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Co bude dneska k večeři?

15  receptů, které uvaříte  
bleskurychle a chutně

Ochutnejte dobroty 
z třešní, jahod, manga
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Milé a milí,
vařit rychle má smysl, když je to dennodenní 
záležitost. Třeba večeře, které by měly být pokaždé 
jiné, aby nám to víc chutnalo, bavilo nás a zase 
nezabralo čas, který je příjemnější trávit u stolu. 
Já jsem mnohem radši, když si můžu vaření užít, 
nekoukat na hodiny… ale to jsou spíš sváteční než 
všední události. Když mi ale zavolá kamarád Ond-
řej, že má „strašnej, ale strašnej hlad, za čtvrt hodiny 
jsem u tebe,“ zvládnu uvařit i za těch patnáct minut 
a nakonec si najdu radost i v tom, jak jsem prostě 
šikovná a jak to Ondřejovi chutná. Jen mi někdy 
chvíli trvá vymyslet, CO vařit? Otevřu ledničku, 
hledím do ní tupě jako do televize a nakonec mi 
vždycky něco napadne. Dřív to asi bylo jinak.
Nedávno jsem našla v šuplíku, kde má máma 
schované věci zdávna, štos korespondenčních lístků 
od její kamarádky Rity z České Skalice. Na každém 
tom lístku je napsaný recept. Rychle, stručně… třeba 

Kousky kuřete od Radky. Nebo Bábovka Táňa. Taky 
Rychlá pizza z lístkového těsta. Pod recept tam při-
psala: Magdička už má čtyři zuby! Obě – máma i Rita 
– byly na mateřské, osmdesátá léta a takhle zvláštně 
a účinně si pomáhaly řešit dennodenní odpověď 
na otázku: Co budu vařit?
Dneska stačí párkrát ťuknout do počítače, a sype se 
na nás tisíce receptů. Zkouším to taky, ale jsem radši, 
když mi někdo recept dá napsaný vlastní rukou 
třeba na pytlíku od mouky. Vím, že je vyzkoušený, 
že chutnal konkrétní rodině. Mám takových útržků 
celé štosy a i z nich jsme vybírali, když jsme pro vás 
sestavovali dnešní velký článek s patnácti rychlými 
večeřemi. Jsou to takové opožděné koresponďáky 
pro vás. Nepsala je Rita, ale budou vám chutnat 
stejně jako kdysi nám doma.
Dobrou chuť vám přeju

Piknik je když…
… jíme v přírodě, hezky, dlouze 
a vlastně to je smysl, proč jsme 
do přírody vyrazili. Není to jen 
rychlá svačina při pauze na chme-
lové brigádě nebo na trase  
Praha–Prčice. Na piknik, jako 
na rozvernou zábavu, chodila jistá 
vrstva lidí už v 19. století, u nás 
hlavně před druhou světovou vál-
kou. A teď je tu velký návrat pikni-
ků. Nejspíš se máme dobře, když si 
tak hezky umíme užívat jídla pod 
širým nebem už teď na jaře.
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TANY, spol. s r.o.,
ul. Čsl. legií 563, 
Nýrsko

www.tany.czwww.tany.cz

TANY, spol. s r.o. - tradiční český výrobce tavených sýrů:
• tavené sýry vyráběné z vysoce kvalitních a prověřených surovin
• exkluzivní BIO tavený sýr vyráběný z vybraných BIO mlékárenských surovin
• tavené sýry v mnoha příchutích oblíbené v českých domácnostech pro své všestranné použití
• k dostání ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert



Ochutnejte v příchutích jahoda, letní zelenina, pažitka a bez příchuti.

lahodná sýrová

zrnka ve smetaně

s vysokým obsahem vápníku

a nízkým obsahem tuku, jen 4 - 5%

rychle zažene hlad a zároveň

zasytí na dlouhou dobu

K dostání ve vybraných supermarketech
a hypermarketech Albert.
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Sledujte 
značky
AExc Albert Excellent

AQ Albert Quality

ABio Albert Bio

ES Euro Shopper
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večeře

Arašídová strouhanka je malým 
trikem, ovšem velkým zvýrazněním 

chuti kuřecího masa.

Májové
od pondělí do pátku

www.albert.cz8



CENA ZA PORCI

30 Kč

5 večeří  do 30 korun 
za porci

Konečně jsme se dočkali tepla 
a slunce. Zkuste být venku co 
nejdéle a pak se potěšte rychle 
hotovými večeřemi.

Pro 4 osoby
Příprava: 15–20 minut
Pečení: 15 minut

po
nd

ěl
í kJ

1465
17,4 %

sacharidy

20 g
7,2 %

tuky

17 g
22,6 %

bílkoviny

30 g
40 %

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

1 lžíce olivového oleje + na potření 
papíru
3 hrsti nesolených arašídů AQ
3 plátky světlého toustového 
chleba AQ, rozdrobeného
sůl, pepř
2 velká vejce AQ
4 kuřecí prsa AQ, vykostěná, bez 
kůže, rozpůlená

Na přílohu (nemusí být)
600–700 g čerstvého zeleného 
chřestu nebo brokolice 
1 lžíce másla
2 lžičky najemno nastrouhané 
citronové kůry

Troubu předehřejte na 220 °C. Plech 
vyložte pečicím papírem a lehce jej 
potřete olejem. V robotu rozmixujte 
arašídy a chleba a přesypte do mísy. 
Vmíchejte olej, 1,5 lžičky soli a ¼ lžičky 
pepře. Do jiné misky vyklepněte vejce 
a lehce je osolte. Maso nejprve protáh-
něte vejci, pak jej obalte v arašídové 
směsi – tu klidně k masu i přitlačte 
– a vyskládejte na plech. Dejte péct 
na 15 minut do vyhřáté trouby. 
Chřest očistěte, tuhé konce odřízněte 
a pak jej 3–4 minuty povařte ve vroucí 
osolené vodě. Sceďte a promíchejte 
s máslem a kůrou. Osolte a opepřete. 
Podávejte společně s masem. Místo 
chřestu se hodí i pečené brambory.

Kuřecí prsa obalená  
v arašídové strouhance

9www.albert.cz



od pondělí do pátku

úte
rý

kJ

2603
30,9 %

sacharidy

99 g
36 %

tuky

14 g
18,6 %

bílkoviny

21 g
28 %

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

2 cibule AQ
25 g másla + 1 lžíce navíc
2–3 lžíce třtinového cukru ABio
400 g těstovin penne AQ
sůl
2 lžíce olivového oleje
140 g čerstvé strouhanky
1 stroužek česneku, rozmělněný
5 filetů z ančoviček, nasekaných
100 g rukoly AQ

Těstoviny s karamelizovanou cibulkou a křupavou strouhankou

CENA ZA PORCI

21 Kč

Cibuli pokrájejte na tenká kolečka 
a pomalu je asi 10 minut opékejte na 
lžíci másla. Vsypte cukr a nechte jej 
zkaramelizovat. Těstoviny mezitím 
uvařte ve vroucí osolené vodě tak, aby 
byly al dente neboli na skus, pak je 
sceďte a udržujte teplé. Máslo roze-
hřejte spolu s olejem na mírném ohni. 
Vsypte strouhanku, česnek a ančovičky 
a opékejte 2–3 minuty dozlatova. Pak 

Pro 4 osoby
Příprava: 25 minut 

vmíchejte k těstovinám. Rozdělte 
na talíře, přidejte karamelizovanou 
cibuli a ozdobte rukolou.

Těstoviny promíchané 
s ančovičkami můžete ještě 

doladit sme tanou.

www.albert.cz10
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kJ

1244
14,8 %

sacharidy

40 g
14,5 %

tuky

19 g
25,3 %

bílkoviny

13 g
17,3 %

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

2 lžíce olivového oleje
2 cibule, jemně nasekané
2 klobásy chorizo nebo jiné lehce 
pikantní klobásy, na plátky
4 stroužky česneku, na plátky
400 g dlouhozrnné rýže AQ
1 l kuřecího vývaru
2x 400g plechovka krájených rajčat AQ

Paella s chorizem

CENA ZA PORCI

30 Kč

3 hrsti koriandrových lístků AQ
150 g balkánského sýru AQ, 
rozdrobeného

Olej rozpalte ve velkém silnostěn-
ném hrnci. Přidejte cibuli a chorizo 
a opékejte asi 4–5 minut, v polovi-
ně vsypte česnek. Vsypte rýži, vlijte 

Pro 4 osoby
Příprava: 10 minut 
Vaření: 15 minut

vývar, přidejte rajčata, promíchejte, 
přiklopte a na mírném ohni vařte 
15 minut, aby byla rýže al dente 
neboli na skus. Podávejte posypané 
koriandrem a rozdrobeným sýrem.

11www.albert.cz



4 lžíce zakysané smetany AQ
2–3 lžíce nasekaných papriček 
jalapeňo
2 lžíce čerstvě vymačkané limetkové 
šťávy
sůl, pepř
4 pšeničné tortilly AQ, o průměru 
cca 25 cm
3 hrsti čerstvého špenátu AQ
1–2 kuřecí prsa, uvařená doměkka, 
natrhaná

Kuřecí wrapy

od pondělí do pátku
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CENA ZA PORCI

30 Kč

1 plechovka červených fazolí, 
scezených, okapaných
1 velké rajče, tence pokrájené
1 malá červená cibule, nasekaná 
najemno
1 avokádo AExc, nakrájené na tenké 
plátky

V míse smíchejte zakysanou smetanu, 
nasekané papričky, limetkovou šťávu. 
Dip podle chuti osolte a opepřete a po-

Pro 4 osoby
Příprava: 15 minut

kJ

1543
18,3 %

sacharidy

42 g
15,2 %

tuky

13 g
17,3 %

bílkoviny

18 g
24 %

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

třete jím všechny tortilly (kolem okraje 
nechte asi 2 cm volné). Doprostřed 
každé tortilly rozdělte špenát, maso, 
fazole, rajčata, cibuli a avokádo. Pak 
zarolujte. Podávejte překrojené.

www.albert.cz12



1 lžička strouhané pomerančové 
kůry + 60 ml čerstvě vymačkané 
pomerančové šťávy
60 ml sójové omáčky
1 lžička rýžového octa (nemusí být)
1 lžíce kukuřičného škrobu
2 lžičky slunečnicového oleje AQ
450 g vepřového masa AQ, 
na nudličky
sůl AQ

Vepřové s brokolicí
pá

tek
3 jarní cibulky, tence pokrájené
1 brokolice AQ, nakrájená nadrobno

V malé míse promíchejte kůru, šťávu, 
sójovou omáčku, ocet a škrob a dejte 
stranou. Olej rozpalte ve woku a pak 
na něm ze všech stran opečte maso. 
Osolte ho a vmíchejte pokrájené cibul-
ky a po 1–2 minutách rovněž broko-
lici. Vlijte 125 ml vody a vařte, dokud 

Pro 4 osoby
Příprava: 15–20 minut

kJ

1144
13,6 %

sacharidy

9 g
3,2 %

tuky

17 g
22,6 %

bílkoviny

20 g
26,6 %

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

brokolice nezměkne. Nakonec 
vmíchejte škrobovou směs a nechte 
zhoustnout.

Nejlepší přílohou k pokrmu 
je rýže nebo silnější 

rýžové nudle.

