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Telecí řízky
v housce str. 89

to je maso!

úvodník

Dva odstíny šedi

FOTO: MAREK BARTOŠ

Nedomluvili jsme se, prostě náhoda. Zdeněk Pohlreich
přišel do naší redakce v šedo-černé kombinaci jako já.
Vidím to až na fotce, v té chvíli to nebylo důležité
a povšimnutí hodné.
S tímhle televizně ostrým mužem je příjemný klid.
Nebyla jsem překvapená. Ani tím, když vzal do ruky
nůž, začal krájet, jako kdyby mu rostl rovnou z ruky,
nebo maso – dotýkal se ho s úctou k jídlu, ke zvířeti…
Přivoněl, jemně promačkal a začal.
Takhle to bude každý měsíc, kdy Zdeněk Pohlreich
pro náš magazín vybere maso a poradí, jak na něj, nebo
spíš jak s ním. Je to pro mě krásná, barevná zpráva.
Žádná šedá.
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PROČ JE PANGASIUS PRODÁVANÝ V ALBERTU
LEPŠÍ NEŽ BĚŽNĚ NABÍZENÝ PANGASIUS NA TRHU?
• je bez laloku a břišního tuku – právě tuk je nositelem nepříjemného zápachu a chuti
• dokonale očištěné filety bez zbytku krve
• selekce pouze bílých filetů z nejkvalitnějších ryb
• nejlepší možná úprava ‚WELL TRIMMED‘ bez břišního tuku a třásní
• naše filety jsou bez vnitřního nástřiku vody nebo bílkovinových preparátů
(‚maso v mase‘)
• deklarovaný obsah masa a glazury na obale vždy odpovídá realitě
• veškeré dodávky pochazí od jednoho výrobce, certifikovaného pro ČR i celou EU
• pravidelné osobní kontroly chovu, provozu a výroby českým zástupcem
dodavatele přímo ve Vietnamu

MÝTY, POVĚRY A REALITA:

běžně prodávaný pangasius

• pangasius není mořská ryba, je to ryba sladkovodní, chovaná v rybnících stejně
jako kapr, candát nebo tilapie
• bílá barva našich filet není dosažena chemickým bělením, ale díky moderním
postupům chovu a cirkulace vody v rybníku a následné selekci nejkvalitnějších
filet při zpracování
• krmení pangasia není žádným tajemstvím ani záhadou, na všech našich
farmách se používají vysoce kvalitní granuláty
• za rychlým přírůstkem pangasia nestojí steroidy, ale ideální podnebí a teplotní
podmínky, proto se i tato ryba chová v oblastech u delty řeky Mississippi v USA
pod názvem Catfish

pangasius Animalco

ANIMALCO a.s., Na Kocínce 1, 160 41 Praha 6 - Dejvice
tel.: +420 220 107 111, fax: +420 233 332 283, e-mail: info@animalco.cz

www.animalco.cz

KUPTE SI PANGASIA V KVALITĚ A ÚPRAVĚ, KVŮLI
KTERÉ SE STAL TAK OBLÍBENÝ.
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Pochutnejte si na české mražené zelenině
z oblasti Litoměřicka a Polabí.

Česká firma s 20letou tradicí od roku 1995
www.mojedione.cz

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

Český výrobce zmrazených potravin

Tradiční americké koláče a muffiny ve spojení s oblíbeným jogurtem a ovocem!
K dostání ve vybraných prodejnách Albert.
TED EDITION
LIMI
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od pondělí do pátku

Vynalézavé, rychlé večeře
Zkuste tentokrát ne zcela běžné recepty a uvidíte, jak i malá
změna může zpestřit vaše večery u jídelního stolu.
Jsou zdravé, jsou dobré
a na stole za pár minut.

Těstoviny se slaninou, špenátem a nivou
kcal

sacharidy

75 g

44 g

tuky

bílkoviny

40,1 %

27,8 %

62,9 %

52 %

802

10

albert.cz

26 g

CENA
ZA PORCI

25 Kč

Křupavé placičky chutnají
samy o sobě, velkým
jedlíkům s bramborami
nebo pečivem a salátem.

Květákové placičky s pórkem
kcal

sacharidy

tuky

bílkoviny

4,7 %

27,8 %

10 %

6%

94

75 g

7g

3g

CENA
ZA PORCI

17 Kč

albert.cz
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od pondělí do pátku

Silná chuť pečené mrkve dokáže
tuhle hustou polévku ozvláštnit.
Je prostě skvělá.

Polévka z pečené mrkve s bylinkovými knedlíčky
kcal

sacharidy

61 g

17 g

tuky

bílkoviny

19,7 %

22,6 %

24,3 %

24 %

393
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12 g

CENA
ZA PORCI

15 Kč

Nejrychlejší večeře, a přesto
hodně dobrá a plná zdraví. Další
variace jsou ve vašich rukách.

Tuňáková pomazánka s rozpečeným sýrem
kcal

sacharidy

38 g

11 g

tuky

bílkoviny

16 %

14,1 %

15,7 %

34 %

320

17 g

CENA
ZA PORCI

29 Kč

albert.cz
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od pondělí do pátku
Tahle omeleta je nejlepší, když
žloutky zůstanou trochu řídké.
Říz jí dodá chilli koření.

Sýrová omeleta s chilli
kcal

sacharidy

7,2 g

31 g

tuky

bílkoviny

19,8 %

2,7 %

44,3 %

47 %

396
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23,5 g

CENA
ZA PORCI

11 Kč

Těstoviny se slaninou,
špenátem a nivou
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 5 MINUT | VAŘENÍ: 30 MINUT

350 g těstovin penne AQ
1 lžíce oleje
1 cibule, nakrájená
8 plátků slaniny
, nakrájených
na kostičky
200 ml zeleninového vývaru
300 g hrášku, mraženého BASIC
150 g sýru s modrou plísní AQ,
nakrájeného na kostičky
250 g čerstvého špenátu
Těstoviny uvařte podle návodu na obalu.
Zatímco se budou vařit, rozehřejte si
v pánvi olej, přidejte cibuli a smažte, až
zesklovatí; stačí asi 3 minuty. Přidejte slaninu, stáhněte plamen a opékejte dalších
5 minut. Potom přilijte vývar a povařte
pár minut, aby se tekutina trochu odpařila. Potom vsypte hrášek, po chvíli sýr
a počkejte, až se hrášek rozmrazí a sýr
rozpustí. Rychle vmíchejte špenát a stáhněte z ohně.
Slijte těstoviny a promíchejte je
s omáčkou. Pokud by byla příliš hustá,
můžete ji trochu naředit vodou, ve které
jste vařili penne. Hned podávejte.

Květákové placičky s pórkem

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

NA 15 PLACIČEK | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | SMAŽENÍ: 20 MINUT

250 g květáku, krátce povařeného,
nakrájeného na tenké plátky
2 plátky slaniny, nakrájené na kostičky
1 pórek, podélně rozpůlený a nakrájený
na půlkolečka
2 lžičky pažitky
, nasekané
20 g strouhaného parmazánu
3 vejce BASIC
2 lžíce hladké mouky BASIC
na špičku nože kypřicího prášku
sůl a čerstvě mletý pepř
3 lžíce strouhanky
řepkový olej BASIC na smažení
rajčatová omáčka nebo kečup
k podávání

Do misky vložte květák, slaninu, pórek,
přisypte pažitku a parmazán, rozklepněte
vejce a přimíchejte mouku smíchanou
s kypřicím práškem. Osolte, opepřete
a důkladně promíchejte.
Ve velké hlubší pánvi rozehřejte centimetrovou vrstvu oleje. Lžící nabírejte
hromádky směsi, každou jemně obalte
ve strouhance a z obou stran smažte asi
2 minuty dozlatova. Placičky odkládejte
na papírovou utěrku, aby odsála přebytečný tuk. Podávejte teplé s rajčatovou
omáčkou nebo kečupem.

Polévka z pečené mrkve
s bylinkovými knedlíčky
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 30 MINUT
PEČENÍ: 30 MINUT | VAŘENÍ: 10 MINUT

1 kg mrkve
, oloupané, nakrájené
nahrubo
340 g cibule, nakrájené nahrubo
sůl a mletý pepř
1 lžíce drceného kmínu BASIC
2 lžíce olivového oleje BASIC
1,5 litru zeleninového vývaru
250 g smetany na vaření
Na bylinkové knedlíčky
150 g hladké mouky
1 lžička kypřicího prášku
2 lžíce petrželky, nasekané nadrobno
2 lžíce pažitky, nakrájené nadrobno
60 ml polotučného mléka BASIC
60 ml smetany na vaření
Předehřejte troubu na 180 °C. Na plech
vyložený pečicím papírem rozložte mrkev a cibuli, osolte, opepřete a okmínujte.
Pokapejte olejem. Pečte asi 30 minut, až
mrkev změkne.
Zatím si připravte knedlíčky. V míse
smíchejte mouku s kypřicím práškem,
bylinky, sůl a pepř. Uprostřed udělejte
důlek a vlijte do něj mléko se smetanou,
promíchejte. Těsto hněťte asi 2 minuty
dohladka. Pak z něj vytvarujte váleček
o průměru 5 cm a nakrájejte z něj 8 plátků, knedlíčků.
V troubě se mezitím upekla zelenina,
přesuňte ji do hrnce, zalijte vývarem
a smetanou, rozmixujte a přiveďte k varu.

Do vařící polévky vhoďte knedlíčky a povařte je 6–8 minut; zkontrolujte, zda nejsou
uprostřed syrové, a podávejte.

Tuňáková pomazánka
s rozpečeným sýrem
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT

4 housky
200 g tuňáka v rostlinném oleji BASIC,
okapaného
1 lžíce majonézy AQ
šťáva z 1 citronu
1 svazek jarní cibulky, nahrubo nakrájený
sůl AQ a čerstvě mletý pepř
2 rajčata, nakrájená na plátky
hrst nastrouhaného sýra, např. goudy AQ
Předehřejte gril v troubě. Housky podélně
rozpulte a položte řeznou stranou pod gril.
Mezitím připravte pomazánku. Tuňáka
dejte do misky, přidejte majonézu, citronovou šťávu a jarní cibulku. Osolte, opepřete
a důkladně promíchejte. Spodní části
housek potřete připravenou pomazánkou,
navrch dejte plátky rajčat, posypte sýrem.
Přiklopte vršky housek a minutu zapečte
pod grilem, aby se sýr roztavil. Jezte teplé.

Sýrová omeleta s chilli
NA 1 OMELETU | PŘÍPRAVA: 10 MINUT

1 jarní cibulka
pár snítek koriandru
2 velká vejce BASIC
sůl a čerstvě mletý pepř
1 lžíce slunečnicového oleje BASIC
špetka sušeného chilli AQ
25 g strouhaného sýra
Nasekejte najemno jarní cibulku a koriandr
či petrželku. Do misky rozklepněte vejce,
osolte a opepřete. V pánvičce zahřejte olej
a pár sekund na něm opékejte cibulku s koriandrem a chilli. Vlijte vejce a počkejte, až
trochu ztuhnou, a omeletu obraťte. Posypte
ji sýrem, a jakmile se začne roztékat, přesuňte omeletu z pánve na talíř. Podávejte,
dokud je omeleta horká a sýr teče.
albert.cz
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u nás doma

Sladkosti nade vše
Doma jí všichni říkají Ivoš. Správné Ivona k téhle veselé blondýnce
zřejmě nesedí. Miluje svoji kuchyni, kde ze všeho nejradši peče
sladkosti. Až je ochutnáte, poznáte, že jsou skvostné.

Upéct domácí sušenky je ze všeho
nejvíc zábava pro malé kuchařky.
A k tomu je strašně rády snědí.
16
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Ivoš se směje, i když diktuje
recept. Veselost nejspíš
přidává i do sladkých dobrot,
které peče pro „taťku“, jak říká
svému muži, také pro jejich
dvě dcery Lauru a Sandru.
U pečení je odjakživa –
její maminka je pekařka.
Oběma babičkám a dědům
své sladkosti vozí každý
víkend ochutnat. Na oplátku
„ochutnává“ jejich obědy, což
jsou většinou klasická česká
jídla. Skvěle propletené rodiny,
jak to má být. Spojuje je jídlo.
albert.cz

17

u nás doma
Koka sušenky
PŘÍPRAVA: 25 MINUT | PEČENÍ: 20 MINUT

200 g másla
200 g moučkového cukru
2 žloutky
300 g hladké mouky
2 lžíce kakaa
2 hrsti strouhaného kokosu
Máslo pokojové teploty nakrájejte
na kousky do mísy a utřete ho s cukrem.
Přidejte žloutky a pak mouku, kakao
a kokos. Vypracujte těsto, z něj lžičkou
vykrajujte kousky, ze kterých v dlani
vyválejte kuličky. Pokládejte je na plech
vyložený pečicím papírem.
Troubu předehřejte na 160 °C. Každou
kuličku na plechu rozmáčkněte vidličkou, kterou můžete pokaždé nejdřív
vložit do cukru, aby se nelepila.
Dejte do trouby a pečte 20 minut.

Je čerstvý, je od maminky a přesně
tak samozřejmě chutná.

Domácí krtkův dort
2 sáčky čokoládového pudinkového
prášku
80 g moučkového cukru
½ sáčku kypřicího prášku do pečiva
2 vejce
100 ml oleje + na vymazání dortové formy
6 banánů
Krém
1 želatinový ztužovač šlehačky zastudena
1 smetana ke šlehání
20 g moučkového cukru
1 zakysaná smetana
2 lžíce tučného tvarohu
60 g hořké čokolády, nasekané na kousky
Předehřejte troubu na 180 °C. Smíchejte
pudinky, cukr a kypřicí prášek. Do směsi
přidejte vejce, olej a vymíchejte těsto.
Nalijte ho do vymazané dortové formy
o průměru 26 cm. Pečte 35 minut.
Mezitím si připravte krém. V trošce
vody rozpusťte ztužovač, vlijte do šlehačky,
elektrickou metlou šlehejte 2 minuty, pak
přidejte cukr a vyšlehejte dotuha. Ručně
pak vmíchejte zakysanou smetanu, tvaroh
18
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a nasekanou čokoládu. Dejte na chvíli
do chladničky.
Upečený korpus vydlabejte, aby na dně
a po okrajích zůstal 1 cm těsta. Na dno
rozložte banány, na ně navršte krém a posypte rozdrobeným vydlabaným těstem.
Dejte aspoň na hodinu do ledničky.

Buchta Margot
PŘÍPRAVA: 25 MINUT | PEČENÍ: 40 MINUT

200 g krupicového cukru
1 sáček vanilkového cukru
2 vejce
125 g másla, rozpuštěného
300 ml mléka
400 g polohrubé mouky
1 sáček kypřicího prášku do pečiva
200 g tyčinky Margot,
nastrouhané nahrubo

Poleva
100 g čokolády na vaření
2 lžíce másla + 2 lžíce smetany
2 lžičky kakaa
1 lžička rumu
2 hrsti strouhaného kokosu
Troubu předehřejte na 170 °C. V míse
ušlehejte oba druhy cukru s vejci. Přidejte
máslo a mléko. Mouku smíchejte s kypřicím práškem, přidejte ji do mísy a nakonec vsypte tyčinku Margot.
Těsto vlijte na plech vyložený pečicím
papírem a pečte 40 minut.
Upečenou buchtu nechte vychladnout
a připravte si polevu ve vodní lázni.
Do misky umístěné na hrnec nad
hladinu vařící vody rozlámejte čokoládu,
přidejte máslo, smetanu, kakao a rum.
Vymíchejte dohladka a ještě horkou polevou potřete buchtu. Čokoládovou polevu
nakonec rovnoměrně posypte kokosem.

FOTO: MAREK BARTOŠ A MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ

PŘÍPRAVA: 25 MINUT | PEČENÍ: 35 MINUT

Oblíbenou buchtu Margot zná
docela dost rodin. Ivona ji
dovedla k dokonalosti.

albert.cz
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vzkazy od Alberta

U NÁS NA FARMĚ
Všimli jsme si v Albertu, jak moc vás zaujala hra na skutečnou
farmu. Sbíráte figurky, hezky je dáváte do své skládací farmy
a čekáte, kdy přijde řada na další. Zvířátka, nářadí, farmářka
a farmář na vás stále čekají.

200 Kč nákupu = 1 balíček
s figu rka mi do tvé far my

24 různých balíčků!
Skládací farma, kam
se vejdou všechny
figurky, stojí jen
59,90 Kč.

Kartičky
s vylupovacími
figurkami
za nákupy

U NA’ S

NA FARMĚ

Zábavná kniha pro kluky i holky plná zajímavých

informací z našich farem.

Hravá oboustranná deska pro malé
farmáře se dá koupit za 9,90 Kč.

Kniha U nás na farmě je
plná zajímavostí o životě
na farmě a také zábavy.
Stojí 19,90 Kč.

Akce je pořádána pod záštitou ministra
zemědělství Mariana Jurečky.

Platnost akce od 18. 2. do 31. 3. 2015 nebo do vyčerpání zásob v jednotlivých prodejnách. Více na www.albert.cz.
20
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vzkazy od Alberta

Poznejte s námi
život na farmě
Užíváte si naši kampaň U nás na farmě? Už
víte, jak se pěstují okurky, kdy se trhají třešně,
jak se vyrábí tvaroh nebo jogurt a jak vypadá
kombajn? Zažili byste si farmaření radši na
vlastní kůži? Pak pro vás máme dobrou
zprávu!

