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Salát s modrým
sýrem str. 44

když se řekne sýr
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Základní výrobky do každé domácnosti za

DISKONTNÍ CENY.

DISKONTNÍ

CENA

úvodník

Milé a milí,

FOTO: MAREK BARTOŠ

můj první měsíc každého roku je jasný: mám dobrá
předsevzetí a držím dietu. Což spolu pochopitelně souvisí,
protože každý 1. leden ráno začínám pokusem o dietu.
Ještě v pyžamu si dělám nekalorické a zdravé smoothie, tu
dobrou ovocnou kašičku, pěkně ji vypiju a pak… no, pak si
namažu pořádný krajíc chleba s máslem a svým jahodovým
džemem, protože mám normálně hlad. A je po dietě, po mém
evergreenovém předsevzetí. Jen si řeknu: to bylo jen dneska!
Začnu znovu v pondělí. V pondělí jsem tam, kde jsem byla
1. ledna ráno. Jen si zase slíbím: budu vařit dietně. A udělám
krůtí prsa, která má můj muž strašně rád. Sedíme pak u stolu,
krůta ukrutně voní po tymiánu a já nevydržím jíst jen to
zdravé krůtí maso a nenápadně si k němu přidám na talíř
noky, které měly být jen pro Marka.
Mívala jsem ze svých selhání mindrák, ale po létech nějak
vymizel, protože jsem si ho sama sobě vysvětlila. Vyšla jsem
ze své podstaty: miluju jídlo a všechno, co se kolem něj může
dít. Znáte to, že jo? Ty chvíle nad sporákem, kdy se zavřeme
do jakési bubliny a vytváříme alchymii. Nehledáme tedy jako
staří alchymisté velký objev, jen chceme svým strávníkům
vložit do jídla to nejlepší, co umíme: lásku.
Chci říct, že předsevzetí, která si jistě taky dáváte, mají
smysl, i když je porušujeme. Je to jako s jednoduchou větou:
Pravda a láska zvítězí! No… možná, ale nejen, že to dá dřinu,
jak řekl Jan Masaryk, ale je to cíl, kam spějeme. Nemusí to
být hned. Třeba jednou…
V tomto vydání najdete spoustu receptů, jak začít hubnout.
Držím vám palce a sobě taky. Po celý rok 2015.
Dobrou chuť přeju!

albert.cz
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od pondělí do pátku

Večeře tentokrát jinak
Jsou jednoduché, a přesto trochu jiné, než jste
zvyklí skoro každý den. Z celkem obyčejných surovin
uvaříte za chvilku překvapení večera, které stojí za to!

Smažená pizza s houbami
kcal

sacharidy

36 g

15 g

tuky

bílkoviny

15,8 %

13,4 %

21,1 %

19,6 %

315
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10 g

CENA
ZA PORCI

24 Kč

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

Pizza je trochu ostrá, ale
zjemní ji vajíčko a houby.

Brambory ochucené
česnekem, slaninou
a sýrem chutnají luxusně.

Omeleta se sýrem a slaninou
kcal

sacharidy

36 g

31 g

tuky

bílkoviny

22,2 %

13,4 %

43,5 %

30,4 %

445

15 g

CENA
ZA PORCI

16 Kč

albert.cz
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od pondělí do pátku

Stačí jeden kastrol a za chvíli
je z plotny na stole výborná
večeře s chutí Itálie.

Rizoto s rajčaty a chorizem
kcal

sacharidy

76 g

44 g

tuky

bílkoviny

44,15 %

28,2 %

62,2 %

88,4 %

883
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44 g

CENA
ZA PORCI

29 Kč

Opečená jablka nasáklá cidrem
nádherně sedí ke klobáskám.

Klobásky s jablky
kcal

sacharidy

61 g

34 g

tuky

bílkoviny

29,5 %

22,4 %

48,6 %

37 %

590

19 g

CENA
ZA PORCI

28 Kč

albert.cz
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od pondělí do pátku

Sytá polévka se ztraceným
vejcem a topinkami bohatě
stačí k večeři.

Rajská polévka s vejcem
kcal

sacharidy

47 g

19 g

tuky

bílkoviny

20,6 %

17,2 %

26,9 %

28,4 %

411
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14 g

CENA
ZA PORCI

13 Kč

Smažená pizza s houbami
NA 1 PIZZU | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | OPÉKÁNÍ: 30 MINUT

175 g hladké mouky BASIC
1 lžička kypřicího prášku
sůl a velká špetka drceného chilli
2 lžičky oleje BASIC + na smažení
1 stroužek česneku, na plátky
2 snítky rozmarýnu
, lístky nasekané
150 g žampionů
, na plátky
85 g smetanového sýra
1 vejce
V míse míchejte mouku s kypřicím
práškem, solí a 2 lžičkami oleje. Přilijte
85–100 ml vody a vypracujte hladké těsto.
Přikryjte ho fólií a odložte stranou.
V pánvi o průměru 22 cm rozehřejte
trochu oleje. Opečte na něm krátce česnek a rozmarýn. Přidejte houby a opékejte je, až zezlátnou a změknou. Osolte
a odložte na talíř. Těsto vytvarujte na tenkou placku o průměru 22 cm. Vložte ji
do pánve a opékejte 4–5 minut z obou
stran. Na placku nasypejte sýr a houby,
doprostřed rozklepněte vejce a osolte ho.
Pánev dejte na 3–4 minuty pod gril; bílek
by měl ztuhnout a žloutek zůstat tekutý.
Posypte chilli a podávejte.

Omeleta se sýrem a slaninou
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | VAŘENÍ: 15 MINUT
OPÉKÁNÍ: 15 MINUT

650 g brambor
, oloupaných
sůl a mletý pepř BASIC
1½ lžíce olivového oleje
1 malá cibule, nakrájená na půlkolečka
2 stroužky česneku AQ, podrcené
75 g slaniny
, nakrájené na kostičky
50 g ementálu
svazek petrželky, nasekané na drobno
3 velká vejce, lehce prošlehaná
opečená rajčata a houby k podávání
Brambory v hrnci zalijte vodou, osolte
a uvařte do poloměkka. Mezitím rozehřejte půl lžíce oleje v malé pánvi. Přidejte
cibuli, špetku soli, přiklopte a na mírném
ohni opékejte 15–20 minut, až cibule
změkne, ke konci přidejte česnek. Pokud

se cibule začne připalovat, podlijte ji
troškou vody. Cibuli s česnekem přendejte do misky a v pánvi opečte slaninu
dokřupava. Přidejte ji do misky.
Slijte brambory a nechte je zchladnout.
Pak je nakrájejte na kostičky a přisypte
do misky k cibuli, česneku a slanině. Přimíchejte sýr, petrželku, vejce a pepř.
V pánvi rozehřejte lžíci oleje. Na něj
rozprostřete bramborovou směs a uhlaďte. Opékejte, až spodek omelety zezlátne.
Na pánev pak položte talíř, omeletu vyklopte, z talíře ji nechte sklouznout zpátky do pánve a opečte z druhé strany. Podávejte s opečenými rajčaty a houbami.

Rizoto s rajčaty a chorizem
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | VAŘENÍ: 25 MINUT

1 lžička olivového oleje
400 g klobásek nebo salámu chorizo,
nakrájených na tenké plátky
1 cibule, nakrájená
350 g rýže BASIC na rizoto (kulatozrnné)
1 lžíce červeného vinného octa
400g konzerva krájených rajčat BASIC
1 litr horkého kuřecího vývaru
85 g mraženého hrášku BASIC
1 lžíce strouhaného parmazánu
+ k podávání
petrželka
, nasekaná
V kastrolu rozehřejte olej a přidejte
chorizo nebo klobásky. Minutu opékejte,
přidejte cibuli a opékejte ji, až zesklovatí.
Přisypejte rýži, minutu míchejte, přilijte
ocet, rajčata a důkladně promíchejte.
Do rýžové směsi po částech přilévejte
vývar – vždy počkejte, až se vstřebá. S poslední dávkou vývaru přidejte hrášek.
Až bude rýže uvařená, stáhněte ji z ohně,
vmíchejte parmazán a petrželku. Podávejte posypané parmazánem.

Klobásky s jablky
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | VAŘENÍ A OPÉKÁNÍ: 25 MINUT

500 g brambor
, oloupaných,
nakrájených na kousky

2 lžíce + oříšek másla
4 lžíce zakysané smetany BASIC
sůl a čerstvě mletý pepř
½ lžíce olivového oleje BASIC
2 jablka, nakrájená na 12 klínků
8 bílých klobásek
1 cibule, nakrájená na kolečka
400 ml cidru
1 lžíce plnotučné hořčice
Brambory uvařte doměkka, slijte je a rozšťouchejte se 2 lžícemi másla a s 1 lžící
zakysané smetany na kaši. Osolte.
Ve velké pánvi rozehřejte oříšek
másla a olej. Přidejte jablka a opékejte je
z každé strany dozlatova. Jablka vyberte
z pánve a nechte je stranou.
Do stejné pánve vložte klobásky a cibuli a opékejte 6–7 minut ze všech stran.
V kastrůlku přiveďte k varu cidre a pod
poklicí vařte 10 minut. Pak přimíchejte
hořčici, zbývající zakysanou smetanu
a jablka. Osolte, opepřete. Podávejte
s klobáskami a bramborovou kaší.

Rajská polévka s vejcem
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | VAŘENÍ: 50 MINUT

2 lžíce olivového oleje + na topinky
a na pokapání
3–4 stroužky česneku, na plátky
+ na topinky
špetka drceného chilli
400g konzerva krájených rajčat BASIC
sůl AQ a čerstvě mletý pepř
4 velká vejce BASIC
4 krajíce chleba
bazalka
, natrhaná
V hrnci krátce na oleji osmahněte česnek
a chilli. Přidejte rajčata, 750 ml vody, sůl
a pepř a vařte pod pokličkou 10 minut.
Do misky rozklepněte vajíčko. Polévku rozmíchejte do víru a nechte do něj
sklouznout vajíčko. Vařte pod poklicí
3–4 minuty. Totéž udělejte s dalšími vejci.
Chleby potřete olejem, opečte dozlatova
a potřete je česnekem. Do talíře dejte
jednu topinku, posypte ji natrhanou bazalkou a přelijte polévkou se ztraceným
vejcem. Pokapejte olejem a podávejte.
albert.cz
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u nás doma

Všechno, co umím z domova
Jídla, která milují, pojmenovali nejen názvem, ale také podle toho,
od koho se je naučili jíst a pak také vařit. V umělecké rodině jídla
svých babiček a rodičů prostě milují.

Skvělá polévka z červené řepy,
brambor a taky zázvoru nám
bohatě stačí k večeři.

14

albert.cz

Po večerech, ale i doma u vaření si zpívá.
Není to ovšem jen nějaký Skákal pes
přes oves. Karolína je mezzosopranistka
a kuchyně je jejím koníčkem i přirozeným
prostředím. Ještě pořád má nejradši
jídla, která se naučila jíst a vařit doma.
Zamiloval se do nich i její manžel, také
hudebník. Dosáhli tak harmonie nejen
hudební, ale i u sporáku a stolu.

albert.cz
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u nás doma

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | VAŘENÍ: 45 MINUT

5 červených řep, středně velkých,
oloupaných
sůl
4 větší brambory
2 cibule
3–4 stroužky česneku
½ lžičky najemno nastrouhaného
čerstvého zázvoru
150 g bylinkového čerstvého sýra
vejce natvrdo k podávání
Ve větším hrnci uvařte ve slané vodě
řepy doměkka. Zatím si nakrájejte syrové,
oloupané brambory na kostky, cibuli
středně jemně a prolisujte česnek.
Uvařené řepy vylovte cedníkem,
do červené vody vhoďte nakrájené
brambory a zeleninu a vařte 15 minut, až
změknou brambory.
Vařené řepy nakrájejte na menší kostky,
které vsypte k vařeným bramborám a zelenině do hrnce. Přidejte zázvor a nechte
přejít varem.
Vmíchejte čerstvý sýr, který jste předtím rozmíchali, a dosolte podle chuti.

Polévka je dobrá i druhý den. Pokud
má být jako večeře, přidejte do každého
talíře rozpůlené vejce natvrdo.

