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Pusinky
Tohle cukroví je jedno z mála –
možná spolu s perníčky – které
vydrží několik let a stále je k jídlu.
Nebo k ozdobě, nebo jako základ
do pohárů, dortů. A přitom je
tak strašně jednoduché, pokud
se tedy nerozhodnete, že jeho
jednoduché chuti pomůžete –
kokosem, kávou, kakaem, tisíci
možnými ozdobami. Nejkrásnější
jsou ale stejně bílé, opravdu
sněhové pusinky.

Milé a milí,
Nikdy jsem se nepřestala těšit na Vánoce.
A je to stejné teď, jako to bývalo, když mi bylo
deset a já jsem dostala od Ježíška panenku. Vylupovaly jsme se sestrou každé ráno,
24 dnů před tím velkým večerem, z doma
dělaného kalendáře všelijaké minidárečky, až
tam byl ten poslední, třeba táflička čokolády,
nebo prstýnek ze Štěstí a pak to přišlo.
Ve vaně nám plaval naposledy kapr a do
večera bylo ještě tolik času! Jasně, že ho naplnily pohádky v televizi, a z kuchyně zavonělo
každou chvíli něco jiného, a na stole už ležela
mísa s cukrovím, které jsme nemusely ukrádat z krabic ve špajzu. I tak to byl nejdelší den.
Na tu nedočkavost jsme si všichni v redakci
úplně živě vzpomněli a pokusili se vám ten
dlouhý den naplnit. Začínáme ránem. Snídaně u nás začínala možná někdy v noci, kdy
rodiče dali na stůl ten nejlepší porcelán a do
utěrky zakryli naši vánočku. K obědu jsme
mívali většinou čočku, bez masa, ale variant
je mnoho, některé z nich najdete v tomto

svátečním vydání. Mysleli jsme pak na vás
v každé chvíli: když jsme pekli cukroví, dohadovali se, co vám letos nabídneme k večeři.
A shodli jsme se, kupodivu, že nic není víc
než česká klasika. Jednou za rok zkrátka musí
být smažená ryba a rodinný bramborový
salát. Věřím, že tentokrát najdete recepty na
všechno, na co jen pomyslíte.
A než nám pořádně slehne po několika
sytých dnech, bude tu Silvestr. Upekli jsme
skvělá masa na tu bláznivou půlnoc, nazdobili spoustu jednohubek a už předem jsme
si dávali předsevzetí. Albert v kuchyni bude
příští rok lepší, krásnější, budeme na vás
myslet neustále.
Přejeme vám z naší redakce nejveselejší
Vánoce a nejšťastnější rok 2014, abyste našli
co nejvíc času sejít se u stolu. Tam je totiž
nejlépe.
Dobrou chuť vám přeju

Chceme, abyste co nejlépe zvládli
předvánoční shon. Všechny naše
hypermarkety budou proto od
19. prosince do Vánoc otevřené
až do půlnoci.

originální sirupy
pro výrobu domácí limonády
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hroznové
šťávy

10%

ovocné
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bez umělých barviv a konzervantů
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KS_Inzerce_Albertmagazin_183x111,5_FINAL.indd 1

1.11.2013 10:39:14

Zvýhodněná cena na produkty TUC platí v hypermarketech Albert v termínu 4. 12. 2013–2. 1. 2014 a v supermarketech Albert v termínu 18. 12. 2013– 2. 1. 2014.
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od pondělí do pátku

Večeře

na zahřátí
Ruce i nohy zebou.
Venku plískanice.
Jediné, na co se
cestou domů těšíte,
je teplý čaj a moc
dobrá večeře.
Musí vonět už na
dálku, musí zahřát
a musí moc dobře
chutnat. Tak tady
je... vlastně, tady
jich je rovnou pět.
Všechny skvělé.

P ánev má kovovou i rukojeť.
Díky tomu může te pokrm
kdykoliv prohřát i v troubě.
10
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Bílá klobása
s pepperonatou
2 lžíce olivového oleje
500 g bílé klobásy AQ, stočené po
kouskách do mini šneků
1 červená cibule, tence pokrájená
1 červená paprika AQ, na nudličky
1 žlutá paprika AQ, na nudličky
1 stroužek česneku, rozmačkaný
4 snítky čerstvého rozmarýnu
125 ml hovězího vývaru AQ
250 g cherry rajčat, přepůlených
1,5 lžíce balzamikového octa
1 lžíce tmavého cukru
sůl
Polovinu olivového oleje rozpalte
v pánvi a pak na něm opečte klobásové
mini šneky. Vyjměte z pánve a udržujte
teplé. Do pánve naopak vsypte cibuli
a opékejte ji 5 minut doměkka. Poté
přidejte nudličky obou paprik, česnek,
rozmarýn a zbylý olej. Opékejte 10 minut. Zvyšte plamen, do pánve vlijte
vývar, přidejte rajčata, ocet a cukr
a provářejte 2 minuty. Do pánve vraťte
klobásky, prohřejte a podle chuti osolte.
Pro 4 osoby
Příprava: 25 minut

CENA ZA PORCI

pondělí

27 Kč
kcal

sacharidy

tuky

bílkoviny

365

24 g

24 g

16 g

18,3 %

8,7 %

33,6 %

31,4 %

* 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

Kuřecí kostky
na zelenině
20 g másla
500 g kuřecích prsou s kostí AQ
2 pikantní klobásy
2 zelené papriky, na kousky
2 řapíky celeru, tence pokrájené
2 lžíce hladké mouky
1 lžíce rajčatového protlaku
1 lžička pepře
4 hrsti mražené kukuřice AQ
500 ml slepičího vývaru AQ
1–2 jarní cibulky, nasekané na
ozdobu
Polovinu másla rozpalte v hrnci
a opečte na něm kousky masa. Vyndejte je na talíř a do pánve dejte kousky
klobásy a asi 3 minuty je opékejte.
Vyndejte na talíř ke kuřecímu masu.
Naopak do pánve dejte zbytek másla,
vsypte kousky papriky i celer a opékejte
asi 2 minuty, dokud nezačne zelenina
měknout. Vmíchejte mouku, protlak
a pepř a opékejte asi 1 minutu. Poté
dejte do hrnce kukuřici a vývar, vraťte
kuřecí maso i klobásu a 15 minut vše
vařte. Podávejte posypané cibulkou.

