
MAGAZÍN PRO ZÁKAZNÍKY SUPERMARKETŮ A HYPERMARKETŮ ALBERT  /  LISTOPAD 2014

Salát s kořenovou 
zeleninou a feta sýrem  

str. 60

Tak chutná zelenina



Akce platí v prodejnách Albert od 5. 11. do 31. 12. 2014. 

Metaxa 5* 38 %
0,7 l + 2× sklenička

499 Kč  |  369 Kč  |  SLEVA 26 %
1 l = 527,15 Kč

Becherovka Lemond 20 %
0,5 l + 2× svítící panák

199 Kč  |  179 Kč  |  SLEVA 11 %
1 l = 358 Kč

Becherovka 38 %
0,7 l + 2× sklenička

329 Kč  |  269 Kč  |  SLEVA 18 %
1 l = 384,29 Kč

Jägermeister 35 %
0,7 l + 2× sklenička

509 Kč  |  399 Kč  |  SLEVA 21 %
1 l = 570 Kč

Akce platí v prodejnách Albert od 5. 11. do 31. 12. 2014. 

Jameson 40 %
0,7 l v plechové dóze

509 Kč  |  399 Kč  |  SLEVA 21 %
1 l = 570 Kč

Jameson 40 %
0,7 l + 2× sklenička

549 Kč  |  459 Kč  |  SLEVA 16 %
1 l = 655,72 Kč

Tullamore Dew 40 %
0,7 l + 2× sklenička

569 Kč  |  439 Kč  |  SLEVA 22 %
1 l = 627,15 Kč

Ballantine’s 40 %
0,7 l + 2× sklenička

438 Kč  |  379 Kč  |  SLEVA 13 %
1 l = 541,43 Kč

Akce platí v prodejnách Albert od 5. 11. do 31. 12. 2014. 

J. Walker Red Label 40 %
0,7 l + 2× sklenička

559 Kč  |  399 Kč  |  SLEVA 28 %
1 l = 570 Kč

Jim Beam 40 %
0,7 l + 4× miniatury

499 Kč  |  399 Kč  |  SLEVA 20 %
1 l = 443,34 Kč

Captain Morgan Spiced 35 %
0,7 l + korbel

439 Kč  |  379 Kč  |  SLEVA 13 %
1 l = 541,43 Kč

Baileys 17 %
0,7 l + 1× sklenice

499 Kč  |  419 Kč  |  SLEVA 16 %
1 l = 598,58 Kč



K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

Zamilujte si chuť
kávy jako z kavárny

novinka

Plná chuť
a intenzivní aroma
čerstvě pražené kávy
jako z kavárny.

jemná pěna (crema)
na hladině šálku.



na ten svůj přehmat jsem nikdy nezapomněla. Vařila 
jsem svůj první guláš. Věděla jsem od mámy, že papriku 
musím přidat ve chvíli, kdy se maso „zavře“, vyprahne 
jeho šťáva. Dávala jsem si záležet a pořád si opakovala, 
že ji smím nechat jen rychle projít olejem, aby nezhořkla.  
A pak to přišlo. Postupovala jsem přesně, jak jsem měla: 
ze skleničky od přesnídávky z dětství, kde jsme doma měli 
koření, obřadně sypu tu papriku na maso a přepečlivě 
míchám. Divně to vypadá. Divně to voní. Jako bych smažila 
lívanečky? V té chvíli jsem se nad tím gulášem málem 
složila. Nasypala jsem do něj skořici! Dvě minuty jsem si 
příšerně nadávala. Pak jsem vynadala celému světu. Brečet 
jsem nezačala, protože – tak jako vždycky – přišel nápad. 
Vzpomínka na Jirku Vavrouška, který každý rok dělá 
na Štědrý den hovězí na skořici. Přešaltovala jsem program 
„guláš“ na program „na skořici“. Bez kuchařek, bez receptů 
jsem si hezky vařila svoji skořicovou premiéru. Když pak 
naši odemykali s kufry za dveřmi, volali hned u bačkor: 
„Jé, Ditunka nám udělala uvítací lívanečky.“ A pak, nad 
prázdnými talíři, chválili: „Jak na to ta naše holka přišla?“ 
Představuju si, že nějak takhle to klidně mohlo být s pivem, 
které někdo možná trochu „pod parou“ nalil na kachnu, 
přidal do jídla… A stal se ten krásný omyl proměněný 
v přednost, kterou jsme i v tomto magazínu s radostí 
zopakovali.
Dobrou chuť!

Milé a milí, 
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Není brambor, jako brambor!

Při volbě hranolek a bramborových specialit od McCain si můžete 
být jistí, že sobě a svým blízkým přinášíte to nejlepší. Obsahují totiž 
pouze dvě přírodní složky: brambory a směs kvalitních slunečnico-
vých olejů.

Není brambor, jako brambor!

V každé hranolce, kterou připravíte v troubě, je v průměru až 95% brambor. Žádné konzervační 
látky. Pouze chuť brambor, kterou vám přináší společnost McCain „z pole“ přímo na váš talíř.

Jen v Evropě nalezneme více než 1300 odrůd. Spo-
lečnost McCain ovšem na výrobu svých produktů 
používá pouze 13 nejlepších.
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Brokolicová polévka

kcal
300
15 %

sacharidy
20 g
 7,4 %

tuky
22 g
31,4 %

bílkoviny
11 g
 22 %

CENA  
ZA PORCI

14 Kč

Rychlé večeře bez námahy
Každodenní vaření si velmi usnadníte, když si pořídíte 

pomocníky – přístroje Guzzini. Taková večeře bude na stole 
dřív, než ho ostatní stačí prostřít.

Tyčový mixér je pro přípravu 
krémových polévek téměř nezbytný. 
Polévka se jím dá rozmixovat přímo 

v hrnci bez dalšího nádobí. 

albert.cz8

od pondělí do neděle



Brokolicová polévka Zapečené špagety podle Jamieho

kcal
826
41,3 %

sacharidy
80 g
 29,6 %

tuky
43 g
61,4 %

bílkoviny
32 g
 64 %

CENA  
ZA PORCI

30 Kč Při přípravě těstovinových receptů 
bývá nejdelší zahřívání vody 

k varu. S tím si bleskurychle poradí 
varná konvice - vodu v ní uvaříte, 

přelijete do hrnce a špagety se 
začnou téměř hned vařit.
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Pikantní kuře s krémovou kukuřicí

kcal
555
27,8 %

sacharidy
25 g
 9,3 %

tuky
30 g
42,9 %

bílkoviny
51 g
 102 %

CENA  
ZA PORCI

30 KČOboustranný kontaktní 
gril dokáže plátky masa 

upéct rychle, rovnoměrně 
a zachová šťavnatost. 
A jednoduše se čistí.
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Pikantní kuře s krémovou kukuřicí Tousty s lososovou pomazánkou

kcal
281
14 %

sacharidy
7 g
 2,6 %

tuky
21 g
30 %

bílkoviny
17 g
 34 %

CENA  
ZA PORCI

30 Kč

V toustovači můžete rozmrazit, ohřát 
nebo opéct toustový chléb, plátky 
bagety, ciabatty i klasický chleba.
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Pečená jablečná omeleta

kcal
324
16,2 %

sacharidy
33 g
 12,2 %

tuky
17 g
24,3 %

bílkoviny
13 g
 26 %

CENA  
ZA PORCI

10 Kč
Nespoléhejte na odhad - dobrý recept 
se stoprocentně vydaří, když každou 

ingredienci přesně zvážíte. 
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Pečená jablečná omeleta Ryba marinovaná v citrusové šťávě

kcal
197
10 %

sacharidy
10 g
 3,7 %

tuky
3 g
4,3 %

bílkoviny
35 g
 70 %

CENA  
ZA PORCI

30 Kč Citrusovač dokáže z citronů nebo 
pomerančů vytáhnout každou kapku 

šťávy, navíc zachycuje pecičky. Šťávy 
tedy dostanete víc a čisté.
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Jahodové smoothie s ovesnými vločkami

kcal
176
8,8 %

sacharidy
34 g
 12,6 %

tuky
3 g
4,3  %

bílkoviny
6 g
 12 %

CENA  
ZA PORCI

11 KčMixér umí rychle rozmělnit i tuhé suroviny. 
Tak se dá vyrobit vanilkový cukr, když do 

mixéru nasypete krystalový cukr s kousky 
vanilky. Zvládne jednoduše rozsekat 

i ovesné vločky, ořechy nebo led. 

FO
TO

: M
A

R
EK

 B
A

R
TO

Š
, F

O
O

D
 S

T
Y

LI
N

G
: M

IL
EN

A
 V

O
LF

O
VÁ

, D
EK

O
R

 S
T

Y
LI

N
G

: Z
U

Z
A

N
A

 K
LI

M
EŠ

O
VÁ

albert.cz14

od pondělí do neděle



Jahodové smoothie s ovesnými vločkami

Brokolicová polévka 
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | VAŘENÍ: 20 MINUT

4 lžíce másla
1 cibule AQ, nasekaná
1 řapík řapíkatého celeru, nakrájený  
 na kousky
2 lžíce hladké mouky
750 ml kuřecího vývaru
250 ml plnotučného mléka BASIC

8 růžiček brokolice AQ

250 ml smetany ke šlehání BASIC 

sůl a čerstvě mletý pepř
opražená slanina a opečené krutony  
 ze světlého pečiva k podávání

Na rozehřátém másle v hrnci osmah- 
něte cibuli a nasekaný řapíkatý celer 
doměkka. Pak přisypte mouku, nechte 
ji zrůžovět a postupně přilévejte za stá-
lého míchání vývar a mléko. Do hrnce 
přihoďte stonky brokolice, tmavě zelené 
růžice přidejte po 15 minutách. Povařte 
5 minut a pak přímo v hrnci tyčovým 
mixérem rozmixujte dohladka. Na závěr 
vlijte smetanu, podle chuti osolte, ope-
přete a podávejte s opraženou slaninou 
a krutony.

 

Zapečené špagety podle Jamieho
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT 
VAŘENÍ: 10 MINUT | PEČENÍ: 40 MINUT

400 g špaget BASIC 

sůl
300 ml smetany ke šlehání BASIC

4 velká vejce 
sůl a mletý pepř BASIC

60 g čedaru
60 g sýra s výraznou chutí 
 (s modrou či bílou plísní AQ, kozího…)
2 velké hrsti baby špenátu, 
 propláchnutého a nasekaného
1 červená chilli paprička, bez semínek,  
 nasekaná
140 g sušených rajčat v oleji, slitých 
 a nahrubo nasekaných
oříšek másla 
pár lístků špenátu potřených 
 olivovým olejem

Vařící vodu z varné konvice přelijte 
do velkého hrnce, osolte, vložte do ní 
špagety a uvařte je podle návodu 
na obalu. Troubu předehřejte na 180 °C. 

V míse prošlehejte smetanu a vej-
ce, osolte a opepřete. Pak do mísy 
nastrouhejte většinu čedaru, výrazný 
sýr nakrájejte na kostky a většinu ho 
přisypte do mléka s vejci. Přidejte špenát, 
chilli, sušená rajčata a uvařené a scezené 
špagety. Všechno dobře promíchejte. 

Zapékací nádobu velkou asi 25 × 25 cm 
vymažte máslem, přidejte špagetovou 
směs a zapékejte asi 30 minut, až budou 
špagety na povrchu křupavé. V tu chvíli 
je posypte zbytkem sýrů a poklaďte 
špenátovými lístky s  olivovým olejem. 
Zapékejte ještě dalších 10 minut. Před 
servírováním nechte špagety chvilku od-
počinout. Podávejte nakrájené na klíny – 
jako dort – například s listovým salátem. 