Švédské těstoviny s lososem
od tatínka
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | VAŘENÍ: 15–20 MINUT

400 g špaget
1 lžíce soli
4 střední brambory, nakrájené na kostky
4 střední mrkve, nakrájené na kostky
¼ brokolice, nakrájená na kousky
400 g lososa, vykostěného a bez kůže
3 snítky kopru, nasekané na kousky
1 lžíce másla
1 větší cibule, nakrájená nadrobno
kvalitní sójová omáčka
300 g zakysané smetany
barevný pepř, čerstvě mletý
Ve dvojitém hrnci s napařovacím dílem
vařte v osolené vodě těstoviny podle
návodu na obalu. Nad nimi vařte na páře
brambory, mrkev a brokolici. Po 10 minutách přidejte lososa nakrájeného na kusy
velikosti sousta. Vařte do té doby, než

Naše nejoblíbenější večeře,
stokrát vyzkoušená a stokrát
chválená. Losos, těstoviny
a smetana… Co je víc?

jsou hotové špagety. Nemáte-li napařovací hrnec, vařte těstoviny samotné a v jiném hrnci napařujte brambory a zeleninu s lososem zvlášť, asi 15–20 minut.
Zatím nasypte kopr na dno velké
servírovací mísy. Přidejte přiměřeně
měkkého lososa z pařáku a zamíchejte,
aby se v kopru obalil, pak kousky vraťte
na 2 minuty nad páru.
Slijte těstoviny, v prázdném hrnci
zpěňte na másle cibuli, vraťte do něj těstoviny a přidejte směs s lososem. Ochuťte pár kapkami sójové omáčky, vmíchejte
opatrně smetanu, aby se kousky lososa
nerozdrobily. Na talíři opepřete.

Čokoládový chlebíček
od maminky
NA 1 CHLEBÍČEK | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | KYNUTÍ: 90 MINUT
PEČENÍ: 45 MINUT

1 kostka droždí
250 ml vlažné vody
250 g hladké mouky + na poprášení
1½ lžičky soli
250 g špaldové nebo jiné celozrnné mouky
150 g sušených švestek
200 g hořké čokolády, nalámané
na menší kousky
30 g změklého másla
Droždí rozmíchejte v hrnečku se 100 ml
vlažné vody. Nechte 5 minut stát. V míse
smíchejte obojí mouku a sůl. Do středu nalijte vodu s droždím. Podle potřeby dolijte
vodu, aby vzniklo měkké, lepkavé těsto.
Vyklopte na pomoučněný vál, dobře
propracujte do pružného, pevného těsta.
Přendejte do mísy, poprašte moukou,
zakryjte utěrkou a těsto nechte hodinu
kynout, dokud nezdvojnásobí svůj objem.
Těsto vyklopte na pracovní desku,
zapracujte nahrubo nakrájené švestky,
čokoládu a máslo. Důkladně promíchejte
a pak těsto vložte do formy na chleba.
Přikryjte utěrkou a nechte znovu ½ hodiny kynout, až dosáhne k okraji formy.
Rozehřejte troubu na 200 °C a chleba
pečte 45 minut. Vyndejte ho, poklepejte
na spodní stranu chleba, zní-li dutě, je
dobře pečený. Nechte vychladnout.

FOTO: MAREK BARTOŠ A MAREK KUČERA, FOOD STYLING: VLADISLAV STUPARIČ

Polévka z červené řepy
od babičky

Maminčin chlebíček voní její
kuchyní, sladkou čokoládou
a sušenými švestkami.

albert.cz
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NOVINKY
BASIC praktický med

Myslíme na co největší
jednoduchost, jak s dobrým
květovým medem zacházet
a nezmařit ani kapku. Proto
ho prodáváme v dávkovacím balení, ale najdete ho
také ve skle.

BASIC čajový nápoj

Nemusíte myslet
na příležitost, kdy někdo
z vás bude mít chuť
na čaj. Od Alberta ho
budete mít pořád doma
v instantní verzi, ve dvou
příchutích – lesní ovoce
a citron.

Tu chvíli dobře známe:
přijdeme z práce nebo z výletu
a všichni křičí: máme hlad.
Pro tyto situace není nad
instantní těstoviny BASIC,
které prodáváme s chutí kuřete
na paprice, s brokolicovou
omáčkou a také se sýrovou.
18
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NOVINKY

Už nemusíte hledat
v nepřehledných
sáčcích s kořením.
Pořiďte si šikovné
plechové krabičky
BASIC: stačí otočit
uzávěrem a nasypat
přesně tolik, kolik je
třeba.

BASIC müsli
tyčinky
Tyhle tyčinky umíme
všichni ocenit: jsou
dobrou svačinou,
sladkou tečkou, umí
rychle zahnat hlad, chuť
na „něco“. Je dobré je
mít vždycky po ruce, protože se to vyplatí.

Salát Albert v novém balení

Myslíme na vaše chutě a vášně,
a proto jsme pro vás připravili různé
druhy salátů a nově je zabalili.

Mražená zelenina Albert quality

Dokonalá zelenina: zmražená ve chvíli, kdy je
nejčerstvější a nejzdravější. Naše zeleniny nesou
označení Vím, co jím, které vám poradí s nutričně vyváženými potravinami.
albert.cz
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ˇ
ZACNĚTE
DEN
ˇ
S USMĚVEM
OCHUTNEJTE
KE SNÍDANI

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

vzkazy od Alberta

Kuchyňské spotřebiče Guzzini

POSLEDNÍ ŠANCE
K NÁKUPU

200 Kč = 1 bod
12 bodů =

až 70 %
sleva

Je tu poslední příležitost koupit si výhodně unikátní kolekci spotřebičů Guzzini.
Je jisté, že současný italský design bude vaší kuchyni nejen slušet, ale hlavně
sloužit. Učiní ze zdlouhavého vaření rychlou a milou událost. Nastrouhají,
rozmixují, opečou, odměří a uvaří za vás skoro všechno.
Kuchyňská
váha

Rychlovarná
konvice

Ruční
mixér

Citrusovač

Toustovač

Elektrický
mixér

Kontaktní
gril

399
Kč
s 12 body

599
Kč
s 12 body

699
Kč
s 12 body

749
Kč
s 12 body

799
Kč
s 12 body

999
Kč
s 12 body

1s699
Kč
12 body

maloobchodní cena

maloobchodní cena

maloobchodní cena

maloobchodní cena

maloobchodní cena

maloobchodní cena

maloobchodní cena

1350Kč

1700Kč

2000Kč

2200Kč

2600Kč

2700Kč

4300Kč

Akce platí v prodejnách Albert do 3. 2. 2015 nebo do vyčerpání zásob v jednotlivých prodejnách.
Pro získání bodů platí cena po odečtení veškerých slev a kuponů za vrácené obaly. Podrobnosti na www.albert.cz nebo na informacích prodejen.
albert.cz
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jako online kuchařka i zdroj inspirace
Již nemusíte měsíc čekat na další díl Albert magazínu.
Na webu albert.cz naleznete databázi více než 2000 receptů a spoustu tematických
článků se zaměřením na dané sezónní suroviny a na kuchyně regionálního
i světového rozměru jakožto zdroj inspirace pro vaše vaření.

Online recepty
možnost filtrování dle typů kuchyně, chodu, náročnosti
a dalších kritérií
možnost vytvoření nákupního seznamu ze seznamu
ingrediencí během jednoho kliknutí
upozornění na akční zboží ze seznamu ingrediencí

Tematické články pro inspiraci
články zaměřené na jednotlivé suroviny a kuchyně
regionálního i světového formátu
články obsahují odborné a užitečné informace včetně
nejrůznějších tipů doplněné o fotografie
vybrané recepty jsou součástí každého článku

To ale není vše
webové stránky jsou optimalizované pro tablety
i chytré telefony
Albert magazíny a akutální akční letáky k dispozici online
a ve formátu PDF
Propojení s naším Facebook profilem, mapa prodejen
a mnoho dalšího

Snažíme se k Vám přiblížit cestu tak,
abyste ji k nám Vy nemuseli hledat. albert.cz

vzkazy od Alberta

Matěj tančí sen
Stoupl si na parket a za dva roky už z něj
kráčí latinskoamerickým tanečním krokem
s medailemi na krku. Loni to dotáhl se svou
partnerkou na mistrovství České republiky.
Matějovi je čtrnáct let a kromě talentu
a píle mu ke kosmickému úspěchu
v tancování pomohli dva andělé: s nápadem přišla rodina jeho kamarádky,
dneska taneční partnerky, a pak také
Nadační fond Albert.
Vyrůstá totiž se svými čtyřmi sestrami v kroměřížském dětském domově.
Už deset let. Jejich nemocná matka se
o děti kvůli zdraví starat nedokáže.
Matěj není ve svých snech malicherný. „Chtěl bych se třeba dostat
na mistrovství světa, to by bylo skvělé,“

Co se děje na webu:
Jak se vaří v pohybu. Nevíte si někdy rady
s vařením? Jak třeba naporcovat kuře, přepustit máslo, uvařit pošírované vejce nebo
nazdobit dezerty? Stačí se podívat na sérii kuchařských videí, která vám všechno předvedou.
A pokud se i tak budete potřebovat poradit,
klidně se můžete rovnou pod videem zeptat,
rádi vám odpovíme. Vše najdete na Facebooku
Albert ČR na adrese www.facebook.com/
albertceskarepublika/videos. Videa jsou dostupná pro všechny – i bez účtu na Facebooku.

řekne a chce se
mu věřit. Nadační fond Albert
Matěje v tancování podporuje od začátku.
Jsme na něj pyšní, fandíme jeho chuti
jít za svým snem. Matěj
sám řekne: „Bez Alberta
bych nemohl ani začít.
Za podporu si můžu
platit nejenom lekce, ale
i dost drahé vybavení.“

Třikrát víc než loni
Není to s námi tak zlé. Při nákupu potravin dokážeme myslet i na ty, kteří si
nemůžou dovolit ani to nejzákladnější: jídlo. V druhém ročníku Národní potravinové sbírky, která se konala v sobotu 22. listopadu, lidé darovali 173 tun
trvanlivých potravin
– skoro třikrát víc než
loni. Jen v 25 hypermarketech Albert, který
je jedním z hlavních
partnerů této akce, se
„POTŘEBUJU
vybralo neuvěřitelných
17 tun jídla.
DOSTAT ČOČKU!“
A kam míří potraviny
ze sbírky? Potravinové
banky je rozdávají matkám s dětmi, mentálně
či tělesně postiženým
i lidem bez domova.
Díky Vám dostali potřební pořádnou čočku.
Na této prodejně jste v Národní potravinové
Tedy těm, kteří si neusbírce vybrali 17.000 kg potravin.
mějí pomoci sami a jsou
Děkujeme.
často na hranici chudowww.potravinypomahaji.cz
by. Dobrá vůle pomoci
těmto lidem je smyslem
celé věci. Více se můžete
dozvědět na www.potravinypomahaji.cz.
Organizuje:

Ve spolupráci s:

Strategický partner:

V a š e
l o g o

Partneři:

Hlavní mediální partner:

Mediální partneři:

albert.cz
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tati, uvař mi

JAK SI SLADIT ŽIVOT?
Třeba s tátou a tím, co mám nejradši,
tedy sladkým. Maminka je zatím s mladší
sestrou. desetiletá slečna se cítí v kuchyni
docela dospěle.
24
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Sušenky, ze kterých
stéká čokoláda, jsou
přesně to, co
chcete ochutnat.

albert.cz

25

tati, uvař mi
Koláčkový cheesecake
12 KOLÁČKŮ | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | PEČENÍ: 15 MINUT

1¼ hrnku sušenek, celozrnných,
rozdrcených
150 g hladké mouky
1½ lžičky kypřicího prášku
125 g másla, změklého
100 g třtinového cukru
1 bílek
Na náplň
300 g čerstvého smetanového sýra
2 žloutky
2 sáčky vanilkového cukru
2 lžičky strouhané citronové kůry

Medvídci s mandlí
PŘÍPRAVA: 30 MINUT | PEČENÍ: 15 MINUT

110 g hladké mouky
20 g bramborového škrobu
špetka soli
10 g medu + 40 g javorového sirupu
30 g slunečnicového oleje
150 g mandlí
Předehřejte troubu na 160 °C. Smíchejte
mouku, bramborový škrob a sůl. Přilijte med
promíchaný s javorovým sirupem a slunečnicovým olejem a vypracujte těsto. Vyválejte
ho mezi dvěma pruhy pečicího papíru nebo
potravinářské fólie a tvořítkem vykrajujte
medvídky. Dávejte je na plech s pečicím pa26
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pírem. Každému medvídkovi udělejte očička
a nos třeba jehlicí či párátkem. Doprostřed
tělíčka položte mandli a přitlačte na ni obě
packy. Ze zbytků těsta můžete vytvarovat
rohlíčky, hvězdičky, sněhové koule a další
tvary – můžete je některým medvídkům dát
do náruče místo mandlí.
Pečte asi 7 minut, pak ztlumte troubu
na 150 °C a dopékejte ještě dalších 8 minut do světle zlaté barvy.

