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Sladké slavnosti

Pusinka s čerstvými
jahodami str. 60

Aperol

⁄

11 %, 0,7 l 279 Kč

K dostání
v hypermarketech
Albert

⁄ 239 Kč

Aperol Spritz

Bohemia Sekt Rosé Demi Sec

⁄

0,75 l 128,90 Kč
Koktejl plný vášně

kostky ledu, 3 díly prosecca, 2 díly Aperolu,
1 díl sody, plátek pomeranče
Naplňte sklenici ledem a nalijte nejprve
prosecco, přidejte Aperol a nakonec doplňte
sodou. Sklenici ozdobte plátkem pomeranče
a užijte si originální osvěžující Aperol Spritz.

⁄ 119,90 Kč

⁄

38 %, 0,7 l 399 Kč

⁄ 299 Kč

⁄

37,5 %, 0,5 l 159,90 Kč

Metaxa Suntonic

37,5 %, 0,7 l 429 Kč

⁄ 319,00 Kč

Captain Morgan mojito

4 cl Beefeater Gin, 15 cl toniku, kostky
ledu, okurka nebo citron
Sklenici naplňte ledem. Přidejte
4 cl ginu Beefeater, dolijte tonikem
a ozdobte hranolkem salátové
okurky nebo citronem.

4 cl Captain Morgan White rum, limeta, čerstvá
máta, třtinový cukr, soda, ledová tříšť
Do sklenice vsypte lžičku třtinového cukru,
¼ limety a 5 lístků máty. Rozmačkejte drtítkem,
přidejte ledovou tříšť, Captain Morgan White
rum a dolijte sodou. Dlouhou lžící promíchejte
obsah a podávejte. Ozdobte snítkou máty
a plátkem limety.

⁄

40 %, 0,7 l 399 Kč

⁄ 299 Kč

Cuba Libre

kostky ledu, 4 cl Havana Club Añejo 3 Años,
15 cl Coca-Coly, limetová šťáva, ⅛ limety
Připravte si vysokou sklenici a naplňte
ji kostkami ledu. Přes ně nalijte rum
i Coca-Colu. Do drinku vymačkejte
a vhoďte limetu.
Akce platí ve vybraných prodejnách Albert od 3. 6. do 30. 6. 2015.

⁄ 22,90 Kč

Kingswood DRY je nový výrobek, který vznikl
pro příznivce cidrů, kteří dávají přednost sušším
variantám alkoholických nápojů. Cider Kingswood
Dry je charakteristický méně sladkým chuťovým
profilem, který působí jako skvělé osvěžení. Je
vyrobený z výhradně přírodních surovin – bez
chemických konzervantů, umělých barviv, sladidel
a aromat. Neobsahuje lepek, takže jej mohou pít
i celiaci. Nejlépe si ho vychutnáte na ledu.

KOPPARBERG BEZINKA & LIMETA,
JAHODA & LIMETA a HRUŠKA

⁄

K dostání
v hypermarketech
Albert

Gin&Tonic

Havana Club Añejo 3 Años

⁄ 129,90 Kč

Pražský šroubek

⁄

⁄ 299 Kč

⁄

5 %, 0,4 l 27,90 Kč

kostky ledu, 4 cl Pražské vodky, pomerančový džus
na dolití, plátky pomeranče na ozdobu
Na led nadávkujte Pražskou vodku a dolijte
pomerančovým džusem. Sklenku ozdobte
plátkem pomeranče a dejte si geniální klasiku!

Captain Morgan White

BEEFEATER

⁄ 29,90 Kč

Kingswood DRY

Pražská vodka

4 cl Metaxy 5*, plná sklenice ledu,
15 cl toniku, plátek pomeranče
Užijte si spolu s přáteli rituál
Suntonic smícháním Metaxy 5*
a toniku přímo ve vaší sklenici:
podávejte ji v zářícím Sunballu
zavěšeném na sklenici s ledem,
tonikem a plátkem pomeranče.

⁄

⁄

5,6 %, 0,275 l 39,90 Kč

4 cl Pražské vodky, 3 cl Monin
Elderflower, 1 cl čerstvého
limetkového džusu, 6 cl čerstvého
džusu z růžového grapefruitu,
Bohemia Sekt Rosé Demi Sec
a Mattoni na dolití, jahoda
na ozdobu
První čtyři ingredience smíchejte
ve sklenici. Dolijte sektem
a Mattoni. Ozdobte jahodou.

METAXA 5*

40 %, 0,7 l 419 Kč

Mojito Cubana

0,33 l 35,90 Kč

⁄ 29,90 Kč

Cider Kopparberg je vyráběn v čisté přírodě ve Švédsku, v městečku
stejného jména, z jedinečně měkké vody z okolních jezer a z lokálně
pěstovaných ingrediencí.
K dostání
v hypermarketech
a ve vybraných
supermarketech
Albert.

K dostání
v hypermarketech
Albert

AMUNDSEN PINEAPPLE+COCO

⁄

15 %, 0,5 l 135 Kč

⁄ 99,90 Kč

Golden Queen

2 cl Vodka Amundsen, 4 cl Amundsen
Pineapple&Coco, 10 cl ananasový džus, led
Do sklenice vložte led a dávkujte ingredience
podle receptury. Ozdobte plátkem ananasu.

Akce platí ve vybraných prodejnách Albert od 3. 6. do 30. 6. 2015.

Akce platí ve vybraných prodejnách Albert od 3. 6. do 30. 6. 2015.

* K dostání ve vybraných prodejnách Alber t.
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úvodník

O jahodách

FOTO: MAREK BARTOŠ

Můj děda, který rozhodně nebyl žádný romantik, mluvil na kytky.
Dokonce i na tchynin jazyk. Každé ráno mu vykládal, co se mu zdálo,
chtěl vědět, co jemu. Pak navlhčil hadřík, omyl mu jazyky, otevřel
mu dveře na balkon, aby se nadýchal, a šel si na ten panelákový
balkon dát první cigaretu. Přijela jsem jednou za ním, vytáhl mě
ráno z postele a říká: „Pojď, už kvetou!“ A to jsem tedy zírala. Stloukl
si z bedýnek od zeleniny podivné truhlíky, sehnal koňské koblížky,
krásnou zem a zasadil jahody. Fakt zrovna kvetly, jedna už dokonce
růžověla. Byla to skutečná zahrada. Děda měl u truhlíků nízkou
šamrdli, popelník, a tak si tam s jahodami žili. „Tahle je tvoje,“
ukázal a podložil tu jahůdku dlaní. Stačila dozrát a já jsem si tu
dědovu první jahodu směla utrhnout. Jahodu z lásky.
Děda už není. Ani jeho truhlíky. Já ale vím, jak to má s jahodami
a vlastně se vším chodit. Za vším, co kupuju, co jím, z čeho vařím
hledám „autora“. Konkrétního člověka, paní, pána, firmu nebo
farmu. Chci o nich vědět. Nejsem blázen, abych si představovala,
že na jahody na svých velkých polích mluví. Lásku ale – jak říkám
té poctivé práci – tu očekávám a nacházím. Stojí mi to za to. Ve
voňavém džemu, v horkých jahodových knedlících, na úžasných
dortech ji pak prostě ucítí i moji milovaní. Přisypávám ji totiž i já.
S láskou

albert.cz
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Naučte se číst
obaly potravin
Chcete více pečovat o své zdraví? Máte v plánu porozumět tomu, co jíte, ale
nevíte si rady s tabulkami na obalech? Nevzdávejte svá dobrá předsevzetí!
Provedeme vás bludištěm informací ze zadní strany potravinových obalů.
Informace, které mají být uvedeny na obalu výrobku, určuje zákon a jsou v souladu s předpisy Evropské unie. Základními údaji o nutričním složení výrobků jsou
energetická hodnota a obsah tuků, sacharidů, bílkovin a soli.
Pozor na rizikové tuky
U tuků je uváděn nejen jejich celkový obsah, ale i zastoupení nasycených mastných kyselin. Jejich nadbytek zvyšuje hladinu tuků a cholesterolu v krvi, proto je
jejich příjem třeba bedlivě hlídat.
Nově se již nesmí uvádět rizikové trans mastné kyseliny, které
přispívají ke vzniku aterosklerózy a cukrovky II. typu. Na obalech je poznáte podle informace o částečně ztužených
tucích. Jejich množství rovněž sleduje logo Vím co jím.

Není cukr jako cukr
U sacharidů zkontrolujte jak jejich celkovém množství,
tak i podíl jednoduchých sacharidů. Na ty je třeba
dávat pozor. Spadají sem nejen přirozeně se vysky tující
cukry – třeba cukr ze sušeného
ého ovoce –
ale i přidané cukry obsažené
é například
v sušeném ovoci proslazovaném.
ném. Jejich
nadbytek vede k nadváze, obezitě
a nahrává vzniku zubního kazu.
azu.

S logem Vím, co jím vybíráte nutričně vyvážené potravin
potraviny.
ny.
y

Kdy sůl není nad zlato
Informace o obsahu soli by
Češi měli sledovat se zvýšenou
pozorností. Denně spotřebují téměř třikrát tolik, než je doporučená dávka a po Maďarech patří
v EU k jejím největším konzumentům. Nadbytek soli zvyšuje
krevní tlak, zadržuje vodu v těle,
přispívá k rozvoji osteoporózy
a nepřímo vede i k obezitě. Denní příjem soli by přitom neměl
převýšit 5 g.
Bílkoviny jsou základ
Jsou pro organismus nepostradatelné, protože zatímco
tuky umíme tvořit ze sacharidů
a sacharidy z bílkovin, vlastní
bílkoviny získáme jen z vhodné
potravy. Denně by měly hradit
asi 15–20 % energie,
Energetická hodnota
Informace o nutričních hodnotách se vztahují na 100 g nebo
100 ml produktu. Energetická
hodnota je udávána jak v kilokaloriích (kcal), tak kilojoulech (kJ).
Hodnota vyjádřená v kcal je
nižší – 1 kcal = 4,1 kJ.

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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Vždy čerstvé přímo na váš stůl…
Kaviár
Kaviárové krémy

Uzené ryby
makrela & sleď

Produkty ze Surimi

Sleďové filety Bismarck
Sleďové korunky

Uzený losos

Distributor a výrobce: Procházka, a.s.,
Chelčického 627, 413 01 Roudnice n. L., ČR
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SEDLÁCKÁ BAGETA
UPEČENÁ
V KAMENNÉ PECI.
CHARAKTERISTICKÁ
DLOUHOTRVAJÍCÍ
VLÁČNOSTÍ
A ČERSTVOSTÍ
A TYPICKOU VŮNÍ
A CHUTÍ.

Naše produkty najdete ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

www.profrost.cz
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od pondělí do pátku

Sílu najdete v jednoduchosti
Stačí se jen rozhlédnout po přírodě a také po pultech
obchodů… a taky vyslechnout tělo a duši – a hned budete
vědět, co k večeři. Bude jednoduchá a přesně na míru.

Gril bude vaším dobrým
pomocníkem k přípravě
zeleniny s noky. Výběr druhů
zeleniny je jen na vás.

Středomořské noky
kcal

sacharidy

72 g

12 g

tuky

bílkoviny

22 %

27 %

18 %

15 %

445

10

albert.cz

7g

CENA
ZA PORCI

29 Kč

Opečená kuřecí prsa, kterým
dodají správný výraz ochucený
jogurt a sekané kapary
se salátem.

Caesar salát jako sendvič
kcal

sacharidy

tuky

bílkoviny

18 %

11 %

13 %

89 %

369

29 g

9g

45 g

CENA
ZA PORCI

30 Kč

albert.cz
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od pondělí do pátku

Ořechy můžete opražit nebo
je nasypat na salát syrové,
pokaždé volíte správně.

Salát s modrým sýrem, jahodami a ořechy
kcal

sacharidy

15 g

22 g

tuky

bílkoviny

44 %

6%

31 %

33 %

877

12
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17 g

CENA
ZA PORCI

30 Kč

Chytrá polévková kombinace
čerstvé zeleniny s čočkou
vám bezpečně zachutná.

Polévka s červenou čočkou a mrkví
kcal

sacharidy

tuky

bílkoviny

11 %

13 %

9%

27 %

220

36 g

6g

14 g

CENA
ZA PORCI

15 Kč

albert.cz
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od pondělí do pátku

Brambory v omeletě musí
pěkně křupat, stejně jako
kousky slaniny nebo salámu.

Omeleta s bramborem a sýrem
kcal

sacharidy

8g

28 g

tuky

bílkoviny

17 %

3%

40 %

35 %

349

14
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18 g

CENA
ZA PORCI

21 Kč

Středomořské noky
PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | GRILOVÁNÍ: 15 MINUT

200 g zeleniny na grilování (papriky,
lilky, cukety, rajčata)
sůl AQ
olivový olej BASIC
400 g bramborových noků
2 lžíce červeného pesta BASIC
hrst bazalkových lístků
parmazán na posypání
Rozpalte gril v troubě. Zeleninu
nakrájejte na plátky, osolte, pokapejte
olejem a grilujte dozlatova. Noky uvařte
v osolené vodě podle návodu na obalu.
Slijte je, nechte si trochu vody, ve které
se vařily, vraťte je do hrnce, přidejte
grilovanou zeleninu a pesto, případně
zvlhčete trochou vody z vaření noků
a dobře promíchejte. Nakonec jemně
vmíchejte bazalkové lístky. Podávejte
s parmazánem.