Pro 4 osoby
Příprava: 25 minut

Nejlepší je uděla t pokrm den
předem a necha t uleže t, aby se
dokonale propojily chu tě.

CENA ZA PORCI

kcal

sacharidy

tuky

bílkoviny

353

16 g

12 g

47 g

17,6 %

5,7 %

17,1 %

94 %

* 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.

12
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úterý

30 Kč

Koláč je velmi
sytý, postačí
vám i malý
kousek.

CENA ZA PORCI

23 Kč
Koláč s karamelizovanou cibulí

středa

1 lžíce olivového oleje AQ
2 cibule AQ, na tenká kolečka
1 červená paprika, přepůlená,
zbavená semeníku
2 pláty listového těsta
100 g lučiny
80 g černých oliv
hrst bazalkových lístků AQ + na
ozdobu

Olej rozpalte v pánvi. Přidejte kolečka
cibule a na středním plameni 15 minut
opékejte, aby zkaramelizovala. Mezitím
rozpalte gril, na plech dejte obě půlky
papriky řeznou stranou dolů a grilujte
asi 10 minut, aby se na povrchu utvořily
puchýřky a slupka místy zčernala.
Pak půlky přendejte do mísy, přiklopte
potravinářskou fólií a nechte zchladnout. Poté oloupejte slupku a nakrájejte
papriku na nudličky.

Troubu předehřejte na 220 °C. Plech
vyložte pečicím papírem, jeden plát
těsta na něj rozbalte, navrch rozprostřete cibuli, kousky papriky, rozdrobte
lučinu, přidejte olivy a bazalku, přiklopte druhým plátem, konce stlačte k sobě
vidličkou. Pečte asi 40 minut dozlatova.
Podávejte ozdobené bazalkou.
Pro 4 osoby
Příprava: 35 minut
Pečení: 40 minut

kcal

sacharidy

tuky

bílkoviny

640

41 g

50 g

10 g

32 %

15,3 %

71,4 %

19 %

* 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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CENA ZA PORCI

26 Kč

Těstoviny se sýrovou omáčkou a křupavou slaninovou strouhankou

kcal

sacharidy

tuky

bílkoviny

1083

114 g

58 g

29 g

54,2 %

42,3 %

83,3 %

57 %

* 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.

14
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120 g čerstvé strouhanky
1,5 lžíce nasekané hladkolisté
petrželky
Na středním plameni rozpalte 2 lžičky
oleje. Opečte na něm najemno nasekanou cibuli. Vmíchejte těstoviny, 375 ml
vody, mléko, smetanu, vývar a česnek.
Plamen zvyšte a přiveďte k varu. Pak
plamen vraťte na střední a vařte asi
10 minut, nebo dokud nejsou těstoviny

čtvrtek

1,5 lžíce olivového oleje
1 cibule, najemno nasekaná
500 g těstovin penne AQ
375 ml mléka AQ
125 ml smetany
250 ml kuřecího vývaru
1 stroužek česneku, rozmačkaný
40 g čedaru, nastrouhaného
40 g parmazánu, nastrouhaného
sůl
180 g slaniny AQ, nasekané

al dente. Vmíchejte čedar a parmazán.
Směs podle chuti osolte.
Zbytek oleje rozpalte v malé pánvi
a opečte na něm slaninu dokřupava.
Vmíchejte strouhanku a petrželku
a touto směsí posypte těstovinovou
směs a ihned podávejte.

Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ
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.

od pondělí do pátku

Květáková polévka
s rozmarýnovými
krutony
2 lžíce olivového oleje
+ na zastříknutí
1 cibule, nasekaná najemno
2 stroužky česneku AQ,
rozmačkané
1,5 lžíce rozmarýnových lístků
AQ, nasekaných
1 květák, košťál odříznutý,
rozebraný na jednotlivé růžice
500 ml mléka
500–600 ml kuřecího vývaru
200 g asi den starého chleba,
nalámaného na větší kusy
80 ml smetany AQ
sůl, pepř
100 g sýru s modrou plísní
Polovinu oleje rozpalte v hrnci,
vmíchejte cibuli a 5 minut ji opékejte. Přidejte česnek a polovinu
rozmarýnu a nechte 1 minutu
opékat. Poté vmíchejte květák,
krátce opečte a vlijte mléko a vývar.
Přiveďte k varu a nechte 20 minut
probublávat.
Mezitím smíchejte chléb, zbylý olej
i rozmarýn, směs rozprostřete na
plech a při 200 °C pečte 10 minut.
Polévku rozmixujte dohladka. Přidejte do ní smetanu, dochuťte solí
a pepřem. Podávejte s pečeným
chlebem, rozdrobeným sýrem,
zastříknuté olejem.
Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut
Vaření: 20 minut

CENA ZA PORCI

pátek

16 Kč

kcal

sacharidy

tuky

287

28 g

16 g

bílkoviny

13 g

14,4 %

10,5 %

22,3 %

26,6 %

* 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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novinky

Bílá, červená, zlatá. Barvy, které se
k Vánocům hodí nejvíc. Umí zahřát
a navodit správnou atmosféru.
A právě v těchto tónech pro vás
máme krásné vánoční dekorace.
Potěší děti
Trio sněhuláků si
zamilují hlavně
děti. Stejně jako
červenobílé ozdoby a sněhulákovou dózičku.

Na dveře
Závěsnými dekoracemi můžete
jednoduše ozdobit své dveře.

