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Do toho!

úvodník

Dám DO TOHO všechno!

FOTO: MAREK BARTOŠ

Taková situace: poslední dvě minuty do konce. Táta
stojí před televizí, ruce nahoře a řve! Jak pominutý.
Je vyrovnáno, nutně potřebujeme dát gól, abychom
se dostali do semifinále. A já sedím za ním na gauči
s polštářem na břiše, nejspíš vypadám klidně. Jsem
totálně soustředěná na hru, vidím každý detail, tedy
i tátu před obrazovkou, kterého nejspíš brzy trefí šlak. Mě
možná taky, jen u toho nedělám ten úžasný tyátr – měla
bych. A pak to přijde. Fakt jsme ten gól dali a jdeme dál.
Teprve pak zařvu. Táta padne na gauč a já otevírám další
pivo, podívám se na talíře… jsou prázdné. Všechno jsme
snědli, ani nevíme co. Muselo to být dobré, taky jsem to
vařila já a pěkně dopředu.
Tohle jsou naše mistrovství. V čemkoliv. Gól, metry,
rychlost, pružnost… Všeho nechávám a jedu za tátou.
S mým mužem to nejde, ten sport ignoruje, hlavně ten,
na který se jen dívá. S tátou jíme, fandíme, a hlavně
o přestávkách všechno probíráme. Jsme mistři v radách
a poradách: kdo měl přihrát komu, co tam dělal ten
brankář, jak to, že neskočil ten jeden jediný centimetr.
Všemu u té blikavé obrazovky televize pochopitelně
dokonale rozumíme. Hned jak ten poslední a vítězný
gól padne, táta sáhne po posledním žebru, okusuje ho
a s plnou pusou oba řešíme, co nás – tedy naše mužstvo
– čeká dál. Co se musí stát, abychom byli mistři. O to jde.
Chceme být mistři. Neskáču jako každý Čech, ale baví mě
to. A vím jistě, že u toho všeho nemůžeme být hladoví.
Jídlo je náš dobrý a zklidňující průvodce vášní. Zkuste
to naše i u vás doma, když nastanou ty totálně vypjaté
a krásné chvíle: už už vyhráváme!
Dobrou chuť vám u toho přeju.

albert.cz
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U NÁS

ZA VÝHODNOU CENU!
Hypermarket od 8. 4. do 14. 4. 2015
Supermarket od 15. 04. do 21. 04. 2015

VYCHUTNEJ SI
DEN S ÚSMĚVEM

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

K dostání ve vybraných
prodejnách Albert.
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JARNÍ PSTRUH
www.trebo
nskykap
r.cz

Jarní pstruh s citronem a kopřivami

Chlazené pstruhy a další ryby z produkce Rybářství Třeboň
dodává celoročně do prodejen Albert společnost Fish Market a.s.

Jaro je tady a mnoho z nás láká zkusit po hutných zimních pokrmech
nějaký lehký jarní recept. Co třeba pstruha?
Suroviny (pro 4 osoby): • 4 pstruzi • 2 citróny • 1 svazek kopřivy (mladé)
• 3 lžíce olivový olej
• sůl, pepř (drcený), čerstvé bylinky nebo řeřicha
Postup přípravy: Citrony omyjeme a nakrájíme na půlkolečka. Kopřivy
opláchneme a osušíme. Pstruhy omyjeme, osušíme a zlehka je zvenku
i zevnitř osolíme a okořeníme drceným pepřem. Do břicha každého pstruha
vložíme citron a kopřivy. Na pánvi na rozpáleném oleji pak připravené ryby
pečeme z každé strany asi 10 minut. Podáváme s bramborami a posypané
čerstvými bylinkami nebo řeřichou.

Dopřejte si
luxusní snídani
Návrh na servírování

Croissant, ve kterém se snoubí
delikátní chuť másla s křupavými semínky lnu, slunečnice
a sezamu. Skvěle chutná jak se
sladkými, tak i se slanými ingrediencemi.

K dostání v oddělení pečiva
ve vybraných supermarketech
a hypermarketech Albert.
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od pondělí do pátku

Slunce v kuchyni
Ano, i do všedních večeří se vkrádá svěží atmosféra jara.
Musíme ji lapit a nechat se jí okouzlit, užít si ji a pochopitelně
se zlehka nasytit.
Výbornou kombinaci salátu
můžete obohatit o další svoji
oblíbenou zeleninu a koření.

Salát Vítání jara
kcal

sacharidy

11 g

37 g

tuky

bílkoviny

19,5 %

4,1 %

53,3 %

13,2 %

390
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7g

CENA
ZA PORCI

30 Kč

Pěkně vypražená slanina
dá této syté polévce
skvělou tečku.

Fazolová polévka se slaninou
kcal

sacharidy

28 g

39 g

tuky

bílkoviny

24,4 %

10,3 %

56 %

24,2 %

488

12 g

CENA
ZA PORCI

26 Kč

albert.cz

11

od pondělí do pátku

Tyhle krásně barevné těstoviny
výborně chutnají i bez smetany.

Těstoviny se smetanovo-rajčatovou omáčkou
kcal

sacharidy

82 g

19 g

tuky

bílkoviny

26,8 %

30,5 %

27,4 %

36 %

535
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18 g

CENA
ZA PORCI

20 Kč

Syrový květák se
překvapivě peče
v troubě,
ale můžete ho i uvařit.

Květákové kari placičky
kcal

sacharidy

28 g

28 g

tuky

bílkoviny

19,5 %

10,4 %

40,1 %

30,2 %

389

15 g

CENA
ZA PORCI

23 Kč

albert.cz
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od pondělí do pátku
Jíme i očima, proto studená večeře
musí být nejen dobrá, ale i krásná.
Bagetu klidně nahraďte pita chlebem,
rajčata paprikou..., záleží na vaší chuti
a fantazii.

Bagety Niçoise
kcal

sacharidy

24 g

16 g

tuky

bílkoviny

15,3 %

9%

22,1 %

34,2 %

306
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17 g

CENA
ZA PORCI

30 Kč

Salát Vítání jara
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT

4 plátky slaniny
2 hlávky římského salátu, nasekané
1 zralé avokádo, na kostičky
125 g cherry rajčátek, přepůlených
½ salátové okurky, na kostičky
hrst čerstvého koriandru
, 		
nasekaného
100 g sýra balkánského typu AQ
Na zálivku
4 lžíce olivového oleje
2 lžíce balzamikového octa
1 lžička hořčice
šťáva z 1 malého citronu
sůl a mletý pepř BASIC
Plátky slaniny opečte dokřupava, nakrájejte je na kostičky a vložte do mísy. Přidejte nakrájený salát, kostičky avokáda,
rajčátka, okurku a nasekaný koriandr.
Navrch rozdrobte balkánský sýr. Prošlehejte všechny suroviny na zálivku
a pokapejte připravený salát.

Fazolová polévka se slaninou

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | NAMÁČENÍ: PŘES NOC |
VAŘENÍ: 1 HODINA

500 g bílých fazolí
150 g slaniny
, na kostičky
2 lžíce olivového oleje
1 cibule, nakrájená nadrobno
2 menší mrkve
, nakrájené na kostičky
2 řapíky celeru, na kostičky
2 stroužky česneku, prolisované
1 litr slepičího vývaru BASIC
sůl a mletý pepř
400 g rajčatové omáčky nebo pyré BASIC
Fazole propláchněte, nechte je přes
noc namočené. Slaninu opečte v hrnci
dokřupava a nechte okapat na papírové
utěrce. Do hrnce přilijte olej a opékejte
na něm cibuli, mrkev a celer asi 5 minut
doměkka. Pak přidejte česnek, míchejte
další minutu a zalijte vývarem. Fazole
vsypte do hrnce a přiveďte k varu. Na mírném ohni nechte hodinu probublávat.
Osolte a opepřete. Polovinu polévky odeDalší recepty hledejte na albert.cz/vseovareni.

berte a rozmixujte dohladka. Pyré vraťte
ke zbytku polévky, přidejte rajčatovou
omáčku a tři čtvrtiny slaniny. Dosolte,
opepřete a ještě 5 minut prohřívejte. Rozlijte do talířů a ozdobte zbývající slaninou.

Těstoviny se smetanovo-rajčatovou omáčkou
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 35 MINUT

po 1 lžíci olivového oleje BASIC a másla
2 cibule, nasekané najemno
2 stroužky česneku, prolisované
400g konzerva krájených rajčat BASIC
sůl a mletý pepř
špetka krupicového cukru
400 g těstovin farfalle AQ
125 ml smetany na šlehání BASIC
hrst strouhaného parmazánu + na ozdobu
čerstvá bazalka na ozdobu
V rendlíku rozehřejte olej a máslo a nechte zesklovatět cibuli. Přidejte česnek,
pár sekund ho nechte rozvonět a zalijte
rajčatovým pyré. Osolte, opepřete, oslaďte, přiveďte k varu, stáhněte plamen a půl
hodiny povařte. Mezitím uvařte těstoviny
podle návodu na obalu. Až je budete cedit, nechte si hrnek vody, v níž se vařily.
Omáčku odstavte a vmíchejte smetanu.
Přidejte sýr, dosolte, případně doslaďte
a nařeďte vodou z těstovin. Promíchejte
s těstovinami, ozdobte parmazánem
a bazalkou a podávejte.

Květákové kari placičky
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | PEČENÍ: 20 MINUT

1 hlávka květáku, rozdělená na růžičky
2 lžíce oleje BASIC + na květák
sůl
2 hrsti strouhanky
2 lžíce hladké mouky BASIC
2 velká vejce
2 lžíce řeckého jogurtu
1 stroužek česneku, prolisovaný
1½ lžičky kari koření BASIC
1 lžička kmínu + ½ lžičky skořice BASIC
hrst čerstvého koriandru, nasekaného

olej na smažení
Na omáčku
1 šalotka, nasekaná najemno
125 ml řeckého jogurtu + 1 lžíce navíc
2 lžičky citronové šťávy a sůl
Předehřejte troubu na 200 °C. Růžičky
květáku rozprostřete na plech vyložený pečicím papírem, pokapejte je olejem, osolte
a vložte na 20 minut do trouby. Mezitím
připravte omáčku. V pánvičce na troše
oleje opečte šalotku doměkka. Přendejte
ji do misky a promíchejte s jogurtem, citronovou šťávou a solí. Odložte do lednice.
Květák rozmixujte a v misce ho smíchejte
se strouhankou, moukou, vejci, jogurtem,
česnekem, kořením a koriandrem. Osolte
a promíchejte. Ze směsi potom tvarujte
placičky. V pánvi rozehřejte vyšší vrstvu
oleje, placičky na něm postupně smažte
z obou stran dozlatova a odkládejte na papírovou utěrku. Podávejte s omáčkou.