Caesar salát jako sendvič

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT

2 kuřecí prsa
1 lžička slunečnicového oleje BASIC
sůl a čerstvě mletý pepř BASIC
1 salát Little Gem
2 velké nebo 4 malé tenké krajíčky
chleba
1 stroužek česneku, přepůlený
Na dresink
2 lžíce bílého jogurtu BASIC
trocha citronové šťávy
1 lžíce strouhaného parmazánu
+ hobliny na ozdobení
1 lžička kaparů, nahrubo nasekaných
Rozehřejte pánev. Maso potřete olejem,
osolte a opepřete. Opékejte ho z každé
strany asi 4 minuty, až je úplně propečené. Pak ho odložte a nechte odpočívat.
Mezitím rozeberte salát na lístky
a připravte si dresink. Smíchejte jogurt,
parmazán, kapary a ochuťte citronovou
šťávou, solí a pepřem. Podle potřeby
můžete dresink naředit zhruba lžičkou
studené vody.

V toustovači či nasucho v troubě
opečte chleba. Každý krajíček potřete
z jedné strany česnekem a dresinkem.
Kuře nakrájejte na plátky. Na krajíčky
chleba rozdělte salát, přidejte maso
a pokapejte zbylým dresinkem. Ozdobte hoblinami parmazánu a podávejte.

Salát s modrým sýrem,
jahodami a ořechy
PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT

1 sáček směsi salátových lístků
s obsahem baby špenátu
8 čerstvých jahod
100 g nivy nebo jiného sýra s modrou
plísní AQ
2 hrsti opražených vlašských ořechů AQ
Na zálivku
50 ml červeného vinného octa
100 ml olivového oleje BASIC
1 lžička krupicového cukru
sůl a čerstvě mletý pepř
Nejdřív si připravte zálivku. Prošlehejte
všechny suroviny a odložte stranou.
Do talířů rozdělte salát a nakrájejte
na něj jahody. Přelijte zálivkou a promíchejte. Potom přidejte sýr nakrájený
na kostičky a nakonec salát posypte
vlašskými ořechy.

Polévka s červenou čočkou
a mrkví
PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 25 MINUT | VAŘENÍ: 15 MINUT

2 lžičky olivového oleje
1 cibule, nakrájená na tenké plátky
3 stroužky česneku, nakrájené
na plátky
2 mrkve
, oškrabané a nakrájené
na kostičky
85 g červené čočky
1 kostka zeleninového bujonu BASIC
sůl a čerstvě mletý pepř BASIC
nasekaná petrželka na ozdobu

a osmahněte na něm cibuli. Asi po 2 minutách přidejte česnek a kostičky mrkve.
Necelou minutu míchejte.
Zeleninu zalijte vroucí vodou z konvice, vmíchejte čočku a bujonovou kostku,
přiklopte a vařte asi 15 minut, až čočka
změkne. Podle chuti osolte a opepřete,
stáhněte z ohně, vmíchejte petrželku
a podávejte.

Omeleta s bramborem
a sýrem
NA 1 OMELETU | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | VAŘENÍ: 15 MINUT

1 malý brambor
, nakrájený
na 2cm kostičky
1 lžička olivového oleje
50 g nakrájeného salámu chorizo
nebo slaniny
2–3 vejce BASIC
sůl
nasekaná petrželka
25 g strouhaného eidamu AQ
Nakrájený brambor uvařte v osolené
vodě; trvá to asi 8–10 minut. Sceďte a nechte oschnout. V pánvi rozehřejte olej,
přidejte salám chorizo nebo slaninu a asi
2 minuty míchejte. Pak přidejte bramborové kostičky a opékejte dalších 5 minut,
aby byly křupavé. Obsah pánve vysypte do misky a připravte v ní omeletu:
v hrnku zlehka prošlehejte vejce, osolte
je a vlijte do rozehřáté pánvičky. Jakmile
vejce zpevní, posypte je opečeným salámem s bramborem, petrželkou a sýrem.
Ještě minutu prohřívejte, aby se rozpustil
sýr, a pak hned podávejte.

Do varné konvice dejte vařit 1 litr vody.
V polévkovém hrnci rozehřejte olej
albert.cz
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NOVINKY

Čerstvý česnek – díky své „mladosti“ – umí
tělu předat svou sílu nejúčinněji. Nejenže
má nejvýraznější chuť, ale také nejlépe
podporuje uvolňování cév.

Suché plody Albert
v novém balení
Ať si vyberete jakoukoliv kombinaci oříšků
či semínek, nemůže vás nepotěšit. Rychle
a chutně zaženou hlad a „chuť na něco“, obstojí
u televize či skleničky jako „zobání“. Arašídy
a cornflakes v mléčné čokoládě. Slunečnicová jádra.
Pistácie pražené solené.
Brusinky. Mandle v čokoládě. Ořechy natural
a Studentská směs…

Fazolky

Obsahují vápník, což instinktivně oceňují těhotné ženy,
když na ně mají náhlou chuť. Jsou také zdrojem rostlinných bílkovin a k tomu nízkokalorické. V prodejnách
Albert jsou k mání v 250g balení.

Olejové marinády PROGAST

Chytře vymyšlené marinády v 6 variantách chutí usnadní práci při
grilování a pečení masa. Neobsahují
chemické konzervanty, éčka, lepek ani
alergeny. Maso ochutí, zkřehčí, udrží
výraznou barvu a lesk. Jejich chuť
ovlivňuje kombinace koření, bylinek
a kvalitního rostlinného oleje.
16
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NOVINKY

Grissini
sezamové

Křupavé tyčinky,
vyráběné podle
tradiční italské
receptury.

TUC break

Doma popcorn
Pochoutku se sýrovou
příchutí si můžete čerstvě
připravit doma – na party
nebo k televizi.

Výborná svačinka: snacky s příchutí
rozmarýnu nebo olivového oleje.

Zmrzliny Albert Quality

Jsou skvělé a hned ve třech
druzích: Malina – panna cotta,
Šlehačková smetanová, Banánová s karamelem.

Tvarohový Míša

Tato mražená pochoutka si nachází stále nové ctitele. Ti mají
na výběr například Míšu lesní ovoce nebo Míšu borůvkového.

Magnum Tiramisù
Pořádná porce nádherně jemné zmrzliny
s recepturou tiramisu
v limitované edici.

CARTE D’OR

Vaničky plné našlehané
zmrzliny v několika mixech.
Vyzkoušejte CARTE D’OR
čoko-oříšek nebo CARTE
D’OR borůvka.
albert.cz
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NOVINKY

NIŽ NOVÁ
ŠÍ C
ENA

V květnovém magazínu jsme vám představili
některé výrobky, které v Albertu nakoupíte
za dlouhodobě nižší cenu. Tentokrát vám
představujeme další ze stovek produktů, které
vám určitě nesmí doma chybět.

Dětská koupel tělo
a vlásky, J&J, 500 ml

Lovela gel na praní
sensitive, 3 l

Johnson’s Baby koupel
pro celé tělo a vlásky je
ideální pro citlivou dětskou pokožku. Obsahuje
pečlivě vybrané přísady,
proto je jemná a šetrná
od prvního koupání.

Tekutý prací prostředek
vyhovuje těm, kteří mají
citlivou pokožku nebo
trpí alergiemi na agresivní prací prostředky.
Vhodné hlavně pro malé
děti.

9990

249

2690

Chléb celozrnný
s dýní bez E, 400 g

Tento chléb neobsahuje žádná éčka,
na jeho výrobu regionální dodavatel
používá živý kvas a další suroviny.
Je označen jedlou etiketou CeresPro.

Kojenecká výživa Hamé,
230 g

Kukuřičné křupky, 80 g
Bezlepkové kukuřičné křupky
Albert Quality jsou bez
barviv a konzervantů. Jsou
zdrojem vlákniny.

2590

7 90
Dezert smetanový, 80 g

Smetanový krém Albert Quality můžete
koupit ve 2 příchutích – vanilka a kakao.
Neobsahuje dusík, je bez konzervantů,
škrobu a želatiny.

Acidofilní
mléko, 480 g
BASIC acidofilní
mléko plné probiotické kultury
vhodně ovlivňuje
střevní flóru.

1250
18
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K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

Kojenecké masozeleninové
výživy Hamánek jsou vyrobené z velmi kvalitního masa.
Neobsahují přidanou sůl,
koření ani dochucovadla.

Sbírejte body!

A získejte originální džbánek
Jupí, šablony a barvy na sklo.
ˇ o pronájem
Namalujte ho a soutežte
luxusního obytného vozu
na 10 dní.

Jak soutěžit?

Kupujte sirupy Jupí s logem Džbánkománie, sbírejte unikátní kódy a za
25 bodů získáte džbánek, šablony a barvy na sklo. Ale pozor! Tímto naše
soutěž nekončí. Fotku svého vymalovaného džbánku nám pošlete a můžete
soutěžit o hlavní výhru. Pronájem luxusního obytného vozu na 10 dní.
Soutěž trvá od 1. 5. 2015 do vyčerpání 5 000 džbánků, nejpozději do 30. 6. 2015.

Vice na www.dzbankomanie.cz

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

vzkazy od Alberta

Pojeďte s námi na farmu!

Karl

Určitě už všichni víte, že 13. červen je velkým dnem na farmách našich dodavatelů.
Druhou červnovou sobotu se otevírají dveře některých farem, odkud pocházejí potraviny
v prodejnách Albert. Podívejte se na naše stránky www.albert.cz/registrace, kde najdete
seznam farem, které se do akce zapojily, a co zajímavého se v tento den bude dít.

K

aždá farma si připravila program podle
svého zaměření – na kozí farmě se dozvíte
vše o výrobě kozího sýra, na houbařské
farmě vám zase odborníci poradí, jak se
pěstuje hlíva ústřičná. Návštěvníci se mohou
těšit na krátké prohlídky, malé občerstvení

a doprovodný program. V tomto vydání
našeho magazínu představujeme pět farem,
které v sobotu 13. června otevřou své dveře
návštěvníkům a ukážou jim, jak to na opravdových farmách chodí.

13

Berry Servis

V Břežanech moc dobře vědí,
co znamená každodenní péče
o pole a jak se vyplatí. Na konci
jsou totiž košíky plné sladkých
jahod, malin a ostružin. Budete
svědky sběru všech těchto plodů a určitě je i ochutnáte. Nebo
i koupíte, když vám nebude
stačit ochutnávka. V Polabí nabídnou i vlastní pálenku a med.

12

OD Ovoce Český ráj

V Českém ráji můžete zavítat do voňavých sadů jabloní, hrušní a také
třešní. Dozvíte se, jaké všechny odrůdy tady pěstují a co všechno ovocné
20
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stromy potřebují. A když bude sluníčko celé jaro hezky hřát, budete si
moci utrhnout na ochutnání i třešně
přímo ze stromu.

Sokolov
Cheb

Tachov

Liberec

Tepli‹e

Česká Lípa

Trutnov

Semily

Náchod

Jičín
Most
Chomutov

Mladá
Boleslav

Mëlník

Louny

Kde všude vás budou například
očekávat?

Jablonec
nad Nisou

Děčín

Ústí nad
Labem

Rychnov
nad Kněž.

Hradec Králové

Nymburk
Kladno

lovy Vary

Praha

Rakovník

Kutná Hora

Rokycany

Benešov

Tábor

Domažlice
Klatovy

Přerov
Vsetín

Blansko

Jihlava

Vyškov

Kroměříž
Zlín

Brno

Uherské
Hradiště

Třebíč
Jindřichův Hradec
Hodonín

Prachatice

České Budějovice

Znojmo

Nový Jičín

Olomouc
Prostějov

Žďár nad
Sázavou

Písek

Strakonice

Frýdek-Místek

Havlíčkův
Brod

Pelhřimov

Karviná

Ostrava

Chrudim
Svitavy

Příbram

Opava

Šumperk

Pardubice
Kolín

Beroun

Plzeň

Bruntál

Břeclav

Český Krumlov

3

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 Prasklicích

Farma Zahrádka

Ekologická kozí farma Zahrádka
hospodaří na 90 hektarech půdy
v malebné krajině u Sedlčan – v Petrovicích. Farmáři vám tady řeknou
vše o výrobě kozího sýra a ostatních
mléčných výrobků a samozřejmě
také ukážou. Bude mezi tím i dojírna
a chlívky pro kůzlátka.

4

Farma Dryák

Známí pěstitelé česneku představí
nejen svůj věhlasný produkt. Pochlubí se také ostatními plodinami, které
pěstují, a pak – což kluci a tatínkové
ocení – ukázkou zemědělské techniky, mezi kterou patří také tzv. robot,
který dokonale třídí jablka. Podíváte
se také do skladů česneku a cibule
a poznáte, jak se produkty chystají
na cestu do prodejen Albert.