Dekorační keramika

Vyobrazené produkty jsou
k dostání v hypermarketech Albert.
Dekorační
lucerna

Malý,
ale krásný

Za okno
Krásné dřevěné svícny nejlépe zazáří mezi
okny nebo na vnitřním parapetu.

16
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Podarovat na Vánoce můžete i zvonečkem se jménem.
Zvonečky v zeleném
balení prodáváme
v Albertu exkluzivně.

Věčný oheň

Zvonící svícen

Vnitřní elektrické svíčky máme
ve dvou baleních. Po sto nebo
dvaceti svíčkách.

Plamen ze čtyř svíček roztočí vánoční kolotoč a cinkající zvonečky navodí tu správnou atmosféru.

Ministromečky
Parádu udělají kdekoliv
v bytě a vytvoří krásné
vánoční zákoutí.

Vánoční
dekorační talíře

Vánoční
svíčky
Svíčky na vánoční
stůl a do dekorativních svícnů pro
vás máme v mnoha provedeních.

Na stůl

Pro labužníky
Skvělým vánočním dárkem bude
naše zbrusu nová
kuchařka Spolu u stolu. Obsahuje 120 nových
receptů, je plná
praktických rad,
postupů a krásných fotografií.

Dozdobit stůl vám
pomohou vánoční
ubrousky.

Medvěd přímo lední
Vypadá jako vytesaný z ledu.
A krásně a tlumeně svítí.

www.albert.cz
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NAŠE NEJLEPŠÍ CHUŤ VŠECH DOB.

S čistou esencí z čajových lístků.

novinky

Vánoční kolekce
Vánoční kolekce z pekařství
Dvorec obsahuje všechny
oblíbené druhy cukroví.

Vyobrazené produkty jsou
k dostání ve vybraných
prodejnách Albert.
Skvělé cukroví
Vynikající druhy cukroví najdete
i v balení
z Hořovic.
Skvělé jsou
rohlíčky
i linecké
kytičky.

Dobrý čaj k cukroví
Není nad to, zahřát se v zimě dobrým čajem.
Nabízíme vám černé, zelené, ovocné i bylinné
čaje Albert Quality.

Čokoperník
V čokoládě obalený
perník je velkou
pochoutkou.

Roláda na Štědrý den
Vánoční roládu máme čokoládovou nebo vanilkovou.

Čtyřlístek
Vánoční perník
ve tvaru čtyřlístku nese rovněž
obrázek hrdinů
z Čtyřlístku.

Ovocný
medovník
Klasický ovocný
medovník patří
k Vánocům
i celému času
adventu.

Vánoční perníková
příchuť
Zmrzlinu s perníkovou příchutí
si vychutnejte samotnou nebo
v receptu z rubriky Sladká tečka.

Úžasná chuť
Během svátků mlsejte
báječnou zmrzlinu
v několika příchutích
- vanilkové, čokoládové, mangové nebo
perníkové.

www.albert.cz
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Zlaté kuře
vynikající chuť masa
přirozeně žluté zbarvení kůže
výhradně z českých uzavřených chovů

novinky

Na Silvestra
Silvestrovské jednohubky
a chuťovky se bez salámů neobejdou. V našich prodejnách
najdete velký výběr.

Malé i velké balení
Sterilované zelené fazolky, čočku, mladou mrkev, cizrnu, jemný hrášek, fazole
Cannellini i Borlotti nabízíme v balení
po 425 ml. Hrášek a mrkev i v malých
plechovkách o objemu 212 ml.

Vyobrazené produkty jsou
k dostání ve vybraných
prodejnách Albert.
Správný říz
Exkluzivní ostrý, čerstvě strouhaný křen,
který ocení milovníci
delikates. Křen má
štípat a tento od Efka
je nebývale řízný.

Super pizza
Řadu Albert Excellent jsme rozšířili
o prvotřídní, moc dobré pizzy.

Nová sběratelská série Jack
Daniel’s Master Distiller v prodeji

Dary z moře
Vyloupané krevety se
vám budou hodit nejen
do vánoční rybí polévky. Kalamáry
osmažte na Silvestra.

Jack Daniel’s přichází s novou sběratelskou
edicí, která bude věnovaná sedmi Master
Distillerům – mistrům, kteří dohlíželi na výrobu
této legendární whiskey. Představí tak bohatou
historii nejstarší americké registrované destilerky. Za celou historii palírny bylo pouze sedm
těchto osobností. Díky nim je Jack takový,
jaký ho známe dnes. Každá lahev edice Jack
Daniel’s Master Distiller je umístěna v dárkovém
kartonu a představuje „svého“ Master Distillera
formou autentického portrétu. Zlatá barva na
etiketě u čísla 1 odkazuje na zlatý věk značky
a je proto více než symbolická. Každá láhev
nese svoje unikátní číslo, neboť jde o sběratelskou limitovanou edici.
K dostání ve vybraných hypermarketech Albert.

www.albert.cz
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Tip na vánoční
dárek

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

5. Hluboká pánev se
skleněnou pokličkou 24 cm

649 Kč s 12 body

599 Kč s 12 body

Maloobchodní cena 1 499 Kč
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Partnerský produkt = 1 bod
12 bodů = až 70% sleva
na výrobek GreenPanTM

Akce s nádobím GreenPanTM platí
v prodejnách Albert do 21. 1. 2014
nebo do vydání zásob v jednotlivých
prodejnách.

4.

Maloobchodní cena 1 799 Kč

6. Hrnec se skleněnou
pokličkou 20 cm

200 Kč nákupu = 1 bod

2.

699 Kč s 12 body

Maloobchodní cena 1 699 Kč

Jak to funguje

5.

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.

vzkazy od Alberta

Buďme spolu u stolu
Naše nová kuchařka pro vás

Všechny recepty
jsou ověřené
Naše nová kuchařka je výjimečná v mnoha směrech:
všechny recepty jsme vyzkoušeli, a to hned několikrát,
všechny jsou doplněné fotografií a všechny zvládnou
i začátečníci. Mimo to jsou sestavené tak, že díky nim zvládnete každou situaci. Uvaříte
na Vánoce, Velikonoce, pro
svoji lásku, děti i kamarády.

