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Hodování svatomartinské
7 receptů, kterým neodoláte
10 x jinak – povidla,
která musíte ochutnat

Kuřecí
kuskus str. 9

Chuť podzimu
voní na pánvích

Tullamore Dew40%
0,7l + 2x sklo

559 Kč |399 Kč
sleva 28 %

Jameson 40%
0,7l + 2x sklo
|499 Kč |389 Kč
sleva 22 %

J. Walker
Red label 40%
0,7l + 2x sklo

559 Kč |369 Kč
sleva 33 %

Ballantine’s 40%
0,7l + 2x sklo

|399 Kč |339 Kč
sleva 15 %

Akce platí v prodejnách Albert od 6. 11. do 3. 12. 2013.

Jim Beam 40%
0,7l + 2x sklo

449 Kč |399 Kč
sleva 11 %

Metaxa 5* 38%
0,7l + 2x sklo

489 Kč |349 Kč
sleva 28 %

Captain Morgan 35%
0,7l + korbel

399 Kč |359 Kč
sleva 10 %

Baileys 17%
0,7l + 2x sklo

618 Kč |379 Kč
sleva 38 %

Finlandia vodka 40%
0,7l dárkové balení
379 Kč |339 Kč
sleva 10 %

Akce platí v prodejnách Albert od 6. 11. do 3. 12. 2013.

Jagermeister 35%
0,7l + placatka

449 Kč |349 Kč
sleva 22 %

Becherovka 38%
0,7l + 2x sklo
|299 Kč |249 Kč
sleva 16 %

Becherovka
Lemond 20%

0,5l + 2x svítící panák
|199|169 Kč
sleva 15 %

Berentzen minis 17,08%
24x 0,02l

349Kč |259 Kč
sleva 25 %

Akce platí v prodejnách Albert od 6. 11. do 3. 12. 2013.

. Vánoční pečení.

Snadné recepty na cukroví naleznete na
www.pecenijeradost.cz

listopad 2013
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Hranolky ze sladkých
brambor s guacamole
str. 45

Milé a milí,
chystá se na nás svatý Martin, který každý
rok slibuje, že přijede na bílém koni s plným
pytlem sněhu, ale hlavně: bude se dobře
jíst. A na to se pochopitelně moc těším.
Tradici svatomartinských hodů si z dětství
moc nepamatuju, možná jsme ji nedrželi
jen v naší rodině anebo spíš: drželi ji celý
rok, protože děda pracoval v drůbežárně
a tak husa na pekáči pro nás nebyla žádná
slavnostní událost. Až v posledních letech
vnímám jedenáctý listopad jako den, kdy
začínají hody svatého Martina, a už předem
se na ně těším – po létě plném sladkostí a
lehkých jídel – hezky ztěžknu, uzemním se.
Husa je v tomhle smyslu nenahraditelná.
Svatomartinských hodů se hbitě ujaly restaurace a přidali se i vinaři, kteří ‚vydávají‘
svá první Martinská vína.

Sladké brambory
Husa v restauraci může být strašně dobrá,
ale přece jen má jednu drobnou chybu:
připravíme se o krásnou vůni, která zaplaví
celou domácnost, když se husa dlouze a pomalu peče, když se otevře trouba, abychom
ji podlili, když se porcuje a pak nese na
stůl. To proto jsme ji pekli i u nás v redakci
a stalo se přesně, co jsme očekávali: neustále jsme chodili kolem trouby, nakukovali
do ní jako do televize a pak jsme hodovali.
Tedy jenom kvůli vám, abychom vyzkoušeli, jak vám to pak podle našich receptů
bude chutnat u vás doma v Brně, v Havířově, v Humpolci, v Domažlicích, úplně
všude.
Dobrou chuť vám přeju

Říká se jim sice brambory, ale
s těmi našimi mají společný
jen původ, tedy Jižní Ameriku,
odkud do Evropy dorazily ještě
dříve. Je to jeden z nejsytějších
druhů zeleniny, obsahují až
dvacet procent škrobu a dají se
upravovat na spoustu způsobů.
Také se jim říká batáty.

Fluidně jednotlivě rychlomrazená čerstvá zelenina

EQUUS, a. s.

Hluboce zmrazené bramborové
halušky vhodné k rychlé
přípravě chutných pokrmů.

Hviezdna 38
821 06 Bratislava
tel.: +421 (0)2 40 25 93 50
fax: +420 (0)2 40 25 93 51
www.equus.sk
závod VINICA

K dostání ve
vybraných
prodejnách Albert.

Kuřecí EXTRA

...naše oblíbené...
ďábelsky chutné klatovské...

Drůbežářský závod Klatovy a.s.
5. května 112, 339 01 Klatovy
www.dzklatovy.cz
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HOTOVO

Staňte se snadno

a sami generálem
ve vaší vlastní

I Like!

kuchyni!

200 ˚C

v troubě

2,5 min.

10 min.

Nejlépe chutnají ohřáté
900W

mikrovlnce

nebo
jen tak,
rozmrazené

Rychle a chutně
doma, na chatě, na výletě...
nebo třeba na koleji :)

Kuřecí

mini řízečky
stehýnka

stripsy

hmmmm...

to musíte ochutnat

Tepelně připraveno

Výhradní distributor
pro ČR:

mňam...

Filé porce
z Aljašky
200 g a 300 g

www.nowaco.cz
Albert_Aljaska_183x111.5.indd 1
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od pondělí do pátku

Večeře

z jednoho
hrnce
Minimum
špinavého
nádobí a skvělá
večeře na stole?
S recepty
z jednoho
hrnce realita,
žádný sen.
Díky hrncům
GreenPanTM
s nepřilnavým
povrchem si
navíc můžete
být jisti snadnou
přípravou.

5 večeří n
ru
do 30 ko ci
za por
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Kuřecí kuskus
Díky tomu, že hluboká
pánev GreenP anTM má
skleněnou pokličku
kuskus nikdy neoschne.

4–6 kuřecích horních stehen
2 lžičky kurkumy
1 lžíce Garam Masala
sůl
2 lžíce slunečnicového oleje
2 cibule, jemně nasekané
3 stroužky česneku AQ, rozetřené
500 ml kuřecího vývaru
velká hrst zelených oliv (nemusí být)
1 citron
250 g kuskusu
malý svazek petržele AQ, nasekané
Kuřecí kousky omyjte a očistěte. Kurkumu smíchejte s kořením Garam Masala
a špetkou soli a v polovině směsi maso
obalte. V hrnci rozpalte 1 lžíci oleje
a pak na něm z obou stran opečte
maso – asi 3 minuty z každé strany.
Vyjměte ho z pánve a dejte stranou.
Naopak do pánve dejte zbytek oleje
a opečte na něm cibuli. Po asi 8 minutách opékání přidejte česnek a zbytek
kořenicí směsi a opékejte 1 minutu. Vlijte vývar, přidejte olivy a přiveďte k varu.
Pak do pánve vraťte maso, přiklopte
a nechte probublávat 35–40 minut. Pak
maso opět vyjměte a udržujte teplé.
Do pánve vmíchejte šťávu a kůru
z citronu a kuskus. Promíchejte, aby se
obalil cibulovou směsí, a zalijte vodou,
aby byl ponořený. Přiklopte a nechte
5 minut stát. Vmíchejte asi polovinu petržele, vraťte maso a posypte zbytkem
bylinky.
Pro 4 osoby
Příprava: 1 hodinu

CENA ZA PORCI

pondělí

30 Kč
kcal

sacharidy

tuky

603

52 g

19 g

bílkoviny

57 g

30,2 %

19,3 %

27,1 %

114,8 %

* GDA – doporučené denní množství živin pro dospělé,
stanovené z energetického příjmu 2000 kcal na den,
ostatní hodnoty spočítány z doporučených denních hodnot
živin. Individuální výživové hodnoty se liší v závislosti
na pohlaví, věku, fyzické aktivitě a dalších faktorech.

www.albert.cz
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od pondělí do pátku

Vegetariánské chilli
2 lžíce olivového oleje AQ
1 cibule, nasekaná
1 stroužek česneku, rozetřený
11/2 lžičky mletého kmínu
1 lžička chilli, sůl, pepř AQ
1 středně velká cuketa, na kousky
170 g passaty

2x 400g plechovka červených fazolí
2x 400g plechovka rajčat
s česnekem AQ
Ve velkém hrnci rozpalte olej, přidejte
cibuli a česnek a opékejte asi 4 minuty
za stálého míchání. Vsypte kmín, chilli,

sůl a pepř a 1 minutu opékejte. Poté
přidejte kousky cukety a passatu
a po dalších 3 minutách opékání
fazole a rajčata. Přilijte 500 ml vody
a přiveďte k varu. Snižte plamen
a nechte probublávat asi 20 minut.
Dochuťte solí a pepřem.
Pro 6 osob
Příprava: 35 minut

CENA ZA PORCI

18 Kč

Udělejte chilli o den dřív
a nechte ho v hrnci GreenP anTM
se skleněnou pokličkou odleže t.
sacharidy

tuky

32 g

5g

bílkoviny

10 g

9,8 %

11,7 %

6,7 %

20,8 %

* GDA – doporučené denní množství živin pro dospělé,
stanovené z energetického příjmu 2000 kcal na den, ostatní
hodnoty spočítány z doporučených denních hodnot živin.
Individuální výživové hodnoty se liší v závislosti na pohlaví,
věku, fyzické aktivitě a dalších faktorech.
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úterý

kcal

196

Na polévky obecně je úžasný
hrnec GreenP anTM
se skleněnou pokličkou 20 cm.

CENA ZA PORCI

20 Kč

Celerová polévka se slaninou a tymiánem

středa

1 lžička olivového oleje
100 g slaniny AQ, na kousky
1 lžíce másla
1 velká cibule AQ, nasekaná
1 bobkový list
velký svazek tymiánu AQ
+ na ozdobu
1 celer, oloupaný, na kostičky

850 ml čerstvého kuřecího vývaru
100 ml smetany
Ve velkém hrnci rozpalte olej, přidejte
cibuli a česnek a opékejte asi
4 minuty za stálého míchání. Vsypte
kmín, chilli, sůl a pepř a 1 minutu
opékejte. Poté přidejte kousky cukety

a passatu a po dalších 3 minutách
opékání rovněž fazole a rajčata. Přilijte
500 ml vody a přiveďte k varu. Snižte
plamen a nechte probublávat asi 20 minut. Dochuťte solí a pepřem.
Pro 4 osoby
Příprava: 30 minut

kcal

sacharidy

tuky

315

13 g

29 g

bílkoviny

6g

15,8 %

4,6 %

41 %

12,8 %

* GDA – doporučené denní množství živin pro dospělé,
stanovené z energetického příjmu 2000 kcal na den, ostatní
hodnoty spočítány z doporučených denních hodnot živin.
Individuální výživové hodnoty se liší v závislosti na pohlaví,
věku, fyzické aktivitě a dalších faktorech.

www.albert.cz
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od pondělí do pátku

CENA ZA PORCI

30 Kč

Nudle s kuřecím masem a zeleninou

kcal

sacharidy

tuky

bílkoviny

485

51 g

16 g

38 g

24,3 %

18,7 %

22,6 %

75,2 %

* GDA – doporučené denní množství živin pro dospělé,
stanovené z energetického příjmu 2000 kcal na den,
ostatní hodnoty spočítány z doporučených denních hodnot
živin. Individuální výživové hodnoty se liší v závislosti
na pohlaví, věku, fyzické aktivitě a dalších faktorech.
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2 lžičky omáčky hoisin
2 lžíce nasekaných arašídů AQ,
nasucho opražených
1 jarní cibulka, nasekaná
Nudle dejte do mísy a zalijte je vroucí
vodou. Přiklopené nechte 6–8 minut
stát, aby změkly. Sceďte je a dejte
stranou. Olej rozpalte ve wok pánvi,

čtvrtek

200 g placatých rýžových nudlí
1 lžíce řepkového oleje AQ
600 g kuřecího masa, na kousky
2 stroužky česneku, rozetřené
100 g zelených fazolek AQ, podélně
rozříznutých
1 červená chilli paprička, nasekaná
100 g zelí, nakrouhaného
1½ lžíce rybí omáčky

přidejte kuřecí kousky a opékejte je
2–3 minuty. Přidejte česnek, fazolky
a chilli papričku a za občasného míchání opékejte další 2 minuty. Nakonec
přidejte zelí, obě omáčky a nudle
a společně 1 minutu prohřejte. Posypte
arašídy a jarní cibulkou a podávejte.
Pro 4 osoby
Příprava: 15–20 minut

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: VLADISLAV STUPARIČ
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.