14

Dvůr Hamr

V hospodářství na břehu Třeboňského
rybníka chovají krávy, prasata, koně,
kozy a krůty. Farmou vás provede otec
majitele farmy a povypráví o každodenních povinnostech na farmě. Pak
se vás ujme sám majitel, aby vám
ukázal, jak zvířata bydlí a čím se živí.
Okolí farmy vás určitě naláká na další
výlet.

albert.cz
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mami, uvař mi

ČAS JAHOD S LÁSKOU
Krásně červené, sladké a voňavé… víc není třeba
říkat. Jen cítit a společně s maminkou
nazdobit, ochutnat a mít se krásně.

22
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jahody Plněné sýrovou směsí
udělají ještě větší radost, když
se budou smát.

albert.cz
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mami, uvař mi
zapečené jahody jsou
nejlepší ještě horké,
s vanilkovou zmrzlinou.

Jahody plněné
cheesecakem
NA 24 JAHOD | PŘÍPRAVA: 30 MINUT + CHLAZENÍ

24 velkých jahod, odstopkovaných
350 g čerstvého krémového sýra, např.
philadelphia nebo lučina
1 sáček vanilkového cukru
2 lžíce krupicového cukru
70 g mletých mandlí
Z jahod vydlabejte střed a seřízněte je
tak, aby dobře stály.
Sýr vložte na 30 sekund do mikrovlnné trouby, aby změkl, a prošlehejte
ho s vanilkovým i krupicovým cukrem.
Ochucený sýr přesuňte do cukrářského
sáčku a naplňte jahody. Posypte mletými mandlemi tak, aby úplně zakryly
cheesecakeovou náplň. Naplněné jahody
narovnejte na servírovací talíř, vychlaďte
a podávejte. Jen tak pro radost jim sýrem,
čokoládou a jahodami „nakreslete“
obličeje.

Zapečené jahody
500 g jahod, rozpůlených
300 g malin
1 pomeranč
1 sáček vanilkového cukru + krupicový
cukr podle kyselosti ovoce
1 lžička kukuřičného škrobu
Na drobenku
50 g krupicového cukru
50 g hrubé mouky
50 g mletých mandlí
50 g studeného másla, na kostičky
Předehřejte troubu na 180 °C. Jahody
a maliny dejte do misky, nastrouhejte
k nim pomerančovou kůru a vymáčkněte trochu pomerančové šťávy, přisypte
vanilkový cukr a škrob. Promíchejte.
Ovoce pak lžící rozdělte do malých ohnivzdorných misek nebo jednoho většího
pekáčku.
Všechny suroviny na drobenku promněte prsty. Drobenkou posypte ovoce
a 30 minut zapékejte.
24
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Jahodový pohár
PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT + ODLEŽENÍ JAHOD

12 jahod, nakrájených
3 lžičky krupicového cukru
50 g sušenek, např. Lotus + na ozdobení
2 lžíce rozpuštěného másla
špetka mleté skořice
300 ml plnotučného jogurtu nebo
zakysané smetany
2 lžíce třtinového cukru
Jahody posypte krupicovým cukrem
a nechte aspoň půl hodiny odstát. Mezi-

tím rozmixujte sušenky – nevadí, když
některé budou rozdrobené na prach
a některé zůstanou téměř v celku. Směs
pokapejte máslem a posypte skořicí
a znovu několika pulzy mixujte. Jogurt
či smetanu promíchejte s třtinovým
cukrem.
Do pohárů střídavě vrstvěte jahody,
drobenku a oslazený jogurt. Zakončete
jogurtovou vrstvou a ozdobte ji trochou
rozdrcených sušenek.

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ,
NÁDOBÍ A OBLEČENÍ ZAPŮJČILY FIRMY: BUTLERS, LA LAGARTIJA, ZARA

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | PEČENÍ: 30 MINUT

Po pohárech se
na dětské party prostě
jen zapráší.

albert.cz
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NAKUPTE PEDIGREE za více než 200 Kč,
ZÍSKEJTE DÁREK

NAKUPTE WHISKAS
NEBO SHEBA
za více než 100 Kč,
ZÍSKEJTE DÁREK

10× jinak

Sýr cottage
Má nenápadnou chuť a nápadnou strukturu. Chutná samotný,
ale coby ingredience dokáže výrazně podpořit chuť spousty jídel.

1 Slané sušenky

250 g hladké mouky
½ lžičky hrubé soli
1 lžička kypřicího prášku
do pečiva
70 g studeného másla,
nakrájeného na kostičky
+ na vymazání
450 g sýra cottage
Předehřejte troubu na 220 °C.
V míse promíchejte mouku,
sůl a prášek do pečiva. Přidejte máslo a zpracujte ve směs
připomínající hrubou drobenku.
Přidejte sýr a umíchejte těsto.
Lžící tvořte hromádky a sázejte
je na vymazaný plech. Pečte
zhruba 12–15 minut dozlatova.

U N ÁS V ALB E RT U

Jemný hrudkový
sýr najdete v prodejnách
Albert v několika příchutích.

albert.cz
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10× jinak
350 ml mléka
225 g sýra cottage
70 g cukru
2 lžíce kakaa
1 lžička jemné instantní kávy
Všechny suroviny rozmixujte dohladka. Naplňte do připravených formiček
na nanuky – podle velikosti směs vystačí
na 6–8 nanuků – a dejte alespoň na 3 hodiny do mrazáku.

3 Snídaně s mangem
a bazalkou
10 g másla
½ zralého manga, oloupaného
a nakrájeného podélně na plátky
3 velké bazalkové lístky
hrst semínek z granátového jablka
225 g sýra cottage
Na středním plameni rozpusťte máslo
a zlehka na něm opečte po obou stranách
plátky manga spolu s bazalkovými lístky.
Na chvilku přidejte granátová semínka.
Sýr dejte na talířek, navrch přidejte mango s bazalkou a granátovými semínky.

4 Rychlé guacamole

1 zralé avokádo
110 g sýra cottage
2 lžíce citronové nebo limetové šťávy
1 lžíce nasekaného pórku
kousek nasekané červené chilli
papričky
2 stroužky prolisovaného česneku
sůl a pepř
Všechny suroviny dejte do mixéru
a rozmixujte dohladka. Podávejte jako
dip k nachos nebo k nakrájené čerstvé
zelenině.

28
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5 Plněná vejce

6 vajec, uvařených natvrdo
40 g sýra cottage
30 g majonézy
hrst nasekané pažitky nebo zelené
části pórku
1 menší kyselá okurka, nakrájená
1 lžíce plnotučné nebo dijonské horčice
sůl a pepř
mletá paprika a řeřicha na posypání
Vejce podélně rozpulte a vyndejte
žloutky. Čtyři žloutky dejte do mixéru,
zbylé 2 nebudete potřebovat. Přidejte sýr,
majonézu, pažitku nebo pórek, okurku,
hořčici, sůl a pepř a mixujte dohladka.
Směsí naplňte půlky bílků a ozdobte je
mletou paprikou a řeřichou.

6 Banánovo-borůvkové
smoothie
225 g sýra cottage
250 ml mléka
200 g mražených borůvek
1 střední banán, nakrájený na kousky
2 lžíce medu
Všechny suroviny dejte do mixéru
a mixujte 30–45 vteřin dohladka. Pokud
nechcete smoothie příliš husté, přidejte
ještě trochu mléka.

7 Libanonský chléb jako pizza
4 libanonské chleby
4–8 lžic pesta
400 g sýra cottage
2 velká rajčata, nakrájená
hrst nasekané čerstvé bazalky
sůl a pepř

Chleby opečte v toustovači nebo
v mikrovlnné troubě s grilem, případně
nahřejte v troubě. Teplé chleby pomažte
nejprve pestem, přidejte vrstvu sýru
a posypte nakrájenými rajčaty a bazalkou. Osolte a opepřete. Chleby rozkrojte
na čtvrtiny a podávejte.

8 Mandlový srnčí hřbet

110 g hladké mouky
110 g mletých mandlí
1 sáček kypřicího prášku do pečiva
4 vejce, oddělené žloutky a bílky
145 g cukru, jemného krystalu
100 g sýra cottage
máslo a hrubá mouka do formy
Předehřejte troubu na 200 °C. V míse smíchejte mouku s mandlemi, práškem do pečiva. V jiné míse šlehejte bílky dotuha,
postupně přidávejte cukr. Pak vmíchejte
žloutky, směs mouky a sýr. Dobře smíchejte, dejte do vymazané a vysypané formy
na srnčí hřbet. Pečte 30–40 minut.

9 Dip s čerstvými bylinkami

250 g sýra cottage
125 g zakysané smetany
4 lžíce směsi čerstvých bylinek, jemně
nasekaných (např. pažitka, petrželka,
oregano, bazalka, řeřicha…)
1 lžička citronové šťávy
sůl a pepř
Smíchejte všechny ingredience a před podáváním vychlaďte. Dip se hodí ke grilovanému masu nebo k pečeným bramborám.

10 Ryba se strouhankovou
krustičkou
225 g sýra cottage
hrst pažitky, nasekané
½ lžíce sušeného oregana
sůl, bílý pepř
6 filetů z bílé ryby (tilápie, treska,
halibut)
olivový olej
30 g strouhanky z čerstvého toustového
chleba
Troubu předehřejte na 180 °C. Sýr smíchejte s bylinkami (pokud použijete cottage
s pažitkou, nemusíte přidávat čerstvou)
a podle chuti osolte a opepřete. Rybí filety
rozložte na plech pokapaný olejem a rovnoměrně na ně rozdělte sýrovou směs.
Posypte čerstvou strouhankou, přimáčkněte vidličkou a jemně zastříkněte olejem.
Pečte zhruba 15 minut dozlatova.

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

2 Kakaové nanuky
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sezona

LILEK
Nebo taky baklažán? Tyhle libozvučné názvy
označují zeleninu příbuznou třeba rajskému
jablíčku. Lilek je nejen krásný, ale hlavně
výborně chutná a skrývá spoustu cenného
v podobě vitaminů a vzácných živin.
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Lilková minipizza je nejlepší
horká, když je sýr tekutý a s lilkem
se rozplyne na jazyku. Můžete
přidat koření a další bylinky.

sezona
Zapečený lilek
PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | PEČENÍ: 45 MINUT

2 středně velké žíhané lilky,
nakrájené na tenké plátky
sůl
olivový olej
1 cibule, nakrájená nadrobno
2 větší stroužky česneku
¼ lžičky sušeného chilli
špetka skořice
400g plechovka krájených rajčat
2 lžíce hladkolisté petrželky,
nasekané nadrobno
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Troubu předehřejte na 180 °C. Lilky
nakrájené na plátky osolte, nechte chvíli
vypotit, pak je osušte papírovou utěrkou.
Těžkou litinovou pánev, kterou můžete dát do trouby, tence potřete olejem
a postupně na ní osmahněte na středním ohni plátky lilků z obou stran
dozlatohněda, každou stranu přibližně
2 minuty. Pokud je třeba, přidejte olej.
Lilky zatím vyndejte na talíř. V pánvi
osmahněte cibuli dosklovita, asi 5 minut,
pak přidejte česnek, chilli, sůl, skořici
a opékejte asi 1 minutu. Přilijte rajčata
a vše vařte asi 5 minut do zhoustnutí.

Sundejte z plotny a vmíchejte polovinu
petrželky. Z pánve přelijte do misky
asi ¾ omáčky. Do pánve se zbytkem
omáčky naskládejte rovnoměrně vrstvu
lilků, lžící rovnoměrně na lilky rozetřete část omáčky a pokračujte ve vrstvení
podobně jako u lasagní.
Pánev zakryjte alobalem a dejte
do trouby péct na 45 minut, až je lilek
hodně měkký a omáčka zhoustne. Potom pánev vyndejte z trouby a nechte
10 minut stát. Nakonec jídlo posypte
zbylou hladkolistou petrželkou. Podávejte s bílým pečivem.

Lilkový salát uspokojí všechny vaše sny
o svěžím jídle. Med a citron, česnek a sýr, rukola
a baby špenát… Chybí něco? Pak to přidejte!

Lilkové masové kuličky s polentou
voní a chutnají zvláštně - můžou
za to fenyklová semínka.

Lilkové sendviče s prosciuttem, pestem a dvěma
sýry ohromí všechny ty, které jste pozvali
na svůj piknik.
albert.cz
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sezona

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | PEČENÍ: 25 MINUT

2 velké fialové lilky, nakrájené na 2cm
kolečka
sůl, nejlépe himálajská
500g sklenice rajčatové omáčky
na těstoviny
20 plátků sýra gouda 48%
hrst listů baby špenátu
150 g cherry rajčátek, rozkrojených
na půlky
Rozehřejte troubu na 220 °C. Na dva
plechy naskládejte kolečka lilku, osolte
je a dejte je péct na 15–20 minut. Pak
oba plechy vyndejte a přepněte troubu
na gril. Na každé kolečko lilku dejte 1 lžíci rajčatové omáčky, plátek sýra, trochu
špenátových listů a rajčátka. Grilujete
3–5 minut. Podávejte horké.

