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Recepty na celé léto

10x jinak špízy
Nejlepší varianty  
na slano i na sladko
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Milé a milí,
listuju magazínem těsně předtím, než 
odejde za vámi a napadají mě - prostě 
písničky! Třeba Jsem duhová víla… nebo 
Chytila jsem na pasece motýlka… a takhle 
bych vlastně celý magazín prozpívala 
klidně až ke Sladké tečce, ze které bych 
odfoukávala sluníčko sedmitečné „do 
nebe či do peklíčka“… Zpívat tedy neumím 
a kdybych se znovu narodila, bylo by krás-
né, aby mi zpívání šlo. Ale za vaření bych 
ho tedy nevyměnila. A zvlášť teď v červ-
nu, v měsíci, který - aspoň pro mě - soutěží 
se zářím - v kategorii „Co všechno země 

dává“. Na co si vzpomenu, na co mám chuť 
roste ze země, zraje na stromech, na keřích, 
dá se jíst čerstvé. Červen náhle naplňuje 
talíře lehkostí a krásnými barvami, když 
ponechám to základní - chuť. 
Červen jsme v tomto vydání magazínu 
zužitkovali, jak to šlo a já tuším, že naplní 
i vás. A třeba vás při vaření a pak dlouhém 
stolování budou taky napadat písničky. 
Tak mi je napište, chcete-li a najdete-li čas 
uprostřed všech těch dobrot.
Dobrou chuť vám přeju.

Vnímavá cuketa
Kdekdo řekne o cuketě: vždyť 
nemá skoro žádnou chuť! Ne-
jenže má, ale jen pro vnímavé 
jazyky, ale oplývá navíc jednou 
úžasnou vlastností - dokáže totiž 
do své dužiny nasát jakoukoliv 
chuť, kterou k ní přiřadíme. Čes-
nek, papriku, vanilku, cukr, sůl… 
je jí to jedno. Tuhle velkorysost 
u ní objevili Italové a dokonale ji 
využívají – už jsme se to naučili 
i my. V české kuchyni se usídlila 
i v pro nás typických jídlech, jako 
je bramborák nebo polévka.

Cuketová polévka 
str. 34

Albert_06_03_uvodnik.indd   3 24.05.13   14:50



Když chci rychlou polévku
Instantní pokrmy mohou být v kuchyni příjemným pomocníkem. Právě u nich však musíme 
dbát na to, aby neobsahovaly přemíru rizikových živin. U instantních polévek je to především 
sůl. Vybírejte tedy právě podle loga Vím, co jím, například vybrané polévky Knorr. Tak označené 
polévky (nebo hotové omáčky) jsou živinově vyvážené, a proto se jich nemusíte obávat.

Namažte si zdravě
Namazaná houska, obložená šunkou či sýrem – to je snídaňový favorit řady z nás. Aby byla
taková snídaně co nejzdravější, měli byste dávat přednost kvalitním rostlinným margarínům.
A ne každý margarín musí být nutně kvalitní. Proto se zejména v tomto případě spolehněte na 
logo Vím, co jím. Margaríny s logem obsahují ideální poměr esenciálních omega 3 a omega 
6 mastných kyselin, navíc neobsahují velmi rizikové trans mastné kyseliny. Jsou to například
margaríny Rama nebo Flora. 

Jak na majonézu a dresink
Přestože majonézy a dresinky nejsou typickými zástupci zdravé stravy, do jídelníčku je můžete 
zařazovat bez výčitek. Především je důležité, aby takové potraviny byly vyrobeny z kvalitních 
surovin. V tom případě mohou být i majonézy a dresinky zdrojem prospěšných nenasycených 
mastných kyselin. Takové potraviny jsou právě nositelem loga Vím, co jím. Označené dresinky 
jsou navíc ochucené bylinkami, neobsahují tedy přemíru soli. Vždy však dbejte na doporučené 
dávkování. Do salátu postačí jedna polévková lžíce majonézy či dresinku

Dejte si šálek čaje
Dodržet dvou až třílitrový denní pitný režim není jen tak. Ideální je dodržovat pestrost nejen 
ve stravě, ale právě i v pitném režimu. Vhodným zpestřením jsou právě čaje. Nejlepší je popíjet 
ovocné. V rozumné míře pak zelené či černé. Ovšem pozor na jednoduché sacharidy. Zejména 
granulované instantní čaje obsahují velké množství cukru, a proto se jim raději vyhýbejte. Abyste 
si vybrali kvalitní čaj, nechte se vést logem Vím, co jím.

KDY VÁM POMŮŽE LOGO VÍM, CO JÍM
V obchodech Albert se stále častěji setkáváte s logem Vím, co jím. Ať už na 
štítcích visících z regálů, nebo na samotných potravinách. Logo vám může
pomoci s výběrem výživově hodnotných potravin. Tedy takových, které neškodí
vašemu zdraví. Logo za vás hlídá příjem těch živin, které bychom ve stravě 
měli omezovat.

Logo Vím, co jím mohou získat jen ty potraviny, které projdou laboratorní analýzou a vyhoví přísným mezinárodním 
kritériím. Při hodnocení se sleduje obsah: •   nasycených mastných kyselin
      •   trans mastných kyselin
      •   sodíku
      •   jednoduchého cukru
Všechny tyto živiny při nadměrné konzumaci přispívají ke vzniku civilizačních onemocnění. Naopak vláknina, kterou 
logo u některých kategorií potravin rovněž zohledňuje, našemu tělu prospívá. Především zlepšuje fungování trávicího 
systému. 

Chcete se naučit správně vybírat potraviny? Iniciativa Vím, co jím a piju pořádá 17. června v Praze workshop Chytré nakupování. Pod vedením 
PhDr. Karolíny Hlavaté, Ph.D., se tak dozvíte vše, abyste si dokázali vybrat nutričně hodnotné potraviny. Více informací o akci naleznete na 
www.vimcojim.cz.



183x111.5_kveten.indd   1 5/13/13   3:41 PM

Kupte
1x HARIBO FUNNY CUBES

 a k tomu jakýkoli další
výrobek HARIBO nebo MAOAM

a zapojte se do soutìže
od 1. 6. 2013!

Více na www.haribo-soutez.cz

VYHRAJTE 42xaž
OPEL Meriva,skvìlý

fotoaparáty a spoustu her!
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1-2-3 
HOTOVO

Kuřecí

I Like!

hmmmm...

Tepelně připraveno

doma, na chatě, na výletě...
nebo třeba na koleji :)

Staňte se snadno 
a sami generálem 
ve vaší vlastní 
kuchyni!

Nejlépe chutnají ohřáté

Rychle a chutně

mňam... mini řízečky
stehýnka

stripsy

900W
200 ˚C 2,

5 
min

.

10 
min

.

Výhradní distributor 
pro ČR:

v troubě mikrovlnce

nebo 
jen tak, 

rozmrazené
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Sledujte 
značky
AExc Albert Excellent

AQ Albert Quality

ABio Albert Bio

ES Euro Shopper
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Letní

Letní vaření 
je hračka, 
všude voní 
bylinky a saláty, 
zelenina hraje 
všemi barvami 
a večeře se 
dají podávat 
na balkoně, 
terase i zahradě. 
Užívejte si je 
každý den.

K náplni můžete 
přida t i kousky lehce 

opražené slaniny.

večeře
od pondělí do pátku

www.albert.cz8



CENA ZA PORCI

30 Kč

5 večeří do 30 korun za porci

Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut
Pečení: 30 minut

po
nd

ěl
í kJ

969
11,5 %

sacharidy

13 g
4,7 %

tuky

11 g
14,6 %

bílkoviny

20 g
26,6 %

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

Středomořské 
plněné žampiony

8 velkých žampionů (nebo žampionů 
portobello) AQ
olivový olej na potření
400 g tvarohu AQ
1 velká cuketa, nastrouhaná
4 šalotky, najemno nasekané
60 g sušených rajčat, nasekaných
25 černých oliv, nasekaných
1 hrst čerstvých bazalkových lístků
1 vejce
sůl, AQ pepř
100 g rukoly AQ a opečený chleba 
k podávání

Troubu předehřejte na 200 °C. Žampio-
nům vyřízněte nohu a vnitřky lehce vy-
mažte olejem. V míse smíchejte tvaroh, 
cuketu, šalotky, rajčata, olivy, bazalku 
a vejce. Podle chuti osolte a opepřete 
a směsí naplňte houby. Vyskládejte je 
na plech, přiklopte alobalem a pečte 
15 minut, odkryjte a 15 minut dopékej-
te. Podávejte s rukolou a chlebem.

9www.albert.cz



od pondělí do pátku

úte
rý

kJ

2593
30,8 %

sacharidy

67 g
24,3 %

tuky

30 g
40 %

bílkoviny

14 g
18,6 %

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

340 g hladké mouky
1 lžička kypřicího prášku do pečiva
¼ lžičky jedlé sody
sůl
60 g másla, změklého
40 g parmazánu
2 hrsti nasekaných bylinek (oregano, 
bazalka AQ, tymián)
300 ml podmáslí
3 velké červené papriky AQ  (pokud 
možno i se stopkou)
6–9 cherry rajčat AQ

Pečené papriky s bylinkovým chlebem

CENA ZA PORCI

26 Kč
2 stroužky česneku AQ, na plátky 
svazek čerstvé bazalky AQ
60 ml olivového oleje

1. Troubu předehřejte na 180 °C. 
Mouku smíchejte s kypřicím práškem 
i jedlou sodou a přidejte špetku soli. 
Pak přidejte máslo a spojte do droben-
ky. Přimíchejte parmazán a bylinky. 
Pak ke směsi přilijte podmáslí a spojte 
do těsta. Na lehce pomoučené pracov-
ní ploše ho asi minutu hněťte. Pak těsto 

Pro 4–6 osob
Příprava: 25 minut
Pečení: 45 minut

vytvarujte do bochníku asi 20 cm v prů-
měru. Dejte na plech vyložený pečicím 
papírem a pečte 35–40 minut.
2. Mezitím papriky omyjte a rozřízněte 
na půlky, vydlabejte semena a papriky 
naplňte: do každé dejte 2–3 půlky cherry 
rajčat, pár plátků česneku, bazalkové líst-
ky a zastříkněte olejem. Pečte asi 45 mi-
nut. Podávejte s bylinkovým chlebem. 

www.albert.cz10
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kJ

2103
25 %

sacharidy

49 g
17,8 %

tuky

21 g
28 %

bílkoviny

36 g
48 %

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

4 kuřecí prsa AQ
4 tenké plátky slaniny AQ
olivový olej
1 cibule AQ, najemno nasekaná
40 g mandlových špalíků
2 stroužky česneku
1 lžička strouhané citronové kůry
250 g malých kapustiček, omytých 
(konce odříznuté), nastrouhaných
K podávání (nemusí být)
500 ml mléka AQ
175 g instantní polenty, sůl, pepř

Kuře ve slanině s opečenými kapustičkami

CENA ZA PORCI

30 Kč

1. Troubu předehřejte na 200 °C. Každý 
kus masa obmotejte jedním plátkem 
slaniny. Pánev zlehka potřete olejem 
a z obou stran na něm opečte kuřecí 
balíčky. Pak je vyskládejte na plech 
a 10 minut je dopečte.
2. Do pánve přidejte malinko oleje, 
vsypte cibuli a asi 3 minuty ji opékejte. 
Přidejte mandle, česnek a citronovou 
kůru a opékejte další 2 minuty. Nako-
nec vsypte nastrouhané kapustičky 
a opékejte dalších 5 minut. Podle chuti 

Pro 4 osoby
Příprava: 25 minut
Pečení: 10 minut

osolte a opepřete. Ke kuřeti a kapus-
tičkám můžete uvařit brambory anebo 
podávat polentovou kaši. Na kaši nalijte 
mléko do hrnce, přilijte k němu 500 ml 
vody a přiveďte k varu. Snižte plamen, 
vsypte polentu a za stálého míchání 
vařte asi 6 minut. Dochuťte solí. Polentu 
rozdělte na talíře, navrch dejte kuřecí 
maso a zasypte kapustičkami.

Díky slanině bude 
i kuřecí prsíčko šťavnaté.

