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10x jinak rýže
naslano i nasladko
Čočková polévka
jakou jste ještě
neměli

Kuře s mandlov okor iandrovou rýží
(st r. 37)

Když zdraví chutná

FOTO: JIŘÍ TUREK

leden 2013

Milé a milí,
tuším, že jste na tom stejně jako já – v lednu,
po té lahodné sváteční smršti, si mé tělo
řekne samo: Postarej se o mě! A mně nezbývá
než vyslechnout jeho výstrahy. V lednu měním svůj jídelníček k obrazu ,zdravé výživy‘.
A není to pro mě trest, naopak velká úleva.
Nemá to vůbec nic společného s dietami
redukčními, čisticími a kdovíjakými, kterých
jsem si v minulosti vyzkoušela – ani nechtějte
vědět kolik. V lednu totiž jím sice zdravě, ale
sytě a dobře. Ani o tom nepřemýšlím, když
stěhuju do ledničky kila zeleniny, když tam
náhle chybí těžké maso a tučné potraviny.
Automaticky sahám po potravinách, které mi
nakázalo tělo. Nebylo to tak vždycky.
Dost dobře si vzpomínám na náhlá rozhodnutí mámy, že odteď bude naše rodina jíst
zdravě. Na stole se objevovaly ovesné kaše,
místo čerstvého chleba s máslem, což je moje

nejoblíbenější jídlo na světě, jsme museli
chroustat knäckebrot namazaný čímsi umělým… Možná že osmdesátá léta, kdy jsem tohle
musela trpět, jiné možnosti nenabízela. Ale
bylo to nesnesitelné. Jak krásně se v tomto
smyslu máme teď.
Svět, tedy ten bohatý, kam patříme, se nasytil
a došlo mu, že sytost má různé kvality. Jedna
z nich je ,zdraví‘ .Tedy jídla, která tělu a mysli
neubližují, ale prospívají. Přesně z nich jsme
pro vás vybírali recepty pro toto vydání a já
vám slibuju, že se vám budou dělat boule za
ušima, až je ochutnáte.
Dobrou chuť!

Chvála citronu
O citronu se dobře ví, že obsahuje
vitamin C. Méně se ví, že tohle u nás
už tradiční ovoce doplňuje v našem těle i minerály, jako je vápník,
draslík, fosfor, hořčík, železo a zinek.
Samé potřebnosti. Na citron ale není
potřeba nahlížet jen přes naše zdraví, ale taky jako na skvělé ochucovadlo. Už dávno nahradil v salátech
a omáčkách ocet, neobejdou se bez
něj cukráři, a budete-li chtít i v tomto
zdravém měsíci hřešit, dopřejte si
palačinku posypanou moučkovým
cukrem pokapanou citronem.
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od pondělí do pátku

zeleniny

Pod taktovkou

Celer, řepa, brambory, zelí, fazolky…
Zelenina, se kterou můžete během
zimy krásně kouzlit a dodat si vzpruhu
po Vánocích. Její chuť je skvělá.

Plátky slaniny může te vyměnit
za bylinkové ch lebové kru tony.
Ane bo je ke slanině přida t.
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Nově Vám u pěti večeří přinášíme tzv.
GDA značení, kte ré vám může pomoci při
sest avování vyváženého jídelníčku.
Hodno ty vyjadřují in formace o obsahu
ene rgi e a živi n v je dné porci a zároveň
proce n tuální hodno tu doporučeného
denního množst ví.

5 ve
do 30 kčeří
o
za por run
ci

kJ

sacharidy

tuky

bílkoviny

0

0g

0g

0g

0%

0%

0%

0%

Celerová polévka

CENA ZA PORCI

17 Kč

Olej rozpalte v hrnci. Přidejte slaninu
a opékejte ji 3 minuty z každé strany. Křupavé plátky vyndejte a nechte
na papírové utěrce okapat. Do pánve
dejte lžíci másla, vsypte cibuli, bobkový
list a svázané snítky tymiánu a opékejte 10 minut. Vsypte celer a opékejte
další 2 minuty. Pak vlijte vývar a přiklopené vařte 10–15 minut, aby celer
změkl. Vyndejte bobkový list, tymián
a polévku rozmixujte dohladka. Vlijte
smetanu, osolte, opepřete a krátce
zahřejte. Podávejte zastříknuté olejem
a s plátky slaniny.

pondělí

Pro 4 osoby
Příprava: 35 minut
kJ

sacharidy

tuky

bílkoviny

1677

8g

40 g

3g

19,9 %

2,9 %

53,3 %

4%

* GDA - doporučené denní množství pro dospělé založené na obsahu 2000 kcal v průměrné denní
výživě. Individuální výživové hodnoty mohou být nižší nebo vyšší v závislosti na pohlaví, věku,
Fyzické aktivitě a dalších faktorech.

www.albert.cz
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CENY ZA PORCI JSOU POUZE ORIENTAČNÍ

1 lžíce olivového oleje + na
zastříknutí
100 g slaniny AQ, na plátky
1 lžíce másla
1 velká cibule AQ, nasekaná
1 bobkový list
svazek tymiánu AQ
1 středně velký celer, nakrájený
850 ml kuřecího vývaru
100 ml smetany AQ
sůl a pepř

od pondělí do pátku

Zelné karbanátky
60 ml olivového oleje AQ
30 g másla
1 cibule, pokrájená na tenká kolečka
350 g čerstvého červeného zelí,
nakrouhaného najemno
sůl, pepř
550 g vařených brambor AQ,
rozmačkaných
1 vejce AQ
1 lžíce petrželky AQ, nasekané

Jednu lžíci oleje rozpalte spolu
s 10 g másla ve velké pánvi s vyšším
okrajem. Přidejte cibuli a za občasného
míchání ji 10 minut opékejte dozlatova.
Vmíchejte zelí a opékejte 8 minut. Pak
přiklopte a nechte dalších asi 8 minut
dusit, aby zelí změklo. Dobře osolte
a opepřete. Nechte zchladnout.
Pak zelí promíchejte ve velké míse
s rozmačkanými bramborami, vejcem

CENA ZA PORCI

7 Kč

kJ

sacharidy

tuky

bílkoviny

1452

36 g

22 g

6g

17,2 %

13 %

29,3 %

8%

* GDA - doporučené denní množství pro dospělé založené na obsahu 2000 kcal v průměrné denní
výživě. Individuální výživové hodnoty mohou být nižší nebo vyšší v závislosti na pohlaví, věku,
Fyzické aktivitě a dalších faktorech.
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úterý

Zelné karbanátky jsou skvělé samy
o sobě, pod áva t je ovšem může te
i k masu.

a petrželkou, dochuťte solí a ze směsi
vytvarujte 8 karbanátků.
Osmažte je na zbylém másle a oleji
z obou stran dozlatova.

Pro 4 osoby
Příprava: 45 minut

P ro je ště větší říz promích ej te
maso s kou sky červené ch il li
papričky.

CENA ZA PORCI

28 Kč
Vepřové na fazolkách

středa

1 lžíce čerstvě vymačkané
citronové šťávy ABio
1 lžíce chilli omáčky
75 ml ústřicové omáčky
1 lžíce sójové omáčky
2 lžíce slunečnicového oleje
400 g vepřových nudliček AQ
sůl
2 stroužky česneku AQ, na plátky

1 červená cibule, na měsíčky
140 g zelených fazolek AQ
rýže k podávání
V malé misce smíchejte citronovou šťávu, chilli, ústřicovou a polovinu sójové
omáčky. Dejte stranou. Rozpalte pánev
wok, vlijte lžíci slunečnicového oleje.
Vepřové nudličky osolte a smíchejte
se zbylou sójovou omáčkou a pak
je zprudka opečte v pánvi. Vyndejte

z pánve, naopak do ní dejte zbylý
olej a opečte na něm česnek, cibuli
a fazolky. Do pánve vraťte maso,
přilijte směs omáček a opékejte asi
3 minuty, aby vše lehce zhoustlo.
Podávejte s rýží.

Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut

kJ

sacharidy

tuky

bílkoviny

1414

26 g

18 g

18 g

16,8 %

9,4 %

24 %

24 %

* GDA - doporučené denní množství pro dospělé založené na obsahu 2000 kcal v průměrné denní
výživě. Individuální výživové hodnoty mohou být nižší nebo vyšší v závislosti na pohlaví, věku,
Fyzické aktivitě a dalších faktorech.
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od pondělí do pátku

Lučinu může te
klidně namích a t
s čerst vým kozím
sýrem, ch u ť bude
je ště le pší.

CENA ZA PORCI

24 Kč

Obrácený řepný koláč s lučinou

sacharidy

tuky

41 g

19 g

bílkoviny

8g

18,7 %

14,9 %

25,3 %

10,6 %

* GDA - doporučené denní množství pro dospělé založené na obsahu 2000 kcal v průměrné denní
výživě. Individuální výživové hodnoty mohou být nižší nebo vyšší v závislosti na pohlaví, věku,
Fyzické aktivitě a dalších faktorech.
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Teplotu v troubě zvyšte na 220 °C, těsto
rozviňte a přiklopte jím těstě pánev,
přesahující těsto odřízněte. Pečte dalších
20 minut. Nechte 10 minut chladnout,
pak přiklopte talířem, obraťte a nechte koláč vypadnout na talíř. Podávejte
s kousky lučiny, ozdobené mátou.
Pro 4 osoby
Příprava: 15 minut
Pečení: 40 minut

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

kJ

1576

Troubu předehřejte na 200 °C. Máslo
rozpusťte v pánvi s nepřilnavým povrchem o průměru asi 19 cm. Přidejte
řepy a opékejte je asi 2 minuty. Vsypte
cukr, přidejte balzamikový ocet a tymián a směs dobře osolte a opepřete.
Opékejte dalších 5 minut, aby směs
mezi řepou zhoustla. Zakryté poklicí
nebo alobalem dejte do trouby a pečte 20 minut. Poté vyjměte a nechte
lehce zchladnout.