Wok pánev GreenP anTM je svým tvarem
ideální na asijské pokrmy.

Italský hovězí guláš
1 cibule, na plátky
1 stroužek česneku, rozetřený
2 lžíce olivového oleje
300 g hovězího předního masa bez
kosti – kližky, na kousky
1 žlutá paprika AQ, zbavená
semeníku, na nudličky
400g plechovka rajčat
pár větviček rozmarýnu AQ,
nasekaného
hrst černých oliv

Ve velkém hrnci opékejte 5 minut
cibuli a česnek na olivovém oleji. Pak
přidejte maso a nechte jej zatáhnout.
Poté vsypte kousky papriky, přidejte
plechovku rajčat a rozmarýn a přiveďte
k varu. Nechte probublávat 40 minut,
aby maso změklo. Pokud je potřeba,
vlijte trochu vody. Nakonec vmíchejte
olivy.

Pro 4 osoby
Příprava: 1 hodinu

CENA ZA PORCI

30 Kč

pátek

Chcete-li, udělejte guláš
v troubě. Hrnce GreenP anTM jsou
totiž vhodné i na pečení.
kcal

sacharidy

tuky

218

6g

14 g

bílkoviny

17 g

10,9 %

2,3 %

19,6 %

34,6 %

* GDA – doporučené denní množství živin pro dospělé,
stanovené z energetického příjmu 2000 kcal na den, ostatní
hodnoty spočítány z doporučených denních hodnot živin.
Individuální výživové hodnoty se liší v závislosti na pohlaví,
věku, fyzické aktivitě a dalších faktorech.

www.albert.cz
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u nás doma

Ad éla a Jiří strávi li
v An gli i dva roky. D omů
do Če ch se sice moc těšili, al e
zá roveň od jíždě li s těžkým
srd cem. „Na an gli cký hu mor
si
leh ce zvykne te,“ říkaj í svorně
.
Mi mo úžasných zá žit ků
a vzpomí ne k si dovezli i sbírk
u
pravých britských re cep tů.

P o návra tu z Anglie
Na britských ostrovech byli tak šťastní, že si často
dělají party po anglicku. Dobré jídlo, vlastně to
nejlepší, rozhodně nesmí chybět.

14
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Mrkvový krém s koriandrem
1 lžíce olivového oleje
1 cibule
1 brambora
1 petržel
7 středně velkých mrkví
kousek čerstvého zázvoru
1 lžíce čerstvého koriandru
+ na ozdobu

Olej rozpalte v polévkovém hrnci,
pak na něm do růžova osmahněte
nadrobno nasekanou cibuli. Přidejte kostičky brambory, petržele
i mrkve a chvíli opékejte. Zalijte asi
dvěma litry vody a vařte zhruba
10 minut. Přidejte kousek nastrouhaného zázvoru a koriandr

a 5 minut vařte. Poté rozmixujte, podle
chuti osolte a opepřete. Podávejte
ozdobené koriandrem.
Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut

www.albert.cz
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Brambory plněné
tuňákem
4 velké brambory (co největší seženete)
olivový olej na potření
hrubá mořská sůl
3 jarní cibulky, nasekané
1 plechovka tuňáka v olivovém oleji
1 kelímek bílého jogurtu
½ skleničky majonézy
1 lžička Dijonské hořčice
pár kapek citronové šťávy
sůl, pepř
velký svazek mixu petrželky a pažitky
Brambory omyjte a řádně osušte. Pak je důkladně potřete olivovým olejem a obalte solí.
Vyskládejte na mřížku a v troubě vyhřáté na
200 °C pečte 1 hodinu a 15 minut. Mezitím
v misce smíchejte cibulku, tuňáka, jogurt,
majonézu a hořčici. Dochuťte citronovou
šťávou, solí a pepřem a přidejte asi polovinu
bylinek. Brambory vyndejte, natrhněte vejpůl
a naplňte tuňákovou směsí. Posypte bylinkami a ihned podávejte.

Sušenky ze slaného másla
500 g slaného másla
200 g třtinového cukru
+ na pocukrování
500 g hladké mouky
+ na pomoučení válu
250 g rýžové mouky (lze
nahradit kukuřičnou)
Troubu předehřejte na
170 °C. V míse utřete máslo
s cukrem a postupně přisypávejte obě mouky, aby se
vše spojilo. Překlopte na vál
a hněťte do hebkého a elastického těsta. Poté jej zabalte

16
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do potravinářské fólie a dejte
na 30 minut do lednice.
Pak těsto vyválejte do tloušťky
5 milimetrů a vykrajujte tvary
dle fantazie. Pečte 15–20 minut. Po vyndání z trouby
posypte cukrem a nechte
zchladnout. Z plechu sundávejte asi až po 10 minutách.

Na 40 kusů
Příprava: 15 minut
Odležení: 30 minut
Pečení: 20–30 minut

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

Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut
Pečení: 1 hodina 15 minut

Když mlsání lahodí
Směs zákysu a tvarohu s lahodnou chutí a jemnou krémovou konzistencí. Jedinečná, lehká a přitom výživná
pochoutka s nízkým obsahem tuku a vysokým obsahem bílkovin. Ideální pro milovníky kvalitního aktivního
životního stylu, kteří teď díky Tvarohovému fitness krému mohou také mlsat, a cítit se přitom stále fit.
Vhodný k přímé konzumaci i k vaření.
K dostání ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.
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K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

V OCHUCENÍ BYLINKY, PAPRIKA,
NIVA, KŘEN NEBO ČISTÉ NATUR
www.olma.cz

novinky
Na zdraví
Tyčinky Fitness jsou
zdrojem vápníku. Dáte si
s jahodami, nebo s příchutí cookies?

Velká slast
Jogurt, oříšky, čokoláda.
Je potřeba něco dodávat?

Vyobrazené
produkty k dostání
ve vybraných
prodejnách Albert.

Vídeňská inspirace

Len i sezam

Hranolky i Amerika

Úžasný dort vídeňského
typu z kakaového těsta,
promazaný marmeládou
a polévaný čokoládovou
polevou, je novinkou
od firmy Balconi.

Nový pšenično-žitný
chléb Mamma Mia má
vysoký obsah vlákniny
a obsahuje zdraví prospěšná semena ze slunečnice, lnu a sezamu.

Síla
sladu

Máslová
kytka

Hranolky, vlnky i americké
brambory řady Natural
jsou připraveny z nejlepších vybraných brambor
a speciálního rostlinného
oleje. Můžete je připravit
jak v troubě, na pánvi, tak
ve fritovacím hrnci.

Sladová
bulka
z kamenné pece
je ideální svačinou pro
zákazníky hledící na zdravý
životní styl. Sladové extrakty dodávají výrobku intenzivnější barvu a příjemnou
lehce nasládlou chuť..

Kynutý
máslový
bochánek
ve tvaru
květu je
skvělý ke snídani nebo
odpolední kávě. Je
bohatě sypaný hrubým
cukrem a sekanými
mandlemi.

Zdravé mlsání
Müsli tyčinky Swissi mají
0 % přidaného cukru.

Rychlá vzpruha
Směs oříšků a rozinek pro
studenty funguje jako
rychlé povzbuzení.

Zdroj vlákniny

Poctivá chuť

Sypaná müsli
obsahují 0 %
přidaného cukru,
hodně vlákniny a koupit je
můžete s čokoládou nebo s 35 %
ovoce.

Kdo by neměl
rád Moravské
brambůrky? Mimo
jemně solených
máme pro vás
i s česnekovou
příchutí.

Krásně
jemná
Novinku Hellmann’s – delikátní, jemně
krémovou majonézu nabízíme
v baleních po 225
a 420 ml.
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Nová dvojice

Máslo v kelímku

Tradiční pomazánkové chutě

Ramu si nyní můžete
koupit i nadýchanou, nebo
s příchutí jemně slaného
másla.

Poctivé máslo
s obsahem 82 %
tuku Vám usnadní
používání.

Pomazánkové máslo můžete koupit
klasické, nebo zkusit jednu ze čtyř
nových příchutí – bylinky, křen, niva
či paprika.

Volání
Itálie
Italové jí říkají
al forno –
z kamenné
pece. Tahle
pizza chutná
prostě božsky,
snad i proto,
že je vyrobená
v Česku. Dáte
si šunkovou,
quattro formaggi nebo
salámovou?

Vánoční sada
V klasických vánočních barvách je i pečicí sada Tescoma.
Na maso, sladkosti i paštiku se bude hodit přímo skvěle.

Adventní
světlo

Vykrajujte
Vánoční vykrajovátka a formičky
jsou nedílnou
součástí všech
vánočních
příprav. Kupte si
letos zbrusu nové.

Svíčky na celé
čtyři adventní
týdny máme
ve více barvách.

Keramika do jídelny
Ve vánočním designu vám nabízíme
ozdoby na ubrousky, talířek ve tvaru
hvězdy a džbáneček. Jako dekoraci nabízíme více druhů svícínků, zvonečků
a vonnou lampu.

Na ozdobu
Vyzdobte svůj byt v červenobílých
tónech.

www.albert.cz
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www.palmagroup.eu

HELIOL
• 100% slunečnicový olej s delikátní chutí
• Obsahuje přírodní vitamin E
• S vysokým obsahem polynenasycených mastných kyselin
• Vhodný pro studenou i teplou kuchyň

FRITOL
• Vyvážená směs rostlinných olejů
• 2-násobně vyšší oxidační stabilita, vydrží déle na pánvi
• Ideální olej na smažení a fritování
• Při vyšších teplotách zachovává lahodnou chuť a vůni jídla

RACIOL
• Lahodný řepkový a slunečnicový
olej pro moderní kuchyň
• Z vybraných odrůd řepky a slunečnice
• Obsahuje omega-3 a omega-6 mastné kyseliny
• Správná volba pro tepelnou úpravu jídel

MINA

• Mina je značka slunečnicového oleje, která v sobě
kombinuje kvalitu za rozumnou cenu.

vzkazy od Alberta

Vařte zdravě
s nádobím

EXKLUZIVNĚ V
Bezkonk

70 %

1. Pánev 20 cm

299 Kč s 12 body

Maloobchodní cena 999 Kč

2. Pánev 26 cm

na výrob
ek Green
Pan TM

549 Kč s 12 body

Maloobchodní cena 1 399 Kč

1.

3. Hrnec se skleněnou
pokličkou 24 cm

3.

699 Kč s 12 body

Maloobchodní cena 1 799 Kč

4. Pánev wok 28 cm

urenční s
leva až

2.

699 Kč s 12 body

5. Hluboká pánev se
skleněnou pokličkou 24 cm

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

5.

200 Kč nákupu = 1 bod
Partnerský produkt = 1 bod
12 bodů = až 70% sleva
na výrobek GreenPanTM
Akce s hrnci a pánvemi GreenPanTM
platí v supermarketech a hypermarketech Albert od 9. 10. 2013 do
21. 1. 2014 nebo do vydání zásob
v jednotlivých prodejnách.