11www.albert.cz



CENA ZA PORCI

28 Kč

od pondělí do pátku
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kJ

1792
21,3 %

sacharidy

16 g
5,8 %

tuky

31 g
41,3 %

bílkoviny

14 g
18,6 %

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

4 středně velké cukety, nahrubo 
nastrouhané, vymačkané
1 hrst mátových lístků AQ, nasekaných
3 vejce AQ
1 větší hrst kopru AQ, nasekaného
40 g hladké mouky
3 lžičky jemně strouhané  
citronové kůry
80 ml olivového oleje AQ
120 g měkkého kozího sýru
sůl, pepř

Cuketové placičky se salátem
Na rukolový salát
50 g rukoly
1 hruška, na tenké plátky
1 lžíce olivového oleje
1 lžíce balzamikového octa

Cukety smíchejte s mátou, vejci, 
koprem, moukou a citronovou kůrou. 
Směs podle chuti osolte. Polovinu oleje 
rozpalte v pánvi. Naběračkou postupně 
nabírejte a v pánvi utvořte 4 placičky 

Pro 4–6 osob
Příprava: 10 minut
Smažení: 15 minut

– smažte je 2–3 minuty z každé strany. 
Vyjměte je z pánve a nechte okapat na pa-
pírové utěrce. Zopakujte se zbývajícím 
olejem a těstíčkem. Placičky podávejte se 
sýrem posypaným pepřem. Hodí se k nim 
i rukolový salát. Rukolu dejte do mísy, 
přidejte hrušku a zastříkněte směsí oleje 
a balzamikového octa. Podle chuti osolte.

www.albert.cz12
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CENA ZA PORCI

27 Kč

kJ

2521
30 %

sacharidy

62 g
22,5 %

tuky

25 g
33,3 %

bílkoviny

37 g
49,3 %

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

1 lžíce olivového oleje
1 cibule, nasekaná najemno
3 stroužky česneku, rozmělněné
70 g čerstvé strouhanky
60 ml mléka
hrst tymiánových lístků AQ, nasekaných
70 g rajčatového protlaku AQ
60 ml worcesterské omáčky
1 lžička dijonské hořčice
1 vejce
600 g mletého masa AQ
75 g strouhané mrkve ABio
sůl, pepř

Masové muffiny pečené s brambory
800 g rozšťouchaných vařených 
brambor

1. Troubu předehřejte na 180 °C. Olej 
rozpalte v pánvi, přidejte cibuli a čes-
nek a opékejte 5–7 minut. Pak nechte 
zchladnout.
2. Ve velké míse smíchejte strouhanku 
a mléko a nechte 5 minut odpočívat, 
aby strouhanka nasákla co nejvíce 
tekutiny. Pak do mísy přidejte zchladlou 
směs z pánve, tymián, rajčatový protlak, 
worcesterskou omáčku, hořčici, vejce, 

Pro 4 osoby
Příprava: 25 minut
Pečení: 20 minut + 10 minut grilování

maso a mrkev. Dobře promíchejte a po-
dle chuti osolte a opepřete. Pak směs 
rozdělte do 6 dobře vymazaných forem 
na muffiny (každá o objemu 180 ml) 
a pečte 20 minut. Pak na každý dejte 
část mačkaných brambor a 8–10 minut 
opékejte pod grilem.

Mrkev dodá muffinům 
krásnou barvu.

13www.albert.cz



Kristina a Markéta
Obě kamarádky se, jak to tak bývá, moc rády 

navštěvují. A nejradši společně mlsají. Tentokrát 
pohostila Kristina Markétu švédskými dobrotami.

u nás doma

Kristina se učí švédsky, moc 
ráda peče a na začátku roku 

své vášně spojila a odjela 
do Švédska vyzkouše t, jak 

se pečou typické místní 
sladkosti. Markéta t íhne spíše 
k vaření, ráda experimentuje. 
Sdílejí lásku ke kulinárním 

dobro tám a navzájem se 
obohacují o nové zkušenosti.

www.albert.cz14



75 g másla
300 ml mléka
25 g čerstvých kvasnic
40 g krystalového cukru
špetka soli
1 lžička kardamomu
1 vejce
560 g hladké mouky
2 lžičky kypřicího prášku
1 rozšlehané vejce 
400 ml smetany ke šlehání
moučkový cukr 
na posypání

Na mandlovou náplň
200 g loupaných mandlí
80 g moučkového cukru
80  g krystalového curku
špetka kardamomu
1 lžička vanilkového cukru
1 lžíce smetany ke šlehání

1. Rozehřejte máslo, při-
dejte mléko a nechte ohřát 
na 37 °C (teplota lidského 
těla). Přimíchejte kvasnice. 
Poté vmíchejte cukr, sůl, kar-
damom, vejce a mouku smí-
chanou s kypřicím práškem. 
Vypracujte těsto. Nechte 
pod utěrkou na teplém místě 
kynout 30 minut.

2. Troubu předehřej-
te na 225 °C. Pak z těsta 
vytvořte 12 stejně velkých 
kuliček, dejte je na plech 
a nechte kynout ještě 20 mi-
nut. Potřete rozšlehaným 
vejcem a pečte asi 10 minut.
3. Připravte si mandlovou 
náplň. Mandle rozmixujte, 

Semlor 

přidejte k nim oba cuk-
ry a 100 ml vody a opět 
mixujte. Nakonec přidejte 
kardamom, vanilkový cukr, 
smetanu a naposledy vše 
mixujte, dokud nezískáte 
hladkou pastu.
4. Z upečených bulek seříz-
něte vršek a vzniklý prostor 

vyplňte mandlovou hmotou. 
Vyšlehejte smetanu, dejte ji 
do cukrářského sáčku  
a ozdobte semly. Přiklopte 
odříznutou částí a posypejte 
moučkovým cukrem.

Na 12 kusů
Příprava: 45 minut + kynutí 
Pečení: 10 minut

15www.albert.cz



u nás doma

Pro 8 osob
Příprava: 1,5 hodiny
Pečení: 40 minut

Na 25 kusů
Příprava: 20 minut + kynutí
Pečení: 8–10 minut FO
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4 vejce
160 g krystalového cukru
80  g hladké mouky
80 g bramborového škrobu
2 lžičky kypřicího prášku
máslo a hrubá mouka 
na formu
200 g jahodového džemu
300 ml 40% smetany 
400 g marcipánu
zelená a červená 
potravinářská barva

Na krém
150 ml smetany ke šlehání 
150 ml mléka
2 žloutky
1 lžíce krystalového cukru
1 lžíce brambor. škrobu
4 plátky želatiny
200 ml smetany ke šlehání
2 lžičky vanilkového cukru

1. Předehřejte troubu 
na 175 °C. Vejce šlehej-
te s cukrem asi 10 minut, 
pak ručně a velmi opatrně 
přimíchejte mouku se škro-
bem a kypřicím práškem. 
Těsto nalejte do vymazané 

Prinsesstårta – princeznin dort

Kanelbullar
75 g másla
300 ml mléka
25 g čerstvých kvasnic
40 g krupicového cukru 
+ na posypání + špetka soli
1 lžička kardamomu
500–550 g hladké mouky
1 vejce na potření

Na náplň
100 g másla
80 g krystalového cukru
2–3 lžičky mleté skořice

a vysypané dortové formy 
o průměru 22 cm. Pečte asi 
40 minut.
2. Když je dort upečený, 
připravte si krém (ne dříve, 
jinak krém ztuhne). V hrnci 
smíchejte smetanu, mlé-
ko, žloutky, cukr a škrob. 
Zahřívejte na mírném ohni, 
dokud směs nezhoustne 
a neobjeví se první bublina. 
Poté odstavte. Plátky želatiny 
připravte podle návodu 
a vložte do hrnce s krémem. 
Míchejte, dokud se želati-
na nerozpustí. Hrnec dejte 
do nádoby se studenou vo-
dou, aby se ochladil, občas 
zamíchejte. Nakonec vyšle-
hejte smetanu s vanilkovým 
cukrem do pevné šlehačky 
a přimíchejte do krému. 
3. Dort rozkrojte na tři části. 
Vezměte kulatou bočnici 
dortové formy, postavte ji 
na podnos, na kterém bu-
dete dort podávat, a vložte 
do ní spodní část korpusu. 
Potřete ji polovinou džemu 

Piškotový korpus s jahodovou marmeládou, pudinkovým 
krémem, kopcem šlehačky, překrytý zeleným marcipá-
nem, s růží na vršku, to je princeznin dort. Je pojmenován 
po švédských princeznách, jejichž učitel dort vymyslel.

1. Máslo rozehřejte, přidej-
te mléko a mírně ohřejte, 
abyste ve směsi udrželi prst.
Odstavte, přidejte kvasnice 
a rozmíchejte. Přimíchejte 
cukr, sůl, kardamom a po-
stupně i mouku. Zpracujte 
do koule a nechte pod utěr-
kou na teplém místě kynout 
30 minut.
2. Připravte náplň: roze-
hřejte máslo a přimíchejte 
cukr se skořicí. Těsto vyvá-
lejte na plát o rozměrech 

a poté větší částí krému. 
Přiklopte střední částí korpu-
su. Potřete zbylým dže-
mem a krémem a přiklopte 
horní částí korpusu. Dejte 
na 15 minut do chladnič-
ky. Poté odstraňte bočnici. 
Vyšlehejte 300 ml smetany 
a vytvořte z ní na dortu ko-
peček. Tenkou vrstvou šle-
hačky potřete i boky dortu. 
Kousek marcipánu odložte. 

Zbytek obarvěte nazeleno, 
vyválejte plát vysoký 1 mm 
a opatrně jím překryjte dort. 
Přesahující okraje odřízněte. 
Odložený kousek marcipánu 
obarvěte načerveno a vy-
tvořte z něj růži. Ozdobte 
jí dort. Dejte do chladničky 
a nechte 2 hodiny chladit. 

20 x 50 cm a potřete náplní. 
Opatrně srolujte a nakrájej-
te na 1,5 cm široké šneky. 
Přemístěte je na plechy 
vyložené pečicím papírem 
a nechte kynout 30 mi-
nut. Troubu předehřejte 
na 200 °C. Šnečky potřete 
vejcem a posypejte cukrem. 
Pečte 8–10 minut dozlatova.

www.albert.cz16



www.mlekarna-valmez.cz

z Mlékárny 
Valašské Meziříčí 



Nebyli bychom to my, kdybychom 
pro vás opět neměli záplavu novinek 
z našich obchodů. Ty červnové už voní  
po prázdninách.

novinky

Dětem na míru 
Brusinková dřeň 
s malinami je 
osvěžení, které si 
děti ihned zamilují.

Pro zdraví i na chuť 
Açai, plody stejnojmenné palmy ros-
toucí na březích řeky Amazonky, svojí 
chutí a vůní připomínají čokoládu 
a lesní plody. Obsahují antioxidanty, 
vitamíny i minerály. Dáte si dřív zmrz-
linu nebo açai s müsli?

Tradice a moderna  
Vedle vanilkové zmrzliny je tu  
i mandlová a spojení broskev-rybíz.

Na party 
Když si děti pozvou kamarády, je balení 12 různých zmrzlin  
naprosto ideální volbou – každé z dětí si vybere svého favorita. 

Letní krása 
Je libo Rigoletto 
čokoládové nebo 
čokoládové s jahodo-
vou či snad vanilkové 
s mandlemi? 

Tři esa 
O tom, že děti smarties mi-
lují není pochyb. A zmrzlinu? 
Dvojnásob! Dobře to víme 
a proto a přinášíme úchvat-
nou kombinaci obojího. 
Dalšími dvěma trumfy jsou 
melounová zmrzlina a hravý 
Sponge Bob. 

www.albert.cz18
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Zdraví na míru 
Naše acidofilní mléko 
nese kvalitu deklaru-
jící logo Vím, co jím. 
Obsahuje 1,5 % tuku. 
Prodáváme ve dvou 
baleních.

Super sirupy 
Sirupy Kubík neobsahují sla-
didla, konzervanty ani umělá 
barviva. Jsou plné vitaminů  
A a C. Navíc jsou opatřené mo-
derním bezkapkovým víčkem. 

Francouzské 
mámení 
Vaše oblíbené 
croissanty mají 
novou příchuť – 
jahodovovanilko-
vou. Jsou vláčné 
a vynikající.

Nové chutě 
Oblíbené vody Mattoni mají další nové 
příchutě, jemně perlivou višeň a ne-
perlivý černý bez a broskev. Višňovou 
Mattoni navíc v našich prodejnách pro-
dáváme exkluzivně! Určitě ji ochutnejte.

Šumavské 
povidláčky 
Zaženou malý hlad 
nebo chuť, když vás 
honí mlsná. Prostě 
ideální sušenky.

Italská klasika v novém 
Snacky Balconi mají novou jogurto-
vočokoládovou chuť. 

Skvělé osvěžení
Kubík Waterrr můžete nově zakoupit 
i v rodinném balení 1,5 litru. Nabízíme 
vám tři varianty této ochucené, velmi 
osvěžující vody – jahodovou, citrono-
vou nebo malinovou. Všechny jsou bez 
konzervantů. 

exkluzivně  
v Albertu

Jedinečná  
příležitost 
Mléko Mullermilch se 
v našich prodejnách 
pravidelně objevuje 
s limitovanými edicemi 
chutí. Vyzkoušejte právě 
teď třeba čokoládoba-
nánové nebo kombinaci 
bílé čokolády a makada-
mových ořechů. 

19www.albert.cz
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Suché salámy jsou skvělé  
do sendvičů připravovaných  

na letní výlety.Přibalte zeleninu 
a super svačinka je na světě.

Minišunkovky  
s nivou
Klobásky ideální pro 
děti. Bavit je budou ze 
tří důvodů, jsou napros-
to vynikající, maličkaté 
jako ony a na grilu 
hotové za 5 minut.

Sedlácká klobása
Výborná bude  
k dobře vychlaze-
nému pivu. Navíc: 
neobsahuje lepek.