čtvrtek

15 g másla
8 malých červených řep AQ,
oloupaných, přepůlených
1 lžíce třtinového cukru ABio
1 lžíce balzamikového octa
1 lžička čerstvých tymiánových
lístků AQ
sůl, pepř
1 hotové křehké těsto
50–80 g lučiny
čerstvá máta AQ k podávání

Bramborové noky s hráškem
500 g bramborových noků
5 hrstí mraženého hrášku AQ
40 g másla
2 lžičky jemně nastrouhané
citronové kůry ABio
sůl AQ, pepř
60 ml citronové šťávy
strouhaný parmazán na ozdobu
čerstvé oreganové lístky AQ
na ozdobu

Noky uvařte podle návodu na obalu,
sceďte je a nechte řádně okapat. Hrášek
dejte do mísy, zalijte ho vroucí vodou
a po 2 minutách rovněž sceďte. Máslo
rozehřejte v pánvi, přidejte noky a opékejte je 10–15 minut dozlatova. Přidejte
hrášek a citronovou kůru, promíchejte
a podle chuti osolte a opepřete. Zastříkněte citronovou šťávou. Podávejte s parmazánem, ozdobené oreganem.

CENA ZA PORCI

28 Kč
Pro 4 osoby
Příprava: 35 minut

pátek

Vmích a t k pokrmu může te
i na trhané maso uzené makrely.
kJ

sacharidy

tuky

1738

73 g

9g

bílkoviny

11 g

20,6 %

26,5 %

12 %

14,6 %

* GDA - doporučené denní množství pro dospělé založené na obsahu 2000 kcal v průměrné denní
výživě. Individuální výživové hodnoty mohou být nižší nebo vyšší v závislosti na pohlaví, věku,
Fyzické aktivitě a dalších faktorech.
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u nás doma

Kd yž Fil �� p�prvé usl yše �, ž�
te � tokrát to bu �� be z masa,
ch víl i
s� oší va � a pře� �či ma s� m� st
říd al y
obrá zky bů čk�, gril ovan éh o
ku ře te a oblíbe ný� roštěne �.
� a� al � zavon ěla pe čen á raj
ča ta
a načech ran ý ku sku s a vše ch
no
�ylo ji na �. �ne s s� na Ve ron
�či ny
be zmasé dobr� ty m�� těší a ob
čas
jí i pomů ž� s va řen ím a �le dá
ní m
rece ptů. Tě� vege ta riá nsk
ý� už
maj í �ě�n� s�írk�.

Veron�ka a Fil ��
Nejsou sice žádní odpůrci masa, ale milují
vegetariánská jídla. Veronika je vaří často
a moc dobře.
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Pečené
rajčatové
jednohubky
250 g listového těsta
6 červených cherry rajčat,
přepůlených
6 žlutých cherry rajčat,
přepůlených
sůl
sušený tymián
olivový olej na potření
4 koule mozzarelly
čerstvá rukola na ozdobu
Listové těsto rozviňte nebo
rozválejte, přeneste ho na
plech vyložený pečicím
papírem a rádýlkem na pizzu
nakrájejte na 24 čtverců.
Doprostřed každého dejte
půlku cherry rajčete řeznou
stranou nahoru; můžete je
rovněž mírně zatlačit do těsta.
Osolte, posypejte tymiánem
a zastříkněte olejem. Při
180 °C pečte asi 20–25 minut.
Vytáhněte z trouby, na každý
kousek dejte část mozzarelly,
posypejte rukolou, znovu
zastříkněte olejem a ihned
podávejte.
Pro 4–6 osob
Příprava: 15 minut
Pečení: 20–25 minut

Jedn�h��ky
pod ávej te
na party ne �o
jako pře�krm.
www.albert.cz
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Těstovinová rýže
s pečenou dýní
750 g dýně Hokkaido, nakrájené na kousky
1 lžička sušeného chilli
sůl, pepř
60 ml olivového oleje
200 g uvařené těstovinové rýže, teplé
4 jarní cibulky
200 g sýru feta, rozdrobeného
40 g piniových oříšků (nemusí být)
75 g sušených rajčat
2 hrsti čerstvé máty
2 hrsti čerstvé hladkolisté petrželky
2 lžíce bílého vinného octa
2 stroužky česneku

Vynecháte-li
sýr feta, může te
těstoviny posypa t
strouhaným
čedarem.

Kousky dýně smíchejte s chilli, solí, pepřem a lžící oleje. Přendejte na plech vyložený pečicím
papírem a asi 30 minut pečte do úplného změknutí. Můžete na závěr případně ogrilovat. V míse
smíchejte těstovinovou rýži, cibulku, sýr feta,
piniové oříšky, sušená rajčata, navrch dejte pečenou dýni, ozdobte mátou i petrželkou. Zbylý
olej smíchejte s octem a rozmělněnými stroužky
česneku a dresinkem přelijte těstovinovou rýži.

Banánový
chlebíček
s ořechy
125 g másla, změklého
+ na vymazání
175 g tmavého cukru
1 lžička vanilkového
extraktu
2 vejce
4 banány, změklé,
rozmačkané vidličkou
225 g hladké mouky
1 lžička kypřicího prášku
1 lžička jedlé sody
1 lžička mleté skořice
70 g lískových ořechů,
přepůlených, nasucho
opražených

16
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120 g medu
100 g tmavé
vysokoprocentní čokolády,
nasekané
hrubá mouka na vysypání
Na ozdobení
50 g měkkého karamelu
2 lžíce smetany ke šlehání
1–2 hrsti nasekaných
ořechů (směs lískových
a vlašských)
Troubu předehřejte na
160 °C. Máslo, cukr a extrakt
dejte do mísy a ručním
elektrickým šlehačem šlehejte 8–10 minut do světlé
a nadýchané pěny.
Poté postupně zašlehejte
vejce. Nakonec do směsi
přidejte banány, mouku
smíchanou s kypřicím práš-

kem, sodou a skořicí, lískové
ořechy, med i čokoládu.
Směs přendejte do máslem vymazané a hrubou
moukou vysypané chlebíčkové formy o rozměrech
26 x 11 cm a objemu zhruba
2,5 litru. Pečte asi hodinu
a čtvrt nebo dokud těsto
ulpívá na zapíchnuté špejli.
Vyndejte z trouby, 20 minut
nechte chladnout ve formě,
pak vyklopte.
Karamel zahřejte se smetanou, nechte mírně zchladnout, pak směsí přelijte
chlebíček, posypejte ořechy,
nechte chvíli tuhnout a pak
podávejte.
Pro 6 osob
Příprava: 25 minut
Pečení: 1 hodina 15 minut

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

Pro 4 osoby
Příprava: 40 minut

novinky
Zmrzlina ne bo mal inový ch eesecake?
Už se rozhod ova t ne musíte. Ca rte
D’or přich ází s úžasnou zmrzlinou
s přích u t í toho to le ge ndárního dortu.
Italská vášeň Italská firma
Siviero Maria přináší na trh ručně
vyráběné zmrzliny tradičních
receptur. Určitě zkuste vanilkovou
se zrníčky madagaskarské vanilky.
Nabízíme vám ovšem i kvarteto
malých lahodných zmrzlin různých příchuti.

Po dobrém obědě dobrá
káva. Jste-li vyznavačem
tohoto lahodného černého
moku, jistě oceníte desetiprocentní smetanu do
kávy značky Olma. Je hustá
a vždycky čerstvá. Díky
plastovému víčku ji snadno
uchováte i po otevření.

Čerstvý sýr na čerstvé pečivo Cottage sýr Albert
Quality – natural nebo pažitkový – nese logo Vím, co
jím zaručující zdraví prospěšné potraviny.

Mléko s vitaminem Klasické

Pro děti to pravé Pokračovací mléčná
kojenecká výživa a mléčná batolecí výživa
Hipp jsou plné probiotik, železa, jódu nebo
vitaminu D. A navíc: děti je milují.

18
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mléko z Kunína
je teď obohacené
o vitamin D pro
správné vstřebávání vápníku. Koupit
si můžete polotučné i plnotučné.

Pro celou rodinu

Káva s příchutí

Osm padesátigramových balíčků
sušenek Bebe Dobré
ráno s mlékem,
vlákninou, vitamíny
a minerály získáte
koupí výhodného
rodinného balení.

Douwe Egberts a Albert
jako první na českém
trhu nabízejí kolekci
ochucených instantních
káv – s příchutěmi vanilka, karamel a oříšek.

Eidam na míru Lahodný
plátkový eidam Albert Quality nabízíme hned ve třech
variantách – 30%, uzený 45%
a klasický 45%. Vybere si tedy
naprosto každý.

Úžasný čaj Tradiční česká

Dejte rybám zelenou Naše
obchody jsou plné ryb, zkuste si
jimi obohatit jídelníček. Pečené,
grilované, zapékané nebo smažené, vždycky budou výborné.
Nabízíme vám například filety
z candáta, sumce nebo lososa.
Každou z ryb můžete použít do
receptu z rubriky Spolu u stolu.

Velký výběr Žampiony
vám nyní nabízíme v nových
obalech v mnoha variantách – jako plátky, zahradní,
hnědé a také portobello.

www.albert.cz
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Vyobrazené výrobky jsou k dostání v hypermarketech Albert.

značka Zlatý Šálek přichází s novou řadou čajů Ovocná zahrada,
které byly vyvinuty s českými
spotřebiteli. Nabízí tak lahodné
a výrazné příchutě jako třešeň,
lesní plody a pomeranč.

novinky

Přinášíme vám novinky pod vlastní
značkou AQ – spoustu užitečností
do domácnosti.

Vybe rte si úsporné zářivky
do ce lého bytu ne bo
kance láře
Posviťte si na to
Do našich prodejen si nově můžete
zajít i pro kompaktní
úsporné zářivky.
Prodávají se v balení
vždy po jednom kuse
a vybrat si můžete
z mnoha druhů.

Začněte lákat jaro
domů Kytice tulipánů

Elegantní krása Malou změnou osvěžíte svou koupelnu koupí nových ručníků a osušek. Nabízíme vám sady
extra měkkých bambusových ručníků a osušek, a to ve
dvou barevných variantách – vanilkové a tmavě šedé.

