marinády.�Povařte�dalších�5�minut,� 
až�omáčka�zhoustne.�Na�talíře�servírujte�rýži,�
kousky�kuřete�s omáčkou,�zasypte�salsou� 
a�čerstvým�koriandrem.�A�všichni�mohou�ke�
stolu!

SUROVINY:
50�ml�ananasového�
džusu
50�ml�sójové�omáčky
20�g�třtinového�cukru
20�g�rajčatového�
protlaku
1�šalotka
2�stroužky�česneku
1�cm�čerstvého�zázvoru
sůl
pepř
500�g�kuřecích�prsních�
řízků

200�g�rýže�basmati
400�ml�kokosového�
mléka
300�g�ananasu
1�lžíce�nakládaných�
papriček�jalapeño�
1�limeta
1�hrst�čerstvého�
tymiánu
½�avokáda
20�ml�sezamového�oleje
1�hrst�čerstvého�
koriandru

KARIBSKÉ KUŘE 
S ANANASEM 
s kokosovou rýží

4
porce

50
min

+8
hod

marinování
BEZ

 laktózy
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PRAVÁ PIÑA 
COLADA

1�cm�a�nožem�vykrojte�vnitřní�dužinu,� 
kterou�očistěte�od�tvrdého�středu,� 
a�zbytek�nakrájejte�na�malé�kousky.

2.��V sekáčku�ananas�rozmixujte�na�pyré,� 
pak�ho�v rendlíku�spolu�se�100�g�třtinového�cukru�
přiveďte�k varu�a�následně�nechte�vychladnout.

3. �Z plechovky�vyklepněte�200�g�ztuhlého�mléka�a�dejte�
ho�do�smoothie�makeru.�Zalijte�dalšími�400�ml�tekuté�
části�kokosového�mléka,�případně�doplňte�další�ztuhlou�
částí.�Přidejte�špetku�soli,�vymačkanou�šťávu�z 1�limety,�
200�ml�bílého�rumu�a�připravené�ananasové�pyré.�
Směs�rozmixujte�do�krémového�koktejlu.

4. �Piña�coladu�servírujte�buď�do�vydlabaného�ananasu,� 
�������nebo�do�vysokých�sklenic.�Do�1/3�nasypte� 
�������kostky�ledu.�Přelijte�je�drinkem� 
�������a�nakonec�dozdobte�brčkem� 
�������a�paraplíčkem.�Na�zdraví!

POSTUP:
1. �Plechovky�s kokosovým�mlékem�dejte�do�
lednice�a�otočte�dnem�vzhůru.�Nechte�je�
přes�noc�vychladit.�Z ananasu�odkrojte�
horní�část.�Od�okraje�nechte� 

SUROVINY:
600�ml�kokosového�mléka
1�ananas
100�g�třtinového�cukru
sůl
1�limeta
200�ml�bílého�rumu
led

4
porce

10
min

+8
hod

chlazení
VEGAN
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NEPEČENÝ 
KOLÁČ 
s ananasem

SUROVINY:
230�g�mandlové�mouky
200�g�strouhaného�kokosu
sůl
140�ml�kondenzovaného�mléka
6�plátků�želatiny
120�g�másla
2cm�kousek�zázvoru
1�ananas
290�g�cukru
1�limeta
1�citron
4�vejce
½�lžičky�kurkumy

POSTUP:
1.��V�míse�promíchejte�230�g�mandlové�
mouky,�200�g�strouhaného�kokosu,�
špetku�soli,�140�ml�kondenzovaného�
mléka�a�20�ml�vody.�

2.��Těsto�upěchujte�do�formy� 
o�průměru�28�cm�a�vložte�do�
lednice.�Na�přípravu�krému�namočte�
6�plátků�želatiny�do�150�ml�ledové�
vody.�Rozpusťte�120�g�másla.�
Očistěte�2�cm�zázvoru�a�najemno�
nastrouhejte.

3.��Zbavte�ananas�slupky,�nakrájejte�
jej�na�kostičky�a�dejte�do�mixéru�
společně�s 500�ml�vody�a�40�g�cukru.� 
Rozmixujte�a�poté�přeceďte�přes�
cedník.�Limetu�a�citron�vymačkejte�
do�kastrůlku.�Přilijte�710�ml�
čerstvého�ananasového�džusu,�
přidejte�připravený�nastrouhaný�
zázvor,�vyklepněte�4�vejce,�vlijte�
rozpuštěné�máslo,�vsypte�250�g�
cukru�a�½�lžičky�kurkumy.�Směs�
přiveďte�za�stálého�míchání�pod�
bod�varu.�Odstavte�z�ohně�a�nechte�
lehce�vychladnout.�

4.��Vmíchejte�želatinu,�ze�které�předem�
vymačkáte�přebytečnou�vodu,� 
a�vše�přelijte�na�korpus.�Vraťte�do�
lednice�a�nechte�přes�noc�ztuhnout.�
Vychlazený�koláč�naporcujte�a�užijte�
si�jej�třeba�po�víkendovém�obědě�při�
kávě.�Dobrou�chuť.

1
koláč

35
min

+12
hod

chlazení
BEZ
lepku
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inzerce

* Ve vybraných prodejnách Albert.