Sušenky s kousky čokolády
NA 20 SUŠENEK | PŘÍPRAVA: 20 MINUT + CHLAZENÍ
PEČENÍ: 11 MINUT

150 g másla, změklého + na vytření
150 g třtinového cukru
1 velké vejce
250 g hladké mouky
1 sáček vanilkového pudinku v prášku
– připravovaného zastudena

Křehký koláček
osvěžený smetanovou
náplní nemůže
nechutnat.

1 lžička jedlé sody
špetka soli
150 g nasekané čokolády

Prošlehejte máslo, cukr a vejce do krémové pěny; trvá to asi 4 minuty. Přidejte
mouku, pudinkový prášek, sodu, sůl
a ještě minutu šlehejte. Potom přimíchejte kousky čokolády.
Na válu nebo pracovní desce vytvarujte
kuličky velké jako vlašský ořech. Hotové
kuličky přetáhněte potravinářskou fólií a dejte je aspoň na 2 hodiny vychladit do lednice.
Předehřejte troubu na 180 °C. Plech vyložte pečicím papírem a potřete ho máslem.
Pokládejte na něj v dostatečných rozestupech kuličky, které se při pečení rozjedou
na placičky. Pečte asi 11 minut, až okraje
začnou zlátnout, ale prostředek může zůstat
ještě trochu měkčí. Dávejte pozor, abyste
sušenky nepřepekli. Po upečení je nechte
chvíli chladnout na plechu, jsou křehké, ale
až vychladnou, zpevní.

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: VLADISLAV STUPARIČ,
DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ, OBLEČENÍ ZAPŮJČILA FIRMA: ZARA

Předehřejte troubu na 210 °C. V míse
smíchejte rozdrcené sušenky, mouku
a kypřicí prášek. V jiné misce vyšlehejte
do pěny máslo s cukrem, pak zašlehejte
bílek. Do pěny přidejte směs sušenek
a mouky – důkladně promíchejte.
V další misce prošlehejte sýr, žloutky,
vanilkový cukr a citronovou kůru.
Z těsta tvarujte malé bochánky a pokládejte je na plech vyložený pečicím papírem.
Doprostřed každého bochánku udělejte
velký důlek a naplňte ho sýrovou směsí.
Pečte při 210 °C asi 4 minuty, pak snižte
teplotu na 180 °C a pečte dalších 10 minut,
aby těsto zezlátlo. Vyndejte z trouby, nechte
na plechu 5 minut stát a pak koláčky přeneste na mřížku, aby úplně vychladly.

Hravé, roztomilé
a přitom dobré
medvídkové sušenky

albert.cz
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K DOSTÁNÍ VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH ALBERT.

KVALITNÍ SÝR, KTERÝ SI ZASLOUŽÍTE.
Jemný lehce našlehaný sýr
z kvalitního českého mléka.
V příchutích Budapešť, Česnek, Pažitka,
Šunka a křen nebo bílý.
Více na www.olma.cz

10× jinak

Ovesné vločky
Na pánvi se rozvoní po oříšcích, dodají sílu, prospějí trávení
a k tomu výborně chutnají v sladkých i slaných receptech.

1 Ryba v ovesných vločkách
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 30 MINUT

600 g rybích filetů (treska,
	tilapie…), nakrájených na proužky
sůl a čerstvě mletý pepř
šťáva z ½ citronu
150 g hladké mouky
2 vejce, prošlehaná
200 g ovesných vloček
slunečnicový olej na smažení
tatarská omáčka k podávání
Rybí kousky osolte, opepřete a pokapejte citronovou šťávou. Pak je protáhněte
hladkou moukou, vejci a obalte v ovesných vločkách. V pánvi nebo ve fritéze
rozehřejte vysokou vrstvu oleje a rybu
smažte z obou stran dozlatova 6–8 minut. Osmažené kousky pokládejte
na papírové utěrky, aby se odsál tuk.
Podávejte s tatarkou.

U NÁS V A LB ERT U

Hmotnost vloček se neodhaduje
snadno, vyplatí se je zvážit.

Ovesné vločky nakoupíte
v Albertu ve variantách
ABio a BASIC.

albert.cz
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10× jinak
225 g másla + na vymazání | 2 lžíce
medu | 450 g ovesných vloček |
225 g tmavého třtinového cukru |
1 lžíce perníkového koření | ½ lžičky
kypřicího prášku | hrst sušeného
ovoce (rozinky, brusinky, meruňky…),
propláchnutého a nasekaného
Předehřejte troubu na 180 °C. Pekáč
30 × 25 cm vyložte pečicím papírem
a vymažte máslem. V rendlíku zahřejte
a promíchejte máslo s medem. Nalijte
do misky, přidejte vločky, cukr, perníkové
koření, kypřicí prášek, ovoce a promíchejte. Směs rozetřete do pekáče a pečte
asi 10 minut. Teplé nakrájejte na kostky
a v pekáči nechte dochladnout.

3 Cranachan – skotský dezert

2 lžíce ovesných vloček | 300 g malin |
1 lžíce moučkového cukru | 350 ml
smetany ke šlehání | 2 lžíce whisky |
2 lžíce tekutého medu
V troubě na plechu nebo nasucho v pánvi pražte ovesné vločky tak dlouho, až
začnou oříškově vonět. Nechte vychladnout. Maliny propasírujte přes síto (pár
si jich nechte na ozdobu) a podle chuti
oslaďte moučkovým cukrem. Smetanu
ušlehejte do polotuha, vmíchejte do ní
whisky, med a došlehejte dotuha. Přimíchejte vločky – i těch si trochu nechte
na ozdobu. Do sklenic střídavě vrstvěte
malinové pyré a šlehačku. Nakonec
ozdobte celými malinami a posypte
vločkami. Podávejte vychlazené.

4 Lívance s ovesnými vločkami
½ kg bílého jogurtu | 120 g hladké
špaldové mouky | 110 g ovesných
vloček | 1 lžička kypřicího prášku |
3 lžičky cukru | 2 vejce | špetka
soli | 2 lžičky rozpuštěného másla
+ na opékání | zakysaná smetana
a javorový sirup

Smíchejte jogurt s moukou, vločkami, kypřicím práškem, cukrem, vejci, solí a máslem. Těsto nechte 20 minut stát, bude
30
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husté a pomalu stékat ze lžíce. V lívanečníku vytřeném máslem opékejte lívance.
Podávejte se smetanou a sirupem.

5 Vločková polévka

6 lžic ovesných vloček | 1 lžíce másla |
1 cibule, nasekaná najemno | 2 menší
mrkve, nastrouhané nahrubo | 1 litr
zeleninového vývaru | sůl a čerstvě
mletý pepř | nasekaná nať z čerstvé
mrkve nebo petrželka či jarní cibulka
V hrnci nasucho opražte vločky. Přidejte
máslo a cibuli. Až začne sklovatět, přimíchejte mrkev, krátce ji opečte a zalijte
vývarem. Osolte a vařte 20 minut, aby
vločky polévku zahustily. Vypněte, přidejte bylinky nebo cibulku a opepřete.

6 Ovesné sušenky s brusinkami
100 g ovesných vloček | 140 g hladké
mouky | 125 g třtinového cukru |
50 g vlašských nebo lískových ořechů,
nastrouhaných | 1½ lžičky jedlé sody |
špetka mleté skořice | 6 lžic sušených
brusinek, nasekaných | 125 g másla |
3 lžíce javorového sirupu nebo medu
Předehřejte troubu na 160 °C. V misce
smíchejte všechny suché ingredience. Máslo a javorový sirup prohřejte
v kastrůlku a přilijte do misky. Vše
promíchejte se 2 lžícemi vody. Na plech
tvarujte sušenky a pečte 15 minut dozlatohněda. Z plechu je sundejte vychladlé.

7 Krambl se švestkami

1 kg směsi mraženého ovoce, převážně
švestek | 2 lžíce krupicového cukru |
šťáva a strouhaná kůra z ½ citronu |
zakysaná smetana k podávání
Na drobenku
100 g sušenek | 100 g hladké mouky |
75 g ovesných vloček | 100 g másla |
125 g třtinového cukru
Předehřejte troubu na 190 °C. Ovoce,
cukr, šťávu a kůru z citronu dejte do zapékací misky. Rozdrťte sušenky a polovinu nasypte na ovoce. Zbytek nasypte

do mísy, přidejte mouku, vločky, máslo
a cukr. Prsty zpracujte drobenku, nasypte ji na ovoce a zapékejte 15 minut pod
alobalem a pak 25 minut odkryté, až bude
drobenka zlatá. Jezte teplé se smetanou.

8 Kapustové karbanátky

1 hlávka kapusty, spařená a nasekaná |
2 mrkve, nahrubo nastrouhané | 2 menší
cibule, nasekané najemno | 4 stroužky
česneku, drcené | 250 g toustového
chleba, na kostičky | 200 g slaniny,
na kostičky, opražené | 4 vejce | 100 g
ovesných vloček | sůl a pepř | olej
Smíchejte kapustu, mrkev, cibuli, česnek.
Přidejte chleba, slaninu, vejce, ovesné vločky, sůl a pepř. Nechte 20 minut odležet,
pak tvarujte karbanátky a osmažte je.

9 Snídaně připravená přes noc

50 g ovesných vloček | 125 ml mléka |
170 g hustého borůvkového jogurtu
(nejlépe řeckého) | špetka mleté vanilky |
1 lžíce prášku na vanilkový pudink
připravovaný zastudena | borůvky
a cereálie na ozdobu
Smíchejte vločky, mléko, jogurt, vanilku,
pudinkový prášek. Nalijte do zavařovací
sklenice. Navrch nasypte borůvky a cereálie a dejte na 4 hodiny do lednice.

10 Tvarohová buchta

5 vajec | 250 g třtinového cukru | 150 g
změklého másla + na plech | 1 kg tvarohu
(ve vaničkách) | 75 g hrubé mouky
+ na plech | 1 sáček kypřicího prášku
Na drobenku
75 g celozrnné mouky | 75 g ovesných
vloček | 75 g třtinového cukru |
75 g másla | špetka soli
Plech vymažte máslem a vysypte hrubou
moukou a předehřejte troubu na 180 °C.
Vejce s cukrem vyšlehejte do pěny, přidejte ostatní suroviny a vymíchejte. Suroviny
na drobenku promněte rukama. Těsto přelijte na plech, rozetřete a posypte drobenkou. Pečte 40 minut, až okraje zezlátnou.

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

2 Domácí müsli kostky
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zdraví
100% šťáva
ze směsi ovoce
s broskví
a 1O0% čerstvá
šťáva z červené
řepy a jablek
Čerstvá
ananasová
šťáva
z 5 zralých
ananasů

Půl litru
šťávy z 1,5 kg
španělských
granátových
jablek

K výrobě vlastní kombinace
ovoce a zeleniny je
nepostradatelný například tento
odšťavňovač Guzzini.

Nic lepšího v zimě nepotřebujeme, jen
vitaminy a živiny ukryté z léta v láhvích.

100% čerstvý džus
s dužinou ze španělských
mandarinek
32
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100% šťáva z jahod, malin,
banánů, hroznového vína
a pomerančů se dření.
V každé krabičce je taková
porce ovoce, aby z ní byla
plnohodnotná ovocná
přesnídávka. Obsahuje
4 jahody, 3 maliny,
½ banánu, ½ pomeranče
a 30 kuliček hrozna.

100% džus z pomerančů
a green smoothie z okurek,
špenátu, citronu, zázvoru
a brokolice

Po svátcích
hubněte šetrně
Vánoční svátky jsou za námi a s novým rokem přicházejí často výčitky
svědomí. Málokdo se totiž během Vánoc dokázal ovládat, jedl střídmě
a odpustil si tradiční pochoutky jako bramborový salát, cukroví nebo husu
se zelím. Nastává tak období novoročních předsevzetí, kdy lidé přemýšlí,
jak ulevit přesycenému organismu a shodit nabraná kila.
Diety – v lednu raději ne!
Začínat s drastickými dietami během zimních měsíců odborníci nedoporučují.
Oslabuje se tak imunita a snadno vás pak dostane viróza nebo chřipka. Stejně tak
není prozíravé nastavovat si nereálné cíle s tím, že oněch pár kilo navíc zhubnete
co nejrychleji. Hrozí tak riziko jo-jo efektu – nakonec přiberete mnohem více, než
jste shodili. Ideální je začít jednodenním půstem. Celý den popíjejte jen čerstvě
vymačkané ovocné či zeleninové šťávy.