Bagety Niçoise
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 25 MINUT

3 velká vejce BASIC, uvařená natvrdo
130g konzerva tuňáka v rostlinném
oleji BASIC
1 velká bageta
2 lžíce majonézy
3 rajčata, nakrájená na tenké plátky
12–24 bazalkových lístků
12 černých oliv BASIC, vypeckovaných
8 filetů z ančoviček
sůl a čerstvě drcený pepř
Na zálivku
1 šalotka, nasekaná najemno
3 lžíce olivového oleje
1 lžíce bílého vinného octa
½ lžičky dijonské hořčice
Vejce nakrájejte na čtvrtiny. Smíchejte
suroviny na zálivku. Osolte ji, opepřete
a vlijte olej z tuňáka. Bagetu podélně
rozpulte. Vydlabejte trochu střídky. Střídu
horní poloviny bagety pokapejte zálivkou.
Tuňáka smíchejte s majonézou, vložte
do bagety, navrstvěte rajčata, bazalku,
olivy, vejce a ančovičky. Bagetu přiklopte,
stiskněte k sobě, nakrájejte a podávejte.
albert.cz
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NOVINKY

Všechny recepty kdykoli po ruce
Váš Albert magazín a všechny recepty, které
v něm kdy vyšly, můžete mít nejen v zařízeních
Apple, ale teď nově i v telefonech a tabletech se
systémem Android. Stačí si zadarmo stáhnout
naši novou aplikaci a získáte přístup k aktuálnímu
číslu i k přehlednému archivu s funkcí chytrého
vyhledávání receptů.
Aplikaci stahujte na
www.albert.cz/magazin-albert
ANDROID APP ON

Šťávy Giraffe

Pěkné jméno pro stoprocentní čerstvou ovocnou
šťávu, která je lisovaná
zastudena. Také pro smoothies – obojí v několika
příchutích. Šťávy obsahují
spoustu vitaminu C, který
se nám velmi hodí právě
teď na jaře. Pomůže posílit
imunitu a tím zmenšit jarní
únavu. Do čerstvých šťáv
a smoothies se nepřidávají žádné umělé přísady
a poznáte to hned, jak je
otevřete: krásně voní čerstvým ovocem.

16
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NOVINKY
Sladké mini papriky

Jsou krásné a k tomu „pohodlné“. Nemají totiž
semínka, stačí je tedy jen omýt a rovnou jíst. Jsou
příjemně sladké, a chutnají proto hlavně dětem,
když jim je přibalíte do školy na svačinu. Dospělí
si na nich pochutnávají v salátu a plní je dobrým
sýrem a zapékají. Prodávají se v 200g sáčcích.

Medvědí česnek

Dokonalý životabudič. Listy medvědího česneku například detoxikují a regenerují játra, dodají tělu chybějící
vápník, železo, vitamin C a beta-karoten. Listy i léčí,
mají totiž protizánětlivé účinky. K tomu si připočtěte
jeho pikantní a výraznou chuť v salátech, pomazánkách
i v teplé kuchyni.

Chřest bílý, nebo zelený?

Obě varianty, zelený nebo bílý, jsou dobré. Odlišují se jen
tím, kde vyrostou. Bílý pod fólií, zelený na slunci. Jakmile
se objeví na pultech obchodů, je jasné, že přišlo jaro.
Chřest se dá všelijak upravovat, pokaždé je ale dobré ho
oloupat, zvláště ten bílý, mladý zelený chřest často stačí
očistit nebo oloupat pouze jeho spodní část. A jen krátce
vařit. V prodejnách najdete obojí chřest v půlkilovém
balení, bílý i v balíčcích 350–400gramových.

albert.cz
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vzkazy od Alberta

FANDÍME ČESKU
UŽ VE

335

PRODEJNÁCH

Je toho spousta, na co můžeme být hrdí! České potraviny,
české strojírenství, české pivo, český sport. Malá země v srdci
Evropy dosáhla velkých věcí v mnoha oblastech. Přidejte
se k nám, fanděme a podpořme spolu Českou republiku.
V Albertu jsme přichystali originální sadu dvanácti
Fanďuláků, figurek v národních barvách. Za 200 Kč nákupu
získáte jednoho Fanďuláka s originální hláškou. Přikoupit si
můžete velkého Fanďuláka nebo fandicí kšandy. Soutěžte
a získejte více informací na www.albert.cz/fandimecesku.

200 Kč

1

NÁKUPU FANĎULÁK
Malé Fanďuláky za nákupy
s různými hláškami
a samolepicími nožičkami
si můžete kamkoliv
připevnit.

Pytlíček s 1 Fanďulákem za nákupy. Čím více
Fanďuláků máte, tím větší jste fanoušek.
Akce platí ve všech prodejnách Albert od 15. 4. do 12. 5. 2015 nebo do vyčerpání zásob
v jednotlivých prodejnách. Cena platí po odečtení veškerých slev a kuponů za vrácené
obaly. Od 8. 4. do 14. 4. 2015 můžete Fanďuláky získat pouze za nákup partnerských
produktů vyznačených v letáku.
18

albert.cz

Děkujeme našim obchodním partnerům
za podporu kampaně v prodejnách Albert.

vzkazy od Alberta

Fandicí kšandy s nastavitelnou
délkou a ukazatelem skóre můžete koupit
za 69 Kč v hypermarketech Albert.

Pořiďte si plyšového
fandicího parťáka za 149 Kč
v hypermarketech Albert.

Akce platí ve všech hypermarketech Albert od 8. 4. do 12. 5. 2015 nebo do vyprodání zásob v jednotlivých prodejnách.

FANDĚTE S ALBERTEM ČESKÉMU NÁRODNÍMU HOKEJOVÉMU TÝMU
Praha – Arkády Pankrác
Brno – Olympia
Mladá Boleslav – Olympia
Olomouc – Galerie Šantovka
Jihlava – Citypark
Plzeň – Olympia
Pardubice – Afipalace

1.–17. 5.
20. 4.–17. 5.
20. 4.–17. 5.
20. 4.–17. 5.
1.–17. 5.
1.–17. 5.
1.–17. 5.

Přijďte podpořit český národní tým na mistrovství světa v hokeji
do obchodních center po celé České republice. Budou zde pro vás
vytvořeny speciální fanouškovské zóny, kde se můžete na chvíli
stát hokejovým hráčem, vyhrát spoustu hokejových cen, získat
podpis od našich hokejových hvězd nebo prostě jen fandit spolu
s dalšími nadšenými fanoušky. Aby vám fandění šlo lépe, můžete
si ve fanouškovské zóně zakoupit spoustu předmětů z oficiální
kolekce českého týmu a další fanouškovské předměty. Tak neváhejte a vydejte se nás navštívit!

albert.cz
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vzkazy od Alberta

Pojeďte s námi na farmu!
V Albertu máme k českým farmářům blízko. Během naší kampaně U nás na farmě se
ukázalo, že i vás zajímá, odkud se berou potraviny v prodejnách Albert. Kampaň už sice
skončila, ale my pro vás máme živé pokračování. Chystáme pro vás den otevřených dveří
přímo na vybraných farmách, kde se vyrábějí suroviny k dalšímu zpracování nebo hotové
výrobky pro prodejny Albert. Farmáři pro vás připravují prohlídky svých farem, doprovodný
program a také malé občerstvení.
Jako ochutnávku vám představujeme prvních pět farem, které už v červnu můžete navštívit.
Všechny podrobnosti – jak se přihlásit, kam vyrazit – se dozvíte už v našem příštím,
květnovém magazínu. Těšte se spolu s námi.

Bylinky ze
Suchohrdel u Miroslavi
Jestli chcete potkat jedinečnost, pak
je před vámi. U Miroslavi stojí jeden
z nejmodernějších skleníků na pěstování bylinek v Evropě. V Česku je
firma Bylinky jediným pěstitelem,
kde se růstu bylinek v květináčích
věnují celoročně. V jednohektarovém skleníku berou absolutní ohled
na ekologii a návštěvníci uvidí vše:
od setí po zelenou a voňavou sklizeň.

Kysané zelí z Otic
Kousek od Opavy, v nevelké vesnici
Otice, uchovávají více než 130 let poklad.
Zelárnu. Zní to obyčejně, dokud jejich bílé
i červené kysané zelí neochutnáte. Zelí
nejen zpracovávají, ale i pěstují. Každou
hlávku sbírají ručně, aby se nepotloukla. V době, kdy můžete farmu navštívit,
porostou zelné hlávky na polích, nicméně
v kysárně ještě zůstalo do další sklizně
loňské zelí, v provozu bude i balička zelí.
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Mléko z Uhelné Příbrami
Nic většího se hned tak nevidí. Jde
o největší mléčnou farmu v naší
zemi a otevřela se teprve nedávno.
Chovají tu 1240 dojnic, které denně
dají až 30 tisíc litrů mléka. Kdo sem
zavítá, užasne. Ocitne se v absolutně
moderním prostředí, které ale zohledňuje pohodu zvířat. Mléko od mléčné
farmy odebírá nedaleká mlékárna
v Hlinsku, kde ho zpracovávají do několika mléčných výrobků, například
jogurtů, které nakupujete v prodejnách Albert.

Karl
Sokolov
Cheb

Tachov

vzkazy od Alberta
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
Strakonice

Frýdek-Místek

Havlíčkův
Brod

Pelhřimov

Přerov
Vsetín

Blansko

Jihlava

Vyškov

Kroměříž

Brno

Jindřichův Hradec
Hodonín

České Budějovice
Český Krumlov

Kravičky
v Protivanově

Znojmo

Břeclav

Zlín
Uherské
Hradiště

Třebíč

Prachatice

Nový Jičín

Olomouc
Prostějov

Žďár nad
Sázavou

Písek

Karviná

Ostrava

Chrudim
Svitavy

Příbram

Opava

Šumperk

Pardubice
Kolín

Beroun

Plzeň

Bruntál

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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

Někteří farmáři dopřávají skotu i sedm měsíců pastvy
v přírodě, což se projevuje v kvalitě mléka.

Není to málo: 820 dojnic na jednom místě a všechny se tváří
spokojeně. V družstvu Taurus
v Protivanově je chovají hlavně
pro jejich kvalitní mléko. Odděleně tu ve stájích chovají telata.
Každodenní produkce mléka
se odváží do blízké mlékárny
Otinoves a do sýrárny Orrero.
Tam z něj vyrábějí různé druhy
mléčných produktů a sýrů.
Návštěvníky čeká prohlídka stájí s dojnicemi a telaty, kruhové
dojírny a spousty mechanizačních strojů, které usnadňují lidem práci například při krmení.

Skot jak v bavlnce v Kružberku
Čistě ekologická farma chová české
strakaté krávy, jak nejpřirozeněji to
jde. Většina skotu žije sedm měsíců
v roce na pastvinách. Před sedmi lety
si v Kružberku pořídili pár krav „česká
červinka“, jež se u nás chovaly odpra-

dávna, ale vymizely. Toto stádo proto
patří ke genové rezervě původního skotu. V družstvu Kružberk nekrmí zvířata
ničím, co by obsahovalo umělá hnojiva
nebo herbicidy. Krmení si vyrábějí
sami. Bude tu rozhodně co obdivovat.
albert.cz
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tati, uvař mi

MŮJ TÁTA UMÍ FANDIT
Nejen fandit, ale taky nadšeně vařit. Otec Gino
a synek Mateo si obojí umí s vášní vychutnávat.

22
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špízy okoukal Gino
v Maroku. Šťavnatá chuť
horkou Afriku připomíná.
albert.cz
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tati, uvař mi
Marocké kuřecí špízy
PRO 6 OSOB | PŘÍPRAVA: 30 MINUT + MARINOVÁNÍ

200 ml panenského olivového oleje
2 lžíce nasekaného čerstvého tymiánu
2 lžíce mleté sladké papriky
2 lžíce nasekané hladkolisté petrželky
1 lžíce nasekaného čerstvého koriandru
1 lžička mletého římského kmínu
3 stroužky česneku, prolisované
¾ lžičky mletého zázvoru
6 kuřecích prsou, nakrájených
na kostičky o hraně 5 cm
Na zálivku
tenké proužky kůry z ½ citronu
60 ml citronové šťávy
1 lžíce soli
60 ml olivového oleje + 3 lžíce navíc
2 lžíce najemno nasekané hladkolisté
petrželky
1 lžíce limetové šťávy
V misce smíchejte olivový olej, tymián,
papriku, petrželku, koriandr, římský kmín,
česnek a zázvor. Přidejte kousky kuřecího
masa a promíchejte. Misku přikryjte potravinářskou fólií a nechte aspoň 6 hodin
v chladu marinovat. Před opékáním
přeneste maso do kuchyně a nechte ho
aspoň 20 minut při pokojové teplotě.

