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Mrkvovo-zázvorová
polévka str. 39

HORKÉ, DOBRÉ, SYTÉ!

úvodník

Milé a milí,
musím vám říct, že nikdy za celý rok nevařím tolik, jako
právě v lednu. Říkám si sice, že bych po Vánocích měla
hubnout, ale většinou se děje pravý opak. Něco mě žene
ke sporáku, vymýšlím co dneska, co zítra a nemůžu se
zastavit. Nejspíš za to může ta krásná zima, kterou vidím
z okna, odkud se vracím celá zmrzlá a jsem ráda, že jsem
v teple. Doma. Vám, kteří to máte s lednovou chutí k jídlu
jako já, jsme v tomto prvním letošním magazínu dopřáli
výběr, který vás určitě uspokojí.
Jenže – já dobře vím, že jsou mezi vámi i strávníci
disciplinovaní, kteří si dali navíc novoroční předsevzetí:
zhubnu, udělám něco pro své zdraví. Tleskám vám,
závidím, jste prostě skvělí. A tak vám nabízíme „zdravá
zimní jídla“ a taky třeba deset způsobů, jak v kuchyni
použít bílý jogurt. Ochutnávala jsem a málem se nechala
přesvědčit, že… no, skončilo to u masa. Upekla jsem skvělé
kuře s česnekem a k němu pro čisté svědomí velký salát.
Každému novému roku sluší změna. Tedy i dalšímu
ročníku Alberta v kuchyni. Přibylo nám pár rubrik,
některé jsme změnili, přizvali k vaření maminky s dětmi…
bavilo nás to a já věřím, že vám změny přijdou k chuti.
Mám tušení, že rok 2014 bude krásný. Že se nám všem
povede. Tedy aspoň ve všech kuchyních.

FOTO: MAREK BARTOŠ, DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ

Nejkrásnější rok 2014 vám přeju

albert.cz
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Mlékárna Valašské Meziříčí
rozšířila sortiment svých výrobků
a uvedla na trh novinku v podobě
chutného a kvalitního jogurtu
s cereáliemi. Výrobky se řadí
k ovocným jogurtům
s tučností 2,5%.

www.mlekarna-valmez.cz
K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

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

Zimní večeře

Zbylé karbanátky druhý
den ohřejte a dejte je do
burgerů. Budete nadšení.

Rybí karbanátky s kaší
kcal

sacharidy

37 g

33 g

tuky

bílkoviny

26,9 %

13,6 %

47,6 %

54,8 %

539

8
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27 g

CENA
ZA PORCI

30 KČ

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

Celý den v práci nebo ve škole. Návrat zimou téměř
za šera... Všichni si zasloužíme dobrou večeři,
která potěší všechny naše smysly.

Nejlepší přílohou k pokrmu je
kaše, kuskus nebo vařené
či pečené brambory.

Vepřové balíčky
kcal

sacharidy

11 g

37 g

tuky

bílkoviny

27,5 %

4,2 %

53,1 %

92,2 %

550

46 g

CENA
ZA PORCI

30 KČ
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od pondělí do pátku

Ragú je tak vynikající,
že si ani nevšimnete, že
neobsahuje žádé maso.

Čočkové ragú
kcal

sacharidy

122 g

12 g

tuky

bílkoviny

35,9 %

45 %

17,3 %

75,2 %

719
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38 g

CENA
ZA PORCI

23 KČ

Krásná barva, super chuť
a rychlá příprava jsou
přednosti této polévky.

Rajčatovo-tymiánová polévka
kcal

sacharidy

13 g

3g

tuky

bílkoviny

4,3 %

4,9 %

4,6 %

9,4 %

86

5g

CENA
ZA PORCI

17 KČ

albert.cz
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od pondělí do pátku

Pizza je nejlepší ihned
po vytažení z trouby. Servírování
mějte dobře načasované.

Bramborová pizza s koprem
kcal

sacharidy

41 g

15 g

tuky

bílkoviny

17 %

15,1 %

21,7 %

31,8 %

340

12
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16 g

CENA
ZA PORCI

20 KČ

Rybí karbanátky s kaší
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 30 MINUT
CHLAZENÍ: 30 MINUT | SMAŽENÍ: 15 MINUT

450 g brambor AQ, varného typu B,
oloupaných, nakrájených
sůl, pepř
1 lžíce másla
320–400 g rybího masa –
lososa AQ, bělomasé ryby
3 jarní cibulky, nasekané nadrobno
100 ml mléka AQ
75 g mražené kukuřice, krátce povařené
hrst strouhaného čedaru
1 velké vejce AQ
strouhanka na zahuštění dle potřeby
olej na smažení
bramborová kaše k podávání
Brambory uvařte ve vroucí osolené vodě
doměkka. Sceďte je, vraťte do hrnce a na
středním plamenu chvíli ‚ohřívejte‘, aby
se pořádně vysušily. Pak je rozšťouchejte
s máslem a nechte zchladnout.
Rybí maso, nasekané cibulky a mléko
dejte do rendlíku a 5 minut povařte na
mírném ohni, aby byla ryba hotová. Pak
sceďte a rybu a cibulku najemno nasekejte. Smíchejte s bramborami. Přidejte
kukuřici, čedar, vejce a strouhanku
a podle chuti osolte a opepřete
a uhněťte do kompaktní hmoty. Tvořte
z ní karbanátky (asi 6–8) a dejte je na půl
hodiny odpočinout do ledničky. Poté je
smažte asi 5 minut z každé strany
na rozpáleném oleji. Podávejte s bramborovou kaší.

Vepřové balíčky
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT

600 g vepřových medailonků
6–8 plátků slaniny AQ
2 lžíce olivového oleje
350–400 g zelených fazolek
2 lžíce solených kaparů, omytých,
osušených (nemusí být)
125 ml kuřecího vývaru
2 lžíce citronové šťávy

1 lžička čerstvě nastrouhané
citronové kůry
350 g cherry rajčat AQ, přepůlených
sůl, pepř
Každý jeden vepřový medailonek obalte
plátkem slaniny. Rozpalte 1 lžíci olivového oleje a obalené medailonky na něm
3–4 minuty osmažte z každé strany. Dejte
stranou a udržujte teplé.
Zbytek oleje rozpalte ve velké pánvi,
přidejte fazolky a kapary a opékejte 2–3
minuty. Vlijte vývar, vmíchejte citronovou
šťávu i kůru a vařte další 3–4 minuty nebo
dokud omáčka nezhoustne. Poté přidejte
rajčata, vše osolte a opepřete, vraťte do
pánve i maso, prohřejte a podávejte.

Čočkové ragú
PRO 6 OSOB | PŘÍPRAVA: 1 HODINA 10 MINUT

3 lžíce olivového oleje
2 cibule AQ, nasekané najemno
3 mrkve, jemně nasekané
3 řapíky celeru, nasekané najemno
3 stroužky česneku, rozmačkané
500 g červené čočky
2 x 400g plechovka rajčat AQ
2 lžíce rajčatového pyré
po 2 lžících sušeného oregana a tymiánu
3 bobkové listy
1 l zeleninového vývaru AQ
500 g špaget AQ
sůl
strouhaný parmazán k servírování
Olej rozpalte ve velké hluboké pánvi, přisypte cibuli, mrkev a celer a opékejte
15–20 minut, aby vše změklo. Na poslední
3 minuty dejte do pánve i česnek. Poté
vmíchejte čočku, až se obalí tukem, přidejte
i rajčata z plechovky, pyré, oregano, tymián,
bobkové listy a vývar. Přiveďte k varu, snižte
plamen a nechte 40–50 minut probublávat.
Čočka by měla změknout a směs zhoustnout. Podle chuti osolte. Ragú podávejte se
špagetami uvařenými podle instrukcí na
obale, posypané parmazánem.

Rajčatovo-tymiánová
polévka
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | PEČENÍ: 30 MINUT

10 rajčat
4 stroužky česneku AQ, vyloupané
2 červené cibule
1 lžíce čerstvého tymiánu AQ
+ na ozdobu
olivový olej na zastříknutí
sůl, pepř AQ
1 lžíce rajčatového protlaku AQ
750 ml kuřecího vývaru
plátky chleba pomazané lučinou
k servírování
Rajčata přepůlte, zbavte semínek a vyskládejte je na plech, přidejte česnek,
na tenká kolečka pokrájené cibule a posypte tymiánem. Nakonec vše zastříkněte
olejem, osolte a opepřete. Dejte na půl
hodiny péct do trouby vyhřáté na 180 °C.
Protlak rozmíchejte ve vývaru, přiveďte
k varu, vmíchejte pečená rajčata
(i s cibulí a česnekem) a rozmixujte
tyčovým mixérem dohladka. Podávejte
posypané pepřem s plátky chleba pomazanými lučinou.

Bramborová pizza s koprem
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | PEČENÍ: 15-20 MINUT

75 g polotučného tvarohu AQ
90 g sýru s modrou plísní AQ
1 lžíce olivového oleje AQ
+ na zastříknutí
2 velké pitta chleby nebo 2 pizza těsta
3 velké brambory, oloupané, 10 minut
předvařené
pár snítek kopru AQ
plátky parmazánu (nemusí být)
Troubu předehřejte na 180 °C. Tvaroh našlehejte v misce, přidejte nadrobený sýr
s modrou plísní a olej a umíchejte. Pitta
chleby nebo těsta rozložte na pracovní
ploše, potřete tvarohovou směsí, poklaďte
tenkými plátky brambor, zastříkněte olejem a dejte na 15–20 minut péct. Podávejte ozdobené koprem a plátky parmazánu.

albert.cz
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u nás doma

Korejské dobroty
Justýna chodí do mezinárodní školy, kde se seznámila
i s Korejkou SoAe. Ta ji a její maminku Ivu naučila
skvělá korejská jídla. Vaří je často a rády.

Taštičky s masem a houbami se dají jíst teplé,
vlahé i zastudena. Vždy chutnají skvěle.
14

albert.cz

Vášeň pro vaření mají obě
dvě, Justýna i SoAe. Jen
kuchyň dostává malinko
zabrat, to pak ale nastupuje
Justýnina maminka Iva
a vše dává do pořádku.
Obě malé slečny mezitím
ochutnávají vše, co spolu
navařily a napekly. Smějí se
a užívají si další skvělý den.

albert.cz
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u nás doma

Tyto taštičky jsou velmi oblíbeným jídlem
nejen v Koreji, ale jejich varianty pod různými názvy najdete v podstatě v celé Asii.
Jejich historie spadá až do 14. století.
Mandu jsou jídlem slavnostním, připravují se především na oslavu korejského
Nového roku. Vaří se ve vodě,
na páře, nebo se smaží. Velmi oblíbená je
také polévka s těmito taštičkami.
NA 60 KUSŮ | PŘÍPRAVA: 1 HODINU

4 šálky hladké mouky
1 lžička soli
2 lžíce rostlinného oleje
olej na smažení
Na náplň
1 šálek mletého vepřového masa
2 šálky mletého hovězího masa
2 šálky jarní cibulky, nasekané
4–5 předem namočených hub šiitake
(nebo jakýchkoliv oblíbených hub)
½ cibule
200 g tofu
3 stroužky česneku, rozmačkané
1 lžička soli
½ lžičky mletého černého pepře
1 lžička hnědého cukru
1 lžíce sezamového oleje
1 lžíce sójové omáčky
Omáčka k namáčení
2 lžíce sójové omáčky
1 lžíce vinného octa
1 lžička hnědého cukru
jarní cibulka, jemně nasekaná
troška sezamových semínek
Na náplň v míse smíchejte mleté maso,
jarní cibulku, nadrobno nasekané houby,
najemno nakrájenou polovinu cibule,
najemno nadrcené (nebo nastrouhané)
tofu, česnek, sůl, pepř, cukr, sezamový
olej a sójovou omáčku. Vše dobře promíchejte rukama.
V jiné míse smíchejte mouku, 1/2 šálku
vody, sůl a olej a uhněťte hladké a pevné
těsto. Trvá to asi 10–15 minut. Nejlepší
je použít robot, hnětač, nebo domácí
pekárnu s programem na míchání těsta.
Těsto vyválejte na pomoučeném válu
na tloušťku asi dvou milimetrů a vy16
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krajujte kolečka o průměru cca 8–9 cm.
Doprostřed každého dejte 1 plnou lžičku
náplně, okraje potřete vodou a přehněte
do tvaru půlměsíce. Můžete použít formu
na pirožky, která ulehčí práci a zároveň
ozdobí kraje.Taštičky smažte na pánvi
dozlatova a podávejte s omáčkou k namáčení. Tu získáte smícháním všech na ni
potřebných ingrediencí.