Neztratí se Tužkové nebo mikrotužkové alkalické
baterie se v každé
domácnosti hodí,
do hodin, hraček
nebo váhy. Mějte je
vždy po ruce.
20
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Vyobrazené výrobky jsou k dostání v hypermarketech Albert.

jsou vždycky předzvěstí
jara. Ikdyž je hluboká zima,
můžete si tulipány rozsvítit
domácnost. Nabízíme pugéty vždy po sedmi kusech
a v mnoha barvách.

vzkazy od Alberta

Milujeme party se

P

Barevné vícezrnné chlebíčky jsou
zdravou variantou oblíbených
chuťovek. Na pomazánku budete
potřebovat tvaroh nebo tvarohový sýr
a bylinky. Ozdobte je zeleninou nebo
ovocem, šunkou s nejvyšším obsahem
masa a tvrdým sýrem. Pečivo je nejlepší
celozrnné.

22
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Zdravou

arty se Zdravou Pětkou, nový
výukový program Zdravé
Pětky, je dvouhodinovka vaření
– respektive přípravy studeného
party pohoštění – pro žáky 2. stupně
základních škol. Žáci rozdělení do
5 skupinek se dozvědí užitečné informace o kombinaci zdravých potravin
a chutí, naučí se jednoduché triky ze
studené kuchyně i zásady správného
stolování. Sami si připraví občerstvení
o 5 chodech, které nakonec ochutnají.
Program je pro školy zdarma. Více
informací na www.zdrava5.cz.

na internetu
Buďte s námi v kontaktu

Ovocný pohár je ideálním zdravým
dezertem. Ovoce, například banán,
jablko, pomeranč, hroznové víno
a kiwi nakrájejte na kousky. Ananas
podélně rozpulte, dužinu vydlabejte
a ‚lodičku‘ naplňte ovocným salátem.

Výzva rodičům
Chtěli byste do programu Zdravé Pětky
zapojit i své děti? Podívejte se na webové
stránky www.zdrava5.cz, prostudujte
si informace, informujte svoji školu
a pošlete tým Zdravé Pětky i ke svým
dětem, do vaší základní školy. Spokojené
a nadšené budou obě strany.

Nakonec salát přelijte bílým
jogurtem a medem. Můžete
ozdobit skořicí, oříšky, semínky
nebo mandlovými špalíčky.

Pětkou!

Hravě a barevně působí
zeleninové chuťovky
s dipem. Papriku, mrkev,
okurku a řapíkatý celer
nakrájejte na hranolky
a vyskládejte je na talíř.
Ze sýru cottage, lžičky
hořčice, čerstvých bylinek
a česneku našlehejte dip,
lehce osolte a opepřete.
Párty se fotila
v ZŠ Emy Destinové,
náměstí Svobody, Praha 6

Stejně jako v loňském roce budeme i letos ve svých činnostech
na internetu velmi aktivní. Loni
jsme založili stránky na Facebooku
a uspořádali pro naše fanoušky na
internetu spoustu skvělých soutěží,
jako například Vánoční soutěž
Rozsviťte Česko, která skončila
parádním ohňostrojem.
Pokud se i v tomto roce chcete
o našich aktivitách dozvědět více,
staňte se naším fanouškem na
Facebooku – www.facebook.
com/albertceskarepublika – nebo
začněte odebírat náš pravidelný
týdenní e-mail. Podrobnosti najdete
na adrese: www.albert.cz/odber.
Kromě pravidelné týdenní nabídky
zboží v supermarketech a hypermarketech Albert vám pak vždy
jednou týdně přijdou i upoutávky
na naše nejzajímavější aktivity.

Vařte s námi
Nevíte, co zrovna uvařit? Stačí se
podívat na nabídku na:
www.albert.cz/recepty, kde v pravé části obrazovky najdete vždy
sloupeček s akčním výrobkem
z letáku a s recepty, které z něj
můžete připravit. Vybrat si každý
týden můžete vždy z výrobku pro
supermarket a pro hypermarket,
podle toho, do které prodejny chodíte nakupovat.

www.albert.cz
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mami, dneska já

Brusinkové
kostičky

TiP
Zabalené v krabičce
vydrží na chladném
a suchém místě jeden
měsíc. I když: kdo by
tak dlouho odolával?
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FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, oblečení zapůjčily firmy: h&M, zara

Krásně křupou, přitom jsou plné medu a másla.
A jak by řekli kluci: dají se donekonečna namáčet do mléka.

Brusinkové kostičky
290 g kupovaného křupavého müsli
90 g ovesných vloček
75 g sušených brusinek
45 g strouhaného kokosu
100 g třtinového cukru
125 ml medu
100 g másla, nakrájené na kousky

1. Pečicím papírem vyložte formu

o rozměrech asi 16 x 26 centimetrů

2. Ve velké míse smíchejte müsli, vloč-

ky, brusinky a kokos. Do rendlíku nasypejte cukr, přilijte med a přidejte máslo
a na středním plameni zahřívejte, aby
se cukr rozpustil. Přiveďte k varu, pak
snižte plamen a pomalu zahřívejte asi
10 minut, aby sirup zhoustl.

3.

Sirup opatrně vlijte k suché směsi
a promíchejte. Pak pečlivě natlačte do
připravené formy a nechte 6 hodin
uležet. Nakrájejte na 12 kousků.
Na 12 kostiček
příprava: 5 minut
Vaření: 15 minut
Uležení: 6 hodin

U nás v Albe rtu

S našimi produkty zvládnete zdravé
kostičky raz dva. A navíc: zbytek
müsli děti mohou uzobávat každé
ráno. Nebo si ho dejte do mléka vy.

www.albert.cz
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10x jinak

Rýže
Přebírání hrachu a rýže nechte v pohádkách
a vrhněte se rovnou na vaření. Pod naší
taktovkou se totiž rýže změní v delikatesy.

1 Rýžové karbanátky
250 g jasmínové rýže
2 plechovky tuňáka ve vlastní šťávě
1 malá cuketa, nastrouhaná
2 jarní cibulky, nasekané nadrobno
2 vejce, lehce našlehaná
2 hrnky strouhanky
sůl, pepř
75 g majonézy
1 lžička citronové šťávy
½ lžičky wasabi
skrojky citronu k podávání

U nás v Albe rtu
Troubu předehřejte na 200 °C. Rýži
uvařte podle návodu na obalu, sceďte
a smíchejte s okapaným tuňákem, nastrouhanou cuketou, jarní cibulkou, vejci
a hrnkem strouhanky. Hmotu podle
chuti osolte a opepřete a vytvořte z ní
8 karbanátků. Obalte je ve zbylé strouhance, vyskládejte na plech, zastříkněte
olejem a pečte 20 minut. Podávejte s dipem smíchaným z majonézy, citronové
šťávy a wasabi a se skrojky citronu.

Mnoho druhů rýže nejvyšší jakosti
můžete koupit ve všech našich
prodejnách. Vedle jasmínové,
basmati či pestrobarevné a ve varných sáčcích ji máme i v bio kvalitě.

www.albert.cz
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200 g rýže | 1 vanilkový lusk,
rozpůlený | 500 ml kokosového mléka
| 55 g krupicového cukru |
1–2 manga | 100 g 50% čokolády
Rýži, 750 ml vody a vanilkový lusk
přiveďte v hrnci k varu. Nechte 10 minut probublávat, aby rýže absorbovala
všechnu vodu. Vmíchejte kokosové
mléko a cukr, oheň snižte a přiklopené
vařte 5–8 minut. Podávejte se skrojky
manga přelité rozpuštěnou čokoládou.

3 Nepečený rýžový nákyp

300 g rýže | 1 l mléka | 100 g krupicového cukru | 1 sáček vanilkového
pudinkového prášku | 1 sáček vanilkového cukru | 50 ml smetany |
čerstvé jahody na ozdobu
Rýži propláchněte ve studené vodě
a s 500 ml mléka uvařte doměkka. Poté
k ní vmíchejte cukr. Ze zbytku mléka,
pudinkového prášku a vanilkového
cukru uvařte podle návodu na obalu
hustý pudink. Polovinu pudinku vmíchejte k měkké rýži, druhou polovinu
smíchejte se smetanou. Rýži obložte
pokrájenými jahodami a přelijte vanilkovosmetanovou omáčkou.

4 Koláč v rýžové krustě

390 g uvařené pololoupané rýže |
3 vejce | sůl, pepř | olej | 1 cibule |
1 stroužek česneku | 1–2 sáčky
čerstvého špenátu | 2 vejce |
400 g polotučného tvarohu |
80 g strouhaného parmazánu |
3 lžíce kopru | 1 lžíce máty |
Troubu předehřejte na 185 °C. Rýži
smíchejte s 1 vejcem, solí a pepřem.
Směs rozprostřete do vymazané formy
o průměru 23 cm (na dno i boky)
a pečte 10 minut. Mezitím na kapce
oleje opečte nasekanou cibuli a česnek,
přidejte špenát a nechte jej zavadnout. Tvaroh smíchejte s parmazánem,
nasekanými bylinkami a 2 vejci, pak
obě směsi spojte a osolte. Přeneste na
rýžový základ a pečte 30 minut.
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1 lžíce olivového oleje | 2 stroužky
česneku, na plátky | 1 cibule,
nasekaná | 1 klobása chorizo,
na plátky | 200 g rýže | 500 ml
kuřecího vývaru | 400g plechovka
rajčat | 100 g sýru feta | koriandr
Olej rozpalte ve velké hluboké pánvi
na silném ohni, přidejte česnek, cibuli
a chorizo a opékejte 4–5 minut, dokud
vše lehce nezhnědne. Vsypte rýži, vlijte
vývar, vmíchejte rajčata a přiklopené
vařte asi 15 minut, aby rýže byla al dente. Podávejte posypané sýrem feta,
ozdobené koriandrem.