EXKLUSIVNĚ

  V ALBERTU*

Jana F.

Dagmar B.

Lucie K.

I vy můžete soutěžit, stačí sledovat Albert ČR na 
Facebooku, kde pravidelně najdete výzvy ke sdílení 
soutěžních fotek v komentářích pod příspěvkem.

A VYHRÁL 1 000 KČ  

NA NÁKUP  

V ALBERTU?

fotil a sdílel své recepty 

KDO UVAŘ
IL  

HRAVĚ A Z
DRAVĚ

S DĚTSKOU
 BIO 

KUCHAŘKO
U,

VÝHERCŮM GRATULUJEME  
A ZASÍLÁME DÁRKOVOU KARTU NA 
NÁKUP V ALBERTU  

ZA 1 000 KČ.

Fotosoutěž
ALBERTU

https://www.facebook.com/albertceskarepublika


Fotografie: Antonín The Anh Nguyen
Foodstyling: Zuzana Štěpničková, Adéla Říhová / Text: Adéla Říhová

Pamatujete si je z dětství: sladká krupicová kaše, babiččina 
svíčková nebo knedlíčková polévka. Tradiční české recepty, 

které nechybí skoro v žádné rodinné kuchařce. Zde však 
najdete i kapku inspirace, která dodá trendy aktuální nádech.

SUROVINY:
1 l plnotučného mléka Česká chuť Bio
120 g dětské krupičky
sůl
40 g másla Česká chuť
1 lžíce kakaa
1 hruška
2 blumy
1 hrst vyloupaných jader vlašských 
ořechů
2 snítky čerstvé máty
50 g třtinového cukru

POSTUP:
1.  Do odměrky nalijte 500 ml mléka 

a přisypte 120 g krupičky. Vše 
dobře promíchejte a nechte 
30 minut odstát v lednici.

2.  Do rendlíku nalijte zbývajících 
500 ml mléka a přiveďte k varu. 
Stáhněte mléko z plotny a vlijte 
odstátou krupičku. Metličkou za 
stálého míchání přiveďte pomalu 
k varu a vařte 5 minut.

3.  Kaši odstavte z plotny a přidejte 
20 g másla. Vše dobře míchejte, 
až se máslo vstřebá zcela do 
kaše.

4.  Ještě horkou kaši rozdělte do 
4 talířů. Navrch rozdělte 20 g 
másla, zasypte rovnoměrně 
lžící kakaa, ozdobte hruškou 
nakrájenou na plátky, měsíčky 
ze 2 blum a hrstí nalámaných 
vlašských ořechů. V hmoždíři 
nadrťte lístky ze 2 snítek čerstvé 
máty spolu s 50 g třtinového 
cukru. Vznikne krásně zelený 
cukr. Tím kaši posypte na závěr. 
Pohádka dětství je na stole!

PODZIMNÍ 
KRUPICOVÁ 
KAŠE jako  
z pohádky

40

Tradiční 
KUCHYNĚ

Nostalgicke recepty
jako od babičky

4
porce

60
min

VEGET
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Plnotučné 
mléko 
Česká chuť 
Bio



SUROVINY:
500 g hovězích žeber 
s kostí
1 cibule
2 stroužky česneku
½ celeru
1 petržel
2 mrkve
sůl

pepř
150 g hovězích jater
1 lžička sádla
1 vejce z podestýlky 
Česká chuť
75 g strouhanky
1 hrst čerstvé petržele

POSTUP:
1.  Do hrnce vložte 500 g omytých hovězích 

žeber s kostí a zalijte je 1,5 l vody. 
Postupně přiveďte k varu a nechte 
pomalu vařit 3 hodiny. Postupně lžící 
odebírejte sraženou pěnu na hladině. 
Všechnu zeleninu oloupejte a očistěte. 
Do připraveného vývaru vložte ½ cibule, 
1 stroužek česneku, ¼ celeru, mrkev, 
½ petržele a nať z čerstvé petrželky. 
Ztlumte plotnu a pomalu táhněte další 

hodinu. Hotový vývar sceďte. Maso ze 
žeber oberte do polévky. 

2.  Očistěte a naškrábejte do misky 150 g 
jater, přidejte 1 lžičku sádla, 1 rozetřený 
stroužek česneku, ½ cibule nakrájené 
najemno, vejce a ½ lžičky soli. Vše 
promíchejte a nakonec vsypte 75 g 
strouhanky. Zamíchejte na lepivé 
těstíčko a vytvarujte postupně kuličky  
o průměru 2 cm. 

3.  Očistěte zbylou ¼ celeru, 1 mrkev  

TRADIČNÍ  
KNEDLÍČKOVÁ POLÉVKA

4
porce

5
hod

Tip na neplýtvání: 
Vyvařenou zeleninu v celku 
můžete po scezení vývaru 

použít na zeleninovou 
pomazánku. Stačí přidat 

tvaroh, sůl, pepř  
a citronovou šťávu.

