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Vepřová žebra v ostré
marinádě str. 41

ROZPALTE TO!

úvodník

Milé a milí,

FOTO: MAREK BARTOŠ

ráda bych si s vámi dneska popovídala o rodinných receptech,
a nějak mě to táhne k pomyšlení na geny. Co s námi dělají, jak moc
nás ovládají a jak je můžeme ovládat my sami. Zdá se, že to zrovna
není velké téma pro časopis o hezkém vaření, ale třeba je.
Právě teď řeším sladká jídla. Zbožňuju je a nikdy se jich nepřejím.
Kladu si nekonečné množství překážek, abych se k té čokoládě,
která vždycky čeká v kuchyni v horním šuplíku, nedostala. Touha
ale všechno překoná. Obviňuju se chvíli z mizerné vůle, když se
mi ta zakázaná čokoláda rozplývá na jazyku, ale pak si řeknu:
může za to moje prapraprababička. Ona milovala sladké a nějak to
zakódovala do genů nám všem po ní jdoucích žen. A je to!
Když geny pominu a budu vzývat výchovu kontra geny, pak jsem
na tom stejně. Odjakživa stála u nás doma v neděli na stole buchta.
Nebo bábovka. Nebo koláč. Cokoliv skvostně sladkého. Tak jsem
se to holt naučila! A jsem zase z obliga. Naše dnešní rubrika Spolu
u stolu, věnovaná maminkám, nemohla proto skončit jinak než
u krásných sladkostí. Je jedno, kdo za to může. Geny, nebo rodinná
tradice.
Mám i svoji tradici, nezávislou až tak na rodině. Každého 1. května
se jdu vykoupat. Do rybníka, do bazénu, prostě tam, kde zrovna
jsem. To je zákon. Stejně jako to, že ve stejný den kvečeru rozdělám
oheň a peču… dřív buřty na klacku, dneska griluju maso, zeleninu
a vždycky přihodím na gril i něco sladkého. Máte to taky tak?
Prožíváme nejkrásnější měsíc roku. Užijte si ho sladce nebo slaně.
Dobrou chuť vám přeju!

albert.cz
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Troufni si na jemnost.
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Ilustrační foto
Soutěž probíhá od 1. 5. do 30. 6. 2015.
Sortiment se může v jednotlivých prodejnách Albert lišit.
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Znáte své tělesné hodnoty?

Nechte si je změřit!

Možná máte vysokou hladinu cholesterolu i vy, aniž byste o tom věděli. Na věku nezáleží. Hladinu cholesterolu ovlivňuje totiž mnoho faktorů. Některé z nich ovlivnit nelze – kromě věku například pohlaví
nebo vrozené dispozice. Velké množství příčin však můžete ovlivnit naprosto sami.
Zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi objeví většinou všeobecný praktický lékař při
preventivní prohlídce. A první pomoc, kterou vám nabídne, je úprava jídelníčku. Díky
několika drobným změnám se můžete vyvarovat pravidelnému užívání léků.
Od 11. května máte po 30 dní možnost nechat si u obchodů Albert změřit své tělesné hodnoty v rámci roadshow Flora Pro.activ. Na parkovištích
před supermarkety zjistíte, kolik máte například v těle tuku nebo jaký je váš krevní
tlak. U hypermarketů bude navíc probíhat i měření hladiny cholesterolu. Své naměřené hodnoty můžete na místě konzultovat s odborníkem na výživu. Jednoduše tak
zjistíte, jak na tom se svým zdravím jste. Sledujte harmonogram, abyste nezmeškali
měření ve svém městě.
Vedle celkové hladiny cholesterolu jsou důležité i hodnoty jeho jednotlivých
složek. LDL („zlého“) a HDL („hodného“) cholesterolu. Důležitý je také poměr
celkového a HDL cholesterolu.
Flora Pro.activ
Fl
P
i může
ů být
b řešením
Pokud vám lékař zjistil vyšší hladinu cholesterolu, vyzkoušejte rostlinný roztíratelný
tuk Flora pro.activ. Ten je na rozdíl od ostatních tuků obohacen o aktivní složku,
tzv. rostlinné steroly,* které zabraňují vstřebávání části cholesterolu do krve, a tím
pádem snižují jak celkovou, tak i LDL hladinu cholesterolu v krvi.
3 tipy, jak bojovat s cholesterolem
m
1. Jezte pestrou a vyváženou stravu.
2. Volte dobré tuky – rostlinné oleje
(řepkový, slunečnicový či olivový)
a kvalitní výrobky z nich vyrobené,
např. margaríny a roztíratelné tuky.
3. Pravidelně se hýbejte, alespoň 30 minut každý den.

*) Bylo prokázáno, že rostlinné steroly snižují hladinu cholesterolu v krvi. Vysoká hladina cholesterolu je
rizikovým faktorem pro vznik ischemické choroby srdeční. Existuje více rizikových faktorů, je důležité věnovat
pozornost všem.

Více informací na www.ﬂora.cz, www.vimcojim.cz

Program roadshow
Flora Pro.activ
12. 5. Bystřice pod Hostýnem (SM)
13. 5. Přerov (HM Denisova)
14. 5. Olomouc (SM Zikova)
15. 5. Ostrava (HM Rudná)
16. 5. Opava (HM Olomoucká)
17. 5. Ostrava - Zábřeh (SM Tylova)
20. 5. Pardubice (HM Palackého třída)
21. 5. Hradec Králové (SM tř. Ed. Beneše)
22. 5. Hradec Králové (HM Kutnohorská)
23. 5 Liberec (HM České mládeže)
27. 5. Liberec (SM Dobiášova)
28. 5. Litoměřice (SM Marie Majerové)
29. 5. Ústí nad Labem (HM Krušnohorská)
30. 5. Praha - Štěrboholy (HM)
2. 6. Praha - Černý Most (SM Breitcetlova)
3. 6. Praha - Spořilov (SM Hlavní)
4. 5. Praha (SM Chodovická)
5. 6. Praha - Čestlice (HM)
6. 6. Praha - Nové Butovice (HM Radlická)
10. 6. Karlovy Vary (SM Horova)
11. 6. Plzeň (SM Gerská)
12. 6. Plzeň (HM Rokycanská)
13. 6. Králův Dvůr (HM)
19. 6. České Budějovice (SM M. Horákové)
20. 6. Jihlava (HM Romana Havelky)
23. 6. Brno (SM Novolíšeňská)
24. 6. Brno (SM Petra Křivky)
25. 6. Brno (SM Halasovo náměstí)
26. 6. Brno (HM Olympia)
27. 6. Znojmo (HM Vídeňská)
SM = supermarket, HM = hypermarket
Změna programu vyhrazena.

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

NOVINKA
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DEJTE
GRILOVÁNÍ ŠŤÁVU

Vitana_inzerce_grilovani_183x111,5_FINAL.indd 1

1.4.2015 11:15:14

Sladké políbení (2 porce)
250 g měkkého tvarohu, 50 g dětských piškotů, Granko
na obalování, 20 g vanilinového cukru, 15 papírových
košíčků
Tvaroh rozmícháme v míse s vanilinovým cukrem.
Dětské piškoty rozkrájíme nebo rozlámeme na drobné
kousky (nesmí se rozdrobit), přidáme k tvarohu a lehce
promícháme. Směs necháme asi 30 minut odpočinout.
Jakmile do sebe piškoty natáhnou vlhkost z tvarohu,
můžeme tvarovat ze směsi kuličky, které obalujeme
v Granku.
Tip – sušené meruňky spaříme vařící vodou
a nakrájíme je na menší kousky, které zabalíme
do tvarohovo-piškotové směsi a obalíme v Granku.

Granko ovocný sen (1 porce)
80 g čerstvého ovoce nebo 30 ml ovocného pyré např. Le fruit
de Monin), 100 ml mléka nebo 80 ml bílého jogurtu, 3-4 kávové lžičky
Granka, dle chuti 1 kopeček zmrzliny, na ozdobení čerstvé ovoce.
Do mixéru vlijeme ovocné pyré nebo ovoce, mléko, popř. jogurt, 80 ml
Granka a nakonec přidáme led. Vše mixujeme do „hladka“. Pokud
máme možnost, používáme drcený led. Ihned podáváme.
Tip – Možné příchutě pyré / ovoce: malina, mango, jahoda, broskev,
směs červeného ovoce, maracuja, banán.

Více receptů na

www.granko.cz
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od pondělí do pátku

Nový vítr do kuchyně
Zkuste své oblíbené recepty na večeře zpestřit
novinkami, které nejspíš neznáte. Z rychlé
večeře se tak stane překvapivý svátek.

Sytost jistí brambory
a slanina, chuť houby a sýr.
Druh zeleniny můžete volit
podle své chuti.

Salát s novými bramborami a modrým sýrem
kcal

sacharidy

32 g

21 g

tuky

bílkoviny

17,4 %

11,9%

30,4 %

18,2 %

348
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CENA
ZA PORCI

21 Kč

Výborný a dobře vyvážený
recept. Obměňovat
mraženou zeleninu a sýry
můžete podle svého.

Zapečené těstoviny se zeleninou
kcal

sacharidy

41 g

12 g

tuky

bílkoviny

17,2 %

15 %

17,4 %

37,4 %

343

19 g

CENA
ZA PORCI

25 Kč

albert.cz
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od pondělí do pátku

Sladká dobrota chutná
nejvíc v pátek nebo
v sobotu před velkým
víkendovým vařením.

Čokoládovo-banánový sendvič
kcal

sacharidy

66 g

21 g

tuky

bílkoviny

24,8 %

24,4 %

29,3 %

27 %

496
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14 g

CENA
ZA PORCI

20 Kč

Masové kuličky si s kuskusem
skvěle rozumějí, ale můžete ho
vyměnit za obvyklé těstoviny.

Masové kuličky v rajské omáčce s kuskusem
kcal

sacharidy

59 g

38 g

tuky

bílkoviny

35,4 %

21,7 %

54,4 %

65,2 %

707

33 g

CENA
ZA PORCI

30 Kč

albert.cz
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od pondělí do pátku
Pikantní a nápaditá večeře, ke které
vám bude chutnat bílé víno nebo pivo.

Fazolové chili
kcal

sacharidy

67 g

12 g

tuky

bílkoviny

22,2 %

24,9 %

17,7 %

36,6 %

443
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18 g

CENA
ZA PORCI

22 Kč

Salát s novými bramborami
a modrým sýrem
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | PEČENÍ: 40 MINUT

500 g brambor
, ve slupce
2 lžíce olivového oleje
sůl a mletý pepř BASIC
2 červené cibule, nakrájené na 12 klínků
4 plátky slaniny
, nakrájené
na kousky
140 g hub, na plátky
1 lžíce hrubozrnné hořčice
1 lžíce červeného vinného octa
100 g špenátových lístků
85 g sýra s modrou plísní AQ
Předehřejte troubu na 220 °C. Rozpůlené
brambory rozložte na plech, potřete je
lžící oleje a osolte. Pečte je 20 minut, přidejte cibuli a protřeste. Pečte 20 minut, až
brambory zezlátnou a cibule zkaramelizuje. Vyjměte z trouby a nechte chladnout.
Rozehřejte pánev a nasucho v ní
opečte slaninu dokřupava. Přihoďte
houby a 5 minut opékejte. Připravte
zálivku. Prošlehejte hořčici, ocet a lžíci
oleje s kapkou vody. Upečené brambory
s cibulí dejte do mísy spolu s houbami,
slaninou a špenátem, promíchejte, zalijte
dresinkem a protřeste. Rozdělte na talíře
a ozdobte rozdrobeným sýrem.

Zapečené těstoviny se zeleninou

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | ZAPÉKÁNÍ: 40 MINUT

½ lžíce olivového oleje
150 g těstovin fusilli BASIC a sůl
1 pórek, nakrájený na kolečka
85 g mražené kukuřice AQ
85 g mraženého hrášku BASIC
1 červená paprika, nakrájená
2 velká vejce
150 ml plnotučného mléka
1 lžíce čerstvých tymiánových lístků
50 g tučného sýra AQ, strouhaného
(Gouda, bloček 48%)
2 lžíce strouhaného parmazánu
Předehřejte troubu na 190 °C a zapékací
mísu o objemu 1,2 litru vymažte olivovým
olejem. Těstoviny uvařte podle návodu

na obalu; 2–3 minuty před koncem vaření
vsypte do hrnce s těstovinami pórek,
kukuřici, hrášek a papriku. Slijte a směs
nasypte do zapékací nádoby.
Vejce prošlehejte s mlékem, přidejte
tymián a většinu obou druhů sýra. Vaječnou směs nalijte na těstoviny se zeleninou, promíchejte a posypte zbytkem sýra.
Zapékejte 35–40 minut dozlatova.

Čokoládovo-banánový sendvič
PRO 2–4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT

2 banány
100 g mléčné čokolády BASIC, nasekané
8 plátků bílého toustového chleba AQ
3 vejce
1 lžíce smetany na šlehání BASIC
1 lžíce javorového sirupu + k podávání
25 g másla
mletá skořice BASIC a moučkový cukr
k podávání
Banán nakrájejte na plátky a v misce ho
rozmělněte vidličkou. Přidejte nasekanou
čokoládu a promíchejte. Na pracovní plochu si položte 4 plátky chleba. Čokoládovo-banánovou směs rozdělte na poloviny
a naneste je na krajíce chleba. Přiklopte
je zbývajícími plátky chleba jako sendvič.
Prošlehejte vejce, smetanu a javorový
sirup. V pánvi rozehřejte máslo. Každý
sendvič obalte ve směsi a pak ho minutu
opékejte z obou stran. Chleby přepulte,
poprašte skořicí a cukrem a podávejte
zalité javorovým sirupem.