6 Rýžové enchiladas

250 g rýže ve varných sáčcích | 1 lžíce
másla | sůl | svazek jarní cibulky,
nasekaný | 2 velké pšeničné tortilly |
415g plechovka červených fazolí |
200 g rajčatové salsy | 150 g bílého
jogurtu | 25–40 g strouhaného sýru
Rýži uvařte podle návodu na obalu,
smíchejte s máslem, solí a většinou
nasekaných cibulek. Na tortilly rozdělte
okapané fazole a rýži a zarolujte.
Na dno pekáče rozprostřete polovinu
salsy, navrch dejte tortilly, potřete je
jogurtem a zasypte sýrem. Při 180 °C
pečte 30 minut. Podávejte posypané
zbytkem cibulky, se zbylou salsou.

7 Vietnamská polévka

75 g rýže basmati | 750 ml kuřecího
vývaru | 2 lžíce rybí omáčky |
3cm kousek zázvoru, nastrouhaný |
1 limeta | 3 rajčata, na kousky | 150 g
syrových loupaných krevet | 15 g
kopru, nasekaného | čerstvý koriandr
Rýži uvařte doměkka podle návodu
na obalu. Sceďte ji a dejte stranou.
Vývar přiveďte k varu a poté do něj
vmíchejte rybí omáčku, zázvor, vymačkanou šťávu z limety, kousky rajčat,
krevety a kopr. Pár minut povařte, aby
krevety změkly. Na dno každého talíře
dejte část rýže, přelijte vývarem a posypejte koriandrem.

8 Rýžové suflé

3 lžíce másla | strouhanka |
90 g dlouhozrnné rýže | 250 ml mléka |
6 vajec, žloutky a bílky zvlášť |
25 g moučkového cukru |
50 g krupicového cukru | kompotované
hrušky, nakrájené na plátky
Jednou lžící másla vymažte mísu o průměru 25 cm a vysypte ji strouhankou.
Rýži vařte 10 minut s mlékem a zbylým
máslem. Poté ji nechte zchladnout.
Žloutky našlehejte s moučkovým cukrem, bílky ušlehejte dotuha s krupicovým cukrem. Pak obojí vmíchejte k rýži .
Polovinu hmoty nalijte do mísy, poklaďte
hruškami a završte zbylou rýžovou směsí. Pečte 25–30 minut.

9 Houbové rizoto

10 g sušených hříbků | 1 lžíce olivového
oleje + 2 navíc | 20 g másla | 1 pórek,
na kolečka | 2 stroužky česneku,
nasekané | 350 g rýže | 1 litr hovězího
vývaru | 125 ml červeného vína |
550 g čerstvých hub | sůl, pepř |
parmazán a petrželka na ozdobu
Sušené hříbky namočte na 15 minut
do 380 ml vroucí vody. Pak je sceďte (vodu uschovejte). Na oleji a másle
osmahněte pórek a česnek, vsypte rýži
a 5 minut ji opékejte. Vodu z hub, vývar
a víno dohromady zahřejte a směs
přilévejte k rýži a nechte ji změknout.
Podle chuti osolte. Na dalším oleji opečte
pokrájené čerstvé houby a jimi, parmazánem a petrželkou ozdobte rizoto.

10 Plněné papriky

4 červené papriky | olej |
140 g pestrobarevné rýže, uvařené |
270 g rajčatové salsy | 200 g vařeného
kuřecího masa, nasekaného | 200 g
plechovka červených fazolí | 40 g
strouhaného čedaru | 20 g koriandru
Vršky paprik odřízněte, vyjměte semeník,
vnitřek i vnějšek paprik potřete olejem
a papriky naplňte směsí rýže, salsy,
masa, fazolí, čedaru a koriandru. Přiklopte a pečte zhruba 20 minut.

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ
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10

super hrdinů

Mandle používejte se
slupkou i bez.

Pestrobarevná rýže
chu tná i vypadá
skvěle.

Cizrna vyniká svojí
oříškovou chu t í.
Čerst vé a krásně
křupavé klíčky.

Máslová a krásně
zelená dužina
avokáda.
30
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Vypadají spíš nenápadně, o to víc jsou ale prospěšné
pro naše tělo. Dodávají nám vlákninu, vitaminy,
minerály, stopové prvky a bílkoviny. Superhrdiny
je můžeme nazvat bez sebemenších obav!

Ječný chléb může te
jíst dennodenně.
Čerst vé listy špenátu
nemají konkurenci.

Semínka používejte
naslano i nasladko.

Čerst vá vejce vykouzlí
super pokrmy.

Sílu má hlavně český
česnek paličák.
www.albert.cz
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Chleby s tvarohovými tzatziki

Klíčků může te
na pomazánku nasypa t
i vícero druhů.
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1–2 velké okurky + 1/2 na ozdobu
sůl
250 g polotučného tvarohu
2 lžíce mléka (nemusí být)
1–2 stroužky česneku
2 lžíce nasekané máty
1 bochník ječného chleba
1 balení klíčků na posypání

nastrouhejte nahrubo. Osolte
a nechte vypotit. Poté z okurek slijte vodu a smíchejte je s tvarohem.
Můžete naředit mlékem. Ochuťte
česnekem, mátou a solí. Pomazánkou namažte krajíce chleba. Podávejte zasypané klíčky, ozdobené
plátky z poloviny okurky.

Okurky důkladně omyjte, odřízněte
z nich konce a pak je i se slupkou

Pro 4 osoby
Příprava: 25 minut

Guacamole s pošírovaným vejcem
4 větvičky cherry rajčat
sůl
olivový olej na zakápnutí
1 velké rajče, nadrobno nakrájené
3 zralá avokáda
1 limeta, šťáva vymačkaná
velká hrst čerstvých koriandrových
lístků + na ozdobu
1 malá červená cibule, najemno
nasekaná
1 červená chilli paprička, nasekaná

směs rukoly a polníčku
4 vejce, pošírovaná
tenké klíčky na ozdobu
Cherry rajčata na větvičce omyjte,
osušte, vyskládejte na plech, osolte,
pokapejte olejem a dejte na 15 minut
péct do trouby vyhřáté na 180 °C. Rajče
omyjte a pokrájejte na malé kostičky.
Avokáda přepulte, vyndejte semena
a dužinu vydlabejte, rozmačkejte vidlič-

kou, smíchejte s rajčetem, limetovou
šťávou, koriandrem, cibulí a papričkou a promíchejte do guacamole.
Rukolu a polníček rozdělte na čtyři
talíře, navrch dejte vždy část guacamole, vedle pečená rajčata. Navrch
posaďte vždy jedno pošírované vejce
a posypte klíčky.
Pro 4 osoby
Příprava: 25 minut

www.albert.cz
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Obalované rybí filety s kaší a hráškem
70 g čerstvé strouhanky
80 g jemně strouhaného parmazánu
2 lžíce strouhané citronové kůry
80 g másla, rozpuštěného
4 filety z bělomasé ryby (každý
zhruba 150g)
hladká mouka, na obalení
2 vejce lehce našlehaná
Na česnekovou kaši
1½ kg brambor, oloupaných,
nakrájených na kousky
150 g másla
200 g zakysané smetany
3 celé palice česneku, pokapané
olivovým olejem a upečené
ve slupce doměkka
sůl, pepř

Mačkaný hrášek je
spolu s kaší to nejlepší,
co může te k rybě
podávat.
34
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Na mačkaný hrášek
400 g mraženého hrášku
1 stroužek česneku
1 lžíce másla
jemně strouhaná kůra z 1 citronu
malá hrst mátových lístků
Na kaši dejte na 20 minut vařit brambory. Zatímco se vaří, připravte rybu.
Troubu předehřejte na 220 °C. V míse
smíchejte strouhanku, sýr, citronovou
kůru a 80 g másla. Rybí filety z obou
stran poprašte moukou, protáhněte
vajíčkem a pak obalte v sýrové strouhance. Poté je vyskládejte na plech
vyložený pečicím papírem a pečte
15 minut dozlatova.

Uvařené brambory sceďte, přidejte
k nim máslo a dobře prošťouchejte.
Poté vmíchejte zakysanou smetanu
a vymačkaný pečený česnek. Podle
chuti osolte a opepřete.
Mražený hrášek dejte do vroucí vody
a vařte ho 4 minuty, sceďte a spolu
s nasekaným česnekem, máslem,
kůrou z citronu a mátovými lístky rozmačkejte. Podle chuti osolte. Podávejte
společně: rybu s kaší a hráškem.

Pro 4 osoby
Příprava: 40 minut
Pečení: 15 minut

Vegetariánské burgery
400g plechovka nakládané cizrny
1 stroužek česneku, rozmělněný
velká hrst hladkolisté petrželky,
nasekané
1 lžička mletého kmínu
1 lžička mletého koriandru
½ lžičky chilli
2 lžíce hladké mouky
sůl podle chuti
55 g slunečnicových semínek
olivový olej na zastříknutí
K podávání
4 celozrnné kaiserky
tvarohové tzatziki (viz recept na
chleby s tvarohovými tzatziki)
čerstvé listy baby špenátu
2 velká rajčata

Scezenou cizrnu nechte důkladně okapat a pak ji osušte. Spolu s česnekem,
petrželkou, kořením a moukou rozmixujte v robotu. Podle chuti osolte a ze
směsi vytvořte čtyři burgery. Semínka
přesypte do mělké misky a obalte
v nich burgery – k povrchu je můžete
rovněž přitisknout. Dejte na 20 minut
chladit, pak přeneste na plech vyložený
pečicím papírem, zastříkněte olejem
a pečte 15–20 minut dozlatova. Housky
rozřízněte, spodní díly potřete tzatziki,
navrch dejte listy baby špenátu, kolečka
rajčete a na ně posaďte burgery. Přiklopte horním dílem a ihned podávejte.