42

Tradiční 
KUCHYNĚ



SUROVINY:
50 g pohanky lámanky NP Bio
sůl
6 lžic cizrnové mouky
1 lžíce bramborového škrobu
5 lžic lahůdkového droždí
2 lžíce konopného semínka
1 stroužek česneku
1 hrst baby špenátu
½ hrsti čerstvé petržele
pepř 

POSTUP:
1.  V cedníku propláchněte 

50 g pohanky. Vsypte ji do 
rendlíku a zalijte 100 ml 
vody, osolte a povařte 
do změknutí, přibližně 
20 minut. Pak pohanku 
sceďte a smíchejte 
v míse s 6 lžícemi 
cizrnové mouky, 1 lžící 
bramborového škrobu, 
5 lžícemi lahůdkového 
droždí, 2 lžícemi 
konopného semínka, 
rozetřeným stroužkem 
česneku a lžičkou soli.

2.  Do sekáčku vsypte hrst 
baby špenátu  
a ½ hrsti čerstvé petržele. 
Zalijte 50 ml vody a vše 
rozmixujte na hladké 
zelené pyré. Pyré vlijte 

k ostatním surovinám, 
opepřete a vše dobře 
promíchejte na lepivé 
těsto. Namočte si ruce 
vodou a postupně 
tvarujte z těsta kuličky  
o průměru 2 cm.

3.  Do hrnce nalijte vodu 
2 cm pod okraj, osolte 
a přiveďte ji k varu. 
Knedlíčky vhoďte do vody 
a vařte, dokud nevyplavou 
na hladinu. Vařečkou 
postupně hlídejte, aby se 
nepřilepily ke dnu nebo 
k sobě. 

4.  Hotové knedlíčky sceďte 
a servírujte do talířů 
na polévku. Zalijte je 
horkým vývarem a ihned 
podávejte. Skvělé jsou do 
všech druhů vývarů.

a ½ petržele a nakrájejte na drobné 
kostičky. Vše vsypte do hotového 
vývaru. Ochuťte solí a pepřem  
a ohřívejte dalších 20 minut do 
změknutí zeleniny. Po 5 minutách 
přidejte do polévky játrové knedlíčky  
a vařte posledních 15 minut.

4.  Nakonec polévku dochuťte solí  
a pepřem. Nasekejte hrst čerstvé 
petrželky a podávejte ještě vroucí.  
Ta nejlepší nedělní polévka je hotová!

ZELENINOVÉ 
KNEDLÍČKY  
do polévky

Tip na neplýtvání: 
Uvařené knedlíčky si 

můžete zamrazit a použít 
příště. Skvělé jsou i do 
zeleninových vývarů.

Vejce z podestýlky 
Česká chuť

43
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BEZ
 laktózy

4
porce

40
min



BABIČČINA 
SVÍČKOVÁ OMÁČKA
s pohankovými 
plackami

4

3

SUROVINY:
100 g špeku
800 g hovězího zadního
45 g másla Česká chuť
2 lžíce sádla
4 mrkve
¼ celeru
2 petržele
2 cibule
3 lžíce cukru krupice

POSTUP:
1.  Nakrájejte 100 g špeku na 

široké hranolky o rozměrech 
1 × 10 cm a dejte je na tácku 
zatuhnout na hodinu do 
mrazáku. Odblaňte 800 g 
hovězího masa a dlouhým, 
úzkým, ostrým nožem 
podélně vytvořte několik 
dlouhých řezů ve směru 
vláken masa, do kterých 
postupně vsuňte špekové 
hranolky do hezké mozaiky. 
Pomocí potravinového 
provázku maso svažte do 
úhledného válečku. Na 
pánvi rozpalte 20 g másla  
a 2 lžíce sádla. Maso na něm 
zprudka opečte ze všech 
stran dozlatova. Potom 
maso přendejte do pekáčku. 

2.  Očistěte 3 mrkve, ¼ celeru, 
2 petržele a nakrájejte 
je na kostičky. Vhoďte 
je do pánve s výpekem 
a orestujte dozlatova. 
Oloupejte 1 cibuli, nakrájejte 
ji najemno a vhoďte ke 
kořenové zelenině. Pokud se 
zelenina připaluje, přidejte 
trochu vody. Restovanou 
zeleninu posypte 3 lžícemi 
cukru a nechte trochu 
zkaramelizovat. Pak vše 
přelijte 2 lžícemi octa  
a nechte ho vyvařit. Přidejte 
ke směsi lžíci hořčice, kostku 
bujónu, podlijte 500 ml vody 
a vše promíchejte. Jakmile 

směs dojde k varu, přelijte 
ji k připravenému masu 
v pekáčku a dejte péct  
do trouby na 180 °C.  
Koření z 5 kuliček pepře,  
5 kuliček nového koření  
a 2 bobkových listů zavažte 
potravinovým provázkem 
do plátýnka, vhoďte k masu  
a pečte 2 hodiny do 
změknutí masa. Každých 
30 minut maso otáčejte. 