 

Pikantní kuře s krémovou 
kukuřicí 
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT 
VAŘENÍ: 20 MINUT | GRILOVÁNÍ: 10 MINUT

60 ml olivového oleje BASIC

4 stroužky česneku, drcené
½ lžičky drceného chilli
2 lžičky najemno nastrouhané citronové  
 kůry
sůl a čerstvě mletý pepř
4 kuřecí prsa
400 g kukuřičných zrn AQ

1 cibule AQ, nasekaná
250 ml smetany ke šlehání BASIC

zelené lístky a klínky citronu k podávání

Nechte si stranou lžící oleje, zbytek vlijte 
do misky, přidejte polovinu česneku, 
drcené chilli, citronovou kůru, sůl a pepř. 
Do této marinády ponořte kuřecí prsa 
a nechte odležet. Zatím si rozehřejte gril 
a připravte krémovou kukuřici. 

V pánvi rozehřejte zbylý olej, vsypte 
kukuřici, nasekanou cibuli a druhou 
polovinu drceného česneku. Míchejte 
asi 5 minut, až vše změkne. Přidejte 
smetanu, osolte a opepřete, stáhněte 
oheň a pomalu vařte do zhoustnutí. Pak 

všechno rozšťouchejte na kaši a nechte 
stát na teplém místě.

Marinovaná kuřecí prsa grilujte z obou 
stran po 5 minutách, měla by být zlatavá 
a uvnitř propečená. Podávejte se saláto-
vými lístky a s krémovou kukuřicí.

 

Tousty s lososovou 
pomazánkou 
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT 

200 g čerstvého krémového sýra
30 ml smetany ke šlehání BASIC

100 g uzeného lososa, nasekaného
malá hrst kaparů (nebo podle chuti)
2 jarní cibulky, nasekané najemno
1–2 lžičky kopru AQ, čerstvě nasekaného
½ lžičky worcesterské omáčky
čerstvě drcený pepř 
špetka soli AQ

citronová šťáva na dochucení
toustový chléb AQ k podávání

Krémový sýr prošlehejte se smetanou, 
přidejte lososa, kapary, cibulku, kopr 
a worcester. Promíchejte, opepřete, osolte 
a dochuťte citronem. Znovu prošlehejte. 
Jezte s čerstvě opečeným toustem.

 

Pečená jablečná omeleta 
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | PEČENÍ: 10–15 MINUT

75 g hladké mouky BASIC

1 sáček vanilkového cukru
1 lžička kypřicího prášku 
špetka soli
4 velká vejce BASIC

250 g mléka BASIC

40 g rozpuštěného másla + na vymazání
25 g třtinového cukru
½ lžičky mleté skořice BASIC

¼ lžičky strouhaného muškátového  
 oříšku
1 velké jablko, bez jádřince a oloupané

Do větší mísy odvažte mouku, vsypte va-
nilkový cukr, kypřicí prášek a špetku soli 
a promíchejte. Ke směsi přidejte vejce, 
přilijte mléko, máslo, zamíchejte a těsto 
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nechte chvíli odpočinout. Předehřejte 
troubu na 200 °C. Zapékací mísu o rozmě-
rech 25 × 25 cm vymažte máslem. Do malé 
misky si navažte třtinový cukr, přidejte 
skořici a muškátový oříšek. Trochou 
skořicového cukru vysypte formu, vlijte 
do ní těsto, narovnejte na ně nakrájená 
jablka a povrch zasypte zbylým skořico-
vým cukrem. Pečte asi 10 minut dozla-
tova, špejlí zkuste, jestli je těsto hotové 
– špejli byste měli vytáhnout čistou. Peče-
nou omeletu podávejte ještě teplou.

 

Ryba marinovaná 
v citrusové šťávě 
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT 
MARINOVÁNÍ: 30 MINUT | PEČENÍ: 7–10 MINUT

600 g filetů z mořských ryb AQ 

čerstvý koriandr AQ 

plátky citronu a pomeranče
bílé pečivo k podávání
Na citrusovou marinádu
1 stroužek drceného česneku AQ

1 lžíce římského kmínu
1 lžička mleté papriky (podle chuti  
 sladké nebo pálivé)
1 lžička sušeného oregana
1 lžička soli
½ lžíce slunečnicového oleje BASIC

1 lžička strouhané pomerančové kůry
½ pomeranče

Začněte marinádou. Smíchejte česnek, 
kmín, papriku, oregano a sůl. Přilijte olej 
a přidejte pomerančovou kůru. Z ostrou-
haného pomeranče vylisujte v citru-
sovači šťávu a přidejte ji do směsi. 
Promíchejte a marinádou potřete ryby. 
Marinujte aspoň půl hodiny. Rozehřejte 

troubu na 200 °C a zprudka pečte 
7–10 minut. Podávejte s čerstvým 
koriandrem, plátky citronů a bílým 
pečivem.

Jahodové smoothie 
s ovesnými vločkami 
PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT 

½ hrnku ovesných vloček AQ

250 ml mléka BASIC

1 banán, nakrájený na kousky
14 mražených jahod AQ 

tmavý cukr s vanilkou nebo  
 med ABio na oslazení

Vločky nasypte do mixéru a chvíli 
je mixujte. Pak je zalijte mlékem, 
přidejte banán a jahody. Vše rozmi-
xujte dohladka. Podle chuti doslaďte, 
rozlijte do sklenic a podávejte.

Více receptů na jídla, při jejichž přípravě vám pomůžou 
spotřebiče Guzzini, najdete na www.albert.cz/guzzini. 
O spotřebičích Guzzini podrobněji na straně 23.
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Jedinecný dezert 
pro deti i dospelé 

Monte 
Mléčný řez s náplní 

z čokolády a lískových oříšků.
K dostání ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

M7_ZOT_INZ_Monte_Albert-2014_183x111,5_V01.indd   1 6.10.2014   16:38:39



Tajnosti slovinské babičky
Marjetka je Slovinka, plná temperamentu a nápadů – je kostýmní 

výtvarnice. Její muž je Pražák a architekt. Oba své tvůrčí talenty nosí 
i do kuchyně. Tentokrát ovšem zůstali u slovinské klasiky, kterou se 

Marjetka učila od své horské prababičky.

Už čtvrtou generaci 
nesmí tento linecký dort 

chybět v Marjetčině rodině 
na žádné oslavě.

albert.cz18
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Cítili byste se u nich 
v kuchyni hodně dobře. 
„Vaříme si navzájem,“ 
řekne Marjetka a válí 
u toho těsto. Když má 
její muž Honza chuť 
nebo prostě jen hlad. 
Marjetka v kuchyni 
upouští část své 
nekonečné energie. 
A vaří skvěle. A Honza 
vaří jen tak, když 
vidí, že jeho ženě by 
to udělalo obyčejnou 
radost.



Babiččin linecký dort
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | PEČENÍ: 30 MINUT

175 g hladké mouky
150 g moučkového cukru
kůra z 1 citronu
½ lžičky skořice
½ lžičky mletého hřebíčku 
špetka soli
3 žloutky 
150 g studeného másla, nakrájeného  
 na kostky
Náplň
3 bílky
1 lžička moučkového cukru 
200 g meruňkového džemu 
100 g vlašských ořechů, mletých

Nejdříve si připravte těsto. Smíchejte mou-
ku, cukr, citronovou kůru, skořici, hřebíček 
a špetku soli. Přidejte prošlehané žloutky 
a promíchejte. Pak postupně přidávejte 
máslo a rychle zpracujte. Hladké těsto 
zabalte do fólie a nechte na chladném místě 
půl hodiny odpočinout. Těsto rozdělte na 4 
díly a vyválejte na placku vysokou 3–5 mm. 
Pomocí válečku přeneste těsto do formy 
a prsty zlehka vytvarujte jeho okraje. Přede-
hřejte troubu na 180 °C a 4 placky postupně 

upečte dorůžova. Mezitím si připravte ná-
plň. Z bílků a cukru vyšlehejte sníh, do kte-
rého jemně vmíchejte džem. Směs vrstvěte 
na placky, každou posypte ořechy. Dort 
nechte hodinu odpočinout v chladničce.

 

Idrijski žlikrofi 
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | VAŘENÍ: 5 MINUT

Těsto
300 g hladké mouky 
1–2 vejce
olej 
voda nebo mléko, pokud je to nutné 
Náplň
500 g brambor, oloupaných 
50 g syrového vepřového sádla,  
 umletého (nebo mleté uzené slaniny) 
50 g cibule, nakrájené nadrobno
čerstvá majoránka 
mletý černý pepř 
sůl

 
Z mouky, vajec, oleje a mléka nebo vody 
vypracujte hladké, vláčné těsto. Přikryjte 
ho pečlivě utěrkou a nechte půl hodiny 
odpočinout.  
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Mezitím si připravte náplň. Dejte vařit 
brambory. Na pánvi nechte opražit sádlo 
nebo slaninu. Nakonec přidejte cibuli 
a opečte dozlatova. Teplé vařené brambo-
ry rozšťouchejte na kaši, přidejte vypraže-
né sádlo, cibuli a koření. Vše promíchejte 
do vláčné směsi. 

Rozválejte těsto jako na nudle. Na plát 
naklaďte kuličky náplně velké jako lísko-
vý oříšek – na prst od sebe. Těsto nožem 
nakrájejte na obdélníky 3 × 2 cm. Každý 
naplněný obdélník srolujte, na konci 
stiskněte, aby se vytvořila křidélka, 
a uprostřed promáčkněte dvěma prsty, 
aby žlikrof měl typický tvar klobouku. 

Taštičky vhoďte do vařící osolené 
vody, zamíchejte a přikryjte. Jakmile se 
zvednou ode dna, jsou hotové. Ozdobte 
čerstvou majoránkou a slaninou.

 

Bakalca
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | VAŘENÍ: 40 MINUT

500 g králíka 
sůl a pepř 
250 g mrkve + 1 celá mrkev
1 celá cibule, neloupaná
50 g oleje 
300 g cibule, nakrájené nadrobno
3 bobkové listy
1 lžička tymiánu 
2 lžičky saturejky 
100 ml bílého vína 
20 g másla a 20 g mouky na zahuštění

Nejprve vykostěte králíka. Z kostí si 
připravte vývar: dejte je vařit do menšího 
množství osolené vody s jednou mrkví 
a 1 celou neloupanou cibulí. 

Nakrájejte maso na kostky a vhoďte 
ho na pánev, kde jste předtím na oleji 
nechali zesklovatět cibuli. Maso opečte, 
přidejte nakrájenou mrkev, bobkový list 
a 20 minut duste. Pak přidejte ostatní 
koření a bylinky, přilijte vývar a duste 
na mírném ohni, dokud maso nezměkne 
a omáčka nezhoustne. Nakonec vlijte 
víno a zahustěte máslem promnutým 
s mouku. Vařte 5 minut. Podávejte s bí-
lým pečivem.

Slovinská klasika, kterou 
vaří v poslední horské 
chalupě i v luxusních 

restauracích.
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Jídlo z horské Idrije se 
vařilo ze skopového, 
dnes z králičího nebo 

jehněčího masa. 
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Čerstvé, Zdravé, Chutné...Čerstvé, zdravé, chutné…

Martinavaro 218x265 mm.indd   1 22.10.14   9:20



Kuchyňské
spotřebiče

Guzzini
 až 70 %

 sleva

200 Kč = 1 bod
12 bodů =

Děkujeme následujícím obchodním partnerům za podporu v kampani v prodejnách Albert.

Akce platí v prodejnách Albert od 15. 10. 2014 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.