Salát z lilku
(Gaji namul)
Gaji namul se na stůl podává jako jedno
z mnoha přílohových jídel. Lilky by měly
být smíchány s velkým množstvím česneku a sezamovým olejem. Právě to dává
tomuto jídlu úžasnou chuť.
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 1 HODINU

2 menší pevné oválné tmavofialové lilky
2 stroužky česneku, rozmačkané
½ lžíce drcených sušených chilli
papriček nebo dle chuti
1 jarní cibulka, najemno pokrájená
1 lžička sezamových semínek, opražených
2 ½ lžíce sójové omáčky
½ lžíce sezamového oleje (můžete
nahradit olivovým)
Lilky nakrájejte na špalíky dlouhé asi 5–6cm
a 15 minut je povařte v páře. Nechte je zcela
vychladnout. Pustí-li v míse vodu, slijte ji.
Pak do mísy přidejte rozmačkaný česnek,
chilli, nasekanou jarní cibulku, sezamová
semínka, sójovou omáčku a sezamový olej.
Promíchejte a podávejte. V Koreji je tento
lilkový salát servírován často s rýží.

Korejské hovězí BBQ (Bulgogi)
Bulgogi je tradiční korejský pokrm.
Marinované maso se griluje na speciálních proděravěných pánvích, nejlépe na
uhlí. Základem je kvalitní steakové maso,
nejlepší je použít tenderloin (kulatý plátek
steaku z hovězí svíčkové).
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 1 HODINU

Česneku můžete
dát klidně víc,
aby měl pokrm
ten správný říz.

500 g hovězího steakového masa
¼ šálku cibule, nastrouhané
4 stroužky česneku, rozmačkané
1 lžička zázvoru, nastrouhaného
1 jarní cibulka, nakrájená
2 lžíce sójové omáčky
2 lžičky hnědého cukru
špetka černého pepře
1 lžíce sezamového oleje (lze nahradit
	ořechovým nebo jakýmkoliv
rostlinným olejem)
½ šálku hrušky Nashi, najemno
nastrouhané (nemusí být)
Maso nakrájejte přes vlákno na tenké plátky
o síle 3 mm, a ty pokrájejte na kousky velké
asi 2x5cm. Všechny ostatní přísady vyjma
hrušky smíchejte v míse, přidejte nakrájené
maso a dobře promíchejte. Nechte marinovat v ledničce minimálně 30 minut, nejlépe
přes noc. Nakonec ke směsi vmíchejte
nastrouhanou hrušku a opečte na pánvi.

FOTO: MAREK KUČERA A PETR VOKUREK, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

Korejské taštičky
s masem a s houbami (Mandu)

Nejlepší přílohou k masu
je rýže, salát nebo vodou
spařené rýžové nudle.

albert.cz
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NOVINKY

Bezkofeinová varianta božského espressa
věhlasné italské značky
Illy. Jeho chuť vás uhrane na první ochutnání.

Úžasné chutě
Milovníci cappuccina
zbystřete, Nescafé nabízí
klasické nebo s příchutí
vanilky či čokolády.
18

albert.cz

Dvojí potěšení
Vynikající kávu Eilles
si můžete koupit jak
zrnkovou, tak mletou.
Obě jsou skvělým
dárkem pro milovníky
kávy.

NOVINKY

OLMÍCI

Jogurt s hračkou?
Ideální kombinace
pro děti, ale i jejich
rodiče. Ti mají totiž jistotu, že v zápalu boje
o hračku děti snědí
jogurt raz dva. Olmíci
jsou buď čokoládoví,
nebo vanilkoví.
Chuť pro zdraví
Kunínek, to je hlaďoučký krém, který se náramně
rozplývá na jazyku. Navíc: je přirozeným zdrojem
vitaminu D a vápníku. Příchuť čokolády a lískových
oříšků děti milují. Kunínka můžete zabalit rovněž
jako svačinku do školy.

Na vlnách
fantazie

Rychlá příprava

Hráškový a brokolicový krém mají tři
přednosti: vyváženou chuť, rychlou
přípravu a složení bez přidaného glutamátu a konzervačních látek.

Julian je tvarohový dezert vyrobený
z poctivého českého mléka. Můžete si
dát čokoládový, nebo s chutí jahody,
borůvky či meruňky.

SELSKÝ
JOGURT

Vyrobený je z čerstvého mléka a je zdrojem
bílkovin a vápníku.

Jednoporcové těstoviny

Penne quattro formaggi, tagliatelle
bolognese a tortellini carbonara jsou
úžasné jednoporcové těstoviny, které
stačí pouze ohřát.
albert.cz
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ZOBRAZENÉ PRODUKTY K DOSTÁNÍ VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH ALBERT.

Danone přichází
s lahodným krémem
s ovocným základem.
Dáte si raději jahodovou, nebo maracujovou Fantazii?

Cenoví šampioni se představují
již 3. 1. 2014!
01HM_inz218x132_tisk.indd 1
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vzkazy od Alberta

Děkujeme, že pomáháte!
Nadační font Albert v roce 2013 přispěl na tyto projekty
PRO ZDRAVÍ
Zdravá 5
Divadla Zdravé 5
Zlaťáci v kuchyni

Košík plný rozumu
Albert pro zdraví

 ektoři Zdravé 5 navštívili v roce 2013 přes pět tisíc tříd
L
základních a mateřských škol a proškolili téměř 130 tisíc dětí.
Tři divadelní představení o zdravém životní stylu vidělo
přes 12,5 tisíce dětí mateřských i základních škol.
Do celostátní foodstylingové soutěže se zapojilo
na 60 týmů z dětských domovů i nízkoprahových klubů
a 165 týmů základních.
Hru Košík plný rozumu si zahrálo na 22 400 žáků
základních škol.
Nadační fond Albert podpořil i menší projekty neziskových
organizací, které šířily osvětu v oblasti zdravého životního stylu.

PRO DĚTI
Nadační fond
Peníze byly rozděleny na vzdělávací a volnočasové projekty
Albert dětem
mezi více než 50 neziskových organizací a dětských domovů.
Kávomaty pomáhají	Z výtěžků prodeje kávy a čaje na vybraných prodejnách Albert
bylo podpořeno 19 organizací, které pomáhají dětem a rodinám
v daném regionu.
Albert triatlon tour
Na besedách a na triatlonových závodech se potkalo
s Tomášem Slavatou přes 3,5 tisíce dětí z dětských domovů
i úplných rodin.
Jarmarky s Albertem Dětských prodejních trhů se účastnilo 27 dětských domovů
a 21 prodejen Albert.
Múzování s Albertem Na čtyřech místech propojovalo Múzování odlišné sociální světy.

Nadační fond Albert přispěl
v roce 2013

14 556 530 KČ.

Zdravá 5 hledá
nejlepší Zlaťáky
D

ruhý ročník celorepublikové talentové soutěže
Zdravé 5 s názvem „Zlaťáci“ je
v plném proudu. Žáci tříd
2. stupně základních škol
i děti z dětských domovů
starší 11 let mohou sestavit
své hvězdné týmy a poměřit
síly s ostatními v talentovém
trojboji. Ten sestává ze tří
disciplín - přípravy zdravého
a výborně vypadajícího studeného pokrmu, složení textu

sloky rapované písničky
a absolvování vědomostní
deskové hry Košík plný rozumu. Posílejte své příspěvky
do 20. 4. 2014 a probojujte se
až do národního finále! Více
na www.zdrava5.cz/zlataci.

Vítězný tým českého národního kola z DD Solenice, červen 2013
albert.cz
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mami, uvař mi

Tuňákové dobroty
Tuňáka z konzervy jsme zvyklí dávat do
pomazánek a salátů. Věřte ale, že nejlepší
je v karbanátcích. Lahodných a šťavnatých.
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Kuličky zeleného hrášku rozzáří
každý talíř. Ke karbanátkům
s kaší se navíc skvěle hodí.
albert.cz
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mami, uvař mi
Tuňákové karbanátky

Tuňákové Burgery

Základní rozpis na karbanátky

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 50 MINUT

NA 20 KARBANÁTKŮ | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | SMAŽENÍ: 10 MINUT

1 kg brambor, oloupaných, pokrájených
2 konzervy tuňáka, scezeného,
okapaného
2 hrsti hladkolisté petrželky, nasekané
2 vejce
sůl, pepř
olej na smažení
Brambory dejte do hrnce, zalijte vodou,
osolte, přiveďte k varu a vařte 20 minut
doměkka. Sceďte, přendejte do mísy
a rozšťouchejte. Přidejte tuňáka, petrželku a vejce a důkladně promíchejte. Podle
chuti osolte a opepřete a prohněťte do
kompaktní hmoty. Z ní vytvořte 20 karbanátků, které budou držet dobře pohromadě. Osmažte je ve vyšší vrstvě oleje
– 2 minuty z každé strany. Tuk nechte
okapat na papírové utěrce.

4 karbanátky dle základního rozpisu
4 plátky čedaru
4 celozrnné kaiserky
kečup na pomazání
listy salátu, kolečka rajčete
a nakládaných okurek k servírování
Karbanátky připravte podle základního
rozpisu, čtyři z nich použijte do tohoto
receptu, zbytek nechte na přidání,
na později nebo zamrazte dle tipu.
Navrch každého karbanátku dejte plátek
čedaru a nechte pod grilem rozpustit.
Housky rozřízněte, spodní díly potřete
kečupem, navrch dejte salát, kolečka
rajčete i okurek a tuňákové karbanátky.
Přiklopte horními díly a ihned servírujte.

Tuňákové karbanátky
s kaší a hráškem
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 1 HODINU

8 karbanátků dle základního rozpisu
1,2 kg brambor
sůl
300–500 ml mléka
4 lžíce másla
½ sáčku mraženého hrášku
Karbanátky připravte podle základního
rozpisu, osm z nich použijte do tohoto receptu, zbytek nechte na přidání, na později
nebo zamrazte dle tipu. Brambory oloupejte,
nakrájejte na kousky a uvařte ve vroucí osolené vodě doměkka. Pak je sceďte, rozšťouchejte a spolu s mlékem a máslem našlehejte do hebké kaše. Hrášek 1–2 minuty povařte
ve vroucí osolené vodě. Podávejte společně
– karbanátky s kaší a hráškem.