Liberec

Děčín

S

Tepli‹e

Ústí nad
Labem

Česká Lípa

Jablonec
nad Nisou
Semily
Jičín

Trutnov
Náchod

Most
Mladá
kutečně se můžete na chvíli
Rychnov
Boleslav
nad Kněž.
Chomutov
Mëlník
Hradec Králové
Louny
stát opravdovými
Nymburk
Bruntál
Opava
farmáři. Chystáme
Karviná
Kladno
Karlovy Vary
Šumperk
Pardubice
Ostrava
Praha Kolín
pro vás Dny
Sokolov
Rakovník
Chrudim
Frýdek-Místek
Cheb
Kutná Hora
otevřených dveří
Beroun
Nový Jičín
Svitavy
Olomouc
přímo u vybraných
Benešov
Příbram
Havlíčkův
Přerov
dodavatelů, abyste se
Tachov
Rokycany
Prostějov
Plzeň
Brod
Vsetín
Žďár nad
mohli podívat, jak pracují,
Sázavou
Blansko
Kroměříž
Pelhřimov
Jihlava
Vyškov
Zlín
a dozvědět se, jak to u nich
Tábor
Domažlice
Brno
chodí.
Uherské
Klatovy
Písek
Třebíč
Hradiště
Strakonice
Farmáři pro vás připravují
Jindřichův Hradec
Hodonín
prohlídky, doprovodný program
České Budějovice
Znojmo
Prachatice
a také malé občerstvení. Určitě se vám
Břeclav
to bude líbit. Více informací se dozvíte již
Český Krumlov
brzy! Těšte se spolu s námi.

Kde vás budou například očekávat?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ZP Otice – pěstitel a výrobce kysaného zelí v Oticích
Bramko Semice – pěstitel zeleniny a brambor v Semicích
Farma Zahrádka – kozí farma v Petrovicích
Farma Dryák – pěstitel ovoce a zeleniny ve Vítově u Slaného
Bylinky s.r.o. – pěstitel českých bylinek v Miroslavi
České houby – pěstitel hub v Soběslavi
ZS Vilémov a. s. - mléčná farma v Uhelné Příbrami
Farma Protivanov – chov dobytka v Protivanově
Farma Šošůvka – mléčná farma v Šošůvce
Farma DV Batelov - mléčná farma v Batelově
Farma Kružberk – chovatel dobytka v Kružberku
Odbytové družstvo ovoce Český ráj - pěstitel ovoce v Podkosti
Berry Servis s. r. o. – pěstitel jahod v Břežanech
Dvůr Hamr – chovatel dobytka v Třeboni
Zelenka s.r.o. – chovatel krůt v okolí Židlochovic
albert.cz
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vzkazy od Alberta

Malí kuchtíci,
předveďte se!
A je tu další ročník dětské kuchařské soutěže. Letos s názvem Coolinaření s Albertem.
Vyhlásil ji Nadační fond Albert v projektu Zdravá 5 a užít si ji můžou holky a kluci
do patnácti let.
Letos se všechno bude točit kolem přípravy studeného pohoštění na party.
Porota ohodnotí nejen, jak vše chutná,
ale také vypadá, jak jednoduchá je
příprava a kolik to stálo.
Tříčlenné týmy můžou vyhrát kromě
krásných věcných cen i kurz vaření
vedený kulinářskými profesionály.
Uzávěrka přihlášek je 24. dubna
2015. Více informací o soutěžních
kategoriích, přihláškách i pravidlech
soutěže najdete na www.zdrava5.cz
a na www.nadacnifondalbert.cz.

Kurz vaření vedený
profesionálním šéfkuchařem si před Vánoci
užili i vítězové loňské
kuchařské soutěže
Zdravé 5 ze ZŠ TGM
v Rokycanech a Dětského domova Potštejn.

Jsme tu pro vás
i na Facebooku!
Každý den přinášíme novinky z našich
obchodů, soutěže a originální rady
nejen do vaší kuchyně. Staňte se
našimi fanoušky a nechte se
inspirovat sérií tipů.
Stačí do prohlížeče zadat
www.facebook.com/albertceskarepublika
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Fascinující vůneˇ & pécˇe
pro Vaše prádlo.
Nový Silan Soft & Oils s obsahem olejů .
• nové a atraktivní vu° ně
• s obsahem esenciálních oleju°
• pro hebké a nadýchané prádlo

NOVINKY
Shanghai pak choi

Pak choi (pak čoi) čili čínské zelí je druh zelí příbuzný
pekingskému, oblíbené je zejména v asijské kuchyni. Jeho chuť
je lehce nahořklá. Shanghai pak choi lze konzumovat syrové,
například v salátech, kam se přidávají natrhané lístky. Košťály
jsou tužší, častěji se tedy používají do teplých jídel. Shanghai
pak choi obsahuje hodně vlákniny, vitaminů C a B, železa,
hořčíku, beta-karotenu, kyseliny listové a vápníku. V Albertu ho
prodáváme po 2 ks v sáčku.

Barevné brambory

Jsou jedním z nejbohatších zdrojů antioxidantů v potravinách. Obsahují karoteny a flavonoidy, které způsobují
přírodní barevnost těchto speciálně vyšlechtěných odrůd.
Kromě výživových hodnot jsou navíc krásné, například fialové bramborové chipsy nebo směs různých barev brambor
upečená společně s masem překvapí vaše oči, které „ochutnávají“ stejně jako chuťové pohárky.
V prodejnách Albert je najdete okolo Velikonoc v 1kg síťce.

Špenát

Obsahuje vápník, sodík, železo, hořčík a další
cenné složky. Blahodárně působí i na kvalitu
vlasů, uklidňuje a čistí organismus. Není dobré ho
dlouho tepelně upravovat. V Albertu se prodává
v 500g balení.

Pomeranče na džus

Domácí „fresh juice“ neboli
čerstvý džus si můžete
vyrobit sami z pomerančů
s vysokým obsahem šťávy.
24
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NOVINKY

Bezlepkové oplatky citronové

Máte chuť na něco sladkého a osvěžujícího?
Oplatky Schär s citronovou náplní jsou přesně to
pravé! Ať už ke kávě nebo zmrzlinovému poháru!

Bezlepkové slepované sušenky

Sušenky plněné vanilkovým krémem
jsou výborné nejen ke kávě a na svačinu,
ale díky jejich praktickému balení si je
můžeme vzít kdykoliv s sebou do tašky.

Jarní dort v limitované edici

Lehký dort z čerstvých vajec je ochucený rybízovou
zavařeninou a krémem s vanilkovou příchutí. Dort dekoruje
jedna z prvních jarních květin – narcis.

Velikonoční roláda
Nadýchaný medový korpus rolády je plný chutného krému
a ozdobený kokosovým krémem. Krém i kytičky jsou
potravinářským barvivem vyvedeny v jarních barvách.

Bezlepkový multicereální
chléb 300g
Požitek z čerstvého chleba
z pekárny firmy Schär i u vás
doma! Rustikální a prapůvodní
chuť chleba s vysokým
obsahem vlákniny. Čerstvější
než kdykoliv předtím!

Dialine sirup malina
a pomeranč
Nízkoenergetické ovocné koncentráty obsahují 10 % ovocného
podílu. Běžný cukr nahradila
nekalorická stévie. Jediný český
nápoj pro diabetiky.

Starlinea,
sypké sladidlo
Směs fruktózy a sukralózy
z řepného cukru. Jedna lžička nahradí 4 lžičky běžného
cukru. Moderní sladidlo
se hodí na všechno.
albert.cz

25

NOVINKY

Sýry v novém!

Vaše oblíbené produkty Albert Quality jsme
nyní zabalili do nového. Vychutnejte si korbáčiky
nebo termizované sýry ve 3 příchutích.

Lotus Dinosaurus cereální

je úplně nová řada 3 druhů sušenek
v několika tvarech dinosaurů a třech
baleních – tři sušenky s hořkou čokoládou, 225g balení s mléčnou čokoládou
a 175g balení s cereáliemi.

Čokoládová oplatka Anita
Brambůrky Bohemia
s příchutí pečené kuře
Slaný snack pro každou
party. Připravovaný na 100%
slunečnicovém oleji.

Navrstvení tmavých vaflí, čokoládové náplně
a kakaové polevy dostane každého, kdo si rád
osladí život chutí kakaa a čokolády.

Bylinný čaj Loyd je směsí 11 bylin, které
chutnají a dodávají dobrou náladu.
Čaj Loyd Rooibos s medem a vanilkou
neobsahuje kofein, zato je přirozeně sladký.

Nápoje pro dobrou náladu
a kondici

Chio Pop Corners Butter

Vzdušné máslové krekry jsou
vyrobené z popcornu. Chutnají
samy o sobě, ale i namáčené
v různých dipech.
26
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Teekanne Detox and Slim,
směs bylinek a zeleného čaje.
Uklidní a pročistí organismus,
podporuje snižování váhy.
Teekanne Fit and Slim, čaj s cesmínou paraguayskou, kopřivou a zeleným čajem pro zdravé
hubnutí nebo udržení váhy.

Selské jogurty Kunín
jsou vyrobeny tradiční metodou
zráním v kelímku, a i proto
je jejich chut’ svěží a lehce nakyslá.
Ochucené varianty jsou
podloženy ovocem,
čokoládou či vlašskými ořechy.

www.mlekarna-kunin.cz

K dostání na vybraných prodejnách Albert.
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NOVINKY

Svátek velké noci
má být krásný
Vyzdobit si domov na jeden z největších svátků
roku bývá pro paní domu samozřejmostí. Někdo dá
na tradici, jiný improvizuje zcela nově. Nechte se
inspirovat a zkuste si vyzdobit domov dekorem, který
právě teď naleznete v hypermarketech Albert.

Zápich s přibalenými semínky
ječmene pro výsev
do květináče

Vyberte si také
ze spousty
barev a potisků
na vajíčka
značky OVO.
albert.cz
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tati, uvař mi

MŮJ TÁTA UMÍ SLADKÉ
Velký Štěpán a malý Štěpánek spolu vaří
rádi. Nejvíc jim jde obalování řízků,
ALE chutná JIM I sladké.
A tak si ho uvaří.

30
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Opičí máslo, jak se
říká tomuhle džemu,
vydrží V lednici 6 týdnů.
Nevěřte tomu. U nás
doma je pryč hned.

albert.cz
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tati, uvař mi
Opičí máslo

Strašně rychlý, strašně
dobrý čokoládový krém
s oříšky. Tentokrát
od tatínka.

NA 3–4 SKLENICE | PŘÍPRAVA: 20 MINUT

5 středně velkých banánů
(bez hnědých teček)
560 g konzervovaných kousků ananasu
včetně šťávy
300 g krupicového cukru
20 g strouhaného kokosu
3 lžíce citronové šťávy
Oloupejte banány, nakrájejte je na kolečka a vložte do hlubší velké pánve.
Přidejte zbývající suroviny, přiveďte
k varu a za stálého míchání na mírném
plameni vařte. Banány se postupně
rozvaří a vznikne z nich hmota připomínající banánový džem.
Směsí naplňte sterilizované sklenice
a vychlaďte. V chladničce vydrží opičí
máslo 4–6 týdnů, díky citronu a cukru
zůstanou banány čerstvé. Pokud chcete
mít jistotu, že se džem nezkazí, sklenice zavíčkujte, naskládejte do pekáčku
s horkou vodou a vložte je na 20 minut
do trouby vyhřáté na 100 °C.

Domácí ČokoládovÝ KRÉM

120 g moučkového cukru
200 g sušeného mléka
100 g másla
3 lžíce kakaa holandského typu
50 g lískových oříšků, opražených
a co nejjemněji mletých
Prosejte moučkový cukr a sušené mléko,
každou surovinu do jiné misky. Máslo
nakrájejte na kostičky. Přiveďte k varu
120 ml vody a horkou vodou zalijte
moučkový cukr v hluboké misce. Přidejte
k němu nakrájené máslo a míchejte, až se
rozpustí. Elektrickým šlehačem začněte
šlehat a přisypte polovinu sušeného mléka. Šlehejte asi 2 minuty a potom vsypte
zbývající sušené mléko – výsledkem
bude hustší a krémová hmota. Přidejte
kakao a oříšky a míchejte další 3 minuty.
32
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Rozdělte do sklenic a nechte vychladnout. Skladujte v lednici.

Dýňové medové máslo
se skořicí
PŘÍPRAVA: 10 MINUT | PEČENÍ: 30 MINUT

250 g dýně, zbavené semen a nakrájené
na kusy
250 g másla, změklého
¾ lžičky mleté skořice
4 lžíce medu
dřeň z 1 podélně rozpůleného
vanilkového lusku

Předehřejte troubu na 170 °C. Dýni dejte
na plech, přikryjte alobalem a upečte doměkka; potrvá to asi 30 minut. Odkrojte
případné tvrdé kousky a dýni rozmixujte
dohladka. Pyré nechte vychladnout.
Máslo vyšlehejte elektrickým šlehačem
dohladka. Přidejte skořici a lžíci dýňového pyré. Důkladně prošlehejte a každou
půlminutu přidejte lžíci pyré – celkem
ho bude stačit 6 lžic. Přimíchejte med
a vanilku a našlehejte do nadýchaného
krému. Naplňte jím nízké sklenice. Skladujte v lednici. Výborně chutná namazaný na čerstvé croissanty.

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ,
DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ

NA 2 SKLENICE | PŘÍPRAVA: 20 MINUT

Tahle medovo-dýňová
pomazánka umí
rozveselit
i tak veselá rána.

albert.cz

33

• SUPERHUSTÝ OVOCNÝ SIRUP
• BEZ KONZERVANTU, UMELÝCH BARVIV A SLADIDEL
• VYŠŠÍ POMER REDENÍ 1:10

www.jupiland.com

• K PRÍPRAVE AŽ 7,7 L NÁPOJE!

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

10× jinak

Vejce
Co může být víc než vejce? Vždyť je to základní
útvar života, plný všeho, co právě k životu potřebujeme.
A k tomuto bohatství je navíc hodně dobré.

1 Asijský salát
s křepelčími vajíčky
2 lžíce oleje
24 křepelčích vajíček
2 rajčata, rozpůlená
½ salátové okurky,
nakrájená na plátky
¼ červené cibule, nakrájená
na tenké plátky
hrst čerstvého koriandru,
nasekaného
Na zálivku
2 lžíce limetkové šťávy
1 lžíce třtinového cukru
2 lžíce rybí omáčky
2–3 malé červené chilli
papričky, nasekané najemno

V pánvi na oleji opečte rozklepnutá, nerozmíchaná vejce – pokud chcete mít pevné
i žloutky, přiklopte na minutu pánev.
Na zálivku promíchejte limetovou šťávu,
cukr, rybí omáčku a chilli papričky.
Vejce rozdělte na talíře, doplňte je rajčaty
a okurkou, posypte cibulí a přelijte zálivkou.
Posypte koriandrem a podávejte.

Taková malá „volská očička“,
umocněná zdobnou a chutnou
zeleninou, učiní z vašeho oběda –
svačiny – večeře krásnou pochoutku.

albert.cz
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10× jinak

2 vejce | 1 lžíce smetany ke šlehání |
25 g strouhaného sýra | sůl a mletý
pepř | 1 lžička oleje | 1 jarní cibulka,
nakrájená na kolečka | 4 cherry
rajčátka, rozpůlená | 2 krajíce chleba,
opečené | pažitka na ozdobení
Promíchejte vejce, smetanu, sýr a pažitku.
Lehce osolte a opepřete. Na rozehřátém
oleji v pánvi nechte změknout cibulku
a přidejte rajčata. Až se prohřejí, vlijte
vaječnou směs, na mírném ohni nechte
vejce zpevnit. Pak je navršte na chleby
a ozdobte pažitkou.

3 Bramborové košíčky s vejci
a sýrem
400 g vařených brambor, nastrouhaných
nahrubo | sůl a mletý pepř | 1 lžíce
olivového oleje + na vymazání | 125 g
strouhaného čedaru | 8 velkých vajec |
2 plátky slaniny, opražené a rozdrobené |
2 avokáda | hrst petrželky
Předehřejte troubu na 220 °C. Smíchejte
brambory, sůl, pepř, olivový olej a ⅔ sýra.
Ve formě na muffiny vymažte 8 důlků
a naplňte je bramborovou směsí kousek
pod okraj a prsty přitlačte. Až brambory
zezlátnou a sýr se rozteče – asi 15 minut
– rozklepněte do každého důlku vejce,
osolte ho a opepřete, posypte slaninou a zbylým sýrem. Teplotu stáhněte
na 180 °C a pečte, až zpevní bílky. Nechte
trochu zchladnout, pak nožem vyloupněte z formy. Podávejte s oloupanými
plátky avokáda, posypané petrželkou.

4 Salát s vejci a kapary
4 vejce | 1 hlávka salátu Lollo Rosso |
1 balení salátu Multi Mix | Na zálivku
šťáva z ½ citronu | 3 lžíce olivového
oleje | 1 vrchovatá lžíce kaparů | 1 jarní
cibulka, nasekaná najemno
Vejce vložte do vařící vody na 8 minut.
Pak je zchlaďte ve studené vodě, olou36
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pejte a rozpulte. Na zálivku prošlehejte
citronovou šťávu, olivový olej, kapary
a jarní cibulku. Většinou zálivky pokapejte salátové listy, rozdělte je na talíře,
ozdobte rozpůlenými vejci a pokapejte
zbylou zálivkou.