Proužky kůry, citronovou šťávu a sůl
dejte do rendlíku a chvíli povařte, aby
proužky kůry změkly. Slijte a kůru přesuňte do malé misky. Přidejte olivový olej,
petrželku a limetovou šťávu. Prošlehejte.
Rozpalte gril. Maso napíchejte na kovové jehly či předem namočené špejle
a grilujte dohněda; trvá to 5–8 minut.
Před podáváním pokapejte zálivkou.

Řecké masové koule
PRO 4–6 OSOB | PŘÍPRAVA: 40 MINUT

2 plátky toustového chleba, nakrájené
	na malé kostičky a namočené
do 50 ml mléka
500 g mletého vepřového masa
500 g mletého hovězího masa
2 stroužky česneku, prolisované
½ malé cibule, nasekaná nahrubo
1 vejce
¼ lžičky sušené chilli papričky,
rozdrobené
1 lžíce najemno nasekaného oregana
100 g sýra balkánského typu,
rozdrobeného
panenský olivový olej na potření
rukou a vymazání plechu

Na dip
250 ml řeckého jogurtu
1 střední salátová okurka, oloupaná,
zbavená semínek a nastrouhaná
3 lžíce najemno nasekané čerstvé máty
1 lžička najemno nastrouhané kůry
z citronu + 2 lžíce citronové šťávy
sůl a pepř
Nejdřív připravte dip: smíchejte jogurt,
nastrouhanou okurku, mátu, citronovou
kůru a šťávu a sůl. Opepřete. Směs uložte
do lednice.
Nyní se pusťte do masových koulí.
Z toustového chleba vymačkejte mléko,
vložte ho do misky, přidejte oba druhy
masa, česnek, cibuli, vejce, chilli papričku
a oregano. Osolte a směs důkladně promíchejte, nejlíp to jde rukama. Pak do ní
zapracujte rozdrobený balkánský sýr.
Ruce si potřete trochou olivového oleje
a ze směsi vytvarujte 30 kuliček. Pak je
po pěti kouscích napíchejte na 6 kovových jehel. Rozpalte gril v troubě a mřížku zasuňte do horní části trouby. Plech
potřete olivovým olejem, položte na něj
kuličky a opékejte je dozlatova ze všech
stran. Podávejte s připraveným dipem.

Ovocná duha
NA 7 ŠPEJLÍ | PŘÍPRAVA: 5 MINUT

7 malin
7 menších jahod nebo větší nakrájené
7 dílků mandarinky
7 kostiček manga
7 kostiček ananasu
7 kousků kiwi
7 kuliček bílého hroznového vína
7 kuliček modrého hroznového vína
7 borůvek
100 g čokolády
150–200 ml smetany ke šlehání
Vezměte 7 dřevěných špejlí a na každou
napíchněte jeden kousek od každého
druhu ovoce. Špejle zakončete borůvkou.
Špízy rozložte jako duhu.
Podávejte s čokoládou – tu rozpusťte
ve vodní lázni, postupně vmíchejte smetanu. Servírujte v ploché misce.
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Další recepty hledejte na albert.cz/vseovareni.

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

Devatero ovoce si
můžete vybrat
i podle své chuti
a taky sezony.

Masové koule se dají upéct
i bez špízové jehly v troubě
nebo na grilu.

albert.cz
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K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

10× jinak

Olomoucké tvarůžky
Na Hané znají tuto moravskou delikatesu nejméně
500 let a její sláva se šíří stále více. Je k tomu důvod,
chutnají výborně a rozhodně každému zavadí o nos.

1 Tvarůžky v pivním těstíčku
1 vejce
cca 1 lžíce světlého piva
300 g tvarůžků (věnečky)
mletá sladká paprika
100 g hladké mouky
strouhanka na obalování
olej na smažení
šťouchané brambory
s pažitkou k podávání

Vejce prošlehejte s trochou piva.
Tvarůžky posypte paprikou,
obalte v mouce, ve vejci a strouhance a strouhanku pevně
přitiskněte. Obalené tvarůžky
smažte dozlatova ve vyšší vrstvě oleje. Podávejte se šťouchanými bramborami s pažitkou.

U NÁS V ALBERT U
Oblíbené
olomoucké
tvarůžky
jsou stálicí
v prodejnách
Albert.

albert.cz
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10× jinak
2 Olomoucký big mac

5 Míchaná vejce s tvarůžky

8 Pomazánka s tvarůžky

4 housky, podélně rozkrojené |
4 kolečka olomouckých tvarůžků,
rozpůlená | hořčice, kečup, tatarská
omáčka | 50 g plátků slaniny |
1 velká cibule, na tenká kolečka |
nakládaná okurka, na plátky

plátek másla | 50 g olomouckých
tvarůžků, pokrájených | drcený kmín
2–3 vejce | sůl | nasekaná pažitka
na ozdobu | chleba s máslem
k podávání

250 g tučného měkkého tvarohu | 50 g
másla, změklého | mléko podle potřeby |
200 g tvarůžků | 3 jarní cibulky, nasekané
+ na ozdobu | chilli paprička, zbavená
semínek a nasekaná | sůl a čerstvě drcený
barevný pepř | čerstvý chléb k podávání

3 Česnečka
150 g slaniny, na kostičky | 2 cibule,
nakrájené najemno | 1 lžička kmínu |
stroužky z 1 palice česneku, polovina
na plátky, polovina prolisovaná | 2 větší
brambory, oloupané, na kostky |
sůl a mletý pepř | hrstka sušené
majoránky | nasekaná petrželka |
300 g olomouckých tvarůžků
Slaninu s cibulí opečte v hrnci do zlaté barvy. Přidejte kmín, plátky česneku a nechte
rozvonět. Vsypte brambory, sůl, zalijte 1½
litrem vody a uvařte doměkka. Ochuťte lisovaným česnekem a majoránkou. Polévku
rozlijte do misek, do každé dejte nakrájené
tvarůžky a v troubě polévku zapečte.

4 Plněné žampiony
1 lžíce másla | 1 cibule, nasekaná |
400 g žampionů | 150 g olomouckých
tvarůžků, nakrájených nadrobno | hrst
petrželky, nakrájená nadrobno
V pánvi opečte na másle cibuli a nakrájené nožičky hub. Nechte vychladnout
vmíchejte tvarůžky a petrželku. Směsí
naplňte hlavičky žampionů. Naskládejte
je do olejem vymazané zapékací misky
a 15 minut zapékejte pod grilem.
28
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V pánvi rozpusťte máslo, vsypte pokrájené tvarůžky s drceným kmínem a bez
míchání je nechte roztavit. Pak je zalijte
prošlehanými osolenými vejci, zamíchejte a nechte je minutu dvě srazit. Ozdobte
pažitkou a podávejte na chlebu s máslem.

Tvaroh utřete s máslem, přidejte podle
potřeby mléko a nastrouhejte tvarůžky.
Vmíchejte cibulku, chilli papričku a podle
chuti osolte a opepřete. Podávejte na chlebu, ozdobené nasekanou cibulkou.

6 Nakládané tvarůžky v pivu

9 Pečené brambory s tvarůžky

300 g olomouckých tvarůžků | 2 chilli
papričky | 2 bobkové listy | sladká
mletá paprika | 200 ml světlého piva

6 velkých brambor | 200 g olomouckých
tvarůžků | 1 svazek jarní cibulky,
nasekaný | 1 papriková klobása,
nakrájená na kolečka

Tvarůžky nakrájejte na kostičky, vložte
do sklenice, přidejte chilli papričku,
koření a zalijte pivem. Přetáhněte potravinářskou fólií nebo zavíčkujte a nechte
2–3 dny odležet. Před podáváním odstraňte bobkové listy, případně i chilli.

7 Masové tyčinky s tvarůžky
200 g mletého vepřového masa |
200 g mletého hovězího masa |
3 stroužky česneku, prolisované |
1 malá cibule, nasekaná najemno |
po 1 lžíci majoránky, hořčice a kečupu |
1 vejce | strouhanka na zahuštění |
200 g olomouckých tvarůžků (tyčinek)
Smíchejte oba druhy masa, česnek, cibuli,
majoránku, hořčici, kečup a vejce. Podle
potřeby zahustěte strouhankou – měla by
vzniknout tvárná hmota. Tyčinky tvarůžků podélně rozpulte a každý kousek zabalte do odpovídajícího množství masové
směsi. Pečte v troubě vyhřáté na 200 °C
nebo na grilu dozlatova.

Vydrhnuté neloupané brambory uvařte
doměkka. Pak je podélně rozpulte a lžičkou
vydlabejte dužinu tak, aby vznikla mistička.
Vidličkou rozmačkejte bramborovou dužinu
s nastrouhanými tvarůžky, vmíchejte cibulku a klobásu a směsí naplňte vydlabané
brambory. Položte je na plech a pod grilem
v troubě 5 minut zapékejte.

10 Tvarůžkový bác
500 g brambor | 500 ml mléka | 8 stroužků
česneku, prolisovaných | 2 vejce | 1 kostka
čerstvého droždí | sůl a čerstvě mletý pepř |
2 lžíce sušené majoránky | 500–600 g
polohrubé mouky | 300 g tvarůžků,
pokrájených nahrubo | 150 g uzeného
masa, na kostičky | sádlo na pekáček
Nastrouhejte brambory a vymačkejte
z nich tekutinu. Přidejte mléko, česnek,
vejce, rozdrobené droždí, osolte, opepřete
a přidejte majoránku. Pomalu přisypávejte
mouku, až vznikne těsto velmi líně odkapávající z vařečky. Vmíchejte tvarůžky a uzené maso. Vlijte do sádlem vymazaného
pekáčku, nechte půl hodiny kynout. Pečte
v troubě vyhřáté na 180 °C asi hodinu.

Další recepty hledejte na albert.cz/vseovareni.

FOTO: MAREK KUČERA, MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

Rozehřejte troubu na 200 °C. Na spodní
poloviny housek naklaďte tvarůžky. Posypte je paprikou. Horní poloviny housek
potřete hořčicí a pokryjte plátky slaniny.
Všechny housky naskládejte na plech
a krátce je zapečte. Poté spodní poloviny
housek potřete kečupem či tatarskou
omáčkou a posypte cibulí a okurkou.
Přiklopte horními díly a podávejte.
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Artyčoky

Hvězdná zelenina Středomoří, oplývá dvojím efektem:
je vynikající v desítkách různých kulinářských úprav
a k tomu je tak zázračně zdraví prospěšná,
že byste ji určitě neměli minout.
30
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Nejlepší z artyčoků
jsou srdíčka. Výborně
chutnají s bylinkami.

albert.cz
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Nepříliš výraznou
chuť artyčoků
dokáže vytáhnout
gril a podtrhnout
aromatické koření.
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Lidé ve Středozemí
artyčoky milují
a připravují si k nim
nejrůznější dipy.

albert.cz
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sezona
Artyčoky s bylinkami
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | OPÉKÁNÍ: 20 MINUT

6 velkých artyčoků
1 l vody
2 citrony
2 lžíce olivového oleje
3 stroužky česneku, na plátky
sůl, mletý pepř
60 ml vody nebo suchého bílého vína
1 lžíce citronové šťávy
2 lžíce jemně nasekané hladkolisté
petrželky,
Z čerstvých artyčoků odstraňte postupně
listy, chmýří a vyndejte srdíčka. Vložte
je do mísy s litrem vody a šťávou z obou
citronů. Do vody dejte i vymačkané
citrony. Nechte 10 minut marinovat, pak
artyčoky vyndejte, nechte okapat a srdíčka nakrájejte na centimetrové plátky.
V pánvi rozehřejte olej, přidejte česnek
a minutu opékejte. Přidejte plátky artyčoků, několikrát s pánví zatřeste, osolte
a opepřete. Opékejte 5 minut, občas
zamíchejte. Přilijte vodu nebo víno, lžíci
citronové šťávy a přiklopte. Snižte plamen a vařte 12 minut, občas zamíchejte,
dokud nejsou artyčoky měkké. Že jsou
hotové, poznáte tak, že artyčoky snadno
propíchnete nožem.
Vmíchejte nasekanou petrželku, vařte
zhruba další minutu, abyste zredukovali
přebytečnou tekutinu, pak sundejte
z plotny. Pokud chcete, aby artyčoky více
zezlátly, přidejte trochu olivového oleje
a nechte ještě chvíli opékat. Podávejte samostatně s bílým pečivem
nebo jako přílohu.