Lilkový salát
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | PEČENÍ: 20 MINUT

500 g kulatých lilků, rozdělených
na klínky
4 stroužky česneku, neoloupané
1 lžička mletého chilli
sůl a čerstvě mletý pepř
4 snítky rozmarýnu
2 lžíce olivového oleje
Na dresink
3 lžíce olivového oleje
½ lžičky medu
2 lžíce citronové šťávy
vyloupané stroužky upečeného česneku
K podávání
zelené salátové lístky – rukola, polníček
hrst lístků bazalky (nemusí být)
výhonky a klíčky (nemusí být)
100 g sýra feta
Rozehřejte troubu na 220 °C. Na plech
vyložený pečicím papírem naskládejte
lilky, přidejte česnek, posypte chilli,
osolte a opepřete. Navrch položte snítky
rozmarýnu a vše pokapejte olejem. Plech
vložte do trouby a pečte 20 minut.
Zatím si připravte dresink. Smíchejte
ve skleničce olej, med, citronovou šťávu,
34
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případně přidejte rozmačkané a vyloupané upečené stroužky česneku.
Na talíře rozprostřete salátové lístky
a bazalku, na ně pečené lilky, rozdrobte
sýr a nakonec zalijte dresinkem.

Lilkové sendviče
NA 10 SENDVIČŮ | PŘÍPRAVA: 25 MINUT | PEČENÍ: 10 MINUT

Na pesto
40 g bazalkových lístků
30 g parmazánu, nastrouhaného
najemno
45 g piniových oříšků nebo jiných
ořechů či semínek
3 stroužky česneku
½ lžičky soli
55 ml olivového oleje
Na náplň
1 červená kapie
1 lilek žíhaný, nakrájený podélně
na ½cm plátky
olivový olej na potření
sůl a mletý pepř
1 velká ciabatta
110 g měkkého kozího sýra
200 g mozzarelly, na silnější plátky
150 g prosciutta
Rozehřejte gril na 230 °C.
Začněte pestem. Do mixéru vhoďte
bazalku, parmazán, oříšky, česnek, sůl
a nakonec pomalu přidávejte za chodu
mixéru olej. Mixujte na kašičku.
Kapii dejte na plech a pod grilem
v troubě ji opékejte, až začne skoro černat. Ještě horkou ji zabalte do plastového
sáčku a nechte 15 minut odležet. Pak ji
oloupejte a nakrájejte na proužky.
Plátky lilku potřete olejem, osolte
a opepřete je. Na plechu, kde jste pekli
kapii, je grilujte 4 minuty z každé strany.
Rozkrojte ciabattu podélně na dva
kusy. Jeden namažte pestem, druhý
kozím sýrem. Na něj položte plátky
mozzarelly a prosciutta, proužky papriky
a lilek. Oba díly ciabatty k sobě pevně
přitiskněte, zabalte do potravinářské
fólie a dejte do lednice. Je dobré je zatížit
a nechat v lednici 2 hodiny nebo i přes
noc. Nakonec je rozbalte, okrojte konce

a nakrájejte úhledně na stejně malé sendviče. Jsou skvělé na piknik.

Lilkové kuličky s polentou
podle Jamieho
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | OPÉKÁNÍ: 25 MINUT

1 velký bílý lilek
sůl a pepř
2 hrsti hladkolisté petrželky
400 g mletého hovězího masa
1 lžíce fenyklových semínek
olivový olej
1 stroužek česneku, prolisovaný
2 lžíce sladké chilli omáčky
2 lžíce balzamikového octa
400g plechovka krájených rajčat
200 g polenty
1 lžíce másla
30 g parmazánu, nastrouhaného
najemno
Lilek nakrájejte na kostičky, osolte je
a nechte 15 minut vypotit. Mezitím
nakrájejte petrželku – část přidejte
do mísy s mletým masem. Osolte, opepřete a maso rukou promíchejte. Vytvarujte asi 20 kuliček Na talířek nasypte fenyklová semínka a obalte v nich masové
kuličky. Dejte je na chvíli do lednice, aby
se trochu zpevnily.
Lilek vymačkejte, abyste ho zbavili
vody, a postupně v hlubší pánvi osmahněte na oleji, trvá to asi 10 minut,
Do oleje pak přidejte česnek, vmíchejte
chilli omáčku a balzamikový ocet, rajčata
a trochu vody. Osolte, opepřete a na mírném ohni vařte omáčku asi 10 minut
do zhoustnutí.
Mezitím v další pánvi osmahněte
dozlatohněda masové kuličky. Polentu
uvařte podle návodu na obalu a přidejte
do ní máslo a část parmazánu. Dobře
zamíchejte.
Opečené masové kuličky smíchejte
s omáčkou. Na talíře servírujte nejdříve polentu, na ni masové kuličky
s omáčkou. Nakonec posypte petrželkou
a zbylým parmazánem.

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

Lilková pizza

Lilek v mnoha podobách
Přijel k nám velkou okružní jízdou: z Indie přes
Balkán a hned se usadil. Brzy jsme se zamilovali
do jeho chuti a prospěšnosti našemu zdraví. Ani
nás nenapadlo se zabývat sporem botaniků,
zda jde o ovoce, nebo zeleninu. Radši jsme do něj
zakrojili a počkali, až uroní první kapku rosy.

Lilek žíhaný
Je kombinací bílého
a purpurového lilku, je
především krásný a ovšem
také jako ostatní plný
minerálních solí, vápníku,
draslíku a vitaminů.

Lilek purpura
Liší se jen tvarově. Neliší se
ve velké vzácnosti lilků ostatních
– neobsahuje žádný cholesterol,
naopak ho umí z krve vyhnat.
Podporuje činnost jater, proto se
o lilku říká, že „čistí krev“. Bude se
hodit lidem, kteří mají problémovou
pleť, například ekzémy.

Lilek bílý

Lilek fialový
Nejrozšířenější verze, kterou vyšlechtili
v Itálii. Nejčastěji se objevuje ve středomořské
kuchyni, má pevnou dužinu a nejvýraznější
chuť. To proto se hodí hlavně na grilování.

Méně častý, o to
jemnější s krémovou
strukturou. Většinou
mívá stejný tvar jako
purpurový, ale právě
pro svou barvu se
používá do jídel, kam
víc „sedí“. Stejně jako
všechny druhy lilků
oplývá bohatstvím
provitaminu A.
albert.cz
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maso měsíce
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.

Kuřecí prsa
trochu jinak
Prsa z kuřat jsou jistota. Rychle vařená, smažená,
grilovaná a dobrá. Zkuste je tentokrát trochu
jinak, než máte doma zavedené. Pobaví vás to
a bude vám chutnat. To je také jistota.

U N ÁS V A L BERTU

Dnes vám uvaříme z řady
U řeznického mistra – kuřecí prsa
36
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Kuřecí prsa s pistáciovým pestem a špagetami
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | PEČENÍ: 30 MINUT

4 kuřecí prsa
1 lžička soli
1 lžička pepře
2 lžíce olivového oleje
Na špagety
450 g špaget
2 lžíce olivového oleje
¼ lžičky chilli, drceného
25 g sýra pecorino romano,
najemno nastrouhaného
Na pesto
125 g pistácií, vyloupaných
10 velkých lístků bazalky
1 lžíce hladkolisté petrželky

1 stroužek česneku
25 g sýra pecorino romano,
nastrouhaného
2–3 lžíce olivového oleje
¼ lžičky soli
Předehřejte troubu na 210 °C.
Kuřecí prsa osolte a opepřete z obou
stran. V pánvi rozpalte 2 lžíce olivového
oleje a opečte na něm z obou stran prsa
dozlatova. Trvá to asi 5 minut.
Připravte si pesto. Do mixéru vhoďte
pistácie, bazalku, petrželku, česnek a sýr.
Mixujte, dokud nejsou pistácie nasekané

nahrubo, přilijte olej, osolte a rychle
ještě promixujte.
Kuřecí prsa dejte do pekáčku vyloženého pečicím papírem. Na maso
rozdělte a rozetřete asi polovinu pesta
a pečte 15 minut.
Mezitím uvařte špagety podle návodu na obalu. Uvařené dejte do mísy
a promíchejte se 2 lžícemi olivového
oleje, chilli papričkou a lžičkou pesta.
Maso vyndejte z trouby, potřete
zbylým pestem a servírujte s jemně
ochucenými špagetami, které nakonec posypte sýrem.

Nepatrně ostré špagety
a k nim maso plné chuti
bylinek a koření. Neodoláte!

albert.cz

37

maso měsíce

Jeden velký hrnce, nádherně
kombinované koření, čerstvá zelenina
a samozřejmě maso. Najíte se i vůně,
která vás při vaření obklopí.
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Cajunské
kuře s rýží
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 25 MINUT | PEČENÍ: 20 MINUT

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ,
NÁDOBÍ ZAPŮJČILY FIRMY: POTTEN & PANNEN - STANĚK, DOMOV A STYL

½ lžíce mleté papriky
½ lžíce sušeného tymiánu
5 stroužků česneku, na plátky
½ lžíce kajenského pepře
½ lžičky soli
500 g kuřecích prsou, bez kůže,
nakrájených na kousky
3 plátky slaniny
2 lžíce řepkového oleje
1 střední cibule, nakrájená nadrobno
1 střední červená paprika, nakrájená
na kousky
1 řapík celeru, nakrájený na kousky
2 lžíce rajčatového protlaku
400 g dlouhozrnné rýže
150 g mraženého hrášku
1 litr kuřecího vývaru
hladkolistá petrželka na ozdobu
Smíchejte papriku, tymián, česnek, kajenský pepř a sůl. Směs rozdělte na poloviny,
jednou posypte kostky masa a promíchejte.
V litinovém hrnci opékejte 5 minut
na středním ohni slaninu dokřupava.
Vyndejte ji děrovanou sběračkou na papírové utěrky. Ve stejném hrnci rozpalte olej
a opékejte na něm kořeněné maso 3 minuty,
aby se uzavřelo. Pak maso vyndejte stranou.
Do hrnce vhoďte cibuli, nechte zesklovatět,
přidejte papriku, řapíkatý celer a zbývající
směs koření. Za stálého míchání opékejte
5 minut. Přidejte rajský protlak a minutu
za stálého míchání opékejte. Přidejte maso,
rýži, hrášek a vše zalijte vývarem, který trochu osolte. Přiveďte k varu, snižte teplotu,
aby směs jen tak probublávala. Pod poklicí
vařte 27 minut nebo tak dlouho, až rýže
i maso změknou. Rozdělte na talíře a hotové jídlo ozdobte petrželkou a slaninou.

RA DY A T RIKY

1

Kuřecí prsa před opékáním
není třeba příliš omývat
ve vodě. Stačí je zbavit případných
blan a otřít namočenou čistou
utěrkou. Zůstane jim tak chuť.

2

Do masa při smažení, opékání
nebo dušení nevpichujte vidličku, aby z něj neunikla žádná šťáva.
Lepší je maso obracet nebo míchat
dřevěnou lopatkou.

3

Jemně smažené maso, které
bude čekat na další úpravu,
vyndávejte děrovanou sběračkou
a odkládejte ho na papírové utěrky,
aby jídlo nebylo příliš tučné.

albert.cz
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maso měsíce

Tomuto jídlu se říká taky biákové
proužky. Ale jíst je a dívat se na film
nelze: Nebudete vědět, o čem je film.

Kuřecí prsty v popcornu s dipem
PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | VAŘENÍ: 15 MINUT + CHLAZENÍ

25 g slaného popcornu
85 g strouhanky
1 lžička mleté uzené papriky
½ lžičky chilli
1 vejce
sůl
50 g hladké mouky
špetka pepře
2 kusy kuřecích prsou, bez kůže,
nakrájené na dlouhé proužky
olej na smažení
40
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Na dip
200 ml zakysané smetany
šťáva z ½ limety
hrst čerstvého koriandru a máty,
nasekaných
Do mixéru vsypte popcorn a strouhanku
(může být i z čerstvých housek), papriku a chilli a rozmixujte na hladkou hmotu. Do mělké mísy či talíře rozšlehejte
vejce a osolte, do dalšího talíře vsypte

mouku a vmíchejte pepř. Kuřecí prsty nejdřív
jemně osolte a každý obalte v mouce. Přendejte do vejce a nakonec protáhněte strouhankou s popcornem, přitiskněte k masu.
Obalené prsty nechte chvíli odpočívat.
Připravte si dip. Do smetany vmíchejte limetovou šťávu, jemně osolte a přidejte bylinky.
V pánvi rozpalte vyšší vrstvu oleje a opékejte v něm prsty vždy 2–3 minuty z každé
strany. Hotové nechte okapat na papírových
utěrkách. Podávejte teplé s dipem.

Děkujeme následujícím obchodním partnerům za podporu v kampani
v prodejnách Albert.