5 Vaječný likér bez alkoholu
6 velkých žloutků | 100 g krupicového
cukru | 250 ml smetany ke šlehání |
500 ml mléka | ½ lžičky strouhaného
muškátového oříšku | špetka soli |
¼ lžičky vanilkového extraktu nebo
semínka z ½ vanilkového lusku | pár
kapek rumové tresti
Žloutky a cukr prošlehejte v ohnivzdorné misce na krém. V rendlíku přiveďte
k varu smetanu s mlékem, muškátovým
oříškem a solí. Postupně, po 2–4 lžících,
přimíchávejte mléčnou směs ke žloutkům; rychleji by se vejce srazila! Ohnivzdornou misku postavte na kastrol
s vroucí vodou, tak aby se dno nedotýkalo hladiny, a zahřívejte, až směs zhoustne. Vmíchejte vanilku a rumovou tresť,
nalijte do lahve a vychlaďte.

6 Zapečená vejce
4 plátky šunky | hrst baby špenátu |
8 cherry rajčat, rozpůlených | 4 vejce |
strouhaný sýr | 4 opečené plátky
toustového chleba k podávání
Předehřejte troubu na 180 °C. Čtyři malé
zapékací mističky vyložte plátky šunky
a špenátem, přidejte rajčata a rozklepněte
vejce. Posypte sýrem a zapékejte asi
15 minut, až zpevní bílky.

7 Pomazánka z vajec
a avokáda
2 vejce natvrdo, nakrájená | 2 bílky,
uvařené natvrdo, nakrájené | 2 malá
avokáda, zbavená pecky a oloupaná |
1 lžíce řeckého jogurtu | 1 lžíce
citronové šťávy | 2 lžíce nasekané jarní

cibulky | ½ lžičky dijonské hořčice | sůl
a mletý pepř | křehké pečivo k podávání
V misce smíchejte vejce i bílky, nasekané
avokádo, jogurt, citronovou šťávu, cibulku
a hořčici. Promačkejte vidličkou, osolte
a opepřete. Jezte s pečivem či na krekrech.

8 Omeleta z trouby
8 vajec | 125 ml smetany ke šlehání |
100 g strouhaného ementálu, eidamu
nebo čedaru | 100 g šunky, na kostičky |
1 malá cibule, nasekaná | ½ zelené
papriky, nakrájená na kostičky | máslo
Předehřejte troubu na 200 °C. V misce prošlehejte vejce se smetanou, sýrem, šunkou,
cibulí a paprikou. Vlijte do formy o velikosti 20×20 cm vymazané máslem a pečte
přibližně 25 minut dozlatova.

9 Plněná vejce
12 vajec, uvařených natvrdo |
125 ml majonézy | 2 lžíce plnotučné
hořčice | sůl a mletý pepř | ½ lžičky
mleté sladké papriky | kopr na ozdobu
Vejce rozpulte. Vyjměte žloutky a tyčovým
mixérem je rozmixujte dohladka s majonézou, hořčicí, solí, pepřem a paprikou.
Pomocí cukrářského sáčku naplňte směsí
poloviny bílků a pak je ozdobte koprem.

10 Vejce k snídani, obědu
i k večeři
1 lžíce olivového oleje | 2–3 brambory,
uvařené a nakrájené na plátky | hrst
cherry rajčat, na plátky | 2 jarní cibulky,
na kolečka | sůl a pepř | 1 vejce | bazalka
Na oleji v pánvi opečte z obou stran
brambory. Přidejte rajčata a cibulku a minutu opékejte. Osolte, opepřete a v pánvi
udělejte prostor pro vejce. Rozklepněte
ho, přiklopte a pozvolna dopečte. Posypte
bazalkou a podávejte.

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ
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10× jinak
ABY NEPRASKALA A DOBŘE
SE LOUPALA

JSOU ČERSTVÁ?

Když neznáte stáří vejce, zkuste dvě finty. Vycházejí z toho, že úplně
čerstvé vejce skrývá pod skořápkou nejméně vzduchu, staré nejvíce.
První pokus: Vejce vložte do misky s vodou. Padá-li ke dnu prudce,
je čerstvé. Pokud pomalu, je starší. Když bude plout na hladině, měli
jste ho doma aspoň 3 týdny. Použijte ho do těsta, které budete péct.
Druhý pokus: Položte vejce podélně, ono to ani jinak nejde, na rovnou plochu. Roztočte ho jako káču. Když se rychle a pravidelně
otáčí, je to čerstvé vejce. Staré vejce se točí pomalu a nejstarší se tak
trochu motá.

Zabránit skořápce v prasknutí – ať
vaříte vajíčka naměkko, natvrdo
nebo nahniličko – pomáhá, když
propíchnete oba užší konce skořápky jehlou nebo špendlíkem.
Vejce naměkko a nahniličko
po uvaření jemně na jedné straně
naklepněte a hned je na pár
sekund ponořte do studené vody.
Budou se lépe loupat.
Zchlazení napomůže i tomu,
aby žloutek nezmodral, protože
zabrání reakci železa ze žloutku
a síry z bílku. Proto je také nevhodné prodlužovat vaření vajec
natvrdo na víc než 8 minut.

JAK DLOUHO VAŘIT?

Naměkko: Vložte vajíčko pomocí
lžíce do vroucí vody, počkejte, až
se voda znovu rozbublá, a odměřte
3 minuty. Křepelčí vejce se tak vaří jen
30 sekund. Vejce je také možné začít
vařit ve studené vodě. Vložte do ní
vejce, vodu přiveďte k varu a potom
nechte 2 minuty táhnout. Vyndáte tak
z vody krásné vejce naměkko nebo
do skla. Díky tomu, že neprojdou
šokem – studené vejce do horké vody,
by neměla prasknout.
Nahniličko: Stejně jako naměkko, jen
přidejte o chvíli déle – 4,5 minuty.
Natvrdo: Nejzdařileji dopadnou, když
je vložíte do horké vody, počkáte, až
se začne znovu vařit, a hotová jsou –
podle velikosti – za 7–8 minut.
Ztracené vejce: Uvařit ho dobře chce
trochu zručnosti a zkušenosti. Přiveďte
k varu vodu v malém hrnci. Kápněte
do ní trochu octa, ale určitě nesypte
sůl – solí se až při podávání. Vejce rozklepněte do malého hrnečku či do naběračky. Lžící roztočte v mírně vařící
vodě vír a do jeho dna opatrně spusťte
vejce. Vařte 3 minuty, vejce vyndejte
děrovanou naběračkou do misky se
studenou vodou, aby žloutek zůstal
uvnitř bílkového obalu tekutý.

na vejce?
Tato jednoduchá
a základní surovina
má tisíce způsobů,
jak ji originálně
připravit. A také
mnoho rad, aby nám
vajíčka skvěle
chutnala.

Dokonalá míchaná vejce
Dokonalá míchaná vejce byste
měli připravovat na nepřilnavé
pánvi. Rozpusťte v ní lžičku másla.
Do hrníčku rozklepněte vejce, osolte
a nepatrně vidličkou promíchejte.
Vlijte do rozpálené pánve. Když bílek
začne trochu tuhnout, stáhněte z ohně
a opatrně vejce obracejte dřevěnou
lopatkou po větších kusech. Vraťte
na plotnu, nechte znovu opékat,
znovu sundejte z plotny a míchejte.
Opakujte, dokud bílek a žloutek
zůstanou oddělené, ale přitom drží
dohromady. Hotová míchaná vejce
nejsou suchá, ale vláčná.

U NÁS V ALB E RT U

BOHATSTVÍ VAJEC
Vejce obsahují bílkoviny – bílek
i žloutek, ale tuk je jen ve žloutku.
Z vajec získáváme vitaminy D, E,
C, karoten a další látky.
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Široký výběr vajec v Albertu.
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Jsou kořením, jsou ozdobou, jsou radostí,
na kterou už pár let nemusíme čekat až do jara.
Jaro tak máme stále doma pro „slunce v duši“.

Pažitka v jakémkoliv jídle
dokáže jemně a dekorativně
nahradit syrovou cibuli.

albert.cz
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Bazalka korunuje ostatní koření
a zeleninu v plněné focaccie,
italském chlebu.
42
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Oregano si výborně rozumí
s česnekem a citronem.
Na kuřecích paličkách to
okamžitě oceníte.

albert.cz
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Pomazánka z kozího
sýra s pažitkou

Kuřecí paličky se sýrem feta
a oreganem

Zapékaná ryba s tymiánem

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | PEČENÍ: 55 MINUT

100 g čerstvého kozího sýra
250 g tučného tvarohu
50 ml zakysané smetany
2 stroužky česneku, prolisované
sůl a pepř
3 lžíce najemno nasekané pažitky

6 kuřecích paliček
4 větší brambory
sůl
1 lžíce olivového oleje
1 lilek
2 červené cibule, nakrájené na klínky
12 černých oliv
1 červená paprika, nakrájená na kostky
2 paličky česneku
3 snítky oregana
3 větší rajčata, nakrájená
1 balíček sýra feta
Na marinádu
2 lžičky strouhané citronové kůry
šťáva ze 2–3 citronů
1 lžíce sušeného oregana
lístky ze 3 snítek čerstvého oregana
½ lžičky soli
3 stroužky česneku, prolisované
5 lžic olivového oleje

900 g brambor, oloupaných
a nakrájených na větší kusy
sůl a pepř
400 g mraženého hrášku
25 g másla
kůra z 1 citronu, nastrouhaná najemno
Na náplň
2 lžíce olivového oleje
1 velká mrkev, nakrájená nadrobno
3 řapíky celeru, nakrájené nadrobno
½ pórku – zelená část
2 stroužky česneku, nasekané najemno
75 g másla
75 g mouky
500 ml plnotučného mléka, ohřátého
1 lžička dijonské hořčice
mořská sůl a pepř
lístky z 5 snítek čerstvého tymiánu
šťáva z citronu
200 g rozmrazených filetů z mořských ryb
200 g lososa
200 g vyloupaných mražených krevet

Plněná focaccia s bazalkou
NA 1 FOCACCIU | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | PEČENÍ: 35 MINUT

1 těsto na focacciu (italský chléb)
3 červené papriky
olivový olej
1 lžíce kaparů
5 řezů z ančoviček
3–4 malé okurky
hrst oliv, zelených nebo černých
6 cherry rajčátek
6 sušených rajčat
sůl a pepř
špetka sušeného chilli
čerstvé bazalkové lístky
Focacciu upečte podle návodu na obalu.
Nechte ji vychladnout a pak ji rozřízněte. Papriky zbavte semínek, potřete
olivovým olejem a vyskládejte na plech
vyložený pečicím papírem. Dejte
do trouby, vyhřáté na 200 °C. Jakmile se
začnou na povrchu jemně připalovat, jsou
hotové. Nechte je chvilku vychladnout,
stáhněte slupku a nakrájejte na nudličky.
Kapary a ančovičky nakrájejte nadrobno, okurky a olivy na plátky, rajčátka
na půlky a sušená rajčata na menší
kousky. Vše lehce promíchejte, dochuťte
solí, pepřem, případně chilli a zakapejte
olivovým olejem.
Vším rovnoměrně naplňte rozříznutou
rozpečenou focacciu, doplňte bazalkovými lístky a podávejte.
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Začněte marinádou na maso. Do mísy
dejte citronovou kůru i šťávu, sušené
i čerstvé oregano, sůl, česnek a zalijte olejem. Důkladně vše promíchejte Do mísy
s marinádou dejte kuřecí paličky, potřete
je ze všech stran a nechte marinovat.
Brambory oloupejte, nakrájejte na větší
hranolky a dejte je do hrnce s osolenou
vodou. Přiveďte k varu a vařte 5 minut.
Brambory slijte a rozprostřete do pekáčku, mírně vytřeného olivovým olejem.
Předehřejte troubu na 200 °C.
Lilek nakrájejte na kostky, osolte,
nechte je „vypotit“, osušte a promíchejte
je s cibulí, černými olivami a paprikou.
Zeleninu osolte a naklaďte na brambory.
Kuře vyndejte z marinády, položte na zeleninu. Rozkrojte paličky česneku a vložte je do pekáčku i se snítkami oregana.
Vše přelijte zbylou marinádou, zakryjte
alobalem a dejte péct na 30 minut.
Pak alobal sundejte, přidejte rajčata
a pečte dalších 25 minut dozlatova.
Po vytažení z trouby rozdrolte navrch
sýr feta a před podáváním nechte jídlo
5 minut odpočívat.

Brambory uvařte doměkka v osolené
vodě. Hrášek zalijte vařící vodou, nechte
rozmrznout a pak ho rozmixujte. Scezené brambory rozšťouchejte a smíchejte
s hráškem, máslem a citronovou kůrou.
Osolte a opepřete.
Připravte si náplň. V pánvi rozpalte
olivový olej a rychle na něm opečte mrkev,
řapíkatý celer i pórek, nakonec na minutu
i česnek. Nechte zatím vystydnout.
V kastrůlku rozpusťte na mírném ohni
máslo, zasypte ho moukou a za stálého
míchání vytvořte hladkou jíšku. Postupně
do ní přilévejte mléko, stále míchejte metlou, až se začne vařit. Zvolna vařte 2 minuty, až omáčka zhoustne. Odstavte z plotny,
přidejte dijonskou hořčici a dochuťte solí,
pepřem, tymiánem a citronovou šťávou
podle chuti. Předehřejte troubu na 200 °C.
Ryby nakrájejte na větší kostky a rozprostřete je na dno zapékací mísy. Přidejte
celé krevety, zasypte opečenou zeleninou
a vše přelijte omáčkou. Jako poslední
vrstvu rovnoměrně rozprostřete hráškovo-bramborové pyré a uhlaďte je lžící. Pečte
35 minut, až pyré začne zlátnout.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ, NÁDOBÍ ZAPŮJČILA FIRMA: NÁBYTEK SPOMYŠL

Kozí sýr, tvaroh a zakysanou smetanu
vyšlehejte do hladkého krému. Vmíchejte
česnek, osolte, opepřete a nakonec přimíchejte pažitku.

PRO 6 OSOB | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | PEČENÍ: 35 MINUT

Mořské ryby s čerstvým tymiánem
vytvářejí dokonalou harmonii.
V tomto pokrmu ji zažijete.

albert.cz
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Meduňka tento výborný punč nejen
typicky ochutí, ale také
krásně ozdobí.

Meduňkový punč
PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT

46

2 menší svitky skořice
1 badyán celý
2 hřebíčky
½ lžičky nastrouhaného
čerstvého zázvoru
hrst lístků meduňky
+ na ozdobu
50 ml červeného vína
150 ml 100% pomerančového
džusu
1 citron, nakrájený na plátky
albert.cz

V rendlíku přiveďte
k varu 150 ml vody spolu
se skořicí, badyánem, hřebíčkem, zázvorem a lístky
meduňky. Přilijte víno
a džus, zahřejte a přes
sítko rozlijte do sklenic.
Ozdobte plátky citronu,
lístky meduňky a skořicí.

Francouzský citronový koláč s rozmarýnem
NA 1 KOLÁČ | PŘÍPRAVA: 45 MINUT | PEČENÍ: 40 MINUT

250 g hladké mouky
125 g másla, změklého
70 g krupicového cukru
2 žloutky
špetka soli
Na náplň
3 vejce + 3 žloutky
300 ml smetany
180 g krupicového cukru
nastrouhaná kůra z 1 citronu
a šťáva ze 2 citronů
špetka soli
2 lžíce jemně nasekaného
čerstvého rozmarýnu
+ snítky na ozdobu
moučkový cukr na poprášení

Z mouky, másla, cukru, žloutků,
50 ml vody a špetky soli vypracujte hladké těsto. Těsto zabalte do potravinářské
fólie či tenkého plastového sáčku a dejte
ho na 30 minut odležet do lednice.
Mezitím předehřejte troubu na 180 °C
a připravte náplň. Vejce, žloutky, smetanu, cukr, šťávu ze 2 citronů i kůru z 1 citronu a špetku soli velmi dobře prošlehejte. Nakonec vmíchejte rozmarýn.

Koláčovou formu vyložte pečicím
papírem. Těsto vyndejte z chladničky,
rozválejte ho a pokryjte jím dno formy –
část vytáhněte na stěny. Těsto propíchejte vidličkou a vložte do vyhřáté trouby
na 10 minut. Pak je vyndejte z trouby,
rovnoměrně potřete citronovou náplní
a pečte dalších 30 minut. Upečený koláč
nechte 30 minut chladnout. Pak pocukrujte a podávejte.

albert.cz
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Rozmarýn (9)
nechybí v rybích
jídlech a ve zvěřině.

Majoránka (3)
provoní polévky,
guláše, mletá masa.

Koriandr (2) oblíbený
v asijské kuchyni,
výborný i s mrkví
a s luštěninami.

zelené koření
Meduňka (5) je skvělá
do salátů, limonád,
sladkých jídel.

Pažitka (7) se uplatní
v pomazánkách,
salátech, polévkách.
Petržel (8) dodá
aroma polévkám,
salátům, bramborám.

Oregano (6) patří
italské a řecké
kuchyni.

Bazalka (1) sluší
těstovinám, salátům,
sýrům i masům.

Máta (4) do ovocných
Tymián (10) se hodí
salátů, nápojů nebo ke kombinaci s česnekem
skopového masa.
a majoránkou.