399 Kč
s 12 body

maloobchodní cena 
1 350 Kč

1 699 Kč
s 12 body

maloobchodní cena 
4 300 Kč

599 Kč
s 12 body

maloobchodní cena 
1 700 Kč

749 Kč
s 12 body

maloobchodní cena 
2 200 Kč

799 Kč
s 12 body

maloobchodní cena 
2 600 Kč

699 Kč
s 12 body

maloobchodní cena 
2 000 Kč

999 Kč
s 12 body

maloobchodní cena 
2 700 Kč

Kuchyňská 
váha

Přinášíme vám unikátní kolekci spotřebičů Guzzini. Tento současný italský design bude vaší kuchyni nejen slušet, 
ale hlavně sloužit. Všechny přístroje jsou vyrobeny z velmi kvalitního plastu, povrch je lesklý a snadno se 

udržuje. Všechny doplňky jsou z leštěné ušlechtilé oceli. 

Rychlovarná 
konvice

Ruční
mixér Citrusovač Toustovač

Elektrický 
mixér

Kontaktní 
gril

albert.cz 23
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KONTAKT: 
Ing. Bohumil Kratochvíl – IBK TRADE  /  Dolanská 7/337, 161 00 Praha 6
Tel.: 220 199 372 -6  /  Fax: 220 199 377  /  GSM: 777 583 358  /  777 333 520
www.ibk-trade.cz  /  e-mail: obchodni.oddeleni@ibk-trade.cz

Váš dodavatel ořechů a sušeného ovoce

IBK-albert 183x111,5mm 1114.indd   1 15.10.14   14:29



Děkujeme následujícím obchodním partnerům za podporu v kampani v prodejnách Albert.

Od 5. 11. 2014 do 16. 12. 2014 nebo do vyčerpání zásob v jednotlivých prodejnách si můžete za 7 nasbíraných bodů vybrat některé z následujících DVD: Toy Story 3: Příběh hraček, Auta 2, Ratatouille, 
Zvonilka: Tajemství křídel, Příšerky s.r.o., Dinosaurus, Na vlásku. Od 19. 11. 2014 do 16. 12. 2014 můžete za stejných podmínek a 10 nasbíraných bodů získat DVD Letadla 2: Hasiči a záchranáři. Pro získání 
bodů platí cena po odečtení veškerých slev a kuponů za vrácené obaly. Obě akce platí v prodejnách Albert. Podrobnosti na www.albert.cz/disney nebo na informacích prodejen. © Disney © Disney/Pixar.

DVD jako dárek
Vánoce s

EXKLUZIVNĚ 

pouze u nás 

od 19. 11. 2014

Novinkai ka

200 Kč = 1 bod

10 bodů = DVD
LETADLA 2

200 Kč = 1 bod 

7 bodů =
1x DVD

Kdo má rád pohádky, letos si opravdu přijde na své. 
V Albertu na vás totiž čekají pohádkové dárky. Jen 
za nákupy si od 5. 11. do 16. 12. můžete odnést DVD, 
se kterými si uděláte fi lmové Vánoce! Na své si přijdou 
milovníci zasněžených příběhů, letadel, princezen i vaření. 
Na Vlásku, Příšerky s.r.o., Auta 2, Toy Story 3 nebo 
Dinosauři, to je jen několik titulů z našich fi lmových dárků. 
Tak krásné a fi lmové s dárky od Alberta!

ALB_Inzerce Albert mag DVD EDICE.v3.indd   1 21.10.14   15:49
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TIPNI SI A VYHRAJTIPNI SI A VYHRAJ
2X NINTENDO2X NINTENDO

www.chupachups-albert.cz

Soutěž probíhá v období od 19. 11. do 2. 12. 2014 
exkluzivně v prodejnách Albert.

Kup v prodejnách  
Albert výrobky Chupa 

Chups v minimální 
hodnotě 39 Kč.

Zaregistruj si účtenku 
na webu, odpověz na 

soutěžní otázku.

 Dvě soutěžní kola – více jak 1000 
cen pro účastníky s nejpřesnějšími 

odpověďmi.

NEBO JEDNU 
Z VÍCE JAK 

1000 
ATRAKTIVNÍCH CEN

NEBO JEDNU 
Z VÍCE JAK 

1000 
ATRAKTIVNÍCH CEN



S vůní ovoce
London Fruit & Herb čaje obsahu-
jí pravé ovocné šťávy z koncent-
rátu a lahodné přírodní aroma.

Bylinkové Pickwick
Herbalis využívají sílu 
kombinace bylinek. Tři 
nové čajové směsi Nachla-
zení, Průdušky a Zažívání 
zahřejí a zachutnají.

Zdravý, silný koktejl
s kousky ovoce, vlákninou, bez 
konzervantů a umělých barviv. 
S příchutí: broskev-mango, 
ananas-kokos-banán a jahoda- 
-banán. Fruktajl si jistě najde 
své příznivce, nejen mezi zákaz-
níky, kteří pečují o své zdraví.

Snídaně bez 
oblíbených lupínků 
anebo cereálních 
kaší, které se u nás 
usídlily teprve před 
pár lety, by byla 
chudší. A také méně 
zdravá. Zkrátka 
už víme, co jíme. 
A máme na výběr ze 
tří různých chutí.

Nová sběratelská série Jack Daniel’s Master Distiller 2 
Loňská limitovaná řada whiskey Jack Daniel’s byla věnována 
zakladateli palírny Jacku Danielovi. Letos přichází série s druhým 
Master Distillerem – Jessem Motlowem, s jeho portrétem na lahvi 
a číslem 2. Na lahvi číslo 1 je vyobrazen Jack Daniel. Pokud jste si 
již první kousek zakoupili, můžete ve vybraných hypermarketech 

Albert svou sbírku 
rozšířit o mistra 
palírníka číslo 2, 
synovce Jacka 
Daniela, Jesse 
Motlowa. 

albert.cz 27
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1-2-3 
HOTOVO

Kuřecí

I Like!

hmmmm...

Tepelně připraveno

doma, na chatě, na výletě...
nebo třeba na koleji :)

Staňte se snadno 
a sami generálem 
ve vaší vlastní 
kuchyni!

Nejlépe chutnají ohřáté

Rychle a chutně

mňam... mini řízečky
stehýnka

stripsy

900W
200 ˚C 2,

5 
min

.

10 
min

.

Výhradní distributor 
pro ČR:

v troubě mikrovlnce

nebo 
jen tak, 

rozmrazené



Neodolatelné holandské 
sýry můžete ochutnat
v Albertu právě teď

BASIC Gouda 
mladá v bločku 

400 g,
BASIC Gouda 
uleželá plátky 

250 g, 
obě s obsahem 

tuku 48 %

Gouda mladá strouhaná 175 g, v plátcích 190 g a v bločku 
500 g. Goudu mladou nabízíme také s příchutí kmínu 190 g  

a obsahem tuku 48 %.
Gouda uleželá strouhaná 175 g 

a v plátcích 190 g, obsah tuku 48 % 
Gouda kozí v plátcích 190 g, 

s obsahem tuku 50 %

BASIC Gouda strouhaný sýr 200 g, jemný 
a speciální, obsah tuku 45 %

Gouda stará strouhaná 175 g, v plátcích 190 g 
a v bločku 500 g, všechny s obsahem tuku 48 %

Z rodinného stříbra Holanďanů září jejich sýr 
gouda. Staletý recept, který si oblíbili lidé všech 
světadílů – také my. Goudu můžete ochutnat 
nyní u nás v Albertu. Sýry jsou plnotučné, 
kravské i kozí. Důležité je jejich stáří: čím déle 
zrají, tím jsou tvrdší a výraznější. Aby se o sýru 
dalo říct, že je starý, musí zrát 48 týdnů. 
Uleželým sýrům stačí 16 týdnů a ty mladé zrají 
nejvýše 4 týdny. Výhodné je i balení: u kravských 
sýrů nabízíme sýr strouhaný, plátkový či v bloku.

albert.cz 29
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Jedinečné a právě to vaše domácí cukroví na Vánoce si žádá pěknou výbavu. 
Formičky, tvarovátka, válečky, cukrové ozdoby… To všechno právě teď najdete 
na jediném místě, u nás v Albertu. A vůně Vánoc může začít kouzlit u vás doma.

Na vánoční cukroví
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…všechny smutky zahání« a přivolává nejveselejší 
svátek roku – Vánoce. Perníčky na ně budou  

čekat, jako všechny děti.

PERNÍČKOVÉ »DĚLÁNÍ… 

albert.cz32
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Perníkoví kluci 
krásně ozdobí 

stromeček nebo jen 
tak láhev s mlékem.

albert.cz 33



řeďte citronovou šťávou; řídkou zahustěte 
dalším cukrem. 

Zasněžené Stromky
Pomocí bílkové polevy slepte 40 perní-
kových hvězdiček o průměru 4,5–10 cm 
– postupujte od největších k nejmenším. 
Můžete si pomoct špejlí, která nahradí 
kmen stromku a hvězdy na ni napícháte. 
Na některé špičky „větví“ mázněte trochu 
polevy, nechte ji mírně zaschnout a pak 
poprašte moučkovým cukrem.

Domečky
Na každý domeček budete potřebovat 
2 průčelí, 2 obdélníky na bočnice a 2 ob-
délníky na střechu (ty by měly být o něco 
větší než bočnice). Šablonu si namalujte 
na pevnou čtvrtku a podle ní nožem vy-

krajujte těsto. Do každého z průčelí neza-
pomeňte udělat zářez, za který domeček 
nasadíte na hrnek. 

Upečené díly slepujte a po zaschnutí 
zdobte bílkovou polevou.

Náš domeček má obdélníky na stře-
chu 2,5 × 4 cm, bočnice 2 × 2 cm a průčelí 
včetně štítu 2,3 × 2,8 cm. Vyšlo nám to 
na 6 domečků. 

Perníkoví panáčci
Postupujte stejně jako u domečků – nejprve 
si vystřihněte šablonu – náš panáček je vyso-
ký 8 cm. Podle ní potom vykrojte 10 panáčků, 
po upečení je ozdobte bílkovou polevou. 
Kolem krku jim omotejte mašli nebo 
provázek a zavěste je na lahve naplněné 
mlékem.

Perníčky se před 
Vánoci pečou jako 
první, aby dobře 

změkly.

Perníčky
PŘÍPRAVA: 20 MINUT + 2 DNY ODLEŽENÍ | PEČENÍ: 5 MINUT 

525 g hladké mouky 
190 g moučkového cukru  
90 g másla 
3 lžíce medu  
3 vejce  
2 lžičky jedlé sody  
3 lžičky koření do perníku 
¾ lžičky kakaa holandského typu
2 vejce na potření, prošlehaná 
Na polevu
1 bílek
1 hrnek moučkového cukru
případně citronová šťáva  
 na rozředění
potravinářské barvy

Smíchejte mouku, cukr, máslo, med, 
vejce, sodu, koření a kakao a vypra-
cujte hladké těsto. Zabalte ho do fó-
lie a nechte jeden dva dny odležet 
v chladničce.

Před pečením těsto nechte změk-
nout na pokojovou teplotu a rozválejte 
na 2–3mm plát. Z něho pak vykrájejte 
tvary na chaloupky, panáčky a strom-
ky a nechte je ½ hodiny stát na ple-
chu. Troubu předehřejte na 200 °C, 
vložte do ní plech s perníčky a stáhně-
te na 150 °C. Když začnou hnědnout, 
potřete je prošlehaným vajíčkem 
a vraťte na půl minuty zpátky do trou-
by – perníčky budou krásně lesklé. 

Ihned po upečení perníčky sun-
dejte špachtlí z plechu a položte je 
na rovnou podložku. Po vychladnutí je 
můžete začít zdobit. 