Klobása  
Hollandia
Úžasná klobáska má 
hned dvě esa v ruká-
vu: neobsahuje lepek, 
naopak má v sobě 
lahodný a jemný sýr.

Síla česneku 
Česnek Albert Quality nese 
nově logo Vím, co jím deklaru-
jící zdraví prospěšné potraviny. 
Vařit s ním je jedna radost.

Ideální pomocník 
Prvotřídní olej ze semen 
řepky olejné můžete použít 
do salátů, k přípravě majonéz, 
omáček nebo na smažení. 
Jeho kvalitu potvrzuje logo 
Vím co jím.

Gurmánský zážitek 
Nově pro vás máme ucelenou řadu výrobků od renomovaného českého vý-
robce s tradicí od roku 1887. Všechny salámy a klobásy se vyznačují vysokým 
podílem masa a svalových bílkovin. Polický uherák se chutí podobá uherskému 
salámu, Carneo je jemně zrněný salám maďarského typu s výraznou chutí  
po uherském salámu, Herkules vyrobený z kvalitního vepřového masa  
má zase výraznou mozaikou a lovecký salám svoji jedinečnou chuť.  
Bačajka je tradiční klobása charakteristická svou chutí  
a barvou po použité paprice.

www.albert.cz20
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Ta pravá chuť grilování!



vzkazy od Alberta

Za fotku na Ibizu  
Vyhraj nezapomenutelnou dovolenou na Ibize
Možná  ještě nemáš plány, co podniknout během letních prázdnin.  
A co takhle parádní dovolená s kamarády na sluncem zalité Ibize? Že 
na to nemáš peníze? Nevadí, Albert ti společně s Coca-Cola přináší 
jedinečnou možnost vyhrát nezapomenutelnou dovolenou pro Tebe 
a Tvé tři kamarády právě na Ibize!!! Soutěžit můžeš v termínu od 19. 
června do 16. července 2013 a celkem je ve hře 5 zájezdů pro 4 osoby.

A co pro to musíš udělat?
Je to opravdu snadné :
  Nakup v Albertu 4 lahve Coca-Cola 
( jakékoliv balení Coca-Cola, Coca-Cola Light  
nebo Coca-Cola Zero se jmény nebo přezdívkami)  
a uschovej si účtenku.

  Vezmi své tři kamarády, společně se vyfoťte 
s Coca-Colou co nejdivočeji nebo nejzajímavěji. 

  Fotku nahraj na facebook Albert a sbírej hlasy.

Protože nejlepší léto je léto strávené společně!

Určitě to nevzdávej, pokud v herním týdnu nevyhraješ, po skončení soutěže vybere odborná porota ze všech došlých fotek ještě jednu výherní partu. 

Každý týden 
vyhrává jedna  
parta s nejvíce  

 úžasnou  
dovolenou 
pro 4 osoby  
na Ibize.



vzkazy od Albertavzkazy od Alberta

Pět rad pro Bertu
Nadační fond podporuje nově v rámci grantové-
ho programu Pro zdraví i divadelní představení 
nastudované mladými herci DAMU ze sdružení 
Divadelta s názvem Pět rad pro Bertu. Před-

stavení je určeno pro žáky 2. stupně základních škol. Jedná 
se o příběh patnáctileté dívky Berty, která řeší své zklamání 
z nešťastné lásky jídlem. Představení probíhá interaktivní for-
mou, do řešení příběhu jsou zapojeni i sami žáci, kteří mohou 
ovlivňovat děj. Více na www.zdrava5.cz.

Vaše děti mohou opět vyhrát 
kolo již ve 3. ročníku  
Albert Triatlon Tour
Celorepubliková série amatér-
ských triatlonových závodů pro 
děti z dětských domovů a z řad 
veřejnosti je potřetí na startu. 
V úterý 14. května vypuklo 
regionální kolo pro děti z Prahy a Středočeského kraje a odtud se 
závody postupně rozjíždějí do celé republiky. Patronem tohoto 
projektu, který v roce 2012 získal cenu za Nejlepší charitativní 
projekt, je profesionální sportovec Tomáš Slavata. Přihlaste svoje 
děti do závodu a dejte jim šanci vyhrát kolo profesionálů! 
Více na www.alberttriatlontour.cz.

Albert triatlon tour

 
na internetu

Aplikace Albert v kuchyni 
Aplikace Albert v kuchyni je dostup-
ná zdarma jak pro telefony iPhone, 
tak i pro tablety iPad a nabízí kromě 
aktuální digitální verze magazínu 
také archiv vydaných čísel až do srpna 
2011. V aplikaci najdete stovky zajíma-
vých receptů z magazínů, ve kterých 
můžete vyhledávat podle různých 
kritérií, jako jsou rychlost a náročnost 
přípravy nebo hlavní ingredience. 
Aplikace vám také může pomoci s ná-
kupem - ve speciální záložce najdete 
produkty z aktuálního letáku, které si 
poté můžete jednoduše přidat do svého 
nákupního seznamu. 

Díky vaší přízni se aplikace Albert 
v kuchyni několikrát stala nejstahova-
nější aplikací měsíce ve své kategorii. 
Děkujeme! Více na: 

www.albert.cz/ipad

Červen je jako stvořený pro výlety 
s dětmi, a proto jsme pro vás v našich 
prodejnách přichystali speciální akci. 
Od konce května do poloviny června 
máte šanci získat za své nákupy  
poukázku na dětskou vstupenku 
do zoologických zahrad po celé 
republice. Poukázku dostanete za ka-
ždý nákup nad 500 Kč. Podívejte 
se s dětmi do zoologických zahrad 
v Praze, Brně, Děčíně, Dvoře Králo-
vé, Hodoníně, Chomutově, Jihlavě, 
Liberci, Ohradě-Hluboké, Olomouci 
a Plzni! Poukázka na dětskou vstu-
penku platí při koupi 2 vstupenek 
pro dospělé. 
Pospěšte si, rozdáváme je za nákupy 
jenom do 18. 6. nebo do vydání zásob 
v jednotlivých prodejnách. 

Užijte si  
krásný rodinný výlet 
do zoo!

Cesta do zoo vede přes Albert

23www.albert.cz





Voňavá jablíčka z podhůří Alp …
v prodejnách Albert
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KÁVA MUŽE BÝT
 LETNÍ HIT

Kávovar zakoupíte ve vybraných hypermarketech Albert.

80710645 inz_LetniHIT Albert 01.indd   1 21.5.13   16:55



Stříhat ingredience nůžkami namísto je 
krájet nožem děti rozesměje zaručeně. Vy 

můžete zůstat v klidu a třeba si číst.
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mami, dneska já
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zapečené kuřecí maso



1 velká mrkev
1 velká brambora
2 lžíce másla, rozehřátého
2–3 plátky vepřové šunky
3 kuřecí prsa
3 lžíce mraženého hrášku
4 lžíce husté zakysané smetany

1. Mrkev a bramboru (obojí 
neoloupané) dejte na 5 minut 
do vroucí vody. Pak je zchlaďte 
pod tekoucí vodou a oloupejte 
je teprve, když je udržíte v rukou. 
Nakonec obojí nastrouhejte na 
hrubé straně struhadla a v míse 
smíchejte s rozehřátým máslem.

2. Šunku nastříhejte na kousky. 
Nastříhejte (či nakrájejte) i kuřecí 
prsa. Obojí dejte do zapékací mísy 
a v ní smíchejte s hráškem a zaky-
sanou smetanou.

3. Navrch rozdělte mrkvovo- 
bramborovou směs – ideálně to 
jde lžící. Dejte na 50 minut péct 
do trouby rozehřáté na 180 °C.

Zapečené 
kuřecí maso

Pro 4 osoby
Příprava: 15 minut 
Pečení: 50 minut

U nás v Albertu

Na přípravu kupte malým 
kuchtíkům naši šunku  

pro děti a vynikající  
mražený hrášek ABio. 
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www.zmrzlina-misa.cz Není to jen zmrzlina. Je to 

Misa_inz.AlbertM_183x111.5.indd   1 15.05.13   13:06

www.madeta.cz



Kuřecí, vepřové, hovězí, s krevetami, 
vegetariánské… A pak tu máme jednu 

lahůdku: lívanečkové. Začněte vrstvit s námi!

560 ml mléka, vlažného
40 g krupicového cukru
½ kostky droždí, rozdrobeného
20 g másla, rozpuštěného
1 vejce + 1 žloutek
špetka soli
370 g hladké mouky
olej na smažení
300 g jahod, na plátky
3 velké pribináčky

1 Jahodovolívanečkové špízy 

10x jinak

špízy

U nás v Albertu

Na přípravu špízů si v našich 
prodejnách kupte grilovací jehly

nebo hrocené špejle.

Část mléka nalijte do mísy, přidejte 
cukr a droždí a nechte vzejít kvásek. 
Pak přidejte máslo, vejce, žloutek a sůl 
a promíchejte. Nakonec přisypávejte 
mouku a vlévejte zbylé mléko a zadě-
lejte spíš řidší těsto. Nechte ho v teple 
nakynout do dvojnásobku. Na pánvi 
potřené olejem smažte mini lívanečky. 
Podle obrázku z nich pak spolu s jaho-
dami a pribináčkem udělejte špízy.

Používáte-li na grilování 
dřevěné špejle, nejprve je 
vždy na 20–30 minut na-

močte do studené vody. Je-
dině tak neshoří. Špízy 

v průběhu opékání 
otáčejte.

TiP
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10x jinak

5 Japonské hovězí špízy
250 g hovězích steaků (asi 8 tenčích 
plátků, každý rozčtvrcený) | sůl | 
svazek jarních cibulek, pokrájených 
na 5cm kousky | olivový olej 
na potření | 60 ml terijaki omáčky

Rozčtvrcené plátky masa rozložte 
na pracovní plochu, malinko je nakle-
pejte a z obou stran osolte. Doprostřed 
každého dejte kousek jarní cibulky 
a zarolujte ji. Poté po dvou rolky na-
píchejte na grilovací jehlice. Všechny 
potřete olejem a dejte na 2 minuty 
na gril. Pak je potřete terijaki omáč-
kou a grilujte je další 2 minuty. Opět 
potřete omáčkou, otočte a grilujte další 
2 minuty.

6 Krevetové špízy
250 g syrových krevet | 250 g cherry 
rajčat | 190g balení sladké chilli 
omáčky | šťáva z 1 limety + skrojky 
k podávání | pár snítek tymiánu

Krevety a celá cherry rajčata na stří-
dačku napíchejte na špízy a dejte je 
vedle sebe do hlubšího pekáčku. Chilli 
omáčku smíchejte se šťávou z 1 limety 
a tymiánovými lístky a směs přelijte 
přes špízy a dejte na 30 minut marino-
vat do chladničky. Pak špízy 10 minut 
grilujte, občas otočte. 

7 Vegetariánské špízy
2 cukety | 2–3 rajčata | 2 červené 
papriky | 1 žlutá paprika | 1 lilek |  
2 velké cibule | 8 menších brambor, 
10 minut povařených, zchladlých |  
8 bobkových listů | svazek tymiánu | 
sůl, pepř | olivový olej na potření

Všechnu zeleninu pokrájejte na stej-
ně velké kousky. Brambory přepulte. 
Na část špízů napíchejte na střídačku 
cukety, rajčata a papriky, na další lilek 
s cibulí a cuketami. Mezi poloviny 
brambor vždy sevřete bobkový list 
a snítku tymiánu a vše rovněž na-
píchejte na jehlice. Potřete olejem 
a grilujte doměkka.

8 Rajčatovohoubové špízy
200 g cherry rajčat | malý svazek 
tymiánu | 6 plátků prosciutta, každý 
na 3 díly | 100 g malých žampionů | 
1 červená cibule, nakrájená na měsíčky 
| 50 ml olivového oleje | velká hrst 
směsi bylinek (oregano, tymián, 
petrželka) 

Ke každému rajčeti přitiskněte část snítky 
tymiánu a obalte kouskem prosciutta. 
Poté rajčata napíchejte na střídačku se 
žampiony a měsíčky cibule na grilovací 
jehlice. Potřete olejem smíchaným se 
směsí bylinek a grilujte 8–10 minut. 

9 Špízy obalené v bylinkách
500 g malých brambor | sůl, pepř | 
po 3 lžících petrželky, máty a pažitky | 
6 lžic olivového oleje | 2 lžíce citronové 
šťávy | 500 g kuřecích prsou, na kostky 
| 1 červená cibule, oloupaná, nakrájená 
na šestiny, každá rozdělená na vrstvy | 
1 červená paprika, nakrájená na 3cm 
kostky | 1 citron, pokrájený na 8 klínků

Brambory vařte ve vroucí osolené vodě 
10–12 minut. Sceďte je a nechte zchlad-
nout. V míse smíchejte bylinky, olej, cit-
ronovou šťávu, sůl a pepř. Přidejte kous-
ky masa, brambory, dílky cibule a kousky 
papriky a vše dobře promíchejte, aby se 
ingredience obalily bylinkami a olejem. 
Poté vše na střídačku napíchejte na jeh-
lice. Na konec každé dejte klínek citronu. 
Grilujte 5–6 minut z každé strany.