Co zařadit do jídelníčku a co ne
Nejdůležitější je ale celková změna jídelníčku. Omezte pití alkoholických nápojů,
pitný režim zpestřete ovocnými šťávami, bylinkovými čaji a nejlépe čistou vodou
bez bublinek. Co se týče jídla, jezte především pestře! Nevynechávejte pečivo, ale
bílé rohlíky nahraďte celozrnnými. Dopřejte si také přílohy, dodají vám potřebnou
energii – knedlíky ale vyměňte za vařené brambory nebo rýži. Na talíř si dejte
poloviční porci a druhou polovinu nahraďte zeleninou.
Nezapomínejte do jídelníčku
zařadit dostatek čerstvého
ovoce a zeleniny, obsahují vitamíny, minerální látky a antioxidanty. Zaměřte se na sezónní zeleninu, místo světlých
rajčat bez chuti si udělejte
salát z kysaného zelí, červené
řepy nebo mrkve.

I malá změna se počítá
Váš jídelníček by měl každý den
obsahovat bílkoviny, na talíři
ale nemusí vždy být jen maso.
Nahraďte jej třeba vejci nebo tofu.
„Ideální je dát si dvakrát týdně
rybu a jednou luštěniny. Už jen
tato nenáročná změna, udělá
v celkovém komplexu moc.“
radí dietoložka Karolína Hlavatá.
Připravujte si častěji zeleninové
polévky, které vás zahřejí a zasytí.
Navíc obsahují vlákninu a doplní
rovněž pitný režim. Recepty
můžete ochutit kořením, které
podporuje trávení – například
majoránkou, kmínem, kurkumou,
zázvorem anebo chilli.
Důležitá je i vhodná úprava
jídla. Přestaňte smažit a péct,
toho jste si užili přes svátky až
dost. Ideálně vařte v páře nebo
ve vodě, blanšírujte nebo grilujte
na sucho, eventuálně jen maso
lehce potřete olejem a opečte
na pánvi s nepřilnavým dnem.
Pokud ke zdravým potravinám přidáte alespoň dvakrát týdně pohyb
– ideální je začít procházkami – zaručeně se budete cítit dobře.

S výběrem výživově hodnotných potravin poradí logo Vím, co jím. To zaručí minimální množství rizikových živin:
nasycených tuků a trans tuků, přidaného cukru, soli. U některých potravin ohlídá i vlákninu a celkovou energii.

spolu u stolu

V několika jazycích se slovo „sýr“ vyslovuje kvůli úsměvu.
Má to nejspíš smysl: jako je smích a radost základní
potřebou člověka, je sýr základní potravinou mnohé národní
kuchyně. Vydali jsme se po Evropě a hledali právě sýr.
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Krásné setkání slaného
a sladkého na koláčcích
s cibulí a kozím sýrem

MALÉ VELKÉ HOLANDSKO Chce-li někdo popsat jednoduše Nizozemsko, začne vyjmenovávat:

dřeváky, tulipány, kakao… a nemůže vynechat sýr. Měl by ho říct na prvním místě, protože sami Nizozemci si na něm
dávají záležet a na jejich stole nikdy nechybí. Jsou na své sýry pyšní, vyráběli si je dávno před naším letopočtem
a vždycky za ně museli bojovat s oceánem, který tuhle malou zemi po staletí zkoušel, kolik vydrží. Nejenže vydržela,
ale na svých rovinatých loukách nechává pást své krávy a toho oceánu využívá k prospěchu svých sýrů. V holandských
sýrech je ta síla, odolnost, vytrvalost nějak cítit. A tak jsme z nich vyzkoušeli pár receptů i my.

spolu u stolu

Sytou a zdravou polévku
z rajčat dokonale doplňuje
toust se sýrem.
36
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spolu u stolu
Holanďani milují omelety
v mnoha variantách. Tahle se
slaninou a sýrem je typická.

Mořská voda
a obrovské
pastviny… vše má
souvislost se sýrem,
jehož je Nizozemsko
světovým výrobcem.

albert.cz

37

spolu u stolu
Koláčky s karamelizovanou
cibulí a kozím sýrem

Holandská omeleta

NA 6 STŘEDNÍCH KOLÁČKŮ | PŘÍPRAVA: 10 MINUT
VAŘENÍ: 25 MINUT | PEČENÍ: 30 MINUT

5 plátků slaniny, nakrájené na kostičky
4 vejce
125 ml mléka
75 g hladké mouky
½ lžičky soli
80 g sýra – Gouda uleželá bloček 48%
nebo Zaanlander starý 48% bloček,
nastrouhaného
trocha másla (podle potřeby)
moučkový cukr, javorový sirup nebo
řecký jogurt k podávání

PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | PEČENÍ: 20–25 MINUT

3 lžíce olivového oleje
3 cibule, nakrájené na tenká kolečka
250 ml červeného vína
75 g třtinového cukru
odrhnuté lístky ze 3–4 snítek tymiánu
+ celé snítky na ozdobu
sůl a čerstvě mletý pepř
1 plát listového těsta
trocha mléka nebo prošlehané vejce
na potření
150 g kozího sýra – Sýr kozí přírodní
bloček 55%
V pánvi rozehřejte olej a opečte na něm
doměkka cibuli. Přilijte polovinu vína
a nechte ho téměř vyvařit. Pak přisypte
cukr, tymián, sůl a pepř a 5 minut vařte.
Zalijte zbytkem vína a opět počkejte, až
se vyvaří.
Předehřejte troubu na 180 °C. Z těsta
vytvarujte 6 kruhů, čtverců nebo obdélníků. Okraje vytvarujte do vyššího lemu
a každý koláček potřete mlékem nebo
prošlehaným vejcem. Pečte 10 minut
do světle zlaté barvy.
Koláčky vyndejte z trouby, uprostřed
stlačte vyboulená místa a naplňte je
připravenou karamelizovanou cibulkou
a posypte rozdrobeným kozím sýrem. Ozdobte tymiánem a pečte dalších 15–20 minut. Podávejte teplé nebo zastudena.

Zapněte troubu na 220 °C. Slaninu
rozložte na vhodnou nepřilnavou pánev
a dejte ji do trouby. Zatím prošlehejte
vejce s mlékem, přidejte mouku a špetku
soli. Měli byste mít tekuté těsto. Přidejte
do něj nastrouhaný sýr.
Jakmile je trouba rozpálená, vyjměte
pánev. Pokud vypečený tuk ze slaniny
nepokrývá celé dno, přidejte do pánve
trochu másla. Vlijte těsto, pánev vraťte
do trouby a pečte 20–25 minut. Ihned
podávejte. Omeletu můžete poprášit
moučkovým cukrem, polít javorovým
sirupem nebo jíst jen s řeckým jogurtem.

Rajčatová polévka
s tousty s goudou
PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | VAŘENÍ: 30 MINUT

2 lžíce olivového oleje
½ velké cibule, nakrájené najemno
2 konzervy loupaných krájených
rajčat (800 g)
1 bobkový list
sůl a čerstvě mletý pepř
1 lžička krupicového cukru
1 lžíce másla
1 lžíce hladké mouky
125 ml smetany ke šlehání
hrst bazalky, natrhané na kousky
3 lžíce olivového oleje
Na sýrové proužky
4 krajíčky celozrnného chleba
150 g sýru – Zaanlander uleželý
plátky 48%
V hrnci opečte na oleji cibuli a pak na ni
vlijte rajčata. Přidejte bobkový list, sůl,
pepř a krupicový cukr. Nechte cukr
zkaramelizovat, pak zalijte trochou vody
a přiveďte k varu. Jakmile směs začne
vřít, stáhněte plamen, přiklopte a vařte
asi 20–25 minut; občas promíchejte.
Ze základu polévky vyndejte bobkový
list a vše rozmixujte dohladka. Ze lžíce
másla a mouky vytvořte kuličku, přidejte
ji do mixéru, pak smetanu a znovu promixujte. Směs vraťte do hrnce, podle potřeby rozřeďte vodou a chvilku povařte.
Nakonec vmíchejte bazalku a olej.
Na chleby položte plátky sýra a zapečte pod grilem. Podávejte k polévce.

EXKLUZIVNĚ
U NÁS
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EXKLUZIVNĚ
U NÁS

Sýr kozí přírodní bloček 55%

Gouda uleželá bloček 48%

Zaanlander starý 48% bloček

Zaanlander uleželý plátky 48%

Čerstvý sýr vyráběný ze 100% holandského kozího mléka. Skvělý do salátů nebo
jako ingredience do různých receptů.

Tradiční holandský sýr, oblíbený na celém světě. Uzrává v kolech, čím déle
zraje, tím výraznější má chuť.

Zaanlander vděčí
za svou krémovou chuť
receptuře a zrání.

Tento sýr patří do skupiny „uleželý“, která zraje 4 měsíce a má
jemnou krémovou konzistenci.
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O sýru a moři
Co zbývá Nizozemcům, když moře se jim stále
pokouší ubrat zem? Využít toho! Třeba k produkci
sýra, který moře polyká. Jmenuje se Zaanlander.
Jméno Zaanlander dostal po městě
Zaandam, které leží v nizozemské
provincii Severní Holandsko. A v oblasti kolem Zaandamu se vyráběl
tento sýr typu gouda už dávno
předtím, než se kromě moře pokoušel
Nizozemsko dobýt Napoleon.
V Nizozemsku se tradičně o výrobu sýra staraly ženy a každý čtvrtek
své žluté kulaté zázraky prodávaly
na trzích, které se v Nizozemsku
zachovaly – tedy spíš pro turisty – dodnes. Nicméně stále vedle větrných
mlýnů a nedaleko moře fungují malé
farmy, které si svůj sýr vyrábějí a prodávají samy.
Ta blízkost moře má pro sýr
Zaanlander smysl. Vyrábí se z nejčer-

stvějšího, často nepasterizovaného mléka
krav, které se pasou – jen si to představte – na loukách s výhledem na moře.
Slaná mořská voda se přenáší do trávy,
kterou krávy pasou a tím pochopitelně
do jejich mléka. Sýr Zaanlander se tedy
nemusí příliš dlouho „koupat“ v solné
lázni a kulatě zraje krásně na dřevěných
policích ochucený sám o sobě. Je pak
krémovější a má výraznou chuť. „Starý“
sýr zraje i rok, „uleželý“ čtyři měsíce. Čím
je starší, tím má výraznější chuť a kompaktnější strukturu. A to konzumenti
i výrobci umějí ocenit.

Blízkost moře se přirozeně přenáší do trávy
a skrze kravské mléko do sýra, který je pak
krémovější a má výraznou chuť.
albert.cz
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V Evropě snad žádný jiný národ
nejí tak dlouho a s takovou chutí jako Italové. A k tomu se dohodli, že čas strávený u stolu se
do jejich věku nezapočítává. Tak je totiž skvostný. I barvy své státní vlajky odvodili od jídla:
zelená je bazalka, bílá mozzarella a červená rajče. Sýr je prostě italská státní záležitost.

spolu u stolu
Noky s parmazánovou omáčkou
PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | VAŘENÍ: 10 MINUT

500 g bramborových noků
1 lžíce olivového oleje
1 stroužek česneku, na plátky
150 ml smetany ke šlehání
půl lžičky muškátového oříšku, čerstvě strouhaného
150 g slaniny, nakrájené na kostičky
200 g špenátových listů
kůra z ½ citronu + sůl a čerstvě mletý pepř
25 g sýra Parmigiano Reggiano 32% bloček nebo
Grana Padano 32%, nastrouhaného + na ozdobu
25 g opražených piniových oříšků
Noky uvařte podle návodu na obalu. Mezitím rozehřejte v malém kastrolu lžičku oleje, osmahněte na něm
česnek, přidejte smetanu a muškátový oříšek, prohřejte
a odložte. Zbylý olej rozehřejte v pánvi a opečte na něm
dokřupava slaninu. Přidejte scezené noky a opékejte je
tak dlouho, až začnou zlátnout. Přimíchejte špenát, citronovou kůru, osolte a opepřete. Do ochucené smetany
vmíchejte parmazán. Noky rozdělte na talíře, pokapejte
omáčkou, posypte piniovými oříšky a parmazánem.