Masové kuličky v rajské
omáčce s kuskusem
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT + ODLEŽENÍ KULIČEK
OPÉKÁNÍ: 8 MINUT

400 g mletého masa (hovězího,
nebo směs hovězího a vepřového)
2 lžíce nasekaných lístků oregana
sůl a čerstvě mletý pepř
20 g strouhaného parmazánu
+ na ozdobu
1 vejce BASIC, prošlehané
3 stroužky česneku, prolisované
300 g kuskusu

300 ml hovězího vývaru
4 lžíce olivového oleje
1 cibule, nakrájená
500 ml rajčatového pyré BASIC
1 lžička třtinového cukru
2 lžíce nasekané bazalky + lístky k podávání
Maso, oregano, sůl, pepř, parmazán, vejce
a polovinu česneku propracujte v misce.
V dlaních vytvarujte kuličky jako vlašský
ořech. Odložte je do ledničky na 20 minut.
Kuskus zalijte vroucím vývarem a promíchejte se 2 lžícemi oleje a připravte podle
návodu na obalu.
V pánvi rozehřejte 1 lžíci oleje a opečte
na něm kuličky ze všech stran; trvá to
6–8 minut. Odložte je stranou, do pánve přidejte poslední lžíci oleje a opékejte na něm
6–8 minut cibuli doměkka. Pak přidejte
zbývající česnek, po chvíli rajčatové pyré,
cukr, vmíchejte bazalku a povařte asi 4 minuty, aby omáčka mírně zhoustla. Vsypte
do ní kuličky, promíchejte, posypte parmazánem a podávejte s kuskusem, ozdobené
dalším parmazánem a lístky bazalky.

Fazolové chili
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | VAŘENÍ: 30 MINUT

2 lžíce olivového oleje BASIC
2 velké cibule, nakrájené
4 stroužky česneku, nasekané najemno
3 lžíce mleté sladké papriky BASIC
1 lžička drceného kmínu
3 lžíce jablečného octa
2 lžíce tmavého cukru
2× 400g konzerva krájených rajčat BASIC
sůl
2× 400g konzerva tmavých fazolí, slitých
vařená rýže
rozdrobený balkánský sýr AQ, nasekaný
čerstvý koriandr, plátky ředkviček
k podávání
V kastrolu rozpalte olivový olej a opékejte
cibuli, až zesklovatí. Po 5 minutách přidejte
česnek, opékejte minutu, pak vsypte papriku a kmín a minutku míchejte. Zalijte
octem, přisypte cukr, vlijte rajčata a osolte.
Povařte 10 minut. Přidejte fazole a prohřívejte je 10 minut. Podávejte s rýží, omáčku
ozdobte sýrem, koriandrem a ředkvičkou.
albert.cz
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NOVINKY

Dobrá zpráva pro vegetariány, vegany i pro
vás, co si chcete dát něco bez masa, anebo
delikátního. Máme pro vás 11 bio pomazánek
Albert Veggie v neobvyklých kombinacích
zeleniny, luštěnin, ovoce a bylinek. Každá má
svoji osobitou chuť, často velmi výraznou.

16
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NOVINKY

Baby špenát

Oplývá všemi klady jako jeho
větší verze – čerstvý špenát
velký. Jen je trochu křehčí
a nejlepší syrový. Oba jsou
ke koupi každý zvlášť.

Duo polníček a rukola

Rukolu milují Jihoevropané
zejména pro její nepopsatelnou
chuť v salátech nebo rizotu a také
povzbuzující účinek. Polníček je
jemnější, s lehce ořechovou chutí,
kterou si dopřávají v salátech.
Oba druhy salátových listů si
můžete koupit každý zvlášť nebo
jako mix.

Salát Lattughino

Říká se mu také salátová
rukola, kterou chutí připomíná. Má krásné mladé
listy s velmi jemnou a svěží
vůní. Je bohatý na minerály, vitaminy a vlákninu,
která napomáhá trávení.
Hodí se k bílému masu,
rybám a měkkým sýrům.

Tuřín je tradiční zelenina, na kterou jsme ke své škodě zapomněli.
Tuřín totiž má co nabídnout. Například svou chuť - trochu
nasládlou a pepřovou. Hodí se skvěle do polévek, jako příloha
k masu nebo do omáček. K tomu navíc oplývá vitaminem C,
beta-karotenem a vápníkem. Líbí se lidem, kteří chtějí zhubnout,
protože nasytí, a přitom 90 procent jeho obsahu tvoří voda.

Volba spotřebitelů roku 2015
Rozhodnutí bylo jen na vás, našich zákaznících, který z mnoha
inovovaných výrobků získá ocenění v soutěži Volba spotřebitelů
Nejlepší novinka 2015. Děkujeme, že jste se rozhodli pro řadu Albert
Quality džusů a nektarů, pro Albert prémiové maso a nanuky Vanilku
a Mandle ve značce Albert Excellent.

albert.cz
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ějak se vám nedaří udělat ten
úplně super biftek? Přestaňte
zoufat! Stačí rozkliknout www.
albert.cz/skola-vareni a úspěch
bude stoprocentní. Velký šéf
se ujal školy jak na to v kuchyni a taky jak na to určitě ne.
A rozhodně nezůstane u bifteku,
protože učitelem vaření zůstane
Zdeněk Pohlreich každý týden
až do února 2016. Bude se starat
i o vaši spíž a poradí vám, co v ní
v daný měsíc určitě nesmí chybět.
Na webové škole si můžete
prohlédnout i videa, jak si zručně

a vtipně počíná u sporáku, když
třeba vaří silný vývar a velouté.
Za šest minut vám bude jasno.
Další týden v měsíci recept
z videa pěkně rozebere a doplní
různé triky a tipy.
Poslední týden v měsíci šéfkuchař upozorní na nejčastější
chyby v kuchyni a nebude vás
u toho šetřit. Zkušené kuchařky
a kuchaři se určitě rádi podívají,
jak pracuje konkurent, a začátečníci – pro ty to bude užitečná
škola vaření. A k tomu se u toho
budete dost bavit.

Jaké oleje?
Volba je na vás. Při výběru se rozhodujete podle druhu kuchyňské úpravy. Jednodruhové olivové oleje jídlo i ochutí a zkvalitní. Výborné jsou do zeleninových salátů. Vícedruhové oleje jsou
levnější, vhodné spíše k opékání, smažení, do těst a podobně.
NAXOS
olivový olej extra virgin
Řecký panenský olivový
olej je získaný z odrůdy
oliv Koroneiki pěstovaných
na Krétě a upravovaný jen
mechanickým lisováním
zastudena. Neobsahuje
chemické konzervační látky,
jde o čistě přírodní produkt.
Je typicky zelený, vůně
připomíná jarní trávu a chuť
je delikátní.

VENUSZ
slunečnicový olej
omega 3 & 6
Směs 55 % řepkového,
a 45 % slunečnicového
oleje. Olej je zdrojem
esenciálních mastných kyselin omega-3
a omega-6. Přispívá
k udržení normální
hladiny cholesterolu
v krvi. Hodí se na vaření a fritování.

YBARRA
olivový olej extra virgin

Jednodruhový olej vyrobený
z jediného druhu oliv Hojiblanca má naprosto skvělou
chuť. Má vyvážený obsah
mastných kyselin s vysokou
úrovní kyseliny olejové – asi
77 %. Olej zvýrazňuje chuť
smažených jídel, jako jsou
ryby, kalamáry či chipsy,
ale vylepšuje i chuť omáček
nebo salátů a dresinků.
albert.cz
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Ochutnejte novinky
MAGGI s chutí Asie!
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NOVINKY

NIŽ NOVÁ
ŠÍ C
ENA

Máme pro vás dobrou zprávu. Vaše oblíbené
produkty nyní naleznete v prodejnách Albert za
novou nižší cenu. Tato cena platí dlouhodobě a pro
mnoho dalších výrobků. Podívejte se, kterých se
například týká.

1990
1790

AQ mražená sladká kukuřička a sladký hrášek 350 g
Dokonalá zelenina: zmražená ve chvíli, kdy je
nejčerstvější a nejzdravější.

Chléb kvasový, bez E, 600 g

Flora Pro-aktiv, 200 g

Chleba, který chutná opravdově. To proto, že
pekaři na něj používají tradiční recepturu.

Rostlinný roztíratelný tuk je obohacen o rostlinné
steroly, které snižují hladinu cholesterolu v krvi.

990
AQ Farmářský
jogurt bílý, 180 g

5490

Kvalitní bílý jogurt,
který zraje přímo
v kelímku.

1990

ABio mléko
čerstvé 3,6 % 1 l
Bio mléko vynikající kvality chutná nejvíc samotné.

Krupicová kaše
instantní, 250 g
Rychlá příprava
velmi usnadní
práci rodičům.

2690
3190

AQ Mozzarella, třešinky, 120 g
Lahodné třešinky mozzarelly
jsou bez přidaných konzervantů.

albert.cz
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mami, uvař mi

U NÁS VLÁDNE PIZzA
Blonďatá maminka Eva a její dcera Karolína
si spolu nejvíc užijí a taky popovídají v kuchyni.
Když jedna pomáhá druhé.

22
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Pizza buchtičky
jak pro panenky
chutnají hlavně
tatínkovi.

albert.cz
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mami, uvař mi
Pizza buchtičky
400 g těsta na pizzu
12 koleček paprikového salámu
170 g sýru gouda, na 24 kostiček
4 lžíce másla + na vymazání
1 lžíce olivového oleje
2–3 stroužky česneku, prolisované
3 lžíce hladkolisté petržele, nasekané
2 lžíce strouhaného parmazánu
omáčka na těstoviny s ricottou
k podávání
Troubu předehřejte na 200 °C. Z těsta vyválejte obdélník o rozměrech 30 × 45 cm.
Kráječem na pizzu, rádýlkem nebo
nožem nakrájejte z těsta 24 čtverečků.
Každé kolečko salámu rozkrojte na 2 díly
a na každý čtvereček jeden položte.
Na salám položte kostičku goudy, zabalte
je do uzlíku, jako buchtičku.
Zapékací mísu o rozměrech 23 × 23 cm
vymažte máslem a naskládejte do ní
„buchtičky“ švem dolů.
V kastrůlku nechte rozehřát máslo
s olivovým olejem, přidejte česnek
a smažte 1 minutu, pak přidejte petrželku,
stáhněte z ohně a promíchejte. Ochuceným máslem potřete buchtičky v zapékací míse a posypte je parmazánem.
Pizza buchtičky podávejte s hotovou
rajčatovou omáčkou.

Pizza rolády
PRO 2–4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | PEČENÍ: 9–11 MINUT

1 lžíce olivového oleje
mouka na poprášení válu
400g plát těsta na pizzu
60 g rajčatové omáčky na těstoviny
s ricottou
100 g čedaru, nastrouhaného nahrubo
20 g strouhaného parmazánu
½ čerstvé červené papriky, na kostičky
+ další vaše oblíbené pizza přísady
1 jarní cibulka
1 grilované kuřecí stehno, nakrájené
na kostičky
Troubu předehřejte na 200 °C. Plech vymažte olivovým olejem. Pomoučněte pracovní
plochu a položte na ni do obdélníku vyvá24
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Krásné a úhledné
rolády z těsta na
pizzu můžete plnit
podle své chuti.

lený plát těsta. Rovnoměrně ho pomažte
rajčatovou omáčkou, posypte kuřecím
masem a smíchanými oběma druhy sýra.
Plát těsta stočte do rolády a nakrájejte
na asi 1 cm široká kolečka. Rozložte je
na plech a pečte 9–11 minut. Nechte je
chvilku chladnout a podávejte.

Sladká pizza
PRO 2–4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | KYNUTÍ: 55 MINUT
PEČENÍ: 8 MINUT

Na základní těsto
1 sáček (7,5 g) sušeného droždí
1 lžička medu
1 lžíce olivového oleje + na pomazání
250 g hladké mouky + na podsypání
1 lžička soli
Na ozdobu
6 lžic nutelly
400 g směsi malin, borůvek a jahod
100 g bílé čokolády, nastrouhané
několik snítek máty na ozdobu

Droždí, med a 175 ml vlažné vody smíchejte v misce. Na teplém místě nechte
5 minut stát, až se na povrchu začnou
tvořit bublinky. Pak do kvásku vmíchejte olivový olej. Mouku a sůl smíchejte
v míse, uprostřed udělejte důlek a do něj
nalijte kvásek a prsty spojte v těsto. Pak
těsto vyndejte na pomoučněnou plochu
a zpracovávejte ho 5 minut, až bude
hladké a pružné. Přendejte ho do mísy
vymazané olivovým olejem a zakryté
potravinářskou fólií nechte 45 minut
kynout, až zdvojnásobí objem. Vykynuté
těsto vyndejte na pracovní plochu, krátce
prohněťte, vraťte ho do mísy a nechte
ještě 10 minut kynout.
Troubu předehřejte na 200 °C. Vykynuté těsto rozdělte napůl a vyválejte dvě
tenká kola. Pomažte je nutellou, ozdobte
ovocem a posypte čokoládou. Pečte 8 minut nebo až je těsto krásně zlatohnědé
a křupavé. Nakonec pizzy ozdobte mátou.