3.  Po upečení maso a koření 
z pekáčku vyndejte. Maso 
nechte odpočívat stranou. 
Zbytek omáčky přeceďte  
a propasírujte přes síto do 
hrnce. V rendlíku rozpusťte 
zbylých 25 g másla  
a zasypte 25 g hladké 
mouky. Postupně opražte 
na světle hnědou jíšku  
a přidejte propasírovanou 
omáčku. Za občasného 
míchání vše provařte 
20 minut, až se omáčka 
dobře spojí. Hotovou 
omáčku dochuťte šťávou 
z citronu, solí, pepřem, 
případně dalším cukrem. 
Nakonec vypněte plotnu, 
vše zalijte 200 ml smetany  
a pomalu promíchejte.

4.  Pořádně propláchněte 200 g 
pohanky pod tekoucí vodou. 
Přesypte ji do rendlíku, 
zalijte 400 ml vody a osolte. 
Povařte 5 minut a pak 
nechte dojít pod pokličkou. 

Zbylou očištěnou mrkev 
najemno nastrouhejte, 
1 oloupanou cibuli a 200 g 
cukety pokrájejte na jemné 
kostičky. Na pánvi rozpalte 
lžíci oleje a zeleninu na něm 
orestujte. Osolte a přisypte 
povařenou pohanku. 
Pak vmíchejte 2 vejce, 
3 oloupané a nadrcené 
stroužky česneku a ½ hrsti 
majoránky. Přisypte 80 g 
polenty a vše promíchejte 
na lepivou směs. Ze směsi 
vytvarujte placky o velikosti 
8 cm v průměru. Z obou 
stran poprašte placky 
polentou a dejte je na 
plech opatřený pečicím 
papírem pokapaným lžící 
oleje. Placky pečte v troubě 
předehřáté na 180 °C 
20 minut dozlatova. Maso 
zbavte provázku a dejte 
prohřát do omáčky. Před 
servírováním ho vyndejte 
a nakrájejte na plátky. Na 
talíře servírujte pohankové 
placky, omáčku a plátky 
masa. Nezapomeňte vše 
tradičně ozdobit plátkem 
citronu a porcí brusinek. 
Nedělní oběd je na stole!

4
porce

4
hod

2 lžíce octa
1 lžíce plnotučné hořčice Česká chuť
1 kostka hovězího bujónu
5 kuliček pepře
5 kuliček nového koření
2 bobkové listy
25 g hladké mouky Česká chuť
1 citron
200 ml smetany ke šlehání (31 %)
sůl

pepř 
200 g pohanky lámanky NP Bio
200 g cukety
1 lžíce olivového oleje 
2 vejce z podestýlky Česká chuť
1 stroužek česneku
½ hrsti majoránky
180 g polenty
160 g brusinkového džemu
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Máslo  
Česká chuť

45
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SUROVINY:
2 salátové okurky
1 bílý jogurt
1 hrst čerstvého 
kopru
1 lžička jablečného 
octa
1 lžička medu
sůl
pepř

1 eidam bloček 45% 
Česká chuť
200 g ementálu
1 camembert
100 g hladké mouky 
Česká chuť
2 vejce z podestýlky 
Česká chuť
200 g strouhanky
400 ml řepkového 
oleje

POSTUP:
1.  Oloupejte a omyjte 2 okurky, nakrouhejte 

je na tenké plátky a dejte do mísy. 
Přidejte bílý jogurt a hrst nasekaného 
kopru. Salát dochuťte lžičkou jablečného 
octa a lžičkou medu. Osolte, opepřete 
a vše dobře promíchejte. Salát dejte 
vychladit do lednice.

2.  Postupně nakrájejte 200 g eidamu  
a 200 g ementálu na kostky o velikosti 
asi 2 × 2 cm a camembert naporcujte na 
8 trojúhelníčků. 

3.  Sýry postupně obalte v trojobalu. Do 
jedné misky nasypte 100 g hladké 

mouky, ve druhé misce rozšlehejte 
2 vejce a do třetí misky nasypte 200 g 
strouhanky. Sýry nejdříve obalte 
v mouce, pak ve vejci a nakonec ve 
strouhance. Přendejte je na tác.

4.  Do hluboké pánve nalijte 400 ml 
řepkového oleje a rozpalte ho na fritovací 
teplotu kolem 150 °C. Sýry postupně 
usmažte z obou stran dozlatova. 
Osmažené sýry napíchněte na špejle, 
abyste vytvořili hezké špízky. Servírujte 
je na talíře a k nim v miskách vychlazený 
okurkový salát. Pojďte všichni ke stolu  
a užijte si lahodné sýry!

Nebojte se i kousky 
sýra obalit ve vajíčku 
a strouhance dvakrát, 

abyste měli trochu 
silnější trojobal. 
Zabráníte tak 

protečení sýra ven.

SMAŽENÝ 
SÝROVÝ ŠPÍZ
s okurkovým
salátem

4
porce

60
min

VEGET
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Hladká mouka 
pšeničná 

 Česká chuť



SUROVINY:
200 g majonézy Česká chuť
1 lžíce bílého jogurtu 
1 lžička plnotučné hořčice Česká chuť
2 lžičky nakládaných kaparů
2 nakládané okurky
1 jarní cibulka
sůl
pepř
½ citronu
1 kg brambor typu B
50 g másla Česká chuť
1 hrst čerstvé pažitky
3 balení eidam bloček 45% Česká chuť
200 g hladké mouky Česká chuť
2 vejce z podestýlky Česká chuť
200 g strouhanky
400 ml řepkového oleje

POSTUP:
1.  Do misky dejte 200 g 

majonézy, lžíci jogurtu, 
lžičku hořčice, 2 lžičky 
scezených nakládaných 
kaparů. Nakrájejte nadrobno 
2 nakládané okurky, očistěte 
jarní cibulku, nasekejte ji 
nadrobno a vsypte do misky 
k ostatním ingrediencím. Vše 
osolte, opepřete a zakápněte 
šťávou z ½ citronu. Tatarskou 
omáčku dobře promíchejte, 
přendejte do servírovací 
misky a dejte vychladit do 
lednice.