CENA ZA PORCI

23 Kč

13www.albert.cz



Ema a Marek
Tentokrát nás pod pokličku pustili dva hotoví 

gurmáni. Jejich nápad udělat z obyčejných věcí 
skvost se nám moc líbí.

u nás doma

Kde se dobře vaří, tam se dobře daří. Ema s Markem by o tom mohli vyprávět své. Pocit skvěle si vychutna t i obyčejné jídlo, natož pak delikatesu, znají dobře. Ema je vášnivou kuchařkou, sbírá recepty ze všech koutů světa, ale nejradši má ty od své babičky. A Marek? Užívá si to! 

www.albert.cz14



Na 12–15 placiček
Příprava: 20 minut
Smažení: 15 minut

Nudlové placky
150 g polévkových nudlí
100 g nastrouhaného sýru  
(ementálu, čedaru)
1–2 vejce
pažitka nebo petrželka, 
nasekaná
sůl, pepř
sádlo na smažení

Nudle uvařte ve vroucí osolené vodě do-
měkka, propláchněte je studenou vodou 
a sceďte. Pak je smíchejte s nastrouha-
ným sýrem, přidejte rozšlehané vajíčko 
(nebo dvě) a nasekanou pažitku. Podle 
chuti osolte, opepřete. Sádlo rozpalte 
v pánvi, ze směsi nudlí postupně odebí-
rejte a dozlatova smažte placičky.



u nás doma

Pro 6 osob
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500 g vepřové panenky
čerstvě namletý pepř
100 g másla, pokojové teploty
20 řezů ze sardelek
strouhanka na obalování
máslo na smažení
nové brambory, uvařené 
doměkka, k podávání
petrželka na posypání

Panenku nakrájejte na plátky 
a z obou stran opepřete. Pak 
plátky masa po jedné straně 
potřete sardelovým máslem. To 
připravíte ze změklého másla 
dokonale utřeného se sardel-

Prelátské řízky

Jablečný koláč
250  g másla, případně Hery
250  g hladké mouky
1 vejce
1 lžíce octa
4 jablka, nakrájená na kousíčky 
(nebo nastrouhaná)
2 hrsti rozinek
1 větší hrst ořechů, nasekaných
2–4 lžíce krupicového cukru
½ lžičky skořice
moučkový cukr na posypání

Máslo nakrájejte na kousíčky, spojte 
s hladkou moukou do „drobenky“, 
pak přidejte vejce a ocet a zpracujte 
do hladkého těsta. Nechte jej chvíli 
odpočinout, poté rozdělte na dvě 
půlky. Obě je vyválejte dotenka, jed-
nu přeneste na menší plech vylože-
ný pečicím papírem, posypte jablky, 
rozinkami a ořechy, oslaďte, posypte 
skořicí a překryjte druhou polovinou 
rozváleného těsta. Pečte asi 35 mi-
nut při 170 °C. Podávejte pokrájené, 
posypané moučkovým cukrem.

Pro 4 osoby
Příprava: 30 minut

kami. Máslem potřete panenku 
klidně ve vyšší vrstvě. Nakonec 
řízky zasypte strouhankou, lehce 
ji přitlačte vidličkou, a dejte je 
do kastrolu na rozehřáté más-
lo. Nechte zespoda zatáhnout, 
pak přiklopte a duste doměk-
ka. Sardelové máslo se vsákne 
do strouhanky, maso pustí šťávu 
a vznikne sos. Podávejte s vaře-
nými bramborami posypanými 
petrželkou.

Za tímco spodní plát těsta 
je vláčný, ten horní křupe.

www.albert.cz16



kvalitakvalita
 tradice tradice
  cena  cena

Blanická bramborářská

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

dodavatel zeleniny do prodejen Albert



28×
WELLNESS

VÍKEND

DÁREK 
NAVÍC

VYHRAJTE
SVŮJ KOUSEK INSPIRACE

ZA NÁKUP 1× JACOBS VELVET 200 g

SOUTĚŽ O WELLNESS VÍKEND PROBÍHÁ V TERMÍNU OD 8. 5. DO 21. 5. 2013 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB 
POUZE V HYPERMARKETECH ALBERT. DETAILNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE NA WWW.JACOBSVELVET.CZ/ALBERT 
A NA LETÁČCÍCH. DÁREK NAVÍC OBDRŽÍTE PŘI NÁKUPU 1× JACOBS VELVET 200 g. ZLATÉ ESÍČKA VLOŽTE 
DO KOŠÍKU, HODNOTA DÁRKU VÁM BUDE ODEČTENA U POKLADNY. AKCE S DÁRKEM NAVÍC PROBÍHÁ 
V SUPERMARKETECH A HYPERMARKETECH ALBERT OD 8. 5. DO 21. 5. 2013.
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novinky
Dejte si Angry Birds 
Kultovní hra Angry Birds má své věrné fanoušky 
po celém světě. Nyní si mohou v našich vybra-

ných prodejnách koupit dva stylové 
drinky v plechovce. A nejen oni, pro 
všechny je tu ovocné pití  
s vůní exotiky a dálek.

Úžasné kvarteto 
Už jste měli farmářské brambůrky 
bez umělých přísad? Že ne? Velká 
chyba. Všechny čtyři druhy – 
solené, s příchutí sýru, rozmarý-
nu nebo barbecue omáčky jsou 
dokonalé. Vyrábí se z českých 
brambor od vybraných farmářů, 
jejichž jména jsou vždy na zadní 
straně sáčku s brambůrky.

Vůně dálek  
Vydejte se na soukromé výlety do světa kávy. 
Tchibo nyní přichází s prémiovou řadou 
instantních káv z jedinečných zemí původu, 
z Afriky či Jižní Ameriky – Brazílie a Guatema-
ly – a kávu vysoké kvality si tak lehce připra-
víte doma. Šálek kávy si můžete vychutnat 
i na prvním jarním pikniku s dunajskými řezy 
(rubrika Sezona).

Vzpruha 
Zázvorový čaj se 
šťávou z citronu 
anebo z pome-
ranče jsou dvě 
novinky, které 
nabízí Aquila. 
Oba vám dodají 
tolik potřebnou 
vzpruhu při jarní 
únavě.

Osvěžení 
Dobrá voda 
nově nabízí dva 
ochucené čaje. 
Ovocný s doteky 
lesního ovoce 
a zelený s příchu-
tí jahody. Dobře 
vychlazené 
anebo s kostka-
mi ledu nemají 
chybu.

Květnové novinky jsou 
opravdu plné skvělých 
tipů. Ostatně jako vždy. 
Na své si přijdou jak 
dospělí, tak děti. Všechny 
určitě potěší nové 
zmrzliny, lákající nejen 
svojí chutí, a nápoje 
s dnes již kultovními 
Angry Birds. 

Vy
ob

ra
ze

né
 v

ýr
ob

ky
 js

ou
 k

 d
os

tá
ní

 v
 h

yp
er

m
ar

ke
te

ch
 A

lb
er

t.

Perfektní a rychlé směsi 
Novinkou jsou i směsi mražené zeleniny, které 
stačí pouhých 7 minut prohřát v pánvi. Skvělé jsou 
samotné nebo v kombinaci s masem. Středozemní 
zeleninová směs se perfektně hodí ke grilovanému 
masu, Gurmánská k rybám a Farmářská ke kuřeti.
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ZMOCNI SE OSVĚŽENÍ SKUTEČNÉHOZE OVOCE!SKUTEČNÉHO OVOCE!ZMOCNI SE OSVĚŽENÍ SKUTEČNÉHOZE

 Bez konzervantů
 Bez umělých sladidel
 Bez umělých barviv

Zažijte chuť
nealkoholického
osvěžení
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novinky

Do každé sklenice mléka 
Jahodová, vanilková, čokoládová, to jsou příchutě nových 
brček MilkiMix, která ochutí jakoukoli sklenici mléka. Prodá-
vají se s obrázky Hello Kitty a Gormitů, takže potěší všechny 
kluky i holky. Navíc brčka MilkiMix neobsahují umělá sladidla 
ani barviva a jsou bez konzervantů a lepku.

Skvělý začátek dne 
Müsli s dobrým jogurtem jsou pro mnohé 
ideální snídaní. V nových müsli značky 
Jordans najdete skvělou směs ořechů 
a semínek. Pochutnáte si na kešú, mand-
lích, lískových oříšcích a přimíchané jsou 
i šťavnaté rozinky. Můžete je dát třeba 
i do poháru z rubriky Vaříme dětem.

Pro štíhlou linii 
Cereální lupínky 
jsou skvělou snídaní  
pro všechny, kdo 
dbají na štíhlou linii. 
Pyšní se totiž níz-
kým obsahem tuku, 
a naopak vysokým 
obsahem vlákniny. 
Dát si je může-
te s polotučným 
mlékem nebo bílým 
jogurtem.

Bez umělých barviv 
Cereální kuličky s ovoc-
nými příchutěmi si oblíbí 
hlavně děti jako chutnou 
svačinku. Jsou barevné 
i uvnitř, přitom neobsa-
hují umělá barviva. Jíst 
se dají samotné nebo 
v jogurtu.

Kulatá a šťavnatá 
Ovocná lízátka Nimm 2 Lolly mají dokonale kulatý tvar, tak-
že se neodírají o patro jako lízátka slepená ze dvou polovin, 
obsahují velké množství ovocné šťávy a vitaminů. K dostání 
v balení po 8 kusech ve 4 příchutích – jablko a limetka, ost-
ružiny a černý rybíz, pomeranč a citron, višeň a malina.
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*objem
hrnečku 330 ml

Troufni si na jemnost..

2× Milka 300 g =
3× Milka sušenky =
2× Milka dezerty =

Akce probíhá v hypermarketech Albert v termínu 8. 5. - 21. 5. 2013 
nebo do vydání všech dárků. Výdej dárků na informacích.

dárek

za nákup Milka výrobků
Milka hrneček*

P5 MILKA MUG AHOLD CZ VKLAD218x264 v07.indd   1 22.03.13   11:16



novinky
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Vášnivé mlsání  
Vaničky Big Milk Neapolitana a Tropicana vám letošní 
jaro chybět nesmějí. Tria jahody – vanilka – čokoláda 
a ananas – vanilka – broskev jsou neodolatelná. Gur-
mány rovněž potěší zmrzlina Carte d’Or s chutí panna-
cotty s malinovým přelivem nebo s chutí crème brûlée.

Luxusní chuť  
Řada zmrzlin Magnum se teď 
rozšířila o další dvě. První láká 
na nádech intenzivní černé 
kávy espresso protkaný v hebké 
vanilkové zmrzlině, která je politá 
bohatou vrstvou tmavé čokolá-
dy. Druhá na delikátní zmrzlinu 
s nádechem Marc de Champagne 
v mléčné čokoládě s růžovou 
polevou.

Legenda žije dál 
Legendární wimbledon-
ské jahody se šlehačkou 
– pohár, který k tenisové-
mu turnaji neodmyslitelně 
patří – si teď můžete dát 
doslova kdykoliv. Úžasnou 
chuť ukrývá malý kelímek 
a najdete ho ve vybraných 
prodejnách. Stejně jako 
maliny se šlehačkou.

Osvěžení od Mrože 
Zchladit, osvěžit a potěšit vás 
mohou i nové zmrzliny znač-
ky Mrož. Klasická jahodová 
anebo vanilková s kakaovými 
šupinkami a griotkovým 
toppingem. Krásné balení 
předznamenává skutečně 
úžasnou chuť. 