Na polevu ručně prošlehejte bílek 
s cukrem – elektrická metla by do ní 
dostala moc vzduchu a po zaschnutí 
by se drolila. Poleva by měla z vařečky 
pozvolna odkapávat, neměla by téct 
ani se trhat. Moc hustou případně na- FO
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Chaloupky můžete 
ozdobit hned, anebo 
až před Štědrým 

dnem.

albert.cz 35



ZDRAVÉ • CHUTNÉ • DIETNÍ
králičí maso…
…je jedním z nejdietnějších mas
…má nízký obsah tuku
…má nízký obsah cholesterolu
…má vysoký obsah dobře stravitelných bílkovin
…je od českého výrobce

Dodavatel českého králičího 
masa do prodejen Albert.

www.rabbit.cz

Rabbit_183x111,5.indd   1 8.2.12   19:36

www.profrost.cz 

kvalita a tradice od ceského 
výrobce

Naše produkty najdete ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

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.

„To je Venkovský bochánek.“



Indická kuchyně
Jestliže u nás platí „sůl nad zlato“, pak v Indii „kari nade vše“. Indové 

jako kari označují jídlo podobné ragú, my ostatní skvělou směs 
koření, která má tisíce podob. A Indové zdaleka neznají jen kari.

25 g másla
1 cibule, nasekaná
1 bobkový list
kousek celé skořice
1 lžička kurkumy
4 lžíce omáčky Madras
4 kuřecí prsa, pokrájená na kousky
300 g rýže basmati, propláchnuté
85 g rozinek, propláchnutých
850 ml kuřecího vývaru
oříšky kešu a čerstvý koriandr  

1 Kuřecí biryani s kešu 

Nejdříve osmahněte na másle cibuli, 
přidejte bobkový list, koření a omáčku 
Madras a nechte vše teplem rozvonět. 
Přidejte kousky kuřete a opečte je. Pak 
vmíchejte rýži, rozinky, zalijte vývarem 
a přiveďte k varu. Stáhněte plamen 
na minimum, hrnec přiklopte a duste, 
dokud rýže nezměkne. Vmíchejte oříšky 
a polovinu koriandru, na talířích ozdobte 
zbylými koriandrovými lístky.
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2 Karamelizovaný rýžový pudink
10 tobolek kardamomu  |  1 lžička 
mleté skořice  |  2 sáčky vanilkového 
cukru  |  1 lžička strouhané citronové 
kůry  |  50 g másla  |  200 g kulatozrnné 
rýže  |  1,2 l mléka  |  80 g rozinek, 
propláchnutých  |  100 g krupicového 
cukru

Kardamom rozdrťte v hmoždíři a pro-
sejte ho do mísy, vhodné do mikrovlnné 
trouby. Přidejte ostatní suroviny kromě 
krupicového cukru a vařte v mikrovlnné 
troubě 35 minut na nejvyšší výkon; občas 
promíchejte. Až se tekutina vstřebá 
a rýže změkne, rozdělte pudink do ohni-
vzdorných misek, posypte cukrem a pod 
grilem ho nechte zezlátnout.

 

3 Cibulové bhaji
2 vejce  |  3 cibule, na kolečka  |  120 g hlad-
ké mouky  |  1 lžička mletého koriandru  |  
1 lžička římského kmínu  |  olej 

Vejce prošlehejte v misce, přidejte 
cibuli, mouku, koriandr, kmín a promí-
chejte. V hrnci rozehřejte vyšší vrstvu 
oleje a cibulovou směs do něj vkládejte 
po vrchovaté lžíci. Smažte 30–45 sekund 
dozlatova z obou stran. Osmažené bhaji 
odkládejte na papírovou utěrku.

 

4 Krémová čočka (khicheri)
35 g rýže basmati, propláchnuté  |  
35 g čočky, propláchnuté  |  1 lžička 
másla  |  po ½ lžičky římského kmínu, 
nastrouhaného čerstvého zázvoru, 
drceného česneku a čerstvě drceného 
pepře  |  ½ malé cibule, nasekané  |  
1 zelená chilli paprička, nasekaná  |  sůl  |   
po ¼ lžičky kurkumy a Garam Masaly 

Rýži a čočku na půl hodiny namočte 
do vody. Na másle osmahněte kmín, 
po chvilce přidejte cibuli, pak chilli pa-
pričku, zázvor, česnek a Garam Masalu. 
Osolte. Přidejte scezenou rýži, čočku, kur-
kumu a přilijte 400 ml vody. Na mírném 
plameni vařte asi 20 minut doměkka. 
Opepřete a podávejte.

5 Hovězí Madras
2 lžíce olivového oleje  |  1 kg hovězího 
masa, na kostky  | 3 lžíce koření Madras 
Curry Mild  | 2 lžíce rajčatového pro-
tlaku  |  250 ml hovězího vývaru  |  rýže 
a čerstvý koriandr k podávání

Na rozpáleném oleji osmahněte v kast-
rolu polovinu hovězího masa. Dejte ho 
do misky a totéž opakujte se zbytkem. 
Stáhněte plamen, do hrnce dejte koření 
a nechte ho minutu rozvonět. Vraťte 
maso a míchejte, aby se obalilo směsí. 
Přilijte protlak, vývar, přiveďte k varu 
a duste asi hodinu přiklopené doměkka. 
Bez poklice pak nechte omáčku zreduko-
vat. Jezte s rýží a čerstvým koriandrem.

 

6 Zeleninová Korma
3 lžíce oleje  |  ¼ lžičky hořčičných 
semínek  |  1 malá cibule  |  100 g mrkve, 
oloupané a na kolečka  |  150 g zelených 
fazolek  |  80 g brambor, předvařených 
a nakrájených  |  25 g hrášku  |  2 lžíce 
kokosového krému  |  6 lžic omáčky 
Korma  |  sůl

V pánvi rozehřejte olej a opražte na něm 
hořčičná semínka, po chvíli přidejte 
cibuli a opékejte ji doměkka. Přihoďte 
mrkev, po 2 minutách fazolky a brambo-
ry a nakonec hrášek. Přidejte kokosový 
krém a omáčku Korma, přiklopte a 5 mi-
nut vařte, aby omáčka trochu zhoustla. 
Podle chuti osolte. Podávejte s rýží nebo 
s chlebem naan.

 

7 Kuře Tandoori
1,75 kg kuřecích paliček  |  sůl  |  šťáva 
ze 2 citronů  |  500 g bílého jogurtu  | 
3–4 lžíce koření Tandoori Masala  |  
zakysaná smetana k podávání 

Do paliček udělejte několik hlubokých 
zářezů. Maso osolte a potřete citronovou 
šťávou. Smíchejte jogurt s Tandoori Ma-
salou a do směsi naložte maso. Nechte 
marinovat do druhého dne. Na plechu 
s pečicím papírem pak maso 20 minut 
grilujte v troubě a občas obracejte. Podá-
vejte se zakysanou smetanou.

8 Chléb naan 
250 g hladké mouky  |  2 lžičky soli  |  
½ lžičky krupicového cukru  |  ½ lžičky 
kypřicího prášku  |  110–130 ml mléka  |   
2 lžíce oleje + na vymazání  |  mák, 
sezamová semínka nebo nasekaný 
česnek na posypání  |  rozpuštěné máslo 
k podávání

V míse smíchejte mouku, sůl, cukr a kypři-
cí prášek. V jiné nádobě promíchejte mlé-
ko s olejem. Tekutinu pak vlijte k moučné 
směsi a vypracujte hladké těsto. Hněťte ho 
aspoň 10 minut; pokud bude příliš lepivé, 
přisypte mouku. Mísu vytřete olejem 
a uhnětené těsto v ní nechte asi 10 minut 
odpočinout. Pak ho vyválejte do 5 bochán-
ků. Předehřejte gril v troubě a na horní 
mřížku zasuňte plech. Z bochánků vytva-
rujte placky, posypte je mákem, sezamem 
nebo česnekem, dejte je na rozpálený 
plech a opečte je do světle hnědé barvy. 
Při podávání je potřete máslem.

 

9 Lassí z manga
1 malé mango, bez pecky, oloupané, 
nasekané  |  1 lžička krupicového cukru  |  
4 lžíce řeckého jogurtu

Všechny suroviny rozmixujte dohladka. 
Podávejte ve vysokých sklenicích.
                         

10 Cizrnové kari
2 lžíce oleje  |  1 lžička hořčičných 
semínek  |  2 střední cibule, nasekané  |   
200 g sekaných rajčat z konzervy  |  
1 zelená chilli paprička, nasekaná  |   
po 1 lžičce strouhaného zázvoru, 
drceného česneku, kurkumy, koriandru, 
římského kmínu, cukru a koření Madras  |   
sůl  |  400 g konzervované cizrny, slité  |  
hrst čerstvého koriandru

V pánvi opražte na oleji hořčičná semín-
ka, přidejte nasekanou cibuli a nechte ji 
změknout. Přilijte rajčata, po 5 minutách 
přidejte chilli papričku, koření a cukr, 
5 minut míchejte. Vsypte cizrnu, přilijte 
250 ml vody a pod poklicí duste 5–7 minut. 
Podávejte posypané čerstvým koriandrem.

FO
TO

: M
A

R
EK

 K
U

Č
ER

A
, F

O
O

D
 S

T
Y

LI
N

G
: M

IL
EN

A
 V

O
LF

O
VÁ

albert.cz38

10× jinak



2 5 8

3 6 9

4 7 10



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

1. Cizrna

2. Mletý koriandr, příbuzný 
kmínu nebo  kopru

3. Omáčka Tikka 
Masala

4. Čočka velkozrnná

5. Pasta Korma

6. Rýže 
basmati

7. Pražené 
kešu

9. Kurkuma, zvaná 
také indický šafrán

10. Sezamová 
semínka

8. Kešu 
natural

14. Římský kmín, 
výraznější než náš kmín

13. Kari koření 
Madras Mild

12. Tandoori Masala

11. Garam Masala
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INGREDIENCE:
•  4 kuřecí stehna nebo prsa (nenaklepané)

•  2 polévkové lžíce Tandoori pasty
•  1 polévková lžíce citronové šťávy

•  150 ml bílého neochuceného jogurtu
• 1 polévková lžíce oleje

• sůl na dochucení

POSTUP:
Ingredience vložíme do větší misky 
a důkladně promícháme, přidáme 

kuřecí maso a pečlivě jednotlivé kousky 
v marinádě obalíme.

Marinujeme v ledničce minimálně 
7 hodin, lépe do druhého dne. 

V prohřáté troubě (200 °C) pečeme na 
mřížce za občasného obracení a potírání 

masa zbylou marinádou do měkka.
Na závěr 1–2 minuty grilujeme a ihned 

servírujeme, nejlépe s rýží Basmati.

KUŘE TANDOORI

TIKKA MASALA
V pánvi rozehřejte 

1 polévkovou lžíci oleje 
a přidejte 400 g kuřecích 

prsou nakrájených 
na kostičky. 

Smažte asi 5 minut 
a přidejte TIKKA omáčku 

a přiveďte k varu. 
Snižte teplotu a vařte 

20 minut na mírném ohni 
a občas promíchejte.  

Podávejte s rýží.

KORMA 
OMÁČKA CURRY

V pánvi rozehřejte 
1 polévkovou lžíci oleje 

a přidejte 400 g kuřecích 
prsou nakrájených 

na kostičky. 
Smažte asi 5 minut 

a přidejte KORMA omáčku 
a přiveďte k varu. 

Snižte teplotu a vařte 
20 minut na mírném ohni 

a občas promíchejte.  
Podávejte s rýží.

Vonoklasy 155–156, 252 28  Černošice
tel.: +420 257 712 917–9, fax: +420 257 712 702, e-mail: office@fwtandoori.cz
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Je úplně jedno, že vaše 
dovolená už skončila. 
Anebo se na ni teprve 
chystáte. Naše recepty 
vás rychle přenesou tam, 
kde to milujete. Na řecké 
pláže, francouzské 
pobřeží, italské kolonády 
a do tureckých či 
chorvatských měst.