120 nových
receptů!

kuchařka

Spolu u stolu

NOVÉ SOUTĚŽE
ZDRAVÉ 5
Zdravá 5 připravila pro děti i rodiče
na dlouhé zimní večery nové soutěže. Při nich se nejen pobaví, ale také
si připomenou principy zdravého
stravování.
Děti si zahrají sedm zábavných online her a mají možnost vyhrát iPod,
iPad a další zajímavé ceny. Rodiče
nám mohou na info@zdrava5.cz
zaslat recept a fotografii z přípravy
zdravé svačinky s dětmi a soutěžit
o užitečné nápady
do kuchyně a něco
navíc! Uzávěrka soutěží je 8. ledna 2014.
Více informací
na www.zdrava5.cz

Dárky s dvojí radostí
Chcete pro své blízké netradiční dárek
k Vánocům? Pořiďte jim na Jarmarcích
s Albertem dárek od dětí z dětských
domovů. V prosinci ve vybraných prodejnách Albert. Více informaci na:
www.nadacnifondalbert.cz

www.albert.cz
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Štědrý den plný dobrot
Bára s Emou si z příprav Štědrého dne hlavu nedělaly.
S jedlými ozdobami na stromeček se nejprve vyblbly,
pak je s láskou daly, kam patří. Zdobily stůl, ochutnávaly
jídla, ujídaly cukroví. Byly šťastné, že jsou spolu, že jsou
Vánoce. Udělejte to taky tak. A štěstí přijde k vám.

24
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SNÍDANĚ

Štólu podávejte se silnou
kávou, dobrým čajem
nebo hustou čokoládou.
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Štóla s mandlemi a rozinkami
Štólu pečou v Německu namísto naší vánočky. Bývá plná mandlí, marcipánu
a kandovaného ovoce. To jsme my nahradili
rozinkami. Štólu můžete upéct až tři týdny
před Štědrým dnem a nechat ji odležet zabalenou v alobalu.
500 g polohrubé mouky
špetka soli
100 g moučkového cukru
+ na poprášení
1 kostka droždí
200 ml mléka
150 g másla + na potření
2 žloutky
100 g mandlí, oloupaných
100 g rozinek
70 g marcipánu
1 lžíce citronové kůry, jemně
nastrouhané
Připravte kvásek. Do zadělávací mísy
prosijte mouku se špetkou soli. Promíchejte ji s 80 g cukru a uprostřed udělejte důlek. V hrnečku rozdrobte droždí,
přidejte zbylý cukr, tři lžíce vlažného
mléka a umíchejte kašičku. Nalijte ji do
důlku a 15 minut nechte vzejít kvásek.
Zadělejte těsto. Rozehřejte máslo
a nechte ho trochu zchladnout, aby
bylo vlahé, ale ne horké. Pak ho spolu
se žloutky přidejte do důlku v mouce.
Podle potřeby přilévejte mléko a důkladně vypracujte vláčné těsto (nejdřív
v míse, pak na vále). Vraťte do mísy, zakryjte utěrkou a nechte v teple kynout.
Mandle nahrubo nasekejte. Spolu
s rozinkami, nakrájeným marcipánem
a citronovou kůrou je vmíchejte do
vykynutého těsta a ještě jednou ho
prohněťte. Na pomoučněném válu
z něj vyválejte placku silnou asi tři centimetry. Delší strany přehněte do středu
a mírně přitlačte. Štólu přeneste na
plech a nechte asi čtvrt hodiny kynout.
Troubu rozpalte na 200 °C a pečte
štólu asi deset minut. Pak snižte teplotu
na 160 °C a dopékejte 35 minut nebo
dokud těsto ulpívá na zabodnuté špejli.
Příprava: 1 hodina
Kynutí: 1 hodina
Pečení: 45 minut

Linecká srdce
70 g moučkového cukru
+ na posypání
140 g másla, pokojové teploty
210 g hladké mouky
+ na pomoučení
2 žloutky
jemně nastrouhaná kůra
z jednoho pomeranče
špetka soli
špetka prášku do pečiva
rybízový džem na potření

do druhého dne odpočinout. Pak ho
rozválejte na plát tenký pouhé 2 milimetry. Vykrájejte z něj srdce, polovinu
s malým srdíčkovým otvorem uprostřed, a dejte péct na plech vyložený
pečicím papírem. Při 170 °C pečte asi
5 minut dorůžova. Slepujte po dvou
k sobě – vždy jedno plné srdce a jedno
s otvorem – a posypte cukrem.

Prvních sedm ingrediencí zpracujte na hladké těsto. Zabalte ho do
potravinářské fólie a nechte

Na 30–40 kusů
Příprava: 45 minut
Uležení těsta: přes noc
Pečení: 10 minut

www.albert.cz
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Pařížské rohlíčky
500 g mletých vlašských ořechů
500 g moučkového cukru
6 bílků
čokoládová poleva na zastříknutí
Na krém
1 kelímek smetany na šlehání
4 tyčinky ledových kaštanů
3 celá vejce
150 g krupicového cukru
1 vanilkový cukr
500 g másla

Smíchejte mleté ořechy, cukr a bílky
a nechte 12 hodin odležet. Pak směs
nahřívejte ve vodní lázni, aby zhoustla.
Teplou směs přendejte do cukrářského
sáčku a na plechy vyložené pečicím
papírem ‚stříkejte‘ 6 cm dlouhé čáry.
Při 160 °C pečte dorůžova. Nechte vy-
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stydnout – pozor, teplé se lámou. Zcela
studené je ozdobte krémem a přelijte
čokoládovou polevou. Na krém svařte
smetanu s pokrájenými kaštany
dohladka. Nechte vychladnout. V páře
ušlehejte vejce s oběma cukry. Dvě
másla našlehejte a přidejte k nim vaječnou i šlehačkovou směs a umíchejte
do krému.
Na 125 kusů
Příprava: 1 hodinu
Pečení: 20 minut
Odležení: 12 hodin