2.  Všechny brambory oloupejte, 
omyjte a nakrájejte na 

větší kusy. Vsypte je do 
hrnce a zalijte vodou, 
aby byly ponořené. Vodu 
osolte, přiveďte k varu a 
vařte 12 minut doměkka. 
Brambory slijte a přidejte 
k nim 50 g másla. Hrst 
pažitky nasekejte najemno 
a vsypte k bramborám. Vše 
promíchejte a nechte pod 
pokličkou, aby nevychladly.

3.  Sýr nakrájejte na 4 silné 
plátky o váze 150 g. Do talíře 
vsypte 200 g mouky a plátky 
sýra v ní obalte z obou stran. 
V hlubokém talíři rozšlehejte 
2 vejce a sýr v něm obalte. 
Nakonec sýr obalte v 200 g 

strouhanky. Poté znovu 
obalte ve vajíčku a nakonec 
znovu ve strouhance a dejte 
na tác.

4.  Do hlubší pánve nalijte 
400 ml oleje a rozpalte 
na teplotu kolem 150 °C 
na smažení. Sýry smažte 
v olejové lázni z obou stran 
dozlatova. Podávejte ihned 
na stůl spolu s pažitkovými 
bramborami a vychlazenou 
tatarskou omáčkou.  
Dobrou chuť.

Aby byl zaručen 
výsledek táhnoucího 

se sýra, použijte 
eidam s 45 % tuku 
v sušině nebo sýr 

gouda. Pokrm bude 
lahodnější. 

TRADIČNÍ SMAŽENÝ  
SÝR ZVANÝ „SMAŽÁK“
s domácí tatarkou

4
porce

60
min

VEGET
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Eidam bloček  
45 % Česká chuť
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8990

13990

sleva 35 %

SOMMELIER COLLECTION  
SVATOVAVŘINECKÉ

0,75 l  
1 l = 119,87 Kč 

SOMMELIER COLLECTION  
PÁLAVA

přívlastkové víno, 0,75 l  
1 l = 238,67 Kč 

179
269,-

sleva 33 %

159
319,-

sleva 50 %

BORDEAUX  
CHÂTEAU TOUR CHAPOUX

Francie, 0,75 l  
1 l = 212 Kč 

299
429,-

sleva 30 %

SOMMELIER COLLECTION  
PINOT NOIR

Francie, 0,75 l 
1 l = 398,67 Kč 

10990

169,-

sleva 34 %

JEAN CLAUDE MAS
Francie, 0,75 l 
1 l = 146,54 Kč 
vybrané druhy 

13490

199,-

sleva 32 %

SOMMELIER COLLECTION  
CARMÉNÈRE

Chile, 0,75 l 
1 l = 179,87 Kč

14990

219,-

sleva 31 %

SOMMELIER COLLECTION
TRAMÍN ČERVENÝ

0,75 l, přívlastkové víno  
1 l = 199,87 Kč

STADIUM TAWNY PORT
Portugalsko, vybrané druhy, 0,75 l  

1 l = 238,67 Kč

179,-
229,-

sleva 21 %



JAMESON WHISKY  
+ 2 SKLENIČKY
40 %  |  0,7 l  |  1 l = 684,29 Kč 
k dostání pouze v hypermarketech