Grilované artyčoky
s kořeněným aïoli
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MIN | VAŘENÍ: 40 MIN | GRILOVÁNÍ: 15 MIN

2 velké artyčoky
Na marinádu
2 lžíce olivového oleje
3 lžičky balzamikového octa
½ lžičky soli
½ lžičky mletého pepře
1 lžička sušeného oregana
2 stroužky česneku, drcené
Na aïoli
200 g majonézy
omáčka sweet chilli či podobná ostrá
Artyčoky svisle rozpulte tak, aby lístky
držely v obou polovinách na stonku.
Ponořte je do vařící vody a vařte 40 minut. Vyndejte, nechte okapat a lžičkou
vydlabejte vláknitou část okolo srdíčka,
– to zanechte uvnitř.
Zatímco se artyčoky vaří, připravte
marinádu. V misce smíchejte všechny
ingredience a důkladně je promíchejte.
Rozehřejte gril v troubě na 180 °C.
Do vydlabaných artyčoků nalijte marinádu a postavte je na pekáč vyložený
pečicím papírem řezem nahoru. Grilujte
15 minut, až artyčok zezlátne.
Na aïoli vmíchejte do majonézy chilli
omáčku podle chuti.
Z grilovaných artyčoků odtrhávejte
postupně lístky a jejich vnitřní konce
namáčejte do aïoli.

Artyčoky s máslovým dipem
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | VAŘENÍ: 45 MINUT

sůl
1 citron, rozpůlený
4 větší artyčoky
Na dip
200 g másla
100 ml suchého bílého vína
25 g parmazánu
šťáva z 1 citronu
Přiveďte k varu osolenou vodu s citronem. Odřízněte stonky a artyčoky vařte
ve vodě 45 minut. Dejte stranou.
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Máslo nakrájejte na kostičky. Do pánve
vlijte víno a vařte tak dlouho, až se svaří
na polovinu, snižte teplotu a postupně,
za stálého šlehání, vhazujte máslo, kostičku
po kostičce. Pak zašlehejte parmazán a citronovou šťávu. Hotový dip dejte do mističky.
Jí se tak, že odtrháváte od stoku lístky
artyčoku a jejich silné konce namáčíte do omáčky. Ty snězte, zbytek lístku
vyhoďte. Až se propracujete k prostředku,
odstraňte vláknitou část a snězte srdíčko.

Artyčoky s parmazánem
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | PEČENÍ: 60 MINUT

4 střední nebo větší artyčoky
1 citron, nakrájený na klínky
450 g strouhanky
1 lžíce strouhaného parmazánu
1 lžíce strouhaného sýra pecorino romano
2 stroužky česneku, rozdrcené
mletý pepř
6 lžic másla, změklého
3 lžíce olivového oleje
125 ml bílého vína
125 ml vody
Odstraňte stonky, abyste artyčok mohli
„posadit“. Odřízněte ostré špičky lístků
a řezy potřete citronem. Všechny artyčoky
dejte do pekáčku.
Smíchejte strouhanku, sýry, česnek,
pepř, máslo a olej, směs zpracujte prsty
a naplňte jí mezery mezi jednotlivými
lístky artyčoku.
Zahřejte troubu na 200 °C. Do pekáčku
k artyčokům nalijte víno a vodu a přidejte
půlky citronu. Zakryjte alobalem a pečte
40–50 minut, dokud ostrým nožem zlehka
neproříznete celý artyčok. Odstraňte
alobal a pečte ještě 5–10 minut, aby náplň
zezlátla.
Servírujte na talíř a jezte teplé tak, že
odlupujete jednotlivé lístky artyčoku
spolu se strouhankovou náplní a vnitřní
konec lístku protáhnete mezi zuby, abyste
snědli měkkou a chutnou část artyčoku.
Uprostřed zůstane srdíčko, které odřízněte od stonku, rozpulte a pochutnejte si
na nejlepší části artyčoku.

Pasta z parmazánu,
česneku a vína promění
artyčok v syté
a výborné jídlo.
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sezona
Těstoviny s artyčoky a špenátem
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | VAŘENÍ: 30 MINUT

400 g těstovin
Na pikantní strouhanku
1 lžíce másla
1 stroužek česneku,
rozdrcený
½ chilli papričky, nakrájené,
zbavená semínek
1 lžička nasekané petrželky
hrst strouhanky
z rozmixovaného
čerstvého bílého pečiva
Na omáčku
1 lžíce másla
4 stroužky česneku,
nakrájené na plátky
4 artyčoky, srdíčka
nakrájená na klínky
1 lžíce hladké mouky
300 ml mléka
125 g mozzarelly
20 g parmazánu
100 g baby špenátu
sůl a pepř

Začněte pikantní strouhankou.
V kastrůlku rozpusťte máslo,
krátce na něm osmahněte
česnek, pak chilli papričku
a petrželku. Vsypte strouhanku a opražte vše dozlatova.
Dejte vařit těstoviny podle
návodu na obalu.
Na omáčku rozpusťte
ve velké pánvi na středním
ohni máslo. Přidejte česnek,
minutu opékejte, vsypte
artyčoková srdíčka a lehce
vše opečte. Přisypte mouku,
rychle opražte, vlijte mléko, přidejte oba druhy sýra
a vařte, až artyčoky změknou,
a omáčka zhoustne (asi 8 minut). Přisypte špenát, nechte
zavadnout. Osolte a opepřete.
Do omáčky v pánvi přidejte
scezené uvařené těstoviny
a vše promíchejte. Rozdělte
na talíře a každou porci posypte pikantní strouhankou.

Jeden středně velký artyčok má asi 60 kilokalorií (kcal), žádný tuk a je
nabitý vitaminy, vlákninou
a fytonutrienty.

Jak připravit?
Uřízněte kousek nebo celý
stonek. Stonky nevyhazujte, i ty dobře chutnají
a můžete je přidat třeba
do polévky.
Odřízněte horní třetinu artyčoku, ze spodní opatrně
odřízněte tuhé lístky.
Z prostředku pak odstraňte lžičkou „vousy“.

Jak vařit?
• V parním hrnci: Artyčoky
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otočené řezem dolů dejte
do nádoby napařovacího
hrnce. Můžete k nim přidat
bylinky, například tymián
nebo přilít trochu bílého
vína do vody v hrnci. Vařte
30–40 minut.

• V troubě: Troubu přede-

hřejte na 200 °C. Artyčoky
nakrájejte alespoň na čtvrtiny, aby se dobře upekly.
Z prostředku odstraňte
„chmýří“. Pečicí plech
potřete olejem. Artyčoky
zlehka pokapejte olejem
a posypte oblíbeným
kořením. Můžete pokapat
i několika lžičkami bílého
vína, přidat nakrájený

citron, tymián… Artyčoky
přikryjte alobalem a pečte
30–40 minut. Alobal
sundejte a pečte dalších
20 minut.

• Pod grilem: Pokud chcete
zkrátit dobu grilování,
artyčoky nejdříve povařte
ve vodě nebo v páře.
Artyčoky podélně rozkrojte
na poloviny, pokapejte je
olejem, osolte a opepřete.
Položte je na gril a nechte
je tam tak dlouho, dokud
nebudou lehce křupavé.
Nepředvařené pečte či
opékejte 30–45 minut,
v polovině grilování
artyčoky otočte.

Jak jíst?
Odlupujte lístky artyčoku; vnitřní masité konce
namáčejte do omáčky.
Nejlepší část artyčoku je
srdíčko.

Jak léčí?
Zvyšuje tvorbu žluči a její
vylučování, podporuje detoxikaci jater. Snižuje hladinu
krevního cukru. Zabraňuje
ukládání cholesterolu v cévách. Má silné protialergické
účinky. Podporuje produkci
trávicích enzymů ve slinivce
a odborníci artyčok doporučují při poruchách její funkce.
Celkově zlepšuje trávení
a látkovou výměnu.

Další recepty hledejte na albert.cz/vseovareni.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ
NÁDOBÍ ZAPŮJČILY FIRMY: BAZAR POTOČNÍKOVÁ, APROPOS, DOMOV A STYL, SUPERSTORE 4. PATRO OC DBK
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spolu u stolu

Do toho!
Těm zvláštním chvílím, kdy muže zaplavuje adrenalin, i když jen sedí
v křesle před obrazovkou, ženy obvykle rozumí. Pokud ne, muži si umí
poradit: ke spalování vzrušení před obrazovkou, kde bojují ti jejich
„chlapci“, si prostě uvaří sami. To, co mají nejradši.
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Dokonalý název - ďábelské topinky!
Když prohráváme, přidejte pálivosti,
rozohní vás to okamžitě. A dáme gól!
albert.cz
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Sekaná
PRO 6 OSOB | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | PEČENÍ: 60 MINUT

500 g mletého vepřového masa
250 g mletého hovězího masa
2 vejce
1 cibule, nakrájená nadrobno
3 stroužky česneku, prolisované
2 lžíce sušené majoránky
sůl a mletý pepř
strouhanka, případně mléko
300 g plátků anglické slaniny
Předehřejte troubu na 180 °C. Oba druhy masa dejte
do mísy, přidejte vejce, cibuli, česnek, majoránku,
osolte a opepřete. Přidejte asi 3 hrsti strouhanky
a propracujte; pokud sekaná nedrží pohromadě, přidejte další strouhanku, případně přilijte trochu mléka. Vytvarujte 2 šišky a uhlaďte je vlhkýma rukama.
Obalte je plátky slaniny a položte je do pekáčku.
Podlijte trochou vody a pečte asi hodinu dozlatova.
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Válečky z preclíkového těsta nejvíc
oceníte k sýrové omáčce úplně
čerstvé.

albert.cz

41

spolu u stolu
Ďábelské topinky
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 30 MINUT

450 g hovězí roštěné nebo jiného
steakového masa, na proužky
sůl a mletý pepř
2 lžíce slunečnicového oleje
1 cibule, na kolečka
1 chilli paprička, zbavená semínek,
nakrájená na proužky
1 červená paprika, nakrájená na proužky
Na marinádu
5 lžic červeného vína
1 lžíce sójové omáčky
1 lžíce dijonské hořčice
1 lžička třtinového cukru
Na česnekové topinky
4 krajíce chleba, opečené v toustovači
50 g másla
1 stroužek česneku, prolisovaný + sůl
Na marinádu smíchejte víno, sójovou
omáčku, hořčici a cukr. Maso osolte
a opepřete, pak ho obalte v marinádě.
V pánvi rozehřejte olej a na mírném
plameni na něm opečte do zlaté barvy
cibuli. Vyjměte ji z pánve a odložte.
Do pánve vhoďte marinované maso
a chilli papričku s paprikou. Opékejte
1–2 minuty, pak přidejte zbylou marinádu
a nechte ji na mase a paprice zhoustnout.
Chleba opečte v toustovači. Máslo
utřete s česnekem a solí. Potřete jím čerstvě opečený chléb, přidejte ďábelskou
směs a posypte opečenou cibulí.

