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Domácí pizza
Jedno těsto  
a spousta možností

Vejce je základ
Jak dokonale 
zvládnout vejce 
do skla, míchaná 
i omeletu

Velký jarní den
Všechny velikonoční recepty, které potřebujete

Sněženkový dort
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Milé a milí,
právě jsem si naplánovala, že musím umýt 
okna. Přivolávám tím čistým výhledem do 
Stromovky jaro, modré nebe a začátek. Začá-
tek veselých časů, které každý rok otevírají 
Velikonoce. Tomu rodinnému rituálu, kdy se 
před každým svátkem gruntuje, jsem se roky 
bránila – uklidím si, kdy chci, nenechám se 
tyranizovat, hlásila jsem směle. Teprve nedáv-
no mi došlo, že gruntování před svátky smysl 
má. Nejen pro tu čistou domácnost, ale pro 
moji hlavu. S těmi pavučinami si totiž vymetu 
i nepořádek v mysli. Uklidím si mozek a roz-
veselím svátek. I beránek, kterého si upeču 
před Velikonocemi, se prostě směje, i když mu 
vnucuju vážnost. Jsem v jídelním slova smys-
lu tradicionalista, a přestože novým svátečním 

jídlům neodolám, ta zavedená uvařím taky. 
Třeba máte víc odvahy než já a vyzkoušíte ve 
své kuchyni naši letošní nabídku, která se sice 
drží tradice, ale přece jen se naklání i k novin-
kám – to aby nebyla nuda. Jarnímu gruntování 
se nevyhne ani můj špajz. Popořádku v něm 
spotřebovávám všechno, co by mohlo projít 
‚expirací‘, a bezděky tím šetřím, protože vyha-
zovat jídlo – to se přece nedělá. Je to trochu ali-
bi, protože si tím pochopitelně dělám ve špajzu 
místo a těším se, že ho čerstvě doplním. Máte-li 
podobnou potřebu, najdete i v tomto magazínu 
‚šetřivé‘ recepty, které vyhánějí zbytky, co se 
vám přes zimu nahromadily. Velikonoce jsou 
tady, začínáme znovu. Se sluncem nad hlavou.
Dobrou chuť vám přeju 

Pizza je základ
Je-li kuchyně součástí každé národ-
ní kultury, pak se všechny kuchyně 
světa shodly na jednom: základní 
potravina se všude a za všech časů 
připravovala z mouky, vody a soli. 
Tak je to dodnes a pizza, italská 
základní potravina spolu s těstovina-
mi je toho dokladem. Jen nadbytek 
nám dovoluje udělat z pizzy navíc 
pochoutku, kde můžeme tradiční 
rajčata nahradit třeba ovocem. Nebo 
čokoládou. 
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Jarní

Doplňte klasické pokrmy saláty 
a zeleninou, masa i přílohy 
posypte bylinkami. A hned 
uvidíte, že k vám jaro 
přijde mnohem dřív.

Polentovou kaši udělejte 
podle návodu na obalu 
a zjemněte ji máslem.

probuzení
od pondělí do pátku

www.albert.cz8



CENA ZA PORCI

30 Kč

5 večeří  do 30 korun za porci

Pro 4 osoby
Příprava: 25 minut

po
nd

ěl
í kJ

2407
28,6 %

sacharidy

27 g
9,8 %

tuky

36 g
48 %

bílkoviny

29 g
38,6 %

* GDA – doporučené denní množství pro dospělé založené 
na obsahu 2000 kcal (8373,6 kJ) v průměrné denní výživě. 
Individuální výživové hodnoty se mohou různit v závislosti 
na pohlaví, věku, fyzické aktivitě a dalších faktorech.

Vepřové medailonky 
plněné mozzarellou
8 kusů vepřových medailonků AQ
200 g mozzarelly AQ, nakrájené 
na plátky
8 čerstvých bazalkových lístků AQ
2 lžíce hladké mouky
20 g másla + na kaši
1 lžíce olivového oleje AQ

Omyté a osušené medailonky ostrým 
nožem nařízněte, abyste v nich vytvo-
řili malou kapsu. Do každé dejte kousek 
mozzarelly a lístek bazalky a sepně-
te párátkem. Pak medailonky obalte 
v hladké mouce a dejte stranou. Máslo 
a olej rozehřejte v pánvi a pak v ní 
4 minuty z každé strany medailonky 
opečte. Krátce je nechte dojít v troubě 
vyhřáté na 160 °C. Odstraňte párátka 
a podávejte s polentovou kaší s kousky 
másla a ozdobené rukolou.

9www.albert.cz



od pondělí do pátku

úte
rý

kJ

2015
23,9 %

sacharidy

48 g
20,3 %

tuky

9 g
18,6 %

bílkoviny

24 g
45,3 %

* GDA – doporučené denní množství pro dospělé založené 
na obsahu 2000 kcal (8373,6 kJ) v průměrné denní výživě. 
Individuální výživové hodnoty se mohou různit v závislosti 
na pohlaví, věku, fyzické aktivitě a dalších faktorech.

2 lžíce olivového oleje
500 g kuřecích stehenních řízků AQ
25 g mleté skořice
2 lžíce mletého kmínu
1 lžíce medu
1 citron
1 cibule, nasekaná nadrobno
2 stroužky česneku, pokrájené na plátky
200 g rýže basmati AExc
380 ml zeleninového vývaru
40 g rozinek
2 mrkve ABio, nastrouhané na hrubé 
straně struhadla
1 pomeranč AQ
plátky mandlí, nasucho opečené

Kuřecí pilaf

CENA ZA PORCI

30 Kč

čerstvé mátové lístky a jogurt 
k podávání

Jednu lžíci oleje rozehřejte v pán-
vi, pak přidejte kuřecí maso. Můžete 
ho nakrájet na menší kousky anebo 
rozemlít. K masu přidejte skořici a kmín 
a opékejte ho, dokud zcela nezezlátne 
a není uvnitř hotové. Pak přidejte med, 
promíchejte a pak přendejte do mísy, 
zakápněte šťávou vymačkanou z citro-
nu a udržujte teplé.
Do pánve dejte zbývající olej, vsypte 
cibuli a česnek a za stálého míchání 
opékejte 5–6 minut. Přidejte rýži, pro-

Pro 4–6 osob
Příprava: 10 minut  
Vaření: 35 minut

míchejte, aby se obalila tukem a cibulí, 
pak vlijte vývar, zmírněte oheň a nechte 
probublávat 15 minut.
Rozinky přelijte horkou vodou a nechte 
je 5 minut stát.
Do pánve k rýži přidejte mrkev, jemně 
nastrouhanou kůru z pomeranče, oka-
pané rozinky a přiklopené nechte chvíli 
podusit. Nakonec vmíchejte opečené 
maso. Podávejte s plátky mandlí a lístky 
máty. Vedle v mističce nabídněte rodině 
nebo hostům jogurt.

www.albert.cz10
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kJ

2612
31 %

sacharidy

33 g
12 %

tuky

37 g
49,3 %

bílkoviny

37 g
49,3 %

* GDA – doporučené denní množství pro dospělé založené 
na obsahu 2000 kcal (8373,6 kJ) v průměrné denní výživě. 
Individuální výživové hodnoty se mohou různit v závislosti 
na pohlaví, věku, fyzické aktivitě a dalších faktorech.

1 lžíce olivového oleje
1 cibule, nasekaná najemno
2 stroužky česneku AQ, rozmělněné
4 větší plátky slaniny, nasekané 
450 g cukety, nastrouhané
200 g sýru feta nebo balkánského 
sýru
200 g tvarohu AQ
40 g strouhaného parmazánu (nemusí 
být)
3 lžíce nasekané pažitky AQ
sůl, pepř

Cuketový koláč

CENA ZA PORCI

23 Kč
6 vajec AQ
150 g hladké mouky
1 sáček kypřicího prášku do pečiva

Troubu předehřejte na 180 °C. Olej 
rozpalte ve velké pánvi nebo hrnci 
s nepřilnavým povrchem. Vsypte cibuli, 
česnek a slaninu a opékejte 5 minut. 
Pak přendejte do mísy, přidejte cuketu, 
rozdrobený sýr feta nebo balkánský sýr, 
tvaroh, parmazán, pažitku, sůl a pepř 
a důkladně promíchejte. Vejce promí-

Pro 4–6 osob
Příprava: 10 minut  
Pečení: 40–45 minut

chejte s moukou smíchanou s kypřicím 
práškem a pak směs přidejte k cuketě. 
Vše přeneste na lehce vymazaný plech 
o rozměrech 20 x 30 cm. Povrch uhlaď-
te a pečte 40–45 minut, dokud koláč 
lehce nezezlátne. Podávejte nakrájené 
na čtverce.

11www.albert.cz



85 g vypeckovaných zelených oliv, 
nasekaných nadrobno
2 šalotky, nasekané nadrobno
2 lžíce petrželky AQ
1 lžíce červeného vinného octa
60 ml olivového oleje
sůl, pepř
300 g cherry rajčat na větvičce
600–800 g filetů z mořských ryb AQ 
nebo pangasia

Rybí filety s olivovou salsou
1 lžíce citronové šťávy ABio
zelené fazolky k podávání AQ

Troubu předehřejte na 200 °C. Plech 
vyložte pečicím papírem a v míse 
smíchejte nasekané olivy, šalotky, 
petrželku, ocet a 2 lžíce oleje. Podle 
chuti opepřete. Rajčata vyskládejte na 
plech, zastříkněte dalšími 2 lžícemi 
oleje a pak osolte a opepřete. Pečte 

CENA ZA PORCI

30 Kč

od pondělí do pátku
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10 minut doměkka. Mezitím rozpalte 
zbylý olej v pánvi, rybu osolte a pak ji 
3 minuty z každé strany opečte. Sejmě-
te z ohně a zastříkněte citronovou šťá-
vou. Rybu podávejte s olivovou salsou, 
pečenými rajčaty a krátce povařenými 
zelenými fazolkami.

Pro 4 osoby
Příprava: 25 minut 

kJ

1562
18,5 %

sacharidy

10 g
3,6 %

tuky

19 g
25,3 %

bílkoviny

34 g
45,3 %

* GDA – doporučené denní množství pro dospělé založené 
na obsahu 2000 kcal (8373,6 kJ) v průměrné denní výživě. 
Individuální výživové hodnoty se mohou různit v závislosti 
na pohlaví, věku, fyzické aktivitě a dalších faktorech.

Ryba se zeleninou je spíš 
die tní večeře. Jedlíkům 

přidejte brambory.

www.albert.cz12



4 středně velké brambory AQ
2 lžíce olivového oleje AQ
sůl a pepř
25 g másla
1 velká cibule, nasekaná najemno
6 větších plátků slaniny AQ, 
nakrájené na nudličky
2 lžíce husté smetany AQ
200 g směsi sýrů hermelín, gruyère 
a čedar
hladkolistá petrželka k podávání

Brambory zapečené s třemi druhy sýru
pá

tek

CENA ZA PORCI

23 Kč

Troubu předehřejte na 200 °C. Bram-
bory omyjte pod tekoucí vodou a ze 
všech stran je propíchejte vidličkou, 
dejte na pečicí plech, potřete polovi-
nou oleje, osolte a opepřete a pečte 
hodinu a čtvrt. Slupka by měla být 
křupavá a brambory uvnitř měkké. 
Mezitím rozehřejte druhou polovinu 
oleje a polovinu másla v pánvi, přidejte 
cibuli a pomalu ji opékejte dozlatova 

Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut 
Pečení: 1,5 hodiny

kJ

1811
21,5 %

sacharidy

12 g
4,3 %

tuky

37 g
49,3 %

bílkoviny

13 g
17,3 %

* GDA – doporučené denní množství pro dospělé založené 
na obsahu 2000 kcal (8373,6 kJ) v průměrné denní výživě. 
Individuální výživové hodnoty se mohou různit v závislosti 
na pohlaví, věku, fyzické aktivitě a dalších faktorech.

Tohle je přesně ten recept, 
který povýší brambory 
na surovinu králů. 

K pokrmu otevřete dobře 
vychlazené bílé víno.