4.

Maloobchodní cena 1 799 Kč

Jak to funguje

6.

Jak získat body za partnerské produkty
zjistíte v aktuálních letácích.
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.

www.albert.cz
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Za nákup:

1×

nebo

Jacobs Krönung 200 g
všechny druhy

2×

nebo
čokolády
Milka 300 g

4×

Esíčka, Koka, Derby,
Ruměnky, Kolečka
všechny druhy
Zlaté sušenky 135 g,
Zlaté oplatky 180 g

Výdej na informacích.

Akce platí od 6. 11. do 19. 11. 2013 nebo do vydání zásob
na všech hypermarketech Albert. Výdej dárku na informacích.

vzkazy od Alberta

a
Nová kuchařk i!
prá vě v prodej

K dostání pouze v hypermarketech Albert

Další skvělá
kuchařka pro vás
Zbrusu nových 120 receptů (všechny vyzkoušené, prověřené), úžasné
fotografie, cenné rady
a u mnoha jídel podrobné postupy. To vše vás
čeká v naší zbrusu nové
kuchařce. Rozdělená je
do deseti kapitol, podle
kterých zvládnete jakoukoliv situaci. Chystáte
dětskou oslavu? S ku-

chařkou žádný problém!
Míří k vám kamarádi
na brunch, tchyně na Velikonoce, nebo snad celá
velká rodina na Vánoce? S naší kuchařkou to
zvládnete hravě. Kuchařka příznačně nazvaná
Spolu u stolu, kterou najdete právě teď v našich
hypermarketech.

Zpívánky
Zdravé Pětky
Zdravá Pětka připravila pro děti
z mateřských škol nový zábavný
výukový program s názvem Zpívánky Zdravé Pětky. Písničkové pásmo
chytlavých melodií je doplněno
zábavnými soutěžemi, které děti
hrou učí zásady zdravého stravování. Písničky s texty jsou ke stažení
na webu Zdravé Pětky. Programy
Zdravé pětky je možné objednat
zdarma na www.zdrava5.cz.

Praha hostila
ty nejlepší
z nejlepších
dětských
triatlonistů v ČR
Neuvěřitelných 150
dětských závodníků se
účastnilo finále Albert
triatlon tour, které se
konalo v neděli 15. září
2013 v Praze. Všichni
ze 150 závodníků se
umístili na prvních
třech místech v regionálních kolech a za
sebou nechali více jak
1500 soupeřů z dětských domovů i běžných rodin. Napjatou
atmosféru při čekání
na závod zpříjemňoval program Zdravé 5,
který se staral nejen
o zdravý pitný i stravovací režim, ale nabídl
i soutěže o ceny.
Všech 11 vítězů jednotlivých kategorií se
bude moci zúčastnit
sportovního soustředění pod vedením
Tomáše Slavaty
a dalších sportovců.

Albert se připojil k první Národní potravinové sbírce
Česká Federace potravinových bank,
Byznys pro společnost a Armáda spásy
se ve spolupráci s Albertem a dalšími
obchodními řetězci a partnery rozhodli
v sobotu 16. listopadu od 8.00 do 20.00
hodin uspořádat ve stovce obchodů
po celé České republice první Národní
potravinovou sbírku. Tato akce navazuje
na tradici obdobných potravinových
sbírek probíhajících v mnoha státech Evropy a jejím cílem je pomoci lidem, kteří
trpí hladem či nedostatkem potravin.
Zákazníci budou mít příležitost prostřednictvím potravinových bank darovat

potraviny potřebným v azylových domech, domovech pro seniory a dětských
domovech. Snahou akce je upozornit

Found from website recreated PMS

Národní potravinová sbírka.indd 1

24.10.13 11:17

na skutečnost, že v Česku narůstá počet
lidí, kteří žijí pod hranicí chudoby a nemají finanční prostředky ani na nákup
běžných potravin. Darované potraviny poputují do potravinových bank
a následně organizacím, které pomáhají
lidem v nouzi. V České republice je to
na 150 zařízení, od azylových domů
a dětských domovů až po domovy pro
seniory či humanitární organizace.
„Každý i sebemenší dar je důležitou pomocí a lidé v nouzi za něj budou vděčni,
“ říká zpěvačka a maminka Ilona Csáková, která sbírku svým jménem zaštítila.

www.albert.cz
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mami, dneska já

Kuřecí plátky
s hou bovou om áčkou

TiP
Kuřecí maso s omáčkou
můžete podávat na
jakékoliv vařené zelenině
- třeba brokolici nebo
kukuřičném klasu.

24
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FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: VLADISLAV STUPARIČ, STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ, OBLEČENÍ ZAPŮJČILA FIRMA: ZARA

Trochu krémové omáčky s vůní hub
vždycky steče na zeleninu. A ta se náhle
změní v delikatesu. I pro děti.

Kuřecí plátky
s houbovou omáčkou
1 lžíce olivového oleje
4x 200g kuřecí prso, podélně
přepůlené
sůl
200 g žampionů, na plátky
1 stroužek česneku, rozetřený
180 ml smetany ke šlehání
60 ml kuřecího vývaru
krátce spařené zelené fazolky
a doměkka uvařené špalíky
mrkve k podávání

1.

Olej rozpalte v pánvi, přidejte
maso a z obou stran ho 3–4 minuty
opékejte. Pak ho vyndejte z pánve,
osolte ho a udržujte teplé. Naopak
do pánve dejte plátky hub a zhruba
3 minuty je opékejte dohněda.

2.

Pak vmíchejte česnek, smetanu
a vývar a přiveďte k varu. Vařte asi
4–5 minut nebo do zhoustnutí. Podle
chuti dosolte.

3.

Do pánve vraťte maso a společně
prohřejte. Podávejte spolu s vařenými
fazolkami a mrkvičkou.
Pro 4 osob
Příprava: 25 minut

U nás v Albertu

Na přípravu pokrmu použijte naše
suroviny – kuřecí prsa, smetanu
a žampiony. Jídlo pak udělejte
v pánvi GreenPanTM o průměru 26 cm.

www.albert.cz
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10x jinak

P ovidla
Vypadají nenápadně. To s námi ale jen hrají
takovou hru. Ve skutečnosti jsou králi podzimu.
Sotva se povidla rozvoní, býváme lapeni.

1 Čokoládová povidla
100 g hořké čokolády
s obsahem kakaa 60 %
2 lžíce másla
1 vanilkový cukr
200 g švestkových povidel
½ lžičky mleté skořice
3 mleté hřebíčky
rum dle chuti
Čokoládu nalámejte do rendlíku,
přidejte máslo a zahřívejte ve vodní
lázni do hladkého krému. Přelijte
do mísy, vmíchejte cukr, vidličkou
našlehaná švestková povidla, skořici
i hřebíček. Umíchejte do hladkého
krému, vmíchejte rum dle chuti
a plňte do skleniček. Uchovávejte
v lednici.

U nás v Albertu

V lednici vám vydrží až
měsíc. P ravděpodobně je
ale sníte mnohem dříve.

Do všech receptů
se perfektně hodí
naše slazená
švestková povidla.
Krásně voní, skvěle
chutnají a mají
polotuhou konzistenci.

www.albert.cz
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10x jinak

1 sklenička oleje | špetka soli | 250 g
hladké mouky | 6 vajec | 3 kelímky
smetany ke šlehání | 3 vaničky
polotučného tvarohu | 2 sáčky
vanilkového cukru | 250 g povidel |
100 ml rumu | moučkový cukr
Nejprve udělejte odpalované těsto.
V hrnci přiveďte k varu 2 skleničky
vody, olej a špetku soli. Pak přimíchejte mouku a energicky míchejte, aby
se těsto přestalo přichytávat k hrnci.
Nechte vychladnout a poté do těsta
postupně zašlehejte vejce a rozdělte ho
na dva plechy. Pečte při 180 °C asi
20 minut. Nechte zcela zchladnout.
Tvarohy našlehejte s vanilkovým cukrem, pak k nim vmíchejte i dotuha ušlehanou šlehačku. Povidla rozmíchejte
s rumem a potřete jimi jeden vychladlý plát, navrch rozetřete tvarohovou
směs a přiklopte druhým plátem těsta.
Posypte moučkovým cukrem.

3 Nadívaná kuřecí prsa
2 vykostěná kuřecí prsa bez kůže | sůl,
pepř | 4 lžíce povidel | 4 plátky parmské šunky | 2 lžičky olivového oleje

5 Brownie s povidly

100–120 g hořké čokolády | 2 lžíce
másla | 200 g krupicového cukru |
1 vejce + 1 bílek | 70 g švestkových
povidel | 1/2 lžička soli | 100 g hladké
mouky | 40 g holandského kakaa
Troubu předehřejte na 160 °C. Vymažte
dno i boky čtvercového pekáčku
o hraně asi 20 cm. Do malého rendlíku
nalámejte čokoládu, přidejte máslo
a zahřívejte ve vodní lázni, abyste
získali hladký krém. Nechte lehce
zchladnout, pak přimíchejte cukr, vejce
i bílek, švestková povidla a sůl. Mouku smíchejte s kakaem, aby ve směsi
nebyly žádné hrudky, a pak sypkou
směs přidejte k mokré. Těsto přelijte do
vymazané formy a pečte asi 30 minut.

6 Muffiny s povidly
2 hrnky polohrubé mouky | 1/2 hrnku
cukru | 11/2 lžičky jedlé sody | 2 vejce |
1 hrnek smetany | 1/2 hrnku másla |
švestková povidla | tvaroh
rozmíchaný s cukrem | drobenka

Kuřecí prsa omyjte, osušte, každé podélně rozřízněte, abyste vytvořili kapsu
a důkladně je osolte a opepřete. Pak
kapsy naplňte povidly, utěsněte a omotejte plátky parmské šunky. Pozvolna
z obou stran usmažte na oleji.

Mouku smíchejte s cukrem a sodou,
pak vmíchejte vejce, smetanu a rozpuštěné máslo. Utřete do hladkého těsta.
Polovinu rozdělte do dvanáctimístné
muffinové formy, navrch dejte vždy po
lžičce povidel a lžičce tvarohu utřeného s cukrem. Přelijte zbylým těstem
a posypte drobenkou z mouky, cukru
a másla. Pečte asi 20 minut při 180 °C.

4 Tvarohové taštičky

7 Lokše

250 g polohrubé mouky | 1 vejce +
1 bílek | špetka soli | 25 g másla |
250 g tvarohu | 200 g švestkových
povidel | 100 g strouhaného perníku |
moučkový cukr | 100 g másla

500 g brambor | 100–150 g
polohrubé mouky | sůl | husí sádlo na
promazání | švestková povidla na
potření

Z mouky, 1 vejce, soli, másla a tvarohu
zpracujte pružné těsto. Vyválejte ho
dotenka a nakrájejte na čtverce o hraně
6 cm. Doprostřed každého dejte lžičku
povidel, okraje potřete bílkem, přeložte
do obdélníku a stiskněte. Vařte 5–10
minut ve vroucí vodě. Sceďte. Podávejte s perníkem, cukrem, přelité máslem.
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Brambory uvařte ve slupce do měkka
a nechte je zcela zchladnout. Teprve
pak je oloupejte a nastrouhejte na
jemné straně struhadla, přidejte k nim
mouku a sůl a vypracujte elastické
těsto. Postupně z něj vyválejte tenké
placky a opečte je nasucho na pánvi.
Lokše potírejte sádlem, skládejte na
sebe a nechte zapařit. Jezte s povidly.