ZA KOUPI
TOHOTO VÝROBKU

1 BOD NAVÍC
JAK HO ZÍSKAT, ZJISTÍTE V AKTUÁLNÍM LETÁKU

Více na www.albert.cz
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NEJVYŠŠÍ KVALITA

ŠPEKÁČKY
S HOVÉZÍM MASEM

NEJVYŠŠÍ KVALITA

GRILOVACÍ PÁREK
S OMÁČKOU BARBECUE

KLOBÁSA GRILOVACÍ
PAPRIKOVÁ

TYČINKY GRILOVACÍ
CHALUPÁŘSKÉ

MINIBERNER
SE SLANINOU

vzkazy od Alberta

KVALITNÍ NOŽE,
AŤ UŽ KRÁJÍTE
COKOLIV

10

LET ZÁRUKA
NA NOŽE

EXKLUZIVNĚ V ALBERTU.

Nasbírejte 30 bodů a jeden ze dvou nožů máte
ZDARMA anebo dalších pět pořídíte za skvělou cenu!

200 Kč NÁKUPU = 1 BOD

Kuchařský nůž 192 mm

Sekáček na maso 174 mm

Nůž na chléb 200 mm

+ 30
bodů
Maloobchodní cena 1 399,–

+ 30
bodů
Maloobchodní cena 1 499,–

+ 30
bodů
Maloobchodní cena 1 399,–

99,–

149,–

Sada 2 steakových nožů

Velký nůž Santoku 175 mm

+ 30
bodů
Maloobchodní cena 1 499,–

+ 30
bodů
Maloobchodní cena 1 399,–

149,–

99,–

99,–

Malý nůž Santoku 130 mm
Maloobchodní cena 999,–
+ 30
bodů

zdarma

DOPLŇKY K NOŽŮM

Doplňky značky Sambonet pořídíte za speciální
zvýhodněnou cenu bez nutnosti sbírání bodů.

Univerzální nůž 116 mm
Maloobchodní cena 999,–
+ 30
bodů

zdarma
Ocílka na nože 203 mm

Kuchyňské nůžky

Univerzální blok na nože

bez
bodů
Maloobchodní cena 999,–

bez
bodů
Maloobchodní cena 999,–

bez
bodů
Maloobchodní cena 1 399,–

149,–

149,–

399,–

Akce platí v prodejnách Albert od 13. 5. do 4. 8. 2015 nebo
do vyčerpání zásob v jednotlivých prodejnách.
Pro získání bodů platí cena po odečtení veškerých slev
a kuponů za vrácené obaly. Podrobnosti na www.albert.cz
nebo na informacích prodejen.
albert.cz
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spolu u stolu

Je to pracné, ale zábavné. Dlouhá příprava
naladí chuť k jídlu všem, kteří vaří,
pomáhají nebo jen tak netrpělivě čekají, až
bude na stole, kdy se zastaví čas.

44
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Krásná italská klasika - špagety
puttanesca - se drží národní
trikolory: zelená, bílá, červená.

albert.cz
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spolu u stolu
Špagety puttanesca
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | VAŘENÍ: 15 MINUT

sůl a pepř
těsto podle základního receptu vpravo
olivový olej
4 stroužky česneku, nasekané najemno
3 filátka z ančoviček, nakrájená
nadrobno
2 čerstvé chilli papričky se semínky,
nakrájené na proužky
hrst černých oliv, nasekaných
2 hrsti cherry rajčátek, rozpůlených
hrst čerstvých bazalkových lístků
hoblinky parmazánu k podávání
Dejte vařit osolenou vodu na těstoviny.
Těsto podle základního receptu vyválejte a nakrájejte z něj špagety podle níže
uvedeného postupu. Do pánve nalijte

větší množství olivového oleje,
přidejte česnek, ančovičky a chilli
papričky. Přidejte olivy a opékejte
zhruba 2 minuty, dokud nezačne
mít česnek zlatavou barvu a ančovičky se nerozpadnou. Přidejte
cherry rajčátka, přilijte trochu vařící vody, kterou máte připravenou
na těstoviny, a přiklopte. Duste
3–4 minuty, až rajčátka změknou.
Těstoviny vhoďte do hrnce s vařící
vodou a vařte zhruba 2 minuty.
Slijte je, ale nechte si stranou
asi 200 ml vody, v níž se vařily.
Do omáčky přidejte bazalkové
lístečky a těstoviny spolu s vodou,
kterou jste si nechali stranou (těstoviny se nebudou lepit), a zlehka
promíchejte. Osolte, opepřete
a podávejte s parmazánem.

Jak vyrobit ručně i bez strojku…
Špagety:
Rozválený plát těsta srolujte po délce
do závinu. Sekáčkem nebo velkým
nožem krájejte asi 2 mm široké proužky.
Tagliatelle:
Postupujte stejně jako u špaget, jen
krájejte asi 6 mm široké proužky.
Lasagne:
Rozválený plát těsta nakrájejte
na obdélníky podle velikosti
svého pekáčku.
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Ravioly:
Rozválené těsto nakrájejte
na čtvercové díly, doprostřed
dejte náplň, okraje čtverce potřete
rozšlehaným vajíčkem nebo vodou, přiklopte druhým čtvercem
a přimáčkněte k sobě po okrajích.
Jde to i na větším plátu, který posázíte náplní, přiklopíte druhým
plátem a rozkrájíte rádýlkem.

Základní recept na těsto
PRO 6 OSOB | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | ODLEŽENÍ: 30 MINUT

600 g kvalitní hladké mouky
6 vajec
Mouku prosejte do velké mísy nebo
na pracovní plochu. Uprostřed udělejte
důlek, vyklepněte do něj všechna vejce
a vidličkou je prošlehejte. Na vejce nahrňte trochu mouky, promíchejte, postup
opakujte. Těsto zpracovávejte dohladka
a pokračujte v hnětení aspoň 8 minut. Zabalte ho do potravinářské fólie a nechte
30 minut odpočívat.
Těsto si rozdělte na několik částí
a na moukou posypané pracovní ploše ho
rozválejte. Pomoučněným válečkem těsto
rozvalujte směrem od sebe, po několika
tazích těstem pootočte. Těsto, se kterým
právě nepracujete, nechte zabalené v potravinářské fólii, aby neoschlo. Rozválené
těsto odložte na vlhkou utěrku.

spolu u stolu
Lasagne s cuketou
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | VAŘENÍ: 70 MINUT

těsto podle základního receptu vpředu
Na rajčatovo-masovou omáčku
olivový olej
4 cukety, nakrájené podélně
na tenké plátky
8 plátků pancetty, nakrájené na malé
kousky
1 malá cibule, nakrájená najemno
3 stroužky česneku, nasekané
2 celerové řapíky, nakrájené
na kousky
1,2 kg mletého hovězího masa
80 ml mléka
3× 400g plechovka krájených rajčat
120 g rajčatového protlaku
45 ml balzamikového octa
špetka chilli vloček
8–10 velkých bazalkových lístků,
natrhaných nahrubo
hrst čerstvých lístků oregana
500 ml červeného vína
sůl a mletý pepř
Na bešamelovou omáčku
150 g másla
100 g hladké mouky
1,2 l mléka
špetka strouhaného muškátového
oříšku
175 g strouhaného parmazánu
+ 50 g na posypání
1 koule mozzarelly, nakrájená na plátky
V pánvi rozpalte olej a opečte na něm
dozlatova plátky cuket po obou stranách.
Najemno je nasekejte a dejte stranou.
Do pánve přilijte další olej a opečte
na něm pancettu, trvá to 4–5 minut. Vyndejte ji na papírovou utěrku.
Opět přidejte trochu oleje, vsypte cibuli opékejte 4 minuty a na další minutu
přidejte česnek, pak celer, který opékejte
dokud nezměkne. Přidejte hovězí maso,
mléko a nechte ho 10–12 minut na středním ohni zezlátnout. Teprve pak přidejte
konzervovaná rajčata, rajčatovou pastu,
balzamiko, chilli, pancettu a bylinky a vše
zalijte červeným vínem. Promíchejte,
osolte, opepřete a nechte pozvolna vařit
na mírném ohni asi hodinu. Příležitostně
zamíchejte.
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Připravte si bešamelovou omáčku.
Na mírném ohni rozpusťte máslo, zasypte
ho moukou, důkladně promíchejte vařečkou a nechte asi 2–3 minuty zasmahnout. Zalijte 100 ml mléka a důkladně
míchejte do hladké kaše. Pak postupně
přilévejte ohřáté zbývající mléko a vždy
vymíchejte dohladka. Přidejte muškátový
oříšek a parmazán a dobře promíchejte.
Stáhněte z ohně a přiklopte.
Troubu předehřejte na 180 °C. Těsto
podle základního receptu vyválejte
a nakrájejte jej na obdélníky velikosti
vašeho pekáčku.
V hrnci přiveďte k varu osolenou vodu
s trochou olivového oleje a k ruce si
připravte ještě jeden hrnec se studenou
vodou. Postupně uvařte pláty těsta (trvá
to zhruba 3–4 minuty) a pak je ihned
ponořte do druhého hrnce se studenou
vodou. Odložte je odpočívat na papírové
utěrky.
Pusťte se do skládání lasagní. Dno
pekáčku pokryjte masovou omáčkou,
přidejte trochu nasekaných cuket a přelijte bešamelem, který opatrně rozetřete.
Zakryjte pláty lasagní a opakujte postup,
poslední vrstvou by měl být plát těsta,
na který rozetřete zbytek bešamelu,
povrch poklaďte plátky mozzarelly
a posypte zbývajícím parmazánem. Pečte
30–35 minut, dokud povrch lasagní nezezlátne. Ihned podávejte, třeba doplněné
zeleným salátem.

Houbové ravioly
s česnekovou omáčkou
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 25 MINUT | VAŘENÍ: 30 MINUT

těsto podle základního receptu vpředu
strouhaný parmazán a nasekaná
hladkolistá petrželka k podávání
Na náplň
olej
½ cibule, nasekaná najemno
2 stroužky česneku, nakrájené na plátky
4 velké žampiony, nakrájené nadrobno
hrst sušených hub, namočených
a nakrájených na kousky
hladkolistá petrželka, nasekaná
125 g ricotty

1 lžíce strouhanky z čerstvého chleba
sůl a pepř
Na omáčku
olej
½ cibule, nasekaná najemno
1 stroužek česneku, nakrájený
na plátky
200 ml drůbežího vývaru
100 ml smetany na vaření
citronová kůra a pár kapek citronové
šťávy
sůl a pepř
Začněte houbovou náplní. Rozpalte trochu oleje v pánvi a nechte zesklovatět
cibuli. Přidejte česnek. Po dalších zhruba 20 vteřinách cibulku a česnek z pánve vyndejte, přilijte trochu oleje, přidejte
žampiony a vymačkané sušené houby
a opékejte, dokud nejsou měkké. Vraťte
do pánve cibulku a česnek a duste ještě
2 minuty. Sundejte z ohně a vmíchejte
nasekanou petrželku, ricottu a tolik
strouhanky, aby náplň zhoustla. Osolte
a opepřete. Nechte vychladnout.
Na připravený vyválený pruh těsta
podle základního receptu a postupu
uvedeného vpředu naneste lžičkou
náplň se zhruba šesticentimetrovými
rozestupy. Okraje těsta potřete vodou.
Vezměte druhý pruh těsta a přitiskněte ho na první, okolo hrudek s náplní
dobře přitiskněte. Jednotlivé ravioly
oddělte nožem nebo rádýlkem a odložte
na plech vysypaný moukou.
Připravte si omáčku. V rendlíku
rozpalte olej, vhoďte cibulku a česnek
a chvíli opékejte. Přidejte vývar a nechte
ho zredukovat na zhruba třetinový
objem. Přilijte smetanu, promíchejte
a povařte do zhoustnutí. Přidejte citronovou kůru, pár kapek citronové šťávy
a dochuťte solí a pepřem.
Uvařte ravioly. Pokud je to potřeba,
přihřejte smetanovou omáčku, nalijte jí
trochu na talíř, přidejte ravioly a posypte parmazánem a petrželkou.

Držte se receptu a zažijete italské
políbení. Anebo se držte vlastní chuti
a změňte zeleninu podle své libosti.
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Bohatá večeře nebo oběd nebo
pohoštění pro přátele… všichni budou
chtít přidat! Klasických tagliatelle
s boloňským ragú se nedá přejíst.
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Tagliatelle
s boloňským ragú
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | VAŘENÍ: 100 MINUT

55 g másla
55 g prosciutta nebo pancetty,
nakrájené
1 velká mrkev, nakrájená
na kostky
1 celerový řapík, nakrájený
1 cibule, nakrájená najemno
100 g mletého libového telecího
nebo hovězího masa
100 g mletého libového
vepřového masa
100 ml suchého červeného vína
hovězí nebo kuřecí vývar
podle potřeby
3 lžíce rajčatového protlaku
sůl a pepř
450 g čerstvých tagliatelle podle
základního receptu a postupu
vpředu
60 g strouhaného parmazánu
Ve větší pánvi rozpusťte máslo, přidejte prosciutto či pancettu, mrkev,
celer a cibuli a zhruba 10 minut
zvolna opékejte. Přidejte oba
druhy mletého masa a vařečkou ho
rozdrobte na co nejmenší kousky.
Opékejte asi 15 minut, dokud
maso nezhnědne, přilijte víno
a chvilku povařte, aby se odpařil
alkohol. Vmíchejte několik lžic
vývaru, přidejte rajčatovou pastu
a promíchejte. Přidejte ještě pár
lžic vývaru, aby směs měla omáčkovou konzistenci. Nechte zvolna
vařit hodinu a půl, podle potřeby
přilévejte vývar, aby směs nezůstala suchá. Ke konci přilijte ještě
trochu vývaru, aby byla omáčka
hladká, osolte a opepřete.
Tagliatelle vařte v osolené
vodě zhruba 2 minuty, sceďte
je a smíchejte s připraveným
ragú. Ihned podávejte, posypané
parmazánem.