15–20 minut. Poté ji vyjměte z pánve, 
naopak do ní dejte slaninu a nechte ji 
vyškvařit. Vyndejte z pánve a odložte.
Upečené (a ještě teplé brambory) 
podélně rozkrojte, z každé půlky 
opatrně vydlabejte vnitřek, přendejte 
ho do mísy a důkladně promíchejte se 
zbývajícím změklým máslem a smeta-
nou. Osolte a opepřete podle chuti. Pak 
ke směsi vmíchejte cibuli, slaninu a tři 
čtvrtiny směsi sýrů a polovinu petržel-
ky. Směsí naplňte vydlabané bramboro-
vé půlky, posypte zbylým sýrem a dejte 
na 10–15 minut zapéct. Podávejte 
ozdobené zbylou petrželkou.

13www.albert.cz



Hanka a Marek
Dobré jídlo, dobré víno. Společné večeře jsou pro 

Hanku s Markem vzácností. Proto si je vychutnávají 
se vším všudy. S předkrmem i dezertem.

u nás doma

Marek je rozený 
experimen tá tor. Klidně vezme typický český bůček, přidá k němu zázvor, sójovou omáčku, badyán a skořici, a takhle po asijsku ho dá pomalu péc t. Hanka má jeho odvahu moc ráda a společně si užívají úžasné delikatesy. Jen si pak pamatovat přesný recept…

www.albert.cz14



Avokádový 
tartar  
s krevetami
Pro 4 osoby
Příprava: 25 minut

200 g vyloupaných krevet
sezamový olej
sůl, pepř
hrst kopru, nasekaného
6 avokád
1/2 limety
3 lžičky balzamikového octa
2 lžičky sezamových semínek

Krevety zprudka opečte 
na sezamovém oleji, osolte 
je a opepřete a nakonec po-
sypte koprem. Obě avokáda 
oloupejte, rozkrojte, zbavte 
semen a nakrájejte na 
kousky. Zakapejte je šťávou 
z limety, aby nezhnědla, 

a podle chuti osolte a ope-
přete. Na talířích udělejte 
avokádová lůžka, zakápněte 
je balzamikovým octem, 
posypte sezamovými 
semínky a navrch dejte kre-
vety. Podávejte vychlazené 
nebo při pokojové teplotě. 
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Pro 6 osob
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200 g světlého kuskusu
30 g másla
50 g moučkového cukru 
2 granátová jablka
1 malý ananas
1 mango
1 papája

Kuskus přesypte do mísy 
a zalijte 400 ml vody 
a přiklopené nechte kuskus 
vstřebávat tekutinu. Po 
10 minutách načechrejte 

Sladký kuskus

K bůčku se skvěle 
hodí pečené brambory 

a celer. Stačí je vyskládat 
na plech, zakápnout oli-
vovým olejem, posypat 

mořskou solí a po-
malu péct.

TiP

Pečený 
bůček
1 kg vepřového bůčku
150 g zázvoru, nakrájeného 
na plátky nebo tenké nudličky
2 lžíce arašídového oleje (lze 
vynechat)
1–2 lžíce třtinového cukru
1 svazek jarní cibulky, 
nakrájené na cca  
10cm kousky
3 sušené chilli papričky
1 lžička pepře
2 lžíce tmavé sójové omáčky
1 hvězdička badyánu
1 svitek skořice
1 lžička soli

Maso nakrájejte na pěticenti-
metrové kostky a v pekáči je 
smíchejte s ostatními ingre-
diencemi, přilijte 250 ml vody 
a při 160 °C pečte 2–3 hodiny. 

Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut

vidličkou, přidejte máslo a cukr 
a promíchejte. Z jednoho graná-
tového jablka vydlabejte semena, 
z druhého vymačkejte šťávu jako 
z pomeranče a obojí vmíchejte 
do kuskusu. Dužinu ananasu, 
manga i papáji nakrájejte 
nadrobno a ovocem 
ozdobte kuskus. 
Podávejte vy-
chlazené.

www.albert.cz16



novinky

Ubrus s velikonočními 
symboly navodí tu 

správnou a tmosféru.

Dekorativní kuřátka

Vajíčka můžete položit na 
stůl nebo zavěsit na větvičku.

Svíčka ve tvaru tulipánu  
na jarní stůl pa tří.

Jaro přináší 
dobrou náladu 
samo o sobě. Když 
si navíc slavnostně, 
a čistě v jarních 
tónech prostřete, 
budete se cítit jako 
znovuzrození. 
Nazdobte si proto 
stůl velikonočními 
výrobky 
z hypermarketů 
Albert.  

www.albert.cz18
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Zdraví po ruce  
Ovocné nápoje Happy Day jsou vě-
hlasné svojí vysokou kvalitou. Nově 
teď můžete ochutnat ovocné ná-
poje ze zeleného jablka, červených 
pomerančů a naprostou vitamino-
vou bombu plnou šťáv z pomeran-
če, citronu a mrkve. Ovocné nápoje 
je nejlepší pít po ránu nebo během 
dopoledne. Skvěle vám nastartují 
den, dodají energii a potřebnou sílu.

Trojí potěšení  
Čokoládu Milka si teď 
nově můžete koupit 
s karamelovou náplní. 
A to hned ve třech va- 
riantách. Chuť je výteč-
ná, plná jedinečného 
alpského mléka.

Paštiky k svačině nebo večeři 
Honí vás občas mlsná? Zkuste naše paštiky.  
V řadě Albert Quality najdete lahůdkovou, šun-
kovou, provensálskou, zabijačkovou, mandlovou, 
francouzskou s játry, se pečeným masem anebo 
ohnivou pomazánku. Luxusní řada Albert Ex-
cellent pak nabízí bruselské paštiky s brusinkami 
anebo s mandlemi. 

Orion v novém  
Orion přichází s novými 
příchutěmi svých čo-
kolád – jedna je plněná 
vanilkovým krémem 
s kousky karamelu, 
druhá hořká s kakaovým 
krémem a třetí novinkou 
je krémová čokoláda 
s karamelovou náplní.

19www.albert.cz
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Ve znamení mořských dálek  
Dostali jste chuť na kalamáry, kterými jste 
si zpříjemňovali dovolenou v Itálii? Firma 
Bidvest je nabízí již předpřipravené. Stačí je 
zprudka osmažit! V nabídce máme od téže 
firmy rovněž i krevety, mořský koktejl a již 
vyloupané mušle.

Ovoce jako ze zahrádky  
Mražené jahody a ovocné směsi 
– jahod, malin, ostružin, borůvek 
a rybízu – jsou ideální k přípravě 
teplých ovocných náplní do palači-
nek, hodí se do ovocných knedlíků 
i dortů a rolád.

Za pár minut hotovo  
Babicova zeleninová 
směs je ideální příloha 
k masu nebo samotná 
jako lehká večeře. Směs 
je unikátní tím, že mimo 
brokolice, květáku, 
mrkvičky a zelených 
lusků obsahuje rovněž 
romanesco, variantní 
formu květáku, jemuž je 
i podobná. Romanesco 
je zelenina bohatá na 
vitamin C.

Jihočeská tradice  
Jihočeská firma Madeta 
přichází s klasickým strou-

haným tvarohem, který je 
výborný na všech ovoc-

ných knedlících, bram-
borových taštičkách 

i šiškách. Praktické 
balení (už se nemusí-

te zdržovat strou-
háním) obsahuje 
150 g vynikající-

ho tvarohu.

www.albert.cz20



vzkazy od Alberta

na internetu

Logo Vím, co jím napoví
Znáte již logo Vím, co jím a piju? 
Označuje potraviny, které prošly 
posouzením výživových hodnot: 
neobsahují žádné nebo naprosto 
minimální množství nenasycených 
mastných kyselin, transmastných 

kyselin, soli (resp. sodíku) a přida-
ných sacharidů (cukrů). Toto logo 
se tak může stát vodítkem při va-
šem výběru potravin. U některých 
druhů potravin vám navíc logo 
napoví, že daný výrobek je bohatý 
na vlákninu a nedodá vám přemíru 
energie, kterou by vaše tělo nebylo 
schopno efektivně zpracovat.
Již mnoho výrobků značky Albert 
Quality se tímto logem pyšní. 
Chcete-li vědět, které to jsou, na-
vštivte naše webové stránky  
www.albert.cz/vimcojim. 

Sledujte nás na
Program Vím, co jím se objevuje 
i na našem kanálu na YouTube. 
Na www.youtube.com/albert-
ceskarepublika naleznete šest dílů 
pořadu s Petrem Havlíčkem, který 
vám radí, jakým způsobem si vybí-
rat ty správné, nutričně vyvážené 
potraviny a co u nich sledovat. Do-
zvíte se, co je důležité při výběru 
uzenin, sýrů, pečiva, tuků, dochu-
covadel nebo třeba těstovin. 

Vyrazte 
na měňárnu Gogounů
Milí sběratelé, již od začátku února dostáváte za nákupy v Al-
bertu pestrobarevné Gogouny. Postaviček Gogounů je cel-
kem 41 a všechny mají různé barevné varianty, takže sbírka každé-
ho z vás je naprosto unikátní. Pokud vám však někteří chybí – ať už chcete 
mít kompletní sérii třeba zelených nebo svítících Gogounů, nebo posbírat 

všechny druhy barev u některého z nich, nepropásněte naši měňárnu! 
Uskuteční se v sobotu 23. března ve všech prodejnách Albert. Pro 

podrobnější informace o přesném čase navštivte naše webové 
stránky www.albert.cz. Můžete tak s ostatními sběrateli vyměňo-
vat Gogouny ze svých zásob a vyladit si svou sbírku k dokonalos-

ti. A nezapomeňte, akce s Gogouny v Albertu trvá jen do 26. 3.! 

Granty Nadačního fondu  
Albert pro rok 2013 rozděleny
Nadační fond Albert vyhlásil na konci roku 2012 grantovou výzvu na podporu 
rozvoje a vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Granty jsou 
určeny zejména na projekty pro pomoc dětem v ústavní péči, dětem 
z náhradních rodin a ze sociálně slabých rodin. Ze 140 přihláše-
ných jsme vybrali celkem 49 projektů, které podpoříme částkou 
1 945 000 Kč. Více informací na www.nadacnifondalbert.cz.

Přihlaste se do Zlaťáků Zdravé Pětky
Zdravá Pětka přichází s dal-

ším celorepublikovým pro-
jektem, tentokrát určeným 
pro žáky II. stupně základ-
ních škol a děti z dětských 

domovů. Kuchařská show 
s názvem Zlaťáci Zdravé Pětky 

by v dětech měla probudit zájem o zdravé 
potraviny a přípravu pokrmů z nich. Navíc 
podporuje také jejich kreativitu a týmovou 
spolupráci. Každá škola i dětský domov 
může nominovat tříčlenný tým, který nám 
zašle fotografie svých gastronomických 
výtvorů. Uzávěrka regionálních kol je již 
31. března! Více na www.zlataci.cz nebo  
na www.zdrava5.cz. 

Zdravé, 
zábavné 

a moc dobré

GOGO‘S/CRAZY BONES 
© 2013 PPI – MAGICBOXINT. TOYS, S.L.U.
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Toho dne oběd ve škole klukům moc 
nechutnal. Pečené mrkvičky udělali 
rychlostí blesku a stejnou je i snědli.

A navíc: moc si pochutnali!
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Pokud nechcete používat 
potravinářské barvivo, 

potřete těsto namotané 
na trubičce pouze 
lehce rozšlehaným 

vajíčkem.

TiP

mami, dneska já
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 s pomazánkou
Pečené mrkvičky



1 balení křehkého těsta
žlutá a červená potravinářská barva
4–5 vajec, uvařených natvrdo
2 lžíce másla, změklého
1 lžíce lučiny
plnotučná hořčice a sůl podle chuti
2 lžíce pažitky, nasekané
1 svazek kopru

1. Troubu předehřejte na 200 °C. 
Těsto rozviňte a podélně nakrájejte na 
8–10 dlouhých proužků. Každý proužek 
podélně stočte do dlouhého ,provázku‘ 
a ještě postupně rozválejte, aby se délka 
zvětšila. Pak ,provázky‘ těsně namotejte 
na kovové cukrářské trubičky. Těsto 
namotávejte od úzkého konce (tam jej 
dobře přitlačte) směrem nahoru.