Ví se o nás, že jsme nejzdatnější pivaři 
na světě. Neví se ovšem, že pivo dokážeme 

nejen pít, ale také jíst. Několik úžasných pivních 
receptů vás přesvědčí a zláká. 

Když je pivo
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Tyhle plněné papričky musíte zkusit. 
Mají kůrku jako z peří, přiměřeně pálí 

a k pivu jsou prostě dokonalé.
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Chilli papričky 
v pivním těstíčku
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | SMAŽENÍ: 15 MINUT

200 g čerstvého krémového sýra
½ červené cibule, nakrájené najemno
sůl a čerstvě mletý pepř
15 červených a zelených chilli papriček
olej na smažení
Na pivní těstíčko
2 velká vejce
250 ml tmavého piva
180 g hladké mouky + na obalení  
 papriček
1 lžíce rozpuštěného másla
sůl

Prošlehejte krémový sýr, přidejte cibuli, 
sůl a pepř. Papričky podélně rozřízněte 
napůl, zachovejte i stopku, ale zbavte je 
semen. Papričky naplňte sýrovou směsí 
a spojte je jako sendvič. Do misky nasyp-
te trochu mouky a papričky v ní obalte. 

Připravte si těstíčko na obalování. Od-
dělte bílky a žloutky. Žloutky prošlehejte 
s moukou, přilijte pivo a máslo, vymí-
chejte hladké těstíčko a osolte ho. Pokud 
je příliš řídké, přidejte mouku, pokud 
husté, nařeďte ho pivem. Z bílků vyšle-
hejte sníh a přimíchejte ho do těstíčka. 

Olej rozpalte v pánvi, kápněte do něj 
trochu těstíčka: když se ihned začne 
smažit, olej je správně rozpálený. Pa-
pričky podržte za stopku, postupně je 
protáhněte těstíčkem a ihned smažte 

z každé strany 1–2 minuty. Odkládejte je 
na papírovou utěrku, aby se odsál tuk. 
Rovnou podávejte, samozřejmě k pivu!

 

Pivní chlebíček 
s pepřem a parmazánem
NA 1 BOCHNÍK | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | PEČENÍ: 1 HODINA

500 g hladké mouky
2 lžíce krupicového cukru
1 lžíce kypřicího prášku
1½ lžičky soli
400 ml piva
80 g másla, rozpuštěného + na formu 
kůra z 1 citronu
150 g strouhaného parmazánu 
 + 50 g na posypání
2 lžíce čerstvě drceného černého pepře

Předehřejte troubu na 180 °C, kouskem 
másla vymažte chlebíčkovou formu.

Do mísy dejte mouku, cukr, kypřicí 
prášek a sůl, promíchejte. Uprostřed 
vytvořte důlek, přilijte pivo, polovinu 
másla, přidejte citronovou kůru, parma-
zán a pepř. Vypracujte hladké těsto.

Těsto dejte do formy, potřete ho zbylým 
máslem, navrch posypte parmazánem. 
Po 30 minutách zkontrolujte špejlí, jestliže 
se na ni těsto lepí, pečte dalších 30–40 mi-
nut, kdy by měla být špejle čistá. 

Upečený chlebíček vyjměte z formy 
a nechte vychladnout. Pak ho krájejte 
na plátky. Dobrý je i namazaný máslem.

 

Pivní guláš
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | DUŠENÍ: 1 HODINA

1 lžíce sádla 
2 velké cibule, nakrájené nadrobno  
700 g hovězího masa (nejlépe kližky),  
 nakrájeného na kostky 
1 lžíce mleté papriky (sladké nebo  
 pálivé)
sůl a čerstvě mletý pepř
2–3 stroužky česneku, drcené
150 g rajčatového protlaku
500 ml hovězího vývaru nebo vody 

½ lžičky drceného kmínu
400–500 ml světlého piva
2 krajíce chleba
1 lžíce majoránky 
čerstvě nastrouhaný křen, chleba  
 nebo knedlíky k podávání  

V hrnci rozpalte sádlo a na mírném plameni 
na něm opečte dozlatova cibuli. Přidejte 
maso a opečte ho ze všech stran. Zaprašte 
ho paprikou, chvilku osmahněte, přidejte 
sůl, česnek, protlak, promíchejte a zalijte 
vývarem. Přisypte kmín a duste asi hodinu 
doměkka – podlévejte pivem. Střídku chleba 
nadrobte do guláše – zahustí se. Na závěr 
přidejte majoránku. Guláš na talíři ozdobte 
křenem. Podávejte s chlebem nebo s knedlí-
ky. Pivo je ke guláši nezbytné.

 

Cibulové kroužky 
s chilli dipem
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | SMAŽENÍ: 15 MINUT

3 velké cibule, nakrájené na tenké plátky  
 a rozdělené na kroužky
200 g hladké mouky
1 lžička kypřicího prášku
1 lžička uzené mleté papriky
1 lžička sušeného česneku (prášku)
1 lžička cibulového prášku (nemusí být)
¼ lžičky chilli koření + sůl
300–350 ml piva
olej na smažení
Dip
150 ml majonézy
150 ml zakysané smetany
chilli omáčka podle chuti
1 lžička čerstvě strouhaného křenu
drcené chilli papričky

Smíchejte všechny suroviny na dip, uložte 
do chladničky. Cibulové kroužky důkladně 
obalte v mouce. Pak do mouky vmíchejte 
kypřicí prášek, papriku, česnekový a cibu-
lový prášek, chilli a sůl. Přilijte pivo a vy-
míchejte těstíčko. V pánvi rozehřejte olej. 
Kroužky namáčejte do těstíčka a smažte 
1–2 minuty z každé strany. Nechte je 
okapat na papírových utěrkách. Podávejte 
horké s dipem. 
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Pikantní kuře 
na pivu a medu
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | VAŘENÍ: 45 MINUT

5 lžic olivového oleje 
1 velká cibule, nakrájená na kolečka
2 stroužky česneku, drcené
250 ml piva, ideálně typ ale
1 lžíce balzamikového octa
2 lžíce medu
½ lžičky chilli omáčky + k podávání
6 horních kuřecích stehen 
sůl a čerstvě mletý pepř
1–2 lžičky hladké mouky

V kastrůlku rozehřejte olej, přidejte 
cibuli a na mírném plameni ji nechte 

osmahnout do zlaté barvy, trvá to 
10–15 minut. Přimíchejte česnek 
a po půlminutě přilijte polovinu 
piva, balzamikový ocet, med a chilli 
omáčku. Míchejte, aby směs zhoustla 
a trochu se zredukovala. Pak odstavte.

Kuřecí díly ze všech stran osolte, 
opepřete a poprašte moukou. Zvyšte 
plamen, do pánve vlijte zbylý olej 
a maso opečte ze všech stran, stačí 
asi 3 minuty z každé strany. Přilijte 
připravenou omáčku a přidejte zbýva-
jící pivo. Pánev přiklopte pokličkou, 
snižte plamen a duste tak dlouho, až 
bude kuře hotové – stačit by mělo asi 
10 minut; maso během vaření otáčejte. 
Podávejte s pečivem nebo s rýží. 
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Pivní slanina 
PRO 6–8 OSOB | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | PEČENÍ: 30 MINUT

100 g třtinového cukru 
60 ml piva + 2 lžíce navíc
2 kg prorostlejší kvalitní slaniny  
 v celku

Předehřejte troubu na 200 °C. Cukr 
a pivo smíchejte v misce a počkejte, až 
se cukr rozpustí. 

Plech vyložte alobalem. Slaninu 
nakrájejte na zhruba půlcentimetrové 
plátky a položte je na pečicí mřížku, 
kterou vsuňte na nejvyšší pozici v trou-
bě. Níže do trouby umístěte připravený 
plech, aby na něj mohl odkapávat tuk. 
Slaninu pečte asi 10 minut. Pak slaninu 
nejdřív z jedné strany, pak i z druhé 
strany potřete připraveným oslazeným 
pivem. Pečte dalších 10 minut. Opakuj-
te ještě jednou nebo dvakrát, tak aby 
byla slanina křupavá. Nechte vychlad-
nout nejméně 1 hodinu před podává-
ním. Chuť slaniny a půllitru piva se 
vzájemně podporují.

Dobrá rada: tuto křupavou 
pochoutku nabídněte jen hostům, 

které chcete pozvat znovu. Oni 
kvůli ní totiž určitě přijdou. 
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Pivo bertold jen u nás

Bertold
ležák 0,5 l

Bertold
světlé výčepní 

pivo O,5 l

Bertold
nealko

0,5 lBertold 
ležák
0,5 lBertold 

světlé pivo
0,5 l

Bertold 
světlé výčepní pivo

1,5 l v plastu

Bertold 
pivo s citronovou příchutí 0,5 l

Bertold 
světlé výčepní pivo 0,5 l

Co víc chtít: pivo Bertold dobře chutná, není drahé, vyrábí 
se v několika variantách a dá se koupit jedině v Albertu.
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K dostání ve vybraných supermarketech 
a hypermarketech Albert. 
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Tento originální pivní muž přijede k rozhovoru 
dobrým autem. Řeknu mu to, a on pohotově 

namítne: „Vaříme dobrý pivo!“ Musím to uznat, 
když mi krkem proklouzne první doušek 
zvláštního typu piva. Píše se ale a čte ejl. 

Stanislav Bernard

neznamená ale…
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Rodinnému pivovaru Bernard da-
rovali jeho příznivci kopii kapličky 
z Hory Svaté Kateřiny.

Vlevo: Spolumajitelé Stanislav Ber-
nard a Josef Vávra se sedmičkou 
Bohemian Ale.

Vlevo dole: Ale se plní do třetinko-
vých, půllitrových a 0,75l láhví.

Zkuste mi, nikoliv pivaři, popsat ale.
To je pivo, které vařili původně Angličané, 
když měli kolonii v Indii a potřebovali 
tam pivo, které vydrží i dlouhou cestu lodí, 
v horku. Tehdy se vařilo pivo jen svrchně 
kvašené, se svrchními kvasnicemi, na roz-
díl od ležáku, na který se používají spodní 
kvasnice. Angličané vymysleli nový typ 
a pojmenovali ho ale. Tak to bylo.

Krom toho je tedy dost silné.
Ano, má 8,2 procenta alkoholu, a přitom 
chutná lehce, ovocně, má koriandrovou 
příchuť.

A dlouho vydrží?
Jistě. Dnes, kdy s ale přicházíme na trh, 
zaručujeme trvanlivost jeden rok. Tento 
typ piva se chová podobně jako víno, kte-
ré zraje v láhvi. Není to ovšem nekonečné 
zrání. I víno má svůj bod zvratu – kolem 
šesti let –, u piva je to kratší doba. Ale je 
tedy pivo lehce kořeněné časem. 

Znamená to, že nejde do obchodů hned, 
jak ho vyrobíte?
Přesně tak. Do láhví se dávkují ještě 
kvasnice, a pivo podruhé dokváší v láhvi. 
Nejprve je v teplém skladu, pak v dalším 
– aby prostě dozrálo, než jde do obcho-
du. Tohle pivo si pak žije dál – vyvíjejí 
se jeho senzorické vlastnosti. Na rozdíl 
od ležáku, který je vždycky nejlepší pří-
mo v pivovaru, ale často získává na zají-
mavosti až časem.

Proč plníte ale do tří typů láhví, jedno 
dokonce do takových, do jakých se plní 
šumivé víno…
My si ale považujeme, jako TOP pivo. 
Mimořádné, speciální, silné. Ve světě 
si lidi dávají ale jako aperitiv, krásně 
si nastartují trávení, uvolní si náladu, 
dostanou ještě větší hlad… Jedno, spíše 
dárkové, balení je v láhvích, které znáte 
ze šampaňského.