23www.albert.cz
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vzkazy od Alberta

V polovině dubna se v prodejnách 
Albert všechno obrátilo vzhůru 
nohama. Uhnízdili se zde totiž 

Angry Birds – populární ptáčci z jedné 
z nejoblíbenějších mobilních her světa, 
kterou si zamilovali děti i dospělí. Určitě 
příběh hry znáte i vy – ptáčkům v ne-
střežený okamžik zelená prasata ukrad-
nou vajíčka. Ptáčci se rozzlobí (odtud 
anglický název Angry Birds – rozzlobení 
ptáci) a chtějí získat svá vajíčka zpět. Po-
mocí praku se ptáčci vymršťují do herní-
ho pole a snaží se tak porazit vykutálená 
zelená prasátka. Hra má mnoho variant 
světů (podle ročních období, svátků 
či místa děje) a v každé čekají na ope-
řené hrdiny různé stupně obtížnosti. 
Na začátku hrajete jen s jedním druhem 
ptáčka, ale postupem druhy přibývají 
a přibývají i prasátka včetně „náčelníka“ 
s korunkou, který čeká na konci každé 
úrovně. Pokud patříte k fanouškům hry, 
máte určitě radost, že se nyní se všemi 
oblíbenými hrdiny můžete potkat v pro-
dejnách Albert a za svoje nákupy si je 
i odnést domů.

Sbírejte kartičky
Připravili jsme pro vás sběratelskou sérii 
kartiček s 3D efektem, na nichž jsou 
nejoblíbenější hry s motivem Angry 
Birds: Valentýn, Halloween, Vánoce, 
Léto, Jeskyně, Western a Vesmír. 
Kartiček je celkem 24 a vždy ze šesti 

z nich lze složit puzzle 
obrázek, který obsahuje 

tzv. QR kód, jenž vás 
dostane do světa 
Angry Birds.  

Sledujte akční letáky 
a webové stránky  
pro aktuální seznam 
partnerských produktů, 
za které získáte kartičky navíc.

200 Kč nákupu 

= 1 kartička

Označený produkt 

= kartička navíc

Album =   39,90 Kč
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se uhnízdili V ALBERTU

ANGRY BIRDS je hra 
pro mobilní telefony, ale samo-
zřejmě nesmí chybět ani na na-
šich webových stránkách.

Na www.agentialbert.cz 
na vás čeká pořádná porce ptačí 
zábavy. Užijte si ilustrovaného 
světa našich prodejen, zahrajte si 
pexeso, hledejte rozdíly.  
Jednoduše zjistíte, které 
kartičky vám chybí, nebo si 
můžete aktuální stav své sbírky 
zaznamenávat do online alba 
a propojovat jej se svým profilem 
na Facebooku. 

Na www.agentialbert.cz 
také každý týden najdete 
seznam partnerských produktů, 
za které získáte kartičky navíc, 
a samozřejmě si zde můžete 
prohlédnout i naši malovanou 
prodejnu v nejčerstvější reklamě 
Angry Birds. 

Připravili jsme pro vás také 
spoustu soutěží o hodnotné ceny 
s tematikou Angry Birds. Sledujte 
naše webové stránky a dozvíte se 
více!

Kartičky získáte díky 
nakupování v prodejnách Albert. 
Za každých 200 Kč nákupu nebo za nákup partnerského 
produktu získáte jednu kartičku. Kompletovat si 
přehledně sbírku můžete díky sběratelskému albu, které 
je k zakoupení za 39,90 Kč. Nachytejte si všechny Angry 
Birds včas, létat budou v Albertu jen do 28. května.

Sledujte akční letáky 
a webové stránky  
pro aktuální seznam 
partnerských produktů, 
za které získáte kartičky navíc.

Děkujeme všem dodavatelům, kteří se stali partnery  
akce Angry Birds v Albertu.

na internetu

Album =   39,90 Kč

C z e c h



Tolik milované lentilky zapečené  
v máslových sušenkách. Může být 
pro malé slečny ještě něco víc?
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Lentilkové
sušenky



250 g másla, změklého
165 g krupicového cukru
2 lžičky vanilkového extraktu
1 žloutek
335 g polohrubé mouky
barevné lentilky k ozdobení 
(6 lentilek na jednu sušenku, tedy 
celkem 192 lentilek)

1. Troubu předehřejte na 180 °C. 
Máslo a cukr ušlehejte do světlé 
a nadýchané pěny. Přidejte extrakt 
a poté i žloutek. Nakonec vsypte 
mouku a uhněťte těsto. 

2. Z těsta lžící odebírejte a z každého 
kousku mezi dlaněmi vyválejte kulič-
ku. Tu pak zploštěte do sušenky.

3. Každou sušenku ozdobte lentilka-
mi a vyskládejte je na plech vyložený 
pečicím papírem. Pečte 10–15 minut.

Lentilkové sušenky

Na 32 sušenek
Příprava: 40 minut 
Pečení: 10–15 minut

U nás v Albertu

Základem úspěchu je dobrá 
mouka. Nabízíme ji v bio 
kvalitě. Stejně jako vejce.

Sušenky můžete udělat 
i jednobarevné – na každou 

použít šest stejných 
lentilek. Modré a zelené 

budou pro kluky 
a růžové pro 

holčičky.

TiP

27www.albert.cz
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Milujeme mango! Připomíná nám slunce, 
které nám na začátku roku tolik chybělo… Má 

nádhernou barvu, voní a chutná božsky.

2 velká manga
čokoládová zmrzlina
čerstvá máta na ozdobu

Manga oloupejte a nakrájejte 
na co nejtenčí plátky. Zmrz-
linu nechte malinko povolit, 
po 1–2 lžících ji dejte dopro-
střed plátku, přehněte a ozdobte 
mátou. Ihned podávejte.

1  Mangové taštičky 

10x jinak

Mango

U nás v Albertu

Pokud jste ještě nevyzkoušeli: naše 
manga jsou krásně zralá, voňavá 

a mají šťavnatou dužinu.

29www.albert.cz



10x jinak

jenou dužinu ze zbylých mang. Směs 
rozdělte na sušenkový základ. Dvě 
hodiny chlaďte. Želatinu na polevu roz-
pusťte ve 125 ml vody a do teplé směsi 
přidejte rozmixované mango. Cheese-
caky ozdobte polevou a vychlaďte.

5 Grilované mango 
3 manga | sůl, pepř, kajenský pepř | 
olivový olej | 1 limetka | 80 ml zakysa-
né smetany | 1–2 jalapeňo papričky, 
tence pokrájené | čerstvý koriandr

Plátky manga z obou stran ochuťte 
solí, oběma pepři a zastříkněte olejem. 
Grilujte asi 1–2 minuty z každé strany. 
Plátky podávejte zastříknuté šťávou z li-
mety, ozdobené smetanou, posypané 
papričkami a koriandrem.

6 Vietnamské závitky 
100 g rýžových nudlí | 8 rýžových 
papírů | omáčka hoisin k podávání 
| Na náplň: 120 g kuřecího masa, 
vařeného, nakrájeného na kousky 
| čerstvý koriandr | 1 středně velká 
mrkev, nakrájená na tenké juliennes |  
1 mango, na tenké nudličky

Nudle přelijte vroucí vodou a nechte 
15 minut stát, aby změkly. Vodu slijte 
a nudle rozdělte na 8 stejných porcí. 
Rýžové papíry podle návodu na oba-
lu postupně namáčejte, aby změkly. 
Na každý dejte osminu nudlí a osminu 
všech ingrediencí na náplň a zabalte. 
Podávejte s hoisin omáčkou.

7 Thajský mangový salát
4 snítky rozmarýnu | 12 krevet |  
1 lžíce strouhaného zázvoru | 1 hrst 
koriandru | 2 lžíce limetkové šťávy |  
3 lžíce oleje | 1 lžíce sójové omáčky |  
1 lžíce medu | 1 stroužek česneku, 
rozmělněný | 1 zelená chilli paprička, 
nasekaná | 2 manga | 1/2 okurky | 
1/2 oranžové papriky | 2 šalotky, 
nasekané | hrst koriandru | špetka soli

Na rozmarýn napíchejte krevety. Osm 
následujících ingrediencí smíchejte 

v misce. Polovinou vzniklého dresinku 
potřete krevetové špízy a grilujte je 3 mi-
nuty z každé strany. Na proužky pokrá-
jená manga, okurku a papriku smíchejte 
se šalotkou, koriandrem, přelijte zbytkem 
dresinku a osolte. Podávejte s krevetami.

8 Obrácené mangové koláče
100 g cukru | 2 lžíce tmavého rumu | 
špetka soli | 3 lžíce másla | 2 manga,  
na kostičky | listové těsto rozdělené  
na 6 kol o průměru asi 7–8 cm  

Do rendlíku nasypte cukr, přidejte rum 
a sůl a minutu vařte, pak přidejte máslo 
a nechte ho rozpustit. Směs rozdělte 
do malých kulatých koláčových formi-
ček (asi 4 lžičky do každé), navrch dejte 
kostičky manga a přiklopte koly z těsta. 
Pečte 20–25 minut, dokud těsto není zla-
tavé a šťáva z manga nezačne probublá-
vat na povrch. Vyklopte a podávejte. 

9 Mangové carpaccio
2 manga | 2 velké mozzarelly | čerstvé 
oregano | 1 hrst vlašských ořechů |  
2 lžíce citronové šťávy | 2 lžíce medu | 
2 lžíce olivového oleje | sůl, pepř |  
1 nasekaná červená chilli paprička

Plátky manga vyskládejte na střídačku 
s plátky mozzarelly. Ozdobte oreganem 
a nasekanými ořechy a zastříkněte 
dresinkem ze zbývajících ingrediencí.

10 Mangové čatní
400 g krupicového cukru | 250 ml 
jablečného octa | 4 manga, na kostičky 
| 1 cibule, nasekaná nadrobno | 2 hrsti 
rozinek | 3 plátky zázvoru nakládaného 
v cukru, nasekaného | 1 stroužek 
česneku, rozmělněný | 1 lžička 
hořčičného semínka | 1/4 lžičky chilli

V hrnci smíchejte cukr a ocet a za stá-
lého míchání přiveďte k varu. Přidejte 
všechny ostatní ingredience a odklope-
né hodinu vařte na mírném ohni, aby 
směs zhoustla. Občas promíchejte. Čatní 
naplňte do horkých sklenic, uzavřete 
a na 15 minut obraťte dnem vzhůru.

2 Mangová granita
2 lžíce krupicového cukru | 500 g 
manga, oloupaného a nasekaného | 
sorbet (nejlépe kokosový) k podávání

Cukr a 250 ml vody zahřívejte 5 minut, 
aby se cukr rozpustil. Vmíchejte roz-
mixované mango, nalijte do mělkého 
pekáčku o rozměrech asi 20 x 30 cm 
a dejte na hodinu do mrazáku. Pak vr-
šek směsi poškrábejte vidličkou a dejte 
na další hodinu do mrazáku. Opakujte 
každé 3–4 hodiny, dokud směs zcela 
nezmrzne. Podávejte se sorbetem.

3 Kuřecí karí s mangem
500 g kuřecích stehenních řízků | sůl | 
2 lžičky kurkumy | 2 lžíce oleje |  
2 cibule | 2 manga | 6 lžic kari pasty | 
100 g zázvoru, strouhaného | 2 lžičky 
mletého kmínu | 400g plechovka 
kokosového mléka | 600 ml kuřecího 
vývaru | petrželka, rýže basmati

Maso pokrájejte a smíchejte se solí 
a lžičkou kurkumy. Pak jej zprudka 
osmahněte na oleji. Vyjměte z pánve. 
Vsypte 1 nasekanou cibuli a po 5 mi-
nutách i dužinu z jednoho manga 
rozmixovanou s kari pastou, zázvorem 
a druhou cibulí. Přidejte zbylou kurku-
mu, kmín, maso, kokosové mléko i vý-
var. Přiklopené vařte 50 minut. Přidejte 
nakrájenou dužinu z druhého manga, 
dosolte. Jezte s rýží a petrželkou.