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

P okud máte tza tziki hodně
rádi, přidejte je i navrch
burgeru.
www.albert.cz
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Špenátovocizrnové karí
1 cibule, nasekaná nahrubo
2 stroužky česneku, rozmělněné
1 lžička nastrouhaného čerstvého
zázvoru
1 lžíce olivového oleje
2 lžíce červené kari pasty
400g plechovka rajčat
200 g suché cizrny, namočené přes
noc (nabyde do cca 420 g)
500 g čerstvého špenátu
hrst koriandru k podávání
libanonský chléb k podávání

Cibuli, česnek a zázvor dejte do robotu
a rozmixujte. Olej rozpalte v pánvi, přidejte
cibulovou směs a za občasného míchání
4–5 minut opékejte dozlatova. Přidejte kari
pastu a po dalších 2 minutách i rajčata,
250 ml studené vody a cizrnu. Přiveďte
k varu, poté snižte plamen a nechte odklopené 30 minut probublávat. Vmíchejte špenát a nechte jej zavadnout. Posypte koriandrem a podávejte s libanonským chlebem.
Pro 6 osob
Příprava: 20 minut

Ke karí bude dobré
jakékoliv pečivo: od bagety
až po chleba.
36
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Kuřecí maso může te
do ochuceného jogurtu
naložit i den předem.
Kuře s mandlovokoriandrovou rýží
Jogurt smíchejte s kari pastou a do směsi
naložte kuřecí prsa. Nechte 15 minut
marinovat. Kousek másla nechte rozpustit
v pánvi, poté přidejte cibuli a po 5 minutách rovněž rýži a vývar. Přiveďte k varu,
poté přiklopte a nechte probublávat, dokud rýže neabsorbuje veškerou tekutinu
a zároveň nezměkne. Kuřecí prsa doměkka ogrilujte, do rýže vmíchejte mandle,
chilli papričku a koriandr a podávejte
společně s masem nakrájeným na plátky.
Pro 2 osoby
Příprava: 30 minut

FOTO: MAREK bartoš, FOOD STYLING: vladislav stuparič
dekor styling: blanka kirchner

150 ml bílého jogurtu
1 lžíce červené kari pasty
2 kuřecí prsa
máslo
1 cibule, přepůlená, nakrájená
na proužky
150 g pestrobarevné rýže
350 ml kuřecího vývaru
1 lžíce mandlových plátků, nasucho
opečených
1 červená chilli paprička, nasekaná
najemno
svazek koriandru, nasekaný

www.albert.cz
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S upe rhrdiny se snažte zařadit
do jídelníčku co ne jvíc
Ci zrna

Mandle – Obsahují hodně

Vej ce – Jedno slepičí vejce dodá

Česne k – Cenný zdroj

– Je zdrojem vlákniny,
bílkovin, železa, draslíku a vitaminu B.
Patří mezi luštěniny, které se již od
pradávna používají jako náhrada masa.

15 % denní dávky bílkovin, kterou tělo
potřebuje. Žloutek zase obsahuje lutein.
Obecně jsou vejce zdrojem proteinů
a vitaminů D, B12, A, E, i minerálů,
například železa a selenu.

Pest robarevná rýže

éterických olejů, aminokyselin,
vitaminu B6, železa, hořčíku,
selenu, fosforu a zinku.

Špe ná t

–
Mimoto, že je pestrobarevná rýže
zdrojem bílkovin, vlákniny a vitaminů
B a E, obsahuje rovněž mangan, který
přispívá k udržení normálního stavu kostí.

– Listy špenátu jsou
zdrojem vitaminu C, E a beta-karotenu, minerálních látek,
především hořčíku, manganu,
draslíku, dále pak mědi a železa.

Slune čnicov á
semínka – Jejich konzumací tělu

A vokádo – Exotické avokádo

doplňujete vitamin E, bílkoviny, vlákninu,
vitamin B, železo, zinek a mangan.

je zdrojem mononenasycených
tuků a vitaminu E, draslíku,
vitaminu B a C a antioxidantů.

Klíčky

Ječný ch léb – Konzumace

– Klíčky jsou cenným
zdrojem bílkovin, obsahují jich dokonce
zhruba tolik jako maso. Dále obsahují
vitaminy skupiny B, C a E. V sortimentu
našich prodejen nyní najdete baby
mungo, Trikoloru a ředkvičku.

38

rostlinných olejů, jsou zdrojem
vápníku, železa a zinku. Tělu
ovšem dodají i proteiny a vlákninu.

www.albert.cz

beta-glukanů z ovsa nebo
ječmene jakožto součásti jídla
přispívá k omezení nárůstu hladiny
glukózy v krvi. Beta-glukany navíc
přispívají k udržení normální
hladiny cholesterolu v krvi.

sezona

itopoje
ru�ov
á
ní

Jižní slunce a teplo je umí krásně
zabarvit a dodat jim spousty šťávy.
Opájejte se citrusy po celou zimu.
P avlov� servíruj�
na � tažér�. Umocní se t��
je jí až aris tokr� t��ká krása.
40
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Sladká krusta
ukrývá pikan tní
citronovou náplň.
P rostě božské!

sezona

Kuře pečené na citronech
8 kuřecích stehen
2 cibule, rozčtvrcené
1 citron, na plátky
6 stroužků česneku, neoloupaných
10 snítek tymiánu
60 ml olivového oleje
125 ml suchého bílého vína
375 ml kuřecího vývaru

42
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Troubu předehřejte na 180 °C. Kuřecí
maso, cibuli, citron, česnek, tymián
a olej smíchejte ve velké míse. Rozpalte velký silnostěnný hrnec, který
můžete dát do trouby. Postupně přidávejte kuřecí maso a ze všech stran
ho vždy opečte, aby se zatáhlo a lehce
zhnědlo. Pak přidejte zbývající ingre-

dience z mísy a opečte. Vlijte víno, minutu prohřejte, přilijte vývar a přiveďte
k varu. Poté přiklopte a v troubě pečte
30–35 minut, aby kuřecí maso změklo.
Pro 4 osoby
Příprava: 15 minut
Pečení: 30–35 minut

P avlova s pomeranči
6 velkých bílků, pokojové teploty
11/2 lžičky kukuřičného škrobu
1 lžička vinného octa
špetka soli
250 g krupicového cukru
1 lžička vanilkového extraktu
1–2 pomeranče (podle velikosti)
Na smetanový krém
250 ml smetany ke šlehání
2 lžíce moučkového cukru
1 lžička vanilkového extraktu
250 ml smetany ke šlehání
Troubu předehřejte na 180 °C a plech
vyložte pečicím papírem. Bílky, kukuřičný škrob, ocet a sůl dejte do mísy
a ručním elektrickým šlehačem ušlehejte do polotuha. Postupně přidávejte
cukr a šlehejte do lesklé a pevné hmoty.
Nakonec přidejte vanilkový extrakt.
Poté tuhé bílky přendejte na plech –
vytvořte z nich kolo o průměru asi
25 cm a vysoké 5 cm. Pečte 10 minut.
Pak teplotu snižte na 90 °C a pečte 40–
50 minut. Pak troubu vypněte, otevřete
a nechte v ní pavlovu přes noc. Před
podáváním ji ozdobte smetanovým

krémem a oloupanými dílky pomerančů. Na krém ušlehejte smetanu dotuha,
vmíchejte cukr a extrakt a nakonec
opatrně i zakysanou smetanu.
Pro 8–10 osob
Příprava: 25 minut
Pečení: 1 hodina + chladnutí v troubě

Citronový koláč
225 g hladké mouky
125 g dobře vychlazeného másla,
na plátky
80 g moučkového cukru
+ na posypání
3 žloutky
1 lžíce ledové vody
Na náplň
250 ml smetany ke šlehání
2 vejce
3 žloutky navíc
110 g krupicového cukru
125 ml citronové šťávy

1. Mouku, máslo a moučkový cukr
dejte do mísy robotu a mixujte, aby
směs připomínala jemnou strouhanku.
Nechte robot puštěný a přidejte žloutky, aby se vše spojilo. Nakonec přidejte
také lžíci ledové
vody. Těsto přendejte
na lehce pomoučenou pracovní plochu
a jemně prohněťte
do těsta. Zmáčkněte
ho do tvaru připomínajícího disk, zabalte
do fólie a dejte na
hodinu chladit.
2. Troubu předehřejte na 180 °C.
Těsto rozválejte mezi
dvěma archy papíru
do tloušťky asi tří
milimetrů a vyložte
jím lehce vymazanou hranatou pečicí
formu o rozměrech
11 x34 cm. Dno
propíchejte vidličkou
a těsto přesahující
přes okraje odřízněte.
Dejte na další půlhodinku chladit. Pak

vyndejte z lednice, překryjte pečicím
papírem, zatěžkejte fazolemi a pečte
25 minut Sejměte papír a 10 minut dopečte dozlatova. Teplotu v troubě snižte
na 140 °C.
3. Udělejte náplň: smetanu zlehka prošlehejte s vejci a žloutky, cukrem a citronovou šťávou a směs nalijte na předpečený základ, dejte do trouby a pečte
30–35 minut. Nechte zchladnout a poté
vychlaďte v lednici. Podávejte posypané moučkovým cukrem.
Pro 6–8 osob
Příprava: 20 minut
Chlazení: 1½ hodiny
Pečení: 70 minut

Mandarinkové muffiny
130 g hladké mouky
11/2 lžičky kypřicího prášku do pečiva
1/2 lžičky soli
55 g másla, pokojové teploty
100 g krupicového cukru
1 velké vejce
80 ml mléka
1 mandarinka
Na polevu
110 g moučkového cukru
1 lžíce mandarinkové šťávy
Na cukrovou kůru
100 g krupicového cukru
nastrouhaná kůra z 1 mandarinky
Troubu předehřejte na 180 °C. Máslem
vymažte čtyřiadvacetimístnou formu
na muffiny. V míse smíchejte mouku,
kypřicí prášek a sůl. V jiné míse 3 minuty šlehejte máslo s cukrem do světlé
a nadýchané hmoty. Přidejte vejce,
mléko a nastrouhanou kůru i šťávu
z mandarinky a dobře promíchejte.
Poté suchou směs přidejte k mokré a spojte do těsta. Rozdělte ho do
muffinové formy a pečte asi 10 minut.
Na polevu smíchejte cukr se šťávou
a ozdobte jí zcela zchladlé muffiny. Ty
ještě posypejte cukrovou kůrou: na ní
potřebné ingredience důkladně promněte mezi prsty.
Na 24 muffinů
Příprava: 50 minut
Pečení: 10 minut

www.albert.cz
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P omerančový
salát s ořechy
200 g směsi rukoly, polníčku
a čerstvého špenátu
2 pomeranče
1 lžíce oleje z vlašských ořechů
sůl, pepř
85 g nahrubo nasekaných vlašských
ořechů, krátce nasucho opražených
140 g sýru s modrou plísní

– dělejte to nad menší miskou, abyste
zachytili pomerančovou šťávu, a pak
pomeranče rozdělte na jednotlivé dílky
a oloupejte. K pomerančové šťávě
vmíchejte olej, sůl a pepř a dresinkem
přelijte salátové lístky a promíchejte. Salát rozdělte na servírovací talíře, navrch
dejte dílky pomerančů, ořechy a sýr.