1
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Češi jsou přesolení.
Jak solit méně?
Sůl je pro lidské tělo nepostradatelná. Ve stravě jí ale máme tolik, že
spíše než nedostatek nás trápí její přebytek. Nadměrný příjem způsobuje
vysoký krevní tlak a s ním spojené nemoci srdce a mozku. Je proto důležité
sledovat obsah v potravinách a její příjem omezovat.
Ve spotřebě soli patří Česká republika mezi evropské rekordmany. Průměrná spotřeba se u nás pohybuje okolo 12 gramů za den, což je více než dvojnásobek denní
dávky doporučené Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Příjem dospělého
by měl dosahovat 5 gramů denně – což je jedna kávová lžička. U dětí by to mělo
být ještě méně. Denní tolerované množství pro sůl (5 g) lze překročit konzumací
jednoho většího párku (100 g).
Na rizika spojená s vysokým příjmem soli upozorňuje v březnu spolu s odborníky
iniciativa Vím, co jím a piju v rámci mezinárodní kampaně Salt Awareness Week.
Více na www.vimcojim.cz

Rizika přebytku soli
• Zvyšuje krevní tlak a tím i riziko
kardiovaskulárních onemocnění
• Zadržuje vodu v těle.
• Zvyšuje riziko obezity.
• Může vést k rakovině žaludku.
• Vede k vylučování vápníku
z kostí a přispívá ke vzniku
osteoporózy.

TIP:
Vyzkoušejte bylinky Albert
s logem Vím, co jím.

Sledujte množství soli na potravinách
Podle odborníků si 80 % soli
přinesou lidé v hotových potravinách z obchodů. Pouze zbývajících 20 % zkonzumují během
domácího vaření nebo dosolováním jídel. Proto se spotřebitelům vyplatí sledovat obsah
soli na potravinách a kupovat
výrobky s logem Vím, co jím,
které obsahují méně soli a které
najdete na řadě výrobků společnosti Albert.
Jak snížit spotřebu soli
• Při nákupu sledovat obsah soli
v potravinách
• Nahrazovat ji bylinkami, kořením, zeleninou
• Kontrolovat její podíl v polotovarech, kde bývá ve vyšším
množství
• Jíst více ovoce a zeleniny – zvýšený příjem draslíku (je v ovoci
a zelenině) částečně vyrovnává
vysoký příjem soli
• Připravovat jídla s nižším obsahem soli
• Nedávat na stůl slánky
• Vyhýbat se slaným pochutinám

S výběrem výživově hodnotných potravin poradí logo Vím, co jím. To zaručí minimální množství rizikových živin:
nasycených tuků a trans tuků, přidaného cukru, soli. U některých potravin ohlídá i vlákninu a celkovou energii.
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Velikonoční čas patří mláďatům – líhnou se kuřátka,
kachňata... Patří ovšem také dětem, které zbožňují sladké.
Letos jim ho dopřejme plnou nůši.

Pusinkoví králíčci
namísto vyfoukaných
kraslic? Zkuste, určitě
nevydrží do dalších
Velikonoc.

sezona
Minimazance
NA 10–12 BOCHÁNKŮ | PŘÍPRAVA: 25 MINUT
KYNUTÍ: 1 HODINA A 45 MINUT | PEČENÍ: 25 MINUT

100 g krupicového cukru
30 g čerstvého droždí
250 ml mléka
300–350 g hladké mouky
200 g hrubé mouky
50 g vepřového sádla, rozpuštěného
a vychladlého
70 g másla, rozpuštěného a vychladlého
špetka soli
2 žloutky
½ lžičky mletého muškátového květu
citronová kůra, nastrouhaná
60 g mandlí, oloupaných a nasekaných
100 g rozinek máčených ve vlažné vodě
máslo na vymazání plechu
1 vejce, rozšlehané, na potření
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Lžíci cukru a droždí rozetřete ve velké
míse na kašičku, zalijte mlékem pokojové teploty, zasypte hrstí mouky a jemně
promíchejte. Kvásek přikryjte utěrkou.
Nechte na teplém místě stát, aby vzešel.
Jakmile se na kvásku začnou dělat
bubliny, přidejte sádlo s máslem, špetku
soli, žloutky, muškátový květ, citronovou kůru, mandle, zbývající mouky
a cukr a poctivě zadělejte kynuté těsto.
Hotové bude, když se na něm začnou
dělat puchýřky a povrch bude hladký
a lesklý. V té chvíli zapracujte do těsta
rozinky. Z těsta vytvarujte kouli, položte
ji do mísy, přikryjte nahřátou utěrkou
a nechte kynout na teplém místě. Trvá
to přibližně hodinu, během které těsto
můžete dvakrát krátce propracovat. Mělo
by zdvojnásobit svůj objem.
Předehřejte troubu na 180 °C.
Vykynuté těsto přendejte na vál a rozdělte ho na 10 až 12 částí a z každé udělejte hladký bochánek. Bochánky pokládejte na máslem vymazaný plech. Nůžkami
vystřihněte do kuliček kříž a nechte
na plechu dalších 15 minut kynout. Pak je
potřete vajíčkem a dejte do trouby. Pečte
asi 20–30 minut, až budou minimazance
krásně zlatohnědé.

Domácí bílá čokoláda, do které si děti
rády přidají, co se jim líbí a co jim
chutná.

Sušenky s jemnou náplní – zábavná
dobrota je na světě.

albert.cz
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PŘÍPRAVA: 30 MINUT | SUŠENÍ: CCA 40 MINUT

4 bílky
špetka soli
200 g moučkového cukru
černá potravinářská barva na zdobení
Předehřejte troubu na 90 °C a plech vyložte pečicím papírem.
Bílky vyšlehejte se špetkou soli do sněhu. Moučkový cukr přesejte, přidávejte ho
po lžících při šlehání do sněhu, až bude
lesklý a začne se táhnout.
Cukrářský sáček s hladkou trubičkou
s otvorem o průměru 1 cm naplňte sněhem a na pečicí papír tvořte dvě ouška
a pak trubičkou s větším otvorem o průměru 3 cm hlavičky.
Plech vložte do trouby a sušte, až pusinky ztuhnou tak, aby se snadno odlouply
od papíru. Nechte vychladnout na tácu.
Namalujte králíčkům očka a pusu, pak
do nich zapíchněte špejle.

Sušenky s pudinkem
NA 30 KUSŮ | PŘÍPRAVA: 1 HODINA | PEČENÍ: 9 MINUT
ODLEŽENÍ: PŘES NOC

170 g másla
130 g krupicového cukru
1 velké vejce
1 lžíce mléka
60 g kukuřičného škrobu
250 g hladké mouky
¼ lžičky soli
2 žloutky, prošlehané, na potření
Na pudinkový krém
1 vanilkový pudinkový prášek,
instantní, zastudena
mléko podle návodu na pudink
cukr podle návodu na pudink
250 g krémového sýra, pokojové teploty
200 ml slazeného kondenzovaného
mléka
250 ml smetany ke šlehání
50 g moučkového cukru
6 velkých banánů, nakrájených
na kolečka
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Na polevu
1 bílek
200 g moučkového cukru
1 lžička citronové šťávy
Nejlépe den předem si upečte sušenky,
aby zvláčněly a pěkně se spojily s pudinkovým krémem. Utřete máslo s cukrem,
pak přimíchejte 1 celé vejce a lžíci
mléka. V další míse smíchejte kukuřičný
škrob, mouku a sůl. Moučnou směs pak
postupně přidávejte do máslové směsi
a míchejte, dokud se nevytvoří hladké
těsto. Rozválejte ho na půlcentimetrovou
placku.
Z těsta vykrajujte obdélníkovým tvořítkem sušenky a pokládejte je na plech,
vyložený pečicím papírem. Plech se
sušenkami vložte na hodinu do mrazáku.
Předehřejte troubu na 180 °C. Sušenky
vyndejte z mrazáku, důkladně je potřete
žloutky a pečte 9 minut. Sušenky pak
budou čekat na chladném místě do druhého dne. Dají se samozřejmě i koupit
kvalitní máslové sušenky hezkého tvaru,
ale domácí jsou domácí.
Je čas na krém. Začněte pudinkem,
který udělejte podle návodu na obalu.
Pak v mixéru ušlehejte krémový sýr
s kondenzovaným mlékem dohladka.
Přendejte směs do velké mísy.
Ve šlehači šlehejte smetanu do polotuha, přidejte cukr a vyšlehejte dotuha.
Do velké mísy se sýrovou směsí přidejte postupně pudink, důkladně promíchejte, pak jemně vmíchejte šlehačku.
Ještě si připravte polevu. Rozšlehejte
bílek s prosetým cukrem a citronem. Šlehejte tak dlouho, až poleva ztuhne a bude
pomalu odkapávat ze lžíce.
Zvolte nejlépe vyšší obdélníkovou
formu. Na její dno vyskládejte polovinou
sušenek, na ně rozložte kolečka banánu.
Na banány větší lžící naneste pudinkový krém, uhlaďte ho a pokryjte druhou
polovinou sušenek. Horní vrstvu ozdobte
polevou (část jí můžete obarvit). Formu
uložte na 2–3 hodiny do lednice, aby se
vrstvy spojily a ztuhly. K podávání nakrájejte dezert podle hran sušenek.

Domácí čokoláda
PŘÍPRAVA: 30 MINUT | CHLAZENÍ: 30 MINUT

400 g kvalitní bílé čokolády
2 malá balení lentilek
1 balení sušenek Oreo
1 balení ozdobných kuliček
1 balení barevného či srdíčkového
cukrářského zdobení
Čokoládu pomalu rozpusťte v misce
nad párou.
Hladký rovný tác pokryjte pečicím
papírem, na něj vylijte rozpuštěnou čokoládu. Dokud je čokoláda tekutá, ozdobte
ji lentilkami, kuličkami a posypem.
Čokoládu uložte na 30 minut do chladničky, aby ztuhla. Nakonec ji nakrájejte
na pravidelné kousky, nebo jednoduše
rozlámejte.

Malé štrúdly
NA 6 KUSŮ | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | PEČENÍ: 15 MINUT

2 větší jablka
šťáva z ½ citronu
hrst vlašských ořechů, jemně mletých
1 sáček skořicového cukru
275 g listového těsta, rozváleného
3 lžíce strouhanky
1 vejce, rozšlehané, na potření
Jablka oloupejte, nastrouhejte do mísy
nahrubo, pokapejte citronovou šťávou,
aby nezhnědla, a vymačkejte z nich přebytečnou šťávu.
Ořechy smíchejte se skořicovým cukrem a jablky v míse.
Předehřejte troubu na 170 °C.
Plát těsta rozkrojte 6 obdélníků. Každý
obdélník posypte trochou strouhanky,
na ni dejte šestinu jablečné směsi – centimetr okrajů nechte volný. Srolujte je,
konce přehněte a záviny potřete prošlehaným vejcem. Dejte do trouby a pečte
15–20 minut, až jsou štrúdly zlatavé.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ,
NÁDOBÍ ZAPŮJČILY FIRMY: IKEA, POTTEN & PANNEN STANĚK, BUTLERS, SUPERSTORE 4. PATRO OC DBK

Králíčci na špejli

Štrúdl na tři čtyři kousnutí je přesná
dávka k čaji nebo na koledu.

albert.cz
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Citronová limonáda

Mrkvový dort s bílým krémem

PŘÍPRAVA: 15 MINUT

PŘÍPRAVA: 45 MINUT | PEČENÍ: 45 MINUT | CHLADNUTÍ: 1 HODINA

9 citronů
230 g krupicového cukru
lístky z 5 snítek máty

5 vajec, bílky a žloutky zvlášť
1 sáček vanilkového cukru
100 g krupicového cukru
špetka soli
100 g třtinového cukru
šťáva z 1 citronu
kůra z 1 citronu, nastrouhaná
200 g hladké mouky
2 lžičky jedlé sody
2 lžičky kypřicího prášku do pečiva
300 ml oleje
500 g mrkve, nastrouhané najemno
150 g vlašských ořechů, jemně mletých
100 g mletého kokosu
máslo a mouka na vymazání formy
Na krém
400 ml mléka
1½ sáčku kokosového pudinkového
prášku
200 g bílé čokolády, nalámané
350 g másla
100 g moučkového cukru

Z osmi citronů vymačkejte šťávu
do velké nádoby. Jeden citron rozkrájejte
na plátky a přidejte je do nádoby.
V kastrůlku vařte v ½ litru vody cukr,
až se rozpustí. Směs nechte vychladnout
na pokojovou teplotu. Cukrový sirup
vlijte do nádoby s citronovou šťávou, přidejte mátové lístky a zamíchejte. Zalijte
2 litry vody a přisypte kostky ledu.

Obrovská nádoba citronády s přesně
vyváženou chutí se bude určitě hodit
ke všem velikonočním sladkostem.

Troubu rozehřejte na 180 °C. Z bílků,
vanilkového a krupicového cukru a soli vyšlehejte sníh. Žloutky s třtinovým cukrem
vyšlehejte do pěny, pak přidejte citronovou
šťávu a kůru a dobře promíchejte. Sníh
i žloutkovou pěnu pak opatrně smíchejte ve větší míse. Postupně vmíchávejte
mouku prosetou s jedlou sodou a kypřicím
práškem, pak ostatní přísady. Těsto vlijte
do vymazané a vysypané formy o průměru
22 cm a v předehřáté troubě pečte 45 minut. Vyndejte z trouby, korpus propíchejte
špejlí a nechte 5 minut odstát, pak ho vyklopte z formy a nechte hodinu chladnout.
Z mléka a pudinkového prášku uvařte
hladký hustý pudink. Až začne houstnout, přidejte nalámanou bílou čokoládu
a za stálého míchání ji nechte rozpustit
a pudink tuhnout. Odstavte a nechte
chladnout, občas zamíchejte, aby se nevytvořil škraloup a zůstal hebký. Mezitím
utřete máslo s cukrem. Až pudink zchladne na pokojovou teplotu, zašlehejte ho
po částech do utřeného másla.
Vychladlý korpus rozkrojte na 3 díly,
potřete je polovinou krému. Přiklopte a namažte boky i vrch dortu zbylým krémem.
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Dort jak upečený na míru pro ty,
kteří mají rádi ořechy a kokos, schované
ve skvělém mrkvovém těstě.
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Do košíků koledníkům
Nakupte si včas horu sladkostí pro děti, které u vašich
dveří zazvoní a probudí vás koledou.

Oblíbení velikonoční
zajíčci z mléčné
čokolády

Jednodruhová
minivajíčka z mléčné
čokolády s jemnou
krémovou náplní

Zajíček z kvalitní hořké
čokolády s rolničkou
na krku

Zvířátka z mléčné
čokolády plněná
lentilkami

Dutá veselá vajíčka
a kraslice z mléčné
čokolády

Minivajíčka z mléčné, hořké a bílé
čokolády s jemnou krémovou náplní
58
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O zdravých českých

Farmy, kde jsme se tentokrát zastavili, jsou většinou malé
a lokální. A mají zajímavý charakter a osud: třeba takový,
že se dokázaly chopit náhody. Nebo nenechaly vymřít rodinný
grunt. A co mají společného? Jsou poctivé. Jejich majitelé
vědí, že svoji práci nejen prodávají, ale také ji oni sami
nebo jejich děti jedí. V Albertu je kupujete i vy.
albert.cz
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Kapří hranolky

Ryby našich vod
Říkáme jim sladkovodní, i když
v cukru neplavou. A jsou naše.
Obchoduje s nimi Fish Market,
firma Třeboňského rybářství.
Zeptejte se takhle při pondělku Emericha Čížka, obchodního manažera
Fish Marketu, na cokoliv a on se
začne smát. Srdečným jihočeským
smíchem. To bude těmi rybami. Sladkovodními. Dobře: A jakou rybu máte
nejradši? „Kapra! Někdy mě na něj
popadne taková chuť, že se nemůžu
dočkat večera, až bude na talíři.“
Zní to věrohodně, i když to samozřejmě nahrává jeho obchodu. Třeboňský kapr je největší akvizicí Fish
Marketu. Prodává ho tisíce tun ročně.
Pochopitelně nejvíc před Vánocemi,
ale zájem roste i během roku.
Vedle kapra má pan Čížek, kterému doma říkali Emo, rád i další

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 35 MINUT
MARINOVÁNÍ: 3–4 HODINY | SMAŽENÍ: 15 MINUT

ryby, se kterými obchoduje. Divokou
štiku, candáta nebo pstruha. Chutná
mu i amur a spousty dalších, které si
u něj objednávají obchody.
Největší zájem je o živé ryby. Pod
Fish Market ovšem spadá i lahovická odnož, kde ryby zpracovávají
do různých produktů, které usnadňují
domácí zpracování.
Pan Čížek si znovu vzpomene
na kapra, co ho nejspíš čeká dnes
večer, a začne vyprávět, že kapr roste
čtyři roky, živí se většinou přirozenou
stravou jihočeských rybníků nebo dostává příkrm v podobě obilí. Na jaře
a na podzim se vylovuje a během
roku odchytává.
Pan Čížek si k vodě s prutem sedat
nechodí. Tím svým smíchem by ryby
stejně jen vyrušoval v poklidných
vodách třeboňských rybníků.