8 Trojhránky s povidly

2 pláty listového těsta | 300 g
švestkových povidel | 1 vejce, lehce
našlehané | 1–2 skořicové cukry
Pláty těsta nakrájejte na čtverce o hraně 6–7 cm. Doprostřed každého dejte
lžičku povidel, přehněte do trojúhelníku
a konce stiskněte k sobě. Přendejte na
plech, potřete vejcem, posypte cukrem
a při 180 °C pečte 10 minut.

9 Povidlová omáčka
2 lžíce másla | 1 lžíce hladké mouky |
180–200 g povidel | několik sušených
švestek, nadrobno nasekaných |
špetka soli | ½ lžičky skořice |
vanilkový cukr dle chuti | uzené maso
a bramborové knedlíky k podávání
V pánvičce rozpusťte máslo, vsypte mouku a opékejte do světlé jíšky.
Přidejte trochu studené vody, abyste
vytvořili kašičku. Vmíchejte povidla
i švestky a asi 15 minut vařte na slabém
plameni. Dochuťte solí, skořicí a cukrem. Podávejte s uzeným a knedlíky.

10 Koblihy s povidly
20 g droždí | 250−300 ml mléka |
2 lžíce krupicového cukru | 450 g
hladké mouky | 50 g polohrubé
mouky | 3 žloutky | 100 g majolky |
50 ml rumu | 200 g švestkových
povidel | olej na smažení | moučkový
cukr na poprášení
Připravte kvásek: droždí rozdrobte do
mísy, zalijte trochou vlažného mléka,
přidejte cukr, trochu hladké mouky
a přikryté nechte vyběhnout. Zbytek
hladké mouky smíchejte s polohrubou,
žloutky, majolkou, rumem, zbytkem
mléka a kváskem do hladkého těsta.
Nechte 45−60 minut vykynout. Těsto
rozválejte do centimetrové placky. Vykrájejte skleničkou kolečka, na polovinu
dejte vždy vrchovatou lžičku povidel, přiklopte zbylými kolečky a opět
„utěsněte“ skleničkou. Nechte 20 minut
kynout. Smažte z obou stran ve vyšší
vrstvě oleje. Podávejte pocukrované.

FOTO: MAREK KUČERA FOOD STYLING: VLADISLAV STUPARIČ
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Zpříjemněte si listopadové dny
vynikající kombinací chutí!

K dostání ve vybraných supermarketech
a hypermarketech Albert.

Udělejte hned po ránu něco pro své zdraví.
Actimel obsahuje 10 miliard živých kultur L. Casei Danone, a navíc vitaminy B6 a D,
které přispívají ke správné funkci imunitního systému.

Nenchte se rout

„éčkovo“ yteií
Pro řadu lidí jsou přídatné látky neboli éčka základním kritériem při výběru potravin. Z hlediska
zdravého životního stylu to však není vhodný přístup. Při výběru bychom měli nejprve sledovat
výživovou hodnotu potravin a potom až jejich další vlastnosti.
„Není výjimkou, že lidé pečlivě sledují
přídatné látky na obalech výrobků, ale
s klidným svědomím konzumují paštiky a každou neděli smaženou krkovici,“ popisuje běžnou praxi doktorka
Karolína Hlavatá a dodává: „mnohem
větší riziko pro zdraví představuje
nevyvážená strava, než éčka.“
Při výběru potravin bychom
měli sledovat tabulku nutričních hodnot.

barvených sladkých nápojů nebo
pojídání velkého množství barevných
cukrovinek.

neškodné. To ale nemusí být pravda.
„Řada éček jsou látky, které se vyskytují v potravinách přirozeně. I mezi
přírodními látkami najdete takové,
které jsou jedovaté nebo pro výživu
nevhodné. Jsou to například jedovaté
látky v houbách a bylinách,“ upřesňuje profesorka Jana Dostálová.

Přísné testy a schvalování
Všechny látky označené kódem
E, které se přidávají do potravin,
musí být schváleny mezinárodní
organizací European Food Safety
Authority (EFSA). Schválení předchází dlouhodobé testování. Maximální
povolené množství přídatné látky
v potravinách je vždy stokrát až tisíckrát nižší než stále ještě bezpečné
množství zjištěné při testování.
Museli byste sníst obrovské množství potraviny obsahující „rizikové
éčko“, aby se to nějakým způsobem
projevilo na vašem zdravotním stavu.
Riskovat nežádoucí účinky jako jsou
kožní problémy nebo hyperaktivita
u dětí můžete pouze tehdy, nebrzdíte-li sebe nebo dítě například v pití

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

Neházejte je do jednoho pytle!
Éčka jsou považována za „umělá“,
nejsou tedy přírodní a co je přírodní,
to považuje řada spotřebitelů za zdraví

Pokud budete mít pestrý jídelníček a budete k němu
dodržovat i pitný režim, není zděšení
z onemocnění způsobených přídatnými
látkami na místě.
Paniku by v člověku
mělo vzbuzovat spíš
množství přidaných sacharidů a množství energie, které
přijmeme například ze slazených
nápojů.

Pokud se vitamin C použije za účelem zvýšení jeho obsahu v potravině, neoznačuje se jako E. Pokud se však použije
jako antioxidant, například do masných výrobků, musí být jeho přítomnost vyznačena jako E 300 nebo slovním označením antioxidant: kyselina askorbová.

spolu u stolu

Svatomartinské

HODY

1. Husí kaldoun
2. Pečená svatomartinská
husa se zelím a knedlíkem
3. Přesňáky
4. Lokše
5. Švestkové svatomartinské
koláčky
6. Martinské rohlíčky
7. Hrušky ve víně
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1 husa o váze 3–4kg
sůl, kmín
3 jablka
2 hrušky
hrst švestek
Na červené zelí
4–5 šalotek
2 lžíce másla
3 lžíce třtinového cukru
+ na dochucení
2 sterilovaná červená zelí
kmín
100 ml červeného vína
sůl
Na chlupaté knedlíky
1 kg brambor
sůl
1 vejce
50 g dětské krupičky
300 g hrubé mouky
Husu důkladně ze všech stran osolte –
sůl se snažte do všech záhybů vetřít –
a okmínujte. Do břišní dutiny dejte
jedno na dílky pokrájené jablko, dejte
do pekáče a nechte přes noc uležet –
sůl prostoupí masem a to bude po upečení rovnoměrně slané. Druhý den husu
dejte péct na 5 hodin do trouby předehřáté na 170 °C. Během pečení podlévejte. Když je maso poloměkké, husu
obložte zbylými jablky bez jádřinců.
Na posledních 20 minut přidejte hrušky
a švestky. Porce husy podávejte se zelím
a knedlíkem, přelité výpekem.
Na knedlíky si připravte brambory –
vyberte z nich dvě největší a ty dejte
ve slupce na 20 minut vařit do vroucí
vody. Poté je vyndejte, nechte zcela
zchladnout, oloupejte a nastrouhejte
na jemné straně struhadla. Zbylé brambory omyjte, oloupejte a syrové nastrouhejte. Vymačkejte z nich veškerou
tekutinu a smíchejte s nastrouhanými
vařenými brambory, přidejte vejce, krupičku a tolik hrubé mouky, abyste získali
spíš tužší těsto. Lžící z něj odebírejte,
abyste získali větší válečky – noky a ty
vařte 10 minut ve vroucí osolené vodě.
Na zelí nasekejte šalotky najemno a asi
5 minut je opékejte na rozpáleném
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másle. Vsypte cukr
a nechte jej zkaramelizovat. Teprve pak
do hrnce dejte scezené,
okapané, pokrájené zelí
(lák uschovejte), kmín
a víno. Dolijte uschovaným lákem a případně
vodou, aby bylo zelí ponořené. Vařte doměkka,
dochucujte cukrem, aby
se vždy varem rozpustil.
Měkké zelí osolte a chuť
dotáhněte cukrem.
Pro 6 osob
Příprava: 1 hodinu
Pečení: 5 hodin

Husí kaldoun
1 husí skelet, případně odřezky
300 g kořenové zeleniny (mrkev,
petržel, celer)
po 3 kuličkách pepře a nového koření
2 středně velké cibule
200 g husích (drůbežích) drobů, lze
nahradit husími játry
50 g másla + 2 lžíce na jíšku
50 g květáku
½ lžičky celého kmínu
10 g hladké mouky
100 ml smetany
sůl, pepř, muškátový oříšek
pappardelle k podávání
hladkolistá petržel na ozdobu
Husí skelet nebo odřezky dejte spolu
s polovinou očištěné a na velké kusy
pokrájené kořenové zeleniny, pepřem,
novým kořením a 1 přepůlenou oloupanou cibulí do hrnce. Zalijte asi 3 litry
vody a pomalu vařte, abyste získali silný
husí vývar. Droby uvařte zvlášť do měkka, pak je propláchněte studenou vodou, osušte a pokrájejte. Máslo rozpusťte v hrnci, vsypte na kousky pokrájený
květák a kmín a chvíli opékejte. Přidejte
zbytek kořenové zeleniny pokrájený
na menší kousky a zalijte přes jemný
cedník přecezeným husím vývarem. Zahustěte světlou jíškou z másla
a mouky a vařte půl hodiny. Zhruba
5 minut před koncem vlijte do polévky

smetanu, přidejte pokrájené droby. Polévku dochuťte muškátovým oříškem,
solí a pepřem. Podávejte s širokými
nudlemi, ozdobené petrželkou.
Pro 4–6 osob
Příprava: 1 hodinu

Přesňáky
Říká se jim také laty nebo patenty a jsou to
vlastně lokše na slano – buď se zelím a rozvařeným špekem nebo plněné jatýrky.
základní recept na Lokše – viz
10x jinak – bez povidel
500–600g husích jater, odblaněných
kmín, sůl, pepř, 1 lžíce hladké mouky
1 cibule, nasekaná najemno
80 g husího sádla
Podle receptu v rubrice 10x jinak udělejte lokše. Potřete je sádlem a udržujte
teplé. Játra pokrájejte na plátky, okmínujte a obalte v hladké mouce. Cibuli
osmahněte na sádle, přidejte játra
a z obou stran je opečte, pak je osolte,
opepřete a chvíli prohřejte. Zabalte
do lokší a podávejte.

Pro 4 osoby
Příprava: 45 minut

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: YVETA KROUPOVÁ A ZUZANA KLIMEŠOVÁ,
NÁDOBÍ ZAPŮJČILY FIRMY: ALMI DÉCOR, APROPOS, BAZAR POTOČNÍKOVÁ

Pečená svatomartinská husa
se zelím a knedlíkem

Přesňáky podávejte
vždy teplé, nejlépe
s půllitrem piva.
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Lokše s mákem
základní recept na Lokše
– viz 10x jinak – bez povidel
200 g mletého máku
na posypání
Lokše udělejte podle receptu
z rubriky 10x jinak. Srolujte je
a podávejte sypané mletým mákem – jak to dělávají při svatomartinském hodování na Moravě.
Pro 4–6 osob
Příprava: 35 minut
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Hrušky ve víně
6–8 hrušek
250 ml červeného vína
50 g studeného másla
100 g světlého třtinového cukru
2 svitky skořice, přepůlené
2 hvězdičky badyánu
Troubu předehřejte na 200 °C. Spodky
hrušek (u bubáku) jemně seřízněte,
aby hrušky dobře seděly v hrnci. Pak
je do hrnce jednu vedle druhé vyskládejte a zalijte vínem. Poklaďte kousky

másla, zasypte cukrem, přidejte skořici
a badyán a přiklopené pečte 30 minut.
Pak odklopte, několikrát přelijte vínem
z pekáče a odklopené 40 minut dopečte. Velmi často podlévejte. Podávejte
s pořádným kopečkem zakysané smetany nebo mascarpone.