Můžete počkat na čerstvé
lesní houby… ale nevydržíte.
Ravioly plněné houbovou směsí
s česnekovou omáčkou budete
chtít ochutnat hned teď!
albert.cz
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Malinové taštičky
40 TAŠTIČEK | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | VAŘENÍ: 15 MINUT

800 g čerstvých malin
200 g cukru
½ dávky těsta podle základního
receptu vpředu
máslo, popř. zakysaná smetana,
moučkový cukr k podávání
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V míse zasypte 460 g malin 100 g cukru,
promíchejte a nechte asi hodinu stát
v pokojové teplotě, až pustí šťávu.
Těsto vyválejte na pomoučněné
pracovní ploše, aby bylo asi ½ cm silné.
Vykrajujte kolečka o průměru 8 centimetrů. Na polovinu kolečka dejte 3 maliny,
kolečko přeložte a okraje k sobě přimáčkněte. Dejte vařit osolenou vodu. Mezitím si připravte si malinovou omáčku:

do rendlíku dejte zbylých 340 g malin,
100 g cukru a 1 lžíci vody. Přiveďte k varu
a na mírném ohni vařte asi 15 minut,
dokud se maliny nerozvaří na omáčku.
Taštičky postupně vhazujte do vroucí
vody a nechte je vařit necelých 5 minut.
Vylovte děrovanou sběračkou, pokapejte
je máslem, aby se neslepily, a ihned podávejte s malinovou omáčkou. Přidat lze
i zakysanou smetanu a moučkový cukr.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ,
NÁDOBÍ ZAPŮJČILY FIRMY: NÁBYTEK SPOMYŠL, BAZAR POTOČNÍKOVÁ

Neuvařené taštičky
můžete i zamrazit
– dejte je přes noc
do mrazáku jednotlivě
na pečicí papír
a pak je nasypte
do uzavíratelného
sáčku. Vydrží až
3 měsíce. Místo malin
jsou v sezoně výborné
vypeckované třešně.

Máte rádi těstoviny?
Zkuste naši novinku:
čerstvé těstoviny!
Nebudete litovat. Čerstvé se
totiž liší od klasických sušených v mnoha parametrech,
které jistě oceníte.
V prodejnách Albert právě
teď můžete vybírat ze šesti
druhů těstovin buď bez náplně,
nebo plněných – vždy v balení
po 250 gramech. Z těstovin
bez náplně jsou to špagety,
tagliatelle, tagliolini dvoubarevné (s příchutí špenátu)
a lasagne. Vaří se jen 4 minuty.
Těstoviny s náplní jsou také
ve dvou variantách: ravioly
s pěti druhy sýra (ricotta,
gorgonzola, grana padano,
edamer a bergader) a tortelloni se sýrem edamer a ořechy.

2. Lasagne

1. Špagety

3. Ravioly s pěti
druhy sýra

4. Tagliolini
dvoubarevné

P RO Č Č E R ST V É TĚSTOV IN Y ?
Z mnoha důvodů. Neobsahují
umělé konzervanty, dochucovadla, umělá aromata ani
potravinářské barvivo. Žádné
přísady nebyly geneticky modifikovány. Těstoviny se vyrábějí
z nejkvalitnější tvrdé pšeničné
krupice neboli semolinové mouky, umleté z tvrdozrnné pšenice,
která se používá jen do těstovin
vyšší kvality. Těstoviny se proto
nerozvaří, mají vyšší nutriční
hodnotu a nižší glykemický index. Čerstvé těstoviny obsahují
23 % vajec od slepic z volného
chovu.

1

2

5. Tortelloni se
sýrem edamer
a ořechy

6. Tagliatelle

3

4

5

6
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vína
SOAVE, 0,75 L
NOBILE DI
MONTEPULCIANO.
0,75 L

Elegantní italské
červené víno pochází z kopců nad
jezerem Trasimeno.
Vino Nobile má
rubínovou barvu,
hodí se ke grilovaným jídlům, těstovinám a k pizze.

Suché bílé víno
D.O.C. z oblasti
Veneto-Verona má
příjemnou ovocnou
vůni. Italové ho rádi
pijí jako aperitiv
nebo k předkrmům,
polévkám, bílým
masům a rybám.

CHIANTI DOCG 0,75 L

Chianti Arancio je
mezinárodně úspěšné
víno z oblasti Chianti
rozléhající se od Florencie
až k Sieně. Jedinečné
Chianti z odrůd Sangiovese a Ciliegiolo je elegantní červené víno s chutí
lesních plodů. Výborně
chutná k předkrmům
nebo k pizze.

Jak chutnají

Italská vína?
Odpověď je jasná: většinou hodně
dobře! Italové zbožňují jídlo, vydrží
u stolu hodiny a k tomu jim pomáhá
víno jejich slunné země.

BARDOLINO, 0,75 L

MONTEPULCIANO
D‘ABRUZZO, 0,75 L

Typické červené italské víno s intenzivní
vůní a kořeněnou
chutí. Chutná skvěle
k jídlům na grilu,
k těstovinám a pizze.
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Červené suché víno
z oblasti Veneto-Verona.
Provází ho rubínová
barva a čerstvá výrazná
vůně. Chuť je ovocná,
lehce navinulá. Hodí se
ke všem druhům pokrmů,
vyzrálejší víno k pečeným masům.

PINOT GRIGIO IGT, 0,75 L

Bílé suché víno oplývá
buketem po kůrce
pečeného chleba
a zeleném jablku.
Víno je krásně pitelné
a hodí se k předkrmům,
polévkám, těstovinám,
rybám a k bílému
masu.

nce:

miro
o sýru
ých ořechů
Tymián

JEMNÉ A KRÉMOVÉ

AVOKÁDO
ZRALÉ PŘÍMO KE KONZUMACI

1 Plněné avokádo
1 balení krabích tyčinek, na kousky
½ lžíce majonézy
1 lžíce čerstvého koriandru, nasekaného
2 lžičky červené cibule, nasekané najemno
1–2 lžičky nasekaných jalapeño papriček
1 lžička limetkové kůry
šťáva z ½ limety
sůl, pepř
1 avokádo, přepůlené, pecka opatrně vyjmutá

Recept
Kousky krabích tyčinek smíchejte
s majonézou, koriandrem, cibulí,
papričkami a limetkovou kůrou.
Dochuťte limetkovou šťávou, solí a
pepřem. Směsí naplňte důlky po pecce.

ZAPEČENÉ ŠPAGETY SE ŠPENÁTEM
1 balení špaget, 2 malé cibule nakrájené
najemno, 60 g másla, 4 stroužky česneku,
4 lístky šalvěje, 400 g špenátu (nejlépe
řezaného, popř. odekvátní množství
čerstvého), 180 g balkánského sýra
z Mlékárny Polná, sůl a pepř, 5 lžic smetany,
olej na vymazání formy, 6 vajec
1. Špagety uvařte podle návodu na obalu v dostatečném množství osolené
vody. Na pánvi rozehřejte máslo a opečte na něm cibulku. Přidejte nasekaný
česnek, šalvěj a špenát (čerstvý spařte horkou vodou). Krátce poduste,
přisypte sýr, opatrně osolte a opepřete a přilijte smetanu. Promíchejte
s těstovinami.
2. Předehřejte troubu na 180, horkovzdušnou na 160 stupňů. Zapékací mísu
vymažte olejem a přesypte do ní těstoviny. Navrch rozklepněte vajíčka, osolte
je a dejte asi na deset minut zapéct.

když Dita P.

Když Dita P.

... zdobí dorty pro děti
Můj dětský dort byl lentilkový. Dneska
vím, že nejobyčejnější, ale tehdy to byl
můj barevný král. Přicházel na Den dětí,
k narozeninám… A já teď hledám pro
druhé děti jejich nové krále.
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když Dita P.

Srolovaný dort aneb roláda
postavená na nohy. Děti si budou
připadat, že se právě ocitly
v Karlíkově továrně na čokoládu.
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Pusinkovou pavlovu snězte hned.
Nikomu to nebude dělat potíž. Je
křehká, neodolatelná, nadnášející.
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6–8 PORCÍ | PŘÍPRAVA: 40 MINUT | PEČENÍ: 7 MINUT

Na korpus
60 g hladké mouky
1 lžička kypřicího prášku do pečiva
2 lžíce kakaa
špetka soli
3 velká vejce, pokojové teploty
50 g cukru + trocha na posypání
pečicího papíru
Na nutellovou náplň
120 ml smetany ke šlehání
120 g nutelly
Na čokoládovo-máslový krém
100 g změklého másla
100 g čokolády, rozpuštěné a vychladlé
1 lžíce espressa nebo silné kávy,
vychladlé
1 lžíce nutelly pokojové teploty
Na ozdobu
čokoládové bonbony
ostružiny
jedlé květy
růžová sůl
Předehřeju si troubu na 225 °C a vyložím
plech pečicím papírem. V míse smíchám
mouku, prášek do pečiva, kakao a sůl
a zatím odložím stranou. Vejce a cukr
utřu do světlé nadýchané pěny, trvá
to alespoň 5 minut, do ní pak proseju
mouku a vše opatrně dohladka promíchám. Směs rozetřu rovnoměrně na plech
a peču 6–7 minut. Zatímco se těsto peče,
připravím si na pracovní plochu kus
pečicího papíru o něco větší, než bude
upečený piškot, a posypu ho zlehka
cukrem.
Z trouby vyndám upečený dvoucentimetrový plát a opatrně ho otočím vrchní
stranou na cukrem posypaný pečicí
papír. Pak opatrně stáhnu papír, na kterém se korpus pekl, a nechám ho úplně
vychladnout.
Připravím si nutellový krém. Smetanu ušlehám skoro dotuha, pak přidám
nutellu a došlehám. Nutellovou šlehačku
rozetřu po celém povrchu upečeného
piškotu. Ten pak podélně rozříznu na dva
stejně široké pruhy. Sroluju první pruh,
hned na jeho konec připojím druhý pruh
a sroluju jako roládu. Zarolované „kolo“
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– o průměru 12–15 cm, pak jednoduše
převrátím nastojato na prkénko nebo
dortový podnos, omotám ho po obvodu
potravinářskou fólií a dám do ledničky.
Připravím si máslový krém. Máslo utřu
do nadýchaného krému. Přimíchám rozpuštěnou čokoládu, kávu a nutellu a třu
dohladka. Pokud je krém příliš řídký, dám
ho na chvilku do ledničky. Krém nejprve
rozetřu stěrkou v tenké vrstvě na povrch
dortu a dám na čtvrt hodiny do lednice.
Pak potřu boky dortu. Ozdobím bonbony,
ostružinami a jedlými květy a trochou
růžové soli – to jen pro odvážné.

Pusinka s čerstvými jahodami
6–8 PORCÍ | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | PEČENÍ: 90 MINUT

4 bílky z velkých vajec
200 g cukru (stranou si nechám 1 lžíci)
1 lžička kukuřičného škrobu
1 lžička bílého vinného octa
480 ml smetany ke šlehání
1 lžíce moučkového cukru + k podávání
kůra z 1 citronu, velmi jemně
nastrouhaná
500 g čerstvých jahod
Předehřeju si troubu na 175 °C a plech
vyložím pečicím papírem. Bílky vyšlehám do pěny a postupně při šlehání
přisypávám cukr. Do tuhého a lesklého
sněhu přidám škrob a vinný ocet a dobře
prošlehám.
Směs rozdělím na plech do dvou
velkých „koláčů“ a pomocí stěrky nebo
lžíce je lehce rozetřu – nechám mezi nimi
místo, protože při pečení nabydou. Plech
dám do spodní části trouby a snížím
teplotu na 125 °C. Peču 1¼–1½ hodiny,
pak troubu vypnu a nechám v ní pavlovu
úplně vychladnout .
Smetanu ušlehám s moučkovým
cukrem a citronovou kůrou, vezmu jednu
pavlovu, položím ji na servírovací podnos
a potřu polovinou šlehačky a pokladu
částí nakrájených jahod. Navrch dám druhou pavlovu, potřu ji zbylou šlehačkou,
ozdobím jahodami a posypu moučkovým
cukrem a hned podávám.