600 g kapřích filetů
čerstvě vymačkaná citronová šťáva
100 g hladké mouky
60 g solamylu
½ lžičky pálivé papriky
slunečnicový olej na smažení
limeta nebo citron k podávání
Na marinádu
4 stroužky česneku, rozmělněné
nožem
40 g sójové omáčky
2 lžičky mletého zázvoru
1 lžička mletého kmínu
sůl
špetka chilli
Na limetkovo-koprový dip
140 g majonézy
2 stroužky česneku, rozmělněné
nožem
2 lžíce nasekaného čerstvého kopru
šťáva z ½ limety
sůl, pepř
Nejprve udělejte dip: všechny
ingredience smíchejte v misce.
Osolte a opepřete a zakryté dejte
do lednice.
Kapří filety pokapejte citronovou
šťávou z obou stran a nechte
10 minut odležet. Pak rybu nakrájejte
na centimetr široké proužky – kapří
hranolky.
Všechny přísady na marinádu
našlehejte v misce, přidejte zhruba
100 ml vody a v marinádě obalte
kapří hranolky – můžete ji klidně
prsty vetřít – a nechte 3–4 hodiny
marinovat.
Mouku smíchejte se solamylem
a paprikou a pak ve směsi obalte
okapané kapří hranolky. Smažte
ve vyšší vrstvě oleje dočervena.
Nechte na papírové utěrce vsáknout
přebytečný tuk.
Kapří hranolky servírujte
v kornoutech z papíru nebo novin,
přidejte dip a podávejte. Nejlépe
s limetou či citronem na pokapání.
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Kapr se dá jíst samotný, bez
přílohy, jen tak, jako jsme zvyklí jíst
hranolky. Výborný dip kapra vyjme
ze zvykového vánočního rituálu
a užijeme si ho celý rok.
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O křehkých křepelkách
Byla to náhoda, jako skoro
vždy. Prchalovi se na návštěvě
u chovatele křepelek nadchli
a zanedlouho křepelky běhaly
i u nich po dvoře. Takhle vznikla
Farma LIMI.
Úplně na začátku hrály křepelky,
vedle dalších zvířat na Prchalově
dvoře u Pardubic, roli okrasy a koníčka. O zvířata se starala vždycky
celá rodina, tedy taky Martin, Prchal
junior. A celá rodina se o těch malých
slepičkách dozvídala víc a víc. Jak
jsou křehké, jak je leccos rozruší
a pak se jim nechce snášet strakatá
vajíčka, jak právě ta vajíčka prospívají
našemu zdraví.
Pan Prchal senior v té době hledal
novou obživu. Ani ho nenapadlo, že
by to mohly být křepelky. Ani mladý
Prchal nesnil o kariéře farmáře.
A všechno se to přece stalo. Nikoliv
samo, dobře si vše nastudovali,
hledali odbytiště pro vajíčka,
preventivně si zařídili všechna
povolení a křepelek jen přibývalo.
První vajíčka v devadesátých letech
začal od Prchalů kupovat Prior
v Pardubicích a Hradci Králové.
Nastal čas se profesionalizovat.
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Prchalovi chov přestěhovali
do hospodářství po babičce. Martin
měl už po maturitě a stal se farmářem. Už před 14 lety poprvé prodali
křepelčí vajíčka do dnešního Alberta.
Lidé už pochopili, že křepelčí vajíčka nejsou jen „krásná“, ale hlavně
zdravá, bohatší na vitaminy a další
lidskému zdraví prospěšné látky než
vejce slepičí.
Prchalovi chovají vlastní linie
křepelek, líhnou se u nich, vyrůstají,
snášejí… A mají rodinné heslo: kvalita
je víc než cena. Podle něj se rozhodují, když kupují krmení pro křepelky
nebo obaly na vajíčka.

Skotská vejce
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 50 MINUT

400 g bavorské klobásy
½ lžičky sladké mleté papriky
1 snítka rozmarýnu, lístky
odrhnuté a nasekané najemno
špetka muškátového oříšku,
čerstvě nastrouhaného
sůl a čerstvě mletý pepř
4 lžíce hladké mouky
125 g strouhanky z bílého pečiva
2 vejce, prošlehaná
8–10 křepelčích vajíček
olej na smažení
hořčice k podávání
Do konvice dejte vařit vodu.
Klobásky vymáčkněte ze střívka
na talíř, poprašte je paprikou,
posypte rozmarýnem a několikrát na ně strouhněte muškátový
oříšek. Zlehka osolte, opepřete
a vidličkou propracujte.
Mouku, strouhanku a vejce rozdělte do tří misek. Křepelčí vajíčka
dejte do rendlíku, přelijte vroucí
vodou z konvice a 2 minuty vařte.
Ihned poté rendlík stáhněte z ohně,
dejte ho do dřezu a 2–3 minuty
na vajíčka pouštějte studenou
vodu. Pak je oloupejte.
Z masové směsi tvarujte placičky
o průměru cca 6 cm a balte do nich
křepelčí vajíčka. Pak každou kuličku obalte v mouce, ve vejci a strouhance. Kuličky nechte vychladit.
Do hlubšího kastrolu nalijte vyšší vrstvu oleje, nechte ho rozehřát
a skotská vejce postupně osmažte
dozlatova; trvá to asi 4–5 minut.
Nedávejte je do oleje naráz, doporučujeme je smažit na 2–3 etapy
podle velikosti kastrolu; každá
kulička by měla mít kolem sebe
dost místa.
Osmažená skotská vejce odkládejte na papírovou utěrku, aby
odsála přebytečný tuk. Podávejte
s hořčicí a vychlazeným pivem.

Chytře ochucenému
masu malých
„karbanátků“,
plněných ještě
menším křepelčím
vajíčkem, určitě
přijdete na chuť.
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Přijďte k nám na dvůr
Tak to bylo a znovu je: pro
čerstvé mléko, brambory nebo
třeba červenou řepu se chodilo
rovnou k sedlákovi. V Deblíně
„ke Štěrbovi na dvůr". Do jeho
Ekofarmy Deblín.
Nechtějte znát historii sedláků Štěrbů – sahá do 17. století! Nejkrutější
byla v minulém století, kdy jim režim
sebral všechno, co pro ně mělo smysl.
Návrat ke generacím předků trval
půlstoletí. Dnes jsou Štěrbovi zase
sedláci. Ve statku uprostřed Deblína,
na úpatí Českomoravské vrchoviny,
čtyřicet kilometrů od Brna.
Na statku to ještě nedávno fungovalo, jak má. Otec a syn byli hospodáři. Táta se staral o prvovýrobu, syn
Marek o zpracování mléka a zeleniny.
Pustili se do spousty produktů, ale
všechno dělají tak jako předci. Dnes

Otec a syn Štěrbovi
na svém poli
při předloňské
sklizni dýní

se tomu říká eko hospodářství a bio
produkty. Pro Štěrbovy samozřejmá
věc. I zapojení žen, které se staraly
o prodej čerstvých sýrů a tvarohu.
Vše se trochu změnilo, když před
dvěma roky zemřel otec. Farmu dál
vede jeho syn Marek. V Deblíně se
soustředili hlavně na svou proslavenou zeleninu, které se v blízkosti
Vrchoviny daří. Výborné jsou jejich
brambory, cibule, mrkev, dýně nebo
červená řepa. To ví celé okolí, které
si chodí k nim „na dvůr“ nakupovat.
Trvanlivějšími produkty zásobují
třeba právě prodejny Albert.
Jednoznačnou vizí sedláků Štěrbů
je zůstat féroví. Tak mluví Marek
Štěrba: „Potřebuju jednat férově
a na rovinu. Lidi, co něco řeknou,
a ono to platí.“ Tohle je slovo poctivého sedláka. Musíte tu sílu ucítit
i v jeho… třeba červené řepě.

Polévka z červené řepy
s karamelizovanou
cibulkou
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | VAŘENÍ: 30 MINUT

1 lžíce oleje
1 lžíce másla
1 velká cibule, nakrájená
na kolečka
2 červené řepy, oloupané
a nakrájené na kostičky
1 litr kuřecího vývaru
75–100 g strouhaného parmazánu
sůl a pepř
Na ozdobu
zakysaná smetana
plátky mandlí, opečené nasucho
v pánvi
hrst bazalkových lístků
Olej a máslo dejte do kastrolu
se silným dnem, přidejte cibuli
a na mírném plameni ji nechte
zezlátnout. Přidejte řepu a asi
5 minut ji opékejte. Potom zeleninu
zalijte vývarem, osolte a přiveďte
k varu. Stáhněte oheň, přiklopte
a vařte asi 30 minut, až bude řepa
měkká. Během varu odebírejte
případnou pěnu.
Polévku rozmixujte a zamíchejte
do ní parmazán. Nechte ho rozpustit; podle chuti můžete polévku
naředit trochou horké vody. Osolte,
opepřete a podávejte s kopečkem
zakysané smetany, opraženými
mandlemi a bazalkou.

Taková drobnost, jako je
posypat už tak dobrou
polévku opraženými
mandlemi, z ní udělá
absolutní lahůdku.
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spolu u stolu

Když Dryák, tak v česneku
Velká a dynamická Farma
Dryák pěstuje různé plodiny
na 600 hektarech půdy. Tomu
všemu vévodí česnek. Dobrý
český česnek, plný síly.
O Karlu Dryákovi, majiteli Farmy
Dryák, jste mohli slyšet už v roce
1992, kdy začal hospodařit jen
na třech hektarech zemědělské půdy.
A pak se to rozeběhlo. Ve farmě rostly dokonalé sklady, přibývaly třídicí
a balicí linky a zemědělská technika.
Oblíbencem pana Dryáka mezi
ostatními plodinami je král zeleniny
– český česnek. Moudrý muž. Říká
o něm: „Česnek má 400 léčivých

složek a ty dokážou prospět kojícím
matkám, lidem s cukrovkou nebo snížit stres.“ To není málo, i tak se pan
Dryák znovu nadechuje: „Česnek si
umí poradit i s viry, bakteriemi a plísněmi. Má také spousty vitaminů – A,
B, C, také selen, vápník a jód.“ Jenže
ne každý česnek je stejný, hodně
záleží na tom, kde roste a jak se pak
zpracovává. Na farmě pana Dryáka to
dobře vědí, a proto se u nich česneku
tak daří.
U Dryáků si česneku prostě hledí.
Nejenže produkují česnek skvělé
kvality, síly a chuti, dodávají na trh
novinku – uzený česnek. Čerstvý česnek nechají projít sedm dnů teplým
kouřem. Ten dýmá ze směsi pilin
dubu, buku, jasanu, rašeliny a žitné
slámy. Nejenže pak připomíná chuť
uzeného masa nebo špeku, ale také
dlouho vydrží. Kouř ho konzervuje
a chrání.
Krom „obyčejného“ a uzeného
česneku produkují a prodávají také
vlastní sadbový česnek.
Česnek má v naší zemi tradici.
Farma Dryák se v ní našla a hodlá
také pokračovat.

Česnekovo-sýrový chleba
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | PEČENÍ: 20 MINUT

1 bochník křupavého chleba
200 g sýra gruyère, ementálu,
mozzarelly nebo jiného sýra,
který se dobře roztéká
Na česnekové máslo
100 g másla, změklého
2 stroužky česneku, prolisované
sůl
1 lžíce nasekané petrželky
Na salát
šťáva z ½ citronu
1 lžíce medu
5 lžic olivového oleje
sůl a pepř
balíček směsi salátových lístků
Předehřejte troubu na 180 °C. Smíchejte všechny suroviny na bylinkové máslo. Bochník chleba položte
na podložku a dlouhými příčnými
řezy na něm vytvořte mřížku, řezy
veďte asi 2,5 cm od sebe. Dávejte
pozor, abyste neprořízli kůrku
na spodní straně.
Mezi vzniklé čtverečky rozdělte
bylinkové máslo a sýr, nejlíp to
půjde nožem nebo prsty. Chléb
položte na plech, přikryjte alobalem
a pečte 15 minut, až se sýr rozteče.
Potom ho odkryjte a pečte ještě dalších 5 minut, aby byl chléb krásně
křupavý.
Zatímco se chleba peče, připravte salát. Na zálivku prošlehejte
v malém hrníčku citronovou šťávu,
med, olivový olej, sůl a pepř (nebo
je protřepejte ve sklenici s víčkem).
Chléb vyjměte z trouby a ihned ho
podávejte společně se salátem.

Chleba můžete máslem
a sýrem naplnit i předem
a uložit do lednice nebo
zamrazit.
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spolu u stolu

A tak si koupíme kozy!
Jmenují se obyčejně: Farma
Zahrádka. Pole, stáje, pastviny
i mlékárnu obhospodařují tam,
kde se narodil František Pešička.
Kolem Petrovic u Sedlčan.
Příběh má František hezký. Vyučený
strojní mechanik začal jako výrobce dřevěných hraček. Moc ho to
nebavilo a vtom mu zemřel v roce
2010 tatínek. Zbyl po něm statek,
na kterém už nikdo nehospodařil.
A v téhle nouzi přišel kozí nápad:
budeme dělat kozí mléko, jogurty
a všechno pěkně poctivě – bio. Šel
do toho střemhlav spolu s manželkou
a Janem Zemanem. Za dva roky měli
ustájené kozy, dnes jich mají kolem
čtyř set, postavenou mlékárnu, v bio
kvalitě certifikované statky, živočišnou výrobu a mlékárenskou produkci. Neskutečná energie. Zpočátku to
zvládali ve třech a všechno se učili
za chodu: dvakrát denně podojit,
dneska už 250 litrů kozího mléka
denně, zpracovávat mléko, najít odběratele… To už ale v osmi lidech, k nim
někdy pár sezonních pracovníků.
Neznají soboty, neděle, dovolenou,
všechen čas spolknou kozy a zdravé dobroty, které vyrábějí z mléka.
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I samotné bio kozí mléko, přírodní
kefír, přírodní kozí jogurt – teď chystají ovocně ochucený – a taky kozí
vanilkový krém. Nadšení z Františka
nevyprchalo. „Ono to je pěkný, když
za sebou vidím kus práce, koukám,
jak je i zvířatům dobře – všechny
kozičky si necháváme, teď se bude tři
sta z nich kozlit. A pak třeba někdo
napíše, jak mu chutnal náš jogurt…“
Tenhle František vykopal rodovou
tradici. Je tam, kde jeho předci. I jeho
potomci. Manželka pracuje s ním
a jejich děti se už přidaly. Dcera
studuje vysokou zemědělskou a kluk
si prosadil svůj sen: bude kuchařem.
Kruh se uzavírá a my všichni kolem
z toho máme jen užitek, který chutná.

Koláč s rajčaty, kukuřicí
a kozím sýrem
NA 1 KOLÁČ | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | PEČENÍ: 1 HOD. 45 MIN.

250 g špaldové mouky
½ lžičky soli
½ lžičky mletého černého pepře
125 g másla, nakrájeného na kousky
1 žloutek + 1 vejce
Na náplň
1 malá palice česneku
200 g kozího sýra + na ozdobu
hrst čerstvých bylinek (oregano,
bazalka, tymián...)
sůl a čerstvě mletý pepř
3 lžíce másla
2 malé cibule, nakrájené na tenká
kolečka
1 lžička cukru
4 hrsti kukuřice
2 lžíce nasekané bazalky
300 g rajčat, na kolečka
olivový olej
4 snítky tymiánu
hustý balzamikový ocet k podávání
Do misky nebo nádoby kuchyňského robotu dejte mouku, sůl a pepř.
Promíchejte a potom přidejte máslo.
Propracujte ho s moukou na drobenku. Potom přidejte žloutek a 2–3 lžíce
ledové vody, uhněťte hladké těsto.
Pokud by špatně drželo pohromadě, přilijte trochu vody. Zabalte ho
do potravinářské fólie a nechte v lednici aspoň půl hodiny odpočívat. Mezitím předehřejte troubu na 200 °C
a připravte si suroviny na náplň.
Odřízněte vršek česneku, aby vykoukly jednotlivé stroužky. Palici položte na alobal, pokapejte olivovým
olejem, tak aby zatekl mezi stroužky,
zabalte a dejte ho na 45 minut do vyhřáté trouby zezlátnout a změknout.
Nechte chvíli vychladnout, pak
stroužky vymáčkněte ze slupek,
rozmačkejte je vidličkou a smíchejte
s kozím sýrem, čerstvými bylinkami,
solí a pepřem.
Zatímco budete péct česnek,
rozpusťte v pánvi se silným dnem
máslo, přidejte cibuli, špetku soli
a pepře a na středním plameni opé-

Slaný domácí koláč,
naplněný zeleninou
a bylinkami, kterému chuť
krásně doladí rozdrobený
kozí sýr.

kejte dozlatova. Zhruba po 5 minutách přidejte lžičku cukru, stáhněte
plamen a nechte cibuli zkaramelizovat do zlatohnědé barvy – trvá to asi
20 minut. Cibule se nesmí připálit,
míchejte ji na opravdu mírném ohni,
případně ji podlijte lžící vody. Pak
vsypte kukuřici a míchejte dalších
5 minut, aby chytila barvu. Stáhněte
z ohně a vmíchejte bazalku.
Vychlazené těsto vyválejte
na 3mm silný kulatý plát a přesuňte
ho na plech vyložený pečicím papírem. Potřete ho připraveným kozím
sýrem s česnekem; od kraje nechte
asi 1,5 cm místa. Navrch naneste
zhruba polovinu cibulovo-kukuřičné
směsi, pak rozložte rajčata, pokapejte
je olivovým olejem, osolte a opepřete. Na rajčata dejte zbytek cibule
s kukuřicí a snítky tymiánu. Okraje
těsta přehněte přes rajčata a potřete
je prošlehaným vajíčkem. Nechte asi
15 minut v lednici vychladit.
Troubu stáhněte na 180 °C a vložte
do ní koláč. Pečte ho 45–55 minut;
těsto by mělo zezlátnout a rajčata
změknout. Vyjměte z trouby, nechte
5 minut vychladnout a podávejte.
Koláč je výborný pokladený čerstvým kozím sýrem nebo pokapaný
balzamikovým octem.
albert.cz
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Obsahuje Omega 3 a Omega 6
nenasycené mastné kyseliny

uzená
makrela
uzené filety
z makrely
uzený
sleď
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Vytvořte si svou vlastní
farmu i online

Vytvořte skvělé koláže s ilustracemi
z knihy U nás na Farmě a hrajte
o skvělé ceny na našem FB.

Hrát farmu
ONLINE
Ve hře jsou biopotraviny
značky Albert, hrací desky
a skládací Farma kam
si můžete uložit všechny
vaše figurky ze hry.