Pro 6–8 osob
Příprava: 15 minut
Pečení: 1 hodina 10 minut

Hrušky podávejte se
zakysanou sme tanou
nebo zmrzlinou.

spolu u stolu
Martinské rohlíčky s ořechovou nádivkou
Na svátek svatého Martina se v Čechách a na Moravě pekly martinské rohlíky, zvané též martiny,
roháče, zahýbáky či vandrovnice. Dělaly se prázdné nebo nadívané různými náplněmi. Zahnuté se
pečou podle legendy o Martinově maceše. Ta údajně chtěla Martina otrávit, dala tedy do jednoho
rohlíku jed, a ten zahnula, aby ho pak poznala.
450 g hladké mouky
1 prášek do pečiva
80 g cukru
250 g měkkého tvarohu
7 lžic oleje
1 vejce + 1 bílek
voda dle potřeby (asi 7 lžic)
2–3 hrsti plátkových mandlí
Na nádivku
200 ml mléka
250 g mletých ořechů
80 g mletých piškotů
70 g pískového cukru
30 g medu
1–2 lžíce rumu
Nejprve udělejte ořechovou nádivku.
Mléko přiveďte těsně pod bod varu,
vsypte ořechy a asi 5 minut prohřejte.
Poté vmíchejte ostatní suroviny

Rohlíčky může te upéc t také
bez náplně.
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a po 1 minutě odstavte z plotny a nechte vychladnout.
Ze všech surovin na rohlíky vyjma plátkových mandlí uhněťte těsto. Rozválejte
ho, nakrájejte na větší trojúhelníky,
doprostřed každého dejte část ořechové náplně a srolujte od delší strany
do rohlíku. Každý zahněte do podkovy
a pod čistou utěrkou nechte
30–40 minut kynout.
Pak pomašlujte bílkem, posypte mandlemi a pečte ve vyhřáté troubě při
180 °C zhruba 20 minut.
Pro 4 osoby
Příprava: 35 minut
Pečení: 20 minut

Švestkové
svatomartinské
koláčky
250 ml mléka
75 g krupicového cukru
20 g čerstvého droždí
500 g hladké mouky
špetka soli
2 vejce
70–80 g másla,
rozpuštěného, zchladlého
1 kg švestek, na půlky
moučkový cukr
na posypání
Na drobenku
60 g másla
60 g krupicového cukru
60 g hrubé mouky
Mléko zahřejte, aby bylo
vlahé, přidejte trochu cukru
a rozdrobte do něj droždí.
Nechte vzejít kvásek. Mouku
smíchejte se zbytkem cukru
a špetkou soli, přidejte
jedno vejce, máslo a nakonec i vzešlý kvásek. Vařečkou
vypracujte těsto. Mělo by být
hladké, lesklé a nemělo by se
lepit k misce. Nechte jej asi
hodinu kynout, aby zdvojnásobilo svůj objem. Pak těsto
rozdělte na dvanáct stejných
dílů, z každého vyválejte
kouli a nechte asi
10 minut odpočinout. Potom
z každého dílu udělejte
koláč. Přeneste na plech,
znovu promáčkněte, abyste
vytvořili okraje koláčů. Ty
potřete lehce našlehaným
druhým vejcem. Doprosřed
koláčů dejte švestky – řeznou stranou dolů a posypte
drobenkou získanou smícháním všech na ni potřebných
surovin. Pečte v troubě vyhřáté na 200 °C asi 20 minut.
Podávejte posypané cukrem.
Na 12 větších koláčků
Příprava: 30 minut
Kynutí: 1 hodinu 10 minut
Pečení: 20 minut
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Tereziánská Sva tomartinská
vína jsou k dostání

Svatomartinským
vínem
Přímo v 11 hodin 11 minut se
na svatého Martina, 11. 11., poprvé
otevřou láhve dlouho očekávaného
Svatomartinského vína.

S

vatomartinské víno je víno mladé, u něhož mezi sklizní a uvedením na trh uběhlo jen několik týdnů. Proto má lehkou barvu i chuť a nižší obsah alkoholu, obvykle okolo dvanácti
procent. Je určeno k rychlé spotřebě, ostatně sami vinaři doporučují, aby Svatomartinské
víno bylo vypito do jara. Rozhodně mu nehrozí zkažení, jen se stářím ztrácí na svěžesti. Není
tedy vhodné k archivaci, ale pokud se mladé svatomartinské víno vyvede, znamená to, že
bude kvalitní celý ročník.
Označení Svatomartinské se stalo celonárodní známkou,. Jejím majitelem je Vinařský fond
ČR. Vína, která se prodávají pod tímto označením (logo svatého Martina na bílém koni), musí
splňovat požadovaná kritéria a jejich vstup na trh musí každoročně schválit odborná komise.
Pod značkou Svatomartinské lze vyrábět pouze vína raných odrůd.
Bílé víno: Müller Thurgau, Veltlínské červené rané, Muškát moravský. Červené víno: Modrý
Portugal a Svatovavřinecké. Růžové víno, klaret: Modrý Portugal a Svatovavřinecké.
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VÝBĚR SVATOMARTINSKÝCH VÍN SE MŮŽE V JEDNOTLIVÝCH PRODEJNÁCH LIŠIT.

P ři ťu kn ě te si

Váš dodavatel ořechů a sušeného ovoce

KONTAKT:
Ing. Bohumil Kratochvíl – IBK TRADE / Dolanská 7/337, 161 00 Praha 6
Tel.: 220 199 372-6 / Fax: 220 199 377-8 / GSM: 777 583 358 / 777 333 520
www.ibk-trade.cz / e-mail: obchodni.oddeleni@ibk-trade.cz

sezona

Zku st e

sladké brambory
Říká se jim také batáty a na podzimní stůl
rozhodně patří. Dejte si je v úžasných variacích.
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Nákyp ze sladkých
brambor a šalvěje
900 g sladkých brambor, oloupaných,
nakrájených na 2,5cm kousky
450 g brambor, oloupaných,
nakrájených na 2,5cm kousky
120 g másla + 2 lžíce rozpuštěného
másla
21/2 lžíce šalvěje, nasekané
200–300 ml mléka, teplého
sůl, pepř
strouhanka ze střídy 3 toustových
chlebů
Kousky obou brambor dejte do velkého
hrnce, zalijte vodou, aby byly tak akorát
ponořené, hodně osolte a přiveďte
k varu. Vařte asi 10 minut do poloměk-

ka. Pak je sceďte a rozšťouchejte. Máslo
rozehřejte v rendlíku, přidejte 2 lžíce
šalvěje a chvíli opékejte. Pak šalvějové
máslo i mléko vmíchejte k bramborám. Směs osolte a opepřete. Mléka
použijte tolik, abyste získali kašovitou,
ne řídkou směs. Přendejte do zapékací

mísy. Strouhanku smíchejte s extra
máslem a zbylou šalvějí, směs osolte
a opepřete a nasypte na brambory.
Odklopené pečte 30–40 minut.
Pro 4 osoby
Příprava: 25 minut
Pečení: 30–40 minut

sezona
Focaccia
s karamelizovanými
sladkými brambory
1 lžíce a 1/4 lžičky sušeného droždí
21/4 lžičky cukru
21/4 lžičky olivového oleje + na
vymazání
415 g hladké mouky, sůl
120 g strouhané goudy
2 hrsti vlašských ořechů, nasucho
opečených, nasekaných
pár snítek rozmarýnu
Na karamelizované brambory
3 lžíce olivového oleje
500 g sladkých brambor,
oloupaných, na tenká kolečka
3 stroužky česneku, rozetřené
2 lžíce třtinového cukru
1 lžička hrubé mořské soli
100 ml suchého bílého vína
Udělejte brambory: olej rozpalte
v pánvi, vsypte brambory a 3 minuty je opékejte. Poté přidejte
česnek, po další 1 minutě vsypte
cukr a sůl a opékejte asi 5–7 minut,
aby brambory zhnědly. Vlijte víno
a nechte jej odpařit, občas promíchejte. Pak sejměte z ohně a nechte zchladnout.
Z droždí, cukru a 300 ml teplé vody
nechte 4–5 minut vzejít kvásek.
Pak přidejte olej, mouku a sůl a asi
5 minut spojujte do těsta, pak hněťte méně energicky – po dalších 5
minutách byste měli získat krásné
elastické těsto. Přendejte ho do olejem vymazané čisté mísy a nechte
20 minut kynout. Pak těsto rozdělte
na 4 díly a každý rukama roztáhněte do placky. Přendejte je na plechy
vyložené olejem vymazanými
pečicími papíry. Okraje potřete
olejem a nechte znovu 30 minut
kynout. Pak těsto posypte solí,
sýrem, ořechy, rozmarýnem a nakonec poklaďte kolečky brambor.
Pečte v troubě vyhřáté na 200 °C
asi 25 minut.
Pro 6 osob
Příprava: 30 minut + kynutí
Pečení: 25 minut
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Hranolky ze sladkých brambor s guacamole
10 delších sladkých brambor,
nakrájených ozdobně, například
vroubkovaně na hranolky
olej na smažení
sůl
Na guacamole
2 avokáda
1 lžíce citronové šťávy
2–3 stroužky česneku, rozetřené
1 jarní cibulka
sůl
1 vanička cherry rajčat

Avokáda oloupejte, dužinu dejte do nádoby od tyčového mixéru, přidejte citronovou šťávu, česnek a cibulku a rozmixujte.
Dochuťte solí a citronovou šťávou
a nakonec vmíchejte nadrobno pokrájená
rajčata. Guacamole uchovávejte v chladu.
Brambory nakrájejte ozdobným nožem na
dlouhé vroubkované hranolky. Osmažte je
v oleji a osolte. Podávejte s guacamole.
Pro 4 osoby
Příprava: 25 minut
Smažení: 10 minut

sezona

2–4 velké sladké
brambory
12 krásných
šalvějových lístků
asi 20 plátků slaniny
sůl
máslo k servírování
Troubu předehřejte
na 180 °C. Omyté
brambory přepulte,
řeznou stranou dolů
je vyskládejte na
plech a deset minut
předpečte. Pak dejte
na každou půlku
několik šalvějových
lístků, vydatně osolte
a omotejte slaninou.
Pečte 10–15 minut
nebo do změknutí
brambor. Servírujte
s máslem.
Pro 4 osoby
Příprava: 10 minut
Pečení: 25 minut
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FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ
DEKOR STYLING: YVETA KROUPOVÁ A ZUZANA KLIMEŠOVÁ, NÁDOBÍ ZAPŮJČILY
ZAPŮJČILA FIRMY:
FIRMA: ALMI
NOA DÉCOR, APROPOS

Pečené sladké
brambory

Polévka ze sladkých
brambor a čočky
2 lžičky kari
3 lžíce olivového oleje
2 cibule, jemně nasekané
1 jablko, oloupané, nastrouhané
3 stroužky česneku, rozetřené
20 g koriandrových lístků
kousek zázvoru, oloupaného,
nastrouhaného
sůl
800 g sladkých brambor, oloupaných,
nastrouhaných
1,2 l zeleninového vývaru
100 g červené čočky
300 ml mléka
1 limeta, šťáva vymačkaná

Kari nasucho opečte v hrnci, po zhruba dvou minutách přidejte olivový
olej, cibuli, jablka, koriandr, zázvor
a opékejte 5 minut. Podle chuti osolte.
Poté vsypte nastrouhané brambory,
zalijte vývarem, vmíchejte čočku
a mléko a nechte 20 minut probublávat. Pak rozmixujte tyčovým mixérem.
Dochuťte solí, pepřem a šťávou z limety. Podávejte s čerstvým koriandrem.
Pro 4 osob
Příprava: 35 minut

U nás v Albertu

Batáty vám v našich prodejnách
Albert nabízíme volně prodejné.
Vybrat si můžete podle tvaru i velikosti, které vám budou vyhovovat.

maso měsíce

Máme pro vás masa

PRVOTŘÍDNÍ KVALITY
Trváme na kvalitě stejně jako vy, a proto pro
vás nakupujeme vždy čerstvé maso od našich
prověřených dodavatelů, kteří splňují nejvyšší
nároky na zpracování a hygienu masa.