Preclíkové válečky
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | KYNUTÍ: 60 MINUT |
ODLEŽENÍ: 30 MINUT | VAŘENÍ: 30 SEKUND | PEČENÍ: 20 MINUT

350 ml mléka
2 lžíce krupicového cukru
1 sáček sušeného droždí
250 g hladké a 250 g polohrubé mouky
sůl + hrubozrnná mořská sůl k posypání
60 g másla nebo sádla
1 žloutek + 1 vejce na potření
3 lžíce jedlé sody
V misce smíchejte mléko, cukr, droždí
a 2 lžíce mouky. Nechte vzejít kvásek.
Pak přidejte zbylou mouku prosetou se
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solí, rozpuštěný tuk a vejce. Vypracujte
hladké těsto, podle potřeby přilijte mléko
nebo přidejte mouku. Z těsta vytvarujte
kouli, vložte ji do misky a nechte kynout
na dvojnásobný objem; asi 1 hodinu.
Z vykynutého těsta vyválejte válečky
o průměru 2–3 cm, položte je na plech vyložený pečicím papírem. Plech uložte aspoň
na půl hodiny do chladu. Předehřejte troubu na 200 °C. Do širokého kastrolu nalijte
litr vody, přiveďte k varu a přidejte sodu.
Válečky nakrájejte na 2–3 cm dlouhé
kousky a vkládejte je do vroucí vody.
Nechte 30–60 sekund ponořené, pak je
vyjměte děrovanou lžící nebo vařečkou
a pokládejte na plech. Preclíky potřete
prošlehaným vejcem, posypte hrubou
solí a pečte 15–20 minut dozlatova. Podávejte se sýrovou omáčkou (viz níže).

Sýrová omáčka
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT

500 g čedaru, nakrájeného na kostičky
100 g lučiny
1,5 lžíce worcesterské omáčky
2 lžičky dijonské hořčice
2 stroužky česneku, prolisované
1 lžička mleté sladké papriky
100–150 ml piva
Vše kromě piva nasekejte v mixéru najemno. Mixujte a pomalu přilévejte pivo,
až vznikne hustá omáčka. Přendejte ji
do misky, aspoň na hodinu dejte chladit.

2 lžičky sladké mleté papriky
špetka sušeného oregana, tymiánu
a drceného kmínu
2 opravdu velké cibule
olej na smažení
Nejdřív si připravte dip. V misce smíchejte
majonézu, kečup, křen, veškeré koření a sůl.
Promíchanou omáčku uložte do lednice.
Oloupejte cibule, ale neodkrajujte kořínky. Ostrým nožem každou začněte dělit
– dávejte přitom pozor, abyste nožem nerozkrojili kořen. Nejdřív ji nakrojte na čtvrtiny, pak na osminy a nakonec na šestnáctiny.
Velmi opatrně cibule roztáhněte, aby se rozvila jako květ. V hrnci přiveďte k varu vodu
a cibule do ní na minutu ponořte. Ihned
poté je zchlaďte ledovou vodou – budou líp
držet pohromadě. Nechte okapat.
V misce prošlehejte vejce s mlékem. V jiné
misce smíchejte mouku, sůl a koření.
Cibule ponořte do mléka s vejcem. Počkejte, až zateče do všech zářezů. Pak celé
cibule zasypte ochucenou moukou – měla
by se dostat do všech zářezů. Postup zopakujte – cibule ponořte do mléka s vejcem
a zasypte ochucenou moukou. Ve velkém
kastrolu zahřejte vysokou vrstvu oleje,
cibule by měly plavat a nedotýkat se dna.
Osmažte je kořínky vzhůru dozlatova; trvá
to asi 10 minut. Přebytečný tuk nechte okapat na papírové utěrce. Podávejte s dipem.

Vepřová žebírka s rajčatovo-medovou marinádou
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | PEČENÍ: 95 MINUT

Rozkvetlé cibule s dipem
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | VAŘENÍ: 1 MINUT |
SMAŽENÍ: 10 MINUT

Na dip
250 ml majonézy
2 lžíce kečupu
4 lžíce krenexu nebo strouhaného křenu
špetka mleté sladké papriky
špetka sušeného oregana
sůl, mletý pepř, mleté chilli
Na kvetoucí cibuli
2 vejce + 300 ml mléka
200 g hladké mouky
špetka soli a mletého chilli

500 g rajčatového pyré
2 stroužky česneku, prolisované
2 lžíce sójové omáčky
1 lžíce worcesterské omáčky
3 lžíce medu
1 kg malých vepřových žebírek
Předehřejte troubu na 200 °C. V míse smíchejte prvních pět surovin. Žebra rozsekejte
na porce a důkladně je obalte marinádou.
Plech vyložte pečicím papírem, rozložte
na něj žebra, zakryjte alobalem a pečte
35 minut. Pak odkryjte a za občasného obracení pečte ještě 45–60 minut, až bude maso
propečené a marináda hustá a lepkavá.

Ze smažené cibule v pikantním obalu
budete s vášní odlupovat proužek
po proužku a nořit do skvělého dipu.

albert.cz
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Žebra si můžete připravit den
dopředu a v den D jen dokončit. Pečte
je asi 45 minut, pak uložte do lednice
a těsně před akcí jen dopečte.
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Smažená kuřecí stehna s harissovou majonézou
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | SMAŽENÍ: 10 MINUT

4 kuřecí stehna a 4 křidýlka
2 stroužky česneku, nasekané najemno
2 snítky tymiánu
po 2 lžičkách soli, chilli a oblíbeného
grilovacího koření
100 g majonézy
1 lžička harissy
300 g hladké mouky
300 ml podmáslí
slunečnicový olej na smažení
Na zelný salát
½ hlávky bílého zelí, nakrouhaného
na tenké proužky
malý svazek pažitky, nakrájený
1 jarní cibulka, nasekaná najemno
1 lžíce nakrájeného kopru
1 lžíce citronové šťávy
1 lžíce vinného octa
1 lžíce dijonské hořčice
165 ml olivového oleje

Stehna rozkrojte na horní a dolní část,
z křidýlek odstraňte špičky. Kuřecí díly
vložte do velkého hrnce s těžkým dnem,
zalijte vodou tak, aby bylo ponořené, přidejte česnek, tymián a 1 lžičku soli. Vařte
asi 10–15 minut, až bude kuře uvařené.
Stáhněte z ohně a nechte asi ½ hodiny
chladnout ve vývaru.
Mezitím v malé misce smíchejte majonézu s paprikovou pastou harissa a důkladně prošlehejte. Uložte do ledničky.
V jiné misce smíchejte mouku se lžičkou soli a veškerým kořením. Vyjměte
kuře z vývaru. Podmáslí nalijte do misky
a postupně v něm namáčejte kuřecí díly.

Potom je obalte v kořeněné mouce.
V hlubší pánvi rozehřejte olej a postupně do něj vkládejte kuřecí kousky
a smažte je ze všech stran dozlatova.
Osmažené kuře odkládejte na papírovou utěrku, která odsaje přebytečný tuk.
Na zelný salát smíchejte v míse zelí,
pažitku, jarní cibulku a kopr.
Prošlehejte citronovou šťávu, vinný
ocet, hořčici a olej. Osolte a zálivku
promíchejte se zeleninou a bylinkami.
Ke kuřeti podávejte zelný salát a vychlazenou harissovou majonézu.

albert.cz
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VyprošŤovací Bloody Mary
PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | OPÉKÁNÍ: 5 MINUT

V pánvičce opečte nasucho z obou
stran plátky slaniny dokřupava; trvá
to asi 5 minut. Mezitím promíchejte
rajčatový džus s vodkou, BBQ a worcesterskou omáčkou a s pořádnou
špetkou soli a pepře. Přilijte trochu
citronové šťávy a podle potřeby
dolaďte solí, pepřem a citronem.
Naplňte sklenice ledem a přelijte
ho Bloody Mary. Ozdobte plátky
slaniny a podélně rozpůlenou nakládanou okurkou.

Do lahve s vodkou vhoďte
omytou a na plátky
nakrájenou chilli papričku.
Vodka bude říznější!
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Další recepty hledejte na albert.cz/vseovareni.

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

2 plátky slaniny
200 ml rajčatového džusu
100 ml vodky
2 lžičky BBQ omáčky
2 lžičky worcesterské omáčky
sůl a čerstvě mletý pepř
½ citronu
2 hrsti ledových kostek
nakládaná okurka k podávání

1. Pikantní nakládaný
hermelín okamžitě
uspokojí hlad a chuť.

3. Fuet s výraznou
masitou chutí
a ušlechtilou plísní
na povrchu

2. Minisalámky - výborná
kořeněná delikatesa

9. Směs slaných
oříšků na „zobání“

Rychle a snadnO
7. Středomořská tapenáda
stvořená právě pro tortilly

6. Bramborové tyčinky,
další „zobací“ varianta

1

2

4. Nakládané okurky,
nenahraditelná součást
studeného občerstvení

8. Křupavá „jednohubka“,
tortillové chipsy

Bez bramborové žemle
s jedinečnou chutí
a lehce pikantním
posypem by hostina
nebyla ta pravá.

5. Copánky korbáčiků se ideálně
doplňují s pivem či vínem.

3

4

5

6

7

8

9
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vína
V sekci vín v Albertu můžete vybírat z více než 1000 druhů vín ze
zahraničí nebo z ČR, z toho více než 500 druhů vín s moravským
původem. Nabízíme ucelený sortiment všech cenových kategorií s důrazem
na kvalitu. Zde vám představujeme několik zástupců vín, která se nacházejí
ve vybraných prodejnách Albert. Jedná se o oceněná, medailová vína
z posledního Salonu vín 2015.
s medailí

Česká vína
PÁLAVA,
POZDNÍ SBĚR ROČNÍK 2013

Vůně vína připomíná meloun,
exotické ovoce a koření nebo
čajovou růži. V chuti objevíte
med, vanilku a karamel. Hodí
se ke kořeněným jídlům, k sladkým úpravám masa, k uzenému, k sýrům a dezertům.

CHATEAU BZENEC BRUT
ROČNÍK 2011

Zelenkavě zlatá barva
s bohatým perlením.
Vůně připomíná broskve,
meruňky a citrusy. Chuť
středně ovocná. Pije se
jako aperitiv, ke studeným
předkrmům, k sladkovodním rybám nebo
k vepřové panence.

HABÁNSKÉ SKLEPY, RULANDSKÉ ŠEDÉ,
POZDNÍ SBĚR, ROČNÍK 2013, ŠARŽE 3840

Bohaté aroma připomíná sušené ovoce, ananas, medový meloun a sladké koření. Chuť je ovocná a svěží.
Výborné je k pečené drůbeži, mořským plodům nebo
smetanovým omáčkám.