Salátovou směs přesypejte do mísy
a promíchejte ji. Pomeranče oloupejte

Pro 4 osoby
Příprava: 15 minut
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FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: milena volfová, dekor styling: andrea katonová
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Zdraví na �lan�
∞

Pomeranče a mandarinky jsou výbornými
zdroji vitaminu C.

∞

Pomeranče jsou navíc bohaté na draslík,
vápník a hořčík.

∞

Citrony obsahují velké množství kyseliny
citronové (3,5–8 g / 100 g) a přibližně
kolem 87 % vody. Dále obsahují
bioﬂavonoidy, vonné silice, provitamin A,
vitamin B, cca 3 % sacharidů. Jsou též
zdrojem vápníku, draslíku, fosforu,
hořčíku, železa či zinku.

∞

Výživnou hodnotu mají také membrány
oddělující jednotlivé dílky citrusů.
Obsahují totiž pektin, druh rozpustné
dietní vlákniny, která pomáhá snižovat
hladinu cholesterolu v krvi.

U nás v A�be r��

Pomeranče Albert Quality jsou úžasné do receptů i na mlsání.
Mandarinky a pomeranče Albert Excellent pěstujeme v malých sadech
poblíž hor, kde získávají výraznější chuť a aroma. Všechny citrusy
procházejí důslednou dvojitou kontrolou.

www.albert.cz

45

poprvé s Ditou P.

P oprvé s Ditou P.

Čočková polévka
Pro tenhle netradiční recept na polévku
jsem se nadchla. Je to stále ‚ta naše‘,
ale zároveň nová. Úžasná.

46
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Čočková polévka
1 stroužek česneku
1 velká cibule
1 velká mrkev
2 řapíky celeru
2 lžíce olivovového oleje
11/2 hrnku čočky
1/2 lžičky sušeného tymiánu
1 lžička sušeného oregána
1 lžička sladké papriky
1 kostka zeleninového
bujonu
sůl a čerstvě namletý pepř
hladkolistá petrželka
na ozdobu
na másle opečené kostičky
housky k podávání

TiP

Opečené housky někdy
nahradím slaninou. Na
tenko nakrájenou ji
vysmahnu v troubě
a nadrobím.

Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut
Vaření: 1 hodinu

3

1 Nejdřív si připravím zeleninu. Česnek a cibuli nasekám nadrobno, mrkev mám
ráda na kolečka a řapíkatý
celer na silnější půlkolečka.
Když mám jarní mrkev, ani
ji neloupu, jen ji vydrhnu
kartáčkem.

FOTO: JIŘÍ TUREK

2 V hrnci se silným dnem

rozpálím olej a opeču na
něm dosklovata cibuli, pak
přidám česnek a zeleninu
a ještě asi minutu opékám.
Sotva lehce zezlátne, zaliju
zeleninu osmi hrnečky
vody a přidám sůl a čerstvě
namletý pepř.

Zvyku přebírat čočku se
asi nezbavím. Kamínek mezi
ní sice najdu jen vyjímečně, ale dělávala to tak moje
babička, takže není důvod
to měnit. Přebranou čočku
vsypu k zelenině. Přidám
koření a když se voda začne
vařit, i zeleninovou kostku.
Stáhnu plamen a vařím
zhruba hodinu.

4

Polévku ničím nezahušťuji, jen ji částečně rozmixuji tyčovým mixérem, aby
‚zhoustla‘. Teprve pak podle
chuti osolím. Polévku nandám do talířů a ozdobím
petrželkou. Vedle v misce
mám přichystané na másle
pečené houstičky.

www.albert.cz
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Sledovat uk s ypaí .

Jk na t?

Tuky jsou nedílnou součástí naší každodenní stravy. Přestože je nutně potřebujeme pro správné
fungování organismu, jejich přemíra nám může škodit. Jak se tomu vyhnout? Sledovat, kde, kolik
a jakých tuků přijímáme.

Tuk, který nevidíme
Velké množství tuku, které za den přijmeme, získáme v potravinách, jež nejsou na první pohled tučné. Co třeba
takové oplatky nebo sýry? Možná jste
to nečekali, ale právě v těchto potravinách přijímáme skutečně i tuk. Jaký?
Často ten, který bychom ve stravě měli
omezovat. Proto dávejte přednost
těm potravinám, které obsahují rostlinné tuky. Ovšem pozor – vyhněte se
potravinám, v jejichž složení naleznete tuky ztužené. Nejčastěji jsou to
příliš levné čokoládové cukrovinky.

Podíl tuku a jeho druh skoro
vždy zjistíte na obalech potravin.
Pokud se množství celkového tuku téměř rovná množství
nasycených mastných kyselin,
zkuste hledat alternativu, v níž
bude podíl nasycených tuků co
nejnižší.

Namažte si zdravě
Omaštěné potraviny většinou chutnají
lépe. Ano, tuk je významným
nositelem chuti. Nejen
proto si mažeme housku,
zakapeme olejem těstoviny nebo saláty, máslem
ochucujeme steaky… Je to
prostě dobré. S každým namazáním housky však zvyšujete
svůj denní příjem tuků. A tuky
by měly hradit pouhých 30–35 %
z celkového doporučeného
denního příjmu energie (referenční
hodnota příjmu u dospělé osoby činí
8400 kJ / 2000 kcal).

Abyste si mohli dopřát tolik mazání chleba, kolik jste zvyklí, vybírejte si
tuky, které prokazatelně vašemu zdraví prospívají – jsou to tuky nenasycené, tedy zpravidla rostlinného původu.

Jaké tuky vybírat?
Nejsnadnější je zvýšit příjem potřebných nenasycených
mastných kyselin a omezit spotřebu těch nasycených. Celkový
doporučený denní příjem tuků by až ze 2/3 měly hradit právě
nenasycené mastné kyseliny – rostlinné oleje a potraviny
z nich vyrobené, tedy například margaríny. Dobré tuky pak
najdete i v rybím tuku nebo oříšcích.

Logo Vím, co jím za vás ohlídá, abyste
v potravinách přijímali minimální množství
nepříznivých tuků, jako jsou nasycené mastné a trans
mastné kyseliny.

nedělní oběd

Maroko
Ochutnejte

Bylinky, koření, omamná vůně i chuť, to
všechno má marocká kuchyně ve své
moci. Nechte se pohltit.

menu

Ost rá k vě tá k ová
p ol évk a
Ku ře cí ta ží �
s má sl ovou rýží
Mrk vový �al á �
M’he nch a
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Plá�ky květáku a man�lí
ukrýva jí hust ou a pě�ně
ost rou pol évku. Re ce p � je
na násle dující st raně.

nedělní oběd
Ostrá květáková polévka
1 velký květák
2 lžíce olivového oleje
½ lžičky mleté skořice
½ lžičky kmínu
½ lžičky mletého koriandru
2 lžíce červené chilli pasty + na ozdobu
1 litr horkého kuřecího nebo
zeleninového vývaru
50 g mandlových lupínků, nasucho
opečených
mletý pepř na ozdobu
máslo na opékání
Květák omyjte, odřízněte košťál a rozeberte ho na jednotlivé růžice. Z nejkrásnějších nakrájejte pár plátků, kterými
polévku ozdobíte. Olivový olej rozpalte
v hrnci, vsypte skořici, kmín a koriandr
a opékejte, dokud koření neuvolní vůni.
Vmíchejte chilli pastu a po minutě až
dvou vlijte horký vývar. Přidejte květák
a vařte asi 15–20 minut, aby změkl.
Poté polévku rozmixujte tyčovým mixérem. Podle chuti ji osolte. Podávejte
ozdobenou další pastou, mletým pepřem, plátky mandlí a květáku opečenými na másle.
Pro 6 osob
Příprava: 10 minut
Vaření: 15–20 minut

Kuřecí tažín s máslovou rýží
1,7–2 kg kuřecího masa (kuřecí
paličky a čtvrtky)
sůl, pepř
1 lžíce olivového oleje
20 g másla
2 cibule, nasekané najemno
2 lžičky mletého kmínu
1 lžička mletého koriandru
1 svitek skořice
½ lžičky mletého zázvoru
2 lžíce rajčatového pyré
500 ml kuřecího vývaru
100 g sušených meruněk
čerstvý koriandr na ozdobu
Na máslovou rýži
60 g másla
400 g rýže basmati
sůl
750 ml zeleninového vývaru či vody
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Kousky kuřete omyjte, osušte a ze
všech stran je osolte a opepřete. Olej
rozpalte ve velkém silnostěnném hrnci
a pak na něm postupně opečte všechny
kousky masa, aby ze všech stran zezlátly.
Opečené kusy odložte. Do hrnce dejte
máslo, jakmile se rozpustí, přidejte cibuli
a 5 minut ji opékejte. Poté vmíchejte
kmín, koriandr, skořici a zázvor a nechte
30 sekund zahřát. Vmíchejte rajčatové
pyré a po pár minutách rovněž kuřecí vývar a meruňky. Snižte plamen
a nechte půl hodiny probublávat. Poté
do hrnce vložte kuřecí maso a odklopené vařte dalších 30 minut. Podávejte
posypané koriandrem s máslovou rýží.
Na tu rozpusťte máslo v pánvi, vsypte
rýži, chvíli opékejte, poté přilijte 750 ml
vývaru nebo vody a přidejte špetku soli.
Přiveďte k varu, promíchejte, snižte plamen a přiklopené vařte 17 minut.
Pro 4 osoby
Příprava: 15 minut
Vaření: 30 minut

TiP na víno
K tažínu zkuste buď
vynikající Svatovavřinecké pozdní sběr
z Vinných sklepů Valtice, nebo Frankovku
pozdní sběr z vinařství Ravis Rakvice.
Obě vína jídlo skvěle
podtrhnou.