2. Do mističky si nakapejte 30 kapek 
žlutého barviva a přidejte k němu jednu 
nebo dvě kapky červeného, abyste zís-
kali oranžový ,nátěr‘. Potřete jím mrkve 
a pak je vyskládejte na plech. 

3. Pečte 6–8 minut. V polovině můžete 
obrátit. Nechte 5 minut zchladnout, pak 
opatrně vyjměte kovové trubičky. Před 
podáváním naplňte mrkvičky pomazán-
kou smíchanou z nastrouhaných vajec, 
másla, lučiny, hořčice, soli a pažitky. 
Ozdobte koprem, abyste vytvořili zdání 
mrkvové natě.

Pečené mrkvičky 
s pomazánkou

Na 8–10 mrkviček
Příprava: 45 minut 
Pečení: 6–8 minut

U nás v Albertu

Výtečná, čerstvá vejce jsou 
do pomazánky ideální. Dochuťte ji 
hořčicí, naplňte pečené mrkvičky 
a nezapomeňte na koprové natě.

25www.albert.cz



…špenát, špe-špe-špe-špe-špe-špenát, zpívá 
Jiří Schelinger a my s ním. Je jaro, s čím 

chcete vařit, když ne se špenátem?

50 g másla
1 cibule, nasekaná
2 stroužky česneku, rozmělněné
1 brambora, oloupaná, pokrájená
450 ml zeleninového vývaru
600 ml mléka
450 g čerstvého špenátu
jemně nastrouhaná kůra  
z 1 citronu
sůl, pepř, muškátový oříšek
3 lžíce husté zakysané smetany

Máslo rozehřejte ve velkém hrnci 
s pokličkou. Přidejte cibuli, 5–6 mi-

1  Krémová špenátová polévka

10x jinak

Což takhle dát si...

nut ji opékejte, vmíchejte česnek 
a po minutě rovněž bramboru. 
Zalijte vývarem a nechte 8–10 minut 
probublávat, aby kousky brambo-
ry částečně změkly. Vlijte mléko 
a přiveďte k varu. Poté vmíchejte 
polovinu špenátu a kůru z citronu. 
Přiklopené vařte 15 minut, nechte 
zchladnout a rozmixujte. Přidejte 
zbylý špenát (dodá polévce čerstvou 
zelenou barvu) a opět rozmixujte. 
Pak polévku ochuťte solí, pepřem 
a muškátovým oříškem. Podávejte 
se zakysanou smetanou.

U nás v Albertu

Čerstvé svěží listy špenátu, stejně 
tak jako jeho mražená varianta se do 
desítky našich receptů hodí výborně.

27www.albert.cz



10x jinak

5 Špenátové pesto
450 g čerstvého špenátu | 2 stroužky 
česneku, rozmělněné | 1/4 lžičky chilli 
| 100 g loupaných mandlí, 
nasekaných, lehce opražených |  
100 g strouhaného parmazánu |  
150 ml olivového oleje | kůra 
z 1 citronu | sůl | chleba, sardinky 
a citron k podávání

Špenát zalijte vroucí vodou a nechte 
jej zavadnout. Vodu sceďte a špenát 
vyždímejte. Poté ho spolu s česnekem, 
chilli, mandlemi a parmazánem do-
hladka rozmixujte. Přilévejte olej, abyste 
získali spíš hustší směs. Nakonec vmí-
chejte citronovou kůru a dochuťte solí. 
Pesto podávejte na opečeném chlebu 
spolu se sardinkami a skrojky citronu.

6 Vepřové cordon bleu 
4 silnější vepřové plátky | sůl, pepř | 
olivový olej | česnek na plátky | 
2 balení čerstvého špenátu | smetana 
na zjemnění | 4 plátky sýru s modrou 
plísní | hladká mouka na obalení | 
slunečnicový olej na smažení | rukola 
a cherry rajčata k podávání

Vepřové plátky rozřízněte, abyste v nich 
vytvořili kapsu a ze všech stran je osol-
te a opepřete. Olej rozpalte a krátce na 
něm osmahněte plátky česneku a špe-
nát. Směs zjemněte smetanou a rozděl-
te ji do masových kapes, navrch dejte 
sýr a přitiskněte k sobě. Kapsy obalte 
v mouce a osmahněte na oleji. Podá-
vejte s rukolou a cherry rajčaty.

7 Sezamový špenát
3 lžíce sezamového oleje | 2 stroužky 
česneku, rozmělněné | 1 balení 
špenátu | 1 lžíce cukru | 1 lžíce sójové 
omáčky | sůl | 1 lžíce sezamových 
semínek, krátce nasucho opražených

Olej rozpalte ve velké pánvi. Přidejte 
česnek a po chvilce i špenát a za stá-
lého míchání ho nechte zavadnout. 
Vmíchejte cukr a sójovou omáčku, 
zahřejte a podle chuti osolte. Podávejte 
posypané sezamovými semínky.

8 Špenátový koláč
1 pórek | 2 stroužky česneku | 1 lžíce 
olivového oleje | 750 g listového těsta | 
500 g mraženého špenátu, povoleného 
| 700 g tvarohu | 400 g sýru feta |  
3 vejce | 2 lžíce kopru | 1 citron

Nasekaný pórek a česnek zvolna opé-
kejte asi 5 minut na oleji a pak přendejte 
do mísy. Dvě třetiny těsta rozválejte do 
kola tloušťky 5 mm a vyložte jím formu 
s odnímatelným dnem o průměru 23 cm 
a výšce asi 4,5 cm. Troubu zahřejte na 
180 °C. Vyždímaný špenát, tvaroh, sýr 
feta, 2 vejce, kopr, nastrouhanou kůru 
z 1 citronu a česnekový pórek z pán-
ve smíchejte. Směs přendejte na těsto 
a povrch uhlaďte. Zbytek těsta rovněž 
rozválejte, nakrájejte z něj 2 centimetry 
široké proužky a do ozdobné mřížky jimi 
poklaďte koláč. Potřete zbylým vejcem 
a pečte 1 hodinu a 10 minut.

9 Špenátová omeleta
olivový olej | 240 ml mléka |  
8 vajec | 1 lžíce dijonské hořčice | sůl | 
40 g polohrubé mouky | 2 sáčky 
mraženého špenátu, povolené |  
180 g strouhaného čedaru

Troubu předehřejte na 180 °C. Plech 
vyložte pečicím papírem a potřete ho 
olejem. V míse našlehejte mléko s vejci, 
hořčicí a solí a postupně přisypávejte 
i mouku, abyste získali hladké těstíčko. 
To nalijte na připravený plech a poklaď-
te vyždímaným špenátem. Pečte asi 
10–12 minut. Posypte čedarem a pečte 
další 2–4 minuty. Vyndejte, zarolujte 
a podávejte nakrájené. 

10 Sendviče se špenátem
16 plátků veky | 1 lžíce dijonské hořčice 
| 16 plátků ementálu | 8 plátků kvalitní 
vepřové šunky | 80 g baby špenátových 
lístků | rozpuštěné máslo na potření

Polovinu krajíčků veky pomažte hořči-
cí, navrch dejte plátky sýru, šunky, listy 
špenátu a opět sýr, přiklopte zbylými 
krajíčky a sendviče z obou stran pomaž-
te máslem a opečte na pánvi dozlatova.

2 Špenátový salát
1 kg brambor | 4 vejce | 1 červená 
cibule, nasekaná najemno |  
240 g majonézy | 1 lžíce solených 
kaparů | 1 lžíce nasekané pažitky |  
100 g prosciutta | 150 g čerstvého 
špenátu

Oloupané, na čtvrtky pokrájené bram-
bory uvařte doměkka. Vejce uvařte 
natvrdo, oloupejte je a nakrájejte na 
půlky. Brambory smíchejte s cibulí, ma-
jonézou, kapary a pažitkou. Plátky pro-
sciutta 2 minuty opékejte a pak s vejci 
a špenátem přidejte k bramborám.

3 Špenátové mističky 
1 lžíce olivového oleje | ½ cibule, 
nasekaná | 450 g žampionů | 
150 g čerstvého špenátu | 
180 g nastrouhaného ementálu | sůl, 
pepř | máslo na vymazání | 
6 toustových chlebů

Na oleji opečte cibuli, přidejte plátky 
hub a opékejte je 5–8 minut. V míse je 
pak smíchejte se špenátem, polovinou 
sýru a podle chuti osolte a opepřete. 
Šestimístnou formu na muffiny vymaž-
te máslem a toustové chleby rozválejte 
dotenka a vyložte jimi důlky. Na chleby 
rozdělte špenátovohoubovou směs, 
posypte ji zbylým sýrem a při 220 °C 
pečte 7–8 minut.

4 Špenátový dip
1 lžíce olivového oleje | 1 cibule, 
nasekaná | 1 stroužek česneku, 
rozmělněný | 160 g čerstvého 
špenátu | 30 g polníčku | 1/2 avokáda | 
250 ml bílého jogurtu | 1 lžička 
strouhané citronové kůry | 1 lžíce 
citronové šťávy | 1/2 lžičky tabasca | 
sůl, pepř | zelenina k podávání  

Na oleji 8–10 minut opékejte cibuli. 
Přidejte česnek, po chvilce i špenát 
a nechte jej 4 minuty zavadnout. 
Důkladně promíchejte. Zchladlý pak se 
zbývajícími přísadami rozmixujte do-
hladka. Nejméně hodinu chlaďte a pak 
podávejte s nakrájenou zeleninou. FO
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spolu u stolu
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Domácí těsto, domácí rajčatová omáčka 
a ty nejlepší suroviny. Pečení pizzy je 

úžasný rituál. Pro vás i pro děti!

Upečte pizzu

Pizza snů, najdete v ní vše, 
co milujete: sýr, rajča ta 

i salám. Recept na str. 36.

pro celou rodinu



spolu u stolu

Základní těsto na pizzu 

1 lžička sušeného droždí
¼ lžičky cukru
225 g hladké mouky dvounulky
1 lžička soli

1. Droždí, cukr a 180 ml vlažné vody 
smíchejte v misce. Na teplém místě 
nechte 5 minut stát nebo dokud se 
na povrchu nezačnou tvořit bublinky. 
Znamená to, že droždí je aktivní a těsto 
díky němu nakyne.
2. Mouku a sůl smíchejte v míse, 
uprostřed udělejte důlek a do něj nalijte 
droždí a dobře pomoučenýma rukama 
spojte v těsto. Na pomoučené ploše jej 
hněťte 4–5 minut, abyste získali krásně 
hladké a pružné těsto.
3. Přendejte ho do čisté mísy a zakryté 
utěrkou nechte 30 minut kynout, aby 
zdvojnásobilo svůj objem. Těsto vystačí 
na dvě pizzy o průměru 30 cm.

Domácí rajčatová omáčka 

1 lžíce olivového oleje
1 středně velká cibule, nasekaná 
najemno
1–2 stroužky česneku, rozmělněné 
2x 400g plechovka krájených rajčat 
s česnekem a bazalkou
2 lžíce rajčatového pyré 
100 ml červeného vína (nemusí být)
1 lžíce cukru
pár bazalkových listů
sůl, pepř podle chuti

Ve velkém hrnci rozpalte olej, vsypte 
cibuli a asi 5 minut ji opékejte, přidejte 
česnek a opékejte, aby krásně zavoněl, 
přidejte konzervovaná rajčata, pyré 
a víno. Promíchejte, oslaďte a nechte 
probublávat, aby obsah zhoustl a teku-
tina se značně zredukovala. Nakonec 
vmíchejte nasekanou bazalku a omáč-
ku podle chuti osolte a opepřete.

Sýrová pizza je 
nejlepší ihned po 
vytažení z trouby.