Více na
albert.cz/unasnafarme

nedělní oběd

Rodina u jednoho stolu
Skoro všichni si uděláme čas na společný oběd
jen v neděli. Hezky prostřeme a zvlášť pečlivě
uvaříme. Je přece neděle a tak to má být.

Menu
Polévka po italsku s kuřecími knedlíčky
Kuřecí maso s houbami
Domácí bramborové krokety
Jarní závitky
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Dort s malinami
a pomerančovým krémem

Polévkové knedlíčky z kuřecího
masa jsou neobvyklé,
zato skvostné.

nedělní oběd

Krémová houbová omáčka
svátečnímu obědu patří a sluší.
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Domácí bramborové krokety
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MIN. | VAŘENÍ: 20 MIN. | SMAŽENÍ: 10 MIN.

750 g brambor, varný typ C
sůl
1 lžíce másla
2 lžíce strouhaného parmazánu
nebo sýra Grana Padano
3 žloutky
hrst petrželky, nasekané
1–2 hrsti dětské krupičky nebo
hrubé mouky
Na obalování a smažení
4 vejce
sůl
200 g strouhanky
olej na smažení

Brambory oloupejte, nakrájejte na kusy
a vložte do osolené vody. Vařte 20 minut
doměkka, pak je slijte a rozšťouchejte
je s máslem na hustou kaši. Nechte ji
chvilku vychladnout a vmíchejte do ní
sýr, žloutky a petrželku. Pokud je kaše
řídká, přidejte do ní hrstku nebo dvě
krupičky či hrubé mouky.
Vejce prošlehejte v misce s kapkou
vody a trochou soli. Do druhé misky
si nasypte strouhanku. Z kaše tvarujte
malé kuličky, namáčejte je ve vajíčku
a potom obalujte ve strouhance. Proces
zopakujte s každou kuličkou dvakrát,

aby byla vrstva silná a bramborová
směs při smažení nevytékala.
Kuličky smažte v hluboké vrstvě
oleje 3–4 minuty dozlatova a odkládejte je na papírové utěrky, aby
odsály přebytečný tuk.
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nedělní oběd
Polévka po italsku s kuřecími
knedlíčky
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 45 MINUT | VAŘENÍ: 25 MINUT

Na knedlíčky
180 g mletého kuřecího masa
2 plátky toustového chleba, bez kůrek,
rozmixované na strouhanku
3 lžíce parmazánu, strouhaného najemno
2 stroužky česneku, prolisované
2 lžíce pažitky, nasekané
1 velké vejce, prošlehané
sůl a čerstvě mletý pepř
2 lžíce másla
Na polévku
2 lžíce panenského olivového oleje
½ pórku, podélně rozčtvrcená
a nakrájená na čtvrtkolečka
2 stroužky česneku, na tenké plátky
1¼ litru kuřecího vývaru
1 větší mrkev, nakrájená na kolečka
hrst domácích nudlí nebo kupovaných
polévkových těstovin
hrst baby špenátu
3 lžíce parmazánu, strouhaného
najemno + na ozdobu
čerstvá bazalka
Maso smíchejte se strouhankou, parmazánem, prolisovaným česnekem, pažitkou
a vejcem. Osolte a opepřete, vypracujte
asi 28 knedlíčků. Na mírném ohni rozehřejte v pánvi máslo a knedlíčky ze všech
stran asi 3 minuty opékejte. Zůstanou-li
trochu syrové, nevadí. Odložte je na talíř.
Na polévku v hrnci na oleji 3 minuty
opékejte pórek. Přidejte plátky česneku,
minutu míchejte, zalijte vývarem, přiveďte k varu. Pak do polévky vhoďte mrkev
a těstoviny a pár minut povařte – obojí
by mělo být „na skus“. Asi 2 minuty před
koncem vaření vložte kuřecí knedlíčky.
Odstavte, vsypte špenát, vmíchejte parmazán, podle chuti dosolte a opepřete.
Jezte posypané bazalkou a parmazánem.

Kuřecí maso s houbami
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | VAŘENÍ: 35 MINUT

500 g kuřecích prsou
2 lžíce hladké mouky
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sůl a čerstvě mletý pepř
2 lžíce másla
2 lžíce olivového oleje
8–10 drobných žampionů, rozpůlených
1 stroužek česneku, prolisovaný
250 ml suchého bílého vína nebo
kuřecího vývaru
3 snítky čerstvého tymiánu
200 ml smetany ke šlehání
75 g strouhaného sýra, například Asiago
Kuřecí prsa naklepejte paličkou na maso
a nakrájejte je na sousta. Mouku osolte
a opepřete a obalte v ní kousky kuřete.
V hlubší pánvi na mírném ohni rozehřejte máslo a lžíci oleje a osmahněte maso
dozlatova ze všech stran. Dejte zatím
stranou.
Do pánve přilijte druhou lžíci oleje
a opékejte na něm žampiony. Až začnou
hnědnout, přidejte česnek, necelou minutu míchejte a zalijte bílým vínem nebo
kuřecím vývarem. Vařečkou odškrabujte
připečené kousky ze dna pánve – dodají
omáčce lahodnou chuť. Ze snítek tymiánu odrhněte lístky a vsypte je do pánve,
přidejte opečené kousky kuřete, stáhněte
plamen a pod pokličkou asi 15 minut
poduste.
Maso i žampiony vyndejte děrovanou naběračkou z pánve a připravte
v ní omáčku. Do pánve vlijte smetanu,
prohřejte ji, přisypte sýr a nechte ho
rozpustit. Vařte tak dlouho, až bude mít
omáčka konzistenci, jakou máte rádi.
Vmíchejte kuře s houbami, ozdobte
tymiánem a podávejte – třeba s bramborovými kroketami.

Dort s malinami
a pomerančovým krémem
PŘÍPRAVA: 25 MINUT | PEČENÍ: 25 MINUT

300 g másla, nakrájeného na kostičky
+ na formu
150 g bílé čokolády, nalámané
6 velkých vajec
300 g krupicového cukru
300 g hladké mouky
2 lžičky kypřicího prášku
250 g malin, čerstvých nebo mražených

Na krém
1 sáček vanilkového cukru
kůra z 1 menšího pomeranče, strouhaná
4 bílky z velkých vajec
špetka soli
150 g krupicového cukru
330 g másla, nakrájeného na kostky,
změklého
Na ozdobu
jedlé květy
čerstvé maliny nebo jiné drobné ovoce
100 g hoblinek z bílé čokolády
Předehřejte troubu na 180 °C. Vymažte
máslem a vyložte pečicím papírem 3 dortové formy o průměru 18 cm.
Máslo a čokoládu dejte do ohnivzdorné misky, tu postavte na hrnec s vroucí
vodou. Dno misky se nesmí dotýkat hladiny. Míchejte, až se čokoláda úplně rozpustí, pak ji nechte 1–2 minuty chladnout.
Mezitím prošlehejte vejce s cukrem
do hladkého krému. Vmíchejte rozpuštěnou čokoládu, mouku, kypřicí prášek
a nakonec maliny. Těsto rozdělte do forem a pečte 20–25 minut do světle zlaté
barvy, zapíchnutá špejle by měla vyjít
čistá. Korpusy nechte chladnout chvíli
ve formě, pak je přesuňte na mřížku.
Mezitím připravte krém. Smíchejte
vanilkový cukr s pomerančovou kůrou.
Prsty propracujte, aby se vůně a barva
kůry dostala do krystalků cukru. Potom
ušlehejte bílky se špetkou soli do polotuha v ohnivzdorné misce, do které
postupně přidávejte krupicový cukr.
Ve chvíli, kdy je sníh tuhý, postavte
misku na hrnec s vařící vodou tak, aby se
dno misky nedotýkalo hladiny. Šlehejte několik minut, až se sníh důkladně
prohřeje. Odstavte ho z ohně a po malých
lžičkách do něj zašlehejte směs vanilkového cukru s pomerančovou kůrou.
Pokračujte v jemném šlehání, dokud sníh
nevychladne. Je důležité, aby vyšlehaná
směs měla pokojovou teplotu, jinak by
se po přidání másla mohla srazit. Nyní
postupně, po kostičce zašlehávejte máslo.
Třetinou krému potřete jeden korpus,
přiložte na něj druhý korpus a stejným
způsobem sestavte zbytek dortu. Potřete
ho zbylým krémem, ozdobte jedlými květy, malinami a čokoládovými hoblinkami.

Bílý malinový dort je přesně
to, co nedělní oběd udělá
nedělním obědem: sladkou
chvílí spolu.
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nedělní oběd
Jarní závitky
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT

6 plátků slaniny
2 středně velká rajčata
čerstvá bazalka, máta nebo jiné bylinky
rýžový papír
lístky zeleného salátu, natrhané
na kousky
Na sezamovo-sójový dip
120 ml sójové omáčky
1 lžíce majonézy
1 lžička limetové šťávy
1 lžička sezamového oleje

Nejprve smíchejte všechny suroviny
na sezamovo-sójový dip. Šlehejte je asi
15 sekund, aby se dobře spojily.
V pánvi opečte plátky slaniny. Nakrájejte rajčata a bylinky.
Velkou mísu naplňte vroucí vodou
z varné konvice. Ponořte do ní plát
rýžového papíru a nechte ho pár sekund
měknout – dejte pozor, aby nenasál příliš
mnoho vody. Potom rýžový papír položte
na talíř nebo pracovní plochu. Nechte

ho 10–30 sekund ležet, teprve potom ho
začněte plnit.
Třetinu rýžového papíru, kterou máte
nejblíže k sobě, pokryjte vrstvou salátu,
rajčat, slaniny a bylinek. Potom rýžový
papír směrem od sebe zarolujte a rolku
ihned podávejte se sezamovo-sójovým
dipem k namáčení.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ,
NÁDOBÍ ZAPŮJČILY FIRMY: BUTLERS, SUPERSTORE 4. PATRO OC DBK

Závitky chutnají jako
předkrm nedělního oběda,
nebo jako dezert pro ty,
kteří raději „bez cukru“.
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V Y H R A J T E

PARFÉM
dle vlastního výběru

ilustrační foto

KUPTE

1x NESCAFÉ
(libovolný druh)

pošlete SMS s odpovědí a vyhrajte
par fém v hodnotě 1500 Kč
Soutěž probíhá od 18. 3. do 14. 4. 2015
Více informací na www.nescafe.cz nebo na informačních letáčcích.

maso měsíce

Co udělá s masem
Zdeněk Pohlreich?

Co asi udělá Zdeněk Pohlreich s masem? Zázraky! To je správná odpověď
na otázku, která svítí jak svatozář nad slavným šéfem české kuchařské
kultury. Ano! Říkají ti, co vědí, že je čeká nová kapitola s masem.
82
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Z tučné části vepřového bůčku
vykouzlíte křupavou dobrotu,
když ji ozdobně naříznete.

Krkovička je výborná
na grilu, ale vhodná
i na „pomalé pečení“.
Pečené kuře si zachová
vláčnost, když pod kůži
vetřete máslo s bylinkami.

albert.cz

83

maso měsíce
Vepřová
krkovice
na zelí
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 30 MINUT
PEČENÍ: 75 MINUT

800 g vepřové krkovice,
bez kosti, v celku
2 lžíce olivového oleje
sůl a čerstvě mletý pepř
½ lžičky sušeného tymiánu
100 g slaniny, nakrájené
na kostičky
1 cibule
rostlinný olej
1 kg kysaného červeného
zelí
hrst lístků čerstvého
tymiánu
500 ml červeného vína
Krkovici ze všech stran
potřete olejem, vmasírujte
pepř, sůl, tymián, stáhněte
ji potravinářským provázkem a nechte pár hodin
odležet v lednici. Lehce
opečte anglickou slaninu
a cibuli. Troubu předehřejte
na 200 °C. Před pečením
krkovici prudce opečte
na oleji, aby se zatáhla.
Z kysaného zelí vymačkejte
přebytečnou šťávu, smíchejte s tymiánem, opečenou
cibulí a slaninou. Vše vložte
do pekáčku a navrch položte
krkovici. Podlijte vínem, přikryjte alobalem a pečte asi
45 minut. Poté zkontrolujte,
promíchejte zelí a pečte
neodkryté dalších 30 minut,
dokud krkovice nezměkne.

Naprostá slast se dostaví, když se
šťáva z masa vsákne do zelí a vůně
zelí vstoupí do krkovičky.

84

albert.cz

Hovězí vývar
s celestýnskými
nudlemi
PRO 8 OSOB | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | VAŘENÍ: 3 HODINY

½ kg kořenové zeleniny (mrkev, celer,
petržel)
1 cibule
4 stroužky česneku
1 lžíce olivového oleje
6 kuliček nového koření
12 kuliček pepře
6 bobkových listů
1 kg hovězího na polévku
sůl a čerstvě mletý pepř
Na celestýnské nudle
2 vejce

250 ml mléka
150 g polohrubé mouky
sůl
hrst čerstvé petrželky, nasekané
nadrobno
máslo na opečení
Zeleninu nakrájejte nadrobno. Z cibule
oloupejte pouze vrchní vrstvu slupky,
stroužky česneku jen rozkrojte. Vše osmahněte na oleji, přidejte koření a maso,
osolte a opepřete. Přilijte 3 litry vody
a nechte na slabém plameni pomalu
táhnout, tedy sotva bublat, alespoň

2,5 hodiny. Během vaření sbírejte pěnu.
Vývar sceďte přes jemný cedník, dochuťte, maso oberte z kostí, nakrájejte a dejte
zpět do polévky.
Podávejte s celestýnskými nudlemi.
Ty připravíte jako těsto na palačinky.
Rozšlehejte vejce s mlékem, moukou, solí
a petrželkou na hladké těsto. Na máslem
vymazané pánvi pečte tenké palačinky.
Hotové je nakrájejte na nudličky. Nudle
vkládejte do polévky až při podávání,
jinak se v polévce rozmočí.
albert.cz
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Kuřecí přírodní řízky
na másle

Kuře na kmínu
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | PEČENÍ: 1 HODINA

1 lžíce vepřového sádla
150 g anglické slaniny, nakrájené na plátky
1 celé kuře o váze 1,4–2 kg
sůl
1 lžička kmínu
1 cibule, nakrájená na kostky
1 palice česneku
100 ml vody
Troubu předehřejte na 180 °C. Sádlem vymažte dno pekáče
a na něj vyskládejte slaninu. Vnitřek kuřete posolte, nohy
svažte potravinářským provázkem, pokmínujte a naplňte
cibulí a půlkou palice česneku, podlijte vodou. Druhou
půlku palice položte vedle kuřete do pekáče. Pečte asi
45–50 minut zakryté. Poté odkryjte a pečte dalších 15 minut.
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800 g kuřecích prsních řízků
sůl a čerstvě mletý pepř
olivový olej
50 g másla
Na bramboráčky
500 g moučných brambor, oloupaných a omytých
1 vejce
2 stroužky česneku, prolisované
3 lžíce hladké mouky
1 lžíce lístků čerstvé majoránky
sůl
2 lžíce sádla nebo rostlinného oleje na smažení
Brambory nastrouhejte a smíchejte s vejcem, česnekem,
moukou a majoránkou. Těsto podle chuti osolte. Bramboráčky smažte na sádle či oleji a odkládejte na papírové
utěrky do trouby, aby nevystydly.
Mezitím si připravte maso. Kuřecí řízky odblaňte a vyklepejte do tenkých plátků. Ty osolte a opepřete. Na oleji
pomalu opékejte a postupně přidávejte máslo. Maso
podávejte na bramboráčku přelité máslovou šťávou.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ,
DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ, NÁDOBÍ ZAPŮJČILA FIRMA: POTTEN & PANNEN STANĚK

PRO 4–6 OSOB | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | SMAŽENÍ: 30 MINUT

Bůček na pivu
PRO 4–6 OSOB | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | ODLEŽENÍ: PŘES NOC
PEČENÍ: 4 HODINY

1 kg vepřového bůčku s kostí
sůl a čerstvě mletý pepř
8 stroužků česneku, prolisovaných
1 lžíce sladké papriky
1 lžička drceného kmínu
½ lžičky mletého chilli
2 velké cibule, nakrájené na kostky
250 ml černého piva
4 lžíce medu

Kůži na bůčku nařežte do mřížky, ale
neprořízněte. Sůl, pepř, česnek a všechno koření důkladně vetřete do masa.
Bůžek zabalte do sáčku a přes noc nechte
odpočinout v lednici, chutě se tak krásně
spojí.
Troubu předehřejte na 160 °C. Bůček
položte kůží dolů do hlubšího pekáče
a pečte 2 hodiny. Pak bůček opatrně
obraťte, přidejte cibuli, přelijte maso
výpekem a pečte dalších 1,5 hodiny.

V kastrolu povařte cca 5 minut pivo s medem, dokud se nevytvoří sirup. Tím maso
přelijte, teplotu zvyšte na 200 °C a pečte
dalších 30 minut za častého přelévání.
Pokud se bůček připéká, můžete ho podlít vodou. Maso by mělo být zlaté a lesklé.
Poté maso vyndejte a před podáváním
nechte odpočinout.
Z výpeku a cibule připravte na mírném
ohni omáčku. Přilijte 100 ml vody a míchejte, dokud se vše nespojí a nerozpustí.