10 Závitkové kuřecí špízy
8x 125 g kuřecích filetů |  
24 šalvějových lístků | 140 g sušených 
rajčat, v nálevu | sůl, pepř | 24 plátků 
slaniny | olivový olej | hrst rukoly

Kuřecí filety postupně naklepejte do plát-
ků tenkých 4 mm. Pak je pokrájejte, 
abyste získali 24 stejně velkých kousků. 
Na každý dejte 1 šalvějový lístek a 1 suše-
né rajče, posypte solí a pepřem a stočte 
do závitku. Každý obalte plátkem slaniny, 
potřete olejem a grilujte 5–7 minut z kaž- 
dé strany. Podávejte s rukolou.

2 Blumové špízy
8 zralých blum, rozčtvrcených |  
2 lžíce slunečnicového oleje | karamel 
a vanilková zmrzlina k podávání

Čtvrtky ovoce napíchejte na dřevěné 
špejle, tak aby slupka byla vždy na jed-
né straně špízů a řezná strana na dru-
hé. Potřete olejem a na středně rozpá-
leném grilu grilujte 2 minuty, obraťte, 
potřete olejem a grilujte 5 minut. Ještě 
teplé zastříkněte karamelem a podávej-
te s vanilkovou zmrzlinou.

3 Telecí špízy
2 lžíce olivového oleje | 1 cibule, 
nasekaná | 1 lžíce sladké papriky |  
3 stroužky česneku, rozmělněné |  
1 chilli paprička, nasekaná | 125 ml 
madeiry | 1 kg telecích řízků, 
nakrájených na dlouhé plátky | 2 lžíce 
hladkolisté petrželky | 1 lžička soli

Olej rozpalte v pánvi, přidejte cibu-
li a za občasného míchání opékejte 
10 minut. Přidejte papriku, česnek a pa-
pričku, po další minutě rovněž madeiru 
a nechte částečně zredukovat. Sejměte 
z ohně a nechte zchladnout. Pak směs 
rozmixujte a promíchejte ji s masem, 
petrželkou a solí a dejte na 4 hodiny 
do chladničky. Pak maso navlékněte 
na jehlice a grilujte 10–12 minut.

4 Ananasovovepřové špízy
400 g vepřového masa z kýty, 
pokrájeného na kostičky | 2 lžíce 
grilovacího koření | 1 lžička koření 
pěti vůní | 1 lžíce pálivé chilli omáčky 
+ k podávání | sůl | 3 limety | 
½ menšího ananasu, pokrájeného 
na kostičky | 1 lžíce slunečnicového 
oleje

Maso smíchejte s kořením, chilli omáč-
kou, solí a šťávou a kůrou z 1 limety. 
Nechte asi 20 minut odpočívat. Pak 
maso na střídačku s kousky ananasu 
napíchejte na jehlice, potřete olejem 
a grilujte asi 3–4 minuty z každé strany. 
Podávejte s klínky ze zbylých limet. FO

T
O

: 
M

A
R

E
K

 B
A

R
T

O
Š,

 F
O

O
D

 S
T

Y
LI

N
G

: 
M

IL
E

N
A

 V
O

LF
O

V
Á

www.albert.cz30



2

3

4

5

6

7

8

9

10



www.fornetti.cz

celozrnné pšeničné pečivo 70g

celozrnný špaldový chléb 500g

K dostání ve vybraných supermarketech 
a hypermarketech Albert.

albert_183x111,5_inz_kveten13_Layout 1  5/13/13  9:06 AM  Page 1

Když vyznáváte
aktivní životní styl 
Odlehčený eidamský sýr s lahodnou chutí i delikátní chutí po uzení.

 pouze 20 % tuku v sušině (t.v.s.)
 bez přídavku barviv a konzervantů
 vhodný pro diabetiky a bezlepkovou dietu
 s vysokým obsahem SELENU, který přispívá 

 k normální funkci imunitního systému a k ochraně 
 buněk před oxidativním stresem

Mlékárna MILTRA jako jediná mlékárna v České republice 
vyrábí sýry s vysokým obsahem SELENU. 
Fitness Eidam a Fitness Eidam uzený díky svým vyváženým výživovým 
hodnotám splňují kritéria a mají oprávnění užívat logo iniciativy Vím, co jím.
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spolu u stolu

Nejvíc si umí léto na chalupě užít holky. 
Vaří a pečou si dobroty a zavařují plody 

slunce. Tak pojďte mlsat s nimi.

Léto na chalupě

33www.albert.cz



spolu u stolu

Cuketová polévka  
s čerstvým oreganem

2 lžíce olivového oleje
1 velká lžíce másla
3–4 šalotky, nasekané najemno
850–950 g cuket, nakrájených  
na tenká kolečka
malá snítka oregana, nahrubo 
nasekaná + na ozdobu
500–700 ml zeleninového vývaru
sůl, pepř
300 ml smetany ke šlehání

Olej a máslo rozpalte v hrnci a hned 
přidejte šalotky. Jakmile zavoní a lehce 
zezlátnou, přidejte cukety a oregano 
a 10–15 minut je za stálého míchání 
opékejte. Pak vlijte vývar, aby byla cu-
keta potopená, a na mírném ohni vařte 
30–45 minut, aby cukety změkly. Poté 
rozmixujte ponorným mixérem, podle 

chuti osolte a opepřete. Vlijte smetanu 
a krátce prohřejte. Dosolte podle chuti. 
Podávejte ozdobené snítkami oregana.

Jahodovorebarborový  
džem

1360 g rebarbory
2 citrony
1200 g krupicového cukru
1360 g jahod
3 jablka, každé pokrájené na plátky 
(i se slupkou), zbavená jádřinců

1. Den předtím, než začnete dělat 
džem, pokrájejte rebarboru na kostičky, 
dejte je do mísy, pokapejte ji šťávou 
z jednoho citronu a posypte polovinou 
cukru, přetáhněte fólií a dejte do led-
nice. Rovněž jahody dejte do mísy (ty 

největší můžete překrojit), pokapejte 
je šťávou z druhého citronu a zasypte 
zbylým cukrem, přetáhněte fólií a dejte 
do lednice.
2. Druhý den sceďte do mísy šťávu 
uvolněnou přes noc z rebarbory i ja-
hod – získat byste měli 1250–1500 ml 
tekutiny. Přelijte do hrnce, přidejte plátky 
jablek (přirozený zdroj pektinu) a přiveď-
te k varu. Vařte, dokud jablka lehce ne-
propíchnete vidličkou. Pak vše přendejte 
do mixéru a rozmixujte do jablečného 
pyré. Vraťte ho zpátky do hrnce, přidej-
te kousky rebarbory a jahod a nechte 
probublávat, dokud džem nezhoustne, 
tedy zhruba 45–55 minut. Ještě horký 
džem plňte do čistých sklenic, uzavřete 
víčkem, překlopte a nechte zchladnout. 
Poté otočte.

Pro 6 osob
Příprava: 1 hodinu

Na 4-5 litrů džemu
Příprava: 30 minut + odležení přes noc 
Vaření: 30–45 minut
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Pro větší želírování 
marmelády můžete plátků 

jablek přida t víc.
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spolu u stolu

Obalované mleté řízky  
s pažitkovými bramborami 

750 g mletého masa (1 : 1 hovězí 
a vepřové)
2 hrsti nasekané čerstvé majoránky 
nebo oregana
1 cibule, najemno nasekaná
2 stroužky česneku
3–4 hrsti strouhanky
1 vejce + 1 žloutek
sůl, pepř

Na dokončení
hladká mouka, vejce, strouhanka
olej na smažení

K podávání
500 g brambor, nových malých
150 g másla
svazek pažitky, nasekané najemno

1. Maso dejte do velké mísy, přidejte 
majoránku nebo oregano, cibuli, čes-

nek, strouhanku, vejce a žloutek a pro-
míchejte. Podle chuti osolte a opepřete, 
spíš více než méně. Pak dejte maso 
alespoň na 20 minut do chladničky. 
Ze studeného masa tvarujte karbanátky 
velké jako malá dlaň. Obalte je klasicky 
jako řízek, nejprve v hladké mouce, pak 
ve vajíčku a nakonec ve strouhance. 
Smažte pomalu ve vyšší vrstvě oleje.
2. Mezitím uvařte brambory – trvá to 
asi 20 minut – ve vroucí osolené vodě. 
Ještě teplé je vraťte do hrnce, přidejte 
máslo a pažitku, přiklopte a několikrát 
s hrncem zatřeste, aby se vše promí-
chalo. Karbanátky podávejte s pažitko-
vými bramborami.

Hlávkový salát  
se smetanovou zálivkou 

3 hlávkové saláty
200 ml smetany ke šlehání
125 ml zakysané smetany
1–2 lžíce citronové šťávy
sůl, špetka cukru
menší svazek kopru, nasekaný

Saláty důkladně omyjte, osušte, nejlépe 
v sušičce na saláty, pak je natrhejte 
a dejte do mísy. Smetanu našlehejte 
se zakysanou smetanou, přimíchejte 
citronovou šťávu a dolaďte solí a cuk-
rem. Nakonec vmíchejte nasekaný kopr 
a zálivkou přelijte salát a dobře promí-
chejte, aby se obalily všechny listy.

Pro 6 osob
Příprava: 30 minut + 20 minut chlazení 
Smažení: 20 minut Pro 4–6 osob

Příprava: 15 minut
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Šunkafleky

500–600 g fleků
sůl, pepř
½–¾ kg uzeného masa
1 lžíce sádla + na vymazání pekáčku
500 ml smetany ke šlehání
4–5 vajec
strouhanka na vysypání pekáčku
kyselé okurky k podávání

Fleky dejte do vroucí oso-
lené vody a uvařte je, aby 
krásně změkly. Mezitím 
nakrájejte uzené maso 
na kostičky a opečte je 
na lžíci sádla. Fleky sceďte 
a smíchejte je s masem. 
Smetanu našlehejte 
s vejci, osolte ji, opepřete. 
Sádlem vymažte pekáček, 

vysypte ho strouhankou 
a přendejte do něj fleky  
s masem. Přelijte sme-
tanou s vejci a pečte asi 
35–45 minut do zlatova 
a křupava. Podávejte s ky-
selými okurkami.

Pro 4–6 osob
Příprava: 25 minut 
Pečení: 35–45 minut



spolu u stolu

Vejce zapečená se špenátem, 
houbami a slaninou 

2 velké svazky špenátu
sůl, pepř
2 lžíce olivového oleje
150 g žampionů, na plátky
20 g másla + na vymazání 
hrst čerstvého tymiánu
150–200 g slaniny, na špalíky
300 ml smetany ke šlehání
150 g měkkého kozího sýru, 
rozmělněného
4 velká vejce
opečený chléb a pečená cherry 
rajčata na větvičce k podávání

1. Troubu předehřejte na 180 °C. 
Máslem vymažte zapékací misku 
o objemu asi 300 ml. K varu ve větším 
hrnci přiveďte asi 185 ml studené vody. 
Přidejte špenát, snižte plamen a vařte 

asi minutu. Sceďte a špenát vyždímej-
te, co nejvíc to půjde. Pak jej nahrubo 
nasekejte, dejte na dno zapékací misky 
a osolte ho a opepřete. 
2. Olej rozpalte v širší pánvi. Přidejte 
houby a opékejte je 4–5 minut doměk-
ka. Přidejte máslo a čerstvý tymián, 
zahřejte a pak navrstvěte na špenát. 
Pánev dejte znovu na oheň, přidejte 
špalíky slaniny a nechte je pár minut 
vypéct, pak je dejte na houby. 
3. Vše přelijte smetanou. Znovu osolte 
a opepřete, navrch nasypejte sýr 
a vyklepněte vejce. Ozdobte dalším 
tymiánem a dejte doprostřed peká-
če. Nalijte do něj studenou vodu, aby 
sahala do půlky zapékací mísy. Pečte 
25–30 minut. Podávejte s opečeným 
chlebem a cherry rajčaty.

Kokosovomeruňkové řezy 

220 g krupicového cukru
80 g sušeného strouhaného kokosu 
300 g hladké mouky
200 g másla, rozpuštěného
320 g meruňkového džemu

Na kokosovou posypku
300 g čerstvě strouhaného kokosu
4 bílky, lehce našlehané
110 g krupicového cukru

1. Troubu předehřejte na 180 °C. Cukr, 
sušený kokos, mouku a máslo smíchejte 
v míse. Spodní stranou lžíce natlačte směs 
na dno lehce vymazaného a pečicím 
papírem vyloženého pekáče o rozměrech 
20 x 30 cm. Pečte 20–25 minut. Nechte 
lehce zchladnout, pak potřete džemem.
2. Teplotu v troubě snižte na 160 °C. 
V míse smíchejte čerstvý kokos, bílky a cukr 
a směs rozdělte na marmeládu. Pečte ještě 
30–35 minut. Nechte zcela vychladnout. 
Podávejte nakrájené na čtverečky. 