Na 2 pizzy o průměru 30 cm
Příprava: 15–20 minut 
Kynutí: 35 minut

Pro 4–6 osob
Příprava: 20 minut

Pizza quattro formaggi 

1 lžíce olivového oleje + navíc 
na potření
1 stroužek česneku, rozmělněný
1 základní těsto na pizzu
125 g mozzarelly, natrhané
100–150 g sýru gruyère nebo 
ementálu
100 g gorgonzoly
25 g parmazánu

Troubu předehřejte na 220 °C. Na 
5–10 minut do ní dejte nahřát 2 kula-
té plechy na pizzu o průměru 30 cm. 
Olej promíchejte v mističce s utřeným 
česnekem. Těsto na pizzu rozdělte na 
2 stejné části a z každé rukama roztáh-

něte kolo o průměru 30 cm. Plechy vy-
jměte z trouby, potřete je olejem, položte 
na ně kola z těsta, důkladně je potřete 
česnekovým olejem a navrch rozdělte 
mozzarellu, jeden ze sýrů gruyère či 
ementál a gorgonzolu. Pečte 15–20 mi-
nut, poté pizzy posypte parmazánem 
a ihned podávejte.

Na 2 pizzy
Příprava: 15 minut 
Pečení: 15–20 minut

Kulatý tvar je pro pizzu 
sice tradiční, ale těsto může-
te roztáhnout i po celé ploše 
klasického plechu. Chuť to 
neovlivní. Jen plech neza-

pomeňte nahřát  
a potřít olejem.

TiP
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Příprava domácí 
rajčatové omáčky vám 
zabere minimum času. 
Získáte ale maximum 
po těšení: můžete ji 
použít jako základ 
pizzy, namaza t na 
opečené chleby či 

podávat s masovými 
koulemi. Anebo ji 

budete mlsně ujída t? 



spolu u stolu

Salámová pizza

1 základní těsto na pizzu
olivový olej na potření + 2 lžíce navíc
280 g domácí rajčatové omáčky – viz 
předchozí dvoustranu
200 g mozzarelly
200 g ricotty 
150 g pikantního salámu, tence 
pokrájeného
hrst cherry rajčat, na kolečka
svazek čerstvé bazalky
1 stroužek česneku, rozmělněný

Troubu předehřejte na 220 °C. Na 
5–10 minut do ní dejte nahřát 2 kula-
té plechy na pizzu o průměru 30 cm. 
Těsto na pizzu rozdělte na 2 stejné 
části a z každé rukama roztáhněte 
kolo o průměru 30 cm. Plechy vyjmě-
te z trouby, potřete je olejem, navrch 
dejte kola z těsta, potřete je rajčatovou 
omáčkou a rozdělte na ně mozzarellu, 
ricottu, salám a cherry rajčata, posyp-
te je polovinou bazalky a zastříkněte 
2 lžícemi olivového oleje 
rozmíchanými s česnekem. 
Pečte 15–20 minut, po-
dávejte posypané zbylou 
bazalkou.

Jarní pizza

½ svazku zeleného 
chřestu
1 základní těsto na pizzu
olivový olej na potření
2 stroužky česneku
8 plátků prosciutta
bazalkové pesto  
na dochucení
8 vajec
sůl

Z výhonků chřestu odřízně-
te tvrdé konce a pak je dejte 
na 3 minuty do vroucí vody, 
sceďte a následně zchlaďte 
na kostkách ledu. Pokrájejte 
na kousky. Troubu přede-

hřejte na 220 °C. Na 5–10 minut do ní 
dejte nahřát 2 plechy. Těsto na pizzu 
rozdělte na 4 stejné části a z každé 
rukama roztáhněte kolo o průměru 
15 cm. Plechy vyjměte z trouby, potřete 
je olejem, navrch dejte kola z těsta 
a potřete je olejem s rozmělněným 
česnekem. Navrch rozdělte prosciutto 
a chřest. Potřete pestem a dejte péct na 
15 minut. Pak na pizzy vyklepněte vejce 
a 5 minut dopečte. Osolte podle chuti.

Mozzarellový salát 
s čerstvou mátou

1 palice česneku, horizontálně 
rozříznutá
½ lžíce olivového oleje
500 g mozzarelly
svazek čerstvé máty
2 lžíce čerstvých oreganových lístků

1 lžíce citronové kůry, nastrouhané 
na tenké delší nitky
120 g salámu, čerstvý rustikální  
chleba k podávání

Na citronovomedový dresink
2 lžíce citronové šťávy
2 lžíce medu
2 lžíce olivového oleje
sůl, pepř

1. Troubu předehřejte na 200 °C, 
obě půlky česneku zastříkněte 
olejem a řeznou stranou dolů je 
pečte 10 minut, aby stroužky změkly. 
Upečené je dejte stranou.
2. Všechny ingredience na dresink 
smíchejte v misce.
3. Mozzarellu natrhejte na servíro-
vací talíř, ozdobte ji mátou, ore-
ganem a citronovou kůrou, zalijte 
dresinkem a podávejte s chlebem, 
pečeným česnekem a kolečky 
salámu.

Pizza s ovocem,  
nutellou  
a čokoládou

základní těsto na pizzu
olej na potření
nutella na potření
čerstvé maliny  
a borůvky
200 g bílé čokolády

Troubu předehřejte na 
220 °C. Na 5–10 minut 
do ní dejte nahřát plech. 
Těsto na pizzu roztáhně-
te do delší oválné placky. 
Plech vyjměte z trouby, 
vyložte pečicím papírem, 
ten lehce potřete olejem, 
navrch přeneste těsto. 
Potřete ho nutellou, 
navrch vyskládejte ovoce 
a posypte čokoládou. 
Pečte asi 15 minut.

Na 2 pizzy
Příprava: 20 minut 
Pečení: 15–20 minut

Na 4 malé pizzy
Příprava: 30 minut 
Pečení: 20 minut

Na 1 pizzu
Příprava: 25 minut 
Pečení: 15 minut

Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut
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Malé varování: sladká 
pizza s ovocem je velmi 

návyková a hrozí, že se o ni 
poperete.



Co by se mohlo hodit
na

spolu u stolu

U nás v Albertu

Naše vlastní řady výrobků označených jako Albert Quality, Excellent nebo Bio nabízejí spoustu produktů vhodných při 
přípravě pizzy. Od mozzarelly přes olej, sůl, bylinky, česnek, omáčky až po rajčata, kvalitní mouku nebo salámy.
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Ta chuť se zjeví zčistajasna. A najedou to víte: musíte 
si dát vajíčka. Naměkko, natvrdo, nahniličko, míchaná 

anebo v omeletě. Omámení stejně jako býváte vy, 
nechali jsme se vést chuťovými pohárky a vybrali jsme 
nejlepší vaječné recepty na světě. Opravdu. Důkazem 

budiž třeba legendární vejce do skla. 

vejce

www.albert.cz38
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1 kg malých brambor, ideálně nových
4 vejce
1 palice česneku, horizontálně 
rozpůlená
½ lžíce olivového oleje
1 cibule, na tenké plátky
sůl, pepř
řeřicha na ozdobu

Na ančovičkový dresink
5 ančovičkových filetů
2 lžíce citronové šťávy
1 lžíce najemno nastrouhané 
citronové kůry
150 g majonézy

Bramborový salát s ančovičkovým dresinkem a vejci

Troubu předehřejte na 200 °C. Omy-
té, okartáčované, případně oškrábané 
brambory dejte do velkého hrnce, 
zalijte je studenou vodou, osolte a na 
středním ohni je přiveďte k varu. Vařte 
12 minut. Poté do hrnce přidejte vejce 
a společně vařte 6–8 minut. Vejce vy-
ndejte, zchlaďte pod proudem tekoucí 
vody, oloupejte je, dejte stranou. Bram-
bory sceďte, nechte vychladnout a pak 
je nakrájejte na půlky.
Obě česnekové půlky zastříkněte 
olejem, řeznou stranou dolů je dejte 
na plech a pečte 10 minut, aby čes-

nek změkl. Vyjměte z trouby, nechte 
zchladnout a teprve potom stroužky 
vytlačte ze slupek.
Přísady na ančovičkový dresink roz-
mixujte dohladka. Brambory přendejte 
do velké mísy a opatrně je smíchejte 
s dresinkem. Pak do mísy přidejte i vej-
ce pokrájená na tlustá kolečka, cibuli 
a česnek. Podle chuti osolte a opepřete. 
Podávejte posypané řeřichou. 

Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut
Vaření: 20 minut



Plovoucí ostrovy
750 ml mléka
100 g krupicového cukru + 1 lžíce 
navíc
1 lžička vanilkového extraktu
4 velká vejce
2 lžičky kukuřičného škrobu

Na ozdobu
2–3 lžíce lískových ořechů 
2 lžíce krupicového cukru

V hrnci smíchejte 625 ml mléka, cukr 
a vanilkový extrakt a zahřívejte, aby se 
cukr rozpustil. Opatrně přiveďte těsně 
k bodu varu. V míse mezitím našlehejte 
bílky ručním elektrickým šlehačem, při-
dejte lžíci cukru a pokračujte ve šlehání. 
Pomocí dřevěné vařečky tvarem při-
pomínající lžíci postupně odeberte dva 
,obláčky‘ sněhu a pusťte je do vrou-
cího mléka. Lehce je otáčejte, aby se 
všechny strany uvařily a zatáhly. Pak je 

vyndejte. Postup zopakujte se zbylým 
sněhem. Hotové obláčky přiklopte plas-
tovým poklopem a dejte je do lednice. 
V malé míse promíchejte zbylé mléko 
– je to ještě 125 ml, žloutky a kukuřičný 
škrob. Pak ke vzniklé směsi postupně 
přimíchejte 125 ml teplého mléka, ve 
kterém jste vařili obláčky. Vzniklou 
směs vlijte do hrnce s teplým mlékem 
(ve kterém jste vařili obláčky). Za stálé-
ho míchání přiveďte k mírnému varu 
a nechte zhoustnout do hustší omáčky. 
Sejměte z ohně, přelijte do skleněné 
misky a nechte zchladnout na pokojo-
vou teplotu. Před podáváním omáčku 
promíchejte, rozdělte na talíře, navrch 
dejte bílkové obláčky. Ořechy nasekejte 
a spolu s cukrem je opečte na pánvi. 
Nakonec jimi dezert ozdobte. 

Pro 4 osoby
Příprava: 40 minut + chlazení 
Vaření: 15 minut
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200 g polotučného tvarohu
1 lžíce jemně nastrouhané 
pomerančové kůry
55 g krupicového cukru
2 lžíce rozinek sultánek
4 vejce, žloutky a bílky odděleně
80 ml mléka
40 g másla
moučkový cukr na poprášení

Tvaroh, pomerančovou kůru, lžíci 
cukru a sultánky smíchejte v míse 
a odložte.
Žloutky promíchejte se zbylým cuk-
rem a mlékem. Bílky našlehejte dotuha 
ručním elektrickým šlehačem. Máslo 
rozehřejte v pánvi. Našlehané žloutky 
s mlékem opatrně přidejte k bílkům. 
Čtvrtinu vzniklé směsi nalijte do pánve 
a opékejte ji 2–3 minuty, Navrch dejte 
čtvrtinu ochuceného tvarohu a opékej-
te další 2 minuty. Přehněte do půlkola 
a vyjměte z pánve. Postup zopakujte 
ještě třikrát. Omelety podávejte posy-
pané moučkovým cukrem.

Jen co se začervenají 
první jahody,

přidejte je k omeletě.

Pro 4 osoby
Příprava: 25 minut

Omeleta se sladkým tvarohem



Vejce do skla
Dřív se jim říkalo také vejce v kelímcích. 
Pro tuto úpravu budete potřebovat 
malé ohnivzdorné porcelánové nebo 
skleněné kelímky, takzvané kokotky. 
Mívají buď rukojeť, nebo kovovou sponu 
přes víčko, která je lehce snímatelná. 

máslo na vymazání kokotek
12 vajec
sůl, pepř
svazek čerstvé pažitky, malé hoblinky 
parmazánu k podávání
domácí chléb k podávání

Kokotky vymažte máslem a přímo do 
nich vyklepněte vejce, maximálně tři 
do jedné. (Do menších kokotek může-
te použít malá křepelčí vejce.) Osolte 
a opepřete. Pak je postavte na dno kas-
trolu či pekáče a do nádoby vlijte vodu, 
aby sahala do poloviny výšky kokotek. 
Dejte do trouby vyhřáté na 180 °C 
a pečte 8–12 minut, aby bílek ztuhnul. 
Žloutky však musí zůstat tekuté. Před 
podáváním posypte pažitkou a parma-
zánem. Jezte s čerstvým chlebem.