Duhový vanilkový dort
4–6 PORCÍ | PŘÍPRAVA: 40 MINUT | PEČENÍ: 35 MINUT

hrubá mouka na vysypání a máslo
na vymazání formy
Na korpus
100 g másla, změklého
350 g cukru
250 ml mléka
½ lžičky vanilkového extraktu
260 g hladké mouky
1 lžička kypřicího prášku do pečiva
špetka soli
bílky ze 2 velkých vajec
100 g cukrového zdobení + na posypání
Na vanilkový máslový krém
4 bílky z velkých vajec
200 g cukru
250 g másla, změklého
1 lžička vanilkového extraktu
3 potravinářské barvy
Předehřeju si troubu na 175 °C. Vymažu
máslem a moukou vysypu dvě dortové
formy o průměru 15 cm.
Máslo a cukr třu do pěny, trvá to asi
5 minut. Přidám mléko a vanilkový extrakt
a třu dál dohladka. Odložím si stranou.
V misce smíchám mouku, prášek
do pečiva a sůl a vsypu do máslové směsi.
Přidám bílky a míchám dohladka. Nakonec
vmíchám cukrové zdobení. Směs rovnoměrně rozdělím do dvou forem a peču asi
30–35 minut. Nechám vychladnout.
Připravím si vanilkový máslový krém.
Do misky nad vodní lázeň dám bílky
a cukr a šlehám. Směs by měla mít zhruba
65 °C. Když je cukr rozpuštěný a směs je
horká, mám hotovo. Sundám z vodní lázně
a šlehám dál, dokud nemám bílou, hladkou
polevu. Když se miska ochladí na dotek,
začnu pomalu po kouskách přidávat máslo.
Přidám vanilkový extrakt a šlehám úplně
dohladka.
Každý korpus rozkrojím na tři pláty.
Na dortový podnos položím první plát, pomažu ho vrstvičkou krému, na něj položím
další a tak pokračuju se všemi díly. Pak
tenkou vrstvou krému pomažu celý dort.
Zbylý krém rozdělím do tří misek, obarvím
potravinářskou barvou a po zhruba třetinách jimi pomažu celý dort, začnu odspodu. Dort posypu cukrovým zdobením.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ,
NÁDOBÍ ZAPŮJČILA FIRMA: SUPERSTORE 4. PATRO OC DBK

Srolovaný čokoládový dort

Pokud se vanilkový krém srazí, dejte ho
na chvíli zpět nad vodní lázeň a znovu
vyšlehejte. Když je naopak příliš horký, dejte ho
na pár minut do ledničky a pak prošlehejte.

albert.cz
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30 gramů salátu
Kdo vstává první, než se vyjede na pole
- zeptám se ředitele Branislava Pavlíka.
„Kohout,“ řekne měkce slovensky. Řídí firmu G’s
Marketing Central Europe, kam patří i Pascual Polabí.
Tam, právě tam, začíná v květnu sklizeň salátů.
A je jich hodně. Každý den průměrně 80 tisíc kusů.
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FOTO: ARCHIV FIRMY

Hned po kohoutovi je v sezoně na nohou nejméně 100 lidí. Autobus je kolem šesté ráno sváží
z okolí rovnou na pole, kde se seskupí do jasného
šiku: 16 lidí se začne shýbat k poli s nožem v ruce.
Za nimi krokem jede pořádný sklizňový stroj Rig.
Do vystrčeného dopravníku s vaničkami lidé z pole
pokládají hlavičky salátu – už zabalené – ty míří do nitra stroje. Tam už sedí další čtyři pracovníci – ti salát
třídí podle jakosti, velikosti a nalepují etikety pro
jednotlivé zákazníky, tedy i prodejny Albert. Rovnají
je přímo do beden konkrétní objednávky. Jde to šup
na šup. Na nic se nečeká, jde o čas, jde o křehký salát,
který se musí k zákazníkovi dostat absolutně čerstvý.
Každý den tu sklidí a vyexpedují 80 tisíc kusů salátu.
Ruce v hlíně
Největší frajeři-sběrači dokážou na dobrém poli odřezat až 300 hlaviček za hodinu. Ti už jsou ale zkušení
a můžou pracovat v úkolu. Nováčci se učí sklízet
v hodinové mzdě, dokud neposbírají kromě salátů
také zkušenosti a obratnost.
Zvládl byste to jako ti nejlepší? Pan Pavlík v košili
manažera zvedne obočí: „Jasně, řezat umím, jeden,
druhý… Ne, ani náhodou to neumím.“
Oblast Polabí, kde firma Pascual hospodaří, se pro
pěstování různých druhů salátu skvěle hodí. Bývají
tu teplá jara a podzimy, kdy salát přibývá přímo před
očima. Jen horko mu nesedí: to přestane růst a počká
si na chladnější noc, kdy nabírá znovu sílu. Když je
dobře, salát roste jako o závod.

Od osiva po hlavičky
V Pascualu se o saláty starají od začátku do konce.
Pěstují ze semen sazenice, které pak na celkem
320 hektarech od poloviny března do konce srpna pomocí mechanických sazečů sázejí do záhonů. Denně
110 tisíc, za rok 16 milionů. Nepředstavitelné množství. Vyroste z nich většinou – tak ze 60 procent – ledový salát a k němu další druhy, například římský
salát, Little Gem, také řapíkatý celer a baby saláty.
Firma Pascual, která sbírala zkušenosti ve Španělsku a ve Velké Británii, přísně dbá na kvalitu svých
salátů. Proto je několikanásobně ověnčena oceněním
Klasa od ministerstva zemědělství. Inspekce sem
zajíždí nečekaně, často, a firma si nedovolí cokoliv
z předpisů nedodržovat.
Hlavičce salátu poslední týden před sklizní přibývá
za den 30 gramů. Křehkých, svěžích lístků. Je krásné
to pozorovat a pak ochutnat.

Za sezonu,
která trvá
od března
do října, vysadí v Polabí
neuvěřitelných 16 milionů sazeniček
salátu.

Sklizeň se
neobejde bez
ruční práce,
nicméně většinu té těžké
obstarávají
stroje: sázecí či sklízecí,
v nichž se
přímo na poli
saláty balí
a rozdělují do beden
zákazníka.
Mimo samotných salátů
v Pascualu
pěstují zeleninu na salátové
směsi, které
si brzy můžete koupit
pod značkou
Albert.
albert.cz
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KUPTE alespoň 1 výrobek
z řady Sedlčanský Na gril
nebo Liptov na gril,
POŠLETE SMS a VYHRAJTE

DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ
NÁBYTEK!

15x

Akce platí od 5. 6. do 5. 7. 2015.
Více informací naleznete na letáčku, www.sedlcansky.cz nebo www.nasliptov.sk.
K dostání ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

napsali jste
D O PI S MĚS ÍC E

REJST ŘÍK
Hlavní jídla

Každý měsíc se s přítelem těšíme na vaše
nové číslo časopisu Albert, ze kterého rádi
vaříme. Jelikož jsme milovníci manga,
nemohli jsme nevyzkoušet váš recept na
mango lassi, který je přímo vynikající a určitě na něj nezanevřeme. Už jen z fotografie
láká k ochutnání. A protože jsme si mango
tak zamilovali, tak jedno jsme si na památku zasadili a roste do krásy.
Věra Hanžlová, Tuhaň

V dubnovém magazínu Albert mě zaujala sladká tečka skořicové sušenky. Jela jsem s dětmi
na výlet a potřebovala jsem s sebou nějakou
mňamku pro děti. Zkusila jsem skořicové
sušenky a moc se nám osvědčily. Sušenky se
nerozlámaly ani nerozdrobily a také báječně
chutnaly. Byly pěkně křupavé a přežily bez
problému v batohu různé nárazy na turistickém
pochodu. Myslím, že z kupovaných sušenek by
již dávno byly drobky, ale naše sušenky obstály
na výbornou.
Magda Staňková, Sedletín
Moc jsem si zamilovala televizní pořád Deník
Dity P. Dita mě dostala vzpomínkami při
jídle – tohle vařila babička, když jsme tam byli
na prázdninách... Přesně takhle vzpomínám já,
i když moje babička už mi nikdy tu vánočku,
vdolky, borůvkové knedlíky… neudělá. I proto
každý měsíc hlídáme se sousedkou magazín
Albert a jedna nebo druhá pro ně jedeme.
Dřív jsem pracovala v místě, kde byl Albert, tak
to bylo jednodušší, teď jsem doma, tak vždy
vyrazíme někam do Alberta. Když se mi podaří
uzmout víc kusů, podaruji kamarádky – i jejich
dvacetileté dcery vaří podle vašeho časopisu.
Věra Hubertová

Jsem učitelkou
v mateřské škole
a pravidelnou
odběratelkou vašeho magazínu.
Před Velikonocemi jsme se
ve školce pustili
do pusinkového
zajíčka na špejli,
a bylo to veliké
překvapení pro všechny děti. Již při prvním
prolistování březnového magazínu jsem věděla,
že tohle bude naše velikonoční tvoření. A stalo
se! Po počátečních obtížích při oddělování
žloutků od bílků se dílo podařilo. Každé dítě
si odpoledne odnášelo krásně nazdobeného
zajíčka na špejli domů. Po svátcích děti oznamovaly, že zajíčka smlsaly již cestou domů ze
školky a byl vynikající! Tím naše spolupráce
nekončí, protože jako pohoštění pro maminky
k jejich svátku chceme připravit koka sušenky.
Tentokrát půjdeme všichni společně nakupovat
potřebné ingredience do vašeho supermarketu.
Marcela Benková, Havířov

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. Tentokrát ho získává Věra Hanžlová.

V příštím čísle, které vychází 1. 7. 2015, najdete:
České prázdniny – Co vařit v táboře – Chodské speciality

Cajunské kuře s rýží
39
Houbové ravioly s česnekovou
omáčkou
48
Kuřecí prsa s pistáciovým pestem
a špagetami
37
Kuřecí prsty v popcornu
s dipem
40
Lasagne s cuketou 
48
Lilková pizza 
34
Lilkové kuličky s polentou podle
Jamieho
34
Lilkové sendviče 
34
Malinové taštičky
52
Omeleta s bramborem a sýrem 15
Ryba se strouhankovou
krustičkou
28
Středomořské noky 
15
Špagety puttanesca
46
Tagliatelle s boloňským ragú 51
Zapečený lilek 
32

Polévky a saláty
Lilkový salát 
34
Polévka s červenou čočkou
a mrkví 
15
Salát s modrým sýrem, jahodami
a ořechy 
15

Dezerty a nápoje
Banánovo-borůvkové smoothie
Duhový vanilkový dort
Hrníčkový perník
Jahody plněné cheesecakem
Jahodový pohár
Kakaové nanuky
Mandlový srnčí hřbet
Pusinka s čerstvými jahodami
Srolovaný čokoládový dort
Zapečené jahody

28
60
74
24
24
28
28
60
60
24

Malá jídla a pochoutky
Caesar salát jako sendvič 
15
Dip s čerstvými bylinkami  28
Libanonský chléb jako pizza  28
Plněná vejce 
28
Rychlé guacamole 
28
Slané sušenky 
27
Snídaně s mangem
a bazalkou 
28

– vegetariánské
albert.cz
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Pro nejlepší párty!
á
drav
z
a
lá
Rych ka bez
in
svač ného
eč
zbyt dku
řá
nepo

Nerozbitné
balení

Vysoký
podíl
ovocné
štávy
10 - 37%

ideální na
párty doma
i v přírodě

www.vybirejte-srdcem.cz

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

křížovka
POMŮCKA:
ANIMA, BČ,
IŽA, ORANT

HOLOHLAVEC

1. DÍL
TAJENKY

STAROGERMÁNI

ZNAČKA
HOLMIA

INICIÁLY
BÁSNÍKA
ZÁVADY

SOUHLAS

PTAČÍ
POTRAVA

BARVIVO
NA VEJCE

DOSLOVNĚ
UVEDENÝ
CIZÍ VÝROK

LATINSKY
„A“

KORÝŠ

PESTŘE
POTIŠTĚNÁ
LÁTKA

INICIÁLY
KONVALINKOVÉ

POUČKA

ÚSILÍ

3. DÍL
TAJENKY

EVROPAN

NÁZEV ZN.
POLOMĚRU

OSÍDLOVATI

POBÍDKA
ANGL. „ČI“

VES U KOMÁRNA

Tajenku zašlete do 17. 6. 2015 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 nákup v síti prodejen Albert
v hodnotě 300 Kč.
Výhercem z minulého čísla je
Jaroslava Drobcová z Brna.

VERNŮV
KAPITÁN
POLNÍ MÍRA
KVALITA

HLINÍKOVÁ
FÓLIE

JMÉNO
HLAVÁČOVÉ
ŠVÉDSKÝ
HISTORIK

UŽITEK
(NÁŘEČNĚ)

VÁLEČKEM
ZPRACOVÁVAT
SLOVENSKY
„STANDA“

ZÁLUSKY
(ZASTAR.)