Tuňákové karbanátky
s rajčatovo-avokádovou
salsou
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 50 MINUT

8 karbanátků dle základního rozpisu
250 g cherry rajčat, přepůlených
1 avokádo
2 jarní cibulky
olivový olej na zakápnutí
sůl
skrojky citronu k podávání
Karbanátky připravte podle základního
rozpisu, osm z nich použijte do tohoto
receptu, zbytek nechte na přidání, na
později nebo zamrazte dle tipu. Přepůlená rajčata smíchejte s kousky avokáda
a nasekanou cibulkou. Zakápněte olejem
a podle chuti osolte. Servírujte společně
s karbanátky a skrojky citronu.
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alespoň část z nich). Karbanátky nechte zcela zchladnout, pak
je proložené pečicím papírem dejte do krabičky s víkem
a zamrazte. V mrazáku vydrží až tři měsíce. Při rozmrazování
je nejprve nechte povolit v ledničce, pak je vyskládejte na
plech a při teplotě 160 °C pečte 5 minut z každé strany.

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

Tip: Po usmažení můžete karbanátky rovněž zamrazit (nebo

Díváte se na nejlepší burgery.
Dětem je můžete dát
k odpolední svačině i večeři.

albert.cz
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Tata Global Beverages Czech Republic a.s.
Znojemská 687, 675 31 Jemnice
tel./fax: +420 568 450 236, e-mail: obchod@jemca.cz
www.jemca.cz
Společnost Tata Global Beverages Czech Republic a.s.
je největším výrobcem balených čajů v ČR.

10x jinak

Bílý jogurt
Nenechte se zmást: na první pohled nenápadný
bílý jogurt umí hotové divy. Tu zjemní, tu zvláční, tu
nechá zkřehnout, jinde dodá kyselost i barvu sněhu.

1 Jogurtový cheesecake
slunečnicový olej na vymazání
250 g oříškových Bebe sušenek
200 g másla, rozpuštěného
1 granátové jablko, pouze semínka
Na náplň
2 lžičky želatiny
680 g smetanového sýru
375 ml hustého bílého jogurtu
150 g krupicového cukru
2 lžičky citronové šťávy
1 lžička vanilkového extraktu
½ lžičky soli

Na sirup
500 ml džusu s granátovým jablkem
100 g krupicového cukru
2 lžíce medu
Olejem lehce vymažte kulatou dortovou
formu o průměru asi 23 cm. Sušenky
rozdrobte do mísy a smíchejte je s rozpuštěným máslem. Pak směs natlačte na
dno a částečně i po bocích formy. Želatinu nasypte do misky, přelijte 1,5 lžíce
studené vody a nechte 5–10 minut stát.

Dohladka umíchejte smetanový sýr,
jogurt, cukr, citronovou šťávu, vanilkový
extrakt a sůl. Misku se želatinou posaďte
na rendlík s vroucí vodou a nechte ji
zcela rozpustit. Pak k želatině přimíchejte část krému a promíchejte, vše
vraťte do krému a přelijte na sušenkový základ. Uhlaďte a dejte na 6 hodin
chladit. Podávejte se sirupem a semínky
z granátového jablka. Na sirup v rendlíku smíchejte džus, cukr a med a na
malém plameni za občasného míchání
zahřívejte, aby se vše zredukovalo na
125 ml. Trvá to asi 35–40 minut.
albert.cz
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10x jinak
450 g zelí, nakrouhaného | 1–2 velké
mrkve, nastrouhané na hrubé straně
struhadla | 1 lžíce makových semínek |
2 lžíce rozinek; Na dresink 250 ml
bílého jogurtu | 60 ml jablečného octa |
1 lžíce medu
Všechny ingredience na dresink smíchejte
v misce. Nakrouhané zelí dejte do mísy
a důkladně ho asi 10 minut promačkávejte
rukou – krásně zkřehne. Pak přidejte mrkev, mák i rozinky a opatrně promíchejte
s dresinkem.

3 Jogurtové poháry
s teplými meruňkami

85 g kompotovaných meruněk | 4 lžíce
jablečného džusu smíchané se 4 lžícemi
vody | špetka skořice, špetka kardamomu,
špetička chilli | 6 lžic jogurtu | 1 lžíce
mandlí, nasucho opražených | 1 lžička
tekutého medu
Meruňky opatrně smíchejte s džusem
naředěným vodou a kořením a směs
5 minut zahřívejte, pak ji rozdělte do
dvou mističek. Navrch rozdělte jogurt,
posypte mandlemi a zastříkněte medem.

4 Krémový jogurtový špenát

350 g čerstvého mladého špenátu |
80 g mandlí, oloupaných, nasucho
opražených | 1 malá hrst mátových
lístků | 1 lžíce jemně nastrouhané
citronové kůry | 1 lžíce citronové šťávy |
sůl, pepř | 280 g hustého jogurtu + extra
k servírování | 2 lžíce olivového oleje |
pár snítek oregana k servírování
Špenát přelijte horkou vodou a nechte
1 minutu stát. Pak jej propláchněte pod
studenou vodou, aby si osvěžil barvu,
a důkladně osušte. Opražené mandle
najemno rozmixujte. Pak přidejte do
mixéru i špenát, mátu, kůru a šťávu a vše
rozmixujte. Podle chuti osolte a opepřete.
Poté vmíchejte jogurt a olej a dejte na
1 hodinu chladit. Servírujte s extra jogurtem, ozdobené oreganem.
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5 Mangovo-jogurtové smoothie

2 manga | 350 ml kokosové vody
(ze 3–4 čerstvých kokosů) | 250 ml bílého
jogurtu | 2–4 lžíce čerstvě strouhaného
kokosu, z čerstvého ořechu, na větší
hobliny
První tři ingredience rozmixujte dohladka, rozdělte do dvou skleniček a ozdobte
strouhaným kokosem. Ihned podávejte.

6 Pomerančovo-jogurtový
koláč

máslo na vymazání formy | 128 g hladké
mouky | 100 g krupicového cukru
+ 3 lžíce extra | ½ lžičky prášku do
pečiva | ⅛ lžičky jedlé sody | špetka soli
| 125 ml jogurtu + na ozdobu |
60 ml slunečnicového oleje |
1 lžička pomerančové kůry + 1 lžíce |
pomerančové šťávy | 1 velké vejce |
½ lžičky vanilkového extraktu |
2 pomeranče | moučkový cukr na
poprášení
Troubu předehřejte na 180 °C. Máslem
vymažte kulatou formu o průměru asi
20 cm. V míse smíchejte mouku, krupicový cukr + 2 lžíce cukru extra, prášek do
pečiva, sodu a sůl. Poté vmíchejte jogurt,
olej, kůru i šťávu z pomeranče, vejce a vanilkový extrakt. Vlijte do formy a pečte
asi 25 minut. Nechte zchladnout. Podávejte s kopečkem jogurtu, s oloupanými
dílky pomeranče smíchanými se zbylým
cukrem a nudličkami z pomerančové
kůry, zasypané moučkovým cukrem.

8 Jogurtová omáčka
s bylinkami a jablkem
180 ml bílého jogurtu | 1 jablko Granny
Smith, oloupané a nastrouhané | 1 lžíce
čerstvě vymačkané citronové šťávy |
1 lžíce čerstvých koriandrových lístků |
1 lžíce čerstvé máty | sůl, pepř
Jogurt našlehejte a pak jej smíchejte
s jablkem, citronovou šťávou, koriandrem
a mátou. Podle chuti osolte a opepřete.

9 Rajčatová polévka
s jogurtem

2 lžíce olivového oleje | 2 cibule,
nasekané | 1 mrkev, nastrouhaná
nahrubo | 3 červené papriky, nahrubo
nakrájené | 3 stroužky česneku, na
plátky | 1 červená chilli paprička |
400 g plechovka rajčat | 850 ml–1 litr
zeleninového vývaru | 4 lžíce bílého
jogurtu | ½ okurky, nastrouhané na
hrubé straně struhadla, šťáva vymačkaná
| pár mátových lístků na ozdobu | sůl
Olej rozpalte ve velké pánvi. Vsypte cibuli, mrkev a papriky a na mírném plameni
opékejte asi 15 minut. Přidejte česnek
a chilli a opékejte dalších pár minut. Poté
přidejte i rajčata z plechovky a vývar,
přiveďte k varu a nechte 10–15 minut
probublávat, dokud zelenina nezměkne.
Mezitím smíchejte jogurt s okurkou
a mátou a dle chuti osolte. Polévku rozmixujte, dosolte. Podávejte s ochuceným
jogurtem, zastříknuté olejem.

7 Ryby v jogurtu a sezamu

10 Grilované lilky
s bazalkovým jogurtem

Troubu předehřejte na 220 °C. Strouhanku přesypte do mísy a smíchejte ji s polovinou semínek. Rybí filety z obou stran
osolte a opepřete, potřete jogurtem
a obalte ve strouhance. Posypte zbylými
semínky, zastříkněte olejem a pečte
15–20 minut.

Plátky lilku z obou stran osolte a opepřete a nechte 10 minut vypotit. Pak je
potřete olejem a z obou stran opečte na
grilovací pánvi. Nechte lehce zchladnout
a přelijte jogurtem smíchaným s citronovou šťávou, utřeným česnekem
a nasekanou bazalkou.

100 g strouhanky | 1 lžíce sezamových
semínek | 4 filety bělomasé ryby, každý
asi 140g | sůl, pepř | 2–4 lžíce bílého
jogurtu | 1 lžíce olivového oleje

4 menší lilky, nakrájené na 1cm plátky |
sůl, pepř | 2 lžíce olivového oleje | 150 g
bílého jogurtu | šťáva z ½ citronu |
2 stroužky česneku | svazek bazalky

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ
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10x jinak

V

Minimum 3 %
Správný bílý jogurt
obsahuje pouze mléko
a jogurtové kultury,
neměl by obsahovat
žádné konzervanty, nebo

přidané látky (škrob
nebo želatina). Dle
legislativy musí mít
nejméně 3 % tuku.
Jogurty se v zásadě
vyrábí dvěma způsoby. Buď zrají přímo
v kelímku, nebo zrají ve
velkých nádržích a pak
se stáčí do kelímku.

Jogurty

jsou významným zdrojem
vápníku a bílkovin

Jogurty by měly být součástí našeho
jídelníčku, většinou totiž obsahují živé bakterie
mléčného kvašení, pozitivně působí na střevní
mikroflóru,jsou významným zdrojem vápníku
a bílkovin. Obsahují rovněž vitamíny v různém
zastoupení a stopové prvky draslík a hořčík.
2

1

4
3

5

6

Proti cholesterolu
Do některých jogurtů
se přidávají ještě navíc
tzv. probiotické bakterie (pro-bio = podporující živé). Ty jsou pro
náš organismus žádoucí, protože se usídlí na
stěnách tlustého střeva,
kde zajišťují správný
průběh trávení a brání
přemnožení patogenních bakterií. Podle některých studií regulují
hladinu cholesterolu
a mají příznivý vliv na
imunitní systém.
Alternativy
Lidé, kteří mají problémy s konzumací mléka,
mohou využít jogurty
se sníženým obsahem
laktózy. A pro ty, kdo
trpí alergií na bílkovinu kravského mléka,
existují jogurty z kozího a ovčího mléka,
případně ze sójového
mléka.

7

1. jogurt Activia bílá; 2. jogurt Florian Active bílý s musli; 3. originál bílý jogurt z Řecka; 4. selský bílý jogurt; 5. bio jogurt bílý;
6. kozí bílý jogurt; 7. jihočeský bílý jogurt; 9. bílý jogurt zrající ve skleničce
30
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ZOBRAZENÉ PRODUKTY JSOU K DOSTÁNÍ VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH ALBERT.