Pro 4 osoby
Příprava: 10 minut 
Pečení: 8–12 minut

Krajíček čerstvého chleba 
namažte pořádnou vrstvou 
másla a bude to dokonalé.

U nás v Albertu

Úžasná vejce v biokvalitě  
i čerstvá vejce z podestýlky 
jsou do všech našich receptů 
skvělá. Prodáváme je v našich 
prodejnách po celý rok. Určitě je 
vyzkoušejte.
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Míchaná vejce 
s lívanečky z podmáslí
30 g másla
1 lžíce olivového oleje
8 snítek oregana
400 g hnědých žampionů, 
pokrájených na plátky
12 vajec
125 ml smetany ke šlehání
sůl, pepř
máslo k podávání

Na lívanečky
½ lžičky krupicového cukru
11/4 lžičky sušeného droždí
175 ml mléka, pokojové teploty
20 g másla, rozpuštěného 
+ 20 g navíc na smažení
225 g hladké mouky
1 lžička soli
225 ml podmáslí
½ lžičky jedlé sody

1. Nejprve se pusťte do lívanečků z pod-
máslí. V míse smíchejte cukr a droždí, 
přilijte vlažné mléko a rozpuštěné (ne 
horké) máslo, lehce promíchejte a dejte 
na 5 minut stranou, aby se na povrchu 
začaly tvořit malé puchýřky. V jiné míse 
smíchejte mouku a sůl, poté přidejte 
drožďovou směs a podmáslí a umíchejte 
do hladkého těsta. Přetáhněte potravi-
nářskou fólií a nechte hodinu odpočívat. 
Jedlou sodu rozmíchejte ve lžíci teplé 
vody a vmíchejte k těstu. Nechte dalších 
30 minut odpočívat.
2. Máslo navíc rozdělte do lívanečníku 
a postupně v něm opékejte lívance. 
Udržujte je teplé, abyste si je k vejcím 
dobře vychutnali.

3. Asi 20 g másla a olej rozehřejte ve 
velké pánvi s nepřilnavým povrchem. 
Přidejte snítky oregana a 2 minuty 
je opékejte dokřupava – pak dejte 
stranou. Do pánve dejte houby a opeč-
te je dozlatova. Dejte stranou. Vejce 
našlehejte se smetanou, solí a pepřem. 
Zbylé máslo (je to ještě 10 g) rozehřejte 
v čisté pánvi, vlijte vejce a 30 sekund 
je nechte bez míchání, teprve pak je 
dřevěnou špachtlí promíchejte a opeč-
te, aby zpevnila. Podávejte ozdobené 
oreganem, spolu s houbami a lívanečky 
pokladenými plátky másla.

Pro 4 osoby
Příprava: 30 minut 
Kynutí: 1,5 hodiny



Svůj oblíbený mrkvový dort jsem si nedávno 
vyzkoušela jinak a nově. Jako malé dortíky. 

Ze stolu zmizely okamžitě. Jsou prostě 
neodolatelné. 

Karotkové dortíky
Poprvé s Ditou P.

poprvé s Ditou P.
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Karotkové dortíky

Karotkové dortíky
 
80 g sultánek (světlých 
rozinek)
šťáva z 1 pomeranče
1 lžíce rumu (nemusí být)
50 g tmavého cukru
120 ml rostlinného oleje 
+ trochu na vymazání   
120 ml medu + trochu 
na ozdobu
3 velká vejce
1 lžička skořice
1 lžička mletého zázvoru
190 g hladké mouky
2 lžičky kypřicího prášku
1 lžička jedlé sody
špetka soli
3 karotky, oloupané
hrst vlašských ořechů, 
nahrubo nasekaných

Krém ze smetanového 
sýru  
100 g moučkového cukru
85 g změklého másla
80 g smetanového sýru
1 lžíce smetany ke šlehání

1 Sultánky namočím 
v pomerančové šťávě 
a rumu a nechám je přes 
noc v lednici nabobtnat. Do 
mísy dám cukr, olej, med 
a vejce a ručním šlehačem 
vše dobře prošlehám.

3 Předehřeju troubu 
na 200 °C. Vymažu olejem 
silikonovou nebo teflonovou 
formu na muffiny a každou 
jamku naplním do tří čtvrtin 
těstem. Peču 20–25 minut. 
Hotové jsou, když do nich 
zapíchnu špejli a nezůstane 
na ní těsto. Vyndám dortíky 
z formy a nechám je na mříž-
ce vychladnout.

2 Do druhé mísy proseju 
skořici, mletý zázvor, mou-
ku, kypřicí prášek, jedlou 
sodu, sůl a promíchám. 
Tuto směs pak postupně 
vmíchám do mísy s teku-
tými přísadami. Nakonec 
ještě přidám nastrouhanou 
karotku a sultánky.

4 Mezitím si připravím 
krém. Všechny přísady třu 
10 minut ručním šlehačem 
nebo v robotu, až je krém 
nadýchaný a hladký. Každý 
dortík namažu krémem 
a ozdobím nasekanými 
ořechy a medem.FO
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Pokud nemáte 
muffinovou formu, 

můžete těsto plnit do 
malých bábovek anebo 
nalít jen tak na plech  
a hotové pak krájet 

na kostky.

TiP

Na 12 kusů
Příprava: 20 minut  
Pečení: 20–25 minut
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nedělní oběd

Že přijdou koledníci 
vyhládlí, je naprosto 
jisté. Místo oběda jim 
naservírujte všechno, 
co k Velikonocům 
patří. A nejlépe 
v podobě domácího 
rautového stolu.

Sejdeme sepo koledě
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menu
Crostini s hráškovou lučinou

Karo tková limonáda
Kuřecí proužky v corn flakes

Medovokari majonéza
Velikonoční nádivkové 

jednohubky
Plněná vejce - kuřátka

Skořicová buchta



nedělní oběd

Crostini s hráškovou lučinou

16 tenkých plátků bagety
4 lžíce olivového oleje
280 g mraženého hrášku, krátce 
povařeného, scezeného
½ balení polotučného tvarohu
1 jarní cibulka, nasekaná
30 g parmazánu + na ozdobení
sůl, pepř

Troubu předehřejte na 190 °C. Na cros-
tini vyskládejte plátky bagety na plech 
vyložený pečicím papírem a potřete 
je olejem. Pečte 10–12 minut. Mezitím 
rozmixujte hrášek, tvaroh, jarní cibul-
ku, nakrájený parmazán, 2 lžíce oleje, 
½ lžičky soli a ¼ lžičky pepře dohladka. 
Pastou ozdobte crostini a posypte je 
hoblinami parmazánu.

Karotková limonáda

450 g mrkve, oloupané, nakrájené  
na kousky 
750 ml ananasového džusu
190 ml vymačkané citronové šťávy

led a skrojky citronu k podávání

Do středně velkého hrnce dejte mrkev, 
zalijte ji 500 ml vody, přiveďte k varu, 
plamen snižte a přiklopené vařte 30 mi-
nut. Sceďte, mrkev nechte zcela zchlad-
nout a teprve pak rozmixujte dohladka. 
K mrkvi přidejte 250 ml ananasového 
džusu a opět chvíli mixujte, abyste 
získali hladkou směs. Pak přendejte do 
větší nádoby, přilijte zbývající ananaso-
vý džus i citronovou šťávu a přiklopené 
chlaďte 2–24 hodin. Před podáváním 
nařeďte 250–500 ml vody. Podávejte 
s kostkami ledu a skrojky citronu.

Kuřecí proužky v corn flakes

750 g kuřecích prsou
sůl, pepř
4 vejce 
1 středně velké balení corn flakes 
(kukuřičných lupínků)
1 vrchovatá lžička pálivé papriky
olej na smažení
1 okurka, 1 hlávka řapíkatého celeru 
a 4 velké mrkve k podávání 

Kuřecí prsa nakrájejte na dlouhé, spíš tenčí 
proužky, ze všech stran je osolte a opep-
řete. Nechte chvíli odpočinout. Vejce jem-
ně našlehejte. Corn flakes nadrťte najem-
no a smíchejte je s paprikou. Pak masové 
proužky nejprve protáhněte vejcem, pak 
je obalte v cornflakes. Olej rozpalte a pak 
na něm maso osmažte ze všech stran do-
zlatova. Zeleninu nakrájejte na velmi tenké 
hranolky a podávejte dohromady, třeba 
v papírových kornoutech.

Medovokari majonéza

1 sklenička majonézy
3 lžíce jemně nasekané cibule
3 lžíce kečupu
3 lžíce medu
1 lžíce čerstvě vymačkané citronové 
šťávy
1 lžíce kari koření

Všechny potřebné ingredience smíchejte 
a dejte na hodinu chladit. Poté podávejte 
k nádivce či kuřeti.

Pro 4–6 osob
Příprava: 20 minut 
Vaření: 30 minut
Chlazení: 2–24 hodin

Pro 4 osoby
Příprava: 25 minut 
Smažení: 20 minut

Pro 6 osob
Příprava: 10 minut + chlazení

Pro 4–8 osob
Příprava: 15 minut

Zdravá, osvěžující, 
jarní a moc dobrá. Prostě 
limonáda pro všechny.
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10 rohlíků, nakrájených nadrobno
6–7 vajec
200 ml polotučného mléka
sůl, pepř, špetka muškátového oříšku
2–3 lžíce sádla + na vymazání 
muffinové formy
300 g uzeného masa (třeba bůčku), 
nakrájeného na velmi drobné 
kostičky
5 vrchovatých lžic jemně  
nasekané petrželky

Velikonoční nádivkové jednohubky

1 lžíce pažitky, nasekané
½ lžičky kypřicího prášku do pečiva

Rohlíky dejte do velké mísy, vejce 
našlehejte v mléce, přidejte sůl, pepř 
a muškátový oříšek a vše nalijte na roh-
líky. Lehce promíchejte a nechte rohlíky 
nasát veškerou tekutinu. Sádlo rozpalte 
v pánvi, přidejte kostičky masa a na 
sádle je opečte dozlatova. Dejte stranou 
zchladnout. Pak maso, petrželku i pažit-

ku vmíchejte k rohlíkům. Ochutnejte 
a podle chuti dosolte. Nakonec do 
těsta vmíchejte kypřicí prášek.
Muffinovou formu vymažte sád-
lem, každý důlek naplňte nádivkou 
a pečte dozlatova. V troubě vyhřáté 
na 180 °C to trvá asi 25–35 minut.

Pro 6–8 osob
Příprava: 1 hodina 
Pečení: 25–35 minut

S tará dobrá česká nádivka  
v moderní formě? Zamilují 

si ji všichni!
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Plněná vejce – kuřátka

12–15 křepelčích nebo 
slepičích vajec
10 g dijonské hořčice 
20 g majonézy
100 g smetanového sýru
sůl, pepř
1/2 mrkve
30 kuliček pepře
baby špenát na zelené lůžko

Vejce uvařte natvrdo, zchlaďte 
pod proudem studené vody 
a oloupejte. Pak vajíčka překroj-
te, žloutky vydlabejte a v misce 
je rozmačkejte a smíchejte 
s hořčicí, majonézou a sýrem. 
Osolte a opepřete. Vzniklou 
hladkou pastu dejte do cukrář-
ského sáčku s trubičkou a po-
mocí ní znovu naplňte ,mističky‘ 
z bílků. Nasaďte bílkové ,čepičky‘ 
a z mrkve udělejte kuřatům 
zobáčky, z pepře oči. Podávejte 
na špenátových listech.