Bůček pečený na pivu, zapitý pivem, je
ta nejlepší událost období masopustních
oslav. Užít si ho ale můžete kdykoli!

albert.cz
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Rostbíf
z baby beef
PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 30 MINUT,
ODLEŽENÍ: PŘES NOC | PEČENÍ: 40 MINUT

2× 300g steak z vrchního
šálu baby beef
Na marinádu
1 lžíce celozrnné hořčice
1 lžička dijonské hořčice
1 lžička worcesterské
omáčky
½ lžičky medu
sůl a čerstvě mletý pepř
2 lžíce olivového oleje
Na hranolky
400 g brambor, oloupaných,
nakrájených na hranolky
3 velké mrkve, oloupané,
nakrájené na hranolky
olivový olej
hrubá sůl
Na dip
200 ml majonézy
2 lžíce dijonské hořčice
V misce smíchejte obě
hořčice, přidejte worcester,
med, sůl a pepř. Marinádou potřete celé maso
a zabalte do potravinářské
fólie. Dobře utáhněte a přes
noc nechte v lednici. Půl
hodiny před opékáním maso
vyndejte a troubu rozehřejte na 140 °C. Maso lehce
potřete olejem a na pánvi se
silnějším dnem ho opečte
2–3 minuty z každé strany.
Maso přeneste do pekáčku
a vložte do trouby. Pečte
5 minut. Pak maso vyndejte,
zabalte do alobalu a nechte
15 minut odpočívat.
Osušené hranolky
z brambor i mrkve nasypte
na plech vyložený pečicím
papírem, pokapejte olivovým olejem, promíchejte
a osolte. Pečte pod grilem
na 200 °C, dokud nejsou
uprostřed měkké a na povrchu křupavé. Trvá to asi
40 minut.
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Telecí řízky v housce
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 35 MINUT | OPÉKÁNÍ: 15 MINUT

4 telecí medailonky
sůl a pepř
2 vejce
2 lžíce mléka
60 g strouhanky
60 g parmazánu, nastrouhaného
olivový olej na smažení
Na rajčatovou salsu
4 rajčata, nakrájená na kostičky
¼ cibule, nakrájená nadrobno
5–6 lístků bazalky, jemně nasekaných
1½ lžíce olivového oleje
sůl a pepř
Na petrželovou majonézu
50 g petrželové natě
1 stroužek česneku, prolisovaný
1 žloutek
2 lžíce olivového oleje
sůl a pepř

4 bochánky venkovské, světlé
1 balení čerstvé rukoly
4 plátky sýra gouda
Řízky lehce naklepejte a pak je z obou
stran osolte a opepřete. Připravte si dvojobal: vejce rozšlehejte s mlékem, strouhanku promíchejte s parmazánem. Maso
protáhněte vaječnou směsí a pak ho pečlivě obalte strouhankou s parmazánem.
Přísady na rajčatovou salsu smíchejte v misce. Zakryjte ji talířem a nechte
chutě propojit 30 minut v chladničce.
Ve vařící vodě spařte na 10 sekund
petrželovou nať a vzápětí ji ponořte
na 10 sekund do ledové vody, aby zůstala
krásně zelená. Vyndejte z vody, z natě vy-

mačkejte přebytečnou tekutinu a jemně
nasekejte. Česnek, žloutek a olej vložte
do nádoby tyčového mixéru. Mixér dejte
až na dno, zapněte jej a pomalu s ním vyjíždějte nahoru. Trvá to pouze pár sekund
a vznikne hustá majonéza. Pak do mixéru
přidejte i petrželku a ještě pár sekund
mixujte. Podle chuti osolte a opepřete.
Řízky smažte ve vyšší vrstvě rozehřátého
oleje. Z pánve je přesuňte na papírovou
utěrku, která odsaje přebytečný olej.
Bochánky rozřízněte a začněte vrstvit:
na spodní díl rozříznutého bochánku
dejte vrstvu omyté a osušené rukoly,
na ni 2 lžíce rajčatové salsy, telecí řízek
a plátek sýra gouda. Nakonec pokapejte
petrželovou majonézou. Přiklopte druhou
půlkou bochánku a podávejte.
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Trhané vepřové s uzenou omáčkou a bramborovou kaší
PRO 4–6 OSOB | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | PEČENÍ: 2 HODINY 45 MINUT

1 kg vepřové plece
½ lžíce soli
½ lžíce pepře
4 stroužky česneku, prolisované
1 lžíce rostlinného nebo olivového oleje
Na barbecue omáčku
250 ml bourbonu
115 g cibule, nakrájené nadrobno
70 g hnědého cukru
350 ml rajčatové šťávy
2 lžíce rajčatového protlaku
2 lžíce balzamikového octa
30 ml worcesterské omáčky
½ lžičky uzené papriky
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Na bramborovou kaši
1 kg brambor, oloupaných a nakrájených
na kostky
100 g másla, nakrájeného na kousky
200 ml 12% smetany
Rozehřejte troubu na 170 °C. Plec nakrájejte na 5cm kostky. Osolte, opepřete
a vetřete česnek. Ve větším kastrolu,
přiveďte k varu bourbon s cibulí, vařte
5–10 minut, až se většina bourbonu
odpaří a zbydou asi dvě lžíce tekutiny.
Do kastrolu přidejte 120 ml vody a všechny ostatní přísady na omáčku, důkladně

promíchejte, přiveďte znovu k varu a pár
minut vařte. Do pekáčku naskládejte
maso, přelijte ho připravenou omáčkou,
důkladně promíchejte, zakryjte alobalem a dejte na 2 hodiny péct. Pak maso
odkryjte a pečte ještě 30–45 minut, až je
maso tak měkké, že jde snadno rozdělit
na vlákna.
Brambory oloupejte, uvařte, doplňte
máslem a smetanou a připravte z nich
kaši. Maso vyndejte do velké mísy
a za pomoci dvou vidliček natrhejte
na vlákna, přelijte omáčkou a podávejte
s bramborovou kaší.

MASO CHCE SVÉ
Pokud připravujete maso
několik dní předem, můžete
ho naložit do marinády ze šťávy
z citrusů, jogurtu nebo ananasu.
Kyseliny, které marináda obsahuje
maso zkřehčí.
Maso, u něhož se obáváte, že
by mohlo být tuhé, natřete
den předem hořčicí. Před úpravou
hořčici smyjte a poté se můžete
rozhodnout pro jednu z úprav: pečení, dušení či vaření.
Maso v polévce osolte, až když
přijde k varu. Maso na pečení
osolte dříve, než je dáte do pekáče.
Minutky – a zvláště játra – osolte
až po opečení. Solené maso pouští
šťávu, která vnikne do tuku a tak
zmírní teplotu, která je pro opékání
masa důležitá. Maso na polévku
vložte do studené vody a vařte
pozvolna, aby se dostatečně vyluhovalo.
Když se maso vydusí, přilévejte vždy trochu vařící vody,
a to pod maso. Povrch masa nepřelévejte nikdy vodou, ale jen tukem.
Maso před přípravou nikdy
nemáčíme ve vodě, zbytečně by se vyluhovalo, ale pouze je
otřeme vlhkou utěrkou, nebo krátce
opláchneme.

Vepřová kýta se skořicí a hruškami
PRO 4–6 OSOB | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | PEČENÍ: 40 MINUT

1 kg kýty bez kosti, v celku
2 lžičky olivového oleje
+ na pokapání
sůl a čerstvě mletý pepř
¼ lžičky skořice
150 ml moštu
60 ml kuřecího vývaru
1 lžíce balzamikového octa
2 velké hrušky, rozkrojené napůl

Předehřejte troubu na 250 °C. Vepřovou kýtu osušte
papírovou utěrkou, svažte potravinářským provázkem,
potřete olivovým olejem, osolte, opepřete a posypte
skořicí.
V malé misce slijte dohromady mošt, vývar a balzamikový ocet. Rozpalte nižší hrnec s tlustým dnem,
pokapejte olivovým olejem a opečte kýtu z každé strany dohněda. Pak snižte plamen, podlijte ji připravenou
směsí a dejte péct do trouby na 20 minut. Poté přidejte
hrušky a pečte dalších 20 minut.

Okraje masa nařezávejte, aby
se tepelnou úpravou nekroutily (řízky, roštěnky), a u kosti
uvolněte naříznutím, aby se všude
propeklo.
Pro zachování šťávy do masa
během obracení nikdy nepíchejte a po upečení krájejte až
za 10–15 minut. Měkkost pečeně
zkoušejte vždy jen tlakem.
Maso, které připravujete jako
minutku, solte, až když je
hotové. Udrží tak více šťávy.
albert.cz
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Značka MASO
Albert vám představuje novou značku, U řeznického mistra, která
je zárukou nejvyšší kvality masa a masných výrobků. Přešla k nám
z prodejen Interspar a doporučuje ji skutečný mistr svého řemesla
Zdeněk Pohlreich. Tato značka obsahuje tři řady – Premium, pak řadu
stejného názvu, tedy U řeznického mistra, a konečně řadu Dobrá koupě.
Nejen nejlepší
a nejchutnější maso,
ale také zaručená kvalita

Mistr kuchyně doporučuje,
co s masem.
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ŘADA U ŘEZNICKÉHO MISTRA
Tato řada vám nabízí maso od předních českých dodavatelů a farem. Výrobci a Albert u ní kladou důraz
na dobrou kvalitu za dobrou cenu. A vyplatí se ve všech směrech – kvalitou, cenou i něčím navíc,
a to garancí kvality.

U ŘEZ NICKÉHO MIST R A
U řeznického mistra nakoupíte všechno,
jak to u mistrů bývá: kuřecí maso, vepřové,
hovězí a také různé masné výrobky. Nebo
čerstvé sádlo připravené na škvaření, žebírka plochá, flank steak, steak mělněný a další.

ŘADA DOBRÁ KOUPĚ
Jak napovídá název třetí řady Dobrá koupě, bude nákup masa a masných výrobků
z této skupiny pro vaši peněženku nejpříznivější. A to stále při zachování dobré kvality.

D O BR Á KO UP Ě
I v této řadě si můžete vybírat
maso, které právě potřebujete:
kuřecí, vepřové, hovězí a k tomu
mnoho různých masných výrobků.

albert.cz
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maso měsíce

ŘADA PREMIUM
V Premium řadě najdete maso exkluzivní kvality za dobrou cenu. V této kategorii na vás čekají takové
lahůdky, jako je hovězí Queensland steak, hovězí baby beef nebo telecí medailonky.

Speciální prémiové maso
z různých koutů světa.
Zdeněk Pohlreich radí,
jak maso správně připravit.
MASO PREMIUM
Hovězí Queensland steak
Hovězí svíčková
Hovězí vysoký roštěnec – entrecôte
Hovězí zadní vrchní šál baby beef
Telecí medailonky

TIP na přípravu
masa

JAK VYBRAT DOBRÉ MASO?

D

obré maso poznáte hlavně
podle jeho barvy, vůně a také
řezu. Na kvalitě masa se z velké
části podílejí chovatelé zvířat, proto
Albert spolupracuje s chovateli, kteří
se o svá zvířata umějí postarat, aby
měla dostatek prostoru, výborné
krmivo a žila bez stresu. Maso po porážce čeká zchlazení. Podle druhu
a velikosti chladne 12–48 hodin.
V chladicím prostoru udržují také
adekvátní vlhkost, aby se svalová
vlákna zbytečně nevysušila. Teplota a vlhkost musí být stálá v celém
procesu zpracování – i když maso
řezníci porcují do maloobchodních
balíčků. Jen tak masu zůstane přirozený vzhled a čerstvost.
V Albertu nabízíme maso balené
již u výrobce do ochranné atmosfé-
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ry, což zákazník ocení: maso má tak
delší trvanlivost a výborně se z něj
vaří a peče.
Ve vybraných prodejnách Albert
nabízíme zákazníkům maso prodávané „přes pult“, tedy nebalené. Tento
způsob prodeje mají rádi hlavně
zákazníci, kterým se hodí poradit se
s prodavačem nebo si nechají maso
od obsluhy na místě naporcovat.
Ve vybraných prodejnách Albert
připravujeme i čerstvé maso porcované a balené na tácek do průtažné
fólie. Vždy v různé gramáži a druzích. Každý si v něm jistě najde
nejvhodnější kus a druh.
Ve všech prodejnách Albert, které
jste si oblíbili, vždycky najdete také
velký výběr nejrůznějších čerstvých
masných polotovarů.

K V A L I TA

PROMLOUVÁ SAMA

V prodejnách Albert nyní naleznete uzeniny s novou recepturou. Na jejich
obalu je velmi zřetelně vyznačený obsah masa, nutriční hodnota a často i tip
na servírování. Všechny skvěle chutnají, jsou kvalitní a většina ze sortimentu
bez lepku. Všechny tyto uzeniny dodávají naši tradiční čeští výrobci.

asa
78 % m
KO L I K M ASA S N Í ME ?
Každý druh uzeniny,
ve které jsou i jiné
suroviny, označujeme
procentuálním obsahem
masa. I to je důležitá
informace pro stravování.

CO SNÍME?
Logo „Bez lepku“ jasně říká,
že si ho může dovolit i ten, kdo
lepek nesmí, anebo zákazník,
který se rozhodl stravovat
potravinami bez lepku. Logo
bývá někdy i „gluten-free“,
tedy mezinárodním označením
pro tyto produkty.

T IP
Na obalech uzenin
často doporučujeme,
jak výrobek servírovat,
případně upravovat.
Takový jednoduchý
tip vás zbaví rozpaků
a rychle inspiruje.

1270kckaJl
307

KOLIK SNÍ M E?
O tom informuje údaj
„energetická hodnota“.
Uvádíme ji v kilojoulech nebo
kilokaloriích a vždy na 100 g
nebo na jednu porci.

albert.cz
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vína

UNDURRAGA CARMÉNÈRE - Chile

Červené suché víno z chilské odrůdy
Carménère má rubínovou barvu
s modrými odlesky a výraznou vůni
po pepři a hřebíčku, taky po švestkách, ostružinách a borůvkách. Výtečně se hodí k hovězímu masu. Nejlepší
teplota k podávání je 15–18 °C.

CHIANTI CLASSICO - Itálie

Chianti classico je prestižní víno z věhlasné oblasti Chianti DOCG – od Florencie až k Sieně. Je vyrobeno z výběru
hroznů odrůdy Sangiovese, dobře vyvážené, elegantní, kulaté a sametové. Hodí
se k červeným a k pečeným masům.
Nejlepší teplota k podávání je 18 °C.

suchá
vína

Krásná

Je trochu paradoxní
pojmenovat víno jako
suché, když jde přece
o tekutinu. U vína
je to jinak. Suché
znamená co nejméně
sladké a nemělo by
obsahovat více než
4 gramy cukru v litru.
Suchá vína pijí obvykle
lidé s dobrým vkusem
a vytříbenou chutí.
RULANDSKÉ ŠEDÉ
POZDNÍ SBĚR - ČR

Bílé suché víno, plné s vysokým extraktem a hebkým
ovocným tónem. Ve vůni
a chuti ucítíte tóny sušeného ovoce až hruškového
kompotu. Velmi dobře se
hodí k bílému masu, zejména
k drůbežím specialitám nebo
k telecímu masu. Nejlépe
vyzní při teplotě 10–12 °C.
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CHARDONNAY - Francie

Bílé suché víno má světle žlutou
barvu se zlatavými odlesky
a bohatým buketem s tóny sladkého koření, čerstvého másla,
oříšků a pražených mandlí. Hodí
se podávat i jako aperitiv nebo
k bílému masu na grilu. Nejchutnější je při teplotě 10–12 °C.

RIOJA CRIANZA - Španělsko

Červené suché víno temně
purpurové barvy a vůně
po ostružinách, fialkách
a bílém pepři doprovází
ovocná chuť s vyváženou
kyselinkou podtržená dlouhým a bohatým závěrem.
Výborně chutná k červeným
masům, jehněčímu. Podává
se při teplotě 15–17 °C.

když Dita P.

Když Dita P.

...myslí na nejlepší přílohy
Hlavní chod je pochopitelně králem, který řídí království. Ale i král a já taky
víme, že bez svých poddaných, dvorních dam a pánů by byl „nahý“. Tak to
funguje i s přílohami k hlavním jídlům. Umocňují ho, balancují a nasazují mu
korunu. Přílohy jsou prostě malým princem.

Tenhle barevný
salát rozzáří, ozdobí
a dochutí jakýkoliv
hlavní chod.
98
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když Dita P.

JAKO PŘÍLOHA: PRO 4 OSOBY | JAKO HLAVNÍ JÍDLO: PRO 2 OSOBY |
PŘÍPRAVA: 20 MINUT | PEČENÍ: 20–25 MINUT

sůl a čerstvě mletý pepř
hrst tortillových chipsů, lehce
nadrcených

200 g makaronů nebo podobných
těstovin
25 g másla
2 stroužky česneku
1 bobkový list
2 lžíce hladké mouky
175 ml mléka
100 g čedaru, nastrouhaného
50 g ementálu, nastrouhaného
1 lžíce dijonské hořčice
1 červená chilli paprička, zbavená
semínek a nasekaná

Troubu předehřeju na 200 °C. Těstoviny
uvařím podle návodu na obalu. Mezitím
rozpustím ve velké hlubší pánvi na mírném ohni máslo, dám do něj česnek
a bobkový list. Vsypu mouku a za stálého
míchání opékám asi 2 minuty, až vznikne
světlá jíška. Stále míchám a postupně přilévám mléko, až se udělá hustá omáčka.
Vyndám česnek a bobkový list. Do omáčky vmíchám oba sýry a hořčici a míchám,
až se sýry rozpustí. Pak přidám chilli
papričku, osolím a opepřím.

Těstoviny s jemnou
a dobře ochucenou
omáčkou jsou dobré
samotné nebo jako
příloha k masu.
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Uvařené těstoviny sliju, přendám je
do zapékací mísy, přeliju je omáčkou,
lehce promíchám, povrch rovnoměrně posypu tortillovými chipsy a dám
na 20–25 minut zapéct.