Medové trubičky
300 g hladké mouky
200 g moučkového cukru
1 vejce + 1 žloutek
50–70 g medu
1/2 lžičky jedlé sody

100 g tmavé čokolády, rozehřáté
ve vodní lázni
Na náplň
1 plechovka Salka
250 g másla
Z mouky, cukru, vejce a žloutku, medu
i sody vypracujte těsto. Vyválejte ho
na tenký plát, vykrájejte z něj kolečka
a ta namotejte na kovové trubičky. Pečte v troubě vyhřáté na 160 °C
15 minut. Ještě teplé sundávejte z trubiček. Nechte zcela vychladnout. Pak
konce namáčejte v rozehřáté čokoládě.
Zavřenou plechovku Salka vařte asi
2 hodiny ve vodě, nechte zchladnout,
pak našlehejte se změklým máslem
do krému. Krémem plňte trubičky.
Na 20–30 trubiček
Příprava: 35 minut
Pečení: 15 minut

Vosí hnízda může te před
podáváním ješte poprášit
moučkovým cukrem.

Vosí hnízda
160 g mletých piškotů
60 g másla
2–3 lžíce mléka
100 g práškového cukru
2 lžíce kakaa
70 g mletých lískových oříšků
rum dle chuti
1 sáček piškotů
Na náplň
50 g másla, změklého
50 g moučkového cukru
1 lžíce vaječného koňaku
1 lžíce rumu
Smíchejte drcené piškoty, změklé máslo, cukr,
kakao, oříšky, mléko a rum a vypracujte vláčné
těsto. Ze surovin na náplň našlehejte hladký
krém. Těsto rozdělte do malých kuliček, postupně je vtlačujte do formiček, střed naplňte
krémem a dospodu nalepte piškoty.
Na 25 hnízd
Příprava: 1 hodinu

www.albert.cz
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OBĚD
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Polévka vás krásně zasyt í.
P očítejte ale s t ím, že
neuvidíte zla té prasátko.

Spolu u stolu
Hrachová polévka
500 g sušeného neloupaného hrachu
kousek předvařeného uzeného masa
1 cibule
6 hřebíčků
2 bobkové listy
1–2 mrkve
3 lžíce másla
1 lžička majoránky
2–3 stroužky česneku, rozmělněné
sůl, pepř
Na krutony
6 rohlíků, nejlépe den dva starých
máslo
2–3 hrsti nasekaných bylinek
(tymiánu, petrželky, majoránky)
Hrách přes noc namočte do vody. Pak
jej sceďte, propláchněte ve studené
vodě, a zalijte asi 2,5 litry čisté studené
vody. Přidejte uzené maso, jednu cibuli
s napíchanými hřebíčky a rovněž bobkové listy. Vařte asi 1 hodinu. Vyndejte
maso, cibuli i bobkové listy. Cibuli a listy vyhoďte, maso pokrájejte. Polovinu
polévky odlijte a rozmixujte tyčovým
mixérem, pak opět spojte dohromady.
Na hrubé straně struhadla nastrouhané mrkve osmahněte na másle
a přidejte do polévky. Vmíchejte
rovněž majoránku a česnek a polévku dochuťte solí a pepřem. Podávejte
s kousky masa a krutony. Na krutony
pokrájejte rohlíky na kostičky a dozlatova je opečte na másle. Na posledních pár minut k nim nasypte i bylinky.
Pro 4 osoby
Vaření: 1 hodinu
Příprava: 20 minut
Namáčení: přes noc

Rýžový kuba
s praženými ořechy
4 hrsti sušených hřibů
650 g rýže basmati
sůl, pepř
4 lžíce sádla
3 cibule
5 stroužků česneku, rozmačkaných
svazek čerstvé majoránky, nasekané
+ na ozdobu

32

www.albert.cz

olej z vlašských ořechů na dochucení
2 hrsti vlašských ořechů, nasucho
opražených
Houby spařte horkou vodou a nechte
pár minut stát. Rýži uvařte ve vroucí
osolené vodě doměkka – řiďte se návodem na obale. Sádlo rozpalte v pánvi
a osmahněte na něm nadrobno nasekanou cibuli, po asi 7 minutách přidejte
česnek, scezené houby a promíchejte.
Přidejte majoránku a rýži. Dochuťte
olejem z vlašských ořechů a chvíli dejte
zapéct pod gril. Servírujte ozdobené
opečenými ořechy a majoránkou.
Pro 4 osoby
Příprava: 40 minut

Vinná klobása
s křenovou kaší
800 g vinné klobásy
hladká mouka na obalení
olej na smažení
hladkolistá petrželka na ozdobu

Na křenovou kaši
900 g brambor
50 g másla + k podávání
100–150 ml smetany ke šlehání
3 lžíce mléka
2 lžíce čerstvě nastrouhaného křenu
sůl, pepř
Celé brambory vařte ve slupce
30 minut nebo dokud nejsou zcela
měkké. Pak je sceďte a nechte chvilku
vystydnout, oloupejte a rozmačkejte.
Vmíchejte k nim máslo, vroucí smetanu
i mléko a našlehejte do kaše. Přidejte
křen a dochuťte solí a pepřem.
Mezitím pokrájejte klobásu na 10
kousků dlouhých vždy 20 cm a všechny stočte do šneka. Každý opatrně
propíchněte špejlí a z obou stran obalte
v hladké mouce. Klobáskové šneky
osmažte z obou stran na rozpáleném
oleji. Podávejte společně s kaší maštěnou máslem a posypané petrželkou.
Pro 4 osoby
Vaření: 30 minut
Příprava: 30 minut

Místo špejlí může te použít
větvičky aroma tického
rozmarýnu.

www.albert.cz
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NEJEN NA
OZDOBU
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Pusinkové vánoční
ozdoby
Použijte dvojnásobné až trojnásobné množství základního
rozpisu a na plech z bílkové
směsi vetvořte kolečka, srdíčka
a kolečka spojená z malých
teček. Ozdoby nechte zchladnout a pomocí ozdobných stužek je navěste na stromeček.