Skořicová buchta

1 lžíce sušeného droždí
580 g hladké mouky (případně 
i trochu více)
4 velká vejce
250 g krupicového cukru
2 lžičky soli
120 g másla, změklého + 60 g másla, 
rozpuštěného + na namáčení
2 lžíce mleté skořice

Na vanilkovou polevu 
110 g moučkového cukru, prosátého
1/2 lžičky soli
2 lžíce másla, rozpuštěného
2 lžíce mléka
1 lžička vanilkového extraktu

1. Do mísy mixéru nalijte 125 ml 
teplé vody, přisypte droždí a nechte 
5–7 minut jen tak stát. Pak promixujte 
dohladka. Poté přisypte 65 g mouky 
a promíchejte. Na teplém místě nechte 
asi 30 minut stát, aby se objem směsi 
zvětšil. Přidejte vejce, 50 g cukru, sůl 
a zbývající mouku. Pak těsto 4–5 minut 
hněťte. Poté do něj přidejte 120 g másla 

a opět prohněťte, aby bylo krásně 
hladké a pružné – trvat to bude asi 
10 minut. Pokud je těsto příliš lepivé, 
přidejte trochu mouky. Pak hněťte další 
3 minuty a nakonec těsto přendejte do 
čisté mísy, zakryjte utěrkou a na teplém 
místě nechte 1,5–2 hodiny hodiny 
kynout. 
2. Koláčovou formu o průměru 22 cm 
lehce vymažte máslem. Rozpuštěné 
máslo dejte do mísy. Zbylý cukr (je to 
ještě 200 g) smíchejte se skořicí v jiné 
míse. Z těsta vyválejte asi 45 kuliček 
(jedna o průměru asi 2,5 cm). Pak kaž-

dou kuličku nejprve pová-
lejte v másle, pak ji obalte ve 
skořicovém cukru a jednu 
vedle druhé vyskládejte do 
formy – nejprve na dno, pak 
ve vyšších vrstvách na sebe. 
Pak je posypte zbylým skoři-
covým cukrem, zastříkněte 
zbylým máslem, překryjte 
fólií a nechte hodinu kynout.
3. Troubu předehřejte 
na 180 °C, fólii odstraňte 
a buchtu dejte péct pěkně 
dozlatova, tedy asi 50–
55 minut. Nechte 15 minut 
zchladnout a pak zastříkněte 
vanilkovou polevou. Uděláte 
ji poměrně jednoduše. Cukr 
a sůl smíchejte v míse. Máslo, 
mléko a vanilkový extrakt 
promíchejte do hladké pasty 
a tu pak vmíchejte k cukru. 
Vzniklou polevou buchtu 
polijte.

Pro 6–8 osob
Příprava: 1 hodina + 3 hodiny kynutí 
Pečení: 50–55 minut

Pro 4–6 osob
Příprava: 35 minut

TiP na víno
Ke kuřecím proužkům 
v corn flakes otevřete 
nejlépe Ryzlink 
rýnský, pozdní sběr 
vinařství Naturvini 
Bavory. Prodáváme 
jej exkluzivně v našich 
prodejnách. Vyniká 
skvělou chutí.

Jíst se dá i rukama, každý si 
jednoduše odlomí, kolik sní.
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2–3 velká rajčata
2–3 vejce, uvařená natvrdo
8 plátků lámankového chleba   
k podávání
bylinkový sýr Almette na namazání
čerstvé oregano na ozdobu

Rajčata omyjte, osušte a nakrájejte 
na kolečka. Vejce nakrájejte na plát-
ky. Chleby nasucho opečte v troubě, 
polovinu namažte sýrem Almette 
navrch vyskládejte kolečka rajčat i va-
jec, ozdobte lístky oregana a přiklopte 
zbylými chleby.

Sendvič s rajčaty  
a vejci

Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut

svačinky
Zdravé velikonoční

Čerstvá (a právě vykoledovaná) 
vajíčka, jarní bylinky, růžolící 

ředkvičky a křupavá zelenina děti 
uchvátí svými barvami. Po smu tné 
zimě se prostě chtějí radovat. Vám 
pak stačí jediné: všechno to spojit 
do zdravých a krásných svačinek. 

Chutna t budou všem!

vzkaz od mámy
Na namazání použijte jakoukoliv pomazánku, jejíž základ tvoří lučina nebo tvaroh. 

A ovoňte ji 
bylinkami.

TiP
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Okurkové sendviče

Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut

Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut

8 středních ředkviček (asi 1 svazek), 
omytých, na nastrouhání + pár 
na ozdobu
sůl
3 lžíce másla, pokojové teploty
3 lžíce tvarohu
1 velká bageta (asi 240 g)
sůl, pepř

Troubu předehřejte na 180 °C. Omyté 
ředkvičky nastrouhejte na hrubší 
straně struhadla. V míse je osolte 
a pak vyždímejte vypocenou vodu. 
Teprve pak je smíchejte s máslem 
a tvarohem. Bagetu přepulte a obě 
části podélně rozřízněte a nasucho 
opečte v troubě. Nechte malinko 
zchladnout a pak je namažte ředk-
vičkovým máslem a ozdobte plátky 
ředkviček. Podle chuti osolte.

1 vanička lučiny – rodinné 
balení
1–2 lžíce mléka na naředění
3 lžíce pažitky, nasekané
1 lžíce petrželky, nasekané
sůl
1–2 velké okurky
1 balení dětské šunky
1 balení plátkového čedaru
po 1 červené a žluté paprice

Lučinu vyklopte do mísy, 
rozmíchejte ji s mlékem, 
přimíchejte pažitku, petrželku 

a podle chuti osolte. Dejte 
stranou. 
Okurky nakrájejte na silněj-
ší kolečka, polovinu z nich 
potřete ochucenou lučinou, 
navrch dejte vždy kousek 
šunky, plátkového sýru, 
červené papriky a přiklop-
te zbylými kolečky okurky. 
Ze žluté papriky vykrájejte 
kytičky, ozdobte jimi sendviče 
a spíchněte párátky.

Bagetky
s ředkvičkovým 
máslem

Na zjemnění chuti přidejte 
víc tvarohu.
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Trávicí soustava je ,středobodem‘ 
našeho těla a efektivní fungová-
ní střevní mikroflóry je nezbyt-

né pro lidské zdraví. Potvrdil to už 
začátkem minulého století Ilja Mečni-
kov, ruský lékař, nositel Nobelovy ceny 
za výzkum imunitního systému. Tvrdil, 
že stárnutí člověka způsobuje otrava 
střevní mikroflóry a že funkční ,zbraní‘ 
proti ní jsou jogurty s obsahem bakte-
rií zvyšujících střevní kysání. 
Zatímco naši předci jedli zdravou 
pohanku, jáhly a otruby, pili podmáslí 
nebo zákysy naprosto přirozeně, my 
na ně v hektické době vyznačující 
se nepřebernou nabídkou potravin 
mnohdy zapomínáme. A to je velká 
škoda.

Kdo by si nepřál zůstat stále mladý a fit? Boj 
s časem člověk sice prohrává, ale pro své zdraví 
toho může udělat hodně. Pravidelná konzumace 
zakysaných mléčných výrobků napomáhá  
k optimálnímu stavu vašeho trávení.

Kysané 
  výrobky

Přitom zakysané mléčné výrobky 
čili podmáslí, kefíry, jogurty, acido-
filní a jogurtová mléka jsou pro naše 
zdraví důležité z mnoha důvodů. Živé 
mikroorganismy z čerstvých zakysa-
ných výrobků se množí ve střevech 
a spolupůsobí na vytváření zdravé 
střevní mikroflóry, napomáhají lepší-
mu vstřebávání všech látek z potravy 
včetně vápníku a vitaminů z mléka. 
Prokázaný je i jejich preventivní účinek 
a významný vliv na podpoření obrany-
schopnosti organismu.
Zakysané mléčné výrobky navíc ob-
sahují aminokyselinu tryptofan, která 
přispívá k normální funkci nervoých 
přenosů. Takže pokud například vypi-
jeme podmáslí nebo zákys, udržíme se 

v příjemné náladě. A důvodem, proč 
po nich sáhnout, může být i to, že při-
spějeme k normálnímu stavu pokožky. 
Abyste se v nich uměli vyznat, nabízí-
me vám stručný přehled. 

Zakysané mléko, zákys, kyška – ky-
saný mléčný výrobek zakysaný smeta-
novou kulturou, jemně nakyslý.

Acidofilní mléko – kysaný mléčný 
výrobek, vzniklý zakysáním mléka kul-
turou mléčných bakterií Lactobacillus 
acidophilus (acidofilní = žijící v kyselém 
prostředí), typický výraznější kyselostí.

Kefír – kvašený mléčný nápoj, po-
cházející z Kavkazu. Kromě mléčných 

Elixír mládí?
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Mléko je významným zdrojem 
vápníku, jenž je důležitý pro 

stavbu zubů i kostí.

Mléko a výrobky z něj 
obsahují pro lidský organis- 
mus důležité látky. Nejvý-
znamnější a nejdůležitější 
z nich je vápník, vstřeba-
telný z mléka a mléčných 
výrobků mnohem lépe 
než z jiných potravin. 
V těle člověka je obsaže-
no zhruba 1,2 kilogramu 
vápníku. Do 22 let věku 
se z něj vytváří veškerá 

kostní hmota, v dalších 
letech je vápník neméně 
důležitý pro její uchování. 
Je potřebný pro udržení 
normální stavby zubů, 
správnou stažlivost svalů, 
optimální funkci srdečního 
svalu a přispívá k normální 
srážlivosti krve. V průběhu 
dne bychom měli ve dvou 
až třech porcích dodat tělu 
cca 1 gram vápníku.

bakterií obsahuje také kvasinky. Má 
pikantní a trochu nahořklou chuť. 

Kefírové mléko – na rozdíl od kefíru 
obsahuje o polovinu méně kvasinek. 
Kefírové nízkotučné mléko obsahuje 
bifidogenní mikroorganismy, které pří-
znivě působí na lidský organismus. Je 
vhodné pro všechny věkové kategorie.

Jogurtové mléko – kysaný mléčný 
výrobek, který obsahuje po celou 
dobu své trvanlivosti (většinou do tří 
týdnů) stanovené množství živých 
kultur mléčných bakterií (výhradně 
směs Streptococcus thermophilus 
a Lactobacillus bulgaricus). Není 
tepelně upravováno, neboť při tepelné 

úpravě dochází k likvidaci živých bak-
terií. Vedle jogurtového mléka můžete 
rovněž vyzkoušet Imunel, jogurtový 
nápoj v příchutích nature, jahoda 
a brusinka. Má nízký obsah tuku a jeho 
konzumací přijímáte do těla užitečná 
probiotika, vlákninu nebo zinek. Jako 
jediný na našem trhu obsahuje pro-
biotickou kulturu Synbio. Díky dvěma 
vysoce odolným kmenům probiotik 
se udrží ve střevech po celou dobu 
trávení a svou mimořádnou přilnavostí 
k buňkám trávicího traktu a odolnos-
ti vůči žaludečním kyselinám se liší 
od některých probiotik, která střevy 
projdou téměř bez účinku. Navíc obsa-
huje i blahodárný zinek a tím přispívá 
k normální funkci imunitního systému 

a k ochraně buněk před oxidativním 
stresem.

Kysaný mléčný výrobek s bifidokul-
turou – mléčný výrobek, který obsa-
huje kromě bakterií mléčného kva-
šení ještě bakterie střevního původu, 
takzvané bifidobakterie. Není tepelně 
upravován. 

Kysané podmáslí – mléčný výro-
bek, který vzniká zakysáním podmáslí 
tvořeného jako druhotný produkt při 
výrobě másla. Má nízký obsah tuku, 
což ho předurčuje k tomu, aby se řadilo 
k ideálním potravinám.

Při výrobě kysaných 
mléčných výrobků se pas-
terované mléko zakysává 
přídavkem čisté mlékařské 
kultury a nechává zrát při 
určité teplotě po vyme-
zenou dobu. Po vysrážení 
mléka a dosažení správné 
kyselosti následuje 
rychlé zchlazení a plnění 
do obalů. V průběhu 
kysání se vlivem činnosti 
mléčných bakterií část 
laktózy přeměňuje v ky-
selinu mléčnou, mléčné 

bílkoviny se vysrážejí 
v jemných nebo hrubších 
vločkách. Kysané výrobky 
jsou snadněji stravitelné, 
kyselina mléčná podpo-
ruje vstřebávání vápníku, 
vitaminů a některých 
aminokyselin, které se 
uvolnily z mléčných bíl-
kovin v průběhu řízeného 
kysání. Podle typu použité 
kultury se různé druhy 
kysaných mlék odlišují 
svojí typickou chutí, vůní 
a konzistencí. 

Kysaná mléka se lépe vstřebávají

Mléko nad zlato
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Co jste měla dnes k snídani?
Ovocný salát.