429,-
SUPER  
CENA

BEEFEATER PINK  
+ SKLENIČKA

37,5 %  |  0,7 l  |  1 l = 612,86 Kč

399,-
499,-

sleva 20 %

BALLANTINES  
WHISKY + 2 SKLENIČKY 

40 %  |  0,7 l  |  1 l = 570 Kč
k dostání pouze v hypermarketech 

299,-
369,-

sleva 18 %

BECHEROVKA 
+ 2 SKLENIČKY 

38 % |  0,7 l  |  1 l = 427,15 Kč 

JÄGERMEISTER  
+ 2 SKLENIČKY  

35 %  |  0,7 l  |  1 l = 641,43 Kč

649,-
799,-

sleva 18 %

JACK DANIEL’S HONEY  
+ 2 SKLENIČKY  

35 %  |  0,7 l  |  1 l = 927,15 Kč

499,-
599,-

sleva 16 %

TULLAMORE DEW  
+ 2 SKLENIČKY 

40 %  |  0,7 l  |  1 l = 712,86 Kč
k dostání pouze v hypermarketech 

BOŽKOV REPUBLICA  
EXCLUSIVE + 2 SKLENIČKY   

38 %  |  0,5 l  |  1 l = 698 Kč

CAPTAIN MORGAN  
SPICED GOLD + REPRODUKTOR

35 %  |  0,7 l  |  1 l = 784,29 Kč
k dostání pouze v hypermarketech

METAXA 12*  
+ 2 SKLENIČKY   

40 %  |  0,7 l  |  1 l = 1141,43 Kč
k dostání pouze v hypermarketech

479,-
SUPER  
CENA

449,-
SUPER  
CENA

METAXA 5* + 2 SKLENIČKY  
38 %  |  0,7 l  |  1 l = 570 Kč

k dostání pouze v hypermarketech

399,-
SUPER  
CENA

799,-
SUPER  
CENA

349,-
419,-

sleva 16 %

549,-
SUPER  
CENA
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inzerce

Kupte 
2  Král sýrů 
a vyhrajte 

vinotéku 
a královská 

vína

Soutěž probíhá od 1. 11. do 30. 11. 2022 ve všech hypermarketech a supermarketech Albert. Více informací o soutěži na www.kralsyru-soutez.cz.

VYHRAJTE
REGISTRUJTE SE  

na www.kralsyru-soutez.cz.
Účtenku pečlivě uschovejte.v libovolné kombinaci.

KUPTE 2  
KRÁL SÝRŮ

+

ETA 9528 90010G
+ vybraná vína  

v hodnotě 3.500 Kč 

VINOTÉKA
15 +

KS_TMA_Albert_vino_inz_217x117_1.indd   1 16/09/22   11:48
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inzerce

www.brick.cz          brickfood

sádlo 450 g kelímek | sádlo 500 g kostka | škvarky 200 g

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

Brick - 217x117 - Albert - FIN.indd   1Brick - 217x117 - Albert - FIN.indd   1 06.10.2022   12:4306.10.2022   12:43

ZDE:

Zlaté tipy na dolonalé perníčky

inz.Albert 217x239 (22-427)_final.indd   1 05.10.22   13:18

http://www.brick.cz
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ZDE:

Zlaté tipy na dolonalé perníčky

inz.Albert 217x239 (22-427)_final.indd   1 05.10.22   13:18



inzerce

TAM 
KDE VONÍ 
DOMOV

K dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.

www.jemca.cz

         jemca_o�  cial  facebook/jemca

http://www.jemca.cz


inzerce

VYVÁŽENÁ  
KOMBINACE  
luštěnin, zeleniny  
a obilnin

HOTOVÉ JÍDLO  
stačí 1–2 minuty
a můžete servírovat

dejte si good lunch

www.bonduelle.cz
Naleznete v oddělení trvanlivých jídel.

K dostání ve vybraných Albert supermarketech a hypermarketech.
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V UNIKÁTNÍ KOMBINACI ČERNÝCH ČAJŮ A KOŘENÍ

K dostání ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert. 

VYZKOUŠEJTE NOVÉ HŘEJIVÉ CHUTĚVYZKOUŠEJTE NOVÉ HŘEJIVÉ CHUTĚ

jablko 
 & skořice hruška s příchutí 

 karamelu 
  & skořice

pomeranč 
 & hřebíčekskořiceskořice

jablko 
 & skořice hruška s příchutí 

 karamelu 
  & skořice

pomeranč 
 & hřebíček

http://www.bonduelle.cz
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VÍCE ČASU, 
VÍCE CHUTI

Objevte dokonalou chuť
pomalu pražené kávy 

Tchibo Barista.

K dostání na vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.
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Ve vybraných hypermarketech a supermarketech Albert.

Inspirativní
recepty

a více
informací

Prvotřídní
BIO kvalita

Intenzivní
černé kakao

Nealkalizované
100% kakaoPříběh KAKAA

Čokoládová 
chuť a barva
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Soutěž probíhá od 10. 10. do 31. 12. 2022. Více informací na www.soutez.kitkat.cz.

Inzerce_promo_listopad_Albert_217x117_03.indd   1Inzerce_promo_listopad_Albert_217x117_03.indd   1 14.09.2022   17:0614.09.2022   17:06

http://www.soutez.kitkat.cz


inzerce

Sklenici naplňte ledem. Zlaté pravidlo, 
led by ve sklenici nikdy neměl plavat.

Přidejte 4 cl ginu. 

Dolijte 12 cl toniku Schweppes Pink.

Vymáčkněte a přidejte plátek růžového 
grepu. Zlehka promíchejte.

Tip: dozdobte snítkou rozmarýnu, 
krásně drink provoní.

Pink G&T

TY PRAVÉ
VÁNOCE
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BOzKOV.CZ
PIJSROZUMEM.CZ spolu jsme SAMI SEBOU

VYCHUTNEJTE SI ROZMANITOST 
CHUTÍ BOŽKOV REPUBLICA

Božkov Republica Reserva a Božkov Republica White jsou dostupné na vybraných prodejnách Albert Supermarket.