Jste v Česku první pivovar, který ale 
přináší na trh?
Jsme první průmyslový pivovar, který 
uvádí na trh plošně pivo typu ale. Vyrá-
běly ho i minipivovary, v malém objemu. 
V Británii se označuje IPA – Indian Pale 
Ale, což znamená indický světlý ale. My 
ho nazýváme Bohemian Ale, protože 
jsme vytvořili nový druh ale, kam se 
do láhve dávkují kvasnice. To je naše 
specialita. 

Proč?
Pořád jdeme vlastní cestou.

Je ale v Evropě běžné pivo?
Slovo běžné se k tomuto pivu vůbec 
nehodí. Není to mainstreamová produk-
ce, je to typ craft beerového, hand made 
piva. Piva typu ale jsou v Evropě na trhu, 
ovšem vždy zvláštní.

Komu nejvíc chutná?
Kdekomu, a kupodivu ženám. Jen musí 
dávat pozor, to pivo je opravdu dost silné.

Kdy jste se rozhodli, že zkusíte ale?
Zhruba přede dvěma roky. Museli jsme 
být opatrní – máme pivovar jeden a po-
užívali jsem zatím jen spodní kvasnice, 
které se nesmí potkat se svrchními, 
navzájem by se zničily. Bylo tedy třeba 
vymyslet bezpečný způsob výroby, 
mnohé její části zdvojit. Stálo nás to třicet 
milionů, do toho nepočítám nové obaly, 
bedny, láhve, skleničky… dejte si ještě!

Ale já budu řídit!
On to za vás někdo vezme.

Proč jste s ale nepřišli dřív, je výborné?
Každá inovace má svůj čas. Kdybychom 
s ale přišli před deseti patnácti lety, 
jsme bez šance, nikdo by to nepochopil. 
My jsme jedni z nejkonzervativnějších 
pivařů, milujeme ležák, ale to je jen jedna 
větev z košatého stromu. Ovšem trh se 
vyvíjí, každý rok přichází nový ročník 
mladých lidí, zkoušejí vše v zahraničí, 
a tak už jsme šli vlastně na jistotu… však 
za chvíli uvidíte – jen se pořádně napijte!

Abych tu pak netančila na stole!
Tančit nemusíte, jde o pocit. Zkuste ho 
sledovat. Z toho jsme měli obavy. Chtěli 
jsme být na trhu první, jako ve všem.

Kvasnice si vyrábíte sami?
Zatím je kupujeme, ale pomýšlíme 
na vlastní propagační stanici, která vyro-
bí kvasnice naše. Bude to dobré.

Chválí vám lidi ale?
Nedávno mi přišel mail, který jsem roze-
slal všem v pivovaru. Psal ho rodilý  
Angličan – to bylo velké pohlazení. 
Chcete ho vidět? Tady je: „Milý pane 
Bernarde, musí Vám napsat, jak jsem 
byl nadšený, když jsem ochutnal Váš 
Bohemian Ale. Náhodou jsem navštívil 
Váš humpolecký obchod… Jako Angličan 
jsem musel ochutnat ale a musím Vám 
říct, že Bernard Bohemian Ale je jeden 
z nejlepších, který jsem vůbec ochutnal. 
S pozdravem Jim Forester.“FO
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kachna, nebo Husa?
Péct by se měly kachna i husa s velkou trpělivostí a citem. Pomalu, dlouze, při 

nízké teplotě. Teprve tak nám předvedou svoji charakteristickou chuť. 

Několik hodin v troubě promění 
husu a kachnu v křehkou 
a šťavnatou pochoutku.

Husí maso se od kachního liší výraz-
nější, masitější chutí a také tužší 
konzistencí. Husa také bývá pod-

statně větší a hodí se pro více strávníků 
než kachna. Výborné je taky vypečené 
husí sádlo s játry. Na Slovensku dělají 
k huse lokše, my jsem zvyklí na knedlí-
ky se zelím. Kachnu můžeme upravovat 
na mnoho způsobů.

Pro 100% uznání vaší 
reklamace je potřeba:

»  přinést kompletní zboží včetně 
originálního obalu a etikety

»   přinést originální účtenku 
k reklamovanému zboží

»   
zboží nesmí být prošlé

Kachnu si můžete koupit 
celou nebo porcovanou.
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kachna, nebo Husa?

Svatomartinská husa

PRO 6 OSOB  |  PŘÍPRAVA: 15 MINUT + ODLEŽENÍ    
PEČENÍ: 4–6 HODIN

1 husa (3 kg)
sůl 
hrst celého kmínu
8 malých červených jablek, rozpůlených 
mletá skořice a tlučený hřebíček  
 na poprášení jablek
bramborové knedlíky a dušené červené  
 zelí k podávání

Husu nasolte den předem a odložte ji 
do chladu. Druhý den ji pokmínujte, po-
ložte na mřížku do velkého pekáče nebo 
hlubšího plechu a podlijte vodou. 

Předehřejte troubu na 220 °C. Husu 
pečte 20 minut, pak snižte teplotu 
na 180 °C, zakryjte alobalem či druhým 
pekáčem a pečte asi 3 hodiny. Občas pro-
píchněte kůži u stehen, aby vytekl tuk. 

Po 3 hodinách pečení tuk z pekáče 
odeberte, do výpeku vhoďte jablka 
poprášená skořicí a hřebíčkem a husu 
pečte odkrytou ještě další hodinu. Vyn-
dejte z trouby a nechte husu před serví-
rováním 20 minut odpočinout. Podávejte 
ji s jablky, bramborovými knedlíky 
a dušeným červeným zelím. 

TIP 
na víno
Svatomartinský 
Müller Thurgau 
z Chateau 
Valtice
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Kachna na marsale
PRO 4–6 OSOB  |  PŘÍPRAVA: 30 MINUT 
PEČENÍ: 2,5 HODINY 

1 kachna (2 kg)
sůl a čerstvě mletý pepř
2 vrchovaté lžičky koření pěti vůní
1 mandarinka klementinka
4 bobkové listy
1 palice česneku, podélně rozpůlená
6 mrkví, očištěných a rozpůlených
3 červené cibule, oloupané  
 a nakrájené na osminky
3 lžíce hladké mouky
100 ml dezertního vína marsala
1 litr drůbežího vývaru
pečené šťouchané brambory  
 s česnekem a petrželkou k podávání

Předehřejte troubu na 180 °C. Z kachny 
odřízněte všechny přebytečné kousky 
tuku a kůže. Do kůže na prsou a stehen 
udělejte ostrým nožem několik zářezů 
tak, aby  se utvořila mřížka. Kachnu 
uvnitř i vně osolte, opepřete a vetřete 
do ní koření pěti vůní. Mandarinky 
rozkrojte napůl a spolu s bobkovým 
listem je vložte dovnitř kachny. Kachnu 
dejte na pekáč a pečte ji asi 1 hodinu FO
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a 20 minut, během pečení ji přelévej-
te vypečeným tukem. Pak ji na chvíli 
vyndejte, do výpeku přidejte česnek, 
mrkev a cibuli a kachnu na zeleninový 
základ vraťte. Pečte dalších 40 minut, 
aby byla krásně zlatá a maso se od-
lupovalo od kostí. Upečenou kachnu 
a celé kousky zeleniny vyjměte z pekáče 
a uchovejte v teple.

Pekáč postavte na plotýnku. Výpek se 
zbývajícími kousky zeleniny poprašte  

moukou a osmahněte, odškrabujte 
přitom připečeniny ode dna. Přilijte 
marsalu, minutu ji povařte a pak zalijte 
vývarem. Vařte čtvrt hodiny nebo dokud 
není šťáva pěkně hustá. Propasírujte ji 
a podle chuti osolte.

Kachnu naporcuje, podávejte se šťá-
vou a pečenou zeleninou.

Skvělá je s pečenými šťouchanými 
bramborami.

TIP 
na víno
Svatomartinský 
Müller Thurgau 
z vinařství 
Ludwig
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1 kachna (2 kg), rozporcovaná  
 na 4 díly 
2 cibule, nasekané najemno
hrst nasekané petrželky
1 lžíce čerstvých tymiánových lístků
8 stroužků česneku, rozpůlených
2 bobkové listy
2 řapíky celeru, nakrájené na kousky
sůl a čerstvě mletý pepř
1 lžíce koření provensálské byliny
1 malé balení rajského protlaku 

125 ml suchého bílého vína
250 ml drůbežího vývaru
špetka cukru 
balíček zelených oliv bez pecek,  
 scezený

Kachnu naporcujte na čtvrtky, hřbet, kří-
dla a krk odložte stranou; kůži na steh-
nech a prsou několikrát propíchejte 
vidličkou. Předehřejte troubu na 250 °C. 
Do pekáče rozprostřete polovinu nase-

kané cibule, petrželku, tymián, česnek, 
bobkové listy a celer. Čtvrtky kachny ze 
všech stran osolte, opepřete a poprašte 
provensálským kořením. Pak díly masa 
položte kůží navrch na zeleninu a pečte 
10 minut. Potom znovu propíchejte 
kůži, pekáč přikryjte alobalem a kachnu 
pomalu pečte 3 hodiny při teplotě 130 °C.  
Maso bude úplně měkké a tuk vypečený 
v pekáči.

Mezitím v kastrolu opečte na kachním 
tuku hřbet, krk a křídla dozlatohněda. 
Přidejte zbývající cibuli a osmahněte 
ji dozlatava. Slijte vypečený tuk a vmí-
chejte rajský protlak – míchejte, až začne 
hnědnout; trvá to asi 3 minuty. Pak ho 
zalijte vínem, chvilku povařte, přilijte 
700 ml vody, drůbeží vývar, cukr a asi 
hodinu zprudka vařte, až se tekutina zre-
dukuje na asi 250 ml. Sceďte a z hladiny 
seberte tuk. 

Pekáč s kachnou vyndejte z trouby, 
maso vykostěte a nechte stranou. Zele-
ninu a byliny z pekáče přesuňte do pán-
ve a snažte se, aby se do ní dostalo co 
nejméně tuku, zalijte scezeným vývarem, 
přidejte olivy a vařte asi 10 minut, až 
bude šťáva hustá.

Porce pečené kachny dopečte pod 
grilem dozlatova. Na talíře rozdělte 
připravenou omáčku, do ní položte maso 
a ozdobte ho bylinkami a bobkovým 
listem. Podávejte s čerstvou bagetou. 

Pomalu pečená kachna po provensálsku
PRO 4 OSOBY  |  PŘÍPRAVA: 40 MINUT  |  PEČENÍ: 4 HODINY, 

TIP 
na víno
Svatomartinské 
Svatovavřinec-
ké z Terezián-
ských sklepů
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www.pomoztenakupem.cz

Společně  rozdělíme 

1 500 000 Kč

Nákupem produktů Milka, 
Jacobs a Zlaté pomáhate dobré 

věci a máte možnost vybrat, 
jak rozdělíme 1 500 000 Kč.
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Zkuste zapomenout, že kořenová zelenina je jen takový 
nutný, ale nijak inspirativní doplněk jinak pestrého 

vaření. Ta její obyčejnost může být neobyčejná, originální. 
Stačí se jen pustit do zajímavých receptů. Zelenina, co 

dozrála pod zemí, vás bezpečně dostane. 

ZELENINA z podzemí
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Zeleninu krájejte 
na přibližně stejně 
velké kousky, aby 
se stejnoměrně 

opékala.
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Rafinovaná kombinace několika druhů 
kořenové zeleniny a čočky je základem 

skvělé polévky. 

Bramboráky bez brambor a k tomu 
pyré z červené řepy. Překvapivé, 
ohromně chutné a plné vitaminů.