Pro 4 osoby 
Příprava: 25 minut  
Pečení: 25–30 minut

Pro 15 osob
Příprava: 20 minut 
Pečení: 50–60 minut
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Spodní vrstva koláče 
po třebuje dobře uleže t.
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spolu u stolu

Malinový ‚štrúdl‘ 

2 pláty listového těsta
375 g čerstvých malin
1 vanilkový lusk, dřeň vydlabaná
220 g krupicového cukru
1 lžíce kukuřičného škrobu
40 g másla, rozpuštěného
moučkový cukr na poprášení

Troubu předehřejte na 200 °C. Jeden 
plát těsta roztáhněte na plech vyložený 
pečicím papírem a pečte jej 15–20 mi-
nut dozlatova. Těsto se pečením 
nafoukne a nadzvedne, vyndejte jej 
z trouby a vnitřek zamáčkněte opatrně 
dovnitř. Maliny smíchejte v míse s vanil-
kovou dření, cukrem, škrobem a más-
lem (maliny můžete malinko rozmačkat 
vidličkou) a směs dejte doprostřed 
upečeného těsta, opatrně přiklopte 
druhým plátem, konce přitlačte k sobě 
a pečte dalších 30–35 minut. Nech-
te zchladnout. Podávejte posypané 
moučkovým cukrem.

Pro 4 oosby
Příprava: 25 minut  
Pečení: 45–55 minut
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Léta a krásné 
přírody si užívejte 

plnými doušky. 
Zavařujte vše, co 

vás napadne, lesní  
plody i houby. 
Pečte úžasné  

koláče a mlsejte 
dokud je všeho 

dostatek. 
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Dezert podávejte  
s pořádnou vrstvou 

šlehačky. Budete v ráji!



Jediné dvousloví vystihne 
tuhle lahůdku přesně: 

božská rozkoš.

Blbouny se žahourem

200 ml mléka
21 g droždí (půl kostky)
špetka cukru
500 g hrubé mouky
1 vejce
1 l borůvek
200 g másla, rozehřátého
1 balení tvarohu na strouhání
moučkový cukr na posypání

Na žahour
1 lžíce másla
1/4 l borůvek
2–3 lžíce cukru 
špetka skořice
2 lžíce mléka

3 lžičky vanilkového pudinku
200 ml smetany

1. Do trochy vlažného mléka roz-
drobte droždí, přidejte špetku cukru 
a nechte vzejít kvásek. Mouku, vejce, 
zbytek mléka a kvásek smíchejte v míse 
a vzniklé těsto dejte vykynout na teplé 
místo, stačí 20 minut. 
2. Z vykynutého těsta oddělte asi 
10 kousků a z nich vytvořte spíš větší 
placičky. Překryjte je utěrkou a nechte 
ještě 10 minut kynout. Na každou pak 
dejte hodně borůvek, konce těsta dejte 
k sobě a pečlivě přitlačte, abyste získali 
pěkné knedlíky. Nechte je ještě pod 
utěrkou chvilku vykynout.

3. Knedlíky vařte v osolené vodě asi 
10 minut, 5 minut pod pokličkou a 5 minut 
odkryté. Po vyjmutí je ihned propíchejte 
vidličkou, aby z knedlíků unikla pára a ne-
srazily se, přelijte je rozpuštěným máslem, 
posypte nastrouhaným tvarohem a cuk-
rem. Nakonec ještě přelijte borůvkovým 
žahourem. Připravíte ho tak, že v pánvi 
rozehřejete máslo, přidáte borůvky, cukr, 
skořici a mléko a krátce povaříte. Přidejte 
pudinkový prášek rozmíchaný ve smetaně 
a povařte do zhoustnutí. 

Na 10 knedlíků
Příprava: 45 minut 
Kynutí: 40 minut
Vaření: 10 minut

spolu u stolu
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Čerstvé listy 
mladého špenátu 
zapečte s houbami.

Salátu stačí jen 
jednoduchá 

zálivka.

Žampiony můžete 
restova t, grilova t  

i zapéka t.

Sytě modré 
borůvky dejte 
do knedlíků.

Pažitka se skvěle 
hodí do pomazánek 

a dipů.

Jahody zavařte 
jako vzpomínku  

na slunce.

Cherry rajčátka 
na větvičce přijdou 

vhod celé léto.

Cuke ty si v polévce 
porozumí se 
sme tanou.

Tymián použijte 
pokaždé, když 
rozpálíte gril.

Oregano perfektně 
osvěží cuketovou 

polévku.

Maliny uzobávejte 
každý den.

Kopr bude excelova t 
hlavně v koprové 

omáčce.

spolu u stolu
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 tradice tradice
  cena  cena

Blanická bramborářská

Blanická bramborářská
je držitelem jakostního certifi kátu:
BRC GLOBAL STANDARD – FOOD
a rovněž je oceněna značkou KLASA
pro balené brambory a cibuli.

dodavatel zeleniny do prodejen Albert
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Vína

Španělská vína
Španělsko je zemí s největší rozlohou vinic v Evropě. 

A španělská vína, možná i právě proto, nabízejí 
zřejmě nejlepší poměr mezi kvalitou a cenou. Zkuste 

vína hned z několika vinařských oblastí.
BERBERANA Rioja Crianza
Víno se pyšní temně rudou barvou,  
v plné chuti je cítit ovoce – lehce pře-
zrálé třešně – náznak vanilky 
 i kyselinka. Hodí se ke grilovaným 
masům a gulášům.

BERBERANA Rioja Reserva
Ohromí vás plnou vůní po vanilce  
a ovoci. Chuť je sametová, kompaktní 
s tóny tmavých višní a lehkým dote-
kem vanilky. Barva temně rudá. Hodí 
se k pečeným masům, těstovinám, 
pokrmům s rajčaty a barbeque.

OTOÑAL Rioja Crianza 
Ve vůni ucítíte cedr, violky, ostřejší koření  
i ostružiny a na jazyku vás pohladí nádherná chuť. 
Víno je dobré 4-5 let archivovat a teprve pak vypít. 
Hodí se k červeným masům, zejména těm připra-
vovaným pomalým pečením či dušením.

MARQUES DE MOJA brut
Cava vyznačující se vyšší kyse-
linkou, osvěžující ovocnou chutí s 
tóny limety a tropických plodů se 
již po prvním doušku stane stálicí 
ve vaší domácí vinotéce. Hodí se 
jako aperitiv.

CODORNÍU brut bílé
Šumivé suché víno je velmi osvěžující 
s výraznou chutí. Cítit v ní kromě jabl-
ka a citrusů můžete šťávu z melounu. 
Hodí se k předkrmům, sushi, sashimi, 
tapas, grilovaným rybám či hermelínu

CODORNÍU brut rose
Na první pohled vás uchvátí jasnou 
třešňovou barvou, výraznější vůní  
i chutí. Oblíbíte si jej jako přípitek pro 
vzácné chvíle s rodinou nebo dobrými 
přáteli. Zkusit jej ovšem můžete i k ta-
taráku z lososa, uzenému lososu nebo 
pečené krůtě s novými brambory.

ALTOS DEL CUCO
Toto víno se se vyrábí ze tří odrůd, 
Monastrell, Tempranillo a Syrah. 
Monastrell poskytuje ovocné tóny 
ostružin a černých třešní, Syrah 
dodává voňavé, květinové tóny  
a s Tempranillou získává víno pl-
nost. Hodí se k vepřovým kotletám, 
rib eye steaku či musace.

OTOÑAL Rioja  
Joven
Víno pochází z vinice 
Bodegas Olarra, která 
se rozprostírá na okra-
ji města Logroño,  
v samém srdci označe-
ní původu Rioja  
a v rámci prestižního 
Rioja Alta subzone.
Barvu má třešňově 
červenou s fialovými 
tóny, vůně je intenziv-
ní a ovocná, s odlesky 
červeného ovoce. 
Chuť je ovocná a trva-
lá. Víno je ideální  
ke grilovaným jídlům.

Všechna vína  

prodáváme exkluzivně  

v našich prodejnách.

45www.albert.cz



sezona

Lehké jako vánek, krásné jako sen. Když pečete 
pro vílí slečny, pohrajte si s pastelovými barvami, 

nebojte se něžností ani ženské rafinovanosti.
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Recept na nádherný a moc 
dobrý duhový dort najdete 

na následující straně.



sezona

Vílí čokoládová pěna 

200 g jahod
1 zakysaná smetana
200 g bílé čokolády, nasekané
250 ml smetany ke šlehání
1 bílek

Nejprve udělejte jahodový základ: 
jahody omyjte, osušte, pokrájejte 
a dohladka rozmixujte. Poté vmíchej-
te zakysanou smetanu, abyste barvu 
zjemnili do světle růžova. Směs rozděl-
te na dno čtyřech skleniček o objemu 
cca 200 ml. Čokoládu dejte do žáru-
vzdorné mísy, posaďte ji na rendlík 
s vroucí vodou (dno mísy se nesmí 
dotýkat vody) a za občasného míchání 
ji nechte rozehřát. Smetanu a bílek spo-
lečně ušlehejte dotuha a pak vmíchejte 
ke zchladlé čokoládě. Rozdělte do skle-
niček a hodinu chlaďte.

Duhový dort

500 ml mléka, pokojové teploty
12 bílků
2 lžičky vanilkového extraktu
670 g hladké mouky
2 lžíce kypřicího prášku 
770 g krupicového cukru
340 g másla, změklého 
máslo a hrubá mouka na formu
4 hrsti cukrářského zdobení 

Na krém
400 g másla
300 g moučkového cukru
1 kg polotučného tvarohu, 
vykapaného přes noc
růžová potravinářská barva

1. Troubu předehřejte na 175 °C. 
Všechny ingredience (kromě těch 
na krém) si rozdělte na poloviny. První 
dejte na jednu stranu pracovní plochy 
a odebírejte z ní: nejprve smíchejte 
mléko, bílky a extrakt a lehce našle-
hejte. Pak ze stejné půlky zpracujte 
mouku, kypřicí prášek a cukr – vše 
smíchejte, pak přidejte máslo a spojte 
do vlhké drobenky. K ní vlijte mléčnou 

směs a ručním elektrickým šlehačem 
2 minuty šlehejte. Vzniklé těsto rozděl-
te do dvou kulatých dortových forem 
o průměru 20 cm vymazaných máslem 
a vysypaných hrubou moukou. Do kaž- 
dé formy vsypte hrst cukrářského zdo-
bení a dejte péct asi na 35 minut nebo 
dokud těsto ulpívá na zapíchnuté špejli. 
Nechte 10 minut zchladnout ve formě, 
pak vyklopte. Postup zopakujte s dru-
hou polovinou přísad, abyste získali 
celkem čtyři dortové korpusy.
2. Udělejte krém. Máslo s cukrem šle-
hejte elektrickým šlehačem asi 6–8 mi-
nut dokrémova. Přidejte tvaroh a šle-
hejte dalších 6–8 minut. Krém rozdělte 
do dvou misek, obsah jedné obarvěte 
potravinářskou barvou dorůžova. Kor-
pusy vyskládejte vedle sebe, seřízněte 
jim vršky a všechny potřete částí bílého 
krému (musí zbýt na vršek a horní část 
boků). Vyskládejte je na sebe a dort 
do dvou třetin potřete růžovým kré-
mem. Zbytek patří bílému, stejně jako 
vršek. Dort dejte na 30 minut chladit. 
Ozdobte motýly a podávejte.

Růžové minikoblížky

2 lžičky sušeného droždí
120 ml vlažného mléka
2 lžíce krupicového cukru
50 g másla, rozehřátého
370 g hladké mouky
2 vejce
slunečnicový olej na smažení
ovocné bonbony, nadrcené
růžové cukrářské zdobení
2 bílé tubičky Dr. Oetker

Na polevu
400 g moučkového cukru
3 lžíce vroucí vody
růžová potravinářská barva

1. Droždí, ½ lžíce vlažné vody, mléko 
a cukr smíchejte ve velké míse a nechte 
stát na teplém místě asi 10 minut nebo 
dokud se na povrchu nezačnou dělat 
bublinky. Teprve pak přidejte máslo, 
mouku a vejce a vařečkou uhněťte 

lepkavé těsto. Pak jej vyklopte na leh-
ce pomoučenou pracovní plochu 
a hněťte do hladkého a pružného těsta. 
To potom přendejte do olejem lehce 
vymazané mísy, přetáhněte potravinář-
skou fólií a na teplém místě nechte asi 
45 minut kynout, aby těsto zdvojnáso-
bilo objem.
2. Nakynuté těsto vyklopte na pra-
covní plochu a 5 minut jej hněťte. 
Pak jej rozválejte do tloušťky jednoho 
centimetru a kulatým vykrajovátkem 
o průměru 6 cm vykrájejte 24 koleček. 
Uprostřed každého vykrojte pomocí 
kulatého vykrajovátka o průměru 3 cm 
střed. Všechny minikoblížky vyskládejte 
na plech vyložený pečicím papírem 
a nechte je 10 minut odpočívat.
3. V širším hrnci se silnějším dnem 
rozpalte vyšší vrstvu oleje, tak aby 
měl teplotu asi 180 °C. Třicet sekund 
z každé strany v něm smažte minikob-
lížky. Nechte je chvíli okapat na pa-
pírovém ubrousku. Udělejte polevu: 
cukr důkladně smíchejte s vodou, pak 
ji rozdělte do dvou mističek a obsah 
v jedné obarvěte lehce dorůžova. Po-
lovinu koblížků potřete bílou polevou, 
druhou polovinu růžovou. Podle své 
fantazie či fotografie na straně 50 kob-
lížky ozdobte – nadrcenými bonbony, 
cukrářským zdobením nebo cukrovou 
polevou z tubiček.