Mrkvový salát
2 hrsti loupaných pistáciových oříšků
sůl, pepř
680 g mrkve, oloupané, část natě
ponechané, přepůlené, překrojené
2 hrsti rozinek
3 lžíce čerstvě vymačkané citronové
šťávy
2 stroužky česneku, rozmělněné
1⁄2 lžičky mletého kmínu
1⁄2 lžičky mleté papriky
1⁄4 lžičky mleté skořice
špetka pepře
2 lžíce olivového oleje
2–3 hrsti čerstvého koriandru

Troubu předehřejte na 180 °C. Pistáciové oříšky rozprostřete na plech
vyložený pečicím papírem a dejte je na
8–10 minut péct do trouby. Vyjměte,
nechte zchladnout a nahrubo nasekejte.
Ve velkém hrnci přiveďte vodu k varu,
osolte ji. Pak do ní na 5–7 minut vhoďte
mrkev a nechte ji vařit. Na poslední minutu přisypte rozinky a potom společně
sceďte a propláchněte studenou vodou.
V misce našlehejte citronovou šťávu,
česnek, kmín, papriku, skořici a špetku
pepře a soli. Nakonec přidejte olej a důkladně ho zašlehejte. Dresink smíchejte
s mrkví a rozinkami a podávejte.
Pro 4 osoby
Příprava: 15 minut

M’hencha
200 g sekaných mandlí
80 g mandlové mouky
120 g krupicového cukru
80 g moučkového cukru
1–2 bílky
1 lžíce jemně mleté pomerančové
kůry
½ lžičky mleté skořice
¼ lžičky mletého badyánu
500 g listového těsta
60 g másla, změklého
skořicový cukr na posypání
med a zakysaná smetana k podávání

1. Sekané mandle, mandlovou mouku,
krupicový i moučkový cukr, bílky, jemně mletou pomerančovou kůru, skořici
a badyán rozmixujte najemno v robotu
a směs přendejte do mísy.
2. Troubu předehřejte na 180 °C a kulatou formu o průměru 18 centimetrů
vymažte máslem.
3. Listové těsto rozválejte dotenka,
potřete ho asi polovinou másla, navrch
dejte mandlovou směs, zarolujte do
úzké ruličky a stočte ji do šneka. Dejte
ho do formy a 35–40 minut pečte
dozlatova.
4. Podávejte posypané skořicovým
cukrem, polité medem, nejlépe se zakysanou smetanou.
Pro 6–8 osob
Příprava: 15 minut
Pečení: 35–40 minut

Sladkou chu ť mrkve a rozinek
doplňuje lehce ostrý, hodně
kořeněný dresink

nedělní oběd

P řipravte si…

Den předem
1600 	
Udělejte tažín a připravte polévku;
zatím ji nezdobte ani mandlemi,
ani plátky květáku.
V den oběda (podává se ve 12 hodin)
1000 	
Upečte m’henchu.
1115 	
Připravte mrkvový salát,
opražte mandle a opečte květák
do polévky.
1140 	
Připravte máslovou rýži.
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M’hencha je velmi sytá
a každému bude stačit
opravdu malý kousek.

vaříme dětem

Svačinky
mámy
vzkaz od

Upe čen é ne bo uva řen é,
krů t í maso je pro dět i
úžasné. V klasické m
sendviči, smích ané se
zele nin ou v sal átu či
v dobro tě, jako jsou
que sad il las. Jen se po
nich zap ráší. Co zku síte
první? Vlas tně va še dět i.

Krůtí quesadillas
½ malé červené cibule, nasekaná
½ svazku petrželky, nasekaná
¼ červené papriky, na kousky
2 rajčata, nasekaná
150 g vařeného krůtího masa,
natrhaného
po 100 g mozzarelly a čedaru, oba
sýry nastrouhané
4 pšeničné tortilly
Všechny suroviny vyjma tortill smíchejte. Tortilly rozprostřete na pracovní
plochu, doprostřed rozdělte směs,
přehněte a opečte na grilovací pánvi.
Podávejte nakrájené na půlky.
Pro 4–6 osob
Příprava: 20 minut
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z krůtího masa

Krůtí salát s kukuřicí
2 lžíce olivového oleje
11⁄2 lžičky soli, čerstvě namletý pepř
700 g krůtích prsou s kostí a kůží
1 sáček mražené kukuřice
2 rajčata, nasekaná
1⁄4 červené cibule
2 lžíce čerstvě vymačkané limetkové šťávy
1 salát podle uvážení
3 lžíce koriandru (dětem lze nahradit petrželkou)
Troubu předehřejte na 200 °C. Olej smíchejte se
solí a pepřem a směsí potřete krůtí maso. Pečte
v troubě okolo 20 minut. Vyndejte, nechte chvíli
zchladnout, kůži odstraňte a maso pak natrhejte na
kousky. Kukuřici dejte na 3 minuty do vroucí vody,
pak ji sceďte, smíchejte s rajčaty, cibulí a masem.
Přelijte limetovou šťávou a osolte. Pak dejte na salátové listy a ozdobte koriandrem.

Pro 4 osoby
Příprava: 35 minut

Krůtí sendviče

FOTO: MAREK KUČERA FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

2 středně velké ciabatty
olej na potření
60 ml majonézy
8 velkých koleček rajčete
4 velké plátky mozzarelly
2 mrkve
čerstvá bazalka
Na pečené krůtí filety
4 krůtí filety (po cca 100 g)
sůl, pepř
1–2 stroužky česneku
2 lžíce olivového oleje

Pečivo můžete
použít jakékoliv,
nejlépe to,
které vaše děti
milují. Opékat
jej nemusíte.

Krůtí filety z obou stran osolte a opepřete, potřete rozmělněným česnekem a olejem. Dejte na 15–30 minut
odpočívat do chladu. Pak je z obou
stran opečte. Ciabatty přepulte
a vzniklé půlky podélně rozřízněte.
Potřete je olejem, krátce opečte,
spodní díly potřete majonézou, na ni
dejte kolečka rajčete, maso, mozzarellu a mrkev. Ozdobte bazalkou
a přiklopte. Ihned podávejte.
Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut + chlazení až 30 minut

www.albert.cz

57

reportáž

Stále čerstvé klíčky
Re por táž z pěst írny klíčků

Naberete-li je do
dlaně, jako byste
cítili dotek přírody,
sotva přičichnete,
cítíte pravou svěžest,
a po ochutnání se
vám ani nechce
věřit, že je nejíte
každý den.

Č

erstvé klíčky mají neobyčejnou
moc. A jsou zřejmě nejkoncentrovanějším zdrojem vitaminů,
bílkovin, enzymů a minerálních látek.
Do našich prodejen je pod značkou Albert Quality dodává firma České houby.
I když se ryze česká firma s příznačným
názvem České houby zabývá hlavně
produkcí hub – zejména hlívy ústřičné
a žampionů –, skrývá ještě jedno tajemství. To přilákalo do Soběslavi, kde sídlí,
i nás. Pěstuje totiž klíčky. Ale hlavně:
každý den je sklízí absolutně čerstvé,
takže je v našich prodejnách najdete
křupavé, křehké a voňavé. Přímo pod
naším logem můžete ochutnat baby
mungo a v balení trikolora pak klíčky
čočky, vojtěšky a munga.
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Vitaminový koktejl
Smíchané s tvarohem,
nasypané na chlebu s lučinou, zamíchané do salátů,
dušené jako zelenina nebo
jako příloha k masu nemají chybu. Jsou lehce stravitelné, přispívají k udržení
normální funkce imunitního systému
a kromě enzymů, cukrů, minerálních
prvků a bílkovin obsahují velké množství
vitaminů D, C, E, K a B. Ostatně v rubrice
Spolu u stolu najdete báječný recept
s klíčky.

V hlavní roli voda
„I když jsou klíčky naší víceméně okrajovou záležitostí, od samého začátku
udržujeme jejich pěstování v nejvyš-

ší kvalitě,“ říká Taťána Neužilová ze
společnosti České houby. „Nabízíme
výhonky vojtěšky, cizrny, ředkvičky,
červené čočky či munga. Většinu semen
máme od vybraných a prověřených
dodavatelů z Holandska,“ dodává a bere
nás do pěstírny. „Semena nejprve třikrát
propereme ve studené vodě. Odplaví se možné nečistoty a prach. Pak
semena namočíme na 6–24 hodin do
pitné vody. Pak se opět propláchnou

a dají do klíčicího boxu. Doba klíčení,
probíhajícího ve tmě, závisí na druhu
semen, obvykle se pohybuje od 2 do
4 dnů,“ vysvětluje dopodrobna Taťána
Neužilová.
Vyklíčená semena – klíčky – se znovu
propláchnou studenou vodou a po
okapání přesunou do lednice, kde se
zchladí a pak zabalí. „Výhonky sklízíme každý den čerstvé, v maximálním
stáří 24 hodin nebo méně a ihned je

distribuujeme k zákazníkům. Jejich trvanlivost garantujeme 5 dní,“
upřesňuje Taťána Neužilová a už
po několikáté nás pobízí, ať klíčky
ochutnáme.

Houby a zase houby

Klíčky vyzkou šej te
post upně všech ny. Bal ení
Trikol ora je naprost o
ideální.

To už nás ale bere do samotného
království firmy, pěstírny hlívy
ústřičné. Roste z balíků slámy
v obřích halách a její trsy jsou
úctyhodné. „Počkejte, mám ale
ještě jedno ,překvapení‘,“ směje se
Taťána Neužilová. Další dveře, další
haly a v nich rozkošné hlavičky
bílých žampionů.
Má být na co pyšná, firma České
houby se momentálně může pochlubit asi nejmodernějším způsobem pěstování hub v Čechách.