ěděli jste, že první
ovocný jogurt
na světě se začal vyrábět
v Československu
v pražské Radlické mlékárně v roce 1933?
Na povrch jogurtu
tenkrát dávali jahodovou
marmeládu jako ochranu před tvorbou plísní
na jogurtu…Nicméně
historie vzniku jogurtu
sahá do doby několika
tisíc let před naším
letopočtem a název jogurt pochází z tureckého
slova yogurt (zkvašené
mléko), odvozeného od
slova yogun, neboli hustý. Za kolébku jogurtu je
podle některých teorií
považováno Bulharsko,
podle jiných se znalost
výroby jogurtu rozšířila
ze zemí Středního východu, území dnešního
Íránu nebo Kurdistánu.
První jogurt vznikl
náhodným zkysáním
mléka při kontaktu
s bakteriemi, které se
nacházely uvnitř vaku
z kozí kůže, v němž bylo
přepravováno mléko.

LE
COŽ TAKH ÁT...
PEN
DÁT SI Š TANOU
E
... SE SM KEM!
A CESNE

VYZKOUŠEJTE NAŠE
PŘÍLOHOVÉ ZELENINY!
2816_inzerce_183x11,5_Ahold_tisk.indd 1

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

11/26/13 10:54 AM

maso měsíce

Chlazená kuřata v prodejnách
Albert jsou z prověřených
českých chovů.

Chlazené kuře
Maso z čerstvých kuřat je moc dobré, šťavnaté a milují ho všichni včetně dětí.
Zkuste naše tři naprosto neodolatelné recepty.

M

aso nakupujeme pouze od prověřených českých dodavatelů, kteří
splňují nejvyšší nároky na zpracování a hygienu masa. Kvalita je pro
nás totiž stejně důležitá jako pro vás.
Vy, naši zákazníci, jste pro nás dokonce
tak důležití, že jsme šli ještě dál: pokud
přesto shledáte důvod k vrácení vámi
zakoupeného čerstvého masa v prodejnách Albert, garantujeme vám 100%
uznání vaší reklamace a vrácení peněz.
Zboží reklamujte vždy na pobočce
Albert, kde jste ho zakoupili, a to na informacích v prodejně.
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Pro 100% uznání
vaší reklamace je potřeba:

»	přinést kompletní zboží včetně
originálního obalu a etikety
»	přinést originální účtenku
k reklamovanému zboží
»	zboží nesmí být prošlé

Velmi kvalitní chlazené kuře zpracované
za přísných hygenických podmínek.

Recept na citronovo–tymiánové kuře
najdete na následující straně.

albert.cz
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Citronovo–tymiánové kuře
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | PEČENÍ: 75 MINUT

50 g másla, změklého + extra k potírání
2 lžíce tymiánových lístků, nasekaných
sůl, pepř
1 kuře o váze 1,4 kg, omyté, osušené
2 větvičky čerstvého bobkového listu
1 citron, přepůlený
6 větviček tymiánu
375 ml suchého bílého vína
100–200 g polníčku k servírování
Troubu předehřejte na 180 °C. Změklé máslo smíchejte s tymiánem, solí
a pepřem. Kuře si položte na pracovní
plochu a ukazováčkem opatrně odtrhněte
kůži od prsou. Do kapsy vtlačte bylinkové máslo. Do břišní dutiny kuřete dejte
jednu větvičku bobkového listu, polovinu
citronu a polovinu větviček tymiánu.
Nohy svažte provázkem, kuře dejte do
pekáčku, osolte, opepřete, potřete extra
máslem, okolo dejte zbylé bylinky
a druhou půlku citronu, podlijte vínem
a dejte péct na hodinu a čtvrt. Servírujte
s polníčkem.

Kuře s pečeným česnekem
a rukolovým olejem

Kuře po portugalsku
s křupavými brambory

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | PEČENÍ: 1,5 HODINY

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | PEČENÍ: 1 HODINU

3 palice česneku, stroužky oddělené
2 lžíce olivového oleje
sůl, pepř
1 kuře o váze 1,4 kg, podél páteře
přeřízlé a zmáčknuté do ‚motýlka‘
Na rukolový olej
1 velká hrst rukoly, listy jemně nasekané
2 lžíce čerstvě vymačkané citronové šťávy
60 ml olivového oleje

1 kuře o váze 1,4 kg, podél
	páteře přeřízlé, otočené a dlaní ruky
zmáčknuté do ‚motýlka‘
600 g brambor, vcelku
4 větvičky rozmarýnu
2 lžíce olivového oleje
Na piri piri marinádu
3 stroužky česneku, nahrubo nasekané
½ lžičky sušených chilli papriček
1 lžíce pálivé papriky
60 ml citronové šťávy
1 lžíce červeného vinného octa
60 ml olivového oleje
sůl, pepř
Na dip
2 zelené chilli papričky, nasekané
velká hrst koriandru, nasekaného
½ lžíce olivového oleje
1 lžíce citronové šťávy
150 g majonézy
60 g zakysané smetany

Troubu předehřejte na 180 °C. Česnekové
stroužky vyskládejte na plech, zastříkněte olejem a posypte solí a pepřem.
Kuře zmáčknuté do ‚motýlka‘ posaďte na
stroužky, potřete zbylým olejem a rovněž
osolte a opepřete. Pečte 1 hodinu. Pak
česneky přesuňte k okraji plechu a pečte
dalších 30 minut, aby bylo kuře upečené
dozlatova.
Zatímco se kuře peče, udělejte rukolový
olej: všechny na něj potřebné ingredience smíchejte. Po upečení potřete olejem
kuře. Servírujte s pečeným česnekem.

Troubu předehřejte na 220 °C a udělejte
piri piri marinádu: v robotu dohladka umixujte nasekaný česnek, chilli
papričku, pálivou papriku, citronovou
šťávu, ocet, olej, sůl a pepř. Asi čtvrtinu
marinády dejte stranou, zbytkem potřete
kuře. Pak jej kůží dolů položte na lehce
vymazaný plech a protáhněte jím dvě
jehlice. Dejte stranou. Malé brambory
promíchejte s rozmarýnem a olejem, pak
je přidejte na pekáč ke kuřeti a pečte
30 minut. Pak kuře obraťte, pečte dalších
30 minut a každých 10 minut potírejte
zbylou marinádou.
Servírujte s dipem. Rozmixujte chilli
papričky, koriandr, olej, citronovou šťávu,
sůl a pepř. Majonézu smíchejte se smetanou a pak smíchejte s chilli základem.

Čerstvě udělaný rukolový olej
dodá pečenému kuřeti
tu správnou chuť.
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FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: VLADISLAV STUPARIČ,
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maso měsíce
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Zahřejte se
zdravými jídly

Za okny poletuje sníh, mrzne, až praští, a jediné, co
funguje na zahřátí, je něco hutného a moc dobrého.
Nemusí to být bůček, povzbudit umí i zdravé jídlo:
pečená petržel s medovým přelivem, zeleninový nákyp,
hustá polévka, nebo vařená a pečená masa.
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Recept na pomalu vařené hovězí
s polentovými knedlíčky najdete
na následující straně.
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Pomalu vařené hovězí
s polentovými knedlíčky
PRO 8 OSOB | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | VAŘENÍ: 3–3,5 HODINY |
PEČENÍ: 15–20 MINUT

2 lžíce olivového oleje
1,5 kg hovězího zadního masa,
nakrájeného na 2cm kousky
sůl, pepř
1 cibule, nasekaná
2 stroužky česneku, rozetřené nožem
2 lžičky pálivé papriky
1 lžička chilli
45 g tmavého třtinového cukru
1 lžíce rajčatového pyré

2 x 400g plechovka rajčat, pokrájených
500 ml hovězího vývaru
Na polentové knedlíčky
225 g hladké mouky
1 lžíce prášku do pečiva
170 g instantní polenty
375 ml podmáslí
sůl, pepř
120 g čedaru, strouhaného
2 hrsti koriandru, nasekaného
1 dlouhá červená chilli paprička,
nasekaná
Rozpalte 1 lžíci olivového oleje ve velkém
hrnci, nejlépe s těžkým dnem. Maso dů-

Bagety jsou skvělé k polévce,
s máslem a šunkou ovšem
fungují zrovna tak.

kladně osolte a opepřete a pak postupně
osmahněte na oleji. Vyjměte z pánve
a dejte stranou. Pak do hrnce dejte zbytek
oleje, vsypte cibuli, česnek a opékejte
5 minut. Přidejte papriku, chilli a opékejte 1 minutu. Do pánve vraťte maso,
vsypte cukr, přidejte pyré, rajčata, vlijte
vývar a přiveďte k varu. Snižte plamen
a přiklopené nechte pomalu vařit – táhnout 3–3,5 hodiny.
Troubu předehřejte na 200 °C. Mouku,
prášek do pečiva, polentu, podmáslí, sůl,
pepř, sýr, koriandr a chilli smíchejte
v míse. Ze směsi lžící odebírejte a vzniklé
knedlíčky pokládejte na maso v hrnci.
Pečte odklopené 15–20 minut, aby knedlíčky zezlátly.

Bagety s vlašskými ořechy
PRO 4–6 OSOB | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | PEČENÍ: 40 MINUT |
KYNUTÍ: 2 HODINY

2 lžičky třtinového cukru
7 g instantního droždí
60 ml olivového oleje
300 g hladké mouky, prosáté
150 celozrnné chlebové mouky, prosáté
2 lžíce dýňových semínek
1 ½ lžičky slunečnicových semínek
185 g vlašských ořechů, opražených
sůl
20 g másla, rozpuštěného
Troubu předehřejte na 200 °C. Smíchejte
cukr, droždí a 125 ml vlažné vody
ve velké míse. Zakryjte a na teplém místě
nechte 10–12 minut stát.
Vmíchejte olej a dalších 165 ml vlažné
vody. Přidejte obě mouky, dýňová semínka, 1 lžičku slunečnicových semínek,
ořechy a 1 lžičku soli a promíchejte
vařečkou. Pak hněťte na lehce pomoučené ploše asi 5 minut do hladkého,
elastického těsta. Přendejte do čisté mísy,
přetáhněte potravinářskou fólií a nechte
na teplém místě 2 hodiny kynout, aby
těsto zdvojnásobilo svůj objem.
Pak lehce prohněťte, přepůlte a z každé
půlky vyválejte bagetu. Obě dejte na
plech, po celé ploše do nich udělejte zářezy, potřete máslem a posypte zbylými
semínky. Pečte asi 40 minut dozlatova.
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Mrkvovo-zázvorová polévka
PRO 4–6 OSOB | PŘÍPRAVA: 50 MINUT | PEČENÍ: 30 MINUT

6 velkých mrkví, nahrubo nasekaných
½ lžičky kmínu
60 ml olivového oleje
1 cibule, nasekaná
3 stroužky česneku, rozmačkané
2 řapíky celeru, na kousky
3cm kousek zázvoru, nastrouhaný
3 větvičky tymiánu + extra k servírování
1,5 litru zeleninového vývaru
200 g čočky, přes noc namočené
chleba s vlašskými ořechy k podávání
Troubu předehřejte na 180 °C
a plech vyložte pečicím papírem. Mrkev vyskládejte na plech, posypte
kmínem, zastříkněte 2 lžícemi oleje,
osolte, opepřete
a dejte na 30
minut péct.
Zbytek oleje
rozpalte ve
velkém hrnci
na středním
plameni. Přidejte cibuli a
česnek a opékejte 3–4 minuty.
Poté přidejte celer
a opékejte další 3 minuty. Poté do hrnce dejte
i zázvor, tymián, opečené
mrkve, vše zalijte vývarem a vařte
25–30 minut. Pak vše rozmixujte tyčovým mixérem. Dejte stranou.
Zatímco se polévka vaří, propláchněte přes
noc namočenou čočku, zalijte ji 625 ml
čisté vody, přiveďte k varu a vařte 30 minut
doměkka.
Pak čočku vmíchejte do polévky.
Podávejte ozdobené tymiánem
a s ořechovou bagetou.

albert.cz
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Výrazný hermelín celý pokrm velmi
zhutní. Použít ovšem můžete
i strouhaný tvrdý sýr.
40
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Zeleninový nákyp
PRO 6–8 OSOB | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | PEČENÍ: 45 MINUT

Čerstvé kapustičky mají říz
a cizrna se postará o oříškovou
chuť celého salátu.