4 Mangový cheesecake
250 g zázvorových sušenek | 100 g 
másla, rozpuštěného | 1 lžíce želatiny 
| 3 manga | 340 g smetanového sýru 
Philadelphia | 100 g krupicového 
cukru | 250 ml smetany ke šlehání | 
Na polevu:  | 10 g želatiny | 1 mango | 

Sušenky nadrťte a smíchejte je s más-
lem a rozdělte na dno 4 skleniček. 
Udělejte mangovou náplň. Želatinu roz-
pusťte v 125 ml horké vody a vmíchejte 
k ní dohladka rozmixované 1 mango. 
Vše pak vmíchejte do sýru, přidejte cukr 
a dotuha ušlehanou smetanu a pokrá- FO
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Pár skvělých 
surovin, pár 

úžasných nápadů, 
něco času  

a úžasná večeře 
je na světě!

Od teď vás bude 
vaření už jenom 

bavit.

rychle 
hotových 

večeří 
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1. Sezamový losos se salátem
Obalte 4 filety z lososa bez kůže ve 40 g sezamového semínka. 
V pánvi rozpalte 2–3 lžíce olivového oleje a pak na něm z obou stran 
lososa opečte, aby maso bylo hotové a přitom stále šťavnaté. Lososové 
filety podávejte s listy hlávkového salátu a řeřichou, doplněné tzatziki 
z okurky, jogurtu, česneku, soli, pepře a máty.

2. Česnekové kuře s cuketovými těstovinami
Ve vroucí osolené vodě uvařte 400 g špaget tak, aby byly al dente ne-
boli na skus. Na pánvi s nepřilnavým povrchem, lehce vymazané olivo-
vým olejem, opečte doměkka 2 kuřecí prsa. Poté je pokrájejte na plát-
ky. Na tenké plátky pokrájejte rovněž 2 střední cukety a na olivovém 
oleji je krátce orestujte do poloměkka. Vmíchejte k nim rozmělněný  
1 stroužek česneku a promíchejte. Scezené špagety opatrně promí-
chejte s masem i cuketou, dochuťte solí, čerstvě nastrouhanou pome-
rančovou kůrou a čerstvým koprem.

3. Nudle s krevetami
Do mísy dejte 200 g tenkých rýžových nudlí, několikrát je přelomte  
a zalijte vroucí vodou. Nechte 10 minut nasáknout, aby změkly. Pak je 
nechte v cedníku okapat. Do mísy nasypte 12 cherry rajčat, přepůle-
ných, a prsty je promačkejte, aby se uvolnila šťáva, plody však držely 
tvar. Vmíchejte 1 lžíci rybí omáčky, čerstvou šťávu z 1 limety a 2 
lžičky třtinového cukru. Přidejte ½ chilli papričky, nasekanou. Pak 
přidejte okapané nudle a kousky dužiny ze 2 grapefruitů, tenká půlko-
lečka z ½ okurky, tenké nudličky ze 2 mrkví, jemně nasekané 3 jarní 
cibulky, 400 g vařených krevet, velkou hrst čerstvých mátových 
lístků a velkou hrst čerstvých koriandrových lístků.

1
3

2
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Pečená kukuřice 
s kuřecím steakem

Troubu předehřejte 
na 200 °C. Pokrájejte 4 ku-
kuřičné klasy na tenká 
kolečka a dejte do zapékací 
mísy. Zalijte 500 ml kuřecího 
vývaru, navrch dejte 4 lžičky 
jemně strouhané citronové 
kůry, 4 jarní cibulky, naseka-
né, 50 g másla, pokrájeného, 
a sůl. Překryjte alobalem 
a pečte asi 15–20 minut nebo 
dokud kukuřice nezměkne. 
Podávejte s grilovaným ku-
řecím steakem a čerstvým 
baby špenátem.

4



Steaky s koriandrem 

Pouze rukou lehce naklepejte 4 rump steaky. V míse 
smíchejte ½ svazku čerstvé máty, nasekané, ½ svaz-
ku čerstvého koriandru, nasekaného, 2 stroužky 
česneku, rozmělněné, 2 lžíce chilli omáčky, 3 ša-
lotky, najemno nasekané, 1 lžíci tmavého třtinové-
ho cukru a 2 lžíce olivového oleje. Směs rozdělte 
na steaky, nechte chvíli marinovat a pak je opečte 
na grilovací pánvi doměkka. Podávejte s libanon-
ským chlebem, listy salátu, chilli papričkou a hum-
musem (dip z rozmixované měkké cizrny, česneku, 
kmínu a oleje), lehce zastříknuté olejem.

5
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6. Kuřecí Caesar salát
Na malé kousky natrhejte 3 plátky lámankového chleba a zastřík-
něte olivovým olejem. Dejte na chvíli do rozpálené trouby nebo pod 
gril, aby byl chleba krásně křupavý. Na pánvi nasucho opečte 4 plát-
ky prosciutta a natrhejte je na větší kousky. Kuřecí prsa (2x 200 g) 
doměkka ogrilujte a pak nakrájejte na spíš silnější plátky. Do serví-
rovací mísy natrhejte 2 saláty little gem, přidejte 1 hrst hladkolisté 
petrželky, 2 natvrdo uvařená vejce, pokrájená na čtvrtky, přelijte 
125 ml Caesar dresinku, navrch dejte plátky masa, kousky chleba 
a ozdobte 1 lžící parmazánových hoblin.

7. Studený těstovinový salát 
Ve vroucí osolené vodě uvařte 300 g těstovin penne podle návodu 
na obalu. Na poslední 3 minuty přidejte 250 g mraženého hrášku 
a 250 g zelených fazolek. Pak sceďte a propláchněte pod studenou 
tekoucí vodou. Ve velké míse smíchejte 1 lžičku sezamového oleje, 
1 lžíci sójové omáčky, malý kousek čerstvého zázvoru, nastrou-
haného, a čerstvě vymačkanou šťávu z jedné limety. Pak přidejte 
scezené těstoviny a zeleninu, vmíchejte 50 g klíčků a 2 mrkve, 
nastrouhané. Podávejte ozdobené čerstvým koriandrem. 

8. Vepřové medailonky pečené ve slanině
Lehce naklepejte 4 silnější plátky panenky a každý obalte 2 plát-
ky slaniny. Rozpalte grilovací pánev a pak na ní 2 minuty z každé 
strany panenku opečte. Podávejte ji se salátem smíchaným ze 2 hrstí 
pokrájených cherry rajčat, 2 balení mozzarelly, natrhané, 4 velkých 
hrstí baby špenátu a 2 hrstí zelených oliv s peckou.

6
8

7
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9. Bylinkový bulgur se špenátem
Ve vroucí osolené vodě vařte 15 minut 200 g bulguru, na poslední 3 mi-
nuty přidejte do hrnce i 175 g mraženého hrášku. Pak sceďte. Udělejte 
dresink: v míse našlehejte 6 lžic česnekového oleje, šťávu z 1 citronu. 
Podle chuti osolte a opepřete a přimíchejte 1 velkou hrst čerstvých byli-
nek (máty, petrželky, pažitky), nahrubo nasekaných. K bulguru s hráškem 
přimíchejte 4–5 hrstí baby špenátu a přelijte dresinkem.

10. Kuřecí stehna plněná sýrem feta
V misce smíchejte 150 g sýru feta, 2 lžíce brusinkového kompotu, roz-
mělněné, 2 stroužky česneku, 2 lžičky třtinového cukru a nastrouhanou 
kůru a šťávu z 1 citronu. Očištěná 4 kuřecí stehna osušte a prstem lehce 
oddělte kůži od masa. Do vzniklých kapes rozdělte sýrovobrusinkovou 
směs, maso potřete olivovým olejem a na plechu pečte 35–40 minut při 
180 °C. Podávejte se salátem získaným smícháním přepůlených cherry 
rajčat (asi 200 g směsi žlutých a červených), najemno nasekané 1 červe-
né cibule, hrsti petrželky, oleje, citronu, soli a pepře podle chuti.

11. Vepřové špízy
V robotu rozmixujte 200 g solených burských ořechů, nasucho opeče-
ných, 1 lžíci hladké mouky, 3 lžíce cukru, 1 stroužek česneku, 2 lžičky 
mletého kmínu a 1 lžičku mletého koriandru. Na středně velká sousta 
pokrájejte 900 g vepřové panenky a obalte ji ve směsi ořechů. Poté maso 
napíchejte na grilovací jehlice. Ve velké pánvi rozpalte 2 lžíce arašídového 
oleje a pak na něm 2–3 minuty z každé strany opečte špízy. Podávejte je 
s teriyaki omáčkou a vařenými 175 g širokých rýžových nudlí, promí-
chanými s čerstvými koriandrovými lístky, plátky nakládaného růžové-
ho zázvoru a nasekanou šalotkou. Přidejte rovněž skrojky limety.

9
11

10
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Žampiony pečené s pestem a mozzarellou

Na plech vyložený pečicím papírem vyskládejte 4 velké žampiony portobello (nožkou 
nahoru), 240 g cherry rajčat na větvičce, zastříkněte olivovým olejem a podle chuti 
osolte a opepřete. Při 180 °C pečte 20–25 minut nebo dokud nejsou houby měkké. Me-
zitím v pánvi rozpalte 2 lžíce olivového oleje, přidejte rozmělněný 1 stroužek česneku, 
35 g čerstvé strouhanky a opékejte dozlatova. Vmíchejte asi 2 lžičky čerstvě nastrouhané 
citronové kůry a 1 lžíci nasekané hladkolisté petrželky. Pod grilem opečte 4 plátky chle-
ba, na každý posaďte žampion, pár rajčátek, zasypte směsí strouhanky, přidejte bazalkové 
pesto a pár kuliček bocconcini (minimozzarelly). Zastříkněte olejem a podávejte.

12
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13. Vepřové kotlety s houbovou omáčkou a bramborami 
Pánev rozpalte, přidejte 2 lžíce olivového oleje a pak na něm asi 2–3 minuty z každé strany opékejte 4 vepřo-
vé kotlety s kostí. Vyndejte z pánve a udržujte teplé. Naopak do pánve dejte 450 g žampionů, rozčtvrcených, 
2 stroužky česneku, rozmělněné, a opékejte 2–6 minut. Přilijte 60 ml kuřecího vývaru, 60 ml bílého vína, 
přidejte 2 lžíce hrubozrnné hořčice a vařte další 2 minuty. Vmíchejte pořádnou hrst hladkolisté petrželky 
a do pánve rovněž vraťte kotlety. Podávejte s pečenými bramborami a lehce zavadlým špenátem.

14. Bělomasá ryba v páře s brokolicí
Rozdělte 400 g bělomasé ryby na 4 porce a každou dejte na jeden arch pečicího papíru. Postupně nasekejte 
1 dlouhou červenou chilli papričku, 1 dlouhou zelenou chilli papričku, 4cm kousek čerstvého zázvoru 
a 2 šalotky najemno a směs rozdělte na ryby. Na porce rovněž rozdělte asi 1 lžíci sójové omáčky a 1 lžíce 
tmavého třtinového cukru. Zabalte do balíčku a na plechu pečte 15–20 minut při 180 °C. Otevřete, zakápně-
te čerstvě vymačkanou limetkovou šťávou, posypte čerstvým koriandrem a podávejte s vařenou brokolicí.