S

alon vín – národní soutěž
vín ČR je finální soutěží
systému Národní soutěže vín.
V soutěži je každý rok vybráno
nejlepší víno s titulem „Šampion“, dále „Vítězové kategorií“
a „Nejlepší kolekce“. Sto nejlepších vín soutěže je oceněno
prestižním titulem „Salon vín
ČR“. Na soutěž navazuje celoročně otevřená veřejná
degustační expozice sta nejlepších vín ve sklepech
zámku ve Valticích. V komisích soutěže zasedají naši
nejlepší degustátoři, kteří jsou spolu s moderním
počítačovým systémem, vícekolovým hodnocením
a garancí Svazu vinařů ČR zárukou výběru nejlepších
vín z Moravy a Čech. Jedním z hodnotitelů je i Vlastimil Vávra, sommelier a category manager wine, který
vybírá a nakupuje vína pro prodejny Albert.
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MORAVA, VELTLÍNSKÉ
ZELENÉ,
KABINETNÍ VÍNO

Salonové víno s vůní
grepu a bílého pepře.
Chutná jemně a má
svěží kyselinku.
Hodí se k rybám,
těstovinám a sýrům.
Zámecké vinařství
Bzenec získalo již
4× titul Šampiona
Národní soutěže vín
Salonu vín.

v

Čerstvé kachní maso
Dosledovatelnost chovatele
Záruka kvality
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maso měsíce

Není řízek jako řízek
Zlatá klasika, ničím nenahraditelná. Krásný a pořádný vepřový řízek je pro
leckoho základem a středobodem stravování. Jenže dobří kuchaři, jakým je
bezpochyby Zdeněk Pohlreich, umějí řízky i bez trojobalu.

U NÁS V A LB ERT U
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.

50

albert.cz

Dnes vám uvaříme
z řady U řeznického
mistra – vepřové řízky
– od předních českých
dodavatelů a farem.

Bylinkové pečené řízky
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | PEČENÍ STROUHANKY: 15 MINUT | PEČENÍ ŘÍZKŮ: 17–25 MINUT

6 plátků bílého toustového chleba
1 šalotka, nasekaná nadrobno
3 stroužky česneku, nasekané nadrobno
2 lžíce rostlinného oleje
sůl a čerstvě mletý pepř
2 lžíce parmazánu, nastrouhaného
najemno
hrst čerstvých tymiánových lístků
hrst petrželových listů, nasekaných
2 lžíce + 6 lžic hladké mouky
3 bílky
3 lžíce dijonské hořčice
olej na potření
4 vepřové řízky
citron k podávání

Troubu předehřejte na 180 °C. Toustový
chléb umixujte na strouhanku a nasypte
ji do pekáče. Přidejte šalotku, česnek, olej,
¼ lžičky soli a ¼ lžičky čerstvě mletého
pepře, vše důkladně promíchejte a rovnoměrně rozprostřete po celé ploše pekáče.
Pečte, až bude strouhanka zlatohnědá,
trvá to asi 15 minut. Během pečení ji dvakrát promíchejte. Nechte ji vychladnout
na pokojovou teplotu a pak k ní přimíchejte parmazán, tymián a petrželku.

Na mělký talíř nasypte 2 lžíce hladké
mouky. V dalším talíři, tentokrát hlubokém,
prošlehejte bílky s hořčicí, přidejte zbývajících 6 lžic mouky a míchejte dohladka.
Teplotu v troubě zvyšte na 220 °C. Pečicí mřížku potřete zlehka olejem a vložte
ji do pekáčku. Vepřové plátky opepřete
a po jednom je obalte nejprve v mouce,
přebytečnou mouku oklepejte, pak je
smočte v bílkovo-hořčičném těstíčku
a nakonec obalte ve strouhance. Strouhanku na plátky přimáčkněte. Obalené
řízky rozložte na pečicí mřížku.
Pečte 17–25 minut. Vyndejte z trouby
a nechte ještě 5 minut odpočívat. Podávejte pokapané citronem.

albert.cz

51

maso měsíce

Úžasná směs koření, zeleniny
a masa. Bude vám chutnat.
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Vepřové řízky
po toskánsku
PRO 4–6 OSOB | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | PEČENÍ: 45 MINUT

6 vepřových řízků
2 lžíce osolené hladké mouky
60 ml olivového oleje
1 lžička fenyklových semínek
2 cibule, nasekané najemno
6 plátků slaniny, nakrájených na kostičky
4 stroužky česneku, nasekané
150 ml červeného vína
40 ml vinného octa
2× 400g konzerva rajčat,
loupaných a krájených
2 snítky rozmarýnu
2 snítky tymiánu
1 lžíce třtinového cukru
špetka skořice
sůl a čerstvě mletý pepř
140 g černých oliv, bez pecek
2 lžíce hladkolisté petrželky, nasekané
polenta připravená podle návodu
na obalu, k podávání

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

Předehřejte troubu na 180 °C. Plátky masa
poprašte moukou a přebytky oklepněte.
Ve velké pánvi rozehřejte 2 lžíce oleje
a plátky opečte 2 minuty z každé strany, aby
trochu zezlátly. Naskládejte je do pekáčku.
Do pánve přilijte zbylý olej a opečte na něm
fenykl, cibuli, slaninu, stačí 3–4 minuty.
Na poslední minutu přihoďte česnek. Pak vlijte víno a ocet. Nechte asi 4 minuty vařit, aby
se objem tekutiny zredukoval na polovinu.
Přidejte rajčata, rozmarýn, tymián, cukr,
skořici, osolte, opepřete a přiveďte k varu.
Omáčkou přelijte řízky v pekáči a pečte
45 minut, až maso změkne. Pak přidejte olivy
a nechte chvíli prohřát. Posypte petrželkou
a podávejte s polentou či bramborovou kaší.

RA DY A T RIKY

1

Řízky v jakékoliv úpravě
budou křehčí, když je den
předem potřete dobrým olejem,
pár kapkami citronu a osolíte. Pak
je přikryjte potravinářskou fólií.

2

Smažené řízky v trojobalu
budou křupavější, jestliže
je už obalené těsně před smažením jemně protáhnete prošlehaným bílkem – řídkým, ne sněhem.

3

Při smažení je dobré
do rozpáleného tuku přidat
silný plátek syrové brambory –
nepřipalují se pak. Osvědčená je
i lžička másla na každý další řízek.

albert.cz
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Medové řízky s kuskusem
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 25 MINUT

2 lžičky dijonské hořčice
2 lžičky medové hořčice
3 lžíce medu
25–50 ml pomerančového džusu
sůl a čerstvě mletý pepř
4 vepřové řízky
Na kuskus
300 g kuskusu
4 jarní cibulky, nakrájené na tenká
kolečka
450 ml horkého kuřecího vývaru
1 lžíce olivového oleje
10 cherry rajčátek (nejlépe
barevné směsi), nakrájených
na čtvrtky
hrst petrželových listů,
nasekaných + na ozdobu
sůl a čerstvě mletý pepř
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V misce promíchejte obě hořčice s medem a pomerančovým džusem, osolte,
opepřete a směsí potřete vepřové řízky.
Rozpalte grilovací pánev. Maso grilujte
asi 4 minuty z každé strany a během
grilování ho potírejte zbylou omáčkou.
Grilované maso odložte na teplý talíř
a nechte odpočívat.

Mezitím si připravte kuskus. Do mísy
nasypte kuskus a jarní cibulku, horký vývar promíchejte se lžící oleje, přelijte jím
kuskus a promíchejte. Zakryjte a počkejte
asi 5 minut, než se tekutina vsákne.
Kuskus načechrejte vidličkou, promíchejte s rajčátky a petrželkou, osolte
a opepřete. Kuskus rozdělte na talíře,
navrch položte maso a podávejte.

Další recepty hledejte na albert.cz/vseovareni.

když Dita P.

Když Dita P.

…peče rolády
Jsou moje velká láska, nejen proto, že mě vždycky překvapí,
jak můžou být pokaždé jiné. I proto, že jsou harmonickou
propleteninou „zevnějšku a vnitřku“.

Jahody se šlehačkou v piškotové
roládě… co víc si můžu přát?
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když Dita P.
Banánová roláda
s karamelovou náplní
PŘÍPRAVA: 35 MINUT | PEČENÍ: 15 MINUT | CHLAZENÍ: 70 MINUT

Banán těsto příjemně a nenápadně
zjemní a prolne se i do nadýchaného
krému.

Roláda se šlehačkou a jahodami
PŘÍPRAVA: 25 MINUT | PEČENÍ: 10 MINUT

100 g hladké mouky
3 lžíce kukuřičného škrobu
1 lžička kypřicího prášku do pečiva
3 větší vejce, žloutky a bílky zvlášť
100 g krupicového cukru
máslo na vymazání
Na náplň
125 ml smetany ke šlehání
30 g moučkového cukru + na posypání
300 g jahod
Plech o rozměru 25 × 40 cm vymažu máslem a vyložím pečicím papírem. Troubu
předehřeju na 200 °C. V misce smíchám
mouku, kukuřičný škrob a kypřicí prášek.
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V další míse ušlehám bílky se 3 lžícemi
vody dotuha. Do sněhu pomalu vešlehám cukr. Pak opatrně vmíchám žloutky
a mouku se škrobem. Těsto rovnoměrně rozetřu na připravený plech a dám
na 8–10 minut péct.
Zatímco se roláda peče, namočím čistou utěrku a důkladně ji vyždímu. Hned
po upečení ještě horký plát překlopím
na utěrku, sundám pečicí papír, sroluju
a nechám vychladnout.
Mezitím si připravím náplň. Smetanu
ušlehám do polotuha, přidám cukr a ušlehám dotuha. Jahody nakrájím na kousky
a vmíchám je do šlehačky.
Vychladlou roládu rozvinu, potřu ji náplní a znovu zatočím. Nakonec ji posypu
moučkovým cukrem.

Troubu předehřeju na 190 °C. Plech
25 × 40 cm vymažu máslem, vyložím pečicím papírem, který taky pomažu máslem
a vysypu polohrubou moukou.
V míse promíchám hladkou mouku
s kypřicím práškem, sodou, skořicí a solí.
V další míse šlehám vejce a cukr
do světležlutého hladkého a nadýchaného krému. Trvá to asi 3 minuty. Vmíchám
rozmačkané banány a nakonec postupně
i moučnou směs. Nemíchám moc, jen aby
se vše propojilo. Vzniklé těsto rozetřu
rovnoměrně na plech. Peču 13–15 minut.
Zatímco se roláda peče, popráším
čistou utěrku moučkovým cukrem. Hned
po upečení ještě horký plát překlopím
na utěrku, sundám pečicí papír, sroluju
a nechám vychladnout.
Mám čas připravit krém. Smetanový
sýr ušlehám dohladka s máslem, přidám
cukr a prošlehám. Pak vliju karamelové
Salko a znovu šlehám. Pokud by byl
krém tekutý, přidám trochu moučkového
cukru. Vychladlou roládu rozvinu, potřu
ji krémem a zatočím. Hotovou roládu
zabalím do potravinářské fólie a dám
ji na hodinu vychladit do lednice. Před
podávání ji ještě přendám na 10 minut
do mrazáku, aby se lépe krájela. Nakonec
ji posypu moučkovým cukrem.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ
NÁDOBÍ ZAPŮJČILY FIRMY: APROPOS, BUTLERS

máslo na vymazání, polohrubá mouka
na vysypání
100 g hladké mouky
½ lžičky kypřicího prášku do pečiva
½ lžičky jedlé sody
½ lžičky skořice + ¼ lžičky soli
3 větší vejce
100 g krupicového cukru
2 banány, rozmačkané
30 g moučkového cukru na poprášení
utěrky
Na krém
500 g smetanového krémového sýra
6 lžic másla, změklého
4 lžíce kondenzovaného mléka Salko
karamel
130 g moučkového cukru
moučkový cukr na ozdobu

Její velmi jemná sladkost dovolí
vyniknout čokoládě a kakau. Je to
skutečně skvělá čokoládová roláda.