Salát s kořenovou 
zeleninou a sýrem 

feta
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Placky z kořenové zeleniny 
s pyré z červené řepy 
PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | OPÉKÁNÍ: 15 MINUT

2¼ hrnku nahrubo nastrouhané  
 kořenové zeleniny (celer, mrkev,  
 batáty…)
1 velká cibule, nakrájená
2–3 vejce, prošlehaná
6 lžic hladké mouky
sůl a čerstvě mletý pepř
6–8 lžic slunečnicového nebo 
 olivového oleje 
nasekané bylinky k podávání
Na pyré z červené řepy
1 hrnek oloupaného a nastrouhaného  
 jablka
1 lžíce olivového oleje
sůl a čerstvě mletý červený pepř
300 g červené řepy uvařené doměkka

Všechny ingredience na pyré z červené 
řepy rozmixujte dohladka. Pyré odložte.

Ve velké míse smíchejte nastrouhanou 
zeleninu, cibuli a vejce. Přidejte mouku, 
osolte, opepřete a promíchejte.

Ve velké pánvi rozehřejte 3 lžíce 
oleje, naběračkou vytvořte asi 4 placičky 
a opečte je dozlatova z obou stran. Pak je 
odložte na papírovou utěrku. Pokračujte 
do spotřebování těsta. Podávejte s pyré 
z červené řepy, posypané bylinkami.

 

Pečená kořenová zelenina
PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | PEČENÍ: 40–50 MINUT 

½ kg máslové dýně, bez semen, 
 nakrájené na 4cm kousky
4 střední červené brambory,  
 vydrhnuté a rozčtvrcené
2 červené cibule, oloupané  
 a rozčtvrcené
4 malé mrkve, podélně přepůlené  
 nebo nakrájené na špalíky
4 stroužky česneku, oloupané 
 a dlaní rozmáčknuté
3 lžíce olivového oleje
sůl a čerstvě mletý pepř

Předehřejte troubu na 200 °C. Zeleninu 
rozprostřete na plech vyložený pečicím 

papírem, pokapejte ji olejem, osolte 
a opepřete. Pečte doměkka a dozlatova 
40–50 minut. Plech v troubě během 
pečení otáčejte, aby se zelenina pekla 
stejnoměrně. Podávejte horké. 

TIP 
Začne-li se zelenina příliš rychle opékat 
na povrchu, přikryjte ji pečicím papírem, 
ale jen zlehka, aby se nezačala dusit.

 

Pizza s pečenou zeleninou 
PRO 2–4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | PEČENÍ: 30 MINUT 

olivový olej na plech a pokapání
400 g hotového těsta na pizzu 
mouka na podsypání těsta na válu
200 g mozzarelly, nastrouhané
1 plech pečené zeleniny (viz recept  
 výše), podle potřeby nakrájené
1 kelímek sýru ricotta
1 lžíce lístků čerstvého rozmarýnu
sůl a čerstvě mletý pepř

Předehřejte troubu na 200 °C. Plech 
potřete olejem nebo vyložte pečicím pa-
pírem. Těsto rozválejte na pomoučeném 
válu, rozprostřete na plech a posypte 
polovinou mozzarelly. Stejnoměrně na 
něj rozdělte zeleninu a ricottu, posypte 
zbylou mozzarellou a rozmarýnem. Poka-
pejte olivovým olejem, osolte, opepřete 
a pečte 20 minut.

 

Salát s kořenovou zeleninou  
a sýrem feta
PRO 4 OSOBY  | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | PEČENÍ: 30 MINUT

½ bulvy celeru
1 citron, nakrájený na klínky
1 svazek mrkve, očištěné
2 pastináky, oloupané a nakrájené  
 na špalíky
1 červená cibule, nakrájená na klínky
2 červené řepy, oloupané a nakrájené  
 na klínky
70 ml olivového oleje + 2 lžíce navíc 
sůl a čerstvě mletý pepř
2 lžíce balzamikového octa

1 stroužek česneku, drcený
1 lžička třtinového cukru
75 g baby špenátu
rozdrobený sýr feta k podávání

Předehřejte troubu na 200 °C. Oloupejte 
celer a nakrájejte na klínky. Hned je po-
nořte do mísy s vodou a kousky citronu, 
celer tak nezhnědne.

Mrkev rozložte na velký plech, přidejte 
pastinák, červenou řepu, cibuli, scezený 
celer, 2 lžíce olivového oleje, osolte, ope-
přete, promíchejte a pečte 30 minut. 

Prošlehejte olej, balzamikový ocet, čes-
nek a cukr. Upečenou zeleninu smíchejte 
s lístky špenátu, pokapejte zálivkou 
a posypte fetou. Podávejte teplé.

 

Polévka z kořenové zeleniny 
s červenou čočkou 
PRO 6 OSOB | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | VAŘENÍ: 20 MINUT 

1 lžíce olivového oleje 
1 velká cibule, nasekaná najemno
kousek čerstvého zázvoru, nastrouhaný
6 stroužků česneku, prolisovaných
3 lžičky kari koření 
¼ lžičky kurkumy 
½ lžičky mletého kardamomu  
½ lžičky mletého koriandru a sůl
2 pastináky, oloupané, na kostky 
2 mrkve, očištěné, nakrájené na kostky 
1 batát (sladký brambor), na nudličky  
4 malé červené brambory, na nudličky  
1 hrnek červené čočky  
¼ hlávky kapusty, nasekané
citronová nebo limetová šťáva  
čerstvý koriandr k podávání

V kastrolu rozehřejte olej a na střed-
ním plameni nechte zesklovatět cibuli. 
Přidejte zázvor, česnek a koření. Chvíli 
míchejte, pak přidejte kořenovou zeleni-
nu, čočku a zalijte 2–2,5 litry vody. Osolte 
a přiveďte k varu. Na mírném ohni vařte 
20 minut. Jakmile je čočka uvařená a ze-
lenina měkká, vypněte plotýnku, přidejte 
nasekanou kapustu a promíchejte. Polév-
ku dochuťte citronovou nebo limetovou 
šťávou a na talířích ozdobte koriandrem. 
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Kuře s omáčkou 
z kořenové zeleniny
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | PEČENÍ: 1 HODINA

3 střední mrkve 
1 malý celer
2 střední petržele nebo pastináky
1 větší cibule 
4 kuřecí čtvrtky nebo 1 celé kuře 
sůl 
100 g másla 
3 bobkové listy
po 5 kuličkách nového koření 
 a černého pepře
odrhnuté lístky ze snítky tymiánu
1 litr drůbežího vývaru nebo vody
bramborové noky k podávání

Předehřejte troubu na 180 °C. Mrkev, 
celer a petržel očistěte a nakrájejte 
na kostičky, cibuli nahrubo. Kuře dů-
kladně osolte. Zeleninu vsypte do pe-
káče, položte na ni kuře a poklaďte ho 
kousky másla. Kolem poházejte bobkové 
listy, bylinky a koření, vlijte ⅔ vývaru 
a dejte do trouby. Pečte 1 hodinu, kuře 
přelévejte, případně dolijte vývar. Jakmi-

le je kuře zlaté a propečené, vyndejte 
ho z pekáče a uchovejte v teple. 
Odstraňte kuličky koření a bobkové 
listy a upečenou zeleninu propasírujte 
nebo rozmixujte; podle potřeby omáč-
ku nařeďte horkým vývarem. Maso 
rozdělte na talíře a podávejte s omáč-
kou a bramborovými noky. 
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Kořenová
Zelenina

Oproti ostatní zelenině 
má jednu nedocenitelnou 
vlastnost: prostě vydrží. 
Dlouho pro nás uchovává 

vitaminy, minerály 
a živiny. 

Řepa je krásná 
a dobrá na krvinky, 

játra nebo cévy.

V petrželi se 
skrývají vitaminy, 

taky železo, 
fosfor a vápník.

Mrkev je bohatá 
na vitamin A. 

Denně bychom 
jí měli sníst 
aspoň 50 g.

Cibule jakékoliv barvy je 
nenahraditelnou zásobárnou vitaminů  

a základem každé kuchyně. 

Celer je dobrý 
pomocník třeba při 

hubnutí.

Léčivě všemocný 
česnek snižuje 

tlak, cholesterol…
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Na břehu Jizery, v Před-
měřicích, se rodí tahle 
úhledná česká kořenová 
zelenina, bez níž by byla 
naše kuchyně poloviční.

O kořenech 
krásné zeleniny

Znáte to? Jak zahrádkář vytrhne ze 
svého záhonku mohutnou mrkev 
a letí k plotu: „Sousede, podívejte, 

co mi to vyrostlo za nádheru!“ A třímá 
v ruce mohutnou mrkev, které se urodilo 
rovnou šest kořenů. Nahlížejí té šestino-
hé krasavici pod sukénku, oprašují vla-
hou hlínu, a mluví o krásných hříčkách 
přírody. Brzy sklapnou. Z kuchyně je 
neromantická hospodyně vyžene. A za-
hrádkář se uspokojí u pletiva králíkárny, 
když aspoň tomu samci šestinohá mrkev 
pěkně křupe mezi zuby.

A tak se vydávám tam, kde se mrkev- 
-chobotnice neurodí. Do Předměřic nad 
Jizerou, kde stovkám hektarů vládne 
soukromá pěstitelská firma Předměřic-
ká, a. s. Nenechám se svést k brambo-
rovým polím, dneska mám namířeno 
za princeznou české kuchyně, za koře-
novou zeleninou. Už mám namále: dvě 
třetiny úrody jsou již sklizeny, zbytek 
bude za pár dní pod střechou. Tedy spíše 
v chladicích boxech, kde při teplotě 
kolem jednoho stupně Celsia přečká 
až do příštího dubna. Sklady provozuje 
sesterská firma Blanická bramborářská, 
která se stará o skladování, třídění, praní, 

Mrkev chceme mít sladkou, 
nejlépe válcovitého tvaru. 
Rozkrojený celer i petržel 
se nám nejvíc líbí sněhobílé. 
Na své zahrádce si taková 
přání těžko naplníme.

balení a distribuci k zákaz-
níkům. Její šéf, Jaroslav 
Neuman jako by četl moje pomyšlení 
na vícenohé mrkve: „Vy byste si ji kou-
pila? Tomu nevěřím. My dobře víme, že 
lidi chtějí mrkev pěkně válcovitého tvaru, 
sladkou, nesmí mít nazelenalou hlavu. 
A musí být jedna jako druhá.“ Vykládá, 
že k tomu není potřeba žádných kouzel. 
„Naši agronomové vyberou tu správnou 
odrůdu a pečlivě se o ni po celou dobu 
starají – petržel a mrkev pěstují na hrůb-
cích podobně jako brambory. To aby 
kořeny byly dlouhé, s vysokým výnosem. 
To žádný zahrádkář nedokáže.“

Pole u Jizery jsou pro kořenovou zele-
ninu rajskou zahradou. Zelenina tu má 
správnou půdu a dost vláhy a taky dlou-
hou tradici. Většina zeleniny se seje, sází 
i sklízí stroji. Lidskou ruku si žádá sklizeň 
mrkve, petržele, celeru s natí, lahůdková 

cibulka, nově třeba oblíbené řed-
kvičky. Tahle svazková zelenina 

se neskladuje, jde rychle na trh. U břehů 
Jizery se taky dobře daří zelí, kapustě, 
brokolici, květáku, dýni hokkaido a čer-
vené řepě.

 
Sklizní však nic nekončí, zeleninu tady 

třídí, perou, balí do spotřebitelských 
obalů. A samozřejmě pečlivě skladují. 
Kořenová zelenina se skladuje v chladír-
nách nemytá, teprve konkrétní zakázka 
ji probudí ze zimního spánku pořádnou 
sprchou vody. K zákazníkovi – do obcho-
dů, mrazíren nebo konzerváren – přijíždí 
čerstvě vykoupaná.

 
Šestinohou krasavicí se mi v Předmě-

řicích nepochlubili. Zato nadšení, které 
kouká z očí zahrádkáři s raritním kous-
kem, jsem v jejich očích našla stejné.FO
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…neodolá sendvičům
Když Dita P.