15. Japonský salát s hovězím masem 
Nejprve udělejte dresink: v míse smíchejte 1 malou mrkev, nastrouhanou, 3 lžíce saké, 1 lžíci sójové omáč-
ky, 1 lžičku sezamového oleje, 1 šalotku, nasekanou najemno, a 1 lžíci čerstvého zázvoru, nastrouhaného. 
Na rozpálené pánvi zlehka potřené olejem grilujte 2 minuty z každé strany 250g rump steak. Poté jej zabalte 
do alobalu a nechte krátce dojít v troubě rozpálené na 60 °C. Nakrájejte na nudličky. Podávejte na listech 
ze 2 salátů little gem, s plátky z 8 ředkviček, přelité dresinkem.
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1

1. Krásně zelený 
salát little gem 12. Teryiaki 

omáčka

14. 
Sladká 
chilli 

omáčka

10. 
Řeřicha 

zahradní

13. Caesar 
dresink

8. Rybí 
omáčka

4. Kuličky
minimozzarelly

6. Huvězí 
rump steak

2. Čerstvý 
koriandr

11. Suché plody 
cizrny

7. Arašídový olej
5. Vlasové rýžové 

nudle

3. Nakládaný 
zázvor

9. Panenský 
sezamový olej

Večeře připravíte s produkty z prodejen 
Albert raz dva. Nebojte se ani těch méně 

obvyklých surovin.

Super suroviny
2
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Víme, jak chutná
léto nejlépe

Bohemia Sekt a jahody
okoření letní zážitky

Sekt již dávno nepatří pouze k oslavám silvestrovské noci či jiným významným
událostem. Stále častěji vstupuje do našich životů také jako nápoj, který potěší
a dodá zdánlivě běžným zážitkům punc výjimečnosti. Díky osvěžující chuti si
šumivé víno neodmyslitelně spojujeme především s letními měsíci plnými
dobrodružství a romantiky. 

Chcete-li si toto jedinečné období užít opravdu plnými doušky, zapojte do hry
kromě sektu také jahody – šťavnaté ovoce v sobě totiž ukrývá chuť a vůni slunce
a pomůže proměnit zdánlivě všední událost v nezapomenutelnou vzpomínku.
Stačí, když vybočíte ze stereotypu a místo čaje svojí lásce k snídani přichystáte 
sklenku výtečného sektu s jahodou. 

Aby byl romantický začátek nového dne opravdu bezchybný, vybírejte pouze čer-
stvé a dokonale zralé jahody a před podáváním je důkladně opláchněte. Ostrým 
nožem plod nařízněte od špičky do poloviny a řezem nasaďte na okraj sklenky. 
Takto zavěšená jahoda učiní nápoj atraktivnějším na pohled a zajistí příjemnou 
chuťově-aromatickou kombinaci. 

Lze si snad představit romantičtější start letního dne?

9793_BS_Albert_Inz_218x264_V2.indd   1 4/12/13   11:59 AM



spolu u stolu

První jarní

piknik
Vzduch se sytí teplem, hrdličky 
se od sebe nehnou na centimetr, 

všechno kvete a zelená se. Usedněte 
uprostřed té krásy a hodujte.
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Recept na sekanou najdete 
o stránku dál, podrobnosti 
o slaninové košilce v rubrice 

Rady a nápady.



Sekaná ve slaninové 
košilce 

1 lžíce olivového oleje
1 cibule, nasekaná najemno
3 stroužky česneku, rozmělněné
24 plátků slaniny (spíš delší, aby se jí 
dala vyložit forma na terinu)
70 g čerstvé strouhanky
60 ml mléka
2 lžíce jemně nasekaného rozmarýnu
1 lžíce dijonské hořčice
2 vejce
400 g mletého vepřového masa
400 g mletého hovězího masa
2 hrsti nasekané pancetty nebo slaniny
sůl, pepř
kyselé okurky, chleba a orosené pivo 
k podávání

Troubu předehřejte na 180 °C. Olej 
rozpalte v pánvi s nepřilnavým povr-
chem, vsypte cibuli a česnek a opékejte 
5–7 minut. Nechte zcela zchladnout.
Formu na terinu o rozměrech 
22 x 8 x 7 cm vyložte plátky slaniny 
podle postupu v rubrice Rady a nápady. 
Dejte stranou.
Strouhanku vsypte do velké mísy, vlijte 
mléko a nechte 5 minut, aby strouhan-

posypte sýrem a opečte pod rozpáleným 
grilem, aby se ementál roztekl. Dopro-
střed každého dejte párek, pár plátků 
okurky a větší hrst zelí. Podávejte s hořči-
cí nebo kečupem, případně s obojím.

Pomazánka 
ze sýru cottage

2 kelímky sýru cottage
1 kelímek gervais (žervé)
1 červená kapie
2 jarní cibulky
2 hrsti cherry rajčat, přepůlených
sůl, pepř
housky k podávání

Sýr cottage vyklopte do mísy, vidličkou 
lehce vmíchejte gervais a pak i na kos-
tičky pokrájenou kapii, jarní cibulku 
a přepůlená rajčátka. Podle chuti osolte 
a opepřete a podávejte k houskám nebo 
i k sekané.

ka nasákla tekutinu. Pak přidejte cibuli 
z pánve, rozmarýn, hořčici, vejce, oba 
druhy masa, nasekanou slaninu, dobře 
promíchejte, nejlépe prohněťte rukama 
a podle chuti osolte a opepřete.
Vzniklou směs důkladně natlačte do te-
riny vyložené slaninou. Konce přehněte 
na maso a dejte na 40–45 minut péct 
do trouby. Pak vytáhněte, nechte chvil-
ku stát, pak vyklopte na plech vyložený 
pečicím papírem a 5–10 minut dopeč-
te, aby slanina na povrchu zezlátla.

Hot dog se zelím

4 frankfurtské párky, sůl 
4 měkké širší rohlíky
100 g strouhaného ementálu
4 okurky nakládačky, na podlouhlé 
plátky
hořčice a kečup k podávání
kysané zelí, okapané

Párky ohřejte ve vroucí osolené vodě, 
aby byly teplé, ale nepraskly, tedy asi 
4 minuty. Rohlíky podélně rozřízněte, 

Pro 6–8 osob
Příprava: 20 minut 
Pečení: 55 minut

Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut

Pro 4 osoby
Příprava: 15 minut

spolu u stolu

Pomazánku 
můžete uděla t 

o den dřív, 
krásně se 
rozleží.
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Pro 4 osoby
Příprava: 15 minut

Rodinný salát

60 ml balzamikového octa
2 lžičky dijonské hořčice
1 lžička medu
1/2 lžičky soli
60 ml olivového oleje
2 hrsti zelených fazolek, krátce 
spařených horkou vodou, 
propláchnutých ledovou vodou
200 g salátové směsi Fresco (více 
informací v reportáži)
2 hrsti čerstvého oregana a bazalky
1/4 hlávky červeného zelí, nahrubo 
nasekaného 
1 kelímek cherry rajčat, přepůlených
1 lžíce mandlových špalíčků, nasucho 
opražených
1 lžíce dýňových semínek, nasucho 
opražených
1 lžíce slunečnicových semínek, 
nasucho opražených

Prvních pět ingrediencí prošlehejte 
v misce. Olej přilévejte až naposle-
dy a postupně, aby byl dresink lehce 
hustý. Fazolky smíchejte se salátem, 
bylinkami, zelím a rajčaty. Pak vsypte 
mandle a oba druhy semínek. Přelijte 
dresinkem a podávejte.



1 lžíce pálivé papriky
2 lžíce třtinového cukru
2 lžíce worcesterské omáčky
400g plechovka krájených rajčat

Na opečenou slaninu 
2 lžíce třtinového cukru
1 lžička papriky
1 lžička chilli
4 silnější delší plátky slaniny

Na cibulové kroužky
75 g hladké mouky + na poprášení
25 g kukuřičného škrobu
1/2 lžičky kypřicího prášku do pečiva
1/2 lžičky krupicového cukru
1/2 lžičky soli
1/2 lžičky sladké papriky
165 ml piva
slunečnicový olej na smažení
2–3 větší cibule, pokrájené 
na kroužky

1. Vrhněte se na barbecue (bbq) omáč-
ku: olej rozpalte v pánvi, přidejte cibuli 
a česnek a opékejte 2–3 minuty do-
měkka. Vlijte bourbon, přiveďte k varu 
a minutu vařte. Pak přidejte papriku, 
cukr, worcesterskou omáčku, rajčata 
a za občasného míchání vařte 20 mi-
nut, aby směs krásně zhoustla.
2. Pak udělejte opečenou slaninu. 
V misce smíchejte cukr, papriku a chilli. 
Plátky slaniny vyskládejte na rošt 
v troubě vyhřáté na 160 °C nebo na gril, 
posypte je polovinou směsi z misky 
a pečte 7 minut, pak otočte, posypte 
zbylou směsí a pečte dalších 8 minut, 
aby byla slanina křupavá a vypečená.
3. Udělejte cibulové kroužky. Mouku 
smíchejte se škrobem, kypřicím práš-
kem do pečiva, cukrem, solí a paprikou. 
Postupně přilévejte pivo a vyšlehejte 
do hladkého těstíčka. Vyšší vrstvu oleje 
rozpalte v širším hrnci. Kroužky cibule 
poprašte moukou a pak je namáčejte 
v pivním těstíčku a smažte v oleji. Nechte 
okapat na ubrousku.
4. Klobásy opečte na grilu. Bagetky 
rozřízněte, potřete je vrstvou barbe-
cue omáčky a doprostřed každé dejte 
klobásku, plátek slaniny a „zasypte“ 
kolečky cibule. Ihned podávejte.

Cuketová polévka  
s roquefortem

1 lžíce olivového oleje
1 lžíce másla
1 velká cibule, nasekaná najemno
3 stroužky česneku, rozmělněný
900 g cukety, na kolečka
1 lžička sušeného oregana
800 ml zeleninového vývaru
100 g roquefortu + navíc na ozdobu
250  ml smetany ke šlehání
sůl, pepř
čerstvé oregano na ozdobu
kmínový chléb z kamenné pece 
k podávání

Olej a máslo rozehřejte v hrnci, při-
sypte cibuli a asi 5 minut ji opékejte. 
Měla by jen změknout, ne se zabarvit. 
Poté přidejte česnek, cuketu a sušené 
oregano. Za stálého míchání opé-
kejte 10 minut. Vlijte vývar, přiklopte 

a na mírném ohni vařte asi půl hodiny. 
Přidejte sýr, nechte jej rozehřát a pak 
polévku rozmixujte. Vlijte většinu 
smetany, zahřejte, podle chuti osol-
te a opepřete. Podávejte zastříknuté 
zbytkem smetany, ozdobené dalším 
sýrem a čerstvým oreganem. Nejlépe 
s kmínovým chlebem.

Hot dog se slaninou 
a cibulovými kroužky

1 lžíce olivového oleje
4 norimberské klobásky 
4 malé bagetky

Na bbq omáčku
1 lžíce olivového oleje
1 cibule, jemně nasekaná
2 stroužky česneku, rozmělněné
125 ml bourbonu nebo whisky

Pro 4 osoby
Příprava: 25 minut

Pro 4 osoby
Příprava: 45 minut

spolu u stolu

Na piknik 
vezměte 
polévku  

v termosce. 
Teprve až 
na místě 
ji ozdobte 
sme tanou  
a sýrem.
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Ano, toto je kalorická 
bomba. Ale dejte si ji bez 

výčitek a s radostí.



Dunajské vlny

300 g másla + navíc na vymazání
250 g moučkového cukru
7 vajec
450 g hladké mouky + trocha hrubé 
1 prášek do pečiva
hl mléka na naředění těsta 
2 lžíce holandského kakaa
1 višňový nebo třešňový kompot, 
ovoce okapané
1–2 čokoládové polevy

Na krém
200 g másla, změklého

200 g moučkového cukru
1 vanilkový cukr
250 g polotučného tvarohu

Máslo utřete s cukrem do světlé a na-
dýchané pěny. Poté zašlehejte vejce 
– pěkně jedno po druhém a nakonec 
přidejte hladkou mouku smíchanou 
s kypřicím práškem. Výsledkem by 
mělo být spíš řidší těsto – dopomoci si 
k němu můžete přidáním mléka. Těsto 
rozdělte na půlky a jednu obarvěte 
holandským kakaem. Plech s vyšším 
okrajem vymažte máslem a vysypte 

hrubou moukou, vlijte světlé těsto, 
rovnoměrně poklaďte okapanými viš-
němi nebo třešněmi a přelijte tmavým 
těstem. Dejte do trouby předehřáté 
na 180 °C a pečte asi 30–40 minut. 
Vychladlé potřete tvarohovým krémem 
získaným smícháním všech potřeb-
ných ingrediencí. Přelijte čokoládovou 
polevou, udělejte v ní ozdobné „dunaj-
ské“ vlny a dejte na hodinu do lednice. 
Podávejte pokrájené.

Pro 6 osob
Příprava: 30 minut
Pečení: 30–40 minut

Tohle je víc 
než klasická 

buchta  
z plechu. To je 

zázrak.
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Na piknik

Skvělá zastudena, 
ogrilovaná za 7 minu t.

Delikatesní šunková 
klobáska s nivou.

Grilování začněte 
s bavorskými 
klobáskami.

Malé norimberské 
klobásy milují 

hlavně děti.

Bílá grilovací klobása je stálicí 
našeho sortimentu.

Velmi jemné 
drůbeží grilovací 

klobásy.

Klobásky stačí 
zabalit do 

přiložené slaniny.

Lehce pikan tní 
chalupářské 

grilovací tyčinky.

Šťavna tá a moc dobrá 
klobáska od Mistra.

První piknik může být i prvním 
letošním grilováním. Přibalte  

s sebou gril a naše super klobásky!
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Nabídka v našich oblíbených prodejních  
stanech se rozšířila. Stany najdete před  
19 hypermarkety a zatímco na začátku jara jste 
v nich mohli koupit vše pro svou zahradu, nyní 
pořídíte ještě mnohem víc. S květnem totiž při-
chází i čas oblíbeného grilování a veškeré vyba-
vení pro tento koníček naleznete právě v našich 
stanech. Od pohodlného zahradního nábytku 
a večerního osvětlení přes grily a uhlí až po ná-
činí a příbory. Sledujte naše letáky, kde najdete 
vždy skvělou nabídku za výhodné ceny.  
S námi bude grilování za teplých jarních  
večerů hračka.

Dřevěný 5dílný set 
zahradního nábytku 
je vyrobený z akácie 
a dá se jednoduše 
složit.

Pro jednoduchou údržbu je 
skvělý pětidílný set z oceli 
a hliníku, stůl je s tvrzeným 
sklem.

Udit, grilovat i opékat můžete 
v grilech 3 v 1, které nabízíme 
ve standardním i nerez provedení.

Nezapomněli jsme ani 
na náčiní ke grilování, 
steakové příbory  
nebo bodáky na buřty. 

Skvělý kotlový gril  
s chromovaným roštem a lehce 
odnímatelnou nádobou na 
popel.

Oblíbená pohodlná lehátka 
nesmí chybět na žádné 
zahradě. Můžete si vybrat ze 
spousty barevných variant

vzkazy od Alberta
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Přední výrobce a distributor grilů včetně příslušenství
a držitel mnoha ocenění za inovativní přístup a kvalitu výrobků (mj. „Plus X-award“).

ŠAMPIONI...
PICCOLINO – oceněný čtenáři německého  
vydavatelství ähne jako „NejLePší z NejLePšíCh“

PLYNOVÝ GRIL 
LAVA
1 hořák
výkon: 5,5 kW
Lávové kameny  
jsou součástí 
balení.

BALKONOVÝ PLYNOVÝ GRIL
výkon: 2,5 kW
Dvoudílná grilovací mřížka

Včetně obalu PICCOLINO
Dostupné barvy:
levandulová,  
tyrkysová, bílá,  
antracitová, zelená.

K dostání v hypermarketech Albert.

NEW

GRIL VOZÍK
50 x 26 cm

Landmann 0513.indd   1 16.4.2013   11:40:26

Noc s Andersenem zažila v pátek 5. dubna 
v budově Českého rozhlasu v Praze spolu 
se 120 dětmi i Zdravá Pětka. Program 
nočního dobrodružství plného pohádek, 
her, soutěží i zpívání obohatil Nadační fond 
Albert hodinami „Party se Zdravou Pět-
kou“ a divadelním představením „Zelenina 
s ovocem dají páku nemocem“. Zdravá 
Pětka připravila pro všechny dětské stráv-
níky bohatý raut plný zdravých laskomin. 
Pro mnohé účastníky bylo první „vaření“ se 
Zdravou Pětkou opravdovým zážitkem.

na Bambiriádu
Zdravá Pětka se i letos 
zúčastní pražské 
přehlídky volnočaso-
vých sdružení pro děti 
a mládež Bambiriáda. 
Stanoviště Zdravé 
Pětky se zábavný-
mi soutěžními úkoly 
a hrami zaměřenými 
na zdravou výživu 
bývá pravidelně jedno 
z nejpopulárnějších 
v celém bambiriádním 
areálu. 

Přijďte se přesvědčit 
od 24. do 27. května 
na Vítězné náměstí 
v Praze 6. 

PozvánkaZdravá Pětka ,nocovala‘  
s Andersenem

53www.albert.cz



Když spojím dokonalou klasiku s novou, 
svěží, krásnou polevou, narodí se něco, 
čemu říkám jednoduše: absolutní slast. 

Té nikdy neodolám.

Piškotová roláda
Poprvé s Ditou P.

poprvé s Ditou P.
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Piškotová roláda Piškotová roláda
 
6 vajec, žloutky a bílky 
zvlášť
140 g krupicového cukru
80 g hladké mouky

Krém:
200 g bílé čokolády
200 g zakysané smetany

Višňová poleva (viz Tip):
300 g višní, čerstvých  
nebo mražených
100 g cukru
3 lžíce griotky
višně nebo třešně 
na ozdobu
moučkový cukr na ozdobu

1 V čisté míse prošlehám 
do polotuha bílky, pak k nim 
za stálého šlehání postupně 
přisypu cukr. Šlehám, dokud 
nevznikne lesklý tuhý sníh. 
V menší misce prošlehám 
žloutky.

3 Plech vyložím pečicím 
papírem. Nanesu na něj 
těsto, rozetřu ho zhruba 
na centimetrovou vrstvu. 
Peču dorůžova, 7–10 minut.  
Hotový piškotový plát pře-
táhnu na navlhčenou utěrku 
a pomocí utěrky i s pečicím 
papírem stočím a nechám 
vychladnout.

2 Předehřeju troubu 
na 180 °C. Do sněhu za-
šlehám žloutky a nakonec 
opatrně vmíchám mouku. 

4 Zatím si připravím 
krém. Do hrnce s mírně 
vroucí vodou vložím misku 
s čokoládou. Až se roze-
hřeje, nechám ji trochu 
vychladnout a smíchám ji 
se zakysanou smetanou. 
Piškotový plát rozbalím, 
potřu krémem a bez papíru 
stočím. Ozdobím cukrem 
a višňovou polevou.FO
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Višňovou polevu dělám 
z vypeckovaných višní, 

cukru a griotky. Vše 
promíchám v kastrůlku, 

lehce podliju 
vodou a vařím 
do zhoustnutí.

TiP

Pro 6 osob
Příprava: 20 minut  
Pečení: 7–10 minut
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Na 3 hady
Příprava: 35 minut

svačinky
Jahodové

Je to jasné: první jahody musí 
být tradičně posypané pořádnou 

vrstvou moučkového cukru.
Teprve pak děti přijmou i zdravější 

varian ty jahodových svačinek. 
Jednou s banány a pacholíkem, 
podruhé s jogurtem a pak jen tak 

rozmixované s mlékem.

vzkaz od mámy

V průběhu léta můžete 
dávat mezi banány 

jakékoliv sezonní ovoce, 
maliny, borůvky 
nebo ostružiny.

TiP

Jahodový had
6 banánů
3 kelímky pacholíka
300 g jahod
zelená a bílá tubička s cukrovou polevou Dr. Oetker

Banány oloupejte, zbavte zbytků slupky a podélně rozřízně-
te. Spodní díly spojte po dvou k sobě, aby vytvořily esíčko 
– zakroucení hada. Potřete částí pacholíka, překryjte částí 
jahodových plátků a přiklopte vrchními díly banánů. Ty opět 
pomažte pacholíkem a na ně vyskládejte zbylé plátky jahod. 
Z nejkrásnějších třech jahod vytvořte hlavy. Pomocí polevy 
z tubiček udělejte oči a hadí jazyk.

vaříme dětem
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Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut

Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut

Tvarohovojahodový pohár
300 g jahod
1 balení světlého křupavého müsli
2 vaničky polotučného tvarohu
1 zakysaná smetana + 3 sáčky vanilkového cukru
plátky mandlí

Jahody omyjte, důkladně osušte, zbavte stopek a polovinu 
pokrájejte na plátky, polovinu na drobné kostičky. Na dno 
čtyřech až šesti skleniček či pohárků nasypte müsli, po ob-
vodu vyskládejte plátky jahod a doplňte tvarohem smí-
chaným se smetanou a cukrem. Navrch nasypte kostičky 
jahod a plátky mandlí. Dejte na chvíli chladit a podávejte.

Jahodové mléko

500 g jahod
2 l mléka
med na pomazání
barevná cukrářská zdobení

Jahody omyjte, důkladně osušte, zbavte stopek 
a spolu s mlékem rozmixujte dohladka. Lahvičky 
vypláchněte a vysušte, hrdla pomažte medem, 
pak je obalte ve zdobení. Pomocí trychtýře 
do nich rozdělte mléko. Ihned podávejte.

Cukrové zdobení použijte 
jakékoliv. Anebo přilepte 

kousky bílé čokolády.
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VÝBĚR LAHŮDEK V OBSLUHOVANÉM 
I  SAMOOBSLUŽNÉM ÚSEKU PRODEJEN ALBERT 

Hanácký  salát

Coleslaw

ViViVViViVitatatatataammimimimimimmmmmm nnn n nnnnn CCCCCCC

Zelný s krenem
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DELIKA lahůdky, s.r.o., U hřiště 654/21a Brno,  tel.: 547 227 123-5, fax: 547 227 653, delika@delikalahudky.cz  

... na jaře doporučujeme některý z našich zelných salátů
ZELÍ je přirozený zdroj vitamínu C

Krůtí plátky po našem
Co potřebujeme:
800g krůtích prsou, 250 g drůbežích jater, 150 g žampionů, 100 g uzené 
slaniny, 1 cibule, 80 g tuku, hladká mouka, červené víno, 40g másla, mletý 
pepř, tymián, sůl.

Jak na to:
Maso nakrájíme na silnější plátky, které prořízneme, aby vznikla kapsa. 
Slaninu nakrájíme na větší plátky, cibuli na slabá kolečka, játra na plátky. 
Žampiony rovněž nakrájíme na plátky a podusíme na másle. Pak na plátek 
slaniny položíme plátek jater, nakrájenou cibuli a žampiony, přehneme 
a vložíme do kapsy v mase a uzavřeme párátkem. Plátky osolíme, okořeníme, 
prudce opečeme na rozpáleném tuku, podlijeme vývarem nebo vodou 
a dusíme v troubě. Hotové plátky vyjmeme, šťávu zaprášíme moukou, 
zasmahneme, zředíme vývarem, zastříkneme červeným vínem, zjemníme 
máslem a povaříme. Plněné plátky podáváme přelité šťávou s opečenými 
brambory nebo rýží.

Dodavatel čerstvého krůtího masa do prodejen Albert.  

Albert_4_2013.pdf   1   4/9/2013   12:47:22 PM



rady a nápady
Jak upéct sekanou ve formě 

na terinu
Bylinky sílí každým 
dnem, hodit by se proto 
mohla rada čtenářky 
Jany Deákové z Kralup 
nad Vltavou. „Ráda 
se podělím o radu, jak 
skladovat bazalkové 
pesto. Pokud chcete, aby 
po otevření nezplesni-
vělo, vždy ho dolévejte 
olivovým olejem tak, 
aby zakryl celý jeho 
vršek. Můžete ho pak 
skladovat měsíce bez 
obav o své zdraví. Plíseň 
nemá šanci,“ napsala 
a získává tak stokoruno-
vý poukaz.

Rada čtenáře

Tipy, triky
a rady

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

Ty nejlepší zveřejníme 
a autorovi vždy pošleme 

poukaz na nákup 
v hodnotě 100 korun. 

od vás
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Krok 1: Olej rozpalte v ne-
přilnavé pánvi, vsypte cibuli 
a česnek, opékejte 5–7 minut 
(rozpis ingrediencí najdete 
v rubrice Sezona, recept 
na sekanou). Cibulka by 
měla zůstat velmi světlá.

Krok 2: Formu na terinu 
o rozměrech 22 x 8 x 7 cm 
vyložte plátky slaniny podle 
obrázku, aby se vzájemně 
překrývaly. Nejdřív dávejte 
plátky z jedné kratší strany 
na druhou, pak po delší 
straně, překrytím je můžete 
napojit. Po stranách i po dně 
je mírně přitlačte k formě.

Krok 3: Formu naplňte směsí 
připravenou podle receptu. 
Pracuje pečlivě a maso přitlač-
te ke slanině. Konce slaniny 
přehněte na maso podle ob-
rázku a dejte na 40–45 minut 
péct do trouby. Pak postupujte 
podle receptu.

Bez mravenců
Chodí k vám do spíže na návštěvu mravenci? Rozlučte se s nimi ekologicky. Nasypte jim do ces-
ty kmín nebo jedlou sodu. Nelíbí se jim ani prášek do pečiva – otočí se a půjdou raději jinam.

Knedlíky  
jedna báseň
Vaříte-li ovocné kned-
líky v páře na pařáku, 
použijte jednoduchý 
trik, aby se k němu 
nelepily. Pečicí papír 
složte do ,harmoniky‘, 
proděravějte kance-
lářskou děrovačkou, 
aby se skrz něj dosta-
la pára, a vyložte jím 
pařáček.
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reportáž

Zelené barvě salátů se nevyrovná 
vůbec nic. Když zaplaví rozleh-
lá pole kolem Lysé nad Labem, 

nemůžete se pohledu na ni do sytosti 
nabažit. „Polabí je jedna z nejúrod-
nějších částí Čech a Moravy, salátům 
a zelenině se tady daří naprosto skvěle, 
proto když jsme s pěstováním salátů 
před dvaceti lety začínali, volba byla 
jasná – kraj kolem Lysé nad Labem,“ vítá 
nás Branislav Pavlík, ředitel společnosti 
G’s Marketing, která do prodejen Albert 
dodává rukolu, špenát, polníček a směsi 
salátů: wok klasik, fresco, mix extra, royal 
a family mix.

Žádné otálení
G’s Marketing zajišťuje odbyt veške-
ré zeleninové produkce výrobních 
podniků začleněných do jeho hol-
dingu.  „Předpřipravené saláty vyrábí 
společnost Polabská zelenina. Saláty si 
pěstuje od semínka přes sazeničky až 
po výsledný produkt a saláty zpraco-
vává až do fáze takzvané kuchyňské 

Z pole rovnou na váš stůl
Polabí jako by se v Čechách stalo synonymem úrodnosti. Všemu 
se tady daří, vše tady roste. Podnebí je mírné, vláhy dost a sluníčka 
jakbysmet. Právě z tohoto ráje jsou naše balené saláty.

Čas jsou peníze
Má radost, že obliba krájených směsí  
z různých druhů zeleniny (většinou 
listové) narůstá. „Po rozpačitých za-
čátcích, kdy podnik Polabská zelenina 
hledal své místo na trhu, se zejména 
v průběhu roku 2011 podařilo výrobu 
značně rozšířit. Hraje pro nás cena 
směsí i uspěchaná doba. Zákazníci 
moc dobře vědí, že kdyby si koupili 

úpravy. Bez nadsázky se dá říct, že 
salát, respektive salátové směsi máte 
na svém stole do 24 hodin po sklizni,“ 
říká Branislav Pavlík. Salátové směsi 
jsou absolutně čerstvé, stačí je pouze 
ochutit, olivovým olejem či dresinkem. 
Jejich chuť je vynikající, navíc jsou vel-
kým zdrojem vlákniny, kyseliny listové 
a řady zdraví prospěšných vitaminů. 
Předpřipravený salát jako takový má 
trvanlivost 5–7 dní, uvnitř sáčku je totiž 
upraveno složení vzduchu – snížen 
obsah kyslíku a zvýšen obsah oxidu 
uhličitého. „A po otevření salát vydrží 
dalších 24 hodin,“ dodává ředitel Brani-
slav Pavlík. 
„Máte rovněž jistotu, že v sezoně jíte 
lokální potravinu, protože saláty 
v okolí Lysé nad Labem sklízíme 
od května do října,“ říká. „Aby se 
produkce přes zimu a začátek jara 
nepřerušila, od listopadu do května 
obchoduje společnost s produkty 
dovezenými od našich španělských 
a anglických partnerů,“ dodává Pavlík

reportáž
o balených salátech 
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jednotlivé druhy salátů a sami si je na-
míchali, zaplatí mnohem více a přípra-
vou ztratí více času. Obliba jednodru-
hových balení je také velká,“ vysvětluje 
Branislav Pavlík. Nejvíce na odbyt jde 
podle něj rukola, špenát a family mix. 

(Ne)prané
Zatímco rukolu, špenát a polníček 
koupíte jako neprané, ostatní směsi 
před finální úpravou proplachovat 
už nemusíte. „První tři jmenova-
né prodáváme, sotva je sklidíme, 
tedy neprané. Zvyšujeme tím jejich 
trvanlivost, jejich listy jsou totiž 
velmi jemné a propírání ve vodě jim 
ubírá na síle. Když si je zákazníci 
opláchnou až předtím, než si při-
pravují salát, je to mnohem lepší,“ 
dodává. A jaký má on nejraději salát? 
„Jakýkoliv, dobře ochucený, nejlépe 
s pořádným kusem steaku,“ směje se 
ředitel Branislav Pavlík. 

Dokonalejší 
symbol jara 
než čerstvé, 
krásně 
vonící 
saláty 
neexistuje. 
Branislav 
Pavlík 
je velmi 
doporu-
čuje.

Ochutnejte naše 
saláty AQ
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PROSTŘELI JSME

POCTIVĚ
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napsali jste

V  – vegetariánské 

Hlavní jídla
Bělomasá ryba s brokolicí 41
Bylinkový bulgur  
se špenátem V   38
Česnekové kuře s cuketovými 
těstovinami 34
Hot dog se slaninou 
a cibulovými kroužky 48
Hot dog se zelím 46
Kuřecí karí s mangem 30 
Kuřecí prsa obalená v arašídové 
strouhance 9
Kuřecí stehna se sýrem feta 38
Kuřecí wrapy 12
Nudle s krevetami 34
Paella s chorizem 11 
Pečená kukuřice s kuřecím 
steakem 35 
Prelátské řízky 16
Sekaná ve slaninové košilce 46 
Sezamový losos se salátem 34
Steaky s koriandrem  36
Těstoviny s karamelizovanou 
cibulkou a křupavou  
strouhankou 10
Vepřové kotlety s houbovou 
omáčkou a bramborami 41
Vepřové medailonky pečené 
ve slanině 37
Vepřové s brokolicí 13
Vepřové špízy 38
Žampiony pečené s pestem 
a mozzarellou V   39

Chuťovky, polévky
Cuketová polévka  
s roquefortem V  48
Grilované mango V  30
Mangové carpaccio V  30
Mangové čatní  30
Nudlové placky 15
Pomazánka ze sýru cottage V  46
Vietnamské závitky 30

Saláty
Japonský salát 
s hovězím masem 41
Kuřecí Caesar salát 37
Rodinný salát V  47
Studený těstovinový salát V  37
Thajský mangový salát 30

Dezerty 
a sladká jídla
Dunajské vlny 50
Jablečný koláč 16
Jahodové mléko 57
Jahodový had 56
Lentilkové sušenky 27
Mangová granita 30
Mangové taštičky 29
Mangový cheesecake 30
Obrácené mangové koláče 30
Piškotová roláda 55 
Rebarborový koláč 70
Tvarohovojahodový pohár 57

rejstřík

Časopis Albert obohacuje náš 
jídelní stůl již několik let a stále 
je novým zdrojem inspirace. 
Zatímco manžel nadšeně 
testuje masové recepty, já 
většinou neodolám dezertům. 
Sněženkový dort z březnového 
čísla mne tak nadchl, že jsem 
neváhala a vyrobila ho včetně 
papírových sněženek. Pozvala 

jsem svou babičku a maminku 
a dort jsme si pěkně vychutnaly. 
Na snímku 4 generace žen naší 
rodiny (Vlasta 77, Květosla-

va 58, Lucie 36 a Gabriela 2). 
Děkuji moc.  
Lucie Grzychová

Přišla jsem domů a čekala 
mne večeře, večeře od man-
žela. Což je obzvlášť šokující, 
vezmete-li v potaz, že se 
to za posledních deset let 
stalo jen jednou. Podávaly se 
brambory zapečené s třemi 
druhy sýru. Když jsem se 
ptala, jak se drahý dopracoval 
k takové dobrotě, vytáhl ma-
gazín Albert s tím, že ho rád 
čte, protože je plný receptů, 
které jdou snadno realizovat 
a mají normální ingredience, 
které u nás v Albertu snadno 
sežene. Navíc pochválil jeho 
grafickou úpravu. Faktem je, 
že nás magazín Albert vždy 

potěší a často podle něj vařím. 
Teď už nejen já. 
Bára Bílková 

Milá Dito, váš recept na karot-
kové dortíky z březnového čísla 
nás mlsně naladil natolik, že si 
dcerka hned běžela pro zástěr-
ku a během chvíle měla na lince 
nachystanou misku a dvě 
vařejky. Já jsem jen přihlížela 
jak „cukruje“ moukou rozinky, 
mačká šťávu z pomeranče, 
strouhá mrkev, a než jsem 
stihla dodat zbytek, tak měla 
vymazanou formu na muffiny. 
Radost Eminky a pošmakování 
zbytku rodiny nad výbornými 
buchtičkami úplně přebilo moji 
nechuť uklidit kuchyň :-) Děkuje-
me za super recepty. 
Mirka Dostálová