Bramborový chleba s pecorinem
NA 2 BOCHNÍKY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT + KYNUTÍ 1 HODINA | PEČENÍ: 35 MINUT

2 brambory, vařené bez slupky a se snítkou
rozmarýnu, vychladlé + uschovaná voda z vaření
1 kostka čerstvého droždí
1 lžička + 2 rovné lžíce krupicového cukru
100 g rozpuštěného másla + 60 ml olivového oleje
2 vejce
2 lžičky soli + 2 lžíce nasekaného rozmarýnu
160 g sýra pecorino – Pecorino Romano 47%
bloček, nastrouhaného najemno
500 g hladké mouky

Sýr Parmigiano Reggiano
32% bloček
Neboli parmazán, tedy tvrdý
italský sýr z kravského mléka,
který pikantní chuť získává
solením a zráním minimálně
po dobu 22 měsíců.

Sýr Pecorino Romano
47% bloček

Sýr Grana Padano
32% bloček

Tvrdý italský sýr Tvrdý italský sýr z kravského
z ovčího mléka má
mléka. Je mladší než
slanou kořeněnou
parmazán, má mírně menší
chuť. Hodí se k vaře- obsah tuku a také jemnější
ní i ke strouhání.
chuť. A méně se drobí.

Z trochy vody od brambor, droždí a lžičky cukru nechte
vzejít kvásek. Brambory nastrouhejte najemno do mísy,
přidejte máslo, olej, vejce, sůl, zbylý cukr, rozmarýn
a sýr. Promíchejte a vlijte kvásek. Přisypte ⅓ mouky
a začněte hníst těsto. Postupně přidávejte mouku,
až vznikne měkké, hladké těsto. Dejte ho do mísy
vysypané moukou, poprašte moukou, přikryjte ohřátou
utěrkou a nechte v teple kynout na dvojnásobný objem.
Předehřejte troubu na 180 °C. Z těsta vytvarujte 2 kulaté bochníky. Nařízněte je uprostřed do kříže a pečte
na plechu s pečicím papírem 30–35 minut dozlatova;
správně upečený chléb zní při zaťukání zespodu dutě.
Vyjměte z trouby, nechte vychladnout.
albert.cz
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zvolávají hrdě a s patosem Francouzi
a jejich prezident je při projevu oslovuje drahé Francouzky a drazí Francouzi. Projevy vlastenectví jsou pro
ně přirozené, protože svoji zemi jednoduše zbožňují. Mají proč: ve Francii najdou vše, co si jejich rozmařilost
usmyslí: moře, hory, poušť, teplo, zimu… a vinice. Jejich víno je slavné a obdivované jako tisíce druhů
francouzských sýrů. Ze sýrů si dokonce udělali chod: talířem sýrů končí jejich stolování. Krásný obřad.

Toust se sušenými fíky a sýrem
PRO 1 OSOBU | PŘÍPRAVA: 10 MINUT

2 krajíčky chleba
2–3 lžíce sýru ricotta
2 sušené fíky, nakrájené na plátky
1 lžíce nasekaných vlašských ořechů
2–3 plátky sýru Excellent Farmbrie 45% bloček
2–3 tenké plátky mozzarelly
sůl

Rozehřejte kontaktní gril nebo grilovací pánev.
Na plátek chleba natřete tenkou vrstvu ricotty,
navrch dejte plátky fíků a vlašské ořechy. Poklaďte plátky brie, potom mozzarellou a zlehka
osolte. Přikryjte druhým krajícem.
Sendvič rozpulte a grilujte tak dlouho, až se
roztaví sýr. Skvělá snídaně nebo svačina.

spolu u stolu

Brambory zapečené
se sýrem a s tymiánem
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 30 MINUT
OPÉKÁNÍ A VAŘENÍ: 20 MINUT | ZAPÉKÁNÍ: 45 MINUT

½ lžíce olivového oleje
1 cibule, nakrájená najemno
100 g slaniny, nakrájené
na proužky
100 ml suchého bílého vína
6 salátových brambor (typ A),
nakrájených na kostky
sůl a čerstvě mletý pepř
125 ml 40% smetany
200 g sýra Port Salut 50%
bloček, nastrouhaný
čerstvý tymián na ozdobu
bílé pečivo k podávání
Předehřejte troubu na 180 °C.
V pánvi rozehřejte olej, přidejte
cibuli, slaninu a opékejte, až cibule zesklovatí; trvá to 5–10 minut.
Přilijte víno, nechte ho 2–3 minuty odpařovat, pak přisypte
brambory a duste je 10–15 minut.
Osolte, opepřete, přilijte smetanu,
minutu povařte a pak stáhněte
z ohně.
Polovinu bramborové směsi
rozložte do pekáčku, posypte
polovinou sýra, naneste zbytek
brambor a posypte druhou polovinu sýra. Zapékejte dozlatova
asi 45 minut; sýr by měl bublat
a brambory změknout. Podávejte horké s křupavým bílým
pečivem.

albert.cz
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spolu u stolu
Štíhlým Francouzkám
stačí tento salát
k obědu. A pochutnají
si dokonale.

Salát s modrým sýrem
a balzamikovým dresinkem
PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | OPÉKÁNÍ: 10 MINUT

1 sáček směsi salátových listů
200 g sýra s modrou plísní – Bleu
D’Auvergne 50%, rozdrobeného
100 g sušených brusinek
Na karamelizované ořechy
100 g vlašských nebo pekanových
ořechů
3 lžíce krupicového cukru
Na dresink
2 stroužky česneku, prolisované
1½ lžíce majonézy
1 lžíce citronové šťávy
½ lžíce dijonské hořčice
1 lžíce krupicového cukru
sůl a čerstvě mletý pepř
30 ml balzamikového octa
85 ml olivového oleje
Nejdřív připravte karamelizované
ořechy. Vložte je do rozpálené pánve
a opékejte, až se rozvoní. Ořechy vyndejte, do pánve nasypte cukr, nechte ho
rozpustit na karamel, do pánve vraťte
ořechy a obalte je v karamelu. Ořechy
přesuňte na pečicí papír a nechte vychladnout.
Mezitím připravte dresink. Česnek
smíchejte s majonézou, šťávou z citronu,
hořčicí, cukrem, solí a pepřem. Prošlehejte, přidejte balzamikový ocet a za stálého šlehání pomalu přilévejte olej.
Do velké mísy nasypte salátové lístky,
rozdrobte sýr, nasypte brusinky a karamelizované ořechy. Přelijte dresinkem.
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Excellent Farmbrie 45% bloček

Port Salut 50% bloček

Bleu D’Auvergne 50% bloček

Vyráběný podle originální receptury s nejkvalitnějšími
ingrediencemi. Základem je kravské mléko z francouzské Normandie. Podávejte při pokojové teplotě.

Krémový sýr s oranžovou kůrou,
původně klášterní sýr.

Pýcha francouzského regionu Auvergne,
velmi podobný rokfóru, vyrábí se však
z kravského mléka.
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Jistě: nikdo nevyrábí dokonalejší hodinky než Švýcaři.
Ano: ta jejich čokoláda s jejich slavnou kravkou… A pak? Přesně: ementál! Ten děravý sýr, který klidně váží sto
kilo a kolo má průměr metr. To je ten pravý, originální. Ementál se zrodil v alpském údolí řeky Emme a je tak
slavný, že mu v Americe říkají jednoduše „švýcarský sýr“ a všichni hned vědí, že je to ten pravý ementál. Jenže
on není jediný, který na zdravých stráních této krásné země její lidé vyrábějí. Všichni to víme.

Dokonale upečená a sýrovou
chutí nasycená kuřecí prsa

spolu u stolu
Kuřecí prsa zapečená
s ementálem
PRO 4–6 OSOB | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | PEČENÍ: 1 HODINA

4–6 kuřecích prsních řízků
200 g ementálu – Ementál
švýcarský 45%
125 ml majonézy
125 ml zakysané smetany
75 g strouhaného parmazánu
sůl a čerstvě mletý pepř
1 stroužek česneku, prolisovaný
rýže nebo pečivo k podávání
Předehřejte troubu na 190 °C. Maso
vložte do pekáčku a pokryjte ho
plátky sýra. V míse smíchejte majonézu, zakysanou smetanu, ⅔ parmazánu, sůl, pepř a česnek. Směsí
zalijte kuře a posypte zbývajícím
parmazánem. Pečte asi hodinu, aby
bylo maso měkké a sýrová směs
bublala. Jezte s rýží nebo pečivem.

Švýcarské fondue
500 g sýra Gruyère švýcarský 48%
bloček, nastrouhaného
2 lžíce kukuřičného škrobu
sůl + 1 stroužek česneku, oloupaný
125–150 ml suchého bílého vína
1 citron
2 lžíce sherry
čerstvě mletý pepř
bílé pečivo nebo vařené brambory,
	nakládané okurky nebo další
zelenina: cibulka, papriky…
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Ementál Švýcarský 45%

Gruyère Švýcarský 48%

Skvělý švýcarský sýr s lahodnou chutí,
kterou získává tradičním zpracováním.
Pověstné díry vznikají během zrání.

Polotvrdý švýcarský sýr s tradicí. Vyrábí se ze
syrového kravského mléka v regionu Gruyère a vyznačuje se hladkou strukturou a zvláštní chutí.

albert.cz

Sýr promíchejte se škrobem. V nádobě na fondue povařte osolenou
vodu, vylijte ji a nádobu osušte.
Ihned ji vytřete stroužkem česneku,
vlijte víno a trochu citronové šťávy.
Na plotně zahřejte, přidejte sýr
a míchejte do roztavení. Pak přilijte
sherry, promíchejte, a je-li směs
tekutá a lesklá, přeneste nádobu
nad plamínek hořáku. Sýr poprašte pepřem a namáčejte si do něj
kostičky pečiva, vařené brambory
a přikusujte nakládanou zeleninu.

Další zajímavosti o naší nabídce sýrů si můžete přečíst na albert.cz/syrova-prkenka.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ,
DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ, NÁDOBÍ ZAPŮJČILA FIRMA: APROPOS

PRO 4–6 OSOB | PŘÍPRAVA: 5 MINUT | VAŘENÍ: 15 MINUT
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sezona

Kapusta
Je krásná jako obraz a přitom
tak obyčejná. Naplněná vitaminy
a samozřejmou chutí. Rodná
sestra zelí se hodí k tolika různým
receptům. Jen začít!
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Snídaně, oběd, večeře?
Všechno je možné. A zaručeně
vždycky přijde k chuti.

sezona
Hummus s kapustou
a pečeným česnekem

PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | OPÉKÁNÍ: 25 MINUT

PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | PEČENÍ: 20 MINUT

1 lžíce oleje
1 malá cibule, nasekaná najemno
250 g čerstvých žampionů, na plátky
500 g růžičkové kapusty
1 stroužek česneku, prolisovaný
½ lžičky nasekaného čerstvého tymiánu
sůl a čerstvě mletý pepř
2 vejce

7 stroužků česneku, neoloupaných
100 g hlávkové kapusty
400g konzerva cizrny, slitá
1 lžička citronové šťávy
3 lžíce sezamové pasty tahini
sůl
olivový olej, špalíky syrové zeleniny,
topinky nebo slané krekry k podávání

Do pánve s rozehřátým olejem přidejte
cibuli a houby, 15 minut opékejte a míchejte, až obojí začne zlátnout. Kapustu
prolijte vařící vodou, nechte vychladnout
a nakrájejte ji na čtvrtky. Do pánve přidejte česnek, tymián a kapustu a dalších
5 minut duste. Osolte a opepřete.
Obsah pánve rozdělte do dvou hnízd,
uprostřed každého udělejte důlek a rozklepněte do něj vejce, osolte je a opečte
tak, jak máte rádi. Pokud chcete mít vejce
propečená, zakryjte pánev poklicí.

Předehřejte troubu na 200 °C. Stroužky
česneku zabalte do alobalu a pečte je
20 minut. Mezitím prolijte listy kapusty
vařící vodou, nechte vychladnout a pak je
nasekejte nadrobno.
Pečený česnek oloupejte. Kapustu,
česnek i ostatní suroviny dejte do mixéru, přidejte 3 lžíce vody a rozmixujte
na hladkou hmotu. Směs přendejte
do servírovací misky, pokapejte olivovým
olejem a podávejte se špalíky zeleniny,
topinkami nebo krekry.