P

okud však
shledáte důvod
k vrácení vámi
zakoupeného čerstvého
červeného masa, drobů,
masných polotovarů,
drůbeže, králičího
masa a ryb v našich
prodejnách Albert,
garantujeme vám 100%
uznání vaší reklamace
formou vrácení peněz.
Zboží reklamujte vždy
na pobočce Albert, kde
jste ho zakoupili, a to na
informacích v prodejně.
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Základem dobré
pečínky je maso té
nejvyšší kvality.

Pro 100% uznání vaší
reklamace je potřeba:
 řinést kompletní zboží včetně
∞ p
originálního obalu a etikety
∞ přinést originální účtenku
k reklamovanému zboží
∞ zboží nesmí být prošlé

Pomalu pečená kýta na pivu

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

1,5 kg hovězí kýty
sůl, pepř
1 lžíce olivového oleje
100 g slaniny, pokrájené nadrobno
2 cibule, pokrájené na skrojky
1 dlouhá červená chilli paprička
2 stroužky česneku, rozetřené
500 ml černého piva
250 ml passaty
4 snítky rozmarýnu
2 sušené bobkové listy
2 lžičky třtinového cukru
1 svazek karotky
Troubu předehřejte na 160 °C a maso
ze všech stran důkladně osolte a opepřete. Olej rozpalte v hrnci se silným
dnem a pak na něm ze všech stran
maso opečte, aby zhnědlo a zatáhlo se.
Vyjměte ho z pánve a na oleji opečte
slaninu. V momentě, kdy začne prskat,
přidejte cibuli a česnek a opékejte
3 minuty. Do hrnce vraťte maso, vlijte
pivo, přimíchejte passatu, 125 ml vody,
rozmarýn, bobkové listy a cukr. Přiveďte k varu, sejměte z ohně a přiklopené
dejte do trouby. Pečte 3 hodiny. Maso
dvakrát otočte. Pak do hrnce přidejte
i mrkve a hodinu dopečte, aby bylo
maso měkké. Před servírováním nechte
15 minut odpočinout.
Pro 6 osob
Příprava: 30 minut
Pečení: 4 hodiny

Pomalu pečená krůtí stehna
na bramborách
2 lžíce medu
2–3 stroužky česneku, rozetřené
11/2 lžíce Dijonské hořčice
1½ lžíce čerstvého tymiánu + pár
snítek na ozdobu
1 lžíce olivového oleje + 1½ lžíce
extra
1,5 kg krůtích stehen
sůl, pepř
1 svazek čerstvé karotky
6–8 brambor, na měsíčky
2 petržele, na hranolky

Prvních pět ingrediencí smíchejte
v misce. Krůtí stehna důkladně osolte
a opepřete – obojí se snažte do kůže
vetřít a nechte 30 minut odpočinout
v ledničce. Pak maso potřete marinádou a dejte do pekáčku. Troubu
předehřejte na 150 °C a stehna pečte
asi 1,5 hodiny. Pak maso obložte pokrájenými kousky brambor a petržele,
zastříkněte extra olejem a 45 minut
dopečte. Před podáváním nechte maso
15 minut odpočinout.
Pro 4 osoby
Příprava: 15 minut + odpočinutí
Pečení: 2 hodiny 15 minut

www.albert.cz
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maso měsíce

Jak sprá vně zacháze t s masem
∞	Před přípravou nechte maso
hodinu odpočinout při pokojové teplotě.
∞	Maso solte důkladně a rovnoměrně, aby sůl prostoupila
všemi částmi.
∞	Před smažením maso po obvodě párkrát nařízněte, aby se
následně nekroutilo.
∞	Maso krájejte napříč vlákny.

183x111.5_albert-sirupy_rijen2013.indd 2

∞	Po upečení nechte maso asi
15 minut odpočinout, aby se
šťáva rovnoměrně rozložila.
∞	Chcete-li silný vývar, dejte
maso do studené vody, postupným zahříváním uvolní své
šťávy do vody, chcete-li dobré
maso, dejte ho až do vroucí
vody, aby se póry rychle zatáhly
a chuť i šťáva zůstaly uvnitř.

Díky průhledným
obalům kupujete maso
rovněž očima. Ihned
vidíte, jak maso
vypadá, a doma vás
nic nezaskočí.

10/14/13 5:30 PM

Ballantine’s, jednička na trhu skotské whisky
v Evropě, představila odvážný nový vzhled
láhve, který zobrazuje nejjemnější výraz
skotské whisky ve spojení s moderním
stylem pro současnou generaci milovníků
whisky.

Nový vzhled s designovými prvky včetně
znaku štítku ve tvaru „V“ dává láhvi
dynamičtější a poutavější pohled. Rovněž
došlo ke zjednodušení vyobrazení pečeti
Ballantine’s a vylepšení tradičního písmene
„B“. Zatímco samotná láhev si drží kultovní
obdélníkový tvar, se svými širšími rameny
získává ostřejší a pyšnější vzhled.

Ballantine’s Finest je komplexní jemná
míchaná skotská whisky. Její nezaměnitelná
chuť pochází ze směsi více než 40
sladových whisky ze všech regionů Skotska.
Typické
sladové
příchuti
whisky
Miltonduff
a
Glenburgie
dodávají
Ballantine’s Finest náznak kakaa, jablek
a vanilky. Znalec whisky Jim Murray
ocenil ve své ročence Whisky Bible 2012
Ballantine’s Finest titulem Nejlepší skotská
míchaná whisky roku.

Více na www.ballantines.cz

poprvé s Ditou P.

P oprvé s Ditou P.

Medové kuřecí paličky
Měly by být trochu lepivé, přiměřeně sladké a slané
zároveň. Prostě pohádkové. A přesně takové jsou.
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Medové kuřecí
paličky
1/2 hrnku balzamikového
octa
1/2 hrnku medu
1/4 hrnku sojové omáčky
3 stroužky česneku,
nadrcené
1/2 hrnku tmavého cukru
12 kuřecích paliček
2 lžíce sezamových semínek
hrst nasekané hladkolisté
petrželky
sůl a pepř

tip
Marináda je tak dobrá, že ji
používám i na jiné kuřecí
kousky, třeba křídla.
Skvělá je taky
na krkovici.

Pro 4 osoby
Příprava: 15 minut
Pečení: 70 minut

1 Smíchám v míse balza-

mikový ocet, med, sojovou
omáčku, česnek a cukr.
Přidám taky trochu čerstvě
namletého pepře. Zatím nesolím, sojová omáčka je slaná
dost. Dosolení si nechám až
nakonec.

3 Předehřeju troubu

na 200 °C. Vyložím plech
pečicím papírem a položím
na něj mřížku. Vyjmu maso
z marinády, rozložím ho
na mřížku a dám na 45 minut
péct.

4 Mezitím přeliju marinádu

FOTO: JIŘÍ TUREK

2 Naříznu na dvou mís-

tech kuřecí paličky, aby se
do masa dostalo co nejvíce
marinády. Vložím je do mísy
s marinádou, hezky je promíchám a nechám je dvě
hodiny odležet v lednici.

do kastrůlku a nechám ji asi
15 minut na malém plameni
redukovat. Po 45 minutách
vyndám kuřata z trouby, pečlivě je pomažu zredukovanou
marinádou a dám je znovu
péct. Peču je dalších asi 25 minut a během pečení je ještě
jednou pomažu. Podávám je
se zeleným salátem a bagetou.

www.albert.cz
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rady a nápady
Vše, co jste chtěli vědět
o nádobí GreenPanTM
Sbíráte za každý nákup v Albertu body a lepíte je do kartičky, abyste
si pak mohli za zvýhodněnou cenu koupit nádobí GreenPanTM?
Dobře děláte. My jsme pro vás na oplátku připravili praktické rady,
jak se o nádobí starat a čeho se vyvarovat, aby vám dlouho sloužilo.

Výhody nádobí

•	vysoká odolnost

•	používejte pouze
nylonové, plastové nebo
dřevěné kuchyňské
náčiní

•	do trouby zahřáté

•	při vaření používejte
vždy malé množství
oleje

•	veškeré nádobí lze

používat v běžné troubě
keramického povrchu
až do teploty 450 °C
do 180 °C lze dát
i skleněnou pokličku

•	dokonale nepřilnavý

povrch Thermolon TM

neprodukuje toxické
látky

•	prokazatelně nižší

•	vyrobeno

z recyklovaných
materiálů

•	dvouletá záruka
na nádobí

Vaření s nádobím

•	vhodné na plynové
i elektrické sporáky
a sklokeramické varné
desky
•	nádobí vždy pokládejte
na střed zdroje tepla

•	solte, až když pokrm
dosáhne bodu varu
•	nádobí je vhodné pro
použití s mléčnými
výrobky

•	při mytí nepoužívejte
drátěnku ani jiné
kovové výrobky, které
by mohly poškrábat
povrch

•	
v hrncích nic nekrájejte
•	
horké nádobí
nenamáčejte
do chladné vody

•	
vyvarujte se nárazu

na skleněnou poklici

Čištění nádobí

•	před prvním použitím
nádobí umyjte v teplé
vodě s čisticím
prostředkem a důkladně
osušte
•	nádobí můžete mýt
v myčce
•	pravidelně očišťujte
vnější povrch nádobí
•	dlouhá rukojeť

Šetřete čas
Pokud se vám nedostává času, zkuste radu
naší čtenářky Petry
Hesové. „Když nemáte
čas škrábat brambory
k obědu i večeři zvlášť,
aby byly vždy čerstvé,
okrájejte si je den předem nebo ráno, vložte
je do mísy se studenou
vodou a přilijte k nim
trochu octa. Poté mísu
vložte do ledničky, kde
vám vydrží až 4 dny,“
napsala a získává tak
stokorunový poukaz.

Vyvarujte se

•	při míchání pokrmů
v hrnci nepoužívejte
kovové předměty

•	při přehřátí nikdy

spotřeba energie
při vaření díky lepší
vodivosti tepla

GreenPanTM Bali je
tvořena dutou trubkou,
aby se minimanizoval
přenos tepla, dovnitř se
tedy může dostat voda.
Vždy se proto před
vařením přesvědčte, zda
je rukojeť vysušená

Rad a čtená ře

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.

Tipy, triky
a rady

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

Ty nejlepší zveřejníme
a autorovi vždy pošleme
poukaz na nákup
v hodnotě 100 korun.

www.albert.cz
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vaříme dětem

Teplé

kuřecí svačinky

mámy
vzkaz od

Kuře v kelí mku, zape čen é
s chip sy nebo schované v salá tu?
Děti vás budou milova t! Kuře maj í
rády a vtip né, jejich slovníkem
řeče no „hu sté“, rece pty velmi
ocen í. Spol u s kuřetem sněd í
spou stu zele nin y, ani neb udou
věd ět. A to je zase vaše výh ra.

Avokádovo-kuřecí
wrapy
olivový olej na potření
2x 200g kuřecí prsa
sůl, pepř
1 kelímek hustého bílého jogurtu
½ kelímku zakysané smetany
1 lžička oleje
1 stroužek česneku
1 svazek pažitky, nasekané
4 tortilly
4 listy salátu dle vašeho výběru
1 avokádo, na plátky
1 okurka, na špalíky
Olivovým olejem potřete lehce naklepaná kuřecí
prsa, z obou stran je osolte a opepřete a opečte
na grilovací pánvi z obou stran doměkka. Pak je
nakrájejte na plátky.
Jogurt smíchejte se smetanou, olejem, utřeným
stroužkem česneku a nasekanou pažitkou. Každou
tortillu srolujte do kornoutu, na „dno“ dejte část
dipu, navrch pak plátky masa, listy salátu, avokádo
a okurku. Ihned podávejte.
Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut
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Kelímky jsou
pro wrapy
perfektním
stojánkem.
Klukům dejte
modré, holkám
růžové.