Salát z brambor, červené
řepy a červené cibule
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 25 MINUT | PEČENÍ: 35–40 MINUT

500 g syrové červené řepy, oloupané
a nakrájené na kusy
4 lžíce olivového oleje
1 lžička kmínu
1 lžíce tmavého cukru + špetka navíc
sůl a čerstvě mletý pepř
400 g malých salátových brambor,
nakrájených na stejně velké kusy
jako červená řepa
1 červená cibule, nakrájená na tenké
plátky
strouhaná kůra a šťáva z 1 citronu
1 lžička červeného vinného octa
hrst nasekané hladkolisté petrželky
Troubu předehřeju na 200 °C. Řepu vložím do pekáčku, promíchám ji se 2 lžícemi olivového oleje, kmínem a lžící
tmavého cukru. Osolím, opepřím a peču
35–40 minut, až je řepa měkká a zkaramelizovaná. Vyndám ji z trouby a nechám
vychladnout.
Mezitím dám do kastrolu brambory,
zaliju je vodou tak, aby byly na prst
ponořené, osolím a vařím do změknutí.
Sliju je a nechám vychladnout.
Cibuli vhodím do mísy, zaliju ji troškou vařící vody a nechám ji 2 minuty
nasáknout. Pak vodu sliju, cibuli osolím
a zakapám ji citronovou šťávou a promíchám. Nechám ji 20 minut stát, až bude
mít zářivě růžovou barvu.
Znovu sliju tekutinu z cibule, tentokrát
do mističky nebo malého džbánku, vmíchám červený vinný ocet, špetku soli,
špetku cukru a zbývající 2 lžíce olivového oleje. Tak si připravím zálivku.
V míse promíchám pečenou řepu
s bramborami a zálivkou z cibule, pak
vmíchám cibuli, citronovou kůru a hladkolistou petrželku.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ, NÁDOBÍ ZAPŮJČILA FIRMA: BUTLERS

Makarony se sýrem a chilli

Karamelizované
karotky
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 5 MINUT
VAŘENÍ: 20–25 MINUT

1 kg karotek
40 g másla
1 lžíce olivového oleje
5 stroužků česneku,
oloupaných
40 g krupicového cukru
1 lžíce tmavého cukru
šťáva z 1 pomeranče
hrst čerstvých tymiánových
lístků
sůl a čerstvě mletý pepř
Z karotek odstraním téměř
celou nať, nechám jen kousek
na ozdobu a karotky oškrábu.
Ve velké hlubší pánvi nebo
nižším kastrolu rozpustím
na středním plameni máslo
a přiliju olivový olej. Stroužky
česneku rozmáčknu plochou
stranou nože a přidám je
do pánve spolu s oběma druhy cukru, šťávou z pomeranče
a tymiánem. Pak do pánve
v jedné vrstvě naskládám
karotky, osolím, opepřím,
přiklopím a stáhnu plamen.
Dusím 15–20 minut, až jsou
karotky krásně křehké.
Sundám poklici a vařím
ještě asi 5 minut, aby se
šťáva svařila a karotky byly
zkaramelizované. Nejvíc mi
chutnají s pečeným kuřetem.

albert.cz
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napsali jste
D O PI S MĚS ÍC E
Váš magazín mě každý měsíc
inspiruje. Z mnoha čísel jsem si
vybrala velké množství receptů,
které mě zaujaly, a dostala jsem
nápad – každý den v roce 2015
uvařím alespoň jedno jídlo podle
vašich receptů. Zatím se mi to
daří dodržet a všechna jídla jsou
skvělá! Mám 296 receptů, což je
skoro na celý rok. Moc děkuji!
Michaela Novotná

Jsme s manželem pořádní gurmáni, tak
se rádi inspirujeme ve vašem magazínu, který nám obohacuje všední vaření
a přináší skvělé nové nápady. Magazín
jsem si brala vždy po nákupu při odchodu
domů, ale teď už jsem chytřejší, nejdříve
si prolistuju recepty a naplánuju si tak
cestičku mezi regály, kde dokoupím, co
všechno potřebuju k vaření. Jako správná
těhulka mám chuť hned na všechno, takže
není s podivem, že se u nás nacházejí
všechny možnosti chutí, jako naposledy
to byla úžasná ryba v ovesných vločkách
s jablečnými koblížky. Děkujeme za skvělé
nápady, články, a hlavně recepty na červenou řepu, kterou manžel miluje, a já už
byla bezradná, co z ní připravovat.
Marie Langmajerová
Jsem diabetička, a tak mě ve vašem časopisu pravidelně potěší, že ukazujete, jak
uvařit chutná jídla i z obyčejných českých
potravin, jako jsou brambory, zelenina
a ovoce a také mléčné výrobky.
Marie Blahníková

Díky tomu, že kousek od nás otevřeli nový
hypermarket Albert, se mi dostalo do rukou vydání časopisu Albert v kuchyni
s titulkem U nás na farmě. Ne že bych ho
neznal, ale vždycky ho shání žena. Tentokrát jsem byl první já a četl nové vydání
dřív než žena. Musím přiznat, že se mi při
čtení sbíhaly sliny a kručelo v břiše. Večer
jsem se vytasil s časopisem a zároveň
tipem na večeři: pečené brambory se
sýrem vyhrály. Výpomoci při vaření jsem
se bohužel nevyhnul a se struhadlem
zasedl večer k televizi, ale výsledek stál
za to! Jídlo vypadalo i chutnalo luxusně.
Bláhově jsem myslel, že mi zůstane na příští den do práce k obědu. Nezbylo nic.
Ostatní členové rodiny se o to postarali.
Mimochodem jsem včera zahlédl ženu
lovit v mrazáku škvarky od loňské zabijačky. Nevíte náhodou, k čemu je najednou
potřebuje?
Pavel Linek

Opravdu dobrým počinem byla exkurze
z „továrny na houby“, přiznám se, že jsem
netušila, jak vyrůstá hlíva ústřičná, než
se dostane do našich jídelníčků. Nejsem
zdatný hledač hub a v Albertu mám jistotu, že jsou houby čerstvé a zaručeně nejsou
jedovaté. Díky i za super škvarkovou pomazánku. Měla jsem problém, jak zpracovat
škvarky po vyškvaření syrového sádla.
Farma s figurkami mi připomíná dětství,
kdy jsme si vystřihovali zvířátka z kartonu
a ustájovali je v krabici od bot.
Jarka Bernatíková

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

V příštím čísle, které vychází 8. 4. 2015, najdete:
Sladké rolády – 10× jinak červená čočka – Sezona: jarní zelenina – Pánská jízda
albert.cz
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Bramboráky připravené ze strouhaných
brambor, s chutí česneku a majoránky.
Každý kousek je originálního tvaru,
jako od maminky.
Oceníte krátkou dobu přípravy.
Váha 1 ks je cca 50 g.
TIP: lze připravovat také na grilu.

3–4 min.

5–6 min.

8,5 min.

RECEP
TURA

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

Bramboráky podle tradiční
české receptury
NOVÁ

www.farmfrites.cz

rejstřík
Plněná vejce  36
Pomazánka z kozího sýra s pažitkou 

44

Pomazánka z vajec a avokáda 

36

Tuňáková pomazánka s rozpečeným sýrem

15

Zapečená vejce

36

Saláty
Asijský salát s křepelčími vajíčky 

35

Karamelizované karotky 

101

Salát s vejci a kapary 

36

Salát z brambor, červené řepy
a červené cibule  100

Polévky
Hovězí vývar s celestýnskými nudlemi

85

Květákové placičky s pórkem

Polévka po italsku s kuřecími knedlíčky

78

Makarony se sýrem a chilli  100

Polévka z červené řepy
s karamelizovanou cibulkou

66

Polévka z pečené mrkve
s bylinkovými knedlíčky 

15

Hlavní jídla

15

Omeleta z trouby

36

Rostbíf z baby beef

88

Skotská vejce

64

Sýrová omeleta s chilli  15
Telecí řízky v housce

89

Těstoviny se slaninou, špenátem a nivou 

15

Bůček na pivu

87

Trhané vepřové s uzenou omáčkou

Česnekovo-sýrový chleba 

68

a bramborovou kaší

Kapří hranolky

62

Vejce k snídani, obědu i k večeři 

36

Koláč s rajčaty, kukuřicí a kozím sýrem 

70

Vepřová krkovice na zelí

84

Kuřecí maso s houbami

78

Vepřová kýta se skořicí a hruškami

91

Dezerty a sladká jídla

Kuře na kmínu

86

Zapékaná ryba s tymiánem

44

Buchta Margot

Kuřecí paličky se sýrem feta a oreganem

44

Kuřecí přírodní řízky na másle

86

90

18

Crème brûlée z bílé čokolády

Malá jídla

114

Domácí čokoláda

54

Bramborové košíčky s vejci a sýrem 

36

Domácí čokoládový krém

32

Domácí bramborové krokety 

77

Domácí krtkův dort

18

Dýňové medové máslo se skořicí

32

Dort s malinami a pomerančovým krémem

78

Jarní závitky

80

Francouzský citronový koláč s rozmarýnem

47

Míchaná vejce na topince 

36

Koka sušenky

18

Králíčci na špejli

54

Malé štrúdly

54

Plněná focaccia s bazalkou  44

Minimazance

52

Mrkvový dort s bílým krémem

56

Opičí máslo

32

Sušenky s pudinkem

54

Nápoje
Citronová limonáda

56

Meduňkový punč

46

Vaječný likér bez alkoholu

36

– vegetariánské
albert.cz
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ny a vyhrajte!

z Luči

3

17.12.14 8:34

Kupte
jakékoliv
výrobky Lučina
a můžete vyhrát
originální misku
z tradičního českého
porcelánu Thun.

1ori5gin0á0lnxí

iska
porcelánová m
Více informací na www.mojelucina.cz
www.facebook.com/mojelucina

Akce platí od 2. 3. do 29. 3. 2015

K dostání ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

křížovka
OČISTIT
PRANÍM

NAMÁHAVÁ
PRÁCE

PROJEVOVAT
SOUCIT

OVANUTÍ

MOJI

ŠPANĚLSKÁ
CHŮVA

HAFAN

KÓD
UTAHU

ČLOVĚK,
KTERÝ
RÁD
CESTUJE

CESTA
LETADLEM

JMÉNO
VERLAINA

ODLOMENÍ

MAĎARSKÉ
ŽENSKÉ
JMÉNO

2. DÍL
TAJENKY

STAROVĚKÝ
STÁT

NEZNAT

HAJDY (!)

ZÁHADY

ZDE
EUROASIJ.
POHOŘÍ
BEDUÍN.
PLÁŠŤ

1. DÍL
TAJENKY
JMÉNO
ZPĚVAČKY
PAVONE

ZÁMOŘSKÁ
VELMOC

ZVUK
TRUBKY

Tajenku zašlete do 21. 3. 2015 na adresu:

CYKLO-1 (Medium,
Puzzle
difficulty
rating
0.51)
Puzzle
22
(Medium,
difficulty
0.52)
Puzzle
1 (Medium,
difficulty
rating
0.51)
Puzzle
(Medium,
difficulty
rating
0.52)
DVOJČLEN
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170 00 Praha 7, nebo ji vyplňte do formuláře na www.albert.cz/tajenka.
88
33
66
ANGLICKY
Vylosovaný luštitel obdrží poukázku
„PTÁT SE“
na jednorázový nákup
v
síti
prodejen
Albert
33 55 66
v hodnotě 300 Kč.
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Výhercem
z minulého
čísla je
LOĎ
INIC.
Marie Blahníková z Prahy.
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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.
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Obě správně vyřešená sudoku
(stačí první řádek z každého)
zašlete do 21. 3. 2015 na adresu:
ALBERT v kuchyni,
Ortenovo náměstí 29a,
170 00 Praha 7, nebo je vyplňte do
formuláře
narating
www.albert.cz/tajenka.
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Vylosovaný luštitel obou sudoku obdrží poukázku na jednorázový nákup v síti prodejen Albert v hodnotě
300 Kč. Výhercem z minulého čísla je Jana Bartošová z Mostu. Zasláním tajenky nebo řešení sudoku
dáváte souhlas se zpracováním svých údajů pro marketingové účely.
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Vysoká kvalita pekařských výrobků

MyCake s.r.o.

Ve žlíbku 1849/2a, 193 00, Praha 9, e-mail:mycake@mycake.cz, web:www.mycake.cz

Jediný původní
český sýr
www.tvaruzky.cz
Olomoucké tvarůžky jsou netučným pod mazem zrajícím sýrem
s charakteristickou chutí a vůní, který si dříve lidé vyráběli podomácku
na každém hanáckém statku. Svůj název získaly podle města, ve
kterém se s nimi na trhu obchodovalo.

Nízkým podílem tuku (průměrně 0,5 %) se řadí mezi nejméně tučné
sýry, a jsou tudíž vhodné zvláště pro diabetiky a ty, kteří chtějí
zhubnout. Olomoucké tvarůžky neobsahují lepek a jsou tedy velmi
vhodné i pro celiaky.

Podobně jako některé další, pro určitou oblast typické výrobky, se
Olomoucké tvarůžky pyšní chráněným zeměpisným označením, které
obdržely před pěti lety rozhodnutím Komise EU.

Dnes Vám nabízíme dva jednoduché námi
vyzkoušené recepty, které určitě zpestří Váš
jídelníček. Přejeme Vám dobrou chuť!

Palačinky à la Loštice

Plněná pečená rajčata

poctivá svačina

rychlá příprava

zkuste palačinky jinak

v jednoduchosti je krása

½ l mléka, 2 vejce, 200 g polohrubé mouky, 300 g Olomouckých
tvarůžků (tyčinky), kečup, libeček, sůl, olej
Vejce rozšleháme s mlékem a moukou a mírně osolíme.
Palačinkové těsto lijeme na vymaštěnou pánev a po obou
stranách opečeme. Ihned po vyjmutí z pánve palačinku
potřeme kečupem, posypeme nasekaným libečkem, položíme
na ni tyčinku tvarůžku a zabalíme. Takto připravené palačinky
narovnáme do sádlem vymaštěného pekáče, a v horké troubě
zapečeme.

4 velká rajčata, 100 g Olomouckých tvarůžků, 50 g šunky, mletá
paprika, sníh z 1 bílku, olivový olej
Rajčata seřízneme a vydlabeme. Do sněhu zlehka vmícháme
nadrobno pokrájené tvarůžky, šunku, mletou papriku a směsí
naplníme rajčata. Potřeme je olivovým olejem a v troubě
zapečeme.

DOPŘEJTE SI TRADIČNÍ
ZNAČKY ČESKÉ KUCHYNĚ
VYZKOUŠEJTE
NOVINKU

Omega 250 g

Tradiční 100 % rostlinný tuk
na smažení, fritování a pečení.

Omega na polevy 250 g
K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

Novinka ideální pro přípravu
polev, strouhání do těsta,
sladké pečení.

Ceres soft 375 g

100% rostlinný tuk
se speciální recepturou
na pečení, smažení i fritování.

ZNÁTE
Z TV

20%
SLEVA

20 % SLEVA na vybraná jednorázová holítka
a systémové holení.

K dostání ve vybraných hypermarketech Albert.
Akce platí od 11. 3. do 7. 4. 2015

Spoléhám se na
Vysavač na okna
WINDOW CLEANER
LEIFHEIT

CLEAN TWIST SET LEIFHEIT
nejdokonalejší systém odstředivého ždímání

CLICK SYSTÉM
LEIFHEIT
unikátní systém pro
použití jedné tyče
s různými nástavci

sladká tečka

Slast, které neodoláte
Crème brûlée
z bílé čokolády
PRO 8 OSOB | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | PEČENÍ: 20 MINUT

600 ml smetany ke šlehání
100 g bílé čokolády, nalámané
na kousky
1 vanilkový lusk nebo 1 lžička
vanilkového extraktu
6 žloutků
třtinový cukr na krustu

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

Větší část smetany (asi 500 ml)
vlijte do rendlíku, přidejte čokoládu
a zahřívejte a míchejte, až se čokoláda rozpustí. Stáhněte z ohně, nechte
10 minut odstát. Vanilkový lusk
podélně rozpulte a semínka pomocí
nože shrňte do smetanovo-čokoládové směsi. Zahřejte troubu na 160 °C.

Žloutky prošlehejte se zbývající
smetanou do světlého krému a vmíchejte do čokoládové směsi. Krém rozdělte
do misek na crème brulée. Do pekáčku
vlijte vodu a postavte do ní misky – hladina by měla sahat zhruba do poloviny
jejich výšky. Pečte 15–20 minut, až krém
zpevní, uprostřed by se měl ještě trochu
chvět jako pudink. Vyjměte z trouby a krém nechte v lednici
aspoň 4 hodiny chladit.
Před podáváním krém
posypte cukrem a pomocí
flambovací pistole nebo
pod grilem v troubě ho rychle
roztavte na karamel. Jakmile
karamel zatvrdne, podávejte.

Podle crème brûlée se
prý pozná dobrý cukrář
v zákulisí restaurace.
Existují soutěže o nejlepší
„spálený krém“ a tento je
kandidátem na vítěze.
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H VŠEDYPRO VELHIKONOCEDY
DOHROMADY

VYHRÁLI JSME NÁRODNÍ
CENU KVALITY!

Jsme hrdí na to, že jsme již podruhé získali toto prestižní ocenění.
Je pro nás velkým závazkem vůči vám, našim zákazníkům.
Více informací naleznete na www.albert.cz