Dvoukapustový salát

Pečená zelenina s kapustou

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 25 MINUT | OPÉKÁNÍ: 5 MINUT

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | PEČENÍ: 45 MINUT | DUŠENÍ: 50 MINUT

½ hlávky kapusty
500 g růžičkové kapusty
3–4 plátky slaniny
hrst pražených mandlí, nasekaných
4 vrchovaté lžíce nastrouhaného sýra
pecorino
Na zálivku
2 lžíce citronové šťávy
1 lžička dijonské hořčice
1 šalotka, malá, nasekaná
1 stroužek česneku, prolisovaný
sůl a čerstvě mletý pepř
60 ml olivového oleje

1,5–2 kg zeleniny (mrkev, řepa, dýně,
celer… mohou být i brambory),
nakrájené na kousky
1 palice česneku, stroužky oddělené
a oloupané
6 lžic olivového oleje
sůl a čerstvě mletý pepř
1 cibule, nasekaná
1 vrchovatá lžíce rajčatového protlaku
2 konzervy loupaných rajčat (800 g)
1 lžíce sušeného oregana
200 g kapusty, nasekané
tabasco

Z obou kapust odstraňte nažloutlé listy,
pak je prolijte vařící vodou a nechte vychladnout. Slaninu nakrájejte na kostky
a v pánvi je opečte dozlatova.
V míse prošlehejte suroviny na zálivku.
Kapusty nasekejte na jemné proužky, dejte je do mísy se zálivkou, přidejte slaninu,
mandle a sýr. Vše důkladně promíchejte.

Předehřeje troubu na 250 °C. Na plech
potažený pečicím papírem rozložte zeleninu (dýni přidejte o 10 minut později),
česnek a vše pokapejte 3 lžícemi oleje,
promíchejte a osolte. Pečte 45 minut,
zeleninu průběžně obracejte.
Mezitím rozehřejte v kastrolu druhou
polovinu olivového oleje a opečte na něm
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doměkka cibuli. Jakmile začne zlátnout,
přimíchejte rajčatový protlak a minutu
ho míchejte. Prsty rozmačkejte konzervovaná rajčata a přidejte je do kastrolu,
vlijte zbylou rajčatovou šťávu z konzerv,
osolte, opepřete a přidejte oregano. Přiklopte a nechte probublávat tak dlouho,
než se dopeče zelenina.
Upečenou zeleninu – měla by být zlatá
a zapíchnutá vidlička by jí měla snadno
projít – vyndejte z trouby. Do kastrolu
přimíchejte kapustu, nechte ji asi 5 minut
změknout a přisypte upečenou zeleninu.
Osolte, opepřete, a pokud chcete, podávejte s tabascem.

Zapečená kapusta se sýrem
PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT
OPÉKÁNÍ: 5 MINUT | PEČENÍ: 13 MINUT

250 g kapusty, nasekané nahrubo
2 lžíce olivového oleje
1 šalotka, nasekaná
2 stroužky česneku, nasekané
sůl a čerstvě mletý pepř
90 g zakysané smetany
100 g tučného čerstvého krémového sýra
100 g mozzarelly, natrhané na kousky
30 g parmazánu, nastrouhaného
+ na ozdobu
tortillové chipsy k podávání
Kapustu prolijte vařící vodou, nechte
vychladnout a nakrájejte nahrubo. Rozehřejte pánev na středním ohni. Na 1 lžíci
oleje krátce opečte šalotku a česnek
do jemně zlatova. Přidejte kapustu, osolte, opepřete a míchejte 3–4 minuty, aby
kapusta změkla. Pak stáhněte z plotny.
V misce promíchejte zakysanou smetanu, čerstvý sýr, mozzarellu a parmazán.
Zlehka osolte, vydatně opepřete a promíchejte. Přidejte podušenou kapustu,
důkladně promíchejte se zbývající lžící
oleje a vše přesuňte do zapékací misky. Vložte do trouby vyhřáté na 200 °C
a zapékejte 11–13 minut, až směs bude
bublat. Podávejte posypané parmazánem
a s tortillovými chipsy.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ,
DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ, NÁDOBÍ ZAPŮJČILY FIRMY: BUTLERS, POTTEN & PANNEN STANĚK

Růžičková kapusta
s houbami a vejci

sezona

Křupavá slanina a dokonale vyladěná
zálivka umocní příjemnou chuť
dvoukapustového salátu.

Jedna z nejlepších pochoutek,
kterou oceníte u skleničky
vína, ale i bez ní.

Poctivá dávka propečené a ochucené
zeleniny, kterou si můžete
nakombinovat podle svého gusta.

albert.cz
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sezona

Křupavé chipsy
a jemná kapustová
směs se sýry
vytváří dokonalé
spříznění.
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Další inspiraci pro vaření s kapustou hledejte na albert.cz/kapusta-recepty.

maso měsíce

Krůta
devatera mas

Labužníci tvrdí, že krůta má devět druhů masa. A každé pak pokládají
za jedno z nejchutnějších a také nejzdravějších.

K

růta k nám dorazila z Ameriky, kde
její skvělé maso objevili už před třemi
tisíci lety. My si na ní pochutnáváme
teprve od začátku 19. století. Její maso
se hodí na stovky receptů, také proto, že
nepotřebuje dlouhou tepelnou úpravu.
Oceňují ji také dietologové, protože dobře
vědí, že krůtí maso obsahuje spoustu
vitaminů, bílkovin a minimálně tuku.
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U NÁS V ALB E RT U

Pro 100% uznání vaší
reklamace je potřeba:

»
»
»

	přinést kompletní zboží včetně
originálního obalu a etikety

Nejkřehčí maso z krůty jsou prsa. Hodí
se na řízky, minutky, do čínské kuchyně…
Obsahují jen 0,7 % tuku, ale 24 % bílkovin.
Nejrychlejší a také nejzdravější úprava je
na oboustranném grilu, který se značkou
Guzzini velmi výhodně nabízejí prodejny
Albert právě teď.

	přinést originální účtenku
k reklamovanému zboží
	

zboží nesmí být prošlé

Pečená krůtí stehna
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT
+ 20 MINUT ODLEŽENÍ | PEČENÍ: 70 MINUT

malý svazek šalvěje, rozmarýnu
a petrželky
sůl a čerstvě mletý pepř
1 lžíce másla
2 krůtí stehna (každé přibližně 1,4 kg)
1 kg brambor, nakrájených na klínky
1 cibule, nakrájená na klínky
10 stroužků česneku, oloupaných
2 bobkové listy
500 ml drůbežího vývaru
3 lžíce olivového oleje
1 lžíce hladké mouky

Předehřejte troubu na 250 °C. Malé snítky
šalvěje, rozmarýnu a petrželky si dejte
stranou a zbylé nasekejte nadrobno. Smíchejte se solí, pepřem a máslem a vetřete
do krůtích stehen. Maso položte do hlubokého pekáče a pečte 30 minut.
Maso otočte a pečte do poloměkka.
Pak k němu přidejte brambory, cibuli,
česnek, bobkový list a odložené snítky
bylinek. Přelijte vývarem, pokapejte olivovým olejem a pečte dalších 30–40 minut, až budou brambory měkké. Během
pečení občas promíchejte.

Vyjměte pekáč z trouby, slijte z něj
vypečenou šťávu do kastrůlku, maso
přikryjte alobalem a nechte ho 20 minut odpočívat. Mezitím si připravte
omáčku. Vypečenou šťávu v kastrůlku
zaprašte moukou a vařte aspoň 15 minut
do zhoustnutí. Podle potřeby dosolte
a dopepřete.
Brambory a maso rozdělte na talíře
a přelijte omáčkou.

albert.cz
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Krůtí maso při vaření nasaje chuť
indického koření a krásně změkne.
Koriandr tuto lahůdku korunuje.
Krůtí kari
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 30 MINUT
OPÉKÁNÍ: 15 MINUT | VAŘENÍ: 15 MINUT

2 lžíce slunečnicového oleje
1 velká cibule, nakrájená na tenká
kolečka
1 zelená paprika, zbavená semen
a nakrájená na kostky
300 g krůtích prsou, nakrájených
na kostky
2 lžíce červené kari pasty
2 stroužky česneku, prolisované
300 g brambor, oloupaných
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a nakrájených na kostky
400g konzerva loupaných
a krájených rajčat
300 ml drůbežího vývaru
sůl a čerstvě mletý pepř
2 lžíce mangového čatní
malý svazek koriandru, nasekaný
rýže k podávání
Ve velké hluboké pánvi nebo v kastrolu
rozehřejte olej a opečte na něm doměkka
cibuli a papriku. Přidejte maso a opečte

ho ze všech stran. Opečené maso
posuňte ke straně pánve a na volném
prostoru asi půl minuty opékejte kari
pastu s česnekem. Přidejte brambory, vše
promíchejte a zalijte rajčaty a vývarem
tak, aby bylo maso a brambory ponořené.
Osolte, opepřete, přiveďte k varu a vařte
15 minut doměkka. Do hotové omáčky
vmíchejte mangové čatní a podávejte
s čerstvým koriandrem a rýží.
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Krůtí prsty s avokádovým dipem
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 25 MINUT | PEČENÍ: 12 MINUT

80 g kukuřičných lupínků
15 g parmazánu, nastrouhaného
najemno
½ lžičky sušeného tymiánu
½ lžičky sušeného oregana
1 lžička mleté sladké papriky
(nejlépe uzené)
1 lžička mletého koriandru
sůl
450 g krůtích prsou, nakrájených
na proužky
2 velká vejce, prošlehaná
Na avokádový dip
200 g máslových fazolí z konzervy,
slitých
1 malé avokádo, zbavené semena,
oloupané
4 jarní cibulky, nakrájené nadrobno
kůra a šťáva z 1 limety
cherry rajčátka, semena
z granátového jablka a salátové
lístky k podávání

Předehřejte troubu na 220 °C. Kukuřičné lupínky nasypte do misky
a rozdrťte je. Přimíchejte parmazán, bylinky, koření a zlehka
osolte. Maso osušte, namočte
do vajec a potom do ochucených
kukuřičných lupínků. Obalené
prsty pokládejte na plech potažený pečicím papírem a pečte
12 minut.
Mezitím dejte do misky fazole,
avokádo, cibulky, nastrouhanou
limetovou kůru a šťávu, osolte
a ručním tyčovým mixérem
rozmixujte dohladka. Podávejte
ke krůtím prstům ozdobeným
cherry rajčátky, semeny z granátového jablka a zelenými salátovými lístky.

albert.cz
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když Dita P.

Když si Dita P.

…oblíbila černý kořen

Překvapení, objevy a s tím spojené vzrušení si připravuju nejenom
v životě, ale hlavně v kuchyni. Černý kořen mi všechno dopřál.
A bylo to překvapení milé, které si určitě zopakuju.

Bešamelem krásně prostoupí chuť kořene,
muškátového oříšku a bazalky. Křupavé
a zároveň jemné jídlo. Nenápadně nápadné.
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když Dita P.
Zapečený černý kořen
PRO 4–6 OSOB | PŘÍPRAVA: 20 MINUT
VAŘENÍ: 25–30 MINUT | ZAPÉKANÍ: 25 MINUT

1200 g černého kořene
2 lžíce másla
2 lžíce hladké mouky
950 ml mléka
sůl a pepř podle chuti
muškátový oříšek, nastrouhaný
hrst bazalky, natrhané + k podávání
120 g čedaru, nastrouhaného
120 g ementálu, nastrouhaného

Pečený černý kořen
se zázvorem a medem
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | PEČENÍ: 1 HODINA 50 MINUT

450 g černého kořene, oloupaného
100 g zázvoru
kůra z 1 citronu, nastrouhaná
½ lžičky dijonské hořčice
2 lžíce olivového oleje
½ lžičky soli
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Pečený kořen
na pohled připomíná
hranolky, ale chutná
mnohem výrazněji
a originálněji.

30 g másla
1 lžíce medu

Polévka z černého kořene

Černý kořen nakrájím na kusy dlouhé asi
8 centimetrů a dusím je na páře, až začnou měknout. Oloupám zázvor a škrabkou ho nakrájím na proužky. V míse promíchám zázvor, citronovou kůru a hořčici
s olivovým olejem, osolím, přidám černý
kořen a znovu promíchám.
Vše rozložím do zapékací mísy,
přikryju alobalem a v troubě předehřáté na 160 °C hodinu peču. Po hodině
sundám alobal, troubu zesílím na 180 °C
a peču dalších 40 minut. V půlce pečení
černý kořen obrátím. Nakonec přidám
do zapékací mísy máslo a med, promíchám a vrátím do trouby na 10 minut,
až kořen zkaramelizuje. Podávám jako
přílohu nebo s bramborami jako samostatné jídlo.