Co máte po ránu ještě ráda?
Vůni kávy.

A snídani do postele?
Mám dva syny… Myslím, že 
pro každou matku se snídaně 
do postele stane pojmem, kte-
rý občas zaslechne (smích).

Užíváte si nějaké rituály 
týkající se jídla?
Já na rituály moc nejsem. 
Mám ráda dobré jídlo, ale na-
štěstí se pro mě nestalo kultem 
nebo něčím, pro co žiji.

A umíte vařit?
Nejsem super kuchařka, ale 
děti ani já hlady neumíráme. 
Ale když už se pustím do 
vaření, tak dělám nejčastěji dál, 
indickou čočkovou polévku, 
která se podává s rýží. Moji 
synové ji mají moc rádi.

Od koho jste se naučila vařit? 
Maminka byla taky rychlá. 

Jíte raději sama, nebo s přáteli?
Jím nejraději s rodinou.

Vaše nejoblíbenější jídlo?
Vzhledem k tomu, že jsem ve-
getarián, tak mám ráda indic-
kou kuchyni, protože většinou 
neobsahuje žádné maso.

Váš největší gurmánský 
zážitek?
Když si můžu dopřát červené 
nebo zelené thajské karí s rýží. 
Tohle jídlo je pro mě opravdu 
zážitek, který je podtržen, pak-
liže jsem obsluhována.

Jak mlsáte?
Tajně.

Co je pro vás vůně dětství?
Jednoznačně vůně babičči-
ných tvarohových koláčků.

dotazník

Co jste naopak jako dítě 
nesnášela?
Cokoliv, co pocházelo ze 
školní jídelny. Asi jako každé 
dítě.

S kým byste ráda poveče-
řela? 
S Kim Čong-ilem. Všechno 
bych mu snědla, aby věděl, 
jaké to je, mít hlad.

Co byste servírovala na 
hostině století, měla-li bys-
te neomezený rozpočet?
Servírovala bych vše, co 
pochází z přírody a je při-
rozeně vypěstované, nebo 
vyrobené. Dnes bohužel 
žijeme v době chemického 
průmyslu. Vše je plné éček, 
stabilizátorů, barviv a glu-
tamátů… Je čím dál těžší 
sehnat kvalitní, a hlavně 
přírodní potraviny.

Koho byste na ni pozvala?
Pakliže by můj rozpočet 
byl neomezený, tak celou 
Korejskou lidově demokra-
tickou republiku (kromě 
současného vůdce, syna 
Kim Čong-ila). 

Divadelní a filmová herečka 
s velkým charismatem 

a krásným hlasem, který 
pravidelně propůjčuje 

například Julii Roberts.

Nela 
Boudová

SOUTĚŽTE O VSTUPENKY NA ČINOHRU 
Včera tě zabiju! Hudebního divadla Karlín, kde hraje 
Nela Boudová jednu z hlavních rolí. Stačí zodpovědět 
otázku „Jak Nela Boudová mlsá?“ a odpověď zaslat 
na adresu: albert.redakce@gmail.com. 
Prvních 5 nejrychlejších odměníme vždy dvěma 
vstupenkami.

AlAn Ayckbourn

• Činohra v Hudebním divadle Karlín • 

Chytře napínavá zábava, od které neodtrhnete oči!

FO
T

O
: 

V
A

V
Ř

IN
E

C
 M

E
N

ŠL

57www.albert.cz



Sněženky jsou jednak zákonem chráněné, jednak 
nepatří mezi jedlé květy. Přesto jimi můžete ozdobit 

dort. Vyrobte si jejich papírovou variantu!

rady a nápady

Jak vyrobit  
papírové sněženky

Pomoc  
při velikonočním 
pečení oceníme všich-
ni. O radu se tentokrát 
podělila čtenářka Hana 
Bílá z Českých Budějovic. 
„Při pečení velikonočních 
beránků a zajíců obaluji 
části formy, kde jsou uši 
a čumáček, dvěma vrst-
vami alobalu. V těchto 
částech formy je méně 
těsta, které se rychleji 
upeče, vysušuje až připa-
luje. Tímto tomu předejdu 
a zvířátka se vyklopí 
neporušená,“ napsala 
a získává tak stokoruno-
vý poukaz.

Rada čtenáře

Tipy, triky
a rady

Pokud máte nějaké 
kuchařské triky či tipy, které 
usnadní nebo zdokonalí 
vaření a pečení, zbaví 
ubrusy a oblečení skvrn 
nebo pomohou v kuchyni 
začátečníkům, neváhejte 
a pošlete nám je. A to 
buď e-mailem na adresu: 
albert.redakce@gmail.com, 
anebo poštou na adresu: 
Albert v kuchyni, Ortenovo 
nám. 29a, 170 00 Praha 7.

Ty nejlepší zveřejníme 
a autorovi vždy pošleme 

poukaz na nákup 
v hodnotě 100 korun. 

od vás
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Krok 1: Na výrobu budete po-
třebovat bílý a zelený krepový 
papír, lehké ohebné drátky, 
nůžky a zelenou lepicí pásku.

Krok 2: Drátky nastříhejte 
tak dlouhé, jak vysoké chcete 
sněženky mít. Z bílého papíru 
nastříhejte malé obdélníčky, na 

jejich spodní část přilepte 
úzký proužek pásky a papír 
obmotejte kolem konce 
drátku a lepenkou přilepte 
– vytvoříte tak střed květu 
sněženky.

Krok 3: Z bílého papíru 
nastříhejte další obdélníčky, 
tentokrát po jedné straně 
dokulata zastřižené – viz 
obrázek. Přilepte je ke stře-
dům květů, abyste získali 
okvětí.

Krok 4: Drátky obmotejte 
zeleným krepovým papírem 
a na obou koncích opět při-
lepte páskou. Některé drát-
ky pouze obalte zeleným 
papírem a přilepte páskou, 
abyste ke sněženkám měli 
i listy. Sněženkami ozdobte 
dort, nejlépe ten podle 
receptu ze strany 70.

Skvělá míchaná vejce
Míchaná vajíčka ze strany 43 budou ještě 
vláčnější a jemnější, když na jedno vejce přidáte 
1 lžíci minerální vody nebo sodovky. A příjemnou 
pikantní chuť získáte tím, že žloutky předem 
rozmícháte s trochou mléka a špetkou chilli.

Šlehání bílků
Bílky vyndejte z lednice asi hodinu před 
použitím, protože se nejlépe našlehají při 
pokojové teplotě.
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reportáž

Pšeničná celozrnná i hladká, špaldová 
celozrnná jemně mletá i hladká anebo 
celozrnná žitná. Všechny mouky naší značky 
Albert Bio se vyrábějí uprostřed malebných 
Jeseníků. Tím nejšetrnějším způsobem 
mletí.
Je tu krásně, ticho, čistý vzduch, 
nádherná příroda a taky tu lišky dávají 
dobrou noc,“ vítá nás Jana Lysáková, 
výkonná ředitelka společnosti  
s ručením omezeným Pro-bio sídlící 
v Jeseníkách. Právě ta vyrábí a do 
prodejen Albert dodává 59 výrobků 
pod označením Albert Bio. Zejména 
pak rýži, těstoviny a mouky. Jejich 
výrobu jsme přijeli prozkoumat. S Ja-
nou Lysákovou stojíme u mlýna, kde si 

V budově mlýna 
je uskladněná 
vždy jen malá 
část obilí. Mouku 
totiž vyrábí  
Pro-bio v malých 
partiích, aby ji 
měli zákazníci 
vždy co 
nejčerstvější.

Šetrné zpracování
To už ale oblékáme bílé pláště a čepice 
a vstupujeme do mlýna. Právě se mele 
pšenice na celozrnnou jemně mletou 
mouku. Provoz mlýna začal v roce 
1992 a stal se tak prvním mlýnem na 
zpracování biosurovin v České repub-
lice. 
„Od počátku svého fungování se za-
měřujeme na zpracování alternativních 
plodin, jako jsou pohanka, špalda či 

Reportáž 
o výrobě mouky 

Albert Bio

společnost sama mele bioobilí a vyrábí 
biomouky nejvyšší kvality. Okolo vane 
nejledovější vítr, který znám. Jesenická 
příroda je stejně krásná jako krutá. „Ur-
čitě bychom našli místa, která budou 
lépe vyhovovat moderním logistickým 
požadavkům, ale majitelé firmu založili 
před dvaceti lety tady ve Starém Městě 
pod Kralickým Sněžníkem a místní 
kopcovitou krajinu by za nic na světě 
nevyměnili,“ říká výkonná ředitelka.

Naše biomouka 
se vyrábí 
v  Jeseníkách
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Jehňata ,přivolávají‘ na farmě Agrisen 
jaro. Právě narozených jsou tam 
desítky. Dostávají tu nejlepší péči.

dvouzrnka,“ vysvětluje Jana Lysáko-
vá. Hlavní specializací firmy Pro-bio 
je mletí celozrnných biomouk. Tomu 
odpovídá i vybavení mlýna ojedinělými 
technologickými prvky. „Mouku totiž 
meleme tím nejšetrnějším způsobem 
tak, aby v ní zůstalo zachováno nejvyšší 
možné množství nutričních látek. Do 
celozrnných mouk se dostává také vel-
ký podíl obalových částí (otrub) včetně 

dochucovadla,“ vyjmenovává Jana 
Lysáková. Pro řadu Albert Bio dodává 
společnost Pro-bio jak mouky celozrn-
né (pšeničnou, žitnou, špaldovou), tak 
bílé mouky (pšeničnou a špaldovou) 
a všechny se pyšní onou úžasnou kvali-
tou. Stvrzuje ji řada českých i zahranič-
ních certifikátů.

Zbytky z mlýna na farmu
Souhra s přírodou a její ochrana není 
pro společnost jen dobře znějící strate-
gií. Už před jedenácti lety založila dce-
řinou společnost Agrisen v nedaleké 
Nové Senince, kde je možné zužitkovat 
jinak nevyužitelné odpady z mlýna. 
Agrisen obhospodařuje 115 hektarů luk 
a pastvin, na kterých se pasou stádečka 
ovcí a koz. Biologický odpad ze mlýna 
pak slouží ke krmení, kompostování 
a hnojení. „Zjednodušeně řečeno, do 
naší firmy vstupují pouze biosuroviny, 
z nichž vyrábíme biopotraviny a odpad 
putuje na ekologickou farmu. Filozofie 
naší firmy je velmi čitelná,“ uzavírá Jana 
Lysáková.

klíčků. Navíc mouky zpracováváme 
jen v malých partiích, aby se k zá-
kazníkům dostaly vždy co nejčers-
tvější,“ vysvětluje výkonná ředitelka 
Jana Lysáková. 

Bez barviv a dochucovadel
Mlýn má několik pater, všude pracují 
stroje na plné obrátky, takže není 
divu, že společnost Pro-bio nabí-
zí nejširší sortiment biomouk na 
českém trhu. Ročně vyrobí tisíc tun 
mouky. „Všechny naše biomouky se 
vyrábějí z bioobilí – produktů eko-
logického zemědělství, ve kterém 
se hospodaří šetrným způsobem 
k půdě, rostlinám, zvířatům a přírodě 
vůbec. Nepoužívají se pesticidy ani 
umělá hnojiva. Při jejich zpracová-
ní nejsou použita umělá barviva, 
aromatické a konzervační látky či 

Mouka se už 
desítky let balí 
do papírových 
sáčků.

Mlýnská linka je stejně důležitá jako lidská práce.
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Nejíst se nevyplácí
Základem rozumného stravování je 
pravidelnost. Pokud si organismus 
zvykne na systematický přísun všech 
potřebných živin, nebude mít ten-
dence dělat si zásoby na horší časy. 
Právě nedostatek některých živin nebo 
celkově nedostatečný či nepravidelný 
příjem potravy bývá často příčinou 
přibírání na váze. „Úmyslné hladovění 
rozhodně není cestou k optimalizaci 
tělesné váhy,“ varuje PhDr. Karolína 
Hlavatá, Ph.D., dietoložka a odborná 
poradkyně iniciativy Vím, co jím a piju.