Čokoládová roláda
PŘÍPRAVA: 30 MINUT | PEČENÍ: 10 MINUT
CHLAZENÍ: 2 HODINY

55 g kakaa holandského typu
+ na ozdobu
špetka soli
3 velká vejce
70 g tmavého cukru
Na náplň
120 g hořké čokolády (aspoň
50%), nalámané na kousky
+ hobliny na ozdobu
1 lžíce hodně tmavého cukru
125 ml smetany ke šlehání
Navíc
máslo na vymazání plechu
moučkový cukr na poprášení
utěrky
Plech 23 × 30 cm vymažu máslem a vyložím pečicím papírem,
který znovu vymažu máslem.
Troubu předehřeju na 180 °C.
Kakao proseju do mísy a smíchám ho se solí. V další míse
šlehám vejce a cukr do světležlutého hladkého a nadýchaného krému. Do něj nadvakrát
vmíchám kakao. Těsto rozetřu
rovnoměrně na připravený
plech. Peču 8–10 minut. Zatímco se roláda peče, popráším
čistou utěrku moučkovým
cukrem. Hned po upečení plát
překlopím na utěrku, sundám
pečicí papír, sroluju a nechám
vychladnout.
Mezitím připravím náplň.
Do mísy dám čokoládu, cukr
a 2 lžíce smetany ke šlehání.
Mísu zavěsím nad vodní
lázeň a míchám, až se čokoláda a cukr rozpustí. Zbylou
smetanu ušlehám a opatrně
ji vmíchám do vychladlé rozpuštěné čokolády. Vychladlou
roládu rozvinu, potřu náplní
a znovu zatočím. Nakonec
ji posypu kakaem, případně ozdobím nastrouhanou
čokoládou a nechám v lednici
aspoň 2 hodiny chladit.

Další recepty hledejte na albert.cz/vseovareni.
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Jak voní teplo
pekárny
„Lidi skáčou, když neseme teplé a voňavé,“ řekne Natalija
s patnáctikilovým pytlem mouky v ruce. Sype ji do pořádné
díže a přidává další – recept na celozrnný bandur má v hlavě,
stejně jako dalších skoro padesát. Oko přitom pořád hází
„na krám“. Ten je totiž jejím nejvyšším šéfem.
Na fotografii Anglický rohlík, který
je nejprodávanějším produktem
pekáren Albert.
60

albert.cz

Takový hukot se hned tak nevidí. Nikdo z těch pár
lidí, kteří v otevřené pekárně hypermarketu Albert
v pražských Butovicích kmitají, se nezastaví. Nejde to.
Natalija Petržilková jim šéfuje, jen to jaksi není vidět.
V pekárnách dělá patnáct let, ví o nich všechno a také
všechno dělá. Jen kývne hlavou, na první dobrou,
když se jí brigádník Michal Moravec zeptá: „Co pojedem? Žito, nebo bílý?“ A už se sype další pytel žita.
Dneska od sedmi ráno mizí žitné pečivo z pultů jako
náhlé kroupy v parném létě. Sotva stačí péct.
Natalija pustí mohutný hnětač, chci ji zastavit
na pár slov a ona mě vlídně odbude: „Pojďte, uděláme to při práci, jinak mi to těsto překyne.“ A tak jí
koukám pod ruce, jak porcuje pěkně vykynuté těsto
téměř přesně na jedenapůlkilové kusy. Hází je na vedlejší stůl, kde je rychle dokulata prohněte Michal,
rozválí na placku a šoupne ji do presovače. Jedno
zmáčknutí a z placky jsou úhledné dávky na vícezrnné housky. Těsto se prokutálí válečky… nestačím to
sledovat a z „raženkovače“ se sypou úhledné housky.
Vtom zahouká pec – je hotovo. Nechtějte cítit tu vůni,
ihned byste dostali hlad, a hlavně chuť.

Přijďte za pět minut
Natalija tahá z pece vozíky plné plechů s čerstvě upečenými Anglickými rohlíky – hitem pekáren Albert.
Budou chvíli chladnout… U otevřeného vstupu do pekárny se zastavuje pán s vozíkem. „Kdy budou?“ ptá
se a hlavou ukazuje na koláčky. Vidí na ně z prodejny.
„Vraťte se za pět minut a budete je mít z první ruky,“
volá na něj Natalija.
Tak jako v malých domácích pekárnách, je i v tomto obrovském obchodě pekař kamarád se zákazníky.
Všichni z pekárny chodí „na krám“, nejen aby zjistili,
co ten den právě nejvíc jde a je potřeba zadělat, ale
jsou tu pro zákazníky. Ti se ptají, z čeho je co vyrobené, jak dlouho nechávají kynout vánočku a co kváskový chleba – ten se právě v této pekárně, jako jediné
v celé síti prodejen, peče jen tady.

Natalija
vytáhla z pece
vícezrnné
housky
a nechává
je chvilku
chladnout, než
je z pekárny
doveze – ještě
teplé a voňavé
na krám.

Pekárna
není nijak
velká, pro pár
pekařů a dnes
i jednoho
učně, který
právě vykládá
plechy pečicím
papírem.
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U NÁS V A LB ERT U
V 97 vlastních pekárnách prodejen Albert se denně
upeče 140 tisíc kusů pečiva v 50 druzích. Každý pekař
má své recepty, tak je tomu i u nás, proto naše pečivo
jinde nekoupíte. Naše výroba je ruční řemeslná, pečivo
se tak může na každé prodejně lišit ve tvarech. Zákazníci
si kromě celozrnného pečiva oblíbili i sladké, například
koláčky s makovou náplní s kousky švestek, pochoutku
s dvojí náplní v různých kombinacích, vánočky nebo mazance. Oblíbené jsou i zdejší speciální chleby, mezi nimi je
nejprodávanější chléb Albert světlý. Zákazníci mají rádi i
chléb Kuba se žampiony, sedmizrnný nebo celozrnný chléb
s vlákninou.
Letos pekárny Albert čeká průběžná změna. Sloučením
s Intersparem se propojují i zkušenosti pekařů z obou
pekáren, takže se zákazníci Alberta dočkají toho nejlepšího z obou dvou.

Vykynuté těsto
pekař rozválí
na placku a vloží
do presovače,
který z ní za pár
vteřin vytvaruje
bochánky. Z nich
další stroj ukutálí rohlík.
Vpravo nahoře:
Receptury, které
si pekaři pečlivě
uchovávají.
Vlevo dole: Mezi
oblíbené se řadí
i mazance.
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V pekárně pracují na tři směny, vždy jen tři čtyři
pekaři. Dneska přišel i pekařský učeň a zkouší chytat
z rohlíkovače vytvarované kousky, rychle namočit
ve vodě, aby na syrovém rohlíku dobře držela semínka, srovnat na plech a další. Nestíhá, tak už u něj stojí
pekařka, a to to najedou sviští.
Natalija veze kynout těsto do kynárny, něco do chladíren, aby těsto nepřekynulo, telefonuje, objednává…
Nechápu. Zdá se to být tak jednoduché, a přitom musí
dokonale organizovat spousty procesů. K tomu se
u toho pořád smát. Má pevné silné ruce, těžko se divit,
patnáct kilo mouky pro ni není žádná váha.
Padesát druhů pečiva z pekáren Albert má několik
jistot: jsou vždy absolutně čerstvé, v sedm ráno, když
se otevírá, jsou všechny druhy k prodeji. Nesmí se
stát, aby něco došlo, možná na pár minut. To by ale
všechno nemohla hlídat Natalija, ta své lidi v pekárně
i své zákazníky dobře zná.
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HOTOVO

Staňte se snadno

a sami generálem
ve vaší vlastní

I Like!

kuchyni!

200 ˚C

v troubě

2,5 min.

10 min.

Nejlépe chutnají ohřáté
900W

mikrovlnce

nebo
jen tak,
rozmrazené

Rychle a chutně
doma, na chatě, na výletě...
nebo třeba na koleji :)

Kuřecí

mini řízečky
stehýnka

stripsy

hmmmm...

to musíte ochutnat

Tepelně připraveno

Výhradní distributor
pro ČR:

mňam...

napsali jste
D O PI S MĚS ÍC E

REJST ŘÍK
Hlavní jídla

Časopis Albert MUSÍM mít každý měsíc už
dva roky. V posledním půlroce si ho stahuji
do iPadu. Vyšetřím si klidnou chvilku, uvařím
kafíčko a čtu a plánuji a usmívám se. Těším se,
až vyzkouším tento recept, třeba zítra k večeři.
A, jeeee, tohle vařila moje babička… krásná
vzpomínka. Teď volám dceru – podívej, recept
pro tebe, vyzkoušíš ho? Děkuji, pokračujte dál.
Michaela Vaňková

Chtěla bych se s vámi podělit o to, jak mi tenhle
časopis pomohl udělat ten první krok.
Jako dospívající jsem velmi obdivovala máminu
kuchyni. Když jsem ji pozorovala u vaření, vždy
jsem si myslela, jak je jednoduché připravit večeři
pro celou rodinu, ale nikdy jsem nepřemýšlela nad
tím, že i ona někdy stála na začátku. Neviděla
jsem ji, jak brečí nad připáleným masem, nad
zdrclou polévkou nebo nad nenakynutým těstem.
Byla hrdinkou, co uvařila dvě různé večeře ze
zbytků od oběda. Pak jsem se odstěhovala k příteli. Marně jsem se snažila si vzpomenout, kolik
ingrediencí patří do těsta na palačinky. Neuměla
jsem nic. Pomalu, nenásilně jsem se to naučila
s vaším magazínem. Vaření mě opravdu nadchlo,
stali jste se mojí inspirací a z každého vašeho
vydání pár receptů vyzkouším, máminy rady teď
s nedočkavostí hltám a vařím. A víte, co je nejlepší
odměna? Když se mi do kuchyně vrátí prázdný
talíř a s vašimi recepty je to nepsané pravidlo.
Tereza Janochová
Albert magazín je takovou jednou velkou kuchařkou. Kde jinde seženu každý měsíc spoustu receptů, zajímavých tipů a nápadů k vaření od hlavního
jídla až po zákusky nebo třeba svatební dorty, než

Artyčoky s bylinkami 
34
Artyčoky s máslovým dipem  34
Artyčoky s parmazánem 
34
Bagety Niçoise
15
Bylinkové pečené řízky
51
Grilované artyčoky
s kořeněným aïoli 
34
Květákové kari placičky 
15
Marocké kuřecí špízy
24
Masové tyčinky s tvarůžky
28

právě u pokladny v Albertu? Časopisů, které jsou
zdarma, a přesto přinášejí tolik informací, moc
není. Tedy, vlastně kromě Albert magazínu snad
žádný. Že je v něm reklama? I z té se rád dozvím,
jaké výrobky a novinky jsou k sehnání, co vše existuje. Například z březnového čísla jsem tak objevil
koření do kávy, okamžitě jsem vyzkoušel a káva je
hned nová, s novým nádechem. Albert magazín
mám v šuplíku od roku 2010 a vždy je zdrojem vaření a zajímavých tipů. A navíc, vaření s rodinami
nebo exkurze na farmy či návštěvy u výrobců, to
vše mu přidává spoustu plusů navíc. Není to jen
kuchařka, je to gastronomický průvodce.
Tomáš Soukup
Vaření bez dřiny, pro muže i maminy – to umí
Albert v kuchyni.
Recepty má báječné – chutě neskutečné.
A protože je jaro a sluníčka málo, tak uvařit si
dobrůtky – to za to stálo.
Žádný odstín šedi – Dita a Zdeněk znají, umí,
prostě vědí!
Irena Veverková

Medové řízky s kuskusem
Olomoucký big mac
Pečené brambory s tvarůžky
Řecké masové koule

54
28
28
24

Sekaná
40
Smažená kuřecí stehna
s harissovou majonézou
45
Těstoviny s artyčoky
a špenátem 
36
Těstoviny se smetanovo-rajčatovou omáčkou 
15
Tvarůžkový bác
28
Tvarůžky v pivním těstíčku  27
Vepřová žebírka s rajčatovo-medovou marinádou
42
Vepřové řízky po toskánsku
53

Polévky a saláty
Česnečka 
Fazolová polévka se slaninou 

28
15

Salát Vítání jara 

15

Dezerty a nápoje

Banánová roláda s karamelovou
náplní
58
Čokoládová roláda
59
Ovocná duha
24
Roláda se šlehačkou a jahodami58
Skořicové sušenky
74
Vyprošťovací Bloody Mary
46

Malá jídla a pochoutky

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 Michaela Vaňková.