450 g celeru, oloupaného, nakrájeného
na tenké plátky
400 g petržele, oloupané, nakrájené
na tenké plátky
600 g brambor, oloupaných,
nakrájených na tenké plátky
400 g mrkve, oloupané, nakrájené
na tenké plátky
5 stroužků česneku, na plátky
2 lžíce olivového oleje
sůl, pepř
200 g slaniny, vcelku, na špalíky
350 g hermelínu, na tenké plátky
Troubu předehřejte na 200 °C. Plátky
celeru, petržele, brambor a mrkve dejte
do mísy. Přidejte česnek, olej, sůl a pepř
a dobře promíchejte, aby se všechny kusy
obalily olejem. Pak zeleninu vyskládejte
spolu se špekem a sýrem do zapékací
mísy o rozměrech zhruba 28×34 cm.
Poslední vrstvou by měl být sýr. Přiklopené alobalem pečte 25 minut. Pak alobal
odklopte a pečte 15–20 minut dozlatova.

Salát z kapustiček
PRO 6–8 OSOB | PŘÍPRAVA: 20 MINUT

300 g malých kapustiček,
nastrouhaných na proužky
350 g vařené cizrny
2 velké hrsti rukoly
75 g sušených brusinek
150 g lískových ořechů, bez slupky,
nasucho opražených
80 g pecorina, na plátky
80 ml olivového oleje
60 ml čerstvě vymačkané citronové šťávy
1 lžička tymiánových lístků
2 lžíce pažitky, nasekané
Proužky kapustiček, okapanou cizrnu,
rukolu, brusinky, ořechy a sýr promíchejte v míse. Olej našlehejte s citronovou
šťávou a oběma bylinkami a dresinkem
přelijte salát. Ihned podávejte.
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Každý nejprve
ze zvědavosti kousek
petržele ‚u zobne‘ a pak
se bude vracet najisto.

42
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Jak už to tak s gulášem bývá:
nejlepší je den dva uleželý.
Dejte mu proto jeho čas.

albert.cz
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V medu pečená petržel
s česnekovým aïoli
PRO 6–8 OSOB | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | PEČENÍ: 35–40 MINUT

80 g másla
175 g medu
1 kg petržele, oloupané, přepůlené
1 palice česneku, přepůlená
sůl, pepř
300 g majonézy
2 lžičky citronové šťávy
Troubu předehřejte na 200 °C. Máslo
a med dejte do malého rendlíku
a na mírném plameni zahřívejte, aby se
máslo rozpustilo. Oloupané a přepůlené
petržele dejte na plech, přidejte česnek,
zalijte medovým máslem, dobře promíchejte a osolte a opepřete. Pečte 35–40
minut. Po upečení vymáčkněte 4 česneky
a promíchejte je s majonézou a citronovou šťávou, aby vzniklo aïoli. Podávejte
společně s pečenou petrželí.

PRO 4–6 OSOB | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | VAŘENÍ: 1,5 HODINY

80 ml olivového oleje
2 stroužky česneku, rozetřené
3 filety ančoviček naložené v oleji,
okapané
1 lžíce rajčatového protlaku
400g plechovka krájených rajčat
¼ lžičky krupicového cukru
1 bobkový list
1 kg telecí kýty, nakrájené
na 3cm kostičky
2 lžíce brandy
375 ml zeleninového vývaru
125 ml smetany ke šlehání
½ citronu, šťáva vymačkaná
bramborová kaše k podávání
hladkolistá petrželka
Rozpalte 1 lžíci olivového oleje v hrnci
na středním plameni. Přidejte česnek,
ančovičky a opékejte 1 minutu. Poté vmíchejte protlak, rajčata, cukr a bobkový list
a přiveďte k varu. Za občasného míchání
vařte 15 minut, nebo dokud se směs
částečně nezredukuje.
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Jablečný pudink s vánočkou
PRO 6–8 OSOB | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | ODPOČINUTÍ: 1 HODINU |
PEČENÍ: 1 HODINU A 15 MINUT

170 g másla, změklého
8 jablek, oloupaných, zbavených
jádřince, pokrájených na 2cm kousky
60 ml calvadosu
10 vajec
110 g krupicového cukru
1 lžička vanilkového extraktu
400 ml smetany ke šlehání + extra
k servírování
200 ml mléka
450 g vánočky, na tenké plátky
moučkový cukr k pocukrování

V hlubší pánvi rozpusťte 100 g másla na
středním plameni. Přidejte kousky jablek
a 15 minut je opékejte, aby změkly. Vlijte
calvados a opékejte další minutu. Sejměte z ohně a nechte 15 minut odpočívat.
Mezitím vymažte 24cm dortovou formu
a vyložte ji pečicím papírem. Ve velké
míse našlehejte vejce, cukr, vanilkový extrakt, smetanu a mléko. Zbylým máslem
pomažte plátky vánočky a na střídačku
s jablky je vyskládejte do formy. Zalijte
vaječnou směsí a nechte 1 hodinu stát,
aby vánočka nasála tekutinu.
Pečte v troubě vyhřáté na 150 °C asi
1 hodinu a čtvrt. Nechte zchladnout, pak
podávejte posypané cukrem s kopečkem
dotuha ušlehané smetany.

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

Telecí guláš s kaší

Mezitím rozpalte další lžíci oleje v jiné
pánvi a postupně na něm zprudka opečte
maso. Je-li potřeba, přilijte další lžíci
oleje. Pak přilijte brandy a nechte odpařit.
Maso přidejte do hrnce
k rajčatům, přilijte vývar a přiklopené
a za občasného míchání vařte 1 hodinu
až 1 hodinu a čtvrt. Vlijte smetanu
a prohřejte. Nakonec přimíchejte šťávu
z citronu, Servírujte s bramborovou kaší,
posypané petrželkou.

Místo vánočky můžete použít plátky
loupáků nebo toustový chléb.
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4. Česnek
uchovávejte v suchu
a temnotě.

3. Slunečnicová
semínka se hodí
i do salátů.

6. Jádra vlašských
ořechů zkuste
nejprve opražit.

5. Cizrna dodá
pokrmům oříškovou
chuť.

2. Díky mrkvi získají
polévky krásnou
barvu.

7. Pečené, vařené,
či v kaši, brambory
hrají všude prim.

Do vaší spíže
8. Cibule je základem
mnoha masových
i zeleninových jídel.

9. Lísková jádra dejte
do dortů, moučníků
a salátů.

1. Dýňová semínka
zkuste přimíchat do
müslli.

1
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vína
Codorníu

Undurraga Aliwen Reserva

Španělsko
Exkluzivně nabízíme
i sekty cava od největšího a nejznámějšího
španělského výrobce
sektů, který je proslulý
i architektonicky mimořádnými sklepy.

Chile
Špičkové chilské vinařství je
nejprodávanější značkou, kterou máme
ve svém zahraničním portfoliu. Kromě
základní řady Undurraga Varietal nabízíme
i špičkovou řadu Aliwen Reserva.

Ironstone Wineyards

USA - Kalifornie
Vína z proslulého kalifornského
rodinného vinařství patřícího rodině
Kautz prodává Albert exkluzivně
v České republice. Patří k naprosté
špičce v naší nabídce vín.

vinotéka

Naše nabídka vín je pestrá
a obsahuje skutečné skvosty
i pro opravdové znalce.

Baron de Hone/
Caves Beblenheim

Francie - Alsasko
Řada alsaských bílých vín exkluzivně prodávaná v Albertu vyniká skvělým poměrem mezi kvalitou
a cenou. Zejména Riesling je naprosto
výjimečný a určitě si zaslouží pozornost.

Norton Barrell Selection

Argentina
Jedno z největších a nejvýznamnějších
argentinských vinařství je v našich regálech reprezentováno (kromě základní řady Norton Varietal) i špičkovými
víny řady Reserva, zrajících v sudech.

Flaxbourne

Nový Zéland
Novozélandská vína prestižního výrobce jsou plněna v místě výroby a nikoliv
lahvována v Evropě. Špičkovou kvalitu za
bezkonkurenční cenu nabízíme exkluzivně v prodejnách Albert.
albert.cz
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když Dita P.

Když Dita P.

snídá s láskou

Snídaně je pro mě nejen první, ale také nejmilovanější jídlo
celého dne. Udělám si na ni čas, sednu si k hezky prostřenému
stolu a přesvědčím se, že si to zasloužím. Tu lásku, kterou
jsem do snídaně vložila – nejen pro sebe.

50

albert.cz

albert.cz

51

když Dita P.

PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 35 MINUT

2 jablka, oloupaná, zbavená jádřinců
a nakrájená na tenká kolečka
2 lžíce másla
2 lžíce tmavého cukru
½ lžičky skořice
60 ml vody
2 vejce
60 ml mléka
½ lžičky vanilkového extraktu
4 dlouhé šikmé plátky bagety
máslo
zakysaná smetana nebo šlehačka 		
k podávání
Do kastrolu nebo do hlubší pánve vložím
jablka, máslo, tmavý cukr, skořici a vodu,
přivedu k varu a na malém plameni
nechám táhnout asi 10 minut, až vše zkaramelizuje a zhoustne. Sundám prozatím
z plotny.
V hlubokém talíři si rozšlehám vejce,
mléko a vanilku. Plátky bagety do směsi
postupně ponořím, aby se z obou stran
nasákly.

Mezitím si v pánvi nechám rozpustit
máslo a všechny plátky z obou stran
dozlatova osmažím. Trvá to 3–4 minuty
na každé straně.
Opečené plátky bagety rozdělím na dva
talíře, poliju je karamelem s jablky
a dám si k nim zakysanou smetanu nebo
šlehačku.

Chleba s tuňákovou
pomazánkou a vejcem
PRO 2–4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 25 MINUT

340 g tuňáka v olivovém oleji,
okapaného
50 g majonézy
šťáva z ½ citronu
50 g krémového sýra
1 malá cibule nakrájená nadrobno
sůl a čerstvě namletý pepř
Na bylinkovou zálivku
½ lžíce nasekané bazalky
½ lžíce nasekaného koriandru
½ lžíce nasekané petrželky
2 lžíce olivového oleje

Sladký,
voňavý, neodolatelný
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1 lžička balzamikového octa
sůl a čerstvě namletý pepř
2 vejce
rukola na ozdobu
4 plátky tmavého chleba
V míse dobře promíchám tuňáka, majonézu, citronovou šťávu, krémový sýr a cibulku,
až vznikne hladká pomazánka. Osolím
a opepřím.
Pak si udělám bylinkovou zálivku: bazalku,
koriandr a petrželku promíchám s olejem,
balzamikovým octem, případně osolím
a opepřím.
Ponořím do vroucí vody vajíčka a vařím je
šest minut, pak je nechám chvíli zchladit
pod tekoucí studenou vodou a oloupu.
Plátky chleba opeču v toustovači, namažu
je tuňákovou pomazánkou, každý plátek ozdobím rukolou, půlkou vejce a lehce poliju
bylinkovou zálivkou.