Zmrzlina v jedlých pohárcích 

750 g bílé čokolády
jahodová smetanová zmrzlina

Bílou čokoládu nalámejte do misky, 
tu posaďte na rendlík s vroucí vodou, 
tak, aby se její dno nedotýkalo vody, 
a za občasného míchání nechte čo-
koládu rozehřát. Opatrně promíchejte 
dohladka. Pak podle postupu v rubrice 
Rady a nápady vyrobte jedlé pohárky. 
Podávejte je naplněné zmrzlinou. 

Pro 12–16 osob 
Příprava: 1 hodina  
Pečení: 1 hodina 10 minut

Na 24 kusů
Příprava: 35 minut  
Kynutí: 55 minut
Smažení: 20 minut

Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut + chlazení

Pro 4–6 osob
Příprava: 30 minut + chlazení FO
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Vílám k pěně nabídněte 
čerstvé  jahody nebo maliny, 

třeba obalené v cukru.



sezona

Recept na minikoblížky 
najdete o dvě strany 

dozadu.
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Podrobný postup na výrobu 
jedlých pohárků najdete  
v rubrice Rady a nápady.

U nás v Albertu

Do úžasných vílích receptů se vám 
budou hodit obě: naše vynikající 
a husté smetany, zakysaná a ke 

šlehání.



Tento salát vám bude nejen opravdu chutnat, 
ale naprosto nahradí hlavní jídlo. A je v něm 

všechno, včetně čerstvé přílohy.

Pečený salát
Poprvé s Ditou P.

poprvé s Ditou P.
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Pečený salát Salát s pečenými  
rajčaty a chlebem

500 g cherry rajčátek
250 g bílého chleba
12 stroužků česneku
2 lžíce olivového oleje
1 lžíce bílého 
balsamikového octa
sůl a pepř
60 ml olivového oleje
1 lžíce bílého 
balsamikového octa
2 lžíce vody
125 g rukoly
12 plátků prošuta + 
parmezán

1  Nejdřív si předehřeju 
troubu na 160 °C a pak se  
pustím do ostatního. Rajča-
ta nakrájím na půlky, chleba  
natrhám na kousky a oddě-
lím 12 stroužků česneku, ale 
nechám je ve slupce.

3  Po 40 minutách vy-
ndám z trouby, Z plechu 
vyberu stroužky česneku 
a vymačkám ze slupky 
pečený česnek do mísy. 
Pomalu k tomu přidávám 
olej a mixuju, až vznikne 
hladký krém. Nakonec ho 
ještě promixuju s vodou 
a bílým balsamikovým 
octem, aby nebyl hustý. 

2 Rajčata, chleba, česnek, 
olej a bílý balsamikový ocet 
dám do mísy a opatrně ale 
pečlivě  vše promíchám. Vy-
ložím plech pečícím papírem, 
rozprostřu na něj ochuce-
ná rajčata, chleba a česnek 
a peču 40 minut nebo až je 
chleba opečený a křupavý. 

4  Pečená rajčata 
přendám do mísy, pro-
házím je s lístky rukoly 
a rozdělím salát na talíře. 
Pokapu ho česnekovým 
dresinkem a každou porci 
ozdobím třemi plátky 
prošuta a posypu strou-
haným parmazánem.FO
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Namísto posledního 
dochucení parmazánem 
je pro milovníky svěžejší 
chuti skvělé nastrouhat 
navrh trochu citronové 

kůry nebo salát 
pokapat citronovou 

šťávou.

TiP

Pro 4 osoby
Příprava: 25 minut  
Pečení: 40 minut
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Pro 6 osob
Příprava: 30 minut

Saláty
děti
pro

Samy od sebe si děti o salát 
nikdy neřeknou. A budou se spíš 
ošklíba t. Převezte je, a udělejte 

ho tak, aby po něm doslova šílely. 
Ovocný podávejte místo zmrzliny 
v kornoutech, slaný na opečeném 
chlebu jako sendvič nebo zábavně 

místo kostkovaného ubrusu…

vzkaz od mámy

,Zmrzlinový‘  
ovocný salát

12–15 širších zmrzlinových 
kornoutků
1 vanička jahod
1 vanička malin
1 vanička ostružin
3 nektarinky
2 kiwi
1/2 melounu cantaloupe
1 větší bílý jogurt  
řeckého typu

Kornouty rozložte na pra-
covní plochu, do každého 
dejte část pokrájených ja-
hod, maliny, ostružiny, plátky 
nektarinek, čtvrtkolečka kiwi 
a kousky melounu. Dětem 
k nim nabídněte jogurt nebo 
pacholíka či rozmíchaný tva-
roh našlehaný s mlékem.

Dospodu kornoutku 
nalijte trochu čokolády. 
Jakmile ztuhne, zabrání 
tomu, aby se u konce 

rozmáčel.

TiP
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Pro 4 osoby
Příprava: 30 minut

Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut

Kuřecí salát 
na opečeném 
chlebu

4 lžíce olivového oleje
2 velké šalotky, jemně 
nasekané
2 stroužky česneku, 
rozmělněné
450  g kuřecích prsou, bez 
kůže, na tenké nudličky
4 snítky čerstvého tymiánu 
+ na ozdobu
sůl, pepř
180 ml hustého bílého 
jogurtu řeckého typu
3 jarní cibulky
2 hrsti mraženého hrášku
½ svazku hladkolisté 
petrželky
½ svazku pažitky
2 lžičky jemně nastrouhané 
citronové kůry 
1 lžíce citronové šťávy
8 plátků lámankového 
chleba 
2 saláty little gem

1. Jednu lžíci oleje rozpalte 
v pánvi, pak přidejte 1 jemně 
nasekanou šalotku a 1 strou-
žek česneku, po chvilce také 
tenké nudličky kuřecích prsou 
a zprudka je osmahněte. 
Posypte lístky ze 4 snítek ty-
miánu a prohřejte. Podle chuti 
osolte a opepřete a přendejte 
do mísy a nechte zchladnout.
2. Jogurt přendejte do mísy, 
našlehejte ho se zbylým 
olejem, nasekanou druhou 
šalotkou a rozmělněným 
druhým stroužkem čes-
neku. Podle chuti osolte 
a opepřete. Ke zchladlému 
kuřeti přimíchejte nasekanou 
jarní cibulku, krátce povařený 
a zchladlý hrášek, petrželku, 
pažitku a kůru i šťávu z cit-
ronu a nakonec i jogurtový 
dresink. Chleby lehce opečte, 
vyskládejte na ně listy salátu 
little gem a doprostřed dejte 
vždy část kuřecího salátu 
a podávejte.

½ vodního melounu 
2 avokáda
200 g sýru feta
1 vanička řeřichy
1 červená cibule, 
nasekaná najemno
pár snítek máty
pár snítek pažitky 
sůl, pepř
olivový olej  
na zastříknutí

 

Meloun, avokádo i sýr 
pokrájejte na stejně vel-
ké kostičky. Na servíro-
vací talíř je na přeskáčku 
vyskládejte vedle sebe, 
posypte řeřichou, cibulí, 
mátou i pažitkou, osolte 
a opepřete a případně 
zastříkněte olejem. 

kostkovaný salát

Listy salátu sestavte 
na chlebu jako okvětní 

lístky.
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Kdy naposled jste měl hlad 
jako vlk?
Tomuto stavu předcházím, 
stravuji se pravidelně. Jsem 
všežravec, rozmanitosti se 
nebráním a dávám si, co 
mám rád. Co mi nechutná, 
nejím, to mám raději hlad 
jako vlk.

Snídáte raději sám, rozjí-
máte po ránu, anebo stojíte 
o společnost?
Snídám rád, klidně sám.

Co máte po ránu ještě rád?
Hodně času trávím v kou-
pelně.

Co na to říká vaše žena 
a dcera?
Ty jsou tam se mnou.

Jíte rád?
Mnohem raději piju.

Máte prý rád dobré víno. 
Nic k němu neuzobáváte?
Vždycky. Kvalitní uzeninu, 
kvalitní sýr, olivy… ale to 
jsou všechno známé věci. 
Doporučuji sušené švest-
ky balené ve slanině. No 
a k pivu tlačenku a samo-
zřejmě utopence.

Považujete se za gurmána?
Pokud se dají nazvat gur-
mánstvím pokusy s kombi-
nováním různých chutí jídel 
a různých chutí nápojů, pak 
ano.

Vaše nejoblíbenější jídlo?
Kterékoli, které přijde v ten 
pravý čas.

Kdybyste přece jen měl 
vybrat jednu lahůdku…
Tak třeba křenová omáčka 
s vařeným uzeným jazykem, 
ale z křenu, ne z krenexu! 
A k tomu knedlík. 

dotazník

Jak mlsáte?
Zodpovědně. Sladké i slané.

A vlastně, umíte vařit?
Život mne naučil postarat se 
o sebe na základní úrovni. 
O složitější jídla se nepokou-
ším, to přenechávám odbor-
níkům. Každý by měl dělat 
to, co umí. Proto by podle 
mého názoru měli herci 
v televizi hrát, a ne vařit.

Co je pro vás vůně dětství? 
Vůně koprových semínek, 
která v zahradním domečku, 
kousek od mého domova, 
prodávala naše sousedka 
paní Elgnerová.

Jaké jídlo jste měl jako kluk 
nejradši? 
Bramboráky od maminky.

Co jste naopak jako dítě 
nesnášel?
Rýžový nákyp ve školní 
jídelně.

S kým byste rád povečeřel?
S Porthosem ze Tří muške-
týrů. Ten už k snídani měl 
suchary a šampaňské. A co 
teprve večeře…

Představte si neomezený 
rozpočet a možnost uspo-
řádat hostinu století. Co 
byste na ní podával?
Servíroval bych něco velmi 
chudého, aby si potom 
všichni zúčastnění všeho 
ostatního o to víc vážili. 
To, co bych uspořil z téhle 
hostiny, bych si ponechal 
jenom pro sebe na časy, kdy 
v obchodech už nebude 
z čeho vybírat.

Olomoucký rodák, filmový 
i divadelní herec si umí užít 

dobré víno a jídlo. Miluje 
křenovou omáčku a rád by 

povečeřel s Porthosem.

Igor Bareš
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Termín soutěže: květen - červenec 2013
1.cena: nový osobní automobil

2. - 20. cena: grilovací sada

Vyhrajte s našimi grilovacími specialitami

SOUTĚŽ

GRILOVÁNÍ

O AUTO
www.schneider-group.cz
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rady a nápady
Praktickou radou 
„Jak bez chemie zbavit 
varnou konvici vodního 
kamene“ nás tentokrát 
obohatila čtenářka Dana 
Paťhová z Krymlova. 
„Do varné konvice nali-
ju asi dvě deci octa a na-
sypu hrst soli. Doliju 
studenou vodou a dám 
vařit. Po 15 minutách 
proces opakuji, potom 
obsah vyliju a konvici 
vyvařím s čistou vodou. 
Funguje to stoprocent-
ně,“ napsala a získává 
tak poukaz na nákup. 

Rada čtenáře

Tipy, triky
a rady

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

Ty nejlepší zveřejníme 
a autorovi vždy pošleme 

poukaz na nákup 
v hodnotě 100 korun. 

od vás
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Krok 1: Dvanáctimístnou formu na muffi-
ny (každý důlek o objemu 125 ml) vyložte 
papírovými košíčky, nejlépe s vroubkova-
nými okraji. 
Krok 2: Pak je postupně potřete (boky 
i dna) rozehřátou čokoládou a dejte 
na 15–20 minut do mrazáku.  

Vyndejte, zopakujte ještě v jedné vrstvě 
a znovu 15–20 minut mrazte.  
Postup, jak rozehřát čokoládu, najdete v rub-
rice Sezona.
Krok 3: Pak opatrně strhněte papírové 
košíčky, aby vám zbyly jen ty jedlé čokolá-
dové, a naplňte je zmrzlinou.

Vyrobte si melounový led 
a pak skvělou Margaritu

Vodní meloun je úžasným letním osvě-
žením. Odkud pro vás melouny vozíme, 
najdete v reportáži na následující dvou-
straně, zde pak rafinovaný recept na me-
lounový led a legendární Margaritu.