V příštím čísle, které vychází 6. 5. 2015, najdete:
Jarní zelenina – První grilování – Snídaně do postele.

Ďábelské topinky
Míchaná vejce s tvarůžky 
Nakládané tvarůžky v pivu 
Plněné žampiony 
Pomazánka s tvarůžky 
Preclíkové válečky 
Sýrová omáčka 
Rozkvetlé cibule s dipem 

42
28
28
28
28
42
42
42

– vegetariánské
albert.cz
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Kupte jakékoliv

3 výrobky Liptov,
zašlete SMS zprávu
na císlo 900 11 03
a vyhrajte 12x zájezd
v hodnote 16 666 Kc!

Hrajte
en
každý týd
dy!
o zájez

3

Více informací na letácku
a na www.nasliptov.sk
Akce platí od 30. 3. do 26. 4. 2015
K dostání ve vybraných supermarketech
a hypermarketech Albert.

křížovka
POMŮCKA:
OKTAN, RT,
US, UTA

ODSTOUPENÍ

1. DÍL
TAJENKY

TYP RODINNÉHO
DOMKU

SLONÍ
ZUBY

TAMTO

HOŠÍK

OPRAVNA
LODÍ

POPĚVEK

ŘÍMSKÝCH
51

NÁŠ
ZPĚVÁK
(VILÉM)

TROPICKÁ
NEMOC

JMÉNO
PĚVCE
ŽÍDKA

TUMÁŠ

A SICE

SLOVENSKÉ PŘIROVNÁNÍ

POZICE

PRACÍ
PRÁŠEK

DOMÁCKY
JOSEF

LIST
V ATLASU

LYŽE

SVRŠKOVÁ
USEŇ

BODLINA

Tajenku zašlete do 21. 4. 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
Alena Sojková z Mladé Boleslavi.

DOMÁCKY
OREST
SVOBODNÝ
STATEK

PUŠKA
(Z NĚM.)

AFRICKÝ
STÁT

TEKUTINA

TUČNOLISTÁ
ROSTLINA

PŘICHÁZÍVAT ZPĚT
INICIÁLY
THÁKURA

NĚMECKY
„ÁRIE“

SLOVENSKY
„KÁNĚ“
ÚDIV
CESTOVNÍ
RANEC
OSOBNÍ
ZÁJMENO
ČESKÝ
PROZAIK

LATINSKY
„A“
ASIAT

KULTURNÍ
DŮM
JAVOR
(BOTAN.)

PACHTOVNÉ

TEMNOTA
VÝŠE NEŽ

3. DÍL
TAJENKY

DOMÁCKY
ADÉLA

POKUTOVÝ
KOP

NA JAKÉM
MÍSTĚ
HOLÁ
LEBKA

HYBNÁ
ÚSTROJÍ

KÓD USA

2. DÍL
TAJENKY

OBOROVÁ
ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNA

ŽELET

TRUPY

ALKAN

JEZEVČÍK
(SLANG.)
JMÉNO
HERCE
PARDUSE

SPORTOVNÍ
BOTA

Řešení z minula: PŘIVÍTEJTE JARO NA FARMĚ!

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.
Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.51)

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.51)

1

9 3 5 7

2 4 8 6

6 2 4 3 8 9 5 1
8 5 7

4 1

9 8 2 1
7

4 1

7

6 9 3 2

6 7

3 5 4

9 3 5 2 6 8

3 6 5 2 4 8 1
5 3 8 7

7

9

2 4 6 9 1

Puzzle 2 (Medium, difficulty rating 0.52)

8 2 4 7
1

7

1

3 5 6 9

3 5 6 9 4 8 2

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

7

1

3

5 4 2 9 7

4 9 2 8 3 7

6 5 1

6 9 2 3 4 8

8 9 4 2 6 1

3 5

Vylosovaný luštitel obou sudoku obdrží poukázku na jednorázový nákup v4 síti
prodejen Albert v 6hodnotě
1 6 8 9 3 7 2 5
3 5 9 7 1 8 2 4
2 7 tajenky
9 6 5 1 nebo
8 4 3 řešení2 sudoku
4 1 3 8 5 9 7 6
300 Kč. Výhercem z minulého čísla je Hana Šuranská z Hodonína. Zasláním
Puzzle 4 (Medium, difficulty rating 0.49)
Puzzle 5 (Medium, difficulty rating 0.56)
dáváte souhlas se zpracováním svých údajů pro marketingové účely.
5 8 3 6 1

2 9 7

6 9 7

4 8 3 1

2 4 1

9 5 7

4

5 2

8 3 6

2 3 1
7

7

4 5 8 9 6

4 5 9 6 8 1

6 8 9 2 1

3 7

7

6 5 2 4 9 3 8 1

3 9 8 6 2 7

1

2 9 3 6 8 7

1

8 3 4 5 7

1

4 5

6 2 9

3 5 2 8 9 6 4 1

7

6 7

9 1

5 2 3 8 7
7

8 1

8

2 9 7

6 9 7

4 8 3 1
9 5 7

4

5 2

1

7

1

3 5 6

9 5 6 2 4
3 6 8 1

5

4 9 2 8 3
5 1
7

7

6 9

8 9 4 2

6 3 5 9 7
2 4 1

3 8

Puzzle 5 (Medium, di

2 3 1
7

7

4

4 5 9 6

2

2 4 1

8 3 6

6 8 9 2 1

7

7

6 5 2 4 9 3 8 1

3 9 8 6 2

2 9 4 5

1

2 9 3 6 8 7

1

4 5 1

7

6 4 7

2 3 9 1

5 8

8 2 4 5 6 7

9 3

1

9 3 5 1

9 8 2 3 6

8 7

6 2 4

6 2 7

8 3 4 5 7

1

8 1

9 1

8 7

2 4 5 6 3

6 1

3 5 2 9 8
8 3 1

9

3 1

5 9 2 8 6 7

4 7

8 6 3 1

5 2

7

7

2 5 1

6 9 4

7

4 9 6 5 2 3 1

8

1

8 6 5 9 3 4 2 7

7

4 7

4 6

3 6 8 9 4 1
8 3 7

6 2 9

Puzzle 7 (Medium, difficulty rating 0.54)

4 1

4 3 6 5 2 7

4 5

3 5 2 8 9 6 4 1

Řešení
z minulého
čísla.
9 5 8 3
6 2 9 4 7 5

Puzzle 6 (Medium, difficulty rating 0.56)

5 9 3 2 7

3 4 5 2 6 7

5 8 3 6 1

8 2 4 7

9 3 6 4 5 7
8 6 1

4 5

8 9 3 6 7

4 6 9

Puzzle 2 (Medium, di

2 9 6 5 4 3 8 1
3 7

8 1

4 5 1

1

6 4 9 2 5 3 8 1

2 3

5 3 4 2 8 9

5 2 4 1

Obě správně vyřešená
sudoku
1 9 3 5 7 2 4 8 6
2 4 3 8 9 5 1 7
(stačí první řádek z 6každého)
8 5 7 4 1 6 9 3 2
zašlete do 21. 4. 2015
na adresu:
9 8 2 1 6 7 3 5 4
ALBERT v kuchyni, 7 4 1 9 3 5 2 6 8
3 6 5 2 4 8 1 7 9
Ortenovo náměstí 29a,
5 3 8 7 2 4 6 9 1
4 1je
6 vyplňte
8 9 3 7 do
2 5
170 00 Praha 7, nebo
2 7 9 6 5 1 8 4 3
formuláře
na www.albert.cz/tajenka.
Puzzle 3 (Medium, difficulty rating 0.47)
Puzzle 4 (Medium, difficulty rating 0.49)

5 8 7

6 4 7

8

3 4 5

8 7

2 3 9

4 5 6 8 7

Puzzle 8 (Medium, di

5 9 6 4 3

4

3 7

8 9 1

4 1

2 8 5
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2 4 6

5 4 2 3 6 9 1
1

5 3

9 1

9 5 2

8 6albert.cz
2 1 4 3 9 5

9 3 1

6 7

5 2 4 1

8 4 1

5 7

9 5 7

6 2

8 7

6 2 3 1

9

9 3 5 2 8

2 6 5 7

4
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obsahuje ovocnou šťávu
K dostání ve vybraných prodejnách Albert.
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B-UNIPACK a.s., Litostrovská 808, 665 01 Rosice, tel.: 546 411 162, e-mail: objednavky@b-unipack.cz

Vždy o nápad lepší
Držák šroubovací
k zahradnímu sušáku
slouží k uchycení sušáků
na prádlo LINOMATIC
do země
vysoká stabilita
bez potřeby betonování
záruka 5 let

Venkovní otočný sušák
Linomatic 400 Comfort
o 44 % snazší otevírání
odolný vůči vlivům počasí,
nerezavějící hliníkový rám
patentovaný systém zatahování
šňůr do bočnic, šňůry jsou chráněny
před deštěm a špínou
mechanismus pro ideální vypnutí šňůr
automatické navíjení otevíracího lanka
možnost zavěšení ramínek
na konce ramen sušáku
40 m šňůr, 4 pračky prádla
součástí balení je držák na zabetonování
záruka 3 roky

INOVACE
háčky na konci ramen
k zavěšení ramínek
Šňůry jsou chráněné
před deštěm
a špínou

INOVACE
automatické navíjení
otevíracího lanka
Patentované
zatahování šňůr
do bočnic

S tímto držákem nemusíte
zahradní sušák Linomatic
do země betonovat

sladká tečka

Tak chutná skořice
Skořicové sušenky
NA 3 PLECHY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | PEČENÍ: 8 MINUT

200 g másla, změklého
300 g krupicového cukru
+ 2 lžíce navíc
1 sáček vanilkového cukru
2 vejce
360 g hladké mouky
3 lžičky kypřicího prášku
špetka soli
2 lžičky mleté skořice
Předehřejte troubu na 200 °C
a plech vyložte pečicím papírem. Vyšlehejte do pěny máslo
s krupicovým i vanilkovým
cukrem a vejci. Přidejte mouku
smíchanou s kypřicím práškem
a solí. Zbývající 2 lžíce cukru
promíchejte se skořicí. Z těsta
tvarujte pomocí lžíce kuličky
a obalujte je ve skořicovém
cukru. Pokládejte je v dostatečných rozestupech na plech
a pečte 8–10 minut; měly by
zpevnit, ale neměly by úplně
ztvrdnout. Sušenky ihned po vyjmutí z trouby stáhněte z plechu
a nechte vychladnout.

U NÁS V ALB E RT U

Bio vejce od českých
chovatelů koupíte
v prodejnách Albert.
74
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FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

Skořice má zvláštní přitažlivost – její
vůně připomíná útulný domov. A přesně
tak působí i tyto sušenky.

MIXUJTE
PODLE
NÁLADY
KUPTE 2x
NESCAFÉ MIXES
3in1, 2in1 nebo Cappuccino
v libovolných kombinacích,
pošlete SMS s odpovědí na otázku

a VYHRAJTE

„COOL MIXÁK“
na „domácí“ párty s přáteli.

ILUSTRAČNÍ FOTO

Více informací na www.nescafe.cz
nebo na informačních letáčcích.
Akce platí od 15. 04. do 12. 05. 2015.

VYHRÁLI JSME NÁRODNÍ
CENU KVALITY!

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