Horká čokoláda s chilli
PRO 4–6 OSOB | PŘÍPRAVA: 25 MINUT

250 ml vařící vody
1 chilli paprička, rozpůlená a zbavená
semínek
625 ml plnotučného mléka
1 vanilkový lusk, rozpůlený
1 lusk skořice
230 g hořké čokolády
2 lžíce tmavého cukru
smetana na šlehání
Do kastrolu naliju 250 ml vody a přivedu ji
k varu. Stáhnu trochu plamen, přidám chilli
papričku a vařím tak dlouho, až se objem
tekutiny zredukuje na polovinu. Vodu s papričkami přecedím a nechám stát.
Naliju do dalšího kastrolu mléko, přidám vanilkový a skořicový lusk a na středním plameni
přivedu těsně k bodu varu. Stáhnu plamen, přidám čokoládu a cukr a za občasného míchání
nechám vařit, až se čokoláda a cukr rozpustí.
Z mléka pak vyndám vanilku i skořici a přiliju
chilli vodu. Nalévám ji postupně a ochutnávám, aby nebyla čokoláda ostrá moc. Pokud je
čokoláda moc hustá, přiliju trochu mléka.
Nakonec čokoládu naliju do malých šálků
a ozdobím ji čerstvě našlehanou smetanou.

FOTO: JIŘÍ TUREK, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ,
NÁDOBÍ ZAPŮJČILA FIRMA: SUPERSTORE OC DBK PRAHA

Francouzský toust s jablky

Je nedělní ráno, takové sladko
hořko dráždivé…
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čínský
Oslavte

nový rok

Poslední lednový den začíná letošní nový čínský rok, rok
Koně. Symbolicky, s dobrým čínským jídlem, jej můžete
oslavit i vy! Bude to velká dobrota.

Limetkové nudle se
skvěle hodí i k masu.

Menu
Závitky z rýžového papíru
Vepřový krk mnoha vůní
Limetkovo-mátové nudle
Banány v karamelu a sezamu
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Maso servírujte s vypečenou
šťávou, abyste si v ní mohli
každé sousto namáčet.

albert.cz
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Hůlky jsou pro čínské
hodování nutností.

Závitky z rýžového papíru
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 50 MINUT

500 g kuřecích prsou
1 lžička koření pěti vůní – viz tip
sůl, pepř
slunečnicový olej na potření
60 ml hoisin omáčky
½ lžičky rýžového octa
50 g rýžových nudlí
8 rýžových papírů o průměru 16 cm
2 hrsti čerstvého koriandru
2 hrsti nasekané pažitky + 8 dlouhých
krásných snítek pažitky
1 sáček salátové směsi

Vepřový krk mnoha vůní
PRO 4–6 OSOB | PŘÍRPAVA: 20 MINUT | PEČENÍ: 2,5 HODINY

1,7 kg vepřového krku, případně
krkovičky, vcelku
50 g kousek zázvoru, na plátky
4 stroužky česneku
1 dlouhá červená chilli paprička,
přepůlená
4 hvězdičky badyánu
90 g třtinového cukru
56
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250 ml saké
½ šálku ústřicové omáčky
1 lžička koření pěti vůní – viz tip
Troubu předehřejte na 180 °C. Omyté,
očištěné a osušené maso dejte do litinového hrnce s pokličkou. Přidejte plátky zázvoru, rozmačkaný česnek, chilli papričku
a hvězdičky badyánu. Cukr, saké, ústřicovou omáčku a koření pěti vůní dejte do
mísy a míchejte, dokud se cukr nerozpustí.
Směsí pak přelijte maso a přiklopené dejte
na 2 hodiny péct. Poté maso obraťte, teplotu zvyšte na 200 °C a 30 minut dopečte,
aby bylo maso měkké a směs lepivá.

Tip
Jak doma připravit koření pěti vůní.
Koření pěti vůní je sladce vonící,
pikantní směs. Získáte ji, když na
prášek rozemelete 2 lžíce kuliček
černého pepře, 36 hřebíčků, svitek
skořice, 2 lžíce fenyklových semínek
a 12 hvězdiček badyánu. Přidat můžete rovněž mletý zázvor a kardamom.
Uchovávejte v suchu a tmě.

Limetkovo-mátové nudle
PRO 8 OSOB | PŘÍPRAVA: 20 MINUT

250 g skleněných nudlí
500 g zelených fazolek, podélně
přepůlených
2 okurky, na špalíky
2 hrsti čerstvé máty, nasekané
1 hrst čerstvého koriandru, nasekaného
4 lžíce nesolených arašídů, nasucho
opražených
2 dlouhé chilli papričky, zbavené
semeníku, nasekané
Na dresink
80 ml limetové šťávy
1 lžíce rybí omáčky
1½ lžíce tmavého cukru
1 lžička sezamového oleje
Nudle dejte do mísy, zalijte je vroucí vodou a nechte 5–8 minut stát, aby změkly.
Poté sceďte. Fazolky vařte 2 minuty ve
vroucí vodě, pak je sceďte, propláchněte
pod studenou tekoucí vodou a znovu
sceďte a důkladně osušte. Pak v míse
smíchejte nudle, fazolky, špalíky okurky,
mátu, koriandr, arašídy a chilli. Přelijte
dresinkem našlehaným ze všech na něj
potřebných surovin.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: VLADISLAV STUPARIČ,
DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ, NÁDOBÍ ZAPŮJČILA FIRMA: SUPERSTORE OC DBK PRAHA

Troubu předehřejte na 180 °C. Kuřecí
prsa potřete kořením pěti vůní, osolte
a opepřete a nakonec potřete olejem.
Pánev s nepřilnavým dnem rozpalte
a pak na ní 3–4 minuty opékejte kuřecí
maso. Přendejte do trouby a přiklopené
alobalem 5–8 minut dopečte doměkka.
Nechte zchladnout.
V míse smíchejte hoisin omáčku a ocet.
Nudle přendejte do jiné mísy a zalijte
je vroucí vodou. Nechte stát 6–8 minut,
aby změkly. Pak je sceďte. Do mísy, jejíž
průměr je větší než průměr papíru, nalijte
teplou vodu. Postupně do ní opatrně máčejte rýžové papíry. Nechte je změknout,
pak je opatrně otřepejte, pokládejte na
talíř, k jedné straně dejte vždy osminku
koriandru, pažitky, salátu, navrch část
pokrájeného masa, nudlí, pokapejte směsí hoisin omáčky a octa a zarolujte do
závitku. Nakonec každý převažte snítkou
pažitky. Podrobný postup, jak zarolovat
závitky, najdete v rubrice Rady a nápady.

Banány v karamelu a sezamu
PRO 8 OSOB | PŘÍPRAVA: 20 MINUT

6 velkých banánů, podélně
překrojených, každá půlka znovu
přepůlená
8 lžic světlého třtinového cukru
2 lžíce másla
200 ml smetany ke šlehání
2 lžíce sezamových semínek,
nasucho opražených
vanilková zmrzlina k servírování
Kousky banánů posypte 2 lžícemi cukru. Pánev rozpalte na středním plameni
a pak na ní postupně opečte banány
v cukru. Dávejte je do trouby zahřáté
na 60 °C a udržujte je teplé.
Na omáčku zahřejte v rendlíku zbývající cukr, máslo a smetanu a zahřívejte, aby se cukr rozpustil. Vmíchejte
sezamová semínka. Banány rozdělte do
osmi servírovacích misek či skleniček, přelijte omáčkou a servírujte se
zmrzlinou.

Kombinace teplých banánů
a ledové zmrzliny je
nepřekonatelná.
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2. Hoisin omáčku můžete
použít na marinády.

Čerstvý zázvor dodá
pokrmům ten správný říz.
3. Zkusit můžete
rovněž světlou
sójovou omáčku
Tandoori.

1. Rybí omáčka ochutí stejně
dobře rýži jako maso.

4. Bez koriandru se asijské
jídlo neobejde.
11. Omáčka Sweet China
Shan Shi je ideální
k závitkům.

5. Rýžové papíry
jsou základem všech
jarních závitků.

Asijský koutek
6. Výraznou chuť
ústřicové omáčky si
brzy zamilujete.

10. Rýžové vlasové nudle
stačí spařit horkou vodou.

7. Tmavá sójová omáčka je
základ asijského vaření.

9. Sezamový olej skvěle
vyladí salát i pečené maso.

1
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8. Omáčka Pekingská kachna
patří na kachnu i kuře.

6

7

8

9

10

11

KVALITNÍ
ČESKÉ
SÝRY
Naše chutné a poctivé sýry jsou
výsledkem práce našich sýrařů,
kteří je vyrábějí dle tradičních receptur
z nejlepšího mléka od krav pasoucích
se na svazích Vysočiny.
K dostání ve vybraných supermarketech
a hypermarketech Albert.

Moravia Lacto a. s., člen skupiny Interlacto, www.moravialacto.cz

Ochutnejte
POMELO
Pomelo, pocházející z jihovýchodní Asie je největším
citrusovým plodem. V Číně, odkud se k nám většina
pomel dováží, se začalo s pěstováním pomela cca 100
let před naším letopočtem.
Pomelo je vydatným zdrojem vitamínu C a draslíku.
100gramů pomela poskytuje 130% doporučené denní
dávky vitamínu C. Pomáhá proti vysokému cholesterolu a srdečním nemocem. Má jen velmi málo kalorií
(cca 159 kJ/100g), minimum sodíku a tuku.
Konzumuje se syrové nebo se přidává do ovocných
salátů i do marmelád.
Přejeme vám dobrou chuť.
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rady a nápady
RADA ČT EN ÁŘ E

Jak připravit bezchybné
závitky z rýžového papíru

1

Rýžové papíry kupte
neponičené a nepolámané, namočené by se jinak
trhaly. Do mísy, jejíž průměr
je větší než průměr papíru,
nalijte teplou, ne horkou,
vodu. Postupně do ní opatrně máčejte rýžové papíry.
Nechte je změknout – držte
se instrukcí na obale, kde se
obvykle uvádí pár sekund.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: VLADISLAV STUPARIČ, DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ

1. Pánev 20 cm

299 Kč s 12 body

Maloobchodní cena 999 Kč

2. Pánev 26 cm

549 Kč s 12 body

Maloobchodní cena 1 399 Kč

3. Hrnec se skleněnou
pokličkou 24 cm

699 Kč s 12 body

2

Každý namočený
papír pak opatrně
vyjměte z vody, zatřepejte
s ním a nechte okapat.
Položte na talíř,
k jedné straně dejte
vždy všechny suroviny dle
receptu – použít můžete
například recept z rubriky
Nedělní oběd ze strany 54 –
a začněte rolovat.

3

4

Zhruba v půlce rolování ohněte směrem do
středu pravý i levý okraj
a těsně dorolujte až do
konce. Závitky můžete
servírovat ihned. Pokud je
budete jíst později, přetáhněte je fólií, aby neokoraly.
Podávejte k nim sójovou
nebo hoisin či teryiaki
omáčku.