500 ml kuřecího vývaru
10 černých kořenů, oloupaných,
nakrájených na kusy
2 menší brambory, oloupané a nakrájené
3 stroužky česneku, nakrájené na plátky
2 lžíce zakysané smetany
sůl, bílý pepř a muškátový oříšek
olivový nebo sezamový olej na ozdobu

PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | VAŘENÍ: 15–20 MINUT

Do kastrolu naliju kuřecí vývar, přivedu
k varu, přidám černý kořen a brambory
a na středním plameni vařím doměkka.
Přidám česnek a ještě minutu povařím.
Stáhnu z plamene a tyčovým mixérem
rozmixuju dohladka. Přidám zakysanou
smetanu, dochutím solí, bílým pepřem
a muškátovým oříškem a promíchám.
Nakonec polévku ozdobím olejem.

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

Do mísy naliju vodu. Černý kořen
oloupu a okrájím konce. Oloupaný kořen
přesunu do mísy s vodou. Černý kořen
nakrájím na tenké plátky a vrátím je
do vody, aby nezhnědly. Ve velkém hrnci
rozpustím máslo, přisypu mouku, stáhnu
a za stálého míchání udělám světlou
jíšku. K jíšce přilévám mléko a vařím asi
3 minuty do zhoustnutí. Osolím, okořením pepřem a muškátovým oříškem
a přihodím bazalku.
Černý kořen sliju a osuším, abych ho
zbavila latexu, který z něj vytéká a má
hořkou chuť. Dám ho do hrnce s bešamelem, přivedu k varu a na mírném plameni
vařím 25–30 minut doměkka.
Předehřeju troubu na 200 °C a rošt dám
do horní třetiny trouby. Bešamel s černým kořenem přeliju do zapékací mísy
o rozměrech 23 × 33 cm a posypu oběma
sýry. Peču 20 minut, až se sýry roztečou
a všechno krásně bublá.
Zapnu grilování a ještě 5 minut griluju,
aby se vytvořila křupavá a zlatavá krustička. Vyndám z trouby, nechám ještě
10 minut stát a posypu lístky bazalky.

ČE RNÝ KOŘ EN
Má divokou pověst: původně
se černému kořenu říkalo
španělský hadí mord.
K nelichotivému názvu
přišel z lidového moudra,
které tvrdí, že když se černý
kořen vloží hadovi do tlamy,
zahyne. Jediné, čemu lze věřit,
je, že se do světa rozšířil ze
Španělska.
Černý kořen je chutí
podobný mrkvi nebo kořenu
petržele, odlišuje se jen
barvou, Je černý jako noc,
ale dužnina je sněhobílá
a křehká. Má nasládlou chuť,
která připomíná pastinák,
někdy taky kokos či mandle.
Latex, jenž z něj vytéká, je
hořký, proto se nesmí dostat
do jídla.
Léčivé účinky černého
kořene znali afričtí šamani,
ale i Keltové a Germáni.

Hladká a výrazná polévka,
kterou černý kořen zahustí
a zajímavě ochutí spolu
s česnekem a muškátem.
albert.cz
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V oranžovém ráji

Nepojedeme společně moc daleko. Ale přece
jen až na samotný jih Španělska, které je
pro citrusy nejlaskavějším územím v Evropě.
Právě teď, kdy ve středu Evropy mrzneme,
tam dozrávají pomeranče. Normálně padají
rovnou na hlavu jak hrušky.
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Na nízkých stromcích dozrávají na jihu
Španělska pomeranče
a mandarinky během
naší zimy.

A je tu přenádherně. Za zády hory, které nepustí k pomerančovým plantážím žádný severák a před námi
moře – z východu Středozemní a z jihu Gibraltarský
průliv. Kdybych si hodně hodně stoupla na špičky, uvidím zkrátka Afriku. O tu ale moc nejde. Jde
o pomeranči obsypané nízké stromky a o jednu moji
pikantní vzpomínku.
Sedím, minulý leden, na lavičce v městečku Gibraltar,
okukuju ty starousedlé Brity a poslouchám chvíli angličtinu a pak španělštinu. Z protějšího chodníku dramaticky gestikuluje starší chlapík – chce něco říct?
Pozdě. Do hlavy mi bubnuje pomerančová sprcha. Se
stromem nade mnou zatřásly dvě drzé opice. Ani si to
nestačím uvědomit, a už mi hrabou v kabelce pocákané fresh džusem. Vytáhnou mi z ní plechovku cocacoly a mažou krást a zlobit jinam. Takhle to chodí
celý rok, i v lednu v místech, kde pár kilometrů odtud
opice do pomerančových sadů rozhodně nevpustí.
Odkud vane vítr?
Kdybych byla pomerančem, utrhnou mě v pondělí,
třeba uspěju v selekci jako dostatečně kvalitní, tak mě
pěkně zabalí, šoupnou do kamionu a v neděli jsem
ve vašich rukou. Možná si mě oloupete u televizního

seriálu. Takhle putují pomeranče, mandarinky a jejich
verze – klementinky – do prodejen Albert. Žádné
velké zdržování.
Mně by ovšem nestačila výživa, kterou zbožňují právě
tady na španělském jihu a jihovýchodě pomeranče.
Carlos, Španěl, který nemá pořádného kníra, jak bych
u Španěla očekávala, se rozplývá nad obživou citrusů
právě zde a právě teď, kdy jsou jejich žně. „Vždyť si
nic lepšího ani přát nemůžou! Rostou v tak výživné
půdě, že jim nezbývá nic jiného než zkrátka uzrát
do své dokonalosti.“
To nestačí, myslím si a Carlos vytuší: „Na dosah mají
vláhu z moře, kolem bohaté a hluboké středozemní
lesy, hory, chováme je jak v bavlnce. A už ten pomeranč nedržte, jako kdyby nebyl váš!“

Začátky firmy
Martinavarro
se datují
do roku 1946,
kdy se spojily
tři rodiny
a začaly spolu
pěstovat
a distribuovat
citrusy.

albert.cz
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Tak si ho rozloupnu, právě utržený ze stromku, a je mi
slastně. Má pravdu. Ale nedá pokoj: „Víte, proč jsou
tak akorát sladké a akorát kyselé? To je kvůli počasí. Tady je ve dne horko a v noci pořádný chládek.
Tenhle propad pak dělá tu jejich výbornou a typickou
sladkokyselost.“
Carlos ovšem nemá na starost pěstování citrusů –
o ty pečují na jejich pozemcích přidružení zemědělci.
Stará se s ostatními ve společnosti Martinavarro
o distribuci citrusů po celé Evropě. A distribuovat
325 milionů kilogramů citrusů není jen tak. Z balírny,
jež zabírá sto tisíc metrů čtverečních a sídlí v Castellonu, týdně vyjíždí až 650 naložených kamionů.
Do Alberta odtud pomeranče a mandarinky posílají
už deset let. Něco to o spolehlivosti firmy a taky
o kvalitě pomerančů vypovídá. Zajímá mě, jak to tady
všechno začalo. Vyprávění, minulost. Ta jiskra.

kultivací přišli poprvé pěstitelé v jihovýchodní Asii
– v Indii, Indočíně, Indonésii, v Japonsku. Odtud se
rozšířily, stejně jako třeba hedvábí, po celé planetě.
Jako první v Evropě se jim začalo dařit právě kolem
Středozemního moře. Za několik tisíciletí pěstování
citrusů se jim dnes líbí všude, kde to umožní klima.
Největší producenti jsou v USA, stále v Japonsku,
také v Brazílii a pochopitelně ve Španělsku. Většina
produkce se k zákazníkovi dostává v čerstvé podobě,
menší, ale stále dost velkou část pak odebírají výrobci
džusů, kompotů a marmelád.

Plantáže
citrusů chrání
ze severu hory
a jsou naopak
otevřené
ke Středozemnímu moři
a Gibraltarskému průlivu.
Obojí jim velmi
prospívá.

A produkce neustále stoupá. Také genetický výzkum
citrusů se po několika tisíci letech nezastavil. I firma
Martinavarro se kultivací nových citrusů důkladně
zabývá. Výzkumné středisko sídlí v Huelvě a má
k ruce 15 hektarů jejich skvostné půdy. Momentálně

Kde se narodil pomeranč?
Možná všude možně po světě najednou nebo postupně. To už se nedozvíme, protože původní planá
podoba citrusů zanikla. Ví se ale dobře, že s jejich
64
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Plácli si tři chlapi
Rok po druhé světové válce, od níž se možná naučili, že jeden voják vojnu nevyhrává, se domluvily
hlavy tří lokálních rodin – Martinavarrů, Ballesterů
a Dealbertů, že si přestanou konkurovat v obchodování s citrusy a dají se radši dohromady. V roce 1946
se zrodila firma Martinavarro, jako byznys tří rodin.
Dnes už v tom pokračuje třetí generace potomků
mužů zakladatelů. Firma modernizuje provoz a také
řízení. Dnešní lidé by v podmínkách, kdy bylo Martinavarro založeno, pracovat těžko chtěli.

zkoumají 3500 odrůd na 300 podnožích a hledají
ještě lepší kultivary, které by chutnaly zákazníkům.
Moc lehká práce to není. Z těch 3500 pokusných
variant jen 150 dojde tak daleko, aby se testovaly
v sadech. A ze 150 se pak možná jednomu až pěti
novým druhům podaří okouzlit zákazníka. Trvá to
pěkně dlouho. Čtyři roky, než se na stromku urodí
první plody. Potom dalších šest let ověřování, jestli
se první úroda zopakuje… celých dlouhých deset
let. Nikomu není v Martinavarru líto času. Stále cítí
odpovědnost ke svým zakladatelům, ale také ke generacím příštím.

Dávno a všichni víme, že citrusy
jsou velkým zdrojem vitaminů A, B,
C, D a E. Neví se zatím obecně, že
obsahují i velké množství bioflavonoidů, které blahodárně ovlivňují
pružnost cév. Někteří odborníci
považují citrusy za bezkonkurenční
plody s ohledem na vyváženost
jejich složek užitečných pro lidské
zdraví. Navíc si je umí
dlouhodobě uchovat
ve srovnání například s jádrovinami
a peckovinami.

Dnešní stav
firmy Martinavarro se ani
náhodou nepodobá jejím počátkům. Většina produkce
je automatizovaná, ale bez
lidského oka
a kontroly
se přece jen
neobejde.

FOTO: ARCHIV FIRMY

Zkuste to všechno vnímat, až si zase sednete
v neděli večer k televizi a rozloupnete první dílek
pomeranče. Nebo mandarinky.

CIT RUSY A JEJICH SÍLA
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D O PI S MĚS ÍC E

REJST ŘÍK
Hlavní jídla

Nikdy jsem nepekla perníčky, ale
když jsem viděla ve vašem časopisu
ty krásné perníkové chaloupky, tak
jsem se do toho pustila. Pečení bylo
fajn, provonělo celý dům. Dokonce
se zapojil i manžel, aby mi vyrobil
vykrajovátko na dvířka. Pochybovat
o svém odhodlání jsem začala až
v okamžiku slepování jednotlivých
dílů domečku. Dílo se podařilo a bylo
velkým překvapením, když jsem rodině při návštěvě posadila domeček
na hrníček s vonící kávou. Děkuji
za inspiraci a těším se na další výzvu.
Romana Kamasová

Můj muž se rozhodl zhubnout. Měl vysoký tlak,
funěl při zavazování tkaniček u bot. Přinesl si tříměsíční výživový plán a totálně změnil stravovací
návyky. Po 2 měsících má dole 9 kg a cítí se dobře.
Nedávno u nás začal nově fungovat supermarket
Albert, a já jsem vzhledem ke svým kulinářským
výtvorům nesmírně ocenila velké množství
kvalitních potravin, pro které jsem musela dojíždět
do zdravé výživy. Dnes jsem v supermarketu
ze stojanu sáhla po časopisu Albert v kuchyni
a zajásala jsem: skvělé inspirace na vánoční stůl,
ale především tipy Hanky Zemanové na úžasné,
zdravé pochoutky. Hned jsem k večeři připravila
jahelné bramboráky a musím říct, že nemají chybu. A exotika u nás doma? Už se těším na kokosový rýžový pudink a kuskus s granátovým jablkem.
Takže, jste skvělí, jen tak dál.
Lenka Chládková, Třebíč
Vzala jsem si dnes v obchodě časopis Albert v kuchyni domů, protože mě zaujala krásná obálka.
Netušila jsem, co tím způsobím. Nejdříve jsem si

Brambory zapečené se sýrem
a s tymiánem 
43
Kapustové karbanátky
30
Klobásky s jablky
13
Krůtí kari
56
Krůtí prsty s avokádovým
dipem
57
Kuřecí prsa zapečená
s ementálem
46
Noky s parmazánovou omáčkou 41
Omeleta se sýrem a slaninou 13
Pečená krůtí stehna
55
Rizoto s rajčaty a chorizem
13
Růžičková kapusta s houbami
a vejci 
50
Ryba v ovesných vločkách
29
Smažená pizza s houbami 
13
Švédské těstoviny s lososem
16
Švýcarské fondue 
46
Zapečený černý kořen 
60

ho sama prolistovala a vzápětí uvařila na večeři
špagety. Ještě předtím padl do oka manželovi
článek „Když je pivo na talíři“. O víkendu nejspíš
budeme mít pikantní kuře na pivu a medu. A když
naše starší dcery viděly perníčky v časopise,
prohlásily, že je třeba začít péct. Ještě že náš
nejmladší neumí mluvit ani číst. Vypadá to na náročný týden, a to je teprve pondělí. Ale rozhodně
v dobrém: díky za inspiraci.
Jana Zemanová
Vaše recepty, ale taky skvělé nápady mi přijdou
každý měsíc velice vhod. Z vašeho časopisu jsem
nadšená a nemůžu se dočkat, až vyjde další.
Zvláště vánoční a velikonoční čísla jsou tak inspirující… Nesmí mi ujít žádné vydání, vždy v něm
objevím něco nového a zajímavého. Časopis mám
též na chatě, kde se hodí hlavně v létě, kdy se podle vás dá skvěle grilovat a vařit úžasná jídla z hub
a zeleniny. Dnes už i obě dospělé dcery využívají
vašich námětů a receptů ve svých kuchyních.
Libuše Barhoňová

Vyhrajte plný košík od Alberta
Své názory, tipy a postřehy posílejte na adresu: ALBERT v kuchyni, Ortenovo náměstí 29a,
170 00 Praha 7, nebo na e-mail: albert.redakce@gmail.com. Nejzajímavější dopis odměníme
balíčkem výrobků Albert Quality. Tentokrát ho získává Romana Kamasová.

V příštím čísle, které vychází 11. 2. 2015, najdete:
husté zimní polévky – valentýnské recepty – 10× horké nápoje.

Polévky

Polévka z černého kořene 
Polévka z červené řepy 
Rajčatová polévka s tousty 
Rajská polévka s vejcem 
Vločková polévka 

60
16
38
13
30

Sladká jídla a dezerty

Banánové smoothie
s burákovým máslem
Cranachan, skotský dezert
Čokoládový chlebíček
Domácí müsli kostky
Koláčkový cheesecake
Krambl se švestkami
Lívance s ovesnými vločkami
Mangovo-malinové smoothie
Medvídci s mandlí
Ovesné sušenky s brusinkami
Sušenky s kousky čokolády
Tvarohová buchta

74
30
16
30
26
30
30
74
26
30
26
30

Malá jídla a pochoutky

Bramborový chleba
s pecorinem 
41
Dvoukapustový salát 
50
Holandská omeleta 
38
Hummus s kapustou a pečeným
česnekem 
50
Koláčky s karamelizovanou
cibulí a kozím sýrem 
38
Pečená zelenina s kapustou  50
Pečený černý kořen
se zázvorem a medem 
60
Salát s modrým sýrem
a balzamikovým dresinkem  44
Snídaně připravená přes noc  30
Toust se sušenými fíky a sýrem 42
Zapečená kapusta se sýrem  50

– vegetariánské
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Polévka je GRUNT!
VYZKOUŠEJTE
NOVINKY

*K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

křížovka
SYN SYNA

DOMÁCKY
RENATA

VYPÁTRAT

JMÉNO
HERCE
PACINA

HLAVNÍ
LITURGICKÝ
OBŘAD

PULZ

NALÉVAT

INICIÁLY
AUTORA
RUSALKY

MAJÍCÍ
ŠEDOZELENOU
BARVU

PROUD

POTÉ

BÁSNÍK

POKLADNA

1 1 7 7ZNAČKA
KAŠLAT

22

THALLIA
1. DÍL
TAJENKY

8 86 6

1

99

7

9 91 1
CÍPY
KVĚTNÍHO
KALICHU

4. DÍL
TAJENKY

PÁDOVÁ
OTÁZKA

VIBROVAT

ETYL

Puzzle
(Hard,
difficulty
rating
0.62)
Puzzle
17 17
(Hard,
difficulty
rating
0.62)

KVIČIVÝ
ZVUK

ANGLICKÝ
KORZÁR
(FRANCIS)

ČÁST ČR

JEDNOBAREVNÝ

99

ŠPLHAVÝ
PTÁK

DRNKACÍ
NÁSTROJ

2. DÍL
TAJENKY

55

OKOLKY

ČÁST
RODIDEL
DOMÁCÍCH
ZVÍŘAT

ČÁST
STODOLY

HRÁT
NEUMĚLE
NA HOUSLE

LAPAT

7 733
33

66

6 67 7
55
6 64 4

CITOSLOVCE
POHRDÁNÍ

OSOBNÍ
ZÁJMENO

1 155

3CERU
3 ZNAČKA
88

Puzzle
18
(Hard,
difficulty
rating
0.73)
Puzzle
18 do
(Hard,
rating
0.73)
Tajenku
zašlete
16.
1.difficulty
2015
na adresu:
OKÁZALÁ
ALBERT v kuchyni, Ortenovo náměstí 29a,
POCTA
170 00 Praha 8
7, nebo
do 4
formulá-3 3
8 ji vyplňte 4
ře na www.albert.cz/tajenka.
UBYTOVACÍ
1 Vylosovaný luštitel
5
2 2 obdrží 5poukázku
99
44
ZAŘÍZENÍ
na jednorázový nákup v síti prodejen Albert
7 v hodnotě
3 Kč.
INIC.
3 300
1 1
VIVALDIHO
Výhercem z minulého čísla je D. Nováková
SPOJENÍ
z Milína. 5 5
3
8 89 9
3
KOSTÍ

93.9
DÍL

55

TAJENKY
INICIÁLY
OLIVIERA

88

ŠATY
86 6
8(EXPRES.)
HLINKOVY

48 8
4INICIÁLY

FIALOVÁ
BARVA

44

9 95 5

ROKY

66

SEVERSKÝ
KOPYTNÍK
ZÁMEZÍ

4 41 1

NOČNÍ
DRAVÝ
PTÁK

VŘENÍ

77

44

33

66

66

22
1 1

PROHLÁSIT ZA NEPLATNÉ

99

DVANÁCT
MĚSÍCŮ
OSOBNÍ
ČÍSLO

DRUH
LAMY

88

TUMÁŠ

UNIKÁTNÍ
JEV

TOHLE

PAPOUŠEK

POMŮCKA:
KCHA,
PAKO, UNI,
UŠTY

KDEPAK!

VÁNOCE
Vdifficulty
ALBERTU
JEN
JE0.67)
ROZBALIT.
Puzzle
(Hard,
difficulty
rating
0.64) Řešení z minula:
Puzzle
(Hard,
difficulty
rating
0.67)
Puzzle
19 19
(Hard,
difficulty
rating
0.64)
Puzzle
2020
(Hard,
rating

66

44

44

55
55

99

33

9 93 3

22

44

9 91 1

66

22
55

99

1 1
44
22
4 45 5
99

77
44

88

8 83 3

77

55

88

33
7 744

88

77
1 1

66

4 46 67 7
5 57 79 9

3 37 79 9

SUDOKU

7 733

55

8 85 53 3
55

7 744

99

99

3 31 1

Vylosovaný luštitel obou sudoku obdrží poukázku na jednorázový nákup v síti prodejen Albert v hodnotě
300 Kč. Výhercem z minulého čísla je Věra Filová ze Vsetína. Zasláním tajenky nebo řešení sudoku
dáváte souhlas se zpracováním svých údajů pro marketingové účely.

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.
Obě správně vyřešená sudoku
(stačí první řádek z každého)
zašlete do 16. 1. 2015 na adresu:
ALBERT v kuchyni,
Ortenovo náměstí 29a,
170 00 Praha 7, nebo je vyplňte do
formuláře na www.albert.cz/tajenka.

Řešení z minulého čísla.
albert.cz
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Ochutnejte

smetanové
jogurty

zValašska
K dostání ve vybraných
prodejnách Albert.
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Kvalita a tradice od ceského výrobce.

Prvotřídní kvalita, výrazná
vůně a chuť,
charakteristická
pro cereální pečivo,
dlouhotrvající vláčnost
a čerstvost.
Vyrobeno z dlouze
zrajícího těsta,
připraveného z vybraných
surovin, s vysokým
obsahem cereálií
a upečeno v kamenné peci.
„ Bulky cereální a se
slunečnicí“

Naše produkty najdete ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

www.profrost.cz

Jediný původní český sýr
Olomoucké tvarůžky jsou odtučněný pod mazem zrající sýr
vyrobený z netučného kyselého tvarohu vyznačující se typickou
vůní, povrchem se zlatožlutým mazem a soudržnou poloměkkou
až měkkou konzistencí. Jsou bohatým zdrojem bílkovin
a minerálů a pro svůj minimální obsah tuku (jen do 1 %) se hodí
i pro dietní režim.
Postupem času se staly součástí nejen studené, ale i teplé
kuchyně. Ovšem nejrozšířenějším receptem je klasická
Hanácká svačina.
Máslo, Olomoucké tvarůžky – kousky s kmínem, červená paprika,
petrželka nebo cibulka
Čerstvý chléb namažeme máslem, rozložíme Olomoucké tvarůžky,
lehce posypeme červenou paprikou a ozdobíme petrželkou nebo
cibulkou. Zapíjíme vychlazeným pivem.

www.tvaruzky.cz
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NOVÝ STANDARD OCHRANY PR
P
PRED
E ZUBNÍM KAZEM

SOUTĚŽ

8 z 10 lidí trp
trpí zubním kazem.

Pojďme s ním bojovat!

VYHRAJTE KAŽDÝ DEN EXKLUZIVNÍ
KÁVOVAR De‘Longhi Magnifica
Nakupte minimálně jeden produkt Colgate z řady Maximum Cavity Protection
a soutěžte na webových stránkach www.colgateusmev.cz/ahold o skvělé ceny!
Soutěž trvá od 7. 1. - 27. 1. 2015. Více informací o soutěži naleznete na http://www.colgateusmev.cz/ahold.

á zubní pasta
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JEDINÁ ZUBNÍ PASTA

S NEUTRALIZACÍ
CUKERNÝCH KYSELIN™

římo bojuje
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sladká tečka

aneb koktejl z ovoce

Mangovo-malinové
smoothie

Banánové smoothie
s burákovým máslem

PRO 1–2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 5 MINUT

PRO 1 OSOBU | PŘÍPRAVA: 5 MINUT

180 g mražených malin
150 ml mléka
300 g nakrájené dužniny
z manga
150 ml pomerančové šťávy

1 velký banán, oloupaný
125 ml (mandlového) mléka
75 ml řeckého jogurtu
1 vrchovatá lžíce
burákového másla
½ lžičky vanilkového
extraktu

V mixéru promixujte dohladka maliny, mléko a ½ hrnku
ledových kostek. Odložte.
Pak promixujte dohladka
mango, pomerančovou šťávu
a ½ hrnku ledových kostek.
Do sklenice nalijte nejdřív
malinovou směs, na ni mangovou a ihned podávejte.

Všechny suroviny dejte
do mixéru, přidejte 1 hrnek
ledových kostek a promixujte dohladka. Ihned podávejte. Pokud máte chuť na extra
osvěžující nápoj, zkuste
banány zmrazit. Oloupejte je,
nakrájejte na kousky a v sáčku dejte do mrazáku.

Je husté, ledové,
svěží, taky zdravé
a strašně dobré.

Jemnost smoothie
skvěle zvládne
mixér Guzzini.
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Recepty na smoothie a rady jak si je nejlépe vychutnat najdete na albert.cz/smoothie-recepty

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

U NÁS V AL BERT U

SNÍDEJTE

S ÚSMĚVEM !
Zahajte svůj den s úsměvem a porcí
lahodných cereálií NESTLÉ FITNESS.
Ochutnejte také NESTLÉ FITNESS
s ovocem. Tato barevná kombinace
celozrnných lupínků a exotického ovoce
vás překvapí svou jedinečnou chutí.

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

www.facebook.com/NestleFitnessCZ

VYHRÁLI JSME NÁRODNÍ
CENU KVALITY!

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