Základní rozpis na pusinky
4 bílky
70 g krupicového cukru
240 g cukru moučka
Z bílků ušlehejte tuhý sníh – nejprve
bílky šlehejte samotné, když se vytvoří hustá pěna, přidejte krupicový
cukr a došlehejte dotuha. Nakonec
vmíchejte moučkový cukr a nad párou šlehejte, dokud není směs lesklá.
Směs přendejte do cukrářského sáčku
a na plech vyložený pečicím papírem
dělejte pusinky dle požadavku. Pečte
při 100 °C asi 1 hodinu.
Příprava: 35 minut
Pečení: 1 hodinu

Pusinkové mističky
základní rozpis na pusinky
2 polotučné tvarohy
2 zakysané smetany
2–3 vanilkové cukry
ovoce dle chuti na ozdobu
moučkový cukr na posypání
Použijte množství základního rozpisu
a na plech z bílkové směsi vytvořte
mističky. Z tvarohu, smetany a cukru
našlehejte krém. Přendejte ho do cukrářského sáčku, naplňte mističky a ozdobte
ovocem. Podávejte posypané cukrem.

Spolu u stolu

VEČEŘE
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Obalovaný kapr
2–3 kapří půlky
100–150 ml mléka
pár kapek citronové šťávy
sůl
hladká mouka na obalování
2–3 vejce
strouhanka
olej na smažení
skrojky citronu k podávání
bramborový salát k servírování
Kapří půlky nakrájejte na jednotlivé
porce – filety. Mléko přelijte do širší
mísy, přidejte pár kapek citronové šťávy
a naložte do něj filety kapra – ztratí
svůj rybí zápach. Poté maso vyjměte,
důkladně osušte a z obou stran osolte.
Pak je obalte v mouce a protáhněte vajíčkem a nakonec obalte ve strouhance.
Smažte pomalu v rozpáleném oleji
z obou stran. Podávejte se skrojky citronu a bramborovým salátem.

Smetanová rybí polévka
2 lžíce másla
1 střední mrkev, na kostičky
½ pórku, nadrobno
½ cibule, nadrobno
1 středně velká brambora,
na kostičky
1 vrchovatá lžíce hladké mouky
2 litry rybího vývaru
250 g lososa
250 g tresky nebo jiné bělomasé
ryby
250 g větších loupaných krevet
(nemusí být)
250 ml smetany ke šlehání
sůl, pepř
hladkolistá petrželka na ozdobu

Máslo rozpusťte v polévkovém hrnci,
přidejte mrkev, pórek a cibuli a asi
3 minuty opékejte. Pak přidejte bramboru a opékejte další 3 minuty. Zaprašte
moukou a opékejte dorůžova. Zalijte
2 litry rybího vývaru nebo vody a vařte,
až budou brambory téměř měkké.
Potom přidejte rybí maso nakrájené na
velké kostky, krevety a vařte na mírném
ohni asi 10 minut. Vmíchejte smetanu,
zahřejte a dochuťte solí a pepřem
a ozdobte petrželkou. Pokud chcete ještě
vydatnější chuť, podávejte s bylinkovými
krutony – najdete u receptu na hrachovou polévku.
Pro 4–6 osob
Příprava: 35 minut

Pro 4 osoby
Příprava: 45 minut

Bramborový salát
500–600 g brambor
2–3 větší mrkve
3 vejce
4–6 sterilovaných okurek
½ cibule, nasekané najemno
½ jablka
250 g šunkového salámu
1 sklenička majonézy
2 lžíce plnotučné hořčice
sůl, pepř, citronová šťáva podle chuti
Brambory uvařte ve slupce doměkka
a nechte je zchladnout. Pak je oloupejte
a nakrájejte na kostičky. Mrkev uvařte
doměkka, nechte zchladnout a pak rovněž nakrájejte na kostičky. Vejce uvařte
natvrdo, oloupejte a zchladlá nakrájejte
na kostičky. Okurky a cibuli nasekejte
nadrobno, na malé kostičky pokrájejte
i půl jablka a salám. Vše přidejte do mísy
k bramborám a spolu s majonézou
a hořčicí promíchejte. Osolte, opepřete
a dolaďte citronovou šťávou.
Pro 4–6 osob
Příprava: 45 minut

www.albert.cz
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Kapustičky s hráškem
a mandlemi

Pečené brambory
s fazolkami a slaninou

Šunka s marmeládovou
glazurou

2 lžíce olivového oleje
80 g másla
2 stroužky česneku, rozmačkané
750 g kapustiček, na půlky či čtvrtky
120 g mraženého hrášku
sůl, pepř
45 g mandlí – hranolků
šalvějové lístky
1 lžíce strouhané citronové kůry

1,5 kg brambor, překrojených
300 g slaniny, na špalíky
2 lžíce olivového oleje, sůl, pepř
300 g zelených fazolek, spařených
Na hořčičný dresink
60 ml olivového oleje
1 lžíce bílého vinného octa
1 lžíce citronové šťávy
1 lžíce dijonské hořčice

340 g pomerančové marmelády
90 g medu
125 ml pomerančového džusu
1 Vánoční kýta
hřebíčky na ozdobu

V pánvi zahřejte 1 lžíci oleje a máslo.
Přidejte česnek a kapustičky a opékejte
asi 2–3 minuty. Vsypte hrášek a opékejte další 3 minuty, vše osolte a opepřete.
Na zbylém oleji opečte mandle a šalvějové lístky, velmi krátce asi 1 minutu.
Poté vmíchejte ke kapustičkám, posypte citronovou kůrou a podávejte.