Poslední šance

na nákup nádobí GreenPanTM
1.
2.

Exkluzivně
v Albertu

Bezkonkurenční

sleva až 70%
na výrobek
GeenpanTM

5.
6.

Maloobchodní cena 1 799 Kč

4. Pánev wok 28 cm

699 Kč s 12 body

3.

5. Hluboká pánev se
skleněnou pokličkou 24 cm

4.

Maloobchodní cena 1 799 Kč

649 Kč s 12 body

Maloobchodní cena 1 699 Kč

6. Hrnec se skleněnou
pokličkou 20 cm

599 Kč s 12 body

Maloobchodní cena 1 499 Kč

Perfektní buchty
Zimní období přímo
vyzývá k vaření a pečení.
Například skvělé buchty
umí zahřát i u srdce. Aby
byly dokonalé, hodit se
může rada naší čtenářky
Mirky Kučerové z Prahy 8.
„Aby vám náplň z buchet
nevytekla, zahustěte ji.
Švestková povidla můžeme doplnit strouhaným
perníkem či drcenými
sušenkami, marmeládu zahustit škrobovou moučkou
a do tvarohové nádivky
přidejte trochu vanilkového pudinkového prášku,“
napsala a získává tak
stokorunový poukaz.

Využijte poslední šance
na nákup našeho báječného
nádobí GreenPanTM pro
zdravé vaření. Akce platí
v prodejnách Albert
pouze do 21. 1. 2014.
GreenPan™ is a registered trademark of
GreenPan ltd., distributed by TCC Global N.V.,
World Trade Center Amsterdam, Zuidplein 84,
1077 XV Amsterdam, The Netherlands.
TCC Retail Marketing, Inc., 285 Riverside
Avenue, Suite 325, Westport, CT 06880 USA.

T IPY, T RIKY 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.

albert.cz
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reportáž
o výrobě kváskového chleba

Poctivý pecen
chleba
Více jak půlkilový bochník chleba ve tvaru
čtyřlístku je malým pokladem. Vyrábí se
ručně, bez chemických látek, obsahuje 50 %
žitné mouky, je skvělým zdrojem vlákniny
a díky kvásku vydrží delší dobu čerstvý.
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Jeho vůně je neodolatelná, chuť vás rázem vrátí do
dětství, do babiččiny světnice. A když zjistíte, že za
jeho zrodem je několik dlouhých hodin a poctivý
žitný kvásek, zamilujete si ho hned. Kváskový chléb
z Karlovy pekárny, který můžete koupit v prodejnách
Albert v jihomoravském kraji, hraje prostě první ligu.
„Věřím tomu, že když chlebu dáte jeho čas, uctíte ho
poctivým pekařským řemeslem, ucítíte v něm pak
nejen krásnou vůni a chuť, ale i lásku, s kterou byl
uhněten a upečen,“ říká zapáleně Karel Kraus, majitel
Karlovy pekárny. Její provozovny najdete v Tišnově,
Měníně, Břeclavi a Židlochovicích nedaleko Brna.
Právě tam se peče šestisetgramový kváskový chléb.
„Doufám, že stejné filozofii věří i moji zaměstnanci.
Není jednoduché sehnat dobré pekaře, ale já je mám
a jsem na ně pyšný. Vždycky jim říkám, pracujte tak,
aby až půjdete po Židlochovicích, ostatní řekli: „To je
on, ten pekař, co nám peče chleba k snídani.“,“ míní
Karel Kraus. „Jsme středně malá firma a své zaměstnance se snažíme hodně motivovat,“ dodává.
Žitný kvásek
V Židlochovicích se peče hned několik druhů kváskových chlebů denně, mimo ‚čtyřlístku‘ rovněž chléb žitný kulatý nebo královská pětizrnná šiška. „Jejich základem je kvásek. Ten si děláme sami z žitné mouky a
vody. Staráme se o něj, množíme si ho pořád dokola,
abychom o něj nepřišli, protože kvásek je naše zlato,“
říká Luděk Zeman, vedoucí židlochovického provozu
Karlovy pekárny. „Kvásek si kontrolují nejen sami

pekaři, ale denně se měří i jeho kyselost, která má
na svědomí jemně nakyslou chuť a vůni, která je pro
kváskový chléb charakteristická,“ doplňuje Michaela
Krejčí, manažerka kvality Karlovy pekárny.

Všechno chce čas
Kvásek se následně promíchá s pšeničnou a žitnou
moukou odměřenou v poměru 1:1 a dále s vodou, solí,
a kmínem. Zadělá se těsto a to se nechává 20 minut
kynout. Poté pekaři naváží 600g bochníky a ty ručně
zpracovávají – hnětou na lehce pomoučené pracovní

„Kvásek
si děláme
sami z žitné
mouky
a vody.
Množíme ho
pořád dokola, abychom
o něj nepřišli, protože
kvásek je
naše zlato.“
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Jak uchovávat kváskový chléb
ideálním
způsobem?
Zabalit ho
do látkové
utěrky
a uložit do
dřevěného
chlebníku.

ploše. Prohnětené bochníky opatrně ukládají do ošatek. „V ošatkách bochníky opět asi tři čtvrtě hodiny
kynou – buďto v kynárnách nebo pod plachtou,“
upřesňuje Luděk Zeman. „Kynutím vlastně dáváte čas
živým organismům, aby mohly pracovat
a chleba měl následně svoji krásnou strukturu,“ dodává zamyšleně Karel Kraus.
Nakynuté bochníky se pak z ošatek překlápí na sázecí pláty. Na nich je pekaři pomocí dřevěných dřívek
zmáčknou do čtyřlístku a teprve pak sází do pece.
V ní se chleby pečou okolo 40 minut. Poté je pekaři
zkušeně vyndají a na závěr ještě potřou vodou, aby se
pěkně leskly.
Čtyřiadvacet let
Karlova pekárna je společnost, která na českém trhu
působí od roku 1990. Tehdy zahájila provoz právě
pekárna v Židlochovicích, kterou majitel postavil
takříkajíc na ‚zelené louce‘. V roce 1994 Karel Kraus
zprivatizoval okresní pekárnu v Tišnově, ve která má
pekařská výroba dlouhou tradici. Před devíti lety pak

Velký milovník chleba, majitel
pekárny Karel Kraus s půlkou
velkého pecnu.

společnost otevřela výrobu studené kuchyně v Měníně. Dalším krokem k rozšíření nabízeného sortimentu
pak bylo zahájení výroby cukrářských výrobků
a v neposlední řadě také bio výrobků v Břeclavi.
Mezi výrobky Karlovy pekárny patří na třicet druhů
chlebů, rohlíky, vánočky, štóly, koláčky, miništrúdly,
široká škála vícezrnných výrobků, ale i chlebíčky
a obložené bagety.

Poklad zvaný kváskový chléb
» neobsahuje chemické látky
» má jemně nakyslou chuť i vůni
»	skvělý zdroj vlákniny díky obsahu
žitné mouky 50 %
»	díky vláknině napomáhá dobrému
trávení a posiluje střevní mikroflóru
»	díky přírodnímu kvásku vydrží
delší dobu čerstvý
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vyráběný podle tradiční receptury

PROČ JE PANGASIUS PRODÁVANÝ V ALBERTU
LEPŠÍ NEŽ BĚŽNĚ NABÍZENÝ PANGASIUS NA TRHU?
• je bez laloku a břišního tuku – právě tuk je nositelem nepříjemného zápachu a chuti
• dokonale očištěné filety bez zbytku krve
• selekce pouze bílých filetů z nejkvalitnějších ryb
• nejlepší možná úprava ‚WELL TRIMMED‘ bez břišního tuku a třásní
• naše filety jsou bez vnitřního nástřiku vody nebo bílkovinových preparátů
(‚maso v mase‘)
• deklarovaný obsah masa a glazury na obale vždy odpovídá realitě
• veškeré dodávky pochazí od jednoho výrobce, certifikovaného pro ČR i celou EU
• pravidelné osobní kontroly chovu, provozu a výroby českým zástupcem
dodavatele přímo ve Vietnamu

MÝTY, POVĚRY A REALITA:

běžně prodávaný pangasius

pangasius Animalco

ANIMALCO a.s., Na Kocínce 1, 160 41 Praha 6 - Dejvice
tel.: +420 220 107 111, fax: +420 233 332 283, e-mail: info@animalco.cz

www.animalco.cz

Animalco 183x111,5 mm.indd 1

• pangasius není mořská ryba, je to ryba sladkovodní, chovaná v rybnících stejně
jako kapr, candát nebo tilapie
• náš pangasius je chován v moderních vodních nádržích s pravidelnou výměnou vody
• bílá barva našich filet není dosažena chemickým bělením, ale díky moderním
postupům chovu a cirkulace vody v rybníku a následné selekci nejkvalitnějších
filet při zpracování
• krmení pangasia není žádným tajemstvím ani záhadou, na všech našich
farmách se používají vysoce kvalitní granuláty
• za rychlým přírůstkem pangasia nestojí steroidy, ale ideální podnebí a teplotní
podmínky, proto se i tato ryba chová v oblastech u delty řeky Mississippi v USA
pod názvem Catfish

KUPTE SI PANGASIA V KVALITĚ A ÚPRAVĚ, KVŮLI
KTERÉ SE STAL TAK OBLÍBENÝ.
11.12.13 12:52

Vyberte si barvu:
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Konvice TEO TONE 1,25 a 1,7 l, s vyluhovacími sítky

napsali jste
D O PI S MĚS ÍC E

REJST ŘÍK

Děkuji vám za listopadové číslo, ve kterém byly pro mě nejvíce
inspirativní svatomartinské hody. Velice mě potěšilo, že jsem
si mohla vyzkoušet tolik receptů najednou. Nevěděla jsem, čím
začít, ale jako vždy jsem vyzkoušela klasiku – pečenou svatomartinskou husu se zelím a knedlíkem. Toto jídlo neodmyslitelně patří ke svatomartinskému hodování a i u nás tomu tak bylo.
Bylo to výborné! Dále následovaly švestkové svatomartinské
koláčky a martinské rohlíčky. Ani ty neměly chybu a sklidily
úspěch i u mužské části rodiny. Na závěr jsem vyzkoušela lokše.
Byla to moje premiéra, nikdy před tím jsem toto jídlo nedělala, a tak jsem byla sama
zvědavá a těšila se, jaká to bude dobrůtka. A taky že byla, opravdu jsem se nemýlila
a za práci tento recept určitě stojí. Všem doporučuji. A tak díky vašemu časopisu jsme si
letošní svatomartinské hodování opravdu užili. Martina Hloušková

Ač muž, dovoluji si vám napsat. Váš časopis
čtu podrobně a pravidelně. Vzhledem k tomu,
že velice rád vařím, nechávám se inspirovat
vašimi recepty a některé zase upravuji. Vaše
poslední listopadové číslo je naprosto skvělé
a již jsem vyzkoušel recepty z jednoho hrnce,
a to kuřecí kuskus a italský hovězí guláš.
Strávnici byli spokojeni, tak snad se mi to
povedlo. Nevěděl jsem, co jsou přesňáky, už
vím, díky vám. S přátelským pozdravem
Jan Kovařík
Albert magazín se svými skvělými recepty
a nápady je mou malou závislostí. Každý
měsíc se těším na další vydání. Jakmile si časopis odnáším ze supermarketu, nemohu se
dočkat, až si ho u kávy prohlédnu. Ty recepty,
které mě nejvíce zaujmou a rodina i známí
se po nich mohou „utlouct“, zakládám do své
kuchařky. Legendárním se stal především
mrkvový dort, který si všichni ihned zamilovali. Vaření a především pečení jsou mým
velkým koníčkem. Díky Albert magazínu vím,
že i v období podzimních plískanic na mě