3–3,5 kg vodního melounu
4 lžičky krupicového cukru
180 ml stříbrné tequily
24 bazalkových lístků,  
natrhaných + na ozdobu
65  ml likéru Curacao (likér  
z pomerančové kůry)
6 hrnků malých ledových kostek

Meloun překrojte, půlku oloupejte a z du-
žiny vykrájejte 24 kostiček o hraně 2,5 cm. 
Vyskládejte je na tác vyložený pečicím 
papírem a dejte na minimálně hodinu 

do mrazáku. Zbytek dužiny ( jedna celá 
půlka + zbytek od kostiček) rozmixujte 
s cukrem dohladka. Pak propasírujte 
přes jemný cedník – získáte asi 750 ml 
pyré. Tequilu a bazalkové lístky dejte 
do skleněného džbánu, přidejte rozmi-
xovanou melounovou dužinu a Curacao 
a umíchejte Margaritu. Melounový led 
rozdělte do skleniček. V šejkru protřepejte 
vždy 180 ml Margarity a jeden hrnek ledu. 
Směs nalijte na melounové ledové kostky 
a pokračujte, abyste získali celkem šest 
drinků. Ozdobte je bazalkou a podávejte. 

1 32

Jak udělat jedlé košíčky  
na zmrzlinu 
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reportáž

Pole plná paprik a melounů

Reportáž 
o pěstování zelených paprik  

a sladkých melounů

systému kapkové závlahy, kdy voda je 
rozváděná potrubím a rostliny si berou 
vody, kolik chtějí,“ říká Lubomír Šoky. 
Důležitá je podle něj i výživa. Rostli-
ny totiž dostávají přesně dávkované 
množství hnojiv, podpůrných příprav-
ků, prostředků ochrany podle aktu-
álního stavu vývoje rostliny, průběhu 
počasí i plánované sklizně plodů.  
„Celý proces dávkování hnojiv a závla-
hové vody je řízen počítačem, který 
zvolí vždy optimální dávku živin,“ 
vysvětluje ředitel.

Zdravotní nezávadnost
Firma ovšem zároveň dbá, aby byly 
všechny jejich produkty zdravotně 
nezávadné. Nezávadnost je zaruče-
na každoroční certifikací nezávislým 

8 5 9 0 4 2 1 3 3 8 9 7 1

Meloun vodní SOLINDA™ / Dyňa červená SOLINDA™.
Výrobce / Výrobca: Seedstar Agro, Gaštanová 2015/2, 927 00

Šaľa, Slovensko. Vyrobeno pro AHOLD Czech Republic, a.s.,
Slavíčkova 1a, 638 00 Brno. Vyrobené pre AHOLD

Retail Slovakia, k.s., Ivánska cesta 12, 921 04
Bratislava. Země původu / Krajina

pôvodu: Maďarsko.

ihned k j ídlu

Meloun vodní
● SOLINDA™ sladký meloun s tenkou slupkou

Agro, která melouny do na-
šich prodejen dodává. 
„Na polích ve Štrkovci 
pěstujeme vodní me-
louny, papriky a zelí. Pod 

fólií papriky a ve sklenících 
v Malženicích pak rajčata, 

okurky a ředkvičky,“ dodává 
ředitel. Všechno firma Seed Star 

nejen pěstuje, ale i sklízí v souladu 
s přírodou.

Kapková závlaha
To už pozorujeme světle zelené sa-
zenice paprik. „Papriky rostoucí pod 
fólií se budou sklízet v červnu, ty z polí 
o měsíc později. Letos budou myslím 
obzvláště dobré. Daří se jim tady hlav-
ně díky slunci a našemu dokonalému 

Pole na slovenské 
farmě ve Štrkovci 
v okrese Ga-

lanta jsou plná krásně 
zelených sazeniček. 
Jsou malé a hledají si 
svoji cestu za sluncem. 
Ani se nechce věřit, že za pár 
měsíců se na nich urodí obří 
vodní melouny plné šťavnaté červené 
dužiny. Sladké a voňavé. „Sazeničky 
melounů si sami pěstujeme ve sklení-
cích ze semínek a pak je vysazujeme 
na pole. Ve skleníku vyrostou zhruba 
za šest týdnů, melouny pak začnou plo-
dit zhruba za dva měsíce od vysazení 
na poli. Letos očekáváme první melou-
ny v červenci,“ vysvětluje Lubomír Šoky, 
spolumajitel a ředitel firmy Seedstar 

Slovenské papriky jsou něčím, na co my Češi nikdy nedokážeme 
zapomenout. Jsou šťavnaté, lehce pikantní, voní a jsou plné slunce. 
Právě proto vám je ze Slovenska vozíme. A spolu s nimi i vodní 
melouny.
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auditorem správné výrobní praxe Glo-
balGap, v rámci které se laboratorně 
mimo jiné hodnotí rezidua jak z hno-
jiv, tak i ostatních chemických příprav-
ků. „Celý chod farmy probíhá v režimu 
integrované produkce, tedy za velmi 
omezeného využívání chemických 
prostředků, což je velký benefit pro 
spotřebitele,“ vysvětluje Lubomír Šoky. 
Ekologické myšlení mu rozhodně není 
cizí – k vyhřívání skleníků firma po- 
užívá fotovoltaické články, které snižují 
spotřebu zemního plynu na vytápění 
skleníků.

Ruku v ruce s přírodou
Jak s Lubomírem Šokym prochází-
me pole i skleníky, je znát, jak moc 
je na své produkty pyšný. „Není to 

Veškerá zelenina je pěstována 
v souladu s přírodou, farmáři jí 
věnují velkou pozornost  
a z velké většiny ji sklízejí ručně.
Lubomír Šoky (vlevo), ředitel 
Seedstar Agro.

Andrej Buriánek, syn spolumajitelky 
Seedstar Agro.

jen o tom, že vše pěstujeme z vlast-
ních sazenic, ale o celém procesu, 
kdy maximálně dbáme na souznění 
s přírodou,“ říká. „A někdy je to docela 
náročné. Například v létě dosahují 
teploty ve sklenících a fóliácích často 
i přes 45 °C a pracovat v této teplo-
tě není vůbec jednoduché. Proto se 
sklizní pomáhají i stálí zaměstnanci 
z Indie,“ dodává.
Sklizené plody se následně ručně 
třídí, popřípadě balí anebo jinak tržně 
upravují. „Nutno rovněž dodat, že 
díky produkci pod sklem nebo fólií 
a kapkové závlaze je většina plodů 
po utržení čistá a nemusí se prát. A to 
má velký vliv na jejich trvanlivost. 
Ani tu nijak neupravujeme,“ dodává 
Lubomír Šoky.
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V ce informac  najdete na www.twistanddrink.com
* Příchuť Cola obsahuje barviva viz složení na výrobku

Novinka!

a sladidel

Bez umelych barviv*
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napsali jste

V příštím čísle, které vychází 3. 7. 2013, najdete:
10x jinak dipy – nejlepší grilování tohoto léta – borůvkovou bábovku – božské večeře

V  – vegetariánské 

Hlavní jídla
Ananasovovepřové špízy 30 
Cuketové placičky  
se salátem V  12 
Japonské hovězí špízy 30
Krevetové špízy 30
Kuře ve slanině s opečenými 
kapustičkami 11
Masové muffiny pečené 
s brambory 13
Obalované mleté řízky 
s pažitkovými  bramborami 36
Pečené papriky s bylinkovým 
chlebem V  10
Rajčatovohoubové špízy  30
Středomořské plněné  
žampiony V  9
Špízy obalené v bylinkách 30
Šunkafleky 37
Telecí špízy  30
Vegetariánské špízy V  30
Vejce zapečená se špenátem, 
houbami a slaninou 38
Zapečené kuřecí maso 27
Závitkové kuřecí špízy 30

Polévky
Cuketová polévka s čerstvým 
oreganem  V  34

Saláty, svačinky
Hlávkový salát se smetanovou 
zálivkou V  36
Kostkovaný salát V  55
Kuřecí salát  
na opečeném chlebu 55
Salát s pečenými rajčaty  
a chlebem 53

Dezerty a sladká 
jídla
Blbouny se žahourem 42
Blumové špízy 30
Duhový dort 48 
Jahodovolívanečkové špízy 29
Jahodovorebarborový džem 34
Kanelbullar 16
Kokosovomeruňkové řezy 38
Malinový ‚štrúdl‘  40
Margarita 59
Medaile pro děti 70
Prinsesstårta – princeznin dort 16
Růžové minikoblížky 48
Semlor  15
Vílí čokoládová pěna 48
Zmrzlina v jedlých pohárcích  48
Zmrzlinový ovocný salát  54

rejstřík

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

Vyhrajte 
plný košík 
od Alberta

Opět zvítězila moje zvěda-
vost, ohledně vašich receptů. 
Violkové dortíky mě uchvátily 
a zároveň potěšily. Přivedly 
mě na nápad upéct je mému 
vnoučkovi, který má naro-
zeniny. Náhoda byla i to, že 
mně na zahrádce rozkvetly 
macešky, a bylo rozhodnuto. 
Narozeniny proběhly ve vší 
slávě a vnoučata měla velkou 
radost, nevěřila, že se květy 
dají jíst. Děkuji za bezvadný 
nápad.  
Božena Kolářová

Děkuji za bezvadné recepty 
a tipy na nákup vybraného 
zboží. Jsem velice spokojena. 
Magazín je pěkný, barevný, 
vtipný i přehledný. Kytička 
tulipánů od „mého Alberta“ 

mi doma připomíná překrás-
ný výlet do Holandska.
Petra Hendrychová

Ráda bych vám poděkovala 
za váš úžasný Albert magazín. 
Jako matka dvou malých dětí 
nemám moc času na vaření, 
ale vždy se snažím pro svou 
rodinu vytvořit něco lahodící-
ho oku i žaludku. Váš časopis 
je tou pravou inspirací a mým 
hnacím motorem v kuchy-
ni. Nedovedete si představit 
radost našeho nejmladšího 

synka, když uviděl sendviče 
ve tvaru své oblíbené postavy 
– Harryho Pottera! Protože má 
v dubnu narozeniny, tak jsem 
mu je hned připravila, a byl 
nadšený! 
Nejvíce vaše recepty oceňuje 
můj manžel. Jakožto pravý 
gurmán miluje čokoládu, 
a protože v dubnu máme i vý-
ročí svatby a letos jsme slavili 
sedmé, rozhodla jsem se upéci 
dort z čokoládové pěny. Chtěla 
jsem něco speciálního, ale pak 
jsem se začala obávat, že to 
nezvládnu. Nakonec se ale vše 
podařilo.  Váš dort byl hračkou 
i pro úplného cukráře-amatéra, 
jako jsem já, a manžel si moc 
pochutnal. Děkuji a těším se 
na další inspiraci.
Anna Sovadinová

Dopis měsíce
Když jsem spatřila titulek Violkové dortíčky v dubnovém magazínu, 
uslyšela jsem svištění dětských švihadel, ucítila kvetoucí šeříky před sta-
rým pavlačovým domem, uviděla namalovaného panáka bílou křídou 
na tmavý asfalt, starý balon na vybíjenou, zašlapanou hlínu na plácku 
za domem, kde byl vydlabaný důlek na cvrnkání kuliček a před očima 
se mi objevila naše dětská parta… Janička, Láďa, Kája, Peťulka, Pepík, 
Hanka… My jsme si tenkrát totiž všichni hráli na mamky-kuchařky 
a pracující tatínky a vařili v plechových hrníčkách jetelové, sedmi- 
kráskové a violkové dortíky. Úplně se mi vybavily jejich tváře a duše se 
mi sevřela. Kdoví, jak žijí, jestli vůbec žijí, jak se jim daří a co je za těch 
prošlých 40 let potkalo. Snad jsou všichni v pohodě, můžu říct, že bych je 
docela ráda na violkové dortíčky pozvala. Nikdy bych nevěřila, jak mě Albert magazín dokáže 
inspirovat! Violkové dortíčky si prostě jistě udělám. A určitě u nich i omládnu!   Dana Závadová 

ZDARMA

Čokoláda je nejvíc!
Skvělý čokoládový dort, 
řezy, bábovičky, …

Jarní kuřátka 
s bylinkovou omáčkou

(str. 36)

magazín pro zákazníky supermarketů a hypermarketů Albert  /  duben 2013

Prostřete si 
pod sluncem
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Pošlete nám fotku s Vaším 
mazlíčkem a vyhrajte

Více informací a pravidla soutěže najdete na
http://www.facebook.com/albertceskarepublika

krmivo
na rok ZDARMA!

40x

NOVINKA

Jemné masové
kousky

ve šťavnatém ŽELÉ    

Měkké masové
 kousky 

v lahodné ŠŤÁVĚ

Ke správné oslavě
patří MIX ZMRZLIN pro malé a velké
Ideální kombinace lahodné chuti,
osvěžení a zábavy

Rigoletto Superman  I  Rigoletto vanilka/mandle  I  Rigoletto čokoláda  I  Vašík tvarohový
výrobky jsou k dostání ve vybraných prodejnách Albert

NOVINKY Pinko v prodejnách Albert:



SPOJIT MLÁĎATA 
SKOTU

SLOVEN. 
ČÍSLOVKA

SLOVEN. 
ČÁSTICE

KÓD
INDONÉSIE

ČERV 
VLASOVEC

ZKRATKA 
POJIŠ-
ŤOVNY

INTERNET ON 
LINE

JEDNOTKA 
STÁŘÍ
ZEMĚ

KÓD ŠVÝC. 
FRANKU

MEZINÁR. 
ORG.