Kuřecí coleslaw
160 g vařeného, pečeného nebo grilovaného
kuřecího masa (klidně maso obrané ze
zbytků kuřete z nedělního oběda), na kousky
1 mrkev, oloupaná, na tenké plátky
100 g čerstvého bílého zelí, tence
nakrouhaného
1 jarní cibulka, nasekaná
1 řapík celeru, nasekaný
125 g cherry rajčat, přepůlených
100 g hustého bílého jogurtu
50 g majonézy
2 lžíce čerstvě vymačkané citronové šťávy
1 lžička krupicového cukru
Prvních šest ingrediencí dejte do mísy a zlehka
promíchejte. Jogurt našlehejte s majonézou,
poté vmíchejte i citronovou šťávu a cukr.
Dresinkem přelijte salát a ihned podávejte.
Pro 2 osoby
Příprava: 20 minut

Kuřecí nachos

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: VLADISLAV STUPARIČ

1 lžíce olivového oleje
100 g cibule, nasekané
1 lžička sladké mleté papriky
160 g kuřecích prsou, vařených,
natrhaných na kousky
400g plechovka rajčat
115 g kukuřičných tortillových chipsů
60 g čedaru, strouhaného

Nachos může te posypa t
bylinkami nebo nasekanou
jarní cibulkou.

Olej rozpalte na pánvi, přidejte cibuli
a 5 minut ji opékejte. Pak do pánve vsypte papriku, přidejte kousky masa
a společně opékejte další 2 minuty. Poté
do pánve vyklopte rajčata a nechte prohřát.. Chipsy nasypte do zapékací mísy,
navrch dejte rajčatovou směs z pánve,
posypte čedarem a dejte na 2–3 minuty
pod gril.
Pro 2 osoby
Příprava: 15 minut

www.albert.cz
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reportáž

Reportáž
o jedněch z nejlep ších
českých brambor

Jezte
brambory
z Vysočiny
Zapečené, vařené na loupačku, v sametově
hedvábné kaši nebo v tradičním salátu.
Brambory začínají hrát s příchodem
podzimu a zimy hlavní roli na našem
stole. V prodejnách Albert prodáváme ty
nejlepší brambory z Vysočiny.

„N

ejšetrnější příprava
brambor je vaření v páře
ve slupce. Při této tepelné
úpravě si brambory zachovávají maximum svých výživových hodnot. A to
byste se divila, kolik brambory obsahují
stopových prvků a hlavně vitaminů,
zejména pak vitaminu C. Navíc neobsahují žádný tuk a energeticky jsou
pro naše tělo velmi příznivé,“ zapáleně,
s obrovským nadšením vypráví Marie
Rasochová, přední česká odbornice
v oblasti šlechtění a užití brambor
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a zároveň spolumajitelka rodinné firmy
Euro Agras. Právě ta brambory do našich prodejen dodává.
V společnosti Marie Rasochové snadno
nabydete dojmu, že pěstování brambor
je nádherná, vzrušující a velmi fascinující činnost. Stejné nasazení má i druhý
spolumajitel, totiž její syn Vlastimil.
„Firmu jsme zakládali spolu v roce
1990, kdy se moje maminka chystala
do důchodu a já končil studia na vysoké škole zemědělské. Máma byla a je
velmi aktivní, a tak přišla s myšlenkou

Euro Agas dodává do Alberta
všechny typy brambor pod naší
privátní značkou Albert Quality.

věnovat se bramborám. A od té doby to
funguje. Ji najdete spíš v laboratoři, já
se starám o zbytek,“ vysvětluje Vlastimil
Rasocha. „Opravdu mohu potvrdit, že
nám to funguje. Když k nám syn s rodinou rok co rok přijíždí na první svátek
vánoční, nikdo už neprotestuje, že nejprve musí ochutnat vzorky bramborového salátu ze všech salátových odrůd,
poctivě všechno zapsat a vyhodnotit,

Cesta brambor z pole
přes laboratoř až po
třídící linku.

a teprve pak užívat sváteční pohody,“
směje se Marie Rasochová. „Brambory
jsou prostě náš život. Odedávna patří
k Vysočině a pro nás je to velmi přirozené,“ říká jednoznačně.

Trojice A B C

Nízkokalorické brambory
V prodejnách Albert najdete všechny

tři typy brambor, od listopadu nám
navíc Euro Agras dodává brambory se
sníženým obsahem energie. „Využít
a pochutnat si na nich může kdokoliv,
ideální jsou však pro ty, kteří mají nějaké dietetické omezení,“ doplňuje ředitel
firmy Roman Chroustovský.

Skotská inspirace
To už ale vyrážíme na pole jednoho
z pěstitelů brambor. Firma Euro Agras
brambory mimo jiné získává od vytipovaných, stálých a neustále prověřovaných pěstitelů. „Bylo to tak naplánované od začátku. My se zabýváme
spíše prodejem, odrůdami, šlechtěním
a technologiemi, dodáváme pěstitelům know how, oni nám brambory,
které vykupujeme. Okruh se nemění,
je to dlouhodobá, stálá, fungující spolupráce,“ vysvětluje Vlastimil Rasocha.
„Pyšný jsem zejména na to, že jsme
na Vysočinu přivezli a zemědělce
naučili používat stroj, který lze laicky

nazvat Odkameňovač. Inspiraci jsme
načerpali ve Skotsku a jde o to, že díky
tomuto stroji se místní půda, typicky
pro Vysočinu kamenitá, načechrá,
zbaví kamenů. Ty ovšem neodvážíme,
nedáváme pryč, zůstávají v meziřádcích. Brambory se v půdě bez kamenů
mají jak v pelíšku, no jen si sáhněte,“ je
ve svém živlu Vlastimil Rasocha.
Je babí léto, pohled do krajiny kýčovitý jak z obrázků Lady. Vyorávají se
poslední brambory, všude je cítit jejich
vůně, už jen upéct si je v popelu.

Non stop
Po bramborách to voní i v obřích
skladech firmy Euro Agras. „Jedeme
vlastně 360 dnů v roce, brambory totiž
balíme podle aktuální potřeby zákazníků, abychom je zbytečně nevystavovali
světlu. Máme je uskladněné při ideální
teplotě od čtyř do osmi stupňů, odvětrání a hlavně ve tmě,“ vysvětluje Roman
Chroustovský.
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FOTO: PETR VOKUREK

Oba se shodují, že pro konečného
konzumenta je nejdůležitější označení
typu brambor písmeny A, B, C. „Jasně
že je skvělé a kvalitu deklarující, že naše
brambory nesou označení A klasa,
Regionální potravina kraje Vysočina
i Vím, co jím, na což jsme velmi pyšní,
ale rozdělení podle toho, na co se které
brambory hodí, hraje prim. Z brambor
označených A nikdy neuděláte dobrou
kaši a z céčkových brambor nebude
dobrý salát, prostě si nepochutnáte.
Takže my velmi prosazujeme, aby se
lidé označením řídili,“ říká Vlastimil
Rasocha. „Brambory A jsou takzvané
salátové, jsou pevné, lojovité, vhodné
na bramborový salát, vaření ve slupce
i loupané se solí. Brambory B označujeme jako přílohové. Jsou polomoučné,
polopevné, vhodné jako přílohové,
na grilování, na pečení, hranolky
i na přípravu bramborových těst. Brambory C nesou logo Pyré. Jsou moučné,
rozsýpavé a vhodné na kaše, knedlíky,
do těsta, do polévek i na bramborové placky,“ detailně vysvětluje Marie
Rasochová.

OBLÍBENÉ ŠUNKY
A MASNÉ SPECIALIT Y
OD FIRMY LE&CO
Jen úzká specializace, zdokonalování tradičních výrobních postupů, využití nejmodernějších
výrobních technologií, kompletní bezalergenní
provoz nebo použití pouze nezbytného množství
přídatných látek – tzv. „éček“ mohou zaručit
vysokou a spotřebiteli očekávanou kvalitu šunky
a masných specialit. Společnost LE & CO patří
k nemnoha výrobcům, kteří takovými možnostmi
a podmínkami disponují a pro něž nejsou výše
uvedené skutečnosti jen prázdnou frází.

Vysoký podíl masa,
tradiční receptury a chuť,
na kterou jste zvyklí.
LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o. • průmyslová zóna Jirny • Poděbradská 6016
250 90 Jirny • zelená linka: 800 100 172 • www.sunka.cz

napsali jste

Dopis měsíce

Ráda bych vám velice poděkovala za říjnové číslo Albertu v kuchyni a především za zveřejnění
nejoblíbenějších českých jídel, jako je svíčková, bramboráky, vrabec, buchtičky a další. Jde
o to, že jsem měla mít tento měsíc poprvé návštěvu své budoucí tchyně a tchána a díky vašemu
časopisu jsem měla možnost sestavit menu dle tradičních českých jídel, čímž jsem zabodovala
na plné čáře, a to jak u tchyně, tak i u tchána. Dokonce mne poprosili, zda bych jim mohla
s sebou jídlo zabalit, aby si jej mohli vychutnat i další den doma. Tchyně
mne navíc poprosila o některé tipy, jak jsem docílila tak vynikající chuti
s dodatkem, jak je ráda, že si její syn našel právě tak zručné děvče, jako
jsem já. Tímto vám tedy patří můj velký dík a zároveň bych vás tímto
chtěla poprosit, zda by bylo možné, aby se v některém vašem budoucím
čísle objevila obdobná sada receptů k jedné konkrétní události, a to ke
svatbě, jelikož mne ten den přítel požádal o ruku. A tím završil můj den D
na maximum a ze mne se stala ta nejšťastnější žena na světě!
Klára Novotná, Svitavy

Chtěla bych Vám moc poděkovat za říjnové číslo magazínu
Albert. Především pak za kapitolu Podzimní vegetariánské
večeře. Jsem vegetariánkou už
od svých šestnácti let
a za tu dobu se už hodně
jídel takříkajíc přejí a člověk
potom neví, co vařit. To pak
jen pořád hledá a zkouší nové
recepty, které ne vždy musí
chutnat. Vaše recepty ale byly
příjemným a hlavně chutným
oživením jídelníčku. I můj přítel,
zarytý „masožrout“, ochutnal
a musím říct, že mu moc chutnalo. Ještě jednou vám děkuji
a už se nemohu dočkat dalšího
vydání.
Lucie Oravová

Manžel dostal chutˇ na jablečný koláč a já tentokrát nesáhla
po mých osvědčených receptech, ale upekla jsem jablečný
koláč z říjnového čísla Albert
magazínu. Jen jsem k jablkům
přidala nasekané ořechy
a rozinky. Byl víc než skvělý.
Všem moc chutnal. Díky za
recept. Hana Hradílková

Vyhrajte
plný košík
od Alberta

Očekávala jsem návštěvu
ze zahraničí, kam se přestěhovala hned po maturitě
spolužačka ze školy, a chtěla
se blýsknout něčím domácím
a originálním. Upekla jsem
váš jablečno-hruškový koláč
s vlašskými ořechy. Všichni si
na něm moc pochutnali.
A my pak po noční bujaré
oslavě moc ocenili polévku
spravovačku, která nás následující den opravdu spravila!
Musím ocenit, že si v časopise
najdu vždy recepty z aktuální
zeleniny nebo ovoce, nejsou
drahé, suroviny dostupné
a doprovázené krásnými
fotografiemi, nad kterými se
sliny sbíhají !
Blanka Strachotová

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 Klára Novotná.