žádný splín nepadne. Stoupnu si ke sporáku,
troubě, budu nasávat vůni všech ingrediencí
a tvořit dobroty, které vykouzlí úsměv na tváři
a potěší chuťové buňky těch, kteří ochutnají.
S přáním dalších úspěchů a mnoha zajímavých receptů Vendula Valentová
Je mi 20 let a moje maminka se mě k vaření
snaží dokopat už pět let. Marná snaha...
Avšak v září tohoto roku došlo ke změně!
S kamarádkou studujeme v Plzni a pro zkrácení dlouhé chvíle čteme váš Albert magazín.
Tak nás vaření s paní Ditou pohltilo, že se
hned po přečtení nemůžeme dočkat dalšího
čísla (bohužel až za měsíc). Mám už vyzkoušeno mnoho receptů z magazínu. Troufla
jsem si i na svatomartinskou husu se zelím
a chlupatými knedlíky z listopadového čísla.
Pozvala jsem na oběd svou rodinu
a přítele a sklidila jsem nečekaný úspěch.
Posílám k vám mnoho díků a už se těším na
další číslo Albert magazínu,
Kristýna Bártová

Hlavní jídla

Bramborová pizza s koprem 
Citronovo-tymiánové kuře
Čočkové ragú 
Korejské hovězí BBQ
Korejské taštičky s masem
a houbami
Kuře po portugalsku
s křupavými brambory
Kuře s pečeným česnekem
a rukolovým olejem
Limetkovo-mátové nudle 
Pomalu vařené hovězí
s polentovými knedlíčky
Rybí karbanátky s kaší
Ryby v jogurtu a sezamu
Telecí guláš s kaší
Tuňákové burgery
Tuňákové karbanátky
Tuňákové karbanátky s kaší
a hráškem
Tuňákové karbanátky
s rajčatovo-avokádovou salsou
Vepřové balíčky
Vepřový krk mnoha vůní
Zeleninový nákyp

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 Martina Hloušková.

V příštím čísle, které vychází 29. 1. 2014, najdete:
palačinky pro děti – 10x jinak kyselé okurky – speciality z bůčku – citronové recepty
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Polévky, předkrmy, chuťovky
Grilované lilky s bazalkovým
jogurtem 
Chleba s tuňákovou
pomazánkou a vejcem
Mrkvovo-zázvorová polévka 
Rajčatová polévka s jogurtem
Rajčatovo-tymiánová polévka
Závitky z rýžového papíru

Saláty, přílohy

Bagety s vlašskými ořechy 
Jogurtová omáčka s bylinkami
a jablkem 
Krémový jogurtový špenát 
Salát z kapustiček 
Salát z lilku 
V medu pečená petržel
s česnekovým aïoli 
Zdravý coleslaw 

Dezerty a sladká jídla

Vyhrajte plný košík od Alberta

13
34
13
16

Banány v karamelu a sezamu
Francouzský toust s jablky
Horká čokoláda s chilli
Jablečný pudink s vánočkou
Jogurtové poháry s teplými
meruňkami
Jogurtový cheesecake
Mangovo-jogurtové smoothie
Pomerančovo-jogurtový koláč

28
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28
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44
28
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28
28

– vegetariánské
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JEDINÝ PŮVODNÍ ČESKÝ SÝR
Olomoucké tvarůžky se vyrábějí z netučného tvarohu získaného
srážením mléčnými kulturami z odtučněného pasterizovaného
kravského mléka. Mají výraznou chuť i vůni závislou na stupni jejich
zralosti. Kromě jedinečné chuti se vyznačují mimořádně nízkým
obsahem tuku (0,6 %). Velkou předností je i absence jakýchkoliv
konzervantů mimo kuchyňské soli. Dále je tento sýr skutečně
bohatým zdrojem bílkovin, a pokud jde o minerály, rozhodně stojí za
zmínku vysoký obsah vápníku.
Nakládané Olomoucké tvarůžky
Olomoucké tvarůžky – Kousky s kmínem, nové koření, čerstvá majoránka,
cibule, kmín, olej
Olomoucké tvarůžky promícháme s ostatními přísadami, zalijeme
olejem a necháme v chladnu pár dní zaležet. Podáváme s čerstvým
chlebem a vychlazeným pivem.
Vyzkoušejte i další variantu – s kousky česneku, chilli papričkami
a cibulí. Opět zalijeme olejem a necháme zaležet.

www.tvaruzky.cz

Pouzdro pro tablety s klávesnici
YBK 0700BK

¼ Ochranné pouzdro a stojan
¼ QWERTY klávesnice
¼ Inovativní uchycení zabraňuje
vypadávání tabletu do strany
¼ Redukce z micro USB/ mini USB
¼ US rozložení kláves
¼ Pracuje se zařízeními
podporující USB OTG
(On-The-Go)

Albert Yenkee_183x111,5.indd 1

Bezdrátový set klávesnice a myši
YKM 2005CS

¼ Nízkoprofilové klávesy s tichou membránou
¼ Ergonomická myš pro používání levou i pravou rukou.
¼ USB port

27.11.13 9:48

kupiny
NOSITEL OCEN NÍ ZLATÝ DUKÁT
A CERTIFI KACE ISO 900 2

HORTIM International, spol. s r.o.
Kšírova 242, 619 00 Brno

křížovka

Tajenku zašlete do
10. 1. 2014 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 Procházková z Prahy 10.

z Puzzle
minula:
ČERSTVÉ
A VESELÉ
S ALBERTEM
Puzzle
Puzzle
47 47
(Medium,
(Medium,
difficulty
difficulty
rating
rating
0.54)
0.54) Řešení
Puzzle
48 48
(Medium,
(Medium,
difficulty
difficulty
rating
rating
0.52)
0.52)

2 2

4 4
3 3

6 6

7 7

6 67 7
5 5

4 4
4 4

4 4

7 7

2 28 8

7 78 8

2 2

9 9
5 5

2 2

5 5

4 4

7 7

1 18 8

9 98 8
8 8

5 5

9 9
1 1

1 1

1 1
6 67 7

3 3

4 4

3 3

6 62 2

9 9

7 7

8 8

3 3

9 9
7 71 1 6 6

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.
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Správně vyřešená obě sudoku
(stačí první řádek z každého)
zašlete do 10. 1. 2014 na adresu:
ALBERT v kuchyni,
Ortenovo náměstí 29a,
170 00 Praha 7, nebo je vyplňte do
formuláře na www.albert.cz/tajenka.

5 5
8 8

3 3

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.

9 96 6
1 1

1 16 6

6 67 7

SUDOKU

6 63 37 7

Puzzle
Puzzle
45 (Medium,
45 (Medium,
difficulty
difficulty
rating
rating
0.53)0.53)

Puzzle
Puzzle
46 (Medium,
46 (Medium,
difficulty
difficulty
rating
rating
0.53)0.53)

7 78 8
1 13 34 45 5
9 9
2 26 6

9 9
1 12 23 36 67 74 45 5
8 8

2 24 46 68 8
9 9
7 73 35 5
1 1

4 48 8
5 5
2 29 9
1 13 36 67 7

9 9
5 5
3 36 61 12 24 48 8
7 7

7 73 36 64 48 8
5 5
1 12 29 9

6 67 79 9
1 18 8
4 45 5
3 32 2

6 65 5
8 8
1 17 79 9
2 24 43 3

3 31 14 45 5
2 26 68 8
7 79 9

1

8 8
2 25 5
9 9
7 73 31 16 64 4

3 32 29 9
6 65 5
4 47 78 8
1 1

1

13 32 27 75 5
9 9
6 64 48 8

8 8
4 43 39 9
1 12 26 67 75 5

5 5
9 9
7 74 46 68 8
2 21 13 3

2 29 9
7 75 5
3 36 68 8
1 14 4

4 46 68 8
2 23 31 17 79 9
5 5

5 5
6 61 17 74 48 8
9 9
3 32 2

17 74 48 8
2 23 35 5
9 9
6 6

Řešení z minulého čísla.

Video sriál Vím, co jím

páh  výběm srávný potrav
Chcete se jednoduše naučit, jak si správně vybírat potraviny, abyste si nejen pochutnali,
ale udělali něco i pro své zdraví? Pročíst se veškerými příručkami o značení a výběru
potravin, je v podstatě nikdy nekončící práce. Nechte se vést video seriálem Vím, co jím.
Na kanálu www.youtube.com/vimcojim vás čeká 18 videí a v lednu přibyde dalších 6.

Pokud nerozumíte tabulce nutričního složení, pomůže Vám
s výběrem logo Vím, co jím, které
zaručuje, že potravina má limitovaný obsah rizikových živin.

www.youtube.com/vimcojim
Díky jednoduchým radám od výživových specialistů Karolíny Hlavaté
a Petra Havlíčka budete mít jasno
v tom, co si v obchodě vybrat a jaké
živiny sledovat. Videa, natáčená
v hypermarketu Albert, už pomohla
tisícům diváků, kteří je oceňují děkovnými
ý komentáři.

o potravinách vyčerpána. Inspirace
a náměty na další díly pořád přichází.

álit za to, co děláte.
Chtěl bych vás pochv
o pečivu pro mě byla
Například kapitola
é rán o si dávám
hodn ě naučná. Každ
že je celozrnná,
í,
kaiserku v domn ěn
víc pro své zdraví
a že tak dělám i něco
né pečivo, tedy
a on o je to přitom běž
ji.
spíše cereální. Děku

První série se týkala nejčastěji
nakupovaných potravin – pečivo,
těstoviny, oleje, šunky a třeba i sýry.
Odborníci ve videích radí, jaké hodnoty na obalech sledovat a jak poznat
nutričně hodnotnou potravinu.
Porovnávají výrobky mezi sebou a radí
s přípravou zdravého a chutného jídla.
Pokud například nevíte, co znamená
u sýrů množství tuku v sušině a podle
čeho vybrat kvalitní šunku, podívejte
se na YouTube kanál iniciativy Vím, co
jím a piju a udělejte si jasno během
pár minut.

Tři série za námi, čtvrtá už k Vám
pomalu míří!
Za videy stojí iniciativa Vím, co jím
a piju. Celkem má seriál ve třech
řadách již osmnáct dílů. Rozhodně
to ale neznamená, že by byla témata

V druhé sérii odborníci radí, jak
vybírat kvalitní oleje, co ráno snídat,
jaké volit přílohy, kolik sníst ovoce
a zeleniny. A jelikož se druhá série
vysílala v létě, odborníci se věnovali
i zmrzlinám.

Ve třetí sérii se trochu změnil formát
a ve videích se Petr Havlíček a Karolína
Hlavatá věnují dotazům, které přicházejí do poradny na www.vimcojim.cz.
Co třeba takové jídlo po padesátce
a jak se naučit vybírat zdravé potraviny a neutratit víc, než je nutné?
Videa pokračují i v dalším roce.
V lednu 2014 vám odborníci poradí,
jak snadno snížit příjem rizikových
živin – cukry, sůl, nevhodné
tuky, a jak naopak zvýšit
příjem tolik potřebné
vlákniny.

IT ALL STARTS WITH A

www.nescafe.cz