PRÁCE
POJÍTKO TENDENCE

ČÍSLOVKA

1. DÍL 
TAJENKY

CIZÍ ŽENSKÉ 
JMÉNO

BEZHRBÝ 
VELBLOUD

ANGLICKY 
„TO“

OBRNĚNÉ 
VOZIDLO

ČÁST 
OCEÁNU

NÁSILNÍK

2. DÍL 
TAJENKY

MOŽNÁ

ŽENSKÉ 
JMÉNO

THAJSKÁ 
TISK. AG.

BRAMBŮRKY

OBUVNICKÝ 
KOLÍČEK

ČÁSTI CELKU

DOCELA

VČELÍ DO-
MOV (NÁŘ.)

PATŘÍCÍ 
HADŮM

ZKR. DIVA-
DLA HUDBY

UKAZOVACÍ 
ZÁJMENO

ESTRÁDA

NIČEMOVÉ BOLEST 
SVALŮ

TYP KOTLE

POHOŘÍ
NA KRÉTĚ
BELGICKÝ 
POLITIK

AKVARIJNÍ 
RYBY

OHLEDU-
PLNOST

HNŮJ

NÁZEV 
PÍSMENE

OBILNINA

NÍZKÉ 
DŘEVINY

ČERNÝ 
(LATIN.)

PROVAZ SE 
SMYČKOU

LÍBÁNÍM 
SETŘÍT
FOSFID 
URANU

SPĚCHY

HIMÁLAJ. 
KRAJINA

FEDERÁLKA 
USA

ČÁST 
ZÁVODU
DĚTSKÝ 

POZDRAV

SLAVNOST-
NÍ OBLEK
INICIÁLY 

MUNZARA

3. DÍL 
TAJENKY

LETADLO KOMÍHÁNÍ 
(MN. Č.)

POMŮCKA: 
IDN, LOA,  
SPAAK, UP

křížovka, sudoku

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

Správně vyřešená obě sudoku  
(stačí první řádek z každého) 
zašlete do 15. 6. 2013 na adresu:  
ALBERT v kuchyni,  
Ortenovo náměstí 29a,  
170 00 Praha 7, nebo je vyplňte do 
formuláře na www.albert.cz/tajenka.

 Řešení z minulého čísla.

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

Řešení z minula: ANGRY BIRDS JSOU V ALBERTU

Puzzle 28 (Medium, difficulty rating 0.47)

1 9 8 5 4 3 7 6 2
5 4 7 1 2 6 8 9 3
6 2 3 8 9 7 4 5 1
2 3 6 7 1 5 9 8 4
4 7 1 6 8 9 3 2 5
8 5 9 4 3 2 1 7 6
7 8 2 3 5 4 6 1 9
9 6 4 2 7 1 5 3 8
3 1 5 9 6 8 2 4 7

Puzzle 29 (Medium, difficulty rating 0.58)

9 3 4 7 6 1 5 8 2
2 8 7 9 3 5 4 6 1
6 1 5 8 4 2 7 9 3
4 9 3 1 2 7 8 5 6
8 6 2 5 9 3 1 7 4
5 7 1 6 8 4 3 2 9
7 4 9 3 5 6 2 1 8
3 5 6 2 1 8 9 4 7
1 2 8 4 7 9 6 3 5

Puzzle 28 (Medium, difficulty rating 0.47)

1 9 8 5 4 3 7 6 2
5 4 7 1 2 6 8 9 3
6 2 3 8 9 7 4 5 1
2 3 6 7 1 5 9 8 4
4 7 1 6 8 9 3 2 5
8 5 9 4 3 2 1 7 6
7 8 2 3 5 4 6 1 9
9 6 4 2 7 1 5 3 8
3 1 5 9 6 8 2 4 7

Puzzle 29 (Medium, difficulty rating 0.58)

9 3 4 7 6 1 5 8 2
2 8 7 9 3 5 4 6 1
6 1 5 8 4 2 7 9 3
4 9 3 1 2 7 8 5 6
8 6 2 5 9 3 1 7 4
5 7 1 6 8 4 3 2 9
7 4 9 3 5 6 2 1 8
3 5 6 2 1 8 9 4 7
1 2 8 4 7 9 6 3 5

8 7 1 6 5
1 5 3

6 7 5 3
8 1

6 9 3
5 2

5 3 1 8
4 5 6
5 1 6 4 7

Puzzle 33 (cerven)

5 2 6 9 4
9 4 1 7 6

8
4 1 5

6 4
3 6 8

8
5 9 2 3 8
6 7 4 5 3

Puzzle 34 (cerven)

5 6 7 8
8 9 6 7

4 1
7 1 4

4 7 8 9
6 5 1

5 7
7 6 1 3

2 1 6 9

Puzzle 35 (cervenec)

7 5 6
3 6

7 9 5 8
4 3 7 1 9

6 8
8 1 7 5 6

2 9 7 5
4 2

4 9 8

Puzzle 36 (cervenec)

8 7 1 6 5
1 5 3

6 7 5 3
8 1

6 9 3
5 2

5 3 1 8
4 5 6
5 1 6 4 7

Puzzle 33 (cerven)

5 2 6 9 4
9 4 1 7 6

8
4 1 5

6 4
3 6 8

8
5 9 2 3 8
6 7 4 5 3

Puzzle 34 (cerven)

5 6 7 8
8 9 6 7

4 1
7 1 4

4 7 8 9
6 5 1

5 7
7 6 1 3

2 1 6 9

Puzzle 35 (cervenec)

7 5 6
3 6

7 9 5 8
4 3 7 1 9

6 8
8 1 7 5 6

2 9 7 5
4 2

4 9 8

Puzzle 36 (cervenec)

Tajenku zašlete do 15. 6. 2013 na adresu: 
ALBERT v kuchyni, Ortenovo náměstí 29a,  
170 00 Praha 7, nebo ji vyplňte do formuláře 
na www.albert.cz/tajenka. Vylosovaný 
luštitel obdrží poukázku na jednorázový ná-
kup v síti prodejen Albert v hodnotě 100 Kč. 
Výhercem z minulého čísla  
je Pavel Roubík, Praha 2.
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Chraňte si svou zubní sklovinu před 
erozivním působením kyselin.

Optimální ochrana před ztrátou zubní skloviny

Řada potravin a nápojů obsahuje kyseliny, které mohou 
změkčit a postupně rozpustit vaší zubní sklovinu. 
Zubní lékaři nazývají tuto ztrátu zubní skloviny eroze. 
Zubní pasta Elmex Erosion Protection Vám poskytuje 
dvojí ochranu. Posiluje zubní sklovinu a odráží útoky 
kyselin. Každodenní používání zubní pasty Elmex 
Erosion Protection účinně ochrání Vaši sklovinu.

EROSION PROTECTION

které mohou 
ovinu. 
iny eroze. 

m poskytuje
áží útoky 
Elmex 
ovinu.





   Postup:
•	 Rajčata	překrojíme	na	poloviny	a	vydlabeme	dužinu.	Hrušku		
	 oloupeme,	překrojíme	ji	na	polovinu,	vybereme	z	ní	semínka 
	 a	nakrájíme	na	kostky.	
•	 Sýr	 rozmačkáme	 a	 smícháme	 ho	 s	 bylinkami,	 hruškou, 
	 rajčatovou	dužinou,	medem	a	brusinkami.	Ochutíme	kořením.	
•	 Rajčata	naplníme	připravenou	náplní	a	položíme	je	do	zapé- 
	 kací	nádoby.	Pokapeme	je	olivovým	olejem	a	pečeme	v	troubě 
	 při	teplotě	220°C	15	minut.	
•	 1.2.3	Hranolky	připravíme	ve	fritéze.	Zahřejeme	olej	na	tep- 
	 lotu	175°C.	Smažíme	po	malých	dávkách	přibližně	3	minuty.	
•	 Hranolky	před	přípravou	nerozmrazujeme.	Nadbytečný	olej		
	 necháme	z	hranolek	odkapat.
•	 1.2.3	Hranolky	můžeme	připravit	také	na	pánvi.	Rozehřejeme 
	 malé	množství	oleje.	Smažíme	v	jedné	vrstvě	na	středním 
	 plameni	přibližně	2	minuty	až	do	získání	světlezlaté	barvy.		
	 Během	pečení	hranolky	několikrát	obracíme.	
•	 Pro	ušetření	času	můžeme	v	troubě	společně	s	rajčaty	péct	 
	 po	stejnou	dobu	také	hranolky.	
•	 Hotová	plněná	rajčata	podáváme	s hranolkami McCain.
 

Potřebujeme: 
4 velká zralá rajčata 
200 g sýru typu feta
1 lžíce nasekaného rozmarýnu
2 lžíce čerstvě nasekané máty
½ hrušky
1 lžička medu
2 lžíce sušených brusinek
4 lžíce olivového oleje
koření
1.2.3 Hranolky, nebo 1.2.3 
Hranolky vlnky od McCain

Plněná rajčata
na orientální způsob

Skvělá večeře za pár minut?
S 1.2.3 Hranolkami od McCain žádný problém!
Jaro je v plném proudu, dny se prodlužují a vám se nechce krátit si volné chvíle přípravou složité večeře? Netrapte se.
Rychlou večeři můžete připravit za pár minut. Stačí si vybrat ty správné suroviny.

Překvapte své blízké rychlou a chutnou večeří z ovoce a zeleniny. Například plněnými rajčaty na orientální způsob s chutnými hranolkami.

Při volbě hranolek od McCain si můžete být jistí, že sobě a svým blízkým přinášíte to nejlepší. Obsahují totiž pouze dvě přírodní složky: brambory a směs kvalitních slunečnicových olejů. V každé hranolce, kterou připravíte v troubě, 
je v průměru až 95 % brambor. Žádné konzervační látky. Pouze chuť brambor, kterou vám přináší společnost McCain „z pole“ přímo na váš talíř. 



GRILUJTE
S NÁMI   chutně, snadno a rychle !

Drůbežářský závod Klatovy a.s., 5. května 112, 339 01 Klatovy, 
tel.: +420 376 353 311, fax: +420 376 311 360, e-mail: dzklatovy@dzklatovy.cz  / www.dzklatovy.cz

V letošním roce nabízíme:

Kuřecí špíz se špekem
Kuřecí marinovaná křídla Flamengo
Kuřecí marinovaný steak Pepř
Kuřecí grilovací klobásky TRIO bez E

Nabídka marinád bez přidatných 
chemických látek a konzervantů. 

Hledejte žlutého kohouta v bílém vejci.
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Denní výhra
61x iPhone 5, 16 GBUR
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400x
spacák
400x
spacák
400x

12 000x
sluchátka
12 000x
sluchátka
12 000x
sluchátka

20 000x
mp3 ke stažení
20 000x20 000x
mp3 ke staženímp3 ke staženímp3 ke staženímp3 ke stažení

1 000x
party deka

spacákspacák

1 000x
party dekaparty dekaparty deka

více na: www.staropramen.cz
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U nás v Albertu

Medaile můžete upéct z naší velmi 
kvalitní bio mouky a medu.

Medaile pro děti
140 g másla
100 g třtinového cukru
3 lžíce medu
½ lžičky vanilkového extraktu
350 g hladké mouky + na poprášení
1 lžička jedlé sody
1 velké vejce

Na zdobení 
400 g moučkového cukru
potravinářské barvy: žlutá, červená, 
modrá
stříbrné, zlaté a bílé cukrářské 
zdobení – kuličky; stužky
200  g marcipánu

1. Troubu předehřejte na 200 °C. Plech 
vyložte pečicím papírem a máslo dejte 
spolu s cukrem a medem do rendlíku 
a na středním ohni za stálého míchání 
zahřívejte, aby se máslo i cukr rozpusti-
ly. Vmíchejte vanilkový extrakt, sejměte 
z ohně a nechte 10 minut chladnout.
2. Mouku smíchejte se sodou a při-
míchejte k oslazenému máslu. Při-
dejte vejce a uhněťte těsto. Dejte ho 
na 10 minut do lednice zchladnout.
3. Těsto rozválejte na lehce pomouče-
né pracovní ploše na plát vysoký 5 mi-
limetrů a pak z něj vykrájejte 15 koleček 
o průměru 7,5 cm. V každém udělejte 
u okraje malé kolečko – na provlečení 

stužky. Kolečka vyskládejte na plech 
a pečte 12 minut pěkně dozlatova. 
Nechte vychladnout.
4. Cukr umíchejte se 3 lžícemi vroucí 
vody do polevy. Rozdělte ji do třech 
mističek a každou obarvěte jednou 
z barev. Polevami potřete medaile, 
ozdobte kuličkami. Z marcipánu vy-
krájejte jedničku – číslo vítěze – nebo 
hvězdičky a ty dejte doprostřed každé 
medaile. Provlékněte stužky a rozdej-
te dětem.

Na 15 medailí
Příprava: 1 hodina 
Pečení: 12 minut

Na konci školního roku 
si všechny děti zaslouží 

zlatou medaili.

www.albert.cz70
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