Captain Morgan Sliced Apple je dostupný na prodejnách Albert Hypermarket.
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Přívlastková vína
ze všech čtyř moravských 

vinařských podoblastí.

www.vinarstvibreclav.cz

naleznete ve vybraných prodejnách Albert

Best    Chile
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www.cantiwine.com

Exkluzivně u nás
Naleznete ve vybraných prodejnách Albert
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www.cantiwine.com

Exkluzivně u nás
Naleznete ve vybraných prodejnách Albert

http://www.cantiwine.com
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NYNÍ ZA AKČNÍ CENY VE VYBRANÝCH HYPERMARKETECH ALBERT
Akce platí od 2. 11. do 29. 11. 2022.
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NYNÍ ZA AKČNÍ CENY VE VYBRANÝCH HYPERMARKETECH ALBERT
Akce platí od 2. 11. do 29. 11. 2022.
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#BellindaForYou#BellindaForYou

KOUZLO 
POHODLÍ
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ZASTŘIHUJE, 
TVARUJE A HOLÍ

Oholí jakkoliv dlouhé vousy a chlupy 
na těle. Snadněji než kdy dříve!*

* V porovnání s předchůdcem QP210.

Novinka

NYNÍ S
TECHNOLOGIÍ

ONEBLADE 
360

OneBlade

K dostání ve vybraných 
hypermarketech Albert.

NYNÍ ZA AKČNÍ CENY VE VYBRANÝCH HYPERMARKETECH ALBERT
Akce platí od 2. 11. do 29. 11. 2022.
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Pokud se vám  
praliné zdá moc  

suché, nebojte se  
přidat po lžičkách  

kokosový olej.

SUROVINY:
100 g lískových ořechů
50 g mandlí
100 g cukru krupice
66 ml vody 

POSTUP:
1.  Troubu předehřejte na 140 °C, vložte lískové ořechy i mandle na plech a nechte  

15 minut opékat. 
2.  V hrnci smíchejte cukr s vodou, přiveďte k varu, a až se cukr rozpustí, vsypte opečené 

ořechy. Nechte je obalit zkaramelizovaným cukrem. 
3.  Směs rozprostřete na plech vyložený pečicím papírem. Nechte vychladnout a ztuhnout. 
4.  Ořechy nalámejte na menší kusy a rozemelte v blenderu na nejvyšší výkon. 
5.  Hotové praliné přelijte do skleničky a uchovávejte v pokojové teplotě.

PRALINÉ  
z oříšků
200
gramů

55
min

VEGAN

Když vítr fičí po strništích, 
ženou se mraky a ven se 

nikomu nechce, je ideální čas 
rozehřát troubu a z pokladů 

podzimu připravit lákavé 
dezerty. Tentokrát jsme pro 

vás vybrali skutečné lahůdky: 
francouzské oříškové praliné, 

výtečnou italskou hrušku 
nebo plněné šátečky jako od 
babičky. Za vyzkoušení stojí 

každý z těchto receptů!jablka, hrušky, ořechy

Nejlepší
podzimní 
dezerty

70



SUROVINY: 
700 ml vody
500 ml suchého bílého 
vína
300 g třtinového cukru
2 celé skořice 
3 kousky badyánu 
1 lžička mleté skořice 

¼ lžičky muškátového 
oříšku
4 hrušky 
100 g hořké čokolády 
(70 %) 
100 ml plnotučného 
mléka 
40 g pistácií

POSTUP:
1.  Vodu, víno, cukr a koření přiveďte k varu. 

Do lázně vložte oloupané hrušky, snižte 
teplotu a nechte hodinu pozvolna vařit. 

2.  Hrušky vyjměte a nechte okapat. Zbývající 
tekutinu sceďte a zredukujte na sirup. 

3.  Čokoládu nalámanou na menší kousky 
rozpusťte ve vodní lázni a přimíchejte teplé 
mléko. 

4.  Hrušky podávejte namočené v rozpuštěné 
čokoládové směsi a ozdobené nadrobno 
nasekanými pistáciemi. Můžete je také 
zalít zbylým sirupem.

HRUŠKA PO ITALSKU  
s pistáciemi

VEGET4
porce

90
min

JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept:

albert.cz/
videorecepty

71
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POSTUP:
1.  Smíchejte mandlovou mouku, prášek do pečiva, skořici a sůl. V druhé míse 

smíchejte vejce, med, rozpuštěný olej a přimíchejte k sypké směsi. Nechte  
30 minut odpočinout v lednici. 

2.  Formu na muffiny vymažte máslem. Do každého otvoru vložte větší lžíci těsta  
a vymačkejte košíček s důlkem. Stěny by měly být silné asi 0,5 cm. 

3.  Pečte 15 minut na 160 °C dozlatova. Pak nechte vychladnout. 
4.  Smíchejte na kostičky pokrájená jablka, skořici, cukr a pokapejte citronem. 

Jablečnou směsí naplňte košíčky a nakonec přelijte datlovým sirupem.