FOTO: MAREK BARTOŠ

Firma České houby se zaměřuje
zejména na pěstování hub – hlívy
ústřičné a bílých žampionů. Hlívu
pěstuje v několika obřích halách
nedaleko Soběslavi. Dřevěné stojany
s balíky slámy, z nichž hlíva vyrůstá,
vám svojí velikostí vyrazí dech.
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rady a nápady
Jedlé lednové ozdoby

Skvrny zaručeně
zmizí

Potěšte se úžasnou zimní dekorací.
A jedlou k tomu. Potřebovat budete pár
muffinů, šlehačku nebo krém, pěnové
bonbony marshmallows a cukrovinky.
Muffiny potřete krémem nebo šlehačkou
imitující sníh, navrch postavte jeden
bonbon marshmallow, na něj položte
druhý přepůlený. Z hnědé lentilky
udělejte sněhulákovi ,hrnec‘ na hlavě
a z cukrovinek oči a nos.

P omeranče
se vzkazem

Zahřejte se luxusním svařákem

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: VLADISLAV STUPARIČ
DEKOR STYLING: BLANKA KIRCHNER

Zimní dny překonáte snáze s dobrým svařeným
vínem. To naše voní po koření a portském víně!
2 litry brusinkového džusu
250 ml čerstvě vymačkané citronové šťávy
6 svitků skořice + na ozdobu
8 kusů badyánu
6 celých hřebíčků
7,5cm kousek zázvoru, oloupaný, na plátky
125 ml vody
4 lžíce cukru
375 ml portského vína
plátky pomeranče na ozdobu
V hrnci smíchejte všechny ingredience vyjma portského vína a pomeranče, přiveďte je k varu a nechte
asi 10 minut probublávat. Pak sejměte z ohně a nechte zchladnout. Nejlepší je nechat směs den odležet.
Těsně před podáváním přilijte portské víno, zahřejte
– již nevařte. Horké naplňte do skleniček, ozdobte
kouskem pomeranče a skořicí a podávejte.

Ra da čte náře

Dejte dětem do školy k svačině
pomeranče se vzkazem. Nebudou se stačit ani divit a budou
nadšené. Z barevného papíru –
třeba zbytku vánočního balicího
– ustřihněte pruh, na něj napište
vzkaz, třeba o tom, že o víkendu
půjdete bruslit, společně vařit
nebo hrát Dostihy a sázky, složte
ho do ,harmoniky‘, oviňte kolem
pomeranče a převažte provázkem. Vitaminy budou chtít od teď
už každý den.

Silvestrovské a novoroční
veselí dávají občas zabrat
i našim ubrusům a utěrkám. Různé skvrny ne a ne
zmizet. Čtenářka Dana
Veverková poslala jeden
zaručený tip
na likvidaci
skvrn od červeného vína.
Sůl anebo
bílé víno podle ní nestačí.
„Ubrus od
červeného
vína ihned
polijte citronovou šťávou
a teprve pak hustě posypte
solí, aby skvrna vybledla. Ubrus nemusíte hned
sundávat, stačí jej vyprat
později,“ napsala a získává
tak poukaz na 100 korun.

Tipy, triky
a rady

od vás
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.
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napsali jste

Dopis měsíce

Jen co tiše v sobotu vstanu z postele, vyplížím se do kuchyně, vytáhnu ze šuplíku zástěru
a rychle listuji v časopise na správnou stránku – skořicové tousty, pečený vánočkový sendvič
nebo palačinky…? Za chvíli vaříme s Albertem snídani. Našlehat vajíčka, rozpálit máslo,
nakrájet ovoce, uvařit vodu, zalít hrníčky s domácím zázvorovým nebo ovocným čajem.
Ruce jsou rychlejší než ospalá hlava. Za pár minut voní celý byt a já peláším s plným tácem
do ložnice. Jen co všechno z tácu zmizí, dostávám velkou mastnou pusu. „Zase jsi můj snídaňový král.“ Kdyby tak manžel tušil, kdo vlastně u nás vaří a komu ta koruna patří!
Katka Nezhodová

Když jsem listovala
vaším novým listopadovým číslem, sledoval můj
přítel televizi. Běžela reklama na známý nejmenovaný fastfood. Ihned
dostal chuť na hamburger. Povídám mu, že si je
můžeme udělat i doma.
Obrátil se na mě nechápavě (gril nemáme). Já
mu však ukázala váš
recept na krůtí burgery
se sýrem a avokádem.
Ihned vstal od televize, obul tenisky a šel
nakupovat s Albertem v ruce.
Po návratu domů se sám nadšeně vrhl do práce a připravil
ty nejlepší burgery, které jsem
kdy jedla.
Chci vám tímto moc poděkovat za to, že pro nás píšete
recepty, jež inspirují i muže,
kteří by jinak v kuchyni
neztráceli čas.
Pavla Janálová

receptů. A protože nás
tyto výborné a ekonomicky nenákladné recepty
nadchly, domluvili jsme
se se spolubydlícími, že si
navzájem uvaříme lososa
na různé způsoby. Hned
jsme věděli, kde budeme
čerpat a kde nakoupíme
suroviny. S pozdravem
Eliška Rufertová

Poté co jsem se dostala
na vysokou školu a přistěhovala se na kolej, změnila
jsem pohled na vaření jako
takové. Hned vedle koleje
totiž máme Albert, a tak mi
přítel přinesl váš časopis.
Najednou jsme nejedli
pouze rohlík se salámem, ale
zkoušeli jsme některé z vašich
jednoduchých a vynikajících

Vyhrajte
plný košík
od Alberta

Vždy když jdu nakupovat,
nezapomenu přibrat
vaše dalamánky, které jsou
úžasné. S chutí je často celá
rodina sníme samotné, abychom si vychutnali, jak moc
dobré jsou. Nikde jinde jsem
podobné nekoupila. Rovněž
váš magazín je báječný.
Přečtu si ho celý, hned jak se
mi dostane do ruky.
S pozdravem
Marcela Jančíková

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 Katka Nezhodová.

V příštím čísle, které vychází 6. 2. 2013, najdete:

rejstřík
Hlavní jídla
Bramborové noky
s hráškem V
Houbové rizoto
Koláč v rýžové krustě V
Kuře pečené na citronech
Kuře s mandlovokoriandrovou
rýží
Kuřecí tažín s máslovou rýží
Obalované rybí filety s kaší a
hráškem
Obrácený řepný koláč
s lučinou V
Paella s chorizem
Rýžové karbanátky
Rýžové enchiladas V
Špenátovocizrnové karí V
Těstovinová rýže
s pečenou dýní V
Vegetariánské burgery V
Vepřové na fazolkách
Zelné karbanátky V

13
28
28
42
37
52
34
12
28
27
28
36
16
35
11
10

Polévky,
předkrmy
Celerová polévka
Čočková polévka V
Ostrá květáková polévka V
Pečené rajčatové
jednohubky V
Vietnamská polévka

9
47
52
15
28

Chuťovky, saláty
Guacamole
s pošírovaným vejcem V
Chleby s tvarohovými
tzatziki V
Krůtí salát s kukuřicí
Krůtí quesadillas
Krůtí sendviče
Mrkvový salát V
Plněné papriky
Pomerančový salát
s ořechy V

33
32
57
56
57
52
28
44

Dezerty
a sladká jídla
Banánový chlebíček s ořechy
Brusinkové kostičky
Citronový koláč
Karamelizované hrušky
v omáčce z portského vína
Mandarinkové muffiny
M’hencha
Nepečený rýžový nákyp
Pavlova s pomeranči
Rýžový pudink s mangem
Rýžové suflé
V

16
25
43
70
43
52
28
43
28
28

– vegetariánské

masopustní hody – palačinkové obálky – menu pro zamilované – to nejlepší z avokáda
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křížovka, sudoku

Tajenku zašlete do 16. 1. 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 nákup v síti prodejen Albert v hodnotě 100 Kč.
Výherkyní z minulého čísla
je Božena Látová
z Ostravy.

Řešení z minula: pečte s láskou a rozsviŤte česko.
Puzzle
(Medium,
difficulty
rating
0.45)
Puzzle
(Medium,
difficulty
rating
0.48)
Puzzle
2121
(Medium,
difficulty
rating
0.45)
Puzzle
2222
(Medium,
difficulty
rating
0.48)

1 1 44 99

33

66
88

55
99

11

88
55 22 77

66 1 1 7 7
77

88
99 44

99

11

66

77

66

22

66

33

55

99 55

99
99 88

55 33

22 7 7 88
99 7 7 22

SUDOKU

44

55
55

99 88

22

66

99 88 66

77

55

44
33 77

33

99

99

Správně vyřešená obě sudoku
(stačí první řádek z každého)
zašlete do 16. 1. 2013 na adresu:
ALBERT v kuchyni,
Ortenovo náměstí 29a,
170 00 Praha 7, nebo je vyplňte do
formuláře na www.albert.cz/tajenka.

11

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

Puzzle
(Medium,
difficulty
rating
0.50)
Puzzle
2323
(Medium,
difficulty
rating
0.50)

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

Puzzle
(Medium,
difficulty
rating
0.58)
Puzzle
2424
(Medium,
difficulty
rating
0.58)

Řešení z minulého čísla.
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sladká tečka

Karamelizované

hrušky v omáčce z portského vína

Efektní, téměř dietní a moc dobré jsou
hrušky s nádechem portského vína.
Po sytých Vánocích přijdou vhod.

100 ml hustého bílého jogurtu
¼ lžičky mleté skořice + svitky
na ozdobu
4 lžíce tmavého cukru
30 g másla
4 hrušky, oloupané
70 ml portského vína
125 ml pomerančového džusu

Jogurt vyklopte do mísy a smíchejte ho
se skořicí a lžící cukru. Dejte stranou.
Velkou pánev rozehřejte na středním
plameni, přidejte máslo, zbylý cukr
a hrušky a opékejte je 2–3 minuty
z každé strany dozlatova. Poté
vlijte víno a pomerančový džus
a vařte dalších 5 minut. Hrušky podávejte přelité omáčkou a s kopečkem
jogurtu a svitkem skořice.

U nás v Albertu

Do receptu se skvěle hodí naše
biohrušky. Chuť dobře dotáhne
i pomerančový džus bez konzervantů
a barviv a bílý jogurt Klasik.
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Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut