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ, OBLEČENÍ ZAPŮJČILA FIRMA: ZARA

PRO 2–4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | PEČENÍ: 10–15 MINUT

Na sladkou variantu
pizzy se samozřejmě
ze všech nejvíc těšila
Karolína.

albert.cz
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PIZZA BUITONI

Ochutnejte vynikající pizzy BUITONI
pecené v naší kamenné peci.
La Pizzeria - krásně křupavé a tenké
těsto doplněné pečlivě vybranými
čerstvými a přírodními ingrediencemi.
Piccolinis - devět mini pizz s tenkým
těstem a lahodnými ingrediencemi,
to je dokonalé řešení pro nečekanou
návštěvu, večírek či zahradní slavnost.

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

10× jinak

Lučina
Budete hledat dlouho, než najdete potravinu, která má
tak rozmanité použití jako Lučina. K tomu je zdravá, bez
jakýchkoliv chemických přísad. Jde to s ní prostě jak po másle.

1 Lučinový košíček se špenátem
1 vejce, žloutek a bílek zvlášť
50 g másla, změklého
140–150 g slaných krekrů,
rozdrcených
2 lžíce olivového oleje
1 stroužek česneku, na plátky
150 g mraženého nebo
listového špenátu
sůl a pepř
3 balení Lučiny 100 g
1 střední cibule, na kolečka
1 lžička cukru
Žloutek vyšlehejte s máslem
do pěny a smíchejte s krekry.

Do 6–9 formiček na muffiny vytvořte z hmoty
centimetrovou stlačenou vrstvu a dejte do trouby
rozehřáté na 150 °C na 15 minut péct. Upečené
nechte vychladnout. Na 1 lžíci oleje osmahněte
česnek, přidejte špenát, osolte, opepřete a krátce
opečte. Nechte vychladnout, nasekejte nadrobno.
Z bílku a špetky soli vyšlehejte pevný sníh a pomalu ho vmíchejte do Lučiny. Do každé formičky
dejte trochu Lučiny se sněhem, 1 lžíci špenátu
a navrch opět Lučinu se sněhem až po okraj.
Pečte nejprve 10 minut při 150 °C, pak 10 minut
při 110 °C, nechte vychladnout v otevřené troubě.
V pánvičce opečte cibuli na lžíci oleje. Když začne
sklovatět, osolte ji, přidejte cukr a nechte zkaramelizovat. Košíčky ozdobte špenátem a cibulí.

U NÁS V AL BERT U

Spousty druhů, balení, gramáže, příchutí…
Vždy zdravá, lehce
stravitelná a poctivá.
V Albertu ji nemůžete minout.

albert.cz
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10× jinak

4–5 menších rajčat + 1 nakrájené
na ozdobu | 4 porce těstovin | 2 šalotky,
jemně nakrájené | 3–4 lžíce olivového
oleje | 2 balení Lučiny 100 g | lístky
ze 2 snítek tymiánu | sůl
Rajčata nakrojená do křížku spařte
ve vroucí vodě a oloupejte. Těstoviny
uvařte podle návodu. Oloupaná rajčata
nakrájejte na kostičky a oloupané šalotky
nasekejte najemno. V pánvi na olivovém
oleji zpěňte šalotku, až zesklovatí, přidejte nakrájená rajčata, krátce orestujte
a pak vypněte plotýnku. Přidejte Lučinu
a vmíchejte ji do rajčat se šalotkou, směs
osolte a ochuťte tymiánem. Těstoviny
vmíchejte do připravené omáčky a ozdobte kostičkami čerstvého rajčete.

3 Zmrzlina z Lučiny

200 ml smetany ke šlehání | 2–3 lžíce
moučkového cukru | 3 balení Lučiny 100 g | Na ochucení jahodový
a borůvkový džem, kakao a čokoláda
Smetanu s cukrem vyšlehejte dopevna.
Vešlehejte Lučinu, vmíchejte džem nebo
kakao a plňte do formiček (speciální
formičky na nanuky, můžete nahradit
formičkami na muffiny s brčkem). Dejte
do mrazáku ztuhnout. Zmrzlinu spotřebujte do 2–3 dní od zamrazení, pokud ji
chcete uchovat déle, zakryjte zmrzliny
před zamražením ve formičce pečicím
papírem.

4 Lučinová frittata s pórkem
1 lžička másla | hrst nakrájeného pórku |
1 červená paprika, na nudličky | sůl,
pepř | 3 vejce | 3 balení Lučiny 100 g

Pekáček vyložte pečicím papírem, troubu
rozehřejte na 150 °C. Na másle osmahněte pórek s paprikou a osolte. Vyšlehejte
3 vejce a pak přidejte Lučinu, sůl a pepř
a znovu vyšlehejte. Vmíchejte zeleninu,
nalijte do pekáčku a upečte dozlatova.

28
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5 Lučinový dortík s malinami

1 vejce | 50 g měkkého másla |
140–150 g čokoládových sušenek |
150 g malin | 2 lžíce krystalového cukru |
3 balení Lučiny 100 g
Vejce rozdělte na žloutek a bílek. Žloutek
vyšlehejte s máslem do pěny a smíchejte
se sušenkami. Do 6–9 formiček na muffiny
vytvořte z hmoty 1cm vysokou stlačenou vrstvu a dejte do rozehřáté trouby
na 150 °C na 15 minut. Upečené nechte
vychladnout. Maliny rozdělte do formiček.
Z bílku a cukru vyšlehejte pevný sníh
a pomalu ho vmíchejte do Lučiny. Každou
formičku naplňte Lučinou se sněhem až
po okraj. Pečte nejprve 10 minut na 150 °C,
pak 10 minut na 110 °C a nechte vychladnout v otevřené troubě. Ozdobte malinami.

s piškoty a dejte ztuhnout do lednice.
Ozdobte marmeládou.

8 Lučinová polévka s květákem

2 lžíce másla | 1 malá cibule, nadrobno|
400 g květáku, na kousky | muškátový
oříšek | špetka citronové kůry | sůl |
750 ml vody | 2 balení Lučiny 100 g | jarní
cibulka, na kolečka
Na lžíci másla osmahněte cibuli, květák,
okořeňte špetkou muškátového oříšku,
špetkou citronové kůry a osolte. Zalijte
horkou vodou a nechte asi 15 minut vařit.
Odstavte a rozmixujte tyčovým mixérem.
Nakonec vmíchejte Lučinu. Na zbytku
másla osmahněte cibulku a ozdobte jí
polévku.

6 Pomazánka z Lučiny

9 Pohankové lívance s Lučinou

Do mísy dejte mrkev, ořechy, ovoce a meduňku, zalijte džusem. Přidejte Lučinu
a promíchejte. Pomazánku podávejte
s tmavým chlebem, posypanou ořechy
a meduňkou.

Do mísy prosejte mouku, nalijte do ní
trochu mléka, nalámejte droždí, přidejte
cukr a nechte vzejít kvásek. Přidejte mléko,
Lučinu, vejce a trochu soli. Nechte asi
30 minut kynout. Na krém vyšlehejte smetanu, přidejte Lučinu a cukr a vyšlehejte
dohladka. Lívance opékejte na oleji (nebo
másle) a ozdobte krémem a ovocem.

1 středně velká mrkev, nastrouhaná |
hrst ořechů, nasekaných + na ozdobu |
hrst sušeného ovoce, nasekaného |
6 lístků meduňky + na ozdobu | 1 lžíce
jablečného džusu | 2 balení Lučiny 100 g |
tmavý chléb k podávání

7 Nepečený cheesecake

1 balení cukrářských piškotů | 2 plátky
želatiny | 200 ml smetany ke šlehání |
2 lžíce cukru | semínka z 1 vanilkového
lusku | 3 balení Lučiny 100 g | šťáva
z 1 citronu | rybízová marmeláda
Menší dortovou formu vyložte pečicím
papírem a na dno a po obvodu naklaďte piškoty. Namočte plátky želatiny.
Smetanu ušlehejte s cukrem a vanilkou
a postupně vešlehejte Lučinu. Namočenou želatinu se šťávou z 1 citronu zahřejte až do rozpuštění želatiny, vmíchejte
nejprve velkou lžíci krému z Lučiny a pak
želatinu přidejte a zašlehejte do zbytku
krému. Směsí naplňte připravenou formu

150 g pohankové mouky | 1 hrnek vlažného mléka | 25 g droždí | 1 lžíce cukru |
2 balení Lučiny 100 g | 1 vejce | sůl | olej |
lesní ovoce | Na krém 200 ml smetany
ke šlehání | 1 balení Lučiny 100 g | 1 lžíce
cukru

10 Rizoto s houbami a Lučinou

200 g rýže na rizoto | 2 lžíce olivového
oleje | sůl, pepř | 700 ml zeleninového
vývaru | 2 balení Lučiny 100 g | 1 stroužek
česneku, na plátky | 2 žampiony
portobello, na kostky | rozmarýn
Rýži osmahněte na lžíci oleje, vsypte
do pekáče, osolte a zalijte vývarem. Při
120 °C upečte v troubě doměkka. Vyjměte
a vmíchejte Lučinu. V pánvi krátce opečte
na zbylém oleji česnek, přidejte houby
a rozmarýn, opečte je a posypte jimi rizoto.

FOTO: ARCHIV FIRMY TPK SPOL. S R.O.

2 Těstoviny s Lučinou,
šalotkou a rajčaty

2

5

8

3

6

9

4

7

10

sezona

Jarní zelenina
Klubají se ze země jako první: ředkvičky,
chřest, cibulky, petržel, hned za nimi
mrkev… A definitivně naplňují každoroční
touhu: Jaro je tady! Dokonce na talíři.
30
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Pizza s chřestem a kozím sýrem
PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT + KYNUTÍ | PEČENÍ: 10–15 MINUT

Na těsto
2 lžičky sušeného droždí
½ lžičky krupicového cukru
150 g hladké mouky + na poprášení
1 lžička kmínu
½ lžičky soli
½ lžíce olivového oleje
Na náplň
1 lžíce olivového oleje
200 g sýra ricotta
75 g měkkého kozího sýra
40 g strouhaného parmazánu
100 g zeleného chřestu
150 g cukety, nakrájené na tenké šikmé
plátky
sůl a mletý pepř
3 vejce

Začněte těstem. V misce promíchejte
droždí a cukr se 125 ml vlažné vody.
Na teplém místě by měl do 5 minut vzejít
kvásek. Do větší mísy vsypte mouku,
kmín, sůl a olej, uprostřed vytvořte důlek,
do kterého vlijte kvásek. Rukama uhněťte
na pomoučněné pracovní ploše hladké
pružné těsto. Vložte ho do lehce předehřáté misky, zakryjte utěrkou a nechte ho
na teplém místě 20–30 minut kynout, až
zdvojnásobí objem. Potom z něj vytvarujte kruh o průměru 28 cm.
Předehřejte gril v troubě na 180 °C.
Do pánve o průměru 28 cm s ohnivzdornou rukojetí dejte ½ lžíce oleje a rozpalte
ho na plotně na středním ohni. V misce
smíchejte ricottu, kozí sýr a parmazán.

Do pánve vložte těsto, potřete ho
sýrovou směsí, poklaďte chřestem,
cuketou, osolte, opepřete, přikryjte pevně přiléhající poklicí a pečte v troubě
5–8 minut, až se těsto začne nafukovat
a zespodu zlátnout. Vysuňte pánev
na kraj trouby, na povrch pizzy rozklepněte vejce, osolte je, opepřete a vraťte
do trouby. Jakmile vejce zpevní, vyjměte pizzu z trouby a podávejte.

albert.cz
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Suflé z hrášku vám dokáže, jak
chutná dokonalá jarní večeře.
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Těstoviny s opečeným chřestem
a horou právě utržených bylinek… tak
chutná a voní sen.

albert.cz
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Chřestové těstoviny

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | PEČENÍ: 25 MINUT

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT + VAŘENÍ TĚSTOVIN

1 lžíce olivového oleje
1 malý pórek (asi 150 g), nakrájený
na kolečka
sůl a čerstvě mletý pepř
180 g mraženého hrášku
310 ml mléka
50 g másla, na kostičky + rozpuštěné
máslo na formičky
2 lžíce hladké mouky
140 g strouhaného parmazánu + navíc
k podávání
4 vejce, žloutky a bílky zvlášť

300 g zeleného chřestu, očištěného
60 ml olivového oleje + na potření
sůl a mletý pepř
1 svazek hladkolisté petrželky
2 stroužky česneku, prolisované
10 sardelových řezů
40 g najemno strouhaného parmazánu
+ k podávání
1 lžíce strouhané kůry z citronu
2 lžíce citronové šťávy
400 g špaget
řeřicha a hrachové výhonky na ozdobu

Předehřejte troubu na 180 °C. V pánvi
rozehřejte olej a opékejte na něm doměkka pórek. Osolte ho, opepřete, vmíchejte
trochu rozmrzlý hrášek a vlijte mléko.
Přiveďte k varu a povařte 2 minuty. Pak
stáhněte z ohně a ve vhodné nádobě rozmixujte tyčovým mixérem dohladka.
V čisté hluboké pánvi rozpusťte máslo,
přidejte mouku a míchejte 1–2 minuty.
Stáhněte oheň na minimum, přimíchejte
hráškovo-pórkovou směs a asi 10 minut
vařte do zhoustnutí. Pak ji přesuňte
do velké mísy a nechte 5 minut odpočívat.
Rozpuštěným máslem vymažte 4 větší
nebo 8 menších nádobek na suflé a vysypte je parmazánem. K hráškové směsi
přidejte žloutky a zbývající parmazán
a dobře promíchejte. Z bílků vyšlehejte
pevný sníh. Ve třech dávkách ho opatrně
přimíchejte k hráškové směsi. Hmotu
rozdělte do připravených nádob a okraje
objeďte prstem asi do půlcentimetrové
hloubky. Misky položte na plech a vložte
do trouby. Pečte 25 minut, suflé by mělo
vyběhnout a zezlátnout. Posypte zbylým
parmazánem a ihned podávejte.

Rozpalte pánev. Chřest potřete olejem,
osolte a opepřete. Opékejte ho 8–10 minut z obou stran. Nechte ho trochu
vychladnout a pak ho pokrájejte. Spolu
s ním přidejte do mixéru olej, petrželku
(nechte si pár malých lístků na ozdobu),
česnek, sardelky, parmazán, citronovou
kůru a šťávu, osolte a opepřete a několika
pulzy nahrubo rozmixujte.
Těstoviny uvařte v osolené vodě podle
návodu na obalu. Slijte je a stranou si
nechte asi 250 ml vody, ve které se vařily.
Těstoviny vraťte do hrnce, promíchejte
je s připraveným pestem a podle potřeby
zvlhčete odloženou vodou. Rozdělte na talíře, ozdobte lístky petrželky,
posypte parmazánem, ozdobte řeřichou
a hrachovými výhonky a podávejte.

Placky s jarními cibulkami
NA 24 PLACEK | PŘÍPRAVA: 10 MINUT + 20 MINUT ODLEŽENÍ
OPÉKÁNÍ: 15 MINUT

250 g hladké mouky + na poprášení
½ lžičky soli
200 ml vroucí vody
1 lžíce oleje + na opékání placek
4 jarní cibulky, nakrájené na tenká
kolečka (jen zelené části)
Smíchejte mouku, sůl, 200 ml vroucí vody
a lžíci oleje. Na lehce pomoučněném vále
vypracujte hladké měkké těsto. Rozdělte
ho na 5 stejných dílů, do každého zapracujte přiměřenou část cibulky. Bochánky těsta přikryjte potravinářskou fólií
a nechte 20 minut odpočívat. Pak na válu
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vytvarujte placičky (mělo bych jich být
přibližně 24) a opékejte na rozpálené pánvi
lehce potřené olejem. Opečené pokládejte
na papírové utěrky, aby se zbavily přebytečného tuku. Ještě teplé podávejte se zeleným
nebo s jiným vaším oblíbeným dipem.

Zelený dip
PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT

125 ml řeckého jogurtu
1 malé zralé avokádo, oloupané, zbavené
semena
2 hrsti čerstvých bylinek (např. petrželka,
koriandr, estragon, bazalka či máta)
2 jarní cibulky, nasekané nahrubo
1 stroužek česneku, prolisovaný
2 sardelové řezy, rozmačkané
jemně strouhaná kůra a šťáva z 1 citronu
sůl a mletý pepř
Všechny suroviny vložte do nádoby mixéru
a několika pulzy je promixujte. Přesuňte
do misky a zakryjte fólií. Ve vzduchotěsné
nádobě vydrží v lednici 2–3 dny.

Zeleninový sendvič
PRO 1 OSOBU | PŘÍPRAVA: 15 MINUT

2 plátky celozrnného toustového chleba
½ avokáda, nakrájená na tenké plátky
½ lžičky sezamových semínek,
opražených
2–3 lžíce hummusu
hladkolistá petrželka
2 ředkvičky, nakrájené na plátky
1 malá mrkev, nakrájená na nudličky
½ malé červené řepy, na nudličky
4–5 špenátových listů + 4 kolečka okurky
sůl a mletý pepř
Chleba opečte v toustovači dozlatova. Na jeden plátek naklaďte avokádo,
vidličkou ho jemně rozmačkejte, posypte
sezamem a potřete polovinou hummusu.
Zbývajícím potřete druhý toust. Krajíc
s avokádem a hummusem posypte petrželkou, přidejte ředkvičky, mrkev, řepu, špenát a okurku. Osolte, opepřete a přiklopte
druhým toustem. Překrojte a podávejte.

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

Hráškové suflé s parmazánem

Opražená sezamová semínka hezky
podtrhnou chuť čerstvé zeleniny,
ukryté v sendviči.

Tohle nejsou obyčejné
placky, i když se tak tváří.
Chutnají po čerstvé jarní
cibulce a čekají, do jakého
dipu je ponoříte.

Ředkvičkový salát
PRO 4 OSOBY | JAKO PŘÍLOHA | PŘÍPRAVA: 5 MINUT

2 svazky ředkviček
½ svazku petrželky
2 lžíce citronové šťávy
sůl a pepř
2 lžíce olivového oleje
Ředkvičky důkladně omyjte
a zbavte kořínků a lístků. Nakrájejte
je na kostičky a dejte do misky. Petrželku nasekejte najemno a přidejte
k ředkvičkám. Ochuťte citronovou
šťávou, osolte, opepřete a pokapejte
olejem. Podávejte jako přílohu.
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Jarní zelenina
Listový špenát máme
rádi dušený. Stačí mu
pár sekund, posypat
sýrem či opraženou
strouhankou
a polít máslem.

Mrkvi prospívá
tepelná úprava
na oleji - tak
vstřebáme víc
beta-karotenu.

Baby špenát je
výborný v salátech
s česnekem
a parmazánem.
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Jarní cibulka
výrazně dochutí
šťouchané
brambory,
pomazánky nebo
polévkové noky.

Zelený chřest se
nemusí loupat,
vařte ho krátce ve
vodě, stonkem dolů,
špičkám stačí pára.

Čerstvý hrášek stačí 2 minuty
povařit a pak ho dát do studené
vody, aby si zachoval barvu.

Ředkvičky Duo
jsou jemné,
méně pikantní.
Pálivost snížíte,
když je ponoříte
do studené vody
nebo osolíte.

Extra sladká

Pro mnohé využití
dujte
Nesk la
uv
paprik tr ácí
ičce, z
c hlad n
c huť.
p otom

Ingredience:

2 Papriky Ramiro
200 gr kozího sýru
50 gr vlašských ořechů
Pepř, Med, Tymián

Recept:

1. Papriku podélně rozřízněte a zevnitř popepřete
2. Naplňte kozím sýrem a kousky ořechů
3. Zakápněte medem a posypte timiánem
4. Naplněné papriky grilujte zhruba 5 min
(pozor, paprika ze spodu rychle černá)

Pokud není vhodné počasí na grilování, můžete papriky péct v troubě zhruba 10 min při 200 stupních.

bab14022_adv_puntpaprika_tsjechie.indd 1
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Kvalita a tradice ze Semic

www.bramko.cz

VLASTNÍ PRODUKCE
INTEGROVANÉ ZPRACOVÁNÍ
ZÁZEMÍ VELKÉ SPOLEČNOSTI

vzkazy od Alberta

Pojeďte s námi na farmu!

Karl

Velký den na našich farmách se blíží. Už v sobotu 13. června vás zveme na farmy našich
dodavatelů, kde se dozvíte, jak to na skutečných farmách chodí. Z minulého čísla znáte
prvních pět farem, na které se můžete v červnu přijet podívat. Nyní vám představujeme
dalších pět farem, které se do akce také zapojily. Od 6. května se na návštěvu jedné z nich
můžete zaregistrovat. Nenechávejte to ale na poslední chvíli, každá návštěva má limitovaný
počet zájemců. K registraci budete potřebovat účtenku nad 300 Kč z prodejen Albert
z období od 1. 5.–1. 6. 2015, která vám bude zároveň sloužit jako vstupenka v den akce.

K

aždá farma pro vás připravuje prohlídku, při
které vám farmáři předvedou, jak to u nich chodí, připraví pro vás malé občerstvení a doprovodný
program. Více informací o akci a registraci najdete

na www.albert.cz/registrace. Například, že na jednu
účtenku můžete registrovat svou rodinu – 2 dospělé a 2 děti – a užít si tak rodinný výlet. Vyberete si
také dopolední nebo odpolední návštěvu.

9

mléčná farma
v Šošůvce

Na této farmě chovají krávy pro
dobré mléko. Není to jednoduché, ale hodně zajímavé. Kdo
dnes ví, kde krávy bydlí, jak
a čím je chovatelé krmí, aby
dávaly dobré mléko? To vše
bude na farmě Šošůvka k vidění
z blízkosti. Včetně rybinové
dojírny nebo ustájení telat v individuálních kotcích.

10

mléčná farma v Batelově

Chcete-li vidět farmu na evropské
úrovni, pak se toho dočkáte. Jde o jednu
z nejmodernějších farem vůbec, kde
chovají krávy a telata. Vše je dokonale
38
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promyšlené s ohledem na mléko, ale
i život dojnic. Telata tu mají dokonce
svou školku. Muži si užijí prohlídky moderních zemědělských strojů v provozu.

Sokolov
Cheb

Tachov

Liberec

Tepli‹e

Česká Lípa

Trutnov

Semily

Náchod

Jičín
Most
Chomutov

Mladá
Boleslav

Mëlník

Louny

Kde všude vás budou například
očekávat?

Jablonec
nad Nisou

Děčín

Ústí nad
Labem

Rychnov
nad Kněž.

Hradec Králové

Nymburk
Kladno

lovy Vary

Praha

Rakovník

Kutná Hora

Rokycany

Benešov

Tábor

Domažlice
Klatovy

Přerov
Vsetín

Blansko

Jihlava

Nový Jičín

Olomouc
Prostějov

Žďár nad
Sázavou

Písek

Strakonice

Frýdek-Místek

Havlíčkův
Brod

Pelhřimov

Vyškov

Kroměříž

Brno

Zlín
Uherské
Hradiště

Třebíč
Jindřichův Hradec
Hodonín

Prachatice

České Budějovice

Karviná

Ostrava

Chrudim
Svitavy

Příbram

Opava

Šumperk

Pardubice
Kolín

Beroun

Plzeň

Bruntál

Znojmo

Břeclav

Český Krumlov

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

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

České houby,
pěstitelé hub v Soběslavi
6

Uvidíte velmi moderní pěstírny hlívy
ústřičné poblíž Soběslavi, v Nedvědicích s komentářem skvělých odborníků. Nikde jinde ve střední Evropě
nevypěstují tolik hlívy ústřičné jako
ve zdejších halách. Všechno, co tahle
velmi zdraví prospěšná houba potřebuje k tomu, aby rostla jako houby
po dešti, dostane právě tam.

15

chovatel krůt
v Prasklicích

Rodinná firma Zelenka chová malé
i velké krůty. Rozhodli se vám ukázat
svoji farmu v Prasklicích, která je kousek od Kroměříže. Uvidíte tam, jak se
mají i malá krůťata, jak se o ně starají
a co potřebují, aby dobře rostla.

2

pěstitelé zeleniny
a brambor v Semicích

Jak se stane, že se lidská ruka téměř
nemusí dotknout brambor, a ony
se i tak dostanou k vám na talíř?
To uvidíte v Semicích, které pěstují
brambory na 1000 hektarech půdy,
což je suverénně nejvíc v naší zemi.
Zajímavé je automatizované praní,
balení, expedice. Velmi podobné je to
i s kořenovou zeleninou, pěkné je to
se svazkovou cibulkou, čínským zelím
a kedlubnem. Anebo třeba vakuování
ledového salátu.
albert.cz
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Čas velkého

grilování

Není lepšího čekání na léto než mu trochu přitopit
pod kotlem. Grilování je k tomu dokonalá příležitost.
S recepty Zdeňka Pohlreicha přitopíte dvojnásobně.
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VEPŘOVÁ ŽEBRA
V OSTRÉ MARINÁDĚ
PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | VAŘENÍ: 1 HODINA
GRILOVÁNÍ: 40 MINUT

1 kg vepřových žeber, plochých
6 stroužků česneku, nakrájených na plátky
5cm kus čerstvého zázvoru, na plátky
2 červené chilli papričky, nadrobno
4 lžíce červeného vinného octa
2 lžíce soli
1 lžíce kuliček černého pepře
špek na potření
Na marinádu
10 kuliček černého pepře
300 ml kečupu
2 červené chilli papričky, nakrájené
nadrobno
3 lžíce nastrouhaného čerstvého zázvoru
4 lžíce medu
3 lžíce bílého rumu
šťáva a nastrouhané kůra z 1 citronu
3 lžíce worcesterské omáčky
sůl
Omytá žebra dejte do hrnce a zalijte je
vodou. Přidejte česnek, zázvor, papričky,
ocet a sůl. Na pánvi opražte nasucho
černý pepř, pak ho roztlučte v hmoždíři
a vsypte do hrnce. Žebra vařte 1 hodinu,
doměkka, až se kost bude snadno oddělovat od masa.
Během vaření připravte marinádu.
Na rozpálené pánvi opečte nasucho
kuličky černého pepře a dejte do misky.
Přidejte kečup, papričky, zázvor, med,
rum a citronovou kůru a promíchejte. Ochuťte worcesterskou omáčkou,
solí a citronovou šťávou. Zatím ji dejte
do lednice.
Uvařená a vychladlá žebra potřete marinádou ze všech stran, dejte je do uzavíratelné mísy na celou noc do lednice.
Dvě hodiny předtím, než budete
grilovat, vyndejte žebra z lednice. Gril
rozehřejte na 180 °C, grilovací mřížku
potřete špekem a žebra na ní opečte
ze všech stran – trvá to 8–10 minut.
Ihned podávejte.
albert.cz
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KRŮTÍ KEBAB S PETRŽELOVOU SALSOU
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 25 MIN. + MARINOVÁNÍ | GRILOVÁNÍ: 10 MIN.

900 g krůtích prsou, nakrájených na kousky
pita chleba k podávání
Na marinádu
2 lžíce červeného vinného octa
5 lžic olivového oleje
2 lžíce citronové šťávy
3 stroužky česneku, drcené
1 lžička mletého nového koření
1 lžička mleté skořice
½ lžičky mletého kardamomu
1 lžička soli
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Na petrželovou salsu
4 lžíce citronové šťávy
6 lžic olivového oleje + sůl
4 rajčata, nakrájená na kostičky, bez semen
1 svazek hladkolisté petržele, nasekaný
1 červená cibule, na tenké plátky
Začněte marinádou. V míse smíchejte
ocet, olej, citronovou šťávu, česnek, nové
koření, skořici, kardamom a sůl. Maso
nakrájejte na kousky, vložte je do mísy
s marinádou, zakryjte potravinářskou
fólií a uložte na 4 hodiny do chladu.

Rozehřejte gril na 200 °C. Marinované
maso napíchejte na grilovací jehly, každou zabalte do alobalu a grilujte 5 minut
z každé strany.
Zatím si připravte salsu. V misce smíchejte citronovou šťávu s olivovým olejem a lehce osolte Přidejte rajčata, petržel
a cibuli, promíchejte a zatím odložte.
Vyndejte maso z grilu a nechte ho
v alobalu chvilku odpočinout. Zatím si
v grilu opečte pita chleby – 1 minutu
z každé strany. Rozdělte je na talíře,
poklaďte masem a salsou.

SÝROVÝ HAMBURGER
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | ODLEŽENÍ: 1 HODINA
GRILOVÁNÍ: 20 MINUT

750 g mletého hovězího masa
2 kyselé okurky, nasekané najemno
sůl a pepř
velká hrst hladkolisté petržele, nasekané
2 chilli papričky, nasekané nahrubo
2 krajíčky chleba, zbavené kůrky
1 vejce, našlehané
6 hamburgerových housek nebo ciabatt
150 g sýra s modrou plísní
majonéza nebo kečup
100 g míchaného čerstvého salátu
V míse smíchejte maso, okurky, sůl a pepř.
V mixéru rozmixujte petržel, chilli papričky
a natrhané kousky chleba. Rozmixovanou
hmotu přidejte k masu, vmíchejte vejce
a dobře propracujte. Z masového těsta
vytvarujte 6 burgerů. Uprostřed každého
vytlačte lžičkou důlek, aby se při grilování
nenafoukl.
Rozpalte gril na vysoký žár. Burgery
grilujte 3–4 minuty z každé strany. Poslední minutu opečte housky řeznou stranou
k žáru. Housky rozložte na pracovní plochu,
na spodní stranu dejte burger, na něj sýr,
majonézu nebo kečup, salát a přiklopte
vrškem housky.

albert.cz
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PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | MARINOVÁNÍ: 6 HODIN
GRILOVÁNÍ: 10 MINUT

400 g hovězího pupku (veverka)
nebo spodního šálu kýty
2 salátové okurky
2 červené papriky
2 žluté papriky
3 mrkve, nakrájené na nudličky
2 červené cibule, na tenká kolečka
1 menší pórek, na tenká kolečka
1 svazek koriandru, lístky i stonky
nasekané nahrubo
50 g arašídů, nasekaných nahrubo
Na dresink
2 chilli papričky, nakrájené najemno
5cm kousek zázvoru
4 stroužky česneku, drcené
šťáva ze 3 limet
3 lžíce třtinového cukru
3 lžíce rybí omáčky
5 lžic sójové omáčky
7 lžic rostlinného oleje
Na marinádu
3 lžíce krupicového cukru
2 stroužky česneku, drcené
2 lžíce strouhaného zázvoru
2 lžíce medu
3 lžíce rybí omáčky
2 lžíce rýžového vína nebo sherry
1 lžíce sezamového oleje
V míse připravte marinádu. Smíchejte
všechny ingredience a do marinády
naložte na 6 hodin maso.
Salátovou okurku oloupejte, podélně
rozkrojte na čtvrtky, vyřízněte a zahoďte
střední část se semínky. Okurku nakrájejte na tenké nudličky. Červenou a žlutou
papriku rozpulte, vyjměte bílý střed a semínka a nakrájejte na nudličky. V míse
promíchejte okurku, červenou a žlutou
papriku, mrkev, cibuli, pórek a koriandr.
Je čas na dresink. Rozmixujte chilli papričky, zázvor, česnek, stonky koriandru,
limetovou šťávu a cukr na hladkou pastu,
přesuňte do misky a metlou smíchejte
s rybí i sójovou omáčkou a olejem.
Rozpalte gril na 200 °C. Maso z marinády nechte okapat a zprudka grilujte
4–5 minut z každé strany. Pak nechte pár
minut odpočinout a maso nakrájejte přes
44
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vlákno na tenké plátky. Zeleninu narovnejte na talíře, přelijte dresinkem, navrch
položte maso a posypte arašídy.

šťáva ze 2 limet
šťáva ze 2 pomerančů
1 červená chilli paprička, nadrobno
2 lžíce nasekaného koriandru

BRAMBOROVÝ SALÁT
S HOŘČICÍ

Ananas oloupejte, rozkrojte na čtvrtky,
zbavte tvrdých středů a každou čtvrtku
podélně rozřízněte, aby vzniklo 8 dílů.
Na marinádu smíchejte tequilu, cukr,
limetovou i pomerančovou šťávu, papričku a koriandr. Do marinády namočte
dílky ananasu a nechte hodinu odležet;
po půlhodině je obraťte.
Rozpalte gril na 180 °C. Ananas nechte
z marinády okapat, osolte a opepřete, položte na grilovací mřížku a opečte z každé
strany 3–5 minut. Na každý talíř položte
2 plátky a podávejte se zmrzlinou.

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 25 MINUT | VAŘENÍ: 15 MINUT

3 lžíce másla
4 cibule, nakrájené na tenké proužky
2 lžíce nasekaného tymiánu
4 lžíce krupicového cukru
5 lžic hrubozrnné hořčice Pommery
4 lžíce červeného vinného octa
2 lžíce nasekaného estragonu
200 g zakysané smetany
sůl a pepř
600 g malých brambor s tenkou slupkou
uvařených ve slupce, nakrájených
na plátky
100 g sladkokyselých okurek,
nakrájených na kostičky
120 g polníčku
3 lžíce nasekané pažitky
V pánvi orestujte na másle cibuli doměkka. Posypte tymiánem a cukrem, nechte
cibuli lehce zkaramelizovat.
V jiné pánvi povařte 5 minut hořčici
a ocet, odstavte a nechte vychladnout.
Přidejte estragon, smíchejte se smetanou, dochuťte solí a pepřem.
Do mísy vsypte brambory, okurky a karamelizovanou cibuli, přidejte smetanu
s hořčicí, promíchejte a uložte v chladu.
Vychlazený salát promíchejte s polníčkem a na talíři ozdobte pažitkou.

ANANAS
S VANILKOVOU
ZMRZLINOU
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | ODLEŽENÍ: 1 HODINA
GRILOVÁNÍ: 10 MINUT

1 zralý ananas
po ½ lžičky soli a čerstvě mletého pepře
4 kopečky kvalitní vanilkové zmrzliny
Na marinádu
250 ml tequily
4 lžíce třtinového cukru

OSTRÁ KUŘECÍ KŘÍDLA
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | ODLEŽENÍ: 1 HODINA | GRILOVÁNÍ: 20 MINUT

1,5 kg kuřecích křídel
sůl a mletý pepř
Na BBQ omáčku
1 lžíce kuliček černého pepře
1 lžíce římského kmínu
300 g kečupu
1 lžíce jablečného octa (4%)
100 g krupicového cukru
2 lžičky kajenského pepře, drceného
2 lžičky worcesterské omáčky
3 stroužky česneku, prolisované
1 lžíce soli
Začněte omáčkou. Na grilovací rošt nebo
na plotnu v kuchyni postavte rendlík.
Jakmile se rozehřeje, vsypte do něj kuličky
pepře a římský kmín a nasucho opékejte
tak, aby se nespálily. Pepř s kmínem roztlučte nahrubo v hmoždíři. V misce smíchejte
kečup, ocet, cukr, kajenský pepř, worcesterskou omáčku, česnek a sůl, vše promíchejte
a nechte uležet aspoň hodinu.
Křídla zbavte posledního dílu, rozřízněte
v kloubu, vložte do mísy, osolte, opepřete
a nechte hodinu odležet. Rozpalte gril
na 170 °C, grilovací rošt či tál poklaďte křidýlky a pečte dozlatova, asi 10 minut z každé strany. Gril nesmí být moc horký, aby se
křídla nespálila. Hotová křídla promíchejte
v misce s BBQ omáčkou a podávejte.

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

THAJSKÝ HOVĚZÍ
SALÁT

Bramborový salát skvěle okoření
hrubozrnná hořčice.

Grilovaný ananas, k tomu naložený
v tequile - co může být víc?
Možná jiné ovoce? Anebo alkohol?

maso měsíce
VEPŘOVÁ
KRKOVICE
S ČESNEKEM
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | GRILOVÁNÍ: 40 MINUT

750 g vepřové krkovice v celku
16 stroužků česneku
olivový olej
sůl, pepř a kmín
Krkovici prošpikujte pomocí tenkého
ostrého nože 8 stroužky česneku. Maso
osolte, opepřete a posypte kmínem.
Na pracovní desku rozprostřete alobal,
položte na něj maso, pokapejte ho
olejem obsypejte 8 stroužky česneku.
Maso do alobalu zabalte, raději utvořte
dvě vrstvy, aby z balíčku nic neuniklo.
Položte na rozpálený gril a maso zakryjte
pekáčkem nebo poklicí. Grilujte 40 minut, během kterých ho několikrát otočte.
Pečené maso vyndejte z grilu a nechte
dalších 10 minut odpočívat v alobalu.
Teprve pak rozbalte a podávejte.

rady a triky

1

Maso vyndejte
hodinu před
grilováním na pracovní desku, aby mělo
přirozenou teplotu
a rozvonělo se. Posypte ho jen solí a čerstvě
mletým pepřem.
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2

Pokud do marinády přidáváte
citronovou šťávu, alkohol nebo olej docílíte,
že maso bude křehčí.
Po grilování maso
nechte chvíli v celku,
bude chutnější.

3

Plátky masa
grilujte hodně
zprudka, aby vnitřek
zůstal šťavnatý pod
pěknou křupavou
kůrkou, větší kusy naopak pomalu a dlouho.

GRILUJEME
SE ŠÉFEM
Naše recepty jsou přiměřeně náročné, ale lze je i obejít, ušetřit čas
a koupit si různé druhy masa už naložené v marinádách.

M

asa ke grilování si můžete koupit
v prodejnách Albert už marinovaná. Různé druhy olejových marinád
dodají masu nejen výbornou chuť,
ale také je zkřehčí. Na marinády se
používají jen kvalitní oleje, které se

nepřepalují. Do marinád se nepřidávají žádné chemické složky, jsou bez
lepku a také bezalergenní. Rozmanitost marinád určuje promyšlená
kombinace koření a bylinek, které
maso provoní a dokonale ochutí.

Ochutnejte třeba marinované
vepřové medailonky v marinádě
Italia, kde vás okouzlí chuť
sušených rajčat!

Všechny
marinády jsou
bez „éček“.

albert.cz
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vzkazy od Alberta

SAMBONET,
ŠLECHTIC V KUCHYNI

Italská značka s dlouhou historií a ozdobená
modrou krví se zrodila ze zlatnického řemesla
a tento um vložila do kuchyňského náčiní, produktů pro stolování a profesionálního nádobí.
Zlato na něm ulpělo v podobě vysoké kvality.

S

e značkou Sambonet se zná mnoho
předních světových hotelových řetězců. A tam si umějí vybírat. Nezáleží
jim jen na estetice, důležitá je kvalita,
funkce a také záruka. Nože ji mají desetiletou na případné vady zpracování, nůžky
pětiletou. Zárukou je i fakt, že se firma
Sambonet připojila v roce 1997 ke skupině
Paderno, což je mezinárodní lídr ve výro48
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bě profesionálního nádobí a kuchyňského
náčiní – do skupiny patří i Rosenthal AG.
Její dlouhá cesta ale začala již v roce 1856.
Když absolvent studia výtvarných umění
a syn šlechtice z Vercelli – Giuseppe Sambonet – získal oprávnění provozovat jako
mistr zlatnické řemeslo, založil společnost
Giuseppe Sambonet. Na začátku 20. století tak zásobovala firma Sambonet mnoho

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

200 Kč NÁKUPU = 1 BOD

členů šlechtických rodů včetně vévodkyně
z Janova a hraběte z Turína. V Sambonetu
zůstala zakořeněná řemeslnost: vysoká
kvalita, mimořádné řemeslné zpracování
a důraz na elegantní
detail u všech výrobků.
Některé z nich si můžete
LET ZÁRUKA
exkluzivně pořídit v proNA NOŽE
dejnách Albert.

10

KVALITNÍ NOŽE, ať krájíte cokoliv
Jsou všestranně využitelné. Sambonet je vyrábí z vysoce kvalitní nerezové oceli
3CR13, která dodá ostří čepele tvrdost a odolnost proti korozi. Šikovná je i rukojeť,
ergonomicky tvarovaná, vyrobená z materiálu, který je příjemný na uchopení
a bezpečný v manipulaci s nožem. K nožům Sambonet pořídíte i další kuchyňské
dopňlky bez nutnosti sbírání bodů.

Kuchařský nůž 192 mm

Sekáček na maso 174 mm

Nůž na chléb 200 mm

+ 30
bodů
Maloobchodní cena 1 399,–

+ 30
bodů
Maloobchodní cena 1 499,–

+ 30
bodů
Maloobchodní cena 1 399,–

Je spíše větší a má všestranné použití
v kuchyni. Hodí se hlavně na krájení
plátků a porcování masa a ryb a také
krájení zeleniny i bylin na drobné kousky.

Velká čepel se širokou vrchní hranou je
ideální pro těžší kuchyňské úkony jako
porcování masa. Hodí se i na krájení
potravin na drobné kostky a kousky.

Vroubkovaná čepel je ideální pro krájení
tvrdších kůrek pečiva, aniž by se
potrhala měkčí vnitřní části pečiva.

99,–

149,–

99,–

Sada 2 steakových nožů

Velký nůž Santoku 175 mm

Malý nůž Santoku 130 mm

+ 30
bodů
Maloobchodní cena 1 499,–

+ 30
bodů
Maloobchodní cena 1 399,–

Maloobchodní cena 999,–
+ 30
bodů

Jemně vroubkované ostří čepele
usnadňuje krájení masa a pokrmů
z masa při stolování. Svůj steak si
nakrájíte jako po másle.

Santoku je nůž původem z Japonska a znamená „tři dobré věci“. Má
to smysl: santoku umí krájet plátky, kostky a sekat různé potraviny.
Velký nůž Santoku usnadní krájení na plátky nebo kostky i sekání
potravin, a to bez bez ulpívání potravin na čepeli nože.

149,–

99,–

zdarma

Malý nůž Santoku má stejné výhody
jako jeho větší bratr. Hodí se na
krájení menších kusů potravin.

DOPLŇKY K NOŽŮM

Univerzální nůž 116 mm

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

Maloobchodní cena 999,–
+ 30
bodů

zdarma

Tento nůž najde široké uplatnění,
nejlépe ho využijete pro snadné krájení
sýrů, masa a zeleniny.

Ocílka na nože 203 mm

Kuchyňské nůžky

Univerzální blok na nože

bez
bodů
Maloobchodní cena 999,–

bez
bodů
Maloobchodní cena 999,–

bez
bodů
Maloobchodní cena 1 399,–

149,–

Používání ocílky udržuje nože
v optimální kondici. Jednoduše veďte
plynulým pohybem ostří nože podél
ocílky, abyste odstranili nerovnosti
na ostří čepele.

149,–

Bez nůžek se málokterá kuchyně dokáže
obejít. tyto jsou vybaveny měkčenou
vnitřní částí pro pohodlný úchop.
Nerezová ocel čepele zůstává dlouhodobě
ostrá. Na nůžky je záruka 5 let.

399,–

Blok na nože jednoduše a bezpečně uskladní
všechny velikosti nožů, případně i nůžek.
Bambusový rám vyplňují polyesterová vlákna,
která na rozdíl od tradičních dřevěných bloků
nože neotupí.

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

vína

Vína světa
Z Afriky, z Jižní Ameriky anebo z francouzských vinic k nám do Alberta
právě teď dorazila nová řada exkluzivních vín. A bezpečně na nich oceníte
nejen vynikající chuť a kvalitu, ale také velmi příjemnou cenu.

TIP
MERLOT, ČERVENÉ
VÍNO Z CHILE

Vybrali jsme pro vás tři květnová vína, jež vám budou
určitě ladit s jídly, která jste si právě připravili na grilu.

Syté víno rubínové
barvy má vůni lesního
ovoce a taky červených
třešní. Hodí se k vepřovému masu na grilu,
k těstovinám a k pizze.
50
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SAUVIGNON BLANC,
BÍLÉ VÍNO Z FRANCIE

Toto víno oplývá čistou
intenzivní vůní, která připomíná ovoce a bylinky.
Skvělé je k lehkým masům, k mořským plodům
nebo ke studeným mísám.

MALBEC, ČERVENÉ VÍNO
Z ARGENTINY

Temně fialová barva naznačuje
i vůni tmavého lesního ovoce,
vanilky a čokolády. Jde o víno velmi
intenzivní, odborníci ho proto doporučují ke grilovanému masu, pikantním sýrům či hovězím steakům.

Objevte Selskou řadu od Mlékárny Kunín
Selské mléko
mléko od pečlivě
vybraných farmářů
s plnou smetanovou
chutí
obsahuje 4 % tuku

tradiční receptura
hustá, lámavá
konzistence
svěží, lehce
nakyslá chuť

Selská zakysaná
smetana

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

Selský jogurt

tradiční receptura
extra hustá
15 % tuku
sametově
krémová
konzistence
zrání
v kelímk

u

www.mlekarna-kunin.cz

Dopřejte si vynikající chuť
našeho nového chleba!

BETAchleba®
s ječmenem
s obsahem

BETAGLUKANŮ
a VLÁKNINY

K dostání ve vybraných
supermarketech
a hypermarketech Albert

Penam Chleb 2.indd 1

100 g tohoto chleba obsahuje
díky celozrnné ječné mouce
a celým ječným zrnům:
✔ 0,5 g betaglukanů
✔ 4,4 g vlákniny
[ tuk jen 1 g ve 100 g ]

08.04.15 11:29

spolu u stolu

Svátek matek neslavíme dlouho, maminky však s chutí oslavujeme
každý den. Nebo každou neděli, kdy vytáhneme z kuchařky papírky
s jejím rukopisem a pečeme třeba mřížkový koláč, jak ona říká
lineckému. Tentokrát bude překvapení. Ten maminčin skvost
upečeme mamince k svátku. Bude od jejího k nerozeznání.
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Mramorová bábovka

Harlekýn

Mini větrníky

1 BÁBOVKA | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | PEČENÍ: 1 HODINA

8–16 PORCÍ | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | ODLEŽENÍ: 1 HODINA
PEČENÍ: 40–45 MINUT

NA 20 VĚTRNÍČKŮ | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | PEČENÍ: 30 MINUT
ZDOBENÍ: 20 MINUT

180 g másla + na vymazání formy
6 vajec, žloutky a bílky zvlášť
300 g krupicového cukru
250 ml vlažné smetany na šlehání
1 sáček vanilkového cukru
450 g polohrubé mouky + trocha
na vysypání formy
1 sáček kypřicího prášku do pečiva
3 lžíce kakaa
moučkový cukr na ozdobení

550 ml smetany ke šlehání, 33–40%
150 g krupicového cukru
75 g kakaa holandského typu
máslo a hrubá mouka na vymazání
formy
5 vajec
1 sáček vanilkového cukru
130 g polohrubé mouky
4 lžíce oleje
25 g hořké čokolády, hrubě nastrouhané

Na odpalované těsto
250 ml vody
100 ml oleje
špetka soli
200 g hladké mouky
4 vejce
Na náplň
500 ml smetany ke šlehání
kůra z 1 pomeranče
moučkový cukr na ozdobu

Formu na bábovku vymažte máslem
a vysypte moukou.
Troubu předehřejte na 180 °C.
Do větší mísy dejte žloutky a utřete
je dohladka s cukrem. Po kouskách
přidejte změklé máslo a mléko nebo
smetanu. Dobře promíchejte. V další
míse ušlehejte dotuha bílky s vanilkovým cukrem. Promíchejte a prosejte
mouku s práškem do pečiva a vmíchejte ji do žloutkové pěny. Nakonec jemně
vmíchejte sníh.
Polovinu těsta vlijte do formy,
do druhé poloviny vmíchejte kakao
a těsto prostředkem kruhu vlijte
do formy. Vařečkou nebo lžící zanořte
od středu ke kraji tmavé těsto do světlého, aby se vytvořila známá bábovková tmavá podkova. Pečte asi hodinu,
až bude špejle, zapíchnutá do pečené
bábovky čistá. Pečenou bábovku
vyndejte z trouby, chvíli nechte chladnout ve formě, teprve pak ji vyklopte
a nechte dochladnout. Před podáváním
ji pocukrujte.

Den předem svařte na pařížskou
šlehačku 350 ml smetany s 30 g cukru
a 35 g kakaa. Po vychladnutí uložte
v chladničce.
Předehřejte troubu na 160 °C. Vymažte
a vysypte dortovou formu o průměru
20 cm. Vejce rozklepněte do ohnivzdorné mísy, přidejte zbývající krupicový
a vanilkový cukr, postavte na hrnec
s vroucí vodou a šlehejte 5 minut, aby
se hmota zahřála. Sejměte a vyšlehejte
do husté bílé pěny. Vmíchejte prosetou mouku s kakaem a nakonec olej.
Těsto vlijte do formy a uhlaďte stěrkou
do roviny. Pečte asi 40–45 minut tak, aby
se těsto nelepilo na špejli. Nechte chvíli
chladnout ve formě, pak odstraňte boky.
Vychladlý dort překlopte na pečicí papír
a rozkrojte napůl.
Vyšlehejte pařížskou šlehačku a zhruba
třetinou potřete vršek spodního korpusu.
Přiklopte druhým plátem a celý povrch
i boky pomažte tmavou šlehačkou (část si
nechte na dozdobení) a uhlaďte. Zbylých
200 ml smetany ke šlehání ušlehejte, ozdobte jí vršek dortu a dozdobte pařížskou
šlehačkou a strouhanou čokoládou.

Začněte odpalovaným těstem. V hluboké pánvi nebo v kastrolu smíchejte vodu s olejem a se špetkou soli.
Postavte na plotýnku a přiveďte směs
k varu. Jakmile voda s olejem začne
probublávat, postupně přisypte mouku.
Mírně ztlumte oheň a důkladně míchejte, nejlépe rovnou vařečkou, dokud se
hmota nepřestane lepit ke dnu.
Základ těsta na větrníky přendejte
do mísy a buď ručně, nebo v kuchyňském robotu míchejte, aby hmota
zchladla na tělesnou teplotu. Rozklepněte 2 vejce do hrnku, trochu promíchejte a zapracujte do těsta. Totéž udělejte
se zbývajícími vejci. Jinak by se tvořily
hrudky.
Plech vyložte pečicím papírem
a na něj tužkou po rubu obkreslujte
hrnek, aby se vám povedlo udělat
všechny větrníčky stejně velké. Těstem
naplňte cukrářský sáček a vykružte
větrníky; začněte od středu. Rozehřejte
troubu na 200 °C. Korpusy pečte půl
hodiny, v horkovzdušné při 180 °C.
Troubu otevírejte co nejméně, unikala
by pára, která je u odpalovaného těsta
tajemstvím úspěchu. Vyndejte z trouby,
nechte vychladnout a větrníčky pak
podélně rozřízněte na poloviny.
Smetanu ušlejte dotuha a vmíchejte
do ní kůru z pomerančů. Naplňte jí
cukrářský sáček a šlehačkou ozdobte
spodní části větrníčků. Přiklopte a poprašte cukrem.
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FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ
NÁDOBÍ ZAPŮJČILY FIRMY: BUTLERS, SUPERSTORE 4. PATRO OC DBK, IKEA, KVĚTINÁŘSTVÍ METAMORPHOSIS

spolu u stolu

Větrníčky plněné pomerančovou
šlehačkou, náplň si ale můžete zvolit
podle receptu své maminky.
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55

spolu u stolu

Lineckou klasiku naše
maminka nikdy neošidí
o mandle a oříšky.

Linecký koláč
NA 1 KOLÁČ | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | ODLEŽENÍ: 1 HODINA | PEČENÍ: 40 MINUT

175 g hladké mouky
150 g moučkového cukru
3 žloutky, prošlehané + 1 žloutek
na potření těsta
100 g mletých pražených lískových
oříšků
nastrouhaná kůra z 1 citronu
1 lžička skořice
½ lžičky mletého hřebíčku
špetka soli
150 g studeného másla
300 g džemu z červeného rybízu
120 g mandlových lupínků
Mouku smíchejte s cukrem a důkladně
našlehanými žloutky, postupně přidá56
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vejte oříšky, citronovou kůru, skořici,
hřebíček a špetku soli. Nakonec do těsta
rychle zapracujte i studené máslo nakrájené na kousky.
Vytvarujte bochánek a dejte ho na hodinu odpočívat do ledničky. Pak oddělte
zhruba čtvrtinu a tu vraťte do ledničky.
Ze zbytku vyválejte půlcentimetrový plát.
Přeneste ho do hranaté či kulaté formy
(o průměru 23 cm) a zlehka jej vmáčk-

něte, zejména u okraje. Přečnívající
těsto odkrojte a dno na mnoha místech
propíchejte vidličkou, aby se na něm při
pečení nedělaly bubliny. Těsto potřete
džemem. Zbylé těsto rovněž vyválejte,
rádýlkem ho pokrájejte na proužky a ty
klaďte křížem krážem jeden přes druhý.
Potřete žloutkem a okraj koláče ještě posypte mandlovými lupínky. Pečte v troubě
předehřáté na 180 °C zhruba 40 minut.

spolu u stolu
Hraběnčiny řezy
NA 1 PEKÁČEK | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | ODLEŽENÍ: 1 HODINA | PEČENÍ: 45 MINUT

4 žloutky
140 g moučkového cukru
200 g změklého másla + na formu
450 g polohrubé mouky
½ sáčku kypřicího prášku
2 lžíce mléka
hrubá mouka na vysypání pekáčku
Na náplň
600 g jablek, oloupaných,
nastrouhaných nebo nakrájených
1 sáček vanilkového cukru
200 g vlašských ořechů, nasekaných
1 lžička mleté skořice
50 g rozinek, propláchnutých
6 bílků
100 g krystalového cukru
1 lžička kukuřičného škrobu
1 lžička vinného či jablečného octa

Do mísy vložte žloutky, cukr, máslo a utřete ručně nebo
v robotu do nadýchané světlé pěny. Do ní prosejte mouku a kypřicí prášek, přilijte mléko a vypracujte hladké
těsto. Nechte ho chvíli odpočívat. Zatím si připravte
pekáč velký asi 20 × 30 cm. Vyložte ho pečicím papírem
a i ten trochu potřete máslem nebo dno a boky pekáče
jen vytřete máslem a vysypte moukou.
Předehřejte troubu na 180 °C. Z těsta odkrojte třetinu
a dejte ji zatím do mrazáku. Zbylé těsto po částech
namačkejte na dno a také trochu na stěnu pekáčku.
Na těsto naklaďte jablka, zasypte vanilkovým cukrem.
Na jablka poházejte rozinky a ořechy.
Všechny bílky vyšlehejte do řídké pěny, teprve pak
přisypte cukr a škrob a došlehejte v pevný, lesklý sníh.
Nakonec zašlehejte ocet. Sníh rozetřete na jablka. Těsto
z mrazáku nastrouhejte na hrubém struhadle navrch
tak, aby část sněhu byla vidět.
Řezy dejte péct do trouby. Zlatavé budou za 45 minut.

Koláč hodný noblesního názvu hraběnčiny řezy - je po jablkách
šťavnatý, po sněhu nadýchaný,
a hlavně strašně dobrý.
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když Dita P.

Když Dita P.

…snídá v posteli

Snídani do postele připravuju pro svého muže pochopitelně já,
ale pak si ji užijeme spolu… jednou za čas, jednu krásnou neděli
ráno. Ten den pak zůstane krásný až do večera.

Vůně i chuť citronu krásně
probudí a koláč se dá jíst
rovnou z trouby.
58
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když Dita P.
Mango je skvělé, ale můžete
experimentovat i s jiným měkkým
ovocem.

Mango lassi
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT

250 g bílého jogurtu
130 ml mléka
200 g manga (většinou 2 kusy)
3 lžíce medu
Všechny přísady mixuju 2 minuty. Hotové mango lassi pak naliju do sklenic a podávám. V lednici vydrží 24 hodin.

Bramborové placičky
s lososem
PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | SMAŽENÍ: 15 MINUT

Citronový piškot
s borůvkovým kompotem
PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | PEČENÍ: 20 MINUT
VAŘENÍ: 15 MINUT

3 vejce, žloutky a bílky zvlášť
75 g krupicového cukru + 2 lžičky navíc
125 ml smetany ke šlehání
kůra a šťáva z 1–2 citronů
110 g polohrubé mouky
½ lžičky kypřicího prášku do pečiva
špetka soli
máslo na vymazání formy
moučkový cukr a šlehačka na ozdobu
Na borůvkový kompot
450 g mražených borůvek
75 g krupicového cukru
šťáva z 1 citronu
Troubu předehřeju na 180 °C a vymažu si
keramický talíř o průměru 24 cm a hloubce 5 cm. Žloutky a 75 g cukru šlehám tak
60
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dlouho, až se cukr rozpustí a vznikne
hustý a světlý krém. Vešlehám smetanu,
citronovou šťávu a kůru a vmíchám mouku promíchanou s práškem do pečiva
a solí. Bílky ušlehám do polotuha, přidám
2 lžičky krupicového cukru a vyšlehám
do tuhého, lesklého sněhu. Ten pak opatrně a postupně vmíchám do těsta.
Těsto naliju do formy a peču ho 20
minut, až má světle zlatou barvu.
Zatím si udělám borůvkový kompot.
Do kastrolu dám borůvky, cukr, citronovou šťávu a 60 ml vody a na středním plameni vařím asi 15 minut, až jsou borůvky
měkké a lehce zhoustlé.
Piškot pocukruju a podávám ho s borůvkovým kompotem a šlehačkou.

Nejprve si v misce smíchám zakysanou
smetanu s koprem, osolím, opepřím
a dám zatím stranou.
Brambory oloupu a nastrouhám je nahrubo do mísy. Sliju z nich tekutinu. Pak
do mísy přidám cibulku, vejce, mouku,
osolím, opepřím a dobře promíchám. Pokud by bylo těstíčko příliš řídké, přidám
ještě trochu mouky.
V pánvi rozpálím olej, z těsta postupně
odebírám – vždy asi 2 lžíce – lžící v pánvi
upravím na placky a osmažím je z obou
stran dozlatova.
Na talíř pak položím bramborovou
placku, ozdobím ji plátkem lososa,
vrchovatou lžičkou zakysané smetany
s koprem, přiklopím další plackou, znovu
ozdobím lososem a smetanou. Navrch
položím ještě jednu placku a ozdobím ji
smetanou a koprem.

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

1 kg brambor
2 jarní cibulky, nakrájené na tenká
kolečka
olej
1 vejce, lehce prošlehané
35 g hladké mouky
sůl a čerstvě mletý pepř
rostlinný olej na smažení
Na ozdobu
200 ml husté zakysané smetany
čerstvý kopr, nasekaný
sůl a pepř
6 tenkých plátků uzeného lososa

Jemné bramboráčky s lososem
a ochucenou zakysanou smetanou
vás prostě dostanou.
albert.cz
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Gróf džusů
McCarter
Budete je znát. Hned jak vyslovíte Rio
Fresh, začnou se vám sbíhat sliny, protože
ucítíte čistou přírodu. Tahle slovenská
firma je zkrátka odvážná a fresh.
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Jsou na Slovensku největšími producenty mnoha
druhů džusů, bezkonkurenčně největší ve výrobě
stoprocentních čerstvých ovocných šťáv. Nejen to si
přáli, když v roce 1997 založili svoji firmu. Tři čerství
inženýři ekonomie začali na Žitném ostrově. Od absolutního začátku.
Asi to nebylo první, na co pomysleli, nicméně
rozhodli se zajímavě. Nazvali se „mezinárodně“
McCarter. První dvě písmena nápadně připomínají McDonalds, Carter pak jednoho z amerických
prezidentů. Přesně tak to bylo a zůstalo. Možná to byl
jejich kamarád Švéd Johny Olson, který u vymýšlení
názvu taky seděl, nicméně právě on přišel s nápadem
na výrobu džusů a zavedl je do Dunajské Stredy. Tehdy tam stály dvě starší tetrapakové linky. Nic moc.
Ale vydrželi majitelé i ty linky.
Přežili a vítězí
Dnes mají i své sady a jsou největší zpracovatelé jablek a mrkve široko daleko. Dovážejí je i z Česka nebo
Maďarska. Odolali nabídkám zahraničních zájemců
o jejich firmu – jako jediní ze sedmi slovenských
konkurentů. Po čase ovšem nastala chvíle velkého

rozhodnutí. A oni se rozhodli. Před pěti lety investoval McCarter kolem 10 milionů eur, aby nakoupil stoprocentně aseptické výrobní linky. Získal mnoho certifikátů kvality. To vše jim spolehlivě dovoluje vyrábět
z čerstvého ovoce a zeleniny zastudena čerstvé džusy.
Takové, kterým výroba neublíží, nesebere téměř nic
z toho, co obsahuje samotné ovoce a zelenina. K tomu
se dá navíc přičíst, že džusy ze zastudena lisovaného
ovoce mají unikátní trvanlivost, stačí je skladovat
v chlazených boxech. Pro McCarter to bylo a je terno.
Jsou ve své lokalitě skutečně jediní.

Za kvalitu
ručím – říká
Roman Tašky,
jeden ze
zakladatelů
McCarter.

Zase něco nového
„Za kvalitu ručím,“ řekne Roman Tašky, jeden ze
zakladatelů firmy. Pustí se do popisu procesu výroby
Rio Fresh džusů. Začíná výběrem kvalitního ovoce,
čištěním, lisováním, filtrováním, případně zahušťo-

Firma má svoje
sady, ale hlavně
ovoce vykupuje
od malých
pěstitelů,
dováží
z Česka nebo
Maďarska.
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váním – kdy se odpařuje kapalná složka, aby vznikl
koncentrát. Roman Tašky je pyšný na to, že jejich
Rio Fresh džusy neobsahují absolutně žádný přidaný
chemický prvek, který by jim dopřál delší trvanlivost.
A říká, že jim pomáhá rychlost. Jednak výrobního
procesu, ale přece jen je třeba lisovanou šťávu zbavit
mikroorganismů, které by jí nedovolily přežít. Rozhodli se pro technologii rychlé a šetrné pasterizace,
kdy ovocné šťávy vystavují stanovené teplotě opravdu jen na velmi krátkou dobu.
Firma se proslavila neustálou inovací svých
výrobků a mnohokrát za ni byla oceněna – 50 % jich
vyváží do zahraničí. Chuť vymýšlet majitele a manažery neopouští. Uvědomují si, že zákazníci budou
brzy chtít hlavně zdravé, kvalitní a čerstvé nápoje.
Do budoucna hledí hlavně Milan Pašík, další ze
zakladatelů. Ve Spojených státech si všiml nového
zájmu, kterým jsou nápoje ze zdravého semínka chia,
podobného lněnému. V Evropě ho zatím k výrobě
nápojů neschválili, ale ten čas jistě přijde. V McCarteru na to budou připraveni. Pak už se nejspíš nespokojí
se šlechtickým titulem gróf, počkají si na krále.

Před několika lety firma investovala
do špičkové technologie 10 milionů eur,
když nakoupila stoprocentně aseptické
výrobní linky. Zaměstnávají v celé své šíři
výroby a distribuce 140 stálých zaměstnanců a pak sezonní brigádníky.
C O JSOU DŽ USY A CO ŠŤÁVY?

ŠŤÁVY LISOVANÉ ZASTUDENA

100% DŽUSY

Vznikají tak, že se odpařením tekuté složky
získá koncentrát, který
se později doplní vodou.
Jsou pasterizované.

NEKTAR

Nápoj s různě nízkým obsahem
ovocné nebo zeleninové složky.
Například u rakytníku nejméně
25 %, u broskví 50 %. Doplňují se
vodou a cukrem nebo medem.

OVOCNÉ NÁPOJE

Mají nízký obsah ovoce
a zeleniny (3–12 %),
můžou obsahovat umělá
sladidla, konzervanty
a umělá barviva.
FOTO: ARCHIV FIRMY

Obsahují 100 % ovoce nebo
zeleniny, nepřidává se
do nich cukr ani sladidla.
Jsou bez konzervantů, ošetřeny jen šetrnou pasterizací.
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Jediný původní český sýr
www.tvaruzky.cz
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lomoucké tvarůžky Vám jistě nemusíme představovat. Jejich výroba je v zeměpisné oblasti Haná doložena již na přelomu 15. a 16.
století. V prostorách dnešní A. W., spol. s r. o. v Lošticích se Olomoucké tvarůžky vyrábějí od r. 1876. Původní manufakturní výrobu zahájil
Josef Wessels se svou manželkou, v r. 1897 převzal živnost jejich syn Alois Wessels, (odtud název současné společnosti A. W.). Výroba se rychle
rozšiřovala, v r. 1912 měla firma již 36 zaměstnanců, a do první světové války se firma A. W. stala největším výrobcem tvarůžků.

V r. 1917 převzal mateřskou firmu A. W. zeť Aloise Wesselse Karel Pivný, který po drobných opravách kolem roku 1920 uskutečnil v r. 1930
přestavbu a rozšíření tvarůžkárny v duchu moderní průmyslové architektury. Začal v r. 1924 s formovacími stroji, na ně pak navazovaly další
stroje a zařízení. Tuto, na tehdejší dobu špičkovou sýrárnu provozovali manželé Pivní až do r. 1948.
Po navrácení tvarůžkárny potomkům původních majitelů v r. 1991 pokračuje výroba Olomouckých tvarůžků až do dnešních dnů. A právě
oni v loňském roce vybudovali v Lošticích nové Muzeum Olomouckých tvarůžků a vzdali tak hold svým předkům i tomuto sýrovému
skvostu. Muzeum rozhodně stojí za Vaši návštěvu!

Jednohubky

k příjemnému posezení...
Na pomazánku:
250 g měkkého tvarohu, 200 g Olomouckých tvarůžků, 50 g másla, 1 cibule, 1 – 2 dl mléka, pálivá paprika, sůl, pepř
Na ozdobu:
125 g Olomouckých tvarůžků (Tyčinky), trvanlivý salám, sterilovaná
okurka, čerstvá červená paprika
Tvaroh utřeme s máslem, přidáme mléko a našleháme do pěny.
Vmícháme nastrouhané nebo nadrobno nakrájené tvarůžky,
jemně nakrájenou cibuli, koření a podle chuti dosolíme.
Namažeme na kolečka celozrnné bagety, zdobíme kousky
tvarůžkových tyčinek, pikantním salámem, okurkou a paprikou.