V příštím čísle, které vychází 4. 12. 2013, najdete:

rejstřík
Hlavní jídla
Brambory plněné tuňákem
Focaccia s karamelizovanými
sladkými brambory V 
Italský hovězí guláš
Kuřecí plátky s houbovou
omáčkou
Kuřecí kuskus
Medové kuřecí paličky
Nadívaná kuřecí prsa
Nákyp ze sladkých brambor
a šalvěje V 
Nudle s kuřecím masem
a zeleninou
Pečená svatomartinská husa se
zelím a knedlíkem
Pečené sladké brambory
Pomalu pečená krůtí stehna
na bramborách
Pomalu pečená kýta na pivu
Přesňáky
Vegetariánské chilli V 

16
44
13
25
9
53
28
43
12
34
46
49
49
34
10

Polévky
Celerová polévka se slaninou
a tymiánem
11
Husí kaldoun
34
Mrkvový krém s koriandrem V 15
Polévka ze sladkých brambor
a čočky V 
47

Saláty, přílohy,
svačinky
Avokádovo-kuřecí wrapy
Hranolky ze sladkých brambor
s guacamole V 
Kuřecí coleslaw
Kuřecí nachos
Povidlová omáčka

56
45
57
57
28

Dezerty a sladká
jídla
Brownie s povidly
28
Čokoládová povidla
27
Hrušky ve víně
37
Koblihy s povidly
28
Lokše
28
Lokše s mákem
36
Makový věnec s vanilkou
70
Martinské rohlíčky s ořechovou
nádivkou
38
Muffiny s povidly
28
Povidlovník
28
Sušenky ze slaného másla
16
Švestkové svatomartinské
koláčky
39
Trojhránky s povidly
28
Tvarohové taštičky
28
V

– vegetariánské

všechny vánoční recepty – jedlé ozdoby – silvestrovské jednohubky – masa na půlnoc
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• právě teď výhodně pouze v ALBERTu
• o 34% méně obalového materiálu,
který i přesto zachovává čerstvost
a aróma kávy
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křížovka, sudoku
POMŮCKA:
ARAU,
ATAJE,
MAON

OSAMOCENOST

CESTA LODÍ

ZAOBLENÁ

ZKR.
LEHKÝCH
TOPNÝCH
OLEJŮ

MADRIDSKÝ KLUB

INICIÁLY
SPIS.
VACHKA

VAZAL

OPAK
RUBU

SPOR

DOMÁCKY
OLDŘICH

FLINK
ROZEPŘE

ČESKÝ
HEREC

2. DÍL
TAJENKY

ZNAČKA
KILOTUNY

RUSKÉ
MĚSTO

ZNAČKA
RUBIDIA

DOUTNÁK
(ZAST.)
DOVEDNOST

1. DÍL
TAJENKY
HLAVNÍ
MĚSTO
ROVNÍKOVÉ
GUINEI

NESTYDATÁ

ELIPSA

JEDEN
Z ANDĚLŮ

ZN. TERBIA

STROMOŘADÍ

ŠVÝCARSKÁ
ŘEKA

RYPADLO

ZNAČKA
HLINÍKU
RÁNO
(RUSKY)

AMER.
JEŠTĚR

Tajenku zašlete do 15. 11. 2013 na adresu:
ALBERT v kuchyni, Ortenovo náměstí 29a,
170 00 Praha 7, nebo ji vyplňte do formuláře
na www.albert.cz/tajenka. Vylosovaný
luštitel obdrží poukázku na jednorázový nákup v síti prodejen Albert v hodnotě 100 Kč.
Výherkyní z minulého čísla
je Alena Bartůňková
z Kutné Hory.
CIZÍ
ŽENSKÉ
JMÉNO

ŠVÝCARSKÉ
MĚSTO

RYCHLÉ
OBČERSTVENÍ

DUBEN
(ANGL. )

ETIOPSKÁ
ŘEKA

NÁŠ KLAVÍRISTA
PIANISSIMO
(HUD.)

BALZAKŮV
HRDINA

ZNAČKA
CIZÍCH AUT

BRANKA
(SPORT.)

STAROŘEK
POLNÍ
MÍRA

ŠVÉDSKÁ
HEREČKA
SKOTSKÉ
SUKNĚ

DOCELA
(ZAST.)

JÍL
(SLOVEN.)
TUREC. NÁKL. ČLUN

INICIÁLY
KIPLINGA
ŘÍMSKY
2001
FILIPÍNSKÁ
SOPKA
SPISOVÁ
ZNAČKA
IN. HERCE
VETCHÉHO

3. DÍL
TAJENKY

ZKRATKA
LIDOVÝCH
NOVIN

BARMSKÝ
OSTROV

ŠTÍHLÉ
STROMY
SOUHV.
JIŽNÍ
OBLOHY

DOMÁCKY
ARNOLD

CIZÍ
ŽENSKÉ
JMÉNO

minula:
SBÍREJTE
S NÁMI
BODYrating
NArating
GREENPAN
Puzzle
Puzzle
43 (Medium,
43 (Medium,
difficulty
difficulty
rating
rating
0.46)
0.46)Řešení z Puzzle
Puzzle
44
(Medium,
44 (Medium,
difficulty
difficulty
0.49)
0.49)

5 5

8 8

3 3

6 6
9 9

6 6

7 78 8

9 9

2 2

5 5

6 6

8 8

4 4

8 8

4 4

3 3

5 5
8 8

1 1

3 3

4 4

2 28 8

7 7

5 59 9

7 7
6 6

2 21 1
2 2

2 2

5 5

4 4
1 13 3

5 58 8
6 69 9

3 3

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.

2 2

7 71 1

9 9
5 5

4 4

3 3

3 39 9

4 4

5 5
8 8

7 76 6
6 6

1 1

9 9
4 4

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

Správně vyřešená obě sudoku
(stačí první řádek z každého)
zašlete do 15. 11. 2013 na adresu:
ALBERT v kuchyni,
Ortenovo náměstí 29a,
170 00 Praha 7, nebo je vyplňte do
formuláře na www.albert.cz/tajenka.

Puzzle
Puzzle
41 (Medium,
41 (Medium,
difficulty
difficulty
rating
rating
0.46)0.46)

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

5 59 97 76 63 38 82 24 41 1

4 41 19 93 36 65 57 72 28 8

3 31 16 62 24 47 79 98 85 5

8 86 67 71 12 29 93 34 45 5

8 82 24 49 91 15 56 67 73 3

5 52 23 38 87 74 46 69 91 1

7 78 89 94 42 21 13 35 56 6

9 93 31 14 48 86 65 57 72 2

6 65 52 28 87 73 31 19 94 4

2 24 48 85 59 97 71 13 36 6

1 14 43 35 59 96 67 72 28 8

6 67 75 52 21 13 34 48 89 9

2 26 68 83 35 59 94 41 17 7

3 35 56 69 94 48 82 21 17 7

9 97 75 51 16 64 48 83 32 2

7 78 82 26 63 31 19 95 54 4

4 43 31 17 78 82 25 56 69 9

1 19 94 47 75 52 28 86 63 3

Řešení z minulého čísla.

www.albert.cz
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Váš dodavatel čerstvého ovoce a zeleniny

PETR DURDÍK, Velkotržnice Lipence, K Radotínu 462, Praha 5, tel.: +420 225 990 500, +420 225 990 520, email:petr@durdik.cz
183x111_5.indd 1
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Kvalita a tradice od českého výrobce.

Naše produkty najdete ve vybraných
supermarketech a hypermarketech Albert.

www.profrost.cz

Chceš li èeskou kvalitu,
kup výrobky z Rabbitu !

RABBIT

TRHOVÝ ŠTÌPÁNOV a.s.

WWW.RABBIT.CZ

Spoléhám se na
Vysavač na okna
WINDOW CLEANER
LEIFHEIT

TWIST SET NEW LEIFHEIT
nejdokonalejší systém odstředivého ždímání

CLICK SYSTÉM
LEIFHEIT
unikátní systém pro
použití jedné tyče
s různými nástavci

LHT ALBERT 183 x 111.indd 1
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sladká tečka

Makový věnec s vanilkou

U nás v Albertu
Do receptu se
perfektně hodí
modrý mák
Albert Quality,
který prodáváme v třísetgramovém balení.

70

www.albert.cz

1. Mouku, droždí, cukr, mléko, vejce

a sůl smíchejte v míse a 10 minut
hněťte rukama – těsto bude malinko
lepivé. Pak postupně zapracujte máslo
a uhněťte do hladkého těsta. Přendejte
do čisté, máslem vymazané mísy
a nechte 3 hodiny kynout (ne na teplém místě, jen při pokojové teplotě).
Pak dejte přes noc do ledničky.
2. Udělejte náplň: mandle na sucho
opražte v pánvi. Když začnou zlátnout,
přidejte i mák a pár minut společně
opékejte. Sejměte z pánve a nechte
zcela zchladnout, pak přidejte máslo,
extrakt a med a rozmixujte do pasty.
3. Těsto vyndejte z ledničky a nechte tři
hodiny před použitím při pokojové tep-

lotě. Formu na věnec (s dírou uprostřed)
o objemu 2,5 litru vymažte máslem.
4. Těsto prohněťte, abyste vytlačili
všechny bubliny, a pak jej rozválejte do
obdélníku o rozměrech asi 35x45cm,
navrch rozdělte makovou směs a těsto
od delší strany těsně zarolujte. Roládou
vyložte formu – oba konce se musí dotýkat – a nechte 40 minut kynout.
5. Pečte 35 minut při 180 °C. Věnec potřete polevou vzniklou smícháním obou
na ni potřebných surovin a 2 lžic vody.
Pro 10 osob
Příprava: 15 minut
Kynutí: 3 hodiny 40 minut
Odpočinutí: přes noc + 3 hodiny před použitím
Pečení: 35 minut

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: VLADISLAV STUPARIČ

400 g hladké mouky
1½ lžičky sušeného droždí
50 g zlatého třtinového cukru
100 ml vlahého mléka
3 velká vejce
½ lžičky soli
150 g másla, hodně změklého
+ na vymazání
Na náplň
100 g mandlových plátků
140 g máku
100 g másla
1 lžíce vanilkového extraktu
4 lžíce medu
Na polevu
85 g moučkového cukru
2 lžičky vanilkového extraktu

Víme, jak chutná
život nejlépe

Bohemia Sekt a jahody
okoření Vaše zážitky
Sekt již dávno nepatří pouze k oslavám silvestrovské noci či jiným
významným událostem. Stále častěji vstupuje do našich životů také jako
nápoj, který potěší a dodá zdánlivě běžným zážitkům punc výjimečnosti.
Díky osvěžující chuti si šumivé víno neodmyslitelně spojujeme především
s letními měsíci plnými dobrodružství a romantiky.
Chcete-li si toto jedinečné období užít opravdu plnými doušky, zapojte
do hry kromě sektu také jahody – šťavnaté ovoce v sobě totiž ukrývá
chuť a vůni slunce a pomůže proměnit zdánlivě všední událost
v nezapomenutelnou vzpomínku.
Stačí, když vybočíte ze stereotypu a místo čaje svojí lásce k snídani
přichystáte sklenku výtečného sektu s jahodou.
Aby byl romantický začátek nového dne opravdu bezchybný,
vybírejte pouze čerstvé a dokonale zralé jahody a před podáváním
je důkladně opláchněte.
Ostrým nožem plod nařízněte od špičky do poloviny a řezem nasaďte
na okraj sklenky. Takto zavěšená jahoda učiní nápoj atraktivnějším
na pohled a zajistí příjemnou chuťově-aromatickou kombinaci.
Lze si snad představit romantičtější start dne?