Pětkrát a dost?
Celodenní příjem potravin byste měli 
rozdělit do pěti porcí. Mezi hlavní 
jídla tedy zařaďte svačiny. Velmi ak-
tivní lidé si mohou samozřejmě dovolit 
i šesté jídlo v podobě druhé večeře. 

Svačiny mají smysl
Přestože jsou nejčastěji opomíjeným 
jídlem, v mnohém vám mohou po-
moct. Plánovaná svačina vás totiž od-
radí od neřízeného mlsání. A co svačit? 
Samozřejmě něco „rychlého“. Dopole-
dne třeba jogurt a ovoce. Výbornou 
svačinou je třeba banán nebo ochu-
cený tvaroh. Ten si můžete smíchat 
třeba s oříšky nebo sušeným ovocem. 
Odpolední svačina je neméně důležitá, 
je totiž prevencí večerního přejídání. 
K odpolední svačině je vhodný třeba 
plátek celozrnného chleba s tvrdým 
sýrem a k tomu zelenina nebo stej-
ně jako dopoledne mléčný výrobek 
a kousek ovoce.

Navažte, vyvažujte
Každý organismus je svým způsobem 
unikát, a proto potřebuje tu něčeho 
více, tu něčeho méně. Existují však 
pravidla, podle kterých se můžete 
orientovat. Energii, kterou během dne 
přijme dospělý, by měly tvořit:
• sacharidy… 55 % (245–499 g) 
• bílkoviny… 10–20 % (60–100 g)
• tuky… 30–35 % (50–105 g)
Běžnou stravu doplňte pěti porcemi 
ovoce nebo zeleniny. „Zeleniny může-
te v podstatě sníst neomezeně, v pří-
padě ovoce buďte opatrnější. Dodá-
vá významné množství jednoduchých 
sacharidů,“ upozorňuje Dr. Hlavatá.

Živiny se mohou lišit!
V případě sacharidů dávejte před-
nost složeným před jednoduchými. 
Na obalech potravin najdete jednodu-
ché sacharidy označené jako „cukry“. 
Pokud mezi sacharidy převažují právě 
cukry, potravina je pro vyváženou 
stravu méně vhodná. Stejně tak v pří-
padě tuků. Pokud mezi nimi převažují 
„nasycené mastné kyseliny“, hledejte 
raději výrobek, v němž podíl těchto 
kyselin bude nižší. Prospějete tak ze-
jména svému srdci.

Na vyáženou strvu 
epot řbjee hu 

Vyvážená strava by měla být základem našeho každodenního života. Že nemáte čas vážit si každé 
sousto? To samozřejmě nemusíte! Dodržovat principy vyvážené stravy je mnohem jednodušší, než 
jste si možná mysleli.

Principy vyvážené stravy sleduje logo Vím, co jím. Takto označené 
potraviny obsahují, mimo jiné, minimum jednoduchých sacharidů, 
soli, nasycených a trans mastných kyselin. Logo vám tedy usnadní 
výběr výživově hodnotných potravin.

Významným zdrojem bílkovin je 
například maso. Pokud povečeří-
te 100 g kuřecích prsou, rozhod-
ně tím nepokryjete denní potřebu 
bílkovin. Z takové porce jich 
přijmete pouze 20 g. O něco větší 
podíl je v hovězím mase, v němž 
však zároveň přijmete i více tuku. 
Výborným zdrojem bílkovin je 
také tvaroh a ostatní polotučné 
mléčné výrobky a vejce.



napsali jste

V příštím čísle, které vychází 3. 4. 2013, najdete:
První jarní piknik – božskou čokoládu – fialkové muffiny – chlupaté knedlíky Dity P.

V  – vegetariánské 

Hlavní jídla
Brambory zapečené  
s třemi druhy sýru  13
Cuketový koláč 11
Jarní pizza 34
Kuřecí pilaf 10
Kuřecí proužky v corn flakes 48
Pečený bůček 16
Pizza quattro formaggi V  32
Rybí filety s olivovou salsou 12
Salámová pizza 34
Špenátová omeleta V  28
Špenátový koláč V  28
Vepřové cordon bleu 28
Vepřové medailonky plněné 
mozzarellou 9
Základní těsto na pizzu  32

Snídaně
Karotková limonáda 48
Míchaná vejce s lívanečky 
z podmáslí V  43
Omeleta se sladkým tvarohem 41
Vejce do skla V  42

Předkrmy, polévky
Avokádový tartar s krevetami 15
Krémová špenátová polévka V  27
Plněná vejce – kuřátka V  50
Velikonoční nádivkové 
jednohubky 49

Chuťovky, saláty
Bagetky s ředkvičkovým  
máslem V  53
Bramborový salát s ančovičkovým 
dresinkem a vejci 39
Crostini s hráškovou lučinou V  48
Domácí rajčatová omáčka V  32
Medovokari majonéza V  48
Mozzarelový salát s čerstvou 
mátou V  34
Okurkové sendviče 53
Pečené mrkvičky  
s pomazánkou V   25
Sendviče s rajčaty a vejci V   52
Sendviče se špenátem 28
Sezamový špenát V  28
Špenátové mističky V  28
Špenátové pesto V  28
Špenátový dip V  28
Špenátový salát 28

Dezerty 
a sladká jídla
Karotkové dortíky dortíky 45
Pizza s ovocem, nutellou  
a čokoládou 34
Plovoucí ostrovy 40
Skořicová buchta 50
Sladký kuskus 16
Sněženkový dort 70

rejstřík

Své názory, tipy a postřehy posílejte 
na adresu: ALBERT v kuchyni,  
Ortenovo náměstí 29a, 170 00 Praha 7, 
nebo na e-mail: albert.redakce@gmail.
com. Nejzajímavější dopis odměníme 
balíčkem výrobků Albert Quality. Nyní 
ho získává Božena Šelová.

Vyhrajte 
plný košík 
od Alberta

Jen co mě vzbudí první pa-
prsky slunce, už se protahuju 
a otevírám okno kuchyně. 
Zvenku na mě dýchne 
chladný větřík a mě oka-
mžitě napadne, co udělám 
k snídani. Zavřu okno a už 
listuju Albertem v kuchyni. 
Předehřeju si troubu a hnětu 
těsto. Potom ho peču a za 
krátkou dobu kuchyni provoní 
máslové loupáky s mandle-
mi jako od maminky. Díky, 
Alberte. Buď s námi pro další 
provoněná rána.
Kateřina Nakládalová

Jsem začínající kuchařka 
a cokoliv uvařím, to je mi 
velice chváleno. Není to 
tak úplně jen moje zásluha, 
pro svoje recepty chodím 

buď do magazínu, nebo 
do kuchařky Albert, kterou 
jsem dostala od kamarádky 
k Vánocům. Recepty jsou 
zajímavé, snadné, a hlavně 
chutnají výborně. Moc mě 
baví podle nich vařit a můžu 
říct, že už nikam jinam 
pro recepty ani nechodím. 
Moc vám děkuji a těším se 
na další recepty a tipy, které 

mě v mém kuchařském umě-
ní posunou zase o kus dál. 
Irena Havránková

Musím se vám přiznat. Mám 
milence. Jmenuje se Albert. 
Každý měsíc ho netrpělivě 
vyhlížím v obchodě. V lednu 
opět nezklamal. Byl zase plný 
nápadů a inspirací a opět 
obohatil můj kulinářský život. 
Ráda vařím, peču a ještě radě-
ji zkouším nové věci. A tím 
mě Albert plně uspokojuje. 
Tentokrát mě oslovila ma-
rocká kuchyně – kuřecí tažín 
s máslovou rýží neměl chybu. 
Dnes jsem udělala k obědu 
rýžové karbanátky s tuňákem. 
Olizovala se celá rodina včet-
ně babičky, která ryby nemusí. 
Silvie Svobodová

Dopis měsíce
Albert magazín mi ukázal, jak se dají všechny předsudky ze škol-
ních jídelen, menz a jiných hromadných stravovacích zařízení hodit 
nenávratně do koše. Kdyby mi někdo na základní škole tvrdil, že si  
s chutí uvařím celerovou polévku nebo že upeču obrácený řepný 
koláč s lučinou a ještě si ho budu muset před rodinou schovávat, 
nevěřila bych mu. Nejvíce jsem si zavzpomínala na zatracenou 
rýži, která byla kdysi v menze obzvláště vydařená. Škrobová, 
nedovařená, druhé jakosti a ve studeném provedení. Dnes už mám 
vyzkoušené rýžové karbanátky, houbové rizoto i rýžové suflé. Tolik 
balíčků rýže, kolik jsem v Albertu nakoupila díky vašemu skvělému 
magazínu za posledních 14 dní, jsem snad nenakoupila kdysi ani za 
rok. Rýžový pudink s mangem donesu i do tomboly na ples! 
Božena Šelová
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křížovka, sudoku

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

Správně vyřešená obě sudoku  
(stačí první řádek z každého) 
zašlete do 15. 3. 2013 na adresu:  
ALBERT v kuchyni,  
Ortenovo náměstí 29a,  
170 00 Praha 7, nebo je vyplňte do 
formuláře na www.albert.cz/tajenka.

 Řešení z minulého čísla.

Vylosovaný luštitel obou sudoku obdrží poukázku na jednorázový nákup v síti prodejen 
Albert v hodnotě 100 Kč. Výhercem z minulého čísla je Bohuslav Dvořák, Brno. 
Zasláním tajenky nebo řešení sudoku dáváte souhlas se zpracováním svých údajů 
pro marketingové účely. Více na www.albert.cz/pravidla.

Tajenku zašlete do 15. 3. 2013 na adresu: 
ALBERT v kuchyni, Ortenovo náměstí 29a,  
170 00 Praha 7, nebo ji vyplňte do formuláře 
na www.albert.cz/tajenka. Vylosovaný 
luštitel obdrží poukázku na jednorázový ná-
kup v síti prodejen Albert v hodnotě 100 Kč. 
Výherkyní z minulého čísla  
je Jitka Mrákotová,  
Syrovice.

Řešení z minula: GOGOUNI JSOU VŠUDE.
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sladká tečka

175 g polohrubé mouky
2 lžičky kypřicího prášku do pečiva
špetka soli
175 g másla, změklého + na vymazání
160 g světlého třtinového cukru
3 vejce
mléko na pokropení korpusů
borůvkový džem na potření
strouhaný kokos na posypání
1 celý kokos

Na krém
500 g polotučného tvarohu
250 g mascarpone
1 sáček vanilkového cukru 
2 lžíce čerstvé citronové šťávy
1 kelímek smetany ke šlehání 

1. Mouku smíchejte s kypřicím práškem 
a špetkou soli. Máslo utřete s cukrem 
a vejci do světlé a nadýchané směsi. Pak 
obojí spojte v hladké těsto. Nalijte do FO
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Na 1 dort
Příprava: 45 minut
Pečení: 30 minut

Sněženkový dort
Strouhaný kokos bude  
na dortu připomína t 

čerstvě napadaný sníh.

U nás v Albertu

Suroviny na výrobu dortu nakupte po-

hodlně v našich prodejnách. Zaruču-

jeme vám jejich vysokou kvalitu.

formy o průměru 22 cm a pečte v troubě 
vyhřáté na 180 °C asi půl hodiny nebo 
dokud těsto ulpívá na zapíchnuté špejli. 
2. Korpus nechte chvíli chladnout ve 
formě, pak vyklopte a nechte zcela 
vychladnout. Pak jej horizontálně 
rozřízněte, ideálně na tři pláty, postačí 
však klidně na dva. Všechny je pokropte 
mlékem a potřete vrstvou marmelády.
3. Udělejte krém. První čtyři na něj 
potřebné ingredience vidličkou lehce 
našlehejte v míse. Smetanu dotuha 
ušlehejte a pak ji opatrně vmíchejte 
k tvarohovému základu. Na spodní korpus 
namažte část krému, přiklopte dalším 
korpusem, opět potřete (případně dejte 
poslední korpus) a vršek potřete krémem. 
Nakonec krémem potřete rovněž boky, 
aby byl dort celý zahalený v bílém. Vršek 
posypte strouhaným kokosem a boky 
kokosovými hoblinami z čerstvého 

kokosového ořechu. Dort ozdobte papíro-
vými sněženkami. Návod, jak je doma 
vyrobit, najdete v rubrice Rady a nápady.
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