· Zdroj vlákniny
· Zvýšený podíl žitné mouky
K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

· Podpora zdravého životního stylu

napsali jste
D O PI S MĚS ÍC E

REJST ŘÍK
Hlavní jídla

Poslední číslo Albert magazínu by se mohlo
jmenovat: můj život v kostce. Sérií receptů
na vejce jste ve mně vyvolali mnohé vzpomínky… Tatínka, jak nám, malým dětem, smažil
ke snídani vejce na široké, oprýskané pánvi.
U babičky jsme mlsali třené žloutky s cukrem. Ve škole byly u špenátu dvě půlky vajec
natvrdo. Pak přišly mejdany a jednohubky
a vaječné likéry. Na vysoké kralovaly vaječné
pomazánky a saláty... Vaše fotografie vaječných pokrmů nás doma přiměly k tomu, že
jsme po dlouhé době otevřeli rodinné album
a vrátili se do doby, kdy byly našemu chlapečkovi 4 roky a usmíval se nad naším společným
vaječným muchomůrkovským výtvorem. A tak
jsme strávili krásný vzpomínkový večer. Aby
to bylo stylové, manžel připravil vaječnou
tlačenku. Řeknu vám: vejce sbližují!
Dana Závadová, Nový Jičín

Fazolové chili 
15
Chřestové těstoviny
34
Krůtí kebab s petrželovou
salsou
42
Masové kuličky v rajské omáčce
s kuskusem
15
Ostrá kuřecí křídla
44
Pizza s chřestem
a kozím sýrem 
31
Placky s jarními cibulkami  34
Pohankové lívance s Lučinou  28
Rizoto s houbami a Lučinou  28
Salát s novými bramborami
a modrým sýrem
15
Sýrový hamburger
43
Těstoviny s Lučinou, šalotkou
a rajčaty 
28
Thajský hovězí salát
44
Vepřová krkovice s česnekem 46
Vepřová žebra v ostré marinádě 41
Zapečené těstoviny
se zeleninou 
15

Polévky a saláty
Proč to děláte všechno tak dobré ? Několikrát
do měsíce si naplánuji, že se budu lehce a dietně
stravovat, ale pak si přinesu Albert magazín
a začne se mi v něm líbit úplně všechno. Tentokrát
jsem odolala těm vyloženě sladkým, ale vrhla jsem
se na zeleninové, masové a vaječné recepty. Prostě
to děláte dobře a již nyní se těším na příští číslo.
Magda Staňková, Sedletín
Skládám vám poklonu, je to neobyčejný časopis
se spoustou vynikajících článků, tipů, rozhovorů,
a hlavně vaření. Musím říct, že máte s každým číslem čím dál hezčí design. Zrajete jako to nejsladší
vínko. Zhltla jsem Jak voní teplo pekárny, Když
Dita P. peče rolády, Slunce v kuchyni, Artyčoky,
Není řízek jako řízek.
Vendula Kubáčová, Mladá Boleslav

S manželkou jsme prožili přes 50 let a nepamatuji
si, že bych byl nespokojen s jídly, jež připravovala.
Teď, na stará kolena, vždy pročte Alberta v kuchyni a připraví nějakou novinku. Včera jsem jí musel
při ranním nákupu pomoci hledat olomoucké
tvarůžky. „Najednou jsem na ně dostala chuť,“
řekla. V poledne mě čekalo překvapení. Na stole
voněly tvarůžky v pivním těstíčku s bramborami
posypanými naší čerstvou pažitkou.
Václav Bednář

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 Dana Závadová.

V příštím čísle, které vychází 3. 6. 2015, najdete:
Čerstvé těstoviny – Jahodové recepty – Narozeninové dorty pro děti

Bramborový salát s hořčicí 
Lučinová polévka s květákem
Ředkvičkový salát 

44
28
35

Dezerty a nápoje

Ananas s vanilkovou zmrzlinou 44
Citronový piškot s borůvkovým
kompotem
60
Harlekýn
54
Hraběnčiny řezy
57
Linecký koláč
56
Lučinový dortík s malinami
28
Mango lassi
60
Mini větrníky
54
Mramorová bábovka
54
Nejlepší brownies
74
Nepečený cheesecake
28
Sladká pizza
24
Zmrzlina z Lučiny
28

Malá jídla a pochoutky

Bramborové placičky s lososem60
Čokoládovo-banánový
sendvič 
15
Hráškové suflé s pamazánem  34
Lučinová frittata s pórkem  28
Lučinový košíček
se špenátem 
27
Pizza buchtičky
24
Pizza rolády
24
Pomazánka z Lučiny 
28
Zeleninový sendvič 
34
Zelený dip
34

– vegetariánské
albert.cz
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křížovka
POMŮCKA:
AMON,
KOMA, ŠUTA

OPADÁNÍ

VADA
ČOČEK

ZBAVITI
VOUSŮ

ČASTO
PLNITI

POLNÍ
MÍRA

PULZ

OZVĚNA

LEPIDLO

JAPONSKÁ
POTÁPĚČKA

DOMÁCKY
ELIŠKA

ZKYPŘIT
MOTYKOU

MOŽNÁ
REGISTROVANÁ TUNA
(ZKR.)

NÁSEP
Z KAMENÍ

LOUKY

AGITÁTOR

Tajenku zašlete do 20. 5. 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
Lubomír Králík z Úvalna.

ŠPANĚLSKÝ
MALÍŘ

ZNAČKA
AUTOBUSŮ

ŘÍMSKÁ
ČTYŘKA
MALÝ
ALAN

DRUH
LEMURA

BIBLICKÝ
MOŘEPLAVEC

DRUH
SLITINY
STAROVĚKÝ
PERUÁNEC
DOMÁCKY
IZABELA

KUŇKAVÝ
ZVUK ŽÁBY

CHATEAUBRIANDOVA
NOVELA
OBLIČEJOVÁ KOST
DROBNÝ
ŽIVOČICH

VYKONÁVAT MSTU

ZASÉVAT

MÍSTY

DOMÁCKY
ADÉLA

VE SVÉM
BYTĚ
ŘÍDICÍ STŘEDISKO
FÁZE
MĚSÍCE

VÝTVORY
ÚD
(ZASTAR.)
INICIÁLY
DIDEROTA

OTCOVÉ
(ŘÍDCE)
NÁZEV
SYKAVKY

INTERNET
INICIÁLY
HERCE
KOSTELKY

2. DÍL
TAJENKY

STŘEDNÍ
KAMBRIUM

JMÉNO
DESTINNOVÉ

1. DÍL
TAJENKY

ZNAČKA
GALLIA

EGYPTSKÝ
BŮH

OSOBNÍ
ZÁJMENO

ŠIŠKA
(NÁŘEČNĚ)

VÝZVA
K TICHU

EVROPAN

3. DÍL
TAJENKY

ZNAČKA
RADIA

PLANOUT

SLONŮM
VLASTNÍ

POKLADNA

VĚZET

Řešení z minula: NOVĚ SE ZDEŇKEM POHLREICHEM

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

1

91 39 53 75 27 42 84 68 6

6 26 42 34 83 98 59 15 71

7

8 58 75 47 14 61 96 39 23 2
9 89 28 12 61 76 37 53 45 4
7

47 14 91 39 53 25 62 86 8

3 63 56 25 42 84 18 71 97

9

5 35 83 78 27 42 64 96 19 1
4 14 61 86 98 39 73 27 52 5
2 72 97 69 56 15 81 48 34 3
PuzzlePuzzle
4 (Medium,
4 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.49)0.49)

5 85 38 63 16 21 92 79 47

4

Obě správně vyřešená
sudoku
5 25 32 83 78 17 41 64 96 9
(stačí
z 7každého)
71 37 53 první
65 96 49 8řádek
4 28 2
67 46 94 29 52 35 83 18 1
9 59 65 26 42 84 78 17 31 3
8 18 91 39 63 46 54 75 27 2
zašlete do 20. 5. 2015
na adresu:
3 63 86 18 51 45 24 92 79 7
2 92 69 56 45 34 83 18 71 7
4 ALBERT
94 29 82 38 73v67kuchyni,
56 15 1
3 73 87 68 16 21 92 49 54 5
5 15 71 67 96 29 32 43 84 8
4 54 15 71 97 89 28 32 63 6
Ortenovo náměstí 29a,
7 87 98 49 24 62 16 31 53 5
6 46 74 27 32 93 19 51 85 8
6 170
36 53 00
95 79 Praha
17 81 28 427,4 nebo
1 81je
28 vyplňte
42 54 65 76 do
97 39 3
2 42 14 31 83 58 95 79 67 6
9 39 53 15 81 78 67 26 42 4
formuláře
na0.56)
www.albert.cz/tajenka.
PuzzlePuzzle
5 (Medium,
5 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.56)
PuzzlePuzzle
6 (Medium,
6 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.56)0.56)
PuzzlePuzzle
2 (Medium,
2 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.52)0.52)

PuzzlePuzzle
3 (Medium,
3 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.47)0.47)

8 28 42 74 17 31 53 65 96 9
1

2 32 13 71 47 54 85 98 69 6

6 26 72 47 14 91 59 85 38 3

6 96 79 47 84 38 13 51 25 2

7

8 18 41 34 63 56 25 72 97

2 42 14 91 59 75 87 38 63 6

6 86 98 29 12 31 73 47 54 5

5 95 39 23 72 87 18 41 64 6

7

67 56 25 42 94 39 83 18 1

3 93 89 68 26 72 47 54 15 1

3 63 86 98 49 14 71 57 25 2

1

21 92 39 63 86 78 47 54 5

1

2 52 15 81 38 73 67 96 49 4

47 54 95 69 86 18 21 32 3

61 76 57 35 43 24 82 98 9

9

8 38 43 54 75 17 61 26 92 9

5 25 42 14 81 98 39 63 76 7

7

47 94 69 56 25 32 13 81

3 53 25 82 98 69 46 14 71

9 19 31 43 54 25 62 76 87

8

1

81 68 56 95 39 43 24 72 7

8 78 27 32 93 69 56 15 41

4

9 39 53 75 27 42 84 68 16 1

7

Vylosovaný luštitel obou sudoku obdrží poukázku na jednorázový nákup v síti prodejen Albert9v19hodnotě
81 78 27 42 54 65 36 3
74 67 16 31 53 25 92 89 8
300 Kč. Výhercem z minulého čísla je Jaroslava Štolová z Prahy 8. Zasláním tajenky nebo4 řešení
PuzzlePuzzle
7 (Medium,
7 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.54)0.54)
sudoku dáváte souhlas se zpracováním svých údajů pro marketingové účely.

4 54 65 86 78 17 91 39 23 2

8

4 74 27 12 81 68 96 39 53 5

Řešení z minulého čísla.

PuzzlePuzzle
8 (Medium,
8 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.58)0.58)

PuzzlePuzzle
9 (Medium,
9 (Medium,
difficulty
difficulty
ratingrating
0.57)0.57)

6 26 92 49 74 57 85 38 13 1

5 95 69 46 34 23 12 71 87

8

5 25 32 13 61 96 79 87 48 4

3 13 51 95 29 82 68 76 47

4

3 73 87 98 19 61 26 52 45 4

9 49 74 27 32 83 18 51 65 6

4 74 87 68 36 13 91 59 25 2

4 14 21 82 58 75 67 96 39 3

1

7

87 68 26 12 41 34 93 59 5

8 48 14 51 75 37 93 29 62 6

albert.cz
8 58 95
69 16 41 34 23 72 7

9 39 13 51 85 78 27 42 64 6

9 59 75 67 26 42 84 38 13 1

2 32 13 71 87 58 45 64 96 9

5 45 24 32 63 96 19 81 78 7

6 26 32 13 91 89 78 47 54 5

7

67 46 94 29 32 53 15 81

8

1

2 62 56 75 47 14 31 83 98 9

3 13 21 82 48 64 96 79 57

5

61 46 74 97 39 53 25 82 8

81 68 46 54 75 27 92 39 3
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sladká tečka

Nejlepší brownies

NA MALÝ PEKÁČEK | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | PEČENÍ: 30 MINUT

8 lžic másla
60 g tmavé čokolády
180 g krupicového cukru
1 sáček (20 g) vanilkového cukru
2 vejce, prošlehaná
1 hrst čokoládových čoček
30 g hladké mouky
špetka soli
74

albert.cz

Předehřejte troubu na 160 °C a vyložte
malý pekáček (20 × 20 cm) pečicím papírem. V misce nad vodní lázní nebo v mikrovlnné troubě rozpusťte máslo s tmavou
čokoládou. Stáhněte z ohně a přimíchejte
krupicový a vanilkový cukr, po chvíli vmíchejte prošlehaná vejce a utřete dohladka.
Potom přidejte čokoládové čočky, mouku
a sůl. Promíchejte a vlijte do pekáčku.
Pečte 30 minut, až dezert zpevní.

U NÁS V ALB E RT U
Kvalitní
tmavou
čokoládu
najdete
v prodejnách Albert
v několika
druzích.

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

Mnohokrát vyzkoušený a osvědčený
recept na čokoládové brownies rozhodně
osladí váš nedělní stůl. Zkuste, stane se
vaším rodinným favoritem.

www.pijsrozumem.cz
NORDIC ICE NA LEDU JAKO DOMA

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