Troubu předehřejte na 180 °C. Udělejte dresink: všechny na něj potřebné
ingredience našlehejte v misce, osolte
ho a opepřete. Brambory, slaninu a olej
promíchejte na plechu, osolte, opepřete
a 40 minut pečte. Občas promíchejte.
Po upečení promíchejte s fazolkami.
Podávejte přelité dresinkem.

Troubu předehřejte na 200 °C. Marmeládu, med a pomerančový džus
promíchejte v rendlíku, přiveďte k varu
a vařte asi 5–7 minut do zhoustnutí.
Nechte lehce zchladnout. Vrchní část
Vánoční kýty nařezejte do mřížky vytvářející malé kosočtverce. Do každého
zapíchněte jeden hřebíček, potřete
pomerančovo-medovou marinádou
a dejte na mřížku v pekáči. Pečte 40–50
minut, každých deset minut potírejte
zbylou či vypečenou marinádou.

Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut

Pro 8 osob
Příprava: 15 minut
Pečení: 40 minut

Pro 8–10 osob
Příprava: 30 minut
Pečení: 40–50 minut

40

www.albert.cz

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

Spolu u stolu

Medovo-pomerančová
marináda dá kýtě pravou
vánoční chu ť.
www.albert.cz
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Spolu u stolu
Smažené telecí řízky
600–750 g telecích řízků, sůl, pepř
100 g čerstvé strouhanky
1 lžíce šalvějových lístků, nasekaných
+ na ozdobu
35 g hladké mouky
2 vejce, lehce našlehaná
olej na smažení
1 citron, na kolečka
Řízky lehce naklepejte a pak je z obou stran
osolte a opepřete. Strouhanku smíchejte
v míse se šalvějovými lístky a řízky obalte –
nejprve v mouce, pak je protáhněte vajíčkem
a nakonec v ochucené strouhance. Pomalu je
smažte ve vyšší vrstvě oleje. Servírujte ozdobené šalvějí a kolečky citronu.
Pro 4 osoby
Příprava: 35 minut
Smažení: 15 minut
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Telecí plátky z kýty
jsou na vánoční řízky
jako dělané.

Losos, kreve ty, filé i kapr pa tří
do vánoční rybí polévky.

Vinnou klobásu si nejlépe
vychu tnáte s kaší.

Hodujte

Dobré jídlo k Vánocům patří. Užijte si ho.

Vánoční kýtu může te
koupit
v hypermarketech
Albert, v úseku
pul tového prodeje.

Zelené fazolky
jsou perfektní
přílohou.

Bez prvo třídních
brambor a voňavých
bylinek to na Vánoce
nejde. Mimo petrželky
a majoránky máme
další druhy.

www.albert.cz
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Luxu pro všechny smysly

www.thefreshcompany.de

Pannacota

CrÈme Brulèe

udělejte si kouzelné Vánoce s Carte d´Or
CDO_Vanoce_inz.Albert_183x111.5.indd 1

31.10.13 13:54

10x jinak

Jednohubky
K pivu, k vínu, jen tak na mlsání. Na hlad
i na chuť. Jednohubky jsou ideální společnice
na dlouhé noci. Tu silvestrovskou nevyjímaje.

1 Chuťovky s modrým sýrem
4 plátky toustového chleba,
bez kůrky
100 g paštiky
8 plátků šunky Serrano,
podélně překrojené
80 g sýru s modrou plísní,
na 16 kostiček
olivový olej k servírování
pepř

Chleby pomažte paštikou
a každý ostrým nožem
nakrájejte na 4 díly. Na každý
dejte kousek šunky, kostičku
sýru, zastříkněte olejem
a opepřete.

U nás v Albertu

Všechny suroviny
na desítku jednohubek
najdete pod jednou
střechou - v prodejnách Albert.

www.albert.cz
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4 zelené papriky | 1,5 lžíce olivového
oleje | 1 lžíce kaparů, nasekaných |
2 lžíce máty | 2 lžíce petrželky |
1 stroužek česneku, rozmačkaný |
špetka chilli | sůl, pepř | 1 bageta |
200 g tvarohu
Troubu předehřejte na 220 °C, papriky
vyskládejte na plech a pečte 50 minut.
Pak je přendejte do sáčku, nechte zapařit a nakonec slupku oloupejte
a papriky nakrájejte na tenké proužky.
Pak je smíchejte s olejem, kapary, nasekanými bylinkami, česnekem a chilli.
Směs osolte a opepřete. Plátky bagety
opečte na grilovací pánvi, potřete tvarohem a navrch dejte paprikovou směs.

3 Houbové koláčky
25 g másla + na vymazání | 1 lžička
oleje | 1 malá cibule, nasekaná |
sůl | 1 stroužek česneku, rozmačkaný
| 350 g mixu hub, na kousky | hrst
hladkolisté petrželky, nasekané |
100 ml smetany | 400 g listového
těsta | 1 vejce | 1 lžička kmínu
Máslo a olej rozpalte v pánvi, přidejte
cibuli, opékejte 5 minut a pak vmíchejte česnek, houby, osolte a po dalších
5 minutách vmíchejte petrželku a smetanu a sejměte z ohně. Troubu předehřejte na 200 °C. Formu na minimuffiny
vymažte máslem a vyložte kolečky
vykrojenými z těsta. Dovnitř rozdělte
houbovou směs, okraje potřete vejcem,
přiklopte pokličkami z těsta, přimáčkněte k sobě, potřete zbytkem vejce,
posypte kmínem a pečte 25–30 minut.

4 Krevetový koktejl
2–3 lžíce majonézy | 5 lžic zakysané
smetany | 1,5 lžíce kečupu | pár kapek
citronové šťávy | trochu Tabasca |
trochu Worcesterské omáčky |
1 lžička brandy | 200 g vařených
krevet | 100 g polníčku | 1 avokádo |
pepř
Prvních sedm ingrediencí našlehejte
v misce. Pak přidejte krevety. Do ma-
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lých pohárků nebo na talíře rozdělte
polníček a plátky avokáda, navrch dejte
krevetový koktejl a posypte pepřem.