Dopis měsíce
Heslo „Gogouni jsou všude“ platilo i pro naši školku. Děti gogománii podlehly a začaly 
do školky nosit své Gogouny. Prvotní snahy o zákazy jsme přetavili do speciální akce „Týden 
s Gogouny“. Užívali jsme si hry popsané ve sběratelském albu a pak i nové, které si děti po-
stupně začaly vymýšlet samy. Děti si díky Gogounům osvojily celou škálu barev a trénovaly 
si paměť při směňování chybějících kousků. Po zvukových kartičkách 
zvířat, které využíváme ve školce neustále, jste nám zase jednou 
připravili skvělou sběratelskou mánii s velkou dávkou legrace. Už teď 
se těšíme na to, co bude následovat. Díky za to! 
Mgr. Veronika Málková, MŠ Domeček, Praha 5

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

Vyhrajte 
plný košík 
od Alberta

V příštím čísle, které vychází 5. 6. 2013, najdete:
 10x jinak omáčky a dipy – skvělé saláty – švédské dobroty – jedlé medaile pro děti

Romana Štáfková, V Háji 24, Praha 7 
Miroslav Lekeš, U Vrby 1, Šternberk
Mirek Heřmanský, Revoluční 33, Velký Osek 
Michaela Horáková, Kolmá 55, Zlatníky-Hodkovice
Martina Procházková, Zd. Fibicha 1220, Valašské Meziříčí

Výherci soutěže  
o vstupenky na muzikál 
Včera tě zabiju:
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Palette. Nejlepší volba pro barvu Vašich vlasů.

č. 1 v barvách*

*Nielsen, podíl na trhu v hodnotě 1-12/2012

TIP: Použijte barvy na vlasy Palette Salon Colors na barvené nebo přirozené vlasy pro vytvoření 
úžasně módního dvoubarevného efektu.
•  Postup: Nejdříve rozdělte vlasy na 4 stejné části a zafixujte je gumičkami ve stejné výši. 

Gumičkou oddělené spodní části vlasů postupně namáčejte v předem připravené barvicí směsi.
•  Pro tónování konečků vlasů můžete volit mezi odstíny Palette Salon Colors 6-88 Intenzivní červený, 

4-89 Mahagonově fialový či 1-1 Modročerný.

PALETTE SALONCOLORS
PŘINÁŠÍ AKTUÁLNÍ TRENDY 

ZE SVĚTA CELEBRIT A PŘEHLÍDKOVÝCH MOL 
- MÓDNÍ DVOUBAREVNÝ DIP DYES EFEKT. 

dročerný.

* Při použití kombinace šamponu, balzámu a séra.www.glisskur.cz

MOJE ZLATO 
        V REGENERAČNÍ PÉČI 

SNNIŽŽŽUUJJE LLLÁÁMMMMAAAAVVVOOOSSSTTTT VVLLAAAAASSSŮŮŮ AAAŽŽŽ OOOO 995%%** 

NNOOOVVVVVIINNNNNNKKKKKAAAAAAA:

GLISS KUR ULTIMATE OIL ELIXIR. 
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křížovka, sudoku

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

Správně vyřešená obě sudoku  
(stačí první řádek z každého) 
zašlete do 13. 5. 2013 na adresu:  
ALBERT v kuchyni,  
Ortenovo náměstí 29a,  
170 00 Praha 7, nebo je vyplňte do 
formuláře na www.albert.cz/tajenka.

 Řešení z minulého čísla.

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

Řešení z minula: PŘIVÍTEJTE JARO S NAŠIMI RECEPTY.

Puzzle 26 (Medium, di�culty rating 0.48)

5 2 4 9 3 1 7 8 6

9 6 7 4 8 5 2 3 1

8 3 1 7 6 2 9 5 4

6 5 9 1 2 8 4 7 3

1 4 8 3 7 6 5 2 9

2 7 3 5 4 9 1 6 8

4 9 6 8 5 7 3 1 2

7 1 2 6 9 3 8 4 5

3 8 5 2 1 4 6 9 7

Puzzle 27 (Medium, di�culty rating 0.54)
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Puzzle 26 (Medium, di�culty rating 0.48)

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

1 4 8 3 7 6 5 2 9

2 7 3 5 4 9 1 6 8

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

Puzzle 27 (Medium, di�culty rating 0.54)

3 5 1 7 2 4 9 6 8

9 4 8 1 5 6 2 3 7

7 6 2 9 3 8 4 1 5

6 7 4 8 9 1 5 2 3

2 3 9 6 7 5 8 4 1

1 8 5 3 4 2 7 9 6

5 1 3 4 8 9 6 7 2

4 2 7 5 6 3 1 8 9

8 9 6 2 1 7 3 5 4

1 8 5 6 2

5 4

6 3 9 7 5

7 9

4 8 5

9 2

8 3 5 6 9

3 8

3 1 8 2 7

Puzzle 28 (Medium, difficulty rating 0.47)
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Puzzle 29 (Medium, difficulty rating 0.58)

1 8 5 6 2
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3 8

3 1 8 2 7

Puzzle 28 (Medium, difficulty rating 0.47)

4 7 1 2

7 6

1 5 8 3

1 8

6 2 5 3 1 7

1 4

7 6 2 1

5 9

1 4 9 6

Puzzle 29 (Medium, difficulty rating 0.58)

Tajenku zašlete do 13. 5. 2013 na adresu: 
ALBERT v kuchyni, Ortenovo náměstí 29a,  
170 00 Praha 7, nebo ji vyplňte do formuláře 
na www.albert.cz/tajenka. Vylosovaný 
luštitel obdrží poukázku na jednorázový ná-
kup v síti prodejen Albert v hodnotě 100 Kč. 
Výherkyní z minulého čísla  
je Eliška Očenášková  
z Prahy 10 .

KOMIKSOVÝ 
HRDINA LPĚTI TURECKÝ 

ÚŘEDNÍK

SIRNÍK 
CHROM- 

NATÝ
TMEL ZNAČKA

KŘEMÍKU  RODOVÝ ZNAK

BÝVALÁ ZKR. 
VÝ- 

CHODNÍHO 
NĚMECKA

JUDSKÝ KRÁL MODRÁ 
BARVA OKOVANÉ POHŘEBNÍ 

HOSTINA ANGL. ŠPIÓN

ČERNÝ 
(ANGL.)

ZAČÁTEK 
TAJENKY

TOPINKY

KÓD MAU-
RICIA

KORÁLOVÝ 
OSTROV

FRANCOUZ. 
LÁZNĚ

PROJEKT

LOUDAVĚ

LATINSKÁ 
SPOJKA

BÁSNICKÝ 
ZÁPOR

SENOSEČE
SPOJKA DRUH PALIVA

STŘEŠNÍ 
SVOD

DOHLED

AMERICKÝ 
SPISO- 
VATEL

SVĚTOVÉ 
MOŘE LACINĚJI OVES (ANGL.)

LÁZEŇSKÁ 
OBEC 

VE ŠVÝ- 
CARSKU

AFRICKÝ 
SAVEC

VYSTOUPIT 
(NA VR- 
CHOL)

OTEC (KNIŽNĚ)
ZKR. HUD. 
DIVADLA

ASYRSKÝ BŮH 
VOD

MÍSTNOST

DRANCO- 
VÁNÍ

IN. SPIS. 
VACHKA
ZALÉVATI

OHÁŇKA VANOUT
PĚSTOVÁNÍ 

ZVÍŘAT 
(MN. Č.)

ZBRKLE
PYTLÁCKÉ 
NÁSTRAHY

PRAMÉNEK
PODESTÝL- 
KA (NÁŘ.)

ODCHÁZENÍ
ČÁST ZEM- 
SKÉ KŮRY
TA I ONA

BOXERSKÝ 
ÚDER

SLOVENSKÁ 
PŘEDLOŽKA

MUŽSKÉ 
JMÉNO

ZKR. LINKY 
DŮVĚRY

KONEC 
TAJENKY

IONY KONAT
CRS, MU, 

OAT, TAKARU, 
ZERMATT
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Naše produkty najdete ve vybraných 
supermarketech a hypermarketech Albert. www.profrost.cz 

kvalita a tradice od českého výrobce
bagetka  

malá tmavá

www.zrud.czChuť vítězí...

ZŘUD – MASOKOMBINÁT POLIČKA, a.s.  |  KAMENEC U POLIČKY 300  |  572 23 POLIČKA

špekáčky

K dostání v prodejnách Albert.

Český výrobek

ZRUD albert 0413.indd   1 12.4.2013   18:01:33



 *Při čištění dvakrát denně poskytuje Repair & Protect klinicky prokázanou úlevu.

**Mezi pastami na citlivé zuby.
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sladká tečka
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U nás v Albertu

Pečení koláče vám s našimi 
ingrediencemi půjde raz dva.

Rebarborový koláč

Šťávou odkapanou  
z rebarbory si můžete 

kousky koláče polévat.

375 g křehkého těsta
trochu hladké mouky na poprášení 
pracovní plochy
750 g rebarbory, oloupané 
140 g třtinového cukru
šťáva z 1 velkého pomeranče
velká hrst mandlových plátků
hustá zakysaná smetana k podávání

Na posypku
¼ lžičky mleté skořice
140 g studeného másla, na plátky
100 g mletých mandlí
140 g hladké mouky
175 g zlatého třtinového cukru

1. Troubu zahřejte na 190 °C. Těstem 
rozváleným na pomoučené pracovní 
ploše vyložte kulatou formu o průměru 
asi 23 cm a pár minut zchlaďte v lednici.

2. Rebarboru nakrájenou na kostičky 
dejte do velkého pekáče či na plech 
s vyšším okrajem, posypte ji cukrem 
a smíchejte s pomerančovou šťávou. 
Přiklopené alobalem pečte 30–40 mi-
nut. Současně s rebarborou upečte 
i základ koláče – zakrytý pečicím 
papírem a zatěžkaný fazolemi pečte 
20 minut, odklopené ještě 10 minut.
3. Upečenou rebarboru přendejte 
do cedníku a šťávu nechte odkapat 
do mísy. Okapanou rebarboru vysklá-
dejte na upečené těsto a navrch dejte 
posypku získanou smícháním všech 
potřebných ingrediencí. Nakonec 
koláč zasypte mandlovými plátky 
a při 180 °C pečte 20 minut. Podávej-
te s odkapanou rebarborovou šťávou 
a zakysanou smetanou. 

Na 1 koláč
Příprava: 25 minut
Pečení: 1 hodina
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Ovoce a zeleninu od firmy Čerozfrucht 
najdete v prodejnách Albert.



Inzerce Albert_ESP 05-2013_218x264_v6.indd   1 02.04.13   16:57