Můžu sendvič snídat, obědvat, přikusovat k vínu, přivítat jím 
hosty, vykouzlit z ničeho něco a stále to bude úžasná pochoutka. 

O kterém jiném jídlu se tohle dá říct?

Sendvič, ve kterém se sešla jemná 
mozzarella s výrazným chorizem, 

a výsledkem je úžasná harmonie chutí. 
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Mozzarellové sendviče 
s chorizem
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | OPÉKÁNÍ: 10 MINUT

8 plátků toustového chleba 
250 g mozzarelly, nakrájené na plátky
100 g choriza, nakrájeného na tenké  
 plátky a osmahnutého dokřupava
12 lístků bazalky
140 g rajčatového čatní 
3 vejce, lehce našlehaná
60 ml smetany ke šlehání
olivový olej na potření

Na čtyři plátky toustového chleba 
rozdělím polovinu mozzarelly, na ni 
rozdělím chorizo, bazalku, rajčatové čatní 
a nakonec druhou polovinu mozzarelly. 
V široké a mělké misce prošlehám vejce 
se smetanou a zbylé plátky toustového 
chleba namočím po jedné straně do va-
ječné směsi. Vajíčkovou stranou přiklo-
pím na poslední vrstvu s mozzarellou 
a sendviče přimáčknu. 

Všem sendvičům odkrojím kůrky 
a prsty přitisknu okraje. Sendviče krátce 
ponořím do vaječné směsi a postupně je 
opékám ve velké nepřilnavé pánvi, lehce 
vymazané olejem. Sendviče opeču dozla-
tova, zakryté, 4 minuty z každé strany.

 

Toust se zelím a sýrem
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | OPÉKÁNÍ: 10 MINUT

70 g křenu se smetanou nebo  
 smetanového sýru s křenem
2 lžíce nasekaného kopru
sůl a čerstvě namletý pepř
8 tenkých plátků žitného chleba
275 g kysaného zelí
8 plátků rostbífu
200 g plátků ementálu
máslo na pomazání toustů

Do smetanového křenu vmíchám kopr, 
sůl a pepř. Po jedné straně jím pomažu 
polovinu plátků chleba. Navrch rozdělím 
kysané zelí, rostbíf a sýr, přiklopím zbylý-
mi chleby a zvenku je pomažu máslem.

Na pánvi na mírném plameni postupně 
opékám sendviče 3 minuty z jedné stra-

sůl
6 cherry rajčátek, nadrobno

Na guacamole rozpůlím avokádo, dužinu 
vydlabu lžící do nádoby k tyčovému mixé-
ru, přidám šťávu z citronu, česnek a ci-
bulku, rozmixuju. Dochutím solí a šťávou 
z citronu, vmíchám rajčata a odložím.

V pánvi opeču slaninu dokřupava, pak 
nechám odsát tuk na papírové utěrce. 
Každý plátek toustového chleba potřu 
po jedné straně máslem. Stranu bez másla 
posypu čtvrtinou sýra, potřu 2 lžícemi 
guacamole, na ni položím 2 plátky slaniny, 
posypu další čtvrtinou sýra a přiklopím 
plátkem toustového chleba tak, aby strana 
namazaná máslem byla nahoře. Na pánvi 
opékám sendviče asi 3 minuty z každé 
strany, až je i sýr roztavený. FO
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VÁny, pak je obrátím, zakryju a peču je další 
3 minuty z druhé strany, až jsou chleby 
krásně opečené a sýr je rozpuštěný.

 

Sendvič se sýrem a guacamole
NA 2 SENDVIČE | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | OPÉKÁNÍ: 10 MINUT

4 plátky slaniny
4 plátky světlého chleba
2 lžíce másla na pomazání
100 g čedaru, nastrouhaného
4 lžíce guacamole
Na guacamole
1 zralé avokádo
1 lžíce citronové šťávy
1–2 stroužky česneku
1 menší jarní cibulka
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Rostbíf v tomhle zelném 
sendviči můžete klidně 

nahradit jiným masem, ale 
nejlépe hovězím.
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Díky kvalitní mochovské mražené 
zelenině si můžete jednoduše 
a rychle připravit oblíbenou 
polévku pro celou vaši rodinu. 
A navíc velmi chutnou!  
Tak jako to dělávaly naše babičky. 

Kvalitu garantuje sám Mochňa!

Tradiční mražená 
zelenina z Mochova

SOUTĚŽTE S MOCHŇOU 
a pochutnejte si na lahodné 

mražené zelenině 
z jeho zahrádky.

mochov-inzerce_sirka_183x111,5mm.indd   1 31.7.2014   12:27:30
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 – vegetariánské

R E J ST Ř Í K

Jsem nadšená recepty na zdravé dětské svačinky. 
Opravdu skvělé načasování na začátek školního 
roku a velká inspirace i pomoc pro rodiče. Téměř 
všechny recepty jsem již vyzkoušela a zjistila 
jsem, že je můžu připravovat pro celou rodinu. 
A to nejen jako svačinu do školy, ale také jako 
chutný oběd do práce, popřípadě jednoduchou 
večeři. Všechny recepty jsou z dostupných surovin, 
a pokud pokrmy připravuji sama doma, vím, 
že neobsahují žádná barviva a dochucovadla. 
Recepty z časopisu Albert rozšířily můj svačinový 
repertoár natolik, že každý den po dobu jednoho 
měsíce mohou mít děti ke svačině něco jiného.
Hana Zavadilová

Nedá mi to, abych vám nepoděkovala za reportáž 
o zlatu naší země. Řeč je o bramborách. U srdce 
mne zahřálo, jak jste ukázali indiánské léto 
na Vysočině, jeden z nejvýznamnějších bram-

borářských krajů. Okamžitě jsem zavzpomínala 
na své dětství ve Vatíně, když jsme společně 
s babičkou a dědečkem a dalšími členy rodiny 
obdělávali lány pole plné brambor. Tenkrát jsme 
si užili opravdu radostné společné chvíle, zejména 
při jejich sklízení.
Klára Novotná

Připravila jsem podle vašeho receptu bigoš 
a myslím si, že je to velmi vydatná polévka, která 
poslouží i jako hlavní chod. Svými ingrediencemi 
zasytila nejen mého hladového manžela, ale 
i celou rodinu. Chutná nám stejně dobře samotná 
nebo s dvěma plátky čerstvého chleba a vychla-
zeným pivem. I švestkový krambl se stal sladkou 
tečkou. Protože jsem měla hodně mražených 
švestek, byl ideální cestou k levnému a rychlému 
dezertu s výbornou chutí.
Zdena Sedláková

Už nějaký čas se nemohu kvůli 
zdravotnímu stavu stravovat v hro-
madných stravovacích zařízeních 
a musím si denně vařit čerstvá jídla, 
jistě si umíte představit, že fantazie 
pomalu dochází. A tak moje obědy 
často končily různými rychlovkami, 
které jsem točila stále dokola. Byla 
jsem proto nadšená, když u nás nově 
otevřeli Albert, a já objevila Albert 
magazín. Okamžitě mě zaujalo hned 
několik receptů, které nejsou na první 
pohled náročné, tím pádem neodradí ani začátečníka, jako jsem já. A navíc veškeré suroviny 
seženu ve vašem supermarketu, takže se můžu ihned pustit do vaření. Posílám fotografii svého 
prvního jídla uvařeného podle vašeho receptu. Špagety s rajčaty a brokolicí se povedly a chut-
naly i příteli, který na takovýto typ jídel obvykle není. Díky moc  Diana M.

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 Diana M.

V příštím čísle, které vychází 3. 12. 2014, najdete:
všechny vánoční recepty – adventní kalendáře – 10× jinak exotické ovoce

D O P I S  M Ě S Í C E

Vyhrajte plný košík od Alberta
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EQUUS, a. s.
Hviezdna 38
821 06 Bratislava
tel.: +421 (0)2 40 25 93 50
fax: +420 (0)2 40 25 93 51
www
závod VINICA

.equus.sk

K dostání ve 
vybraných 
prodejnách Albert.

Hluboce zmrazené bramborové 
halušky vhodné k rychlé 
přípravě chutných pokrmů.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Inzerce_EUROFRIGO_183_x_111_5_mm_OK.ai   1   24.9.2014   10:29:27





C M Y K

Olomoucké tvarůžky jsou zcela moderní potravinou, i  když s  historií 
delší více jak 500 let. Pro své nutriční vlastnosti je vyhledává stále více 
konzumentů, s obsahem tuku jen do 1 % jsou přitom bohatým zdrojem 
bílkovin a vápníku. Mají jemně pikantní chuť a charakteristickou vůni.

V  současné době se Olomoucké tvarůžky vyrábějí ve více než 
dvaceti různých tvarových a  hmotnostních variantách. Jedinečným 
vlastnostem Olomouckých tvarůžků se dostalo vysokého uznání 
Evropskou komisí udělením chráněného zeměpisného označení 
v srpnu roku 2010.

Milovníky Olomouckých tvarůžků těší nová podniková prodejna, 
otevřená před pár lety hned vedle proslulé rodinné firmy, a  nové 
Muzeu Olomouckých tvarůžků, které bylo ve zcela nových prostorách 
slavnostně otevřeno koncem června letošního roku. V  polovině září 
jsme zde přivítali již desetitisícího návštěvníka!

O  tom, že Olomoucké tvarůžky lze využít v  teplé 
i studené kuchyni, Vás přesvědčí naše dva recepty  
– jsou pro dny všední i sváteční.

www.tvaruzky.cz

6 silnějších plátků šunky, 100 g Olomouckých tvarůžků,  
100 g měkkého tvarohu, 2 – 3 lžíce majonézy, pažitka, sůl

Tvaroh našleháme s  majonézou, přidáme nastrouhané 
tvarůžky, sekanou pažitku, a je-li třeba, dosolíme. Směsí 
potřeme plátky šunky, zabalíme je a necháme vychladit.

Šunkové závitky
lahodně jemná chuť
studená kuchyně

500 g vařených brambor, 200 g Olomouckých tvarůžků, 
200 g drůbežích jater, 100 g žampionů, 6 stroužků česneku, 
petrželová nať, 2 vejce, 1 dl smetany, tuk, sůl, sladká paprika

Brambory uvařené ve slupce oloupeme, nahrubo 
ustrouháme nebo pokrájíme, a promícháme s česnekem 
utřeným se solí a nasekanou petrželkou. Rozprostřeme 
je do tukem vymazané zapékací mísy. Na brambory 
naklademe kousky drůbežích jater, tvarůžků, plátky 
žampionů a všechno posypeme paprikou. Zalijeme vejci 
rozšlehanými se smetanou a zapečeme.

Zapékané brambory
zapékačka jak se patří
česká klasika

na pátek
i na svátek





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

Obě správně vyřešená sudoku  
(stačí první řádek z každého) 
zašlete do 17. 11. 2014 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

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

Řešení z minula: UŽ MÁTE VŠECHNY ŠMOULÍ FIGURKY?

Tajenku zašlete do 
17. 11. 2014 na adresu: 
ALBERT v kuchyni, Ortenovo 

náměstí 29a, 170 00 Praha 7, nebo ji vyplň-
te do formuláře na www.albert.cz/tajenka. 
Vylosovaný luštitel obdrží poukázku na 
jednorázový nákup v síti prodejen Albert 
v hodnotě 100 Kč. Výhercem z minulého 
čísla je Zdeňka Šťastná z Varnsdorfu.
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Puzzle 13 (Hard, difficulty rating 0.61)
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Puzzle 15 (Hard, difficulty rating 0.69)
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Puzzle 16 (Hard, difficulty rating 0.71)
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Puzzle 16 (Hard, difficulty rating 0.71) G
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