OZNAČENÍ
SLOVENSKY ANONYMA
„OREL“
POSKYTOVAT

ZÁPISNÍK

KLADNÁ
ELEKTRODA
ZNAČKA
STŘÍBRA

NAPADENÍ

CELKOVÝ
POHLED
ZN.
SELENU
INIC. ČERNOŠKOVÉ

TEN I ONEN

ČÁST
CHODIDLA

JÍDELNÍČEK

DOMÁCKY
TOMÁŠ
PRAŽSKÁ
AKADEMIE

SPZ KOLÍNA

ZÁHADY
INICIÁLY
ZPĚVÁKA
SODOMY

POSTRANNÍ
ČÁST TĚLA

SYMBOL
ZBOŽNOSTI

PŘESVĚDČOVAT
INICIÁLY
BASSE

2. DÍL
TAJENKY

CUKERNÝ
SIRUP

MLUVKA

STAROŘÍMSKÝ
PENÍZ

PROUD
ŘEKY

Řešení z minula:
ŠKOLA
VAŘENÍ
SE
ZDEŇKEM
POHLREICHEM.
Puzzle
9 (Medium,
difficulty
rating
0.57)
Puzzle
(Medium,
difficulty
rating
0.52)
Puzzle
9 (Medium,
difficulty
rating
0.57)
Puzzle
1010
(Medium,
difficulty
rating
0.52)
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66 44
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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 Alena Čepická z Pardubic. Zasláním tajenky nebo řešení sudoku
dáváte souhlas se zpracováním svých údajů pro marketingové účely.

Puzzle
(Medium,
difficulty
rating
0.58)
Puzzle
11 11
(Medium,
difficulty
rating
0.58)

PuzzlePuzzle
3 (Medium,
3 (Mediu
diff

8 28 42 74 17 31 53 65 96 9

5 25 32 83 7

Puzzle
(Medium,
difficulty
rating
0.51)
Puzzle
1212
(Medium,
difficulty
rating
0.51)

2

7

3

8 18 91 39 6

67 46 94 2

7

2 92 69 56 4

1

3 73 87 68 1

8

4 54 15 71 9

5

6 46 74 27 3

4

1

6

9 39 53 15 8

Obě správně vyřešená
sudoku
4
2 32 13 71 47 54 85 98 69 6
(stačí první řádek z7každého)
47 54 95 69 86 18 21 32 3
2 42 14 91 59 75 87 38 63 6
6 86 98 29 12 31 73 47 54 5
zašlete do 17. 6. 2015
na adresu:
7 67 56 25 42 94 39 83 18 1
3 93 89 68 26 72 47 54 15 1
1 ALBERT
21 92 39 63 86v78kuchyni,
47 54 5
1 61 76 57 35 43 24 82 98 9
8 38 43 54 75 17 61 26 92 9
5 25 42 14 81 98 39 63 76 7
Ortenovo náměstí 29a,
3 53 25 82 98 69 46 14 71 7
9 19 31 43 54 25 62 76 87 8
9 170
19 81 700
8 27 4
2 54 65 367,3 nebo
8 78je
27 vyplňte
32 93 69 56 1do
5 41 4
Praha
4 54 65 86 78 17 91 39 23 2
4 74 67 16 31 53 25 92 89 8
formuláře
na0.54)
www.albert.cz/tajenka.
PuzzlePuzzle
7 (Medium,
7 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.54)
PuzzlePuzzle
8 (Medium,
8 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.58) 0.58)

PuzzlePuzzle
6 (Medium,
6 (Mediu
diff

2 72 97 69 56 15 81 48 34 3
PuzzlePuzzle
4 (Medium,
4 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.49) 0.49)
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PuzzlePuzzle
2 (Medium,
2 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.52) 0.52)

Do každého políčka
7
1vepište
71 37 53 65jednu
96 49 84 28
8 58 75 47 14 61 96 39 23 2
59 65 26 42 84 78 17 31
číslici od 1 do 9 tak,9 aby
se číslice
9 89 28 12 61 76 37 53 45 4
3 63 86 18 51 45 24 92 79
7 neopakovaly
47 14 91 39 53 25 62 v
86 žádném
8
4 94 2řádku,
9 82 38 73 67 56 15
3 63 56 25 42 84 18 71 97 9
5 15 71 67 96 29 32 43 84
sloupci
ani
v
žádném
z
devíti
5 35 83 78 27 42 64 96 19 1
7 87 98 49 24 62 16 31 53
menších
4 vyznačených
14 61 86 98 39 73 27 5
2 5
6 36čtverců.
53 95 79 17 81 28 42
6 26 42 34 83 98 59 15 71
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SUDOKU

PuzzlePuzzle
1 (Medium,
1 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.51) 0.51)

2 42 14 31 83 58 95 79 67

PuzzlePuzzle
5 (Medium,
5 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.56) 0.56)

81 28 42 5

5 85 38 63 16 21 92 79 47

6 26 72 47 1

6 96 79 47 84 38 13 51 25 2

8 18 41 34 6

5 95 39 23 7

3 63 86 98 4

2 52 15 81 3
7

47 94 69 5

1

81 68 56 9

9 39 53 75 2

4 74 27 12 8

PuzzlePuzzle
9 (Medium,
9 (Mediu
diff

6 26 92 49 74 57 85 38 13 1

5 95 69 46 34 23 12 71 87

8

5 25 32 13 6

3 13 51 95 29 82 68 76 47

4

3 73 87 98 19 61 26 52 45 4

9 49 74 27 3

4 74 87 68 36 13 91 59 25 2

4 14 21 82 58 75 67 96 39 3

1

7

87 68 26 12 41 34 93 59 5

8 48 14 51 75 37 93 29 62 6

8 58 95 69 1

9 39 13 51 85 78 27 42 64 6

9 59 75 67 26 42 84 38 13 1

2 32 13 71 8

5 45 24 32 63 96 19 81 78 7

6 26 32 13 91 89 78 47 54 5

7

1

61 46 74 97 39 53 25 82 8

81 68 46 5

67 46 94 2

2 62 56 75 47 14 31 83 98 9

3 13 21 82 4

9

1

31 43 24 82 98 59 65 76 7

6 96 59 35 7

8 98 79 17 51 25 42 64 36 3

7

87 98 39 63 56 45 14 21

2 52 35 83 48 64 76 17 91

2

PuzzlePuzzle
11 (Medium,
11 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.58) 0.58)
Řešení z minulého
čísla.

PuzzlePuzzle
10 (Medium,
10 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.52) 0.52)

1

41 74 87 58 95 29 32 63 6

9 49 14 61 36 23 52 75 87

8

4 74 87 58 9

PuzzlePuzzle
12 (Medium,
12 (Medi
di

6 46 84 78 5

6 36 93 79 27 12 81 58 45 4

8 68 26 52 95 79 47 34 13 1

7

5 85 28 62 46 34 73 97 19 1

3 53 75 87 48 14 21 92 69 6

5 95 29 12 3

67

9 19 61 36 83 28 52 45 74 7

5 15 4albert.cz
1 94 29 62 36 83 78 7

4 54 85 98 69 76 37 13 21

2 32 63 76 57 85 98 19 41

7

2

27 32 43 14 51 95 69 86 8

3 73 47 24 92 69 16 81 58 5

1

17 31 43 8

31 43 64 2

4

9 29 52 35 1

97 89 48 14 31 63 56 25 2

8 68 76 57 9

4 74 37 13 61 96 89 28 52 5

4 84 68 96 7

7

Ochutnejte

Valašskou
kyšku
z Mlékárny Valašské Meziříčí

www.mlekarna-valmez.cz
K dostání ve vybraných prodejnách Albert.
Prantl Albert 183x111,5.pdf
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Hlídat cholesterol má smysl. Jak na to?
O vysoké hladině cholesterolu ve své krvi nemusíte mít dlouho ani tušení. Procento těch, kteří mají
problémy s cholesterolem vrozené, je minimální. Vysoké hladině cholesterolu proto můžete sami
předcházet. A celkem úspěšně! Co pro to udělat?
Potíže s cholesterolem jsou obvykle odrazem
životního stylu. Když budete dbát na následující zásady, můžete se problémům s cholesterolem vyhnout:
• Choďte na preventivní prohlídky
• Jezte ovoce a zeleninu několikrát
denně
• Volte dobré tuky – z ryb, rostlinných
olejů nebo kvalitních margarínů
a roztíratelných tuků
• Jezte libové maso
• Pravidelně se hýbejte
Nechte se změřit
Pomocníkem při snižování hladiny cholesterolu v krvi vám může být rostlinný roztíratelný
tuk Flora pro.activ. A právě díky ní si můžete i v červnu nechat změřit své tělesné hodnoty. Na parkovištích před obchody Albert

zjistíte, kolik máte například v těle tuku nebo
jaký je váš krevní tlak. U hypermarketů bude
navíc probíhat i měření hladiny cholesterolu.
Své naměřené hodnoty můžete na místě konzultovat s odborníkem na výživu. Jednoduše
tak zjistíte, jak na tom se svým zdravím jste.

Program roadshow Flora Pro.activ
4. 6. Praha (SM Chodovická)
5. 6. Praha – Čestlice (HM)
6. 6. Praha – Nové Butovice (HM Radlická)
10. 6. Karlovy Vary (SM Horova)
11. 6. Plzeň (SM Gerská)
12. 6. Plzeň (HM Rokycanská)
13. 6. Králův Dvůr (HM)
19. 6. České Budějovice (SM M. Horákové)
20. 6. Jihlava (HM Romana Havelky)
23. 6. Brno (SM Novolíšeňská)
24. 6. Brno (SM Petra Křivky)
25. 6. Brno (SM Halasovo náměstí)
26. 6. Brno (HM Olympia)
27. 6. Znojmo (HM Vídeňská)
SM = supermarket, HM = hypermarket
Změna programu bude vyhrazena.

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

VYHRAJTE KUCHYŇSKÉ
VYBAVENÍ ZA 10.000 KČ
Registrujte si kód z libovolného výrobku
nové řady „Do 15 minut” a vyhrajte jeden
ze 75 poukazů na nákup značkových
kuchyňských potřeb. Už teď si můžete vybírat
své favority na www.vasekuchyne.cz

www.do15minut.cz

Šéfkuchař
Milan Pešek
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Sleva

30%

Akce trvá od 1.6.2015 do 5.7.2015

na výrobky Crazy Soap
ve vybraných prodejnách

Albert
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https://www.facebook.com/MaggiCZSK

Více informací na www.maggi.cz a letáccích. Akce platí od 10. 6. do 7. 7. 2015.
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I TY MŮŽEŠ MÍT SVOJE VLASTNÍ MINI
KUP 3 BALENÍ

A VYHRAJ
S NESCAFÉ®
Dolce Gusto®
soutěž probíhá 3. 6. – 23. 6. 2015
více na www.dolce-gusto.cz

PROTOŽE KÁVA NENÍ JENOM ČERNÁ

NESCAFÉ
NES_13_6230_NDG_Logo2014_CMYK
15/01/2014
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

Ce fichier est un document d’exécution créé sur Illustrator
version CS6 ou ultérieure.

CMYK

M100 Y100
RÉSERVE

GRADIANT CMYK

sladká tečka

Hrníčkový perník
Zavoní u vás na stole přesně za půl hodiny
od chvíle, kdy si usmyslíte, že dnešek by
bez perníku nebyl celý.

Nadýchaný perník můžete osladit
místo cukru medem nebo hladkou
mouku nahradit špaldovou.
Pokaždé to bude skvělé.

NA 1 PLECH | PŘÍPRAVA: 5 MINUT | PEČENÍ: 20–25 MINUT

74

albert.cz

Předehřejte troubu na 180 °C a hlubší plech vyložte pečicím papírem.
V misce smíchejte oba druhy mouky,
krupicový cukr, kypřicí prášek a kakao.
Přidejte mléko, vejce a nakonec máslo
nebo olej. Rozmíchejte a těsto nalijte na plech. Perník pečte 20 minut;
přesvědčte se, že je hotový: zapíchněte
do něj špejli – měla by zůstat čistá.
Nechte vychladnout na plechu, pak ho
podélně přepulte, spodní část namažte zavařeninou a přiložte horní díl.
Pocukrujte nebo polijte rozpuštěnými
ledovými kaštany.

U NÁS V ALB E RT U

Skvělý pomocník: směs
na perník, kterou zpracujete
i bez receptu.

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

2 hrnky polohrubé mouky
1 hrnek hladké mouky
1,5 hrnku krupicového cukru
1 sáček kypřicího prášku do perníku
3 lžíce kakaa holandského typu
2 hrnky mléka
2 vejce
½ hrnku rozpuštěného másla nebo
slunečnicového oleje
višňová, brusinková nebo rybízová
zavařenina na potření
moučkový cukr nebo poleva
z rozpuštěných ledových kaštanů
na ozdobení

ULOVTE SI
ZVÝHODNĚNOU
JIHLAVANKU
ESPRESSO

Vybrané kávy Tchibo
se slevou 20 %

www.tchibo.cz

Sleva 20 % platí ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert od 1. 6. - 30. 6. 2015.

Objevte jedinečný svět Tchibo