SUROVINY:
2 ½ hrnku mandlové 
mouky
1 lžička prášku do pečiva
1 lžička skořice

¾ lžičky soli
1 vejce
3 lžíce medu
2 lžíce kokosového oleje
2 jablka

3 lžíce kokosového cukru
1 lžička skořice
1 citron
datlový sirup na přelití

MANDLOVÉ 
KOŠÍČKY  
s jablky  
a skořicí

12
kusů

60
min

BEZ
lepku

Tip pro neplýtvání  
Pokud vám prázdné  
košíčky zbudou nebo 

připravíte dvojnásobnou 
dávku, můžete je zamrazit 
a naplnit ovocem později 

podle aktuální  
sezony.
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SUROVINY:
170 g hladké mouky NP Bio
170 g špaldové mouky NP 
Bio
155 g třtinového cukru NP 
Bio
sůl
50 ml studené vody
10 vajec NP Bio

130 g bio másla
3 lžíce kukuřičného škrobu
750 ml plnotučného mléka 
NP Bio
5 bio jablek
½ lžičky mleté bio skořice
1 citron NP Bio
60 g meruňkového džemu

POSTUP:
1.  Smíchejte obě mouky a odměřte 

325 g směsi. Promíchejte se 
2 lžícemi cukru, ½ lžičky soli, 
přidejte 125 g studeného 
másla a vypracujte drobenku. 
Přidejte žloutek, studenou 
vodu a vymíchejte hladké těsto. 
Zabalte do potravinářské fólie  
a dejte chladit na 2 hodiny.

2.  V míse smíchejte 9 žloutků,  
12 lžic třtinového cukru, zbytek 
mouky a kukuřičný škrob.  
V menším hrnci přiveďte mléko 
k varu a zašlehejte do vaječné 
směsi. Vařte do zhoustnutí. 
Stáhněte z plotny, povrch 
přikryjte potravinářskou fólií  
a nechte vychladnout.

3.  Jablka zbavte jádřinců, nakrájejte 
na měsíčky, posypte zbylým 
cukrem, skořicí, zakápněte 
šťávou z poloviny citronu 
a promíchejte.

4.  Těsto rozválejte, vložte do formy 
o průměru 23 cm, vlijte krém, 
poklaďte jablky a malými kousky 
másla. Boky koláče zakryjte 
alobalem, aby se nepřipékaly.

5.  Vložte do trouby a pečte 
40 minut na 180 °C. Odstraňte 
alobal a dopékejte 10 minut.

6.  Džem smíchejte se zbylou 
citronovou šťávou a za stálého 
míchání přiveďte k varu. Teplý 
koláč potřete glazurou a nechte 
vychladnout.

Křehký 
JABLEČNÝ KOLÁČ

1
koláč

80
min

+2
hod 

chlazení
VEGET
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POSTUP:
1.  Na sypkou drobenku smíchejte 

mouku, sůl a studené máslo 
nakrájené na kostičky. Přidejte 
lučinu, vodu, vypracujte v křehké 
těsto, zabalte ho do fólie a dejte na 
2 hodiny chladit do lednice. 

2.  Jablka oloupejte, zbavte jádřinců, 
nakrájejte na kostičky, svařte  
s cukrem, duste 15 minut  
a rozmixujte na pyré. 

3.  Ořechy rozemelte, ochuťte skořicí, 
citronovou kůrou a rumem. 

Přidejte jablkové pyré, promíchejte 
a nechte chvíli odležet. 

4.  Těsto rozválejte do obdélníku  
o tloušťce 3 mm a nakrájejte na 
čtverce o velikosti 6 × 6 cm. Každý 
naplňte ořechovou náplní a spojte, 
rohy směrem ke středu. 

5.  Šátečky přendejte na plech 
vyložený pečicím papírem  
a potřete rozmíchaným vajíčkem. 

6.  Pečte 25 minut v troubě 
předehřáté na 180 °C dozlatova.

SUROVINY:
325 g hladké mouky 
½ lžičky soli
125 g másla
150 g lučiny 
3 lžíce studené vody
3 jablka
2 lžíce třtinového cukru
150 g mandlí
150 g vlašských ořechů
1 lžička mleté skořice
1 citron
5 cl tuzemského rumu
1 vejce 

PLNĚNÉ ŠÁTEČKY  
naší babičky

VEGET14
kusů

55
min

+2
hod 

odležení
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POSTUP:
1.  Hrnečky vymažte máslem  

a vysypte kakaem. 
2.  Ve vodní lázni rozpusťte 

čokoládu s máslem. 
3.  Ušlehejte vejce, žloutky  

a cukr na jemnou pěnu. 
Pak postupně zašlehejte 
čokoládovou směs 
k vejcím. Nakonec 
přimíchejte mouku  
a ořechy. 

4.  Vlijte do hrnečků  
a pečte 10 minut na 
210 °C. Po vyndání 
z trouby nechte 
2 minuty dojít 
a pak vyklopte. 
Posypte kakaem 
a pekanovými 
ořechy. Hned 
podávejte.

SUROVINY:
máslo na vymazání hrnečků
kakao na vysypání hrnečků 
100 g kvalitní 70% čokolády
110 g másla
2 vejce

2 žloutky
60 g cukru krupice
1 lžíce kokosové mouky
1 lžíce nasekaných 
pekanových ořechů

ČOKOLÁDOVÝ FONDÁN  
s pekanovými ořechy 3

kusy
30
min

BEZ
lepku

Fondány můžete  
péct také v zapékacích  
formičkách. Ty pořádně  

vymažte máslem a vysypte  
kakaem, aby šly  
fondány vyklopit. 
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Naleznete ve vybraných prodejnách Albert.