5 Zapečené chilli papričky

8 červených chilli papriček | 100 g
tvarohu | 100 g kozího sýru | 1 lžíce
pažitky | 1,5 lžičky citronové kůry |
1 lžička soli; Na dresink 1,5 lžíce oleje
| 1 lžíce balzamikového octa | 2 lžičky
citronové šťávy | 1 stroužek česneku,
rozmačkaný
Troubu předehřejte na 190 °C. Papričky
podélně přepůlte a zbavte semeníku.
V misce smíchejte tvaroh, kozí sýr,
pažitku, kůru a sůl a směs rozdělte do
paprikových lodiček. Vyskládejte je do
zapékací mísy. Všechny ingredience
na dresink našlehejte a pak jím přelijte
papričky. Pečte 18–20 minut.

6 Chorizové krokety
120 g choriza | 100 g másla |
100 g hladké mouky + 40 g extra |
375 ml mléka | 2 lžíce hladkolisté
petrželky, nasekané | 2 vejce, lehce
našlehaná | 160 g čerstvé strouhanky
| slunečnicový olej na smažení
Jemně pokrájené chorizo nasucho
vysmažte na pánvi. Vyjměte z pánve.
Máslo rozpusťte v pánvi, vsypte mouku
a minutu opékejte. Pak postupně
vlévejte mléko a směs nechte zhoustnout. Vmíchejte chorizo a petrželku.
Poté směs rozprostřete do mělkého
pekáčku a přiklopené fólií dejte na noc
do lednice. Z chorizové směsi postupně
odebírejte, tvarujte krokety, obalujte je
v extra mouce, pak vajíčku a nakonec
ve strouhance. Smažte v oleji.

7 Sýrová pomazánka
1 kelímek sýru Cottage | 1 lučina |
2–3 lžíce pomazánkového másla |
3 jarní cibulky | 2 stroužky česneku |
sůl, pepř | 1 balení krekrů | 4 rajčata,
na půlkolečka | oregano na ozdobu
Cottage sýr otevřete, tekutinu vysráženou na povrchu slijte a pak sýr smíchej-

te s lučinou a pomazánkovým máslem.
Poté vmíchejte nasekanou cibulku
a utřený česnek. Pomazánku osolte
a opepřete a namažte ji na krekry. Navrch dejte půlkolečka rajčete
a oregano.

8 Smažené minisendviče

8 plátků bílého chleba, kůrka
odříznutá | kachní paštika
na namazání | 400 g mozzarelly |
40 g másla | 4 vejce | 60 ml mléka |
sůl, pepř | 160 g strouhaného
parmazánu
Polovinu chlebů namažte paštikou
a poklaďte plátky mozzarelly. Přiklopte
zbylými chleby a vzniklé sendviče pokrájejte na tři díly. Máslo rozpusťte
v pánvi. Vejce našlehejte s mlékem, solí
a pepřem. Ve vzniklé směsi postupně
namáčejte malé sendviče, obalujte
v parmazánu a smažte na másle.

9 Rozmarýnová slanina
8 krásně dlouhých a širokých plátků
slaniny | 8 větviček rozmarýnu
Troubu předehřejte na 180 °C. Každou
jednou slaninou obmotejte vždy jednu
větvičku rozmarýnu. Vyskládejte na
pečicí plech a pečte asi 20 minut, nebo
dokud není slanina zcela křupavá.

10 Satay dip
2 lžičky slunečnicového oleje |
1 cibule, nasekaná | 1 dlouhá červená
chilli paprička, jemně nasekaná |
2 stroužky česneku, rozmačkané |
2/3 hrnku arašídového másla (160 ml) |
270 ml kokosového mléka | 2 lžíce
kečupu | 1 lžíce rybí omáčky | 1 lžíce
třtinového cukru | 1,5 lžíce limetkové
šťávy | kuřecí špízy k servírování
Olej rozpalte v pánvi, vmíchejte cibuli,
papričku i česnek a 5 minut opékejte.
Poté vmíchejte arašídové máslo, kokosové mléko, kečup, rybí omáčku
i třtinový cukr a limetkovou šťávu. Opékejte 5 minut do zhoustnutí. Podávejte
ideálně ke špízu.

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ
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Bruselská paštika
s mandlemi je ideální
k vínu.

Minisalámky a fuet
podávejte nejlépe
na prkénku.

P rvo třídní
krájené šunky
a salámy
použijte na
jednohubky.

A party může začít!
Přivítejte rok 2014
stylově, krásnou party
s těmi nejlepšími
chuťovkami
a delikatesami.

Několik druhů
slaných sušenek
přijde k chu ti
každému.

Zapomenout
nesmíte ani
na chipsy.

THT - 60 X 10

Grilované, namixované
anebo kalama ta? Olivy
hrají na party prim.
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Belgické pralinky
a luxusní čokolády směle
nahradí dezert.

Soutěžte
s výrobky
Krásno
o 583 cen!
Soutěžní etiketa

Obal výrobku Krásno
se soutěžní etiketou.

Stačí nakoupit
výrobek Krásno,
získat z obalu
samolepku s kódem,
zaslat SMS
nebo vyplnit www
formulář a soutěžíte!
Více informací o soutěži a kompletní pravidla naleznete na www.krasno.cz

sezona

PŮLNOČNÍ MASA

Jak na Nový rok, tak po celý rok. Udělejte si na půlnoc
skvělé pokrmy z mas té nejvyšší kvality.

Jelení guláš na víně
750 g jeleního masa (kostek na guláš,
případně jelení kýty)
1/2 lžičky sušeného tymiánu + čerstvý
na ozdobu
5 kuliček jalovce
2–3 bobkové listy
1 lžíce červené papriky
1 sušená feferonka, nadrcená
+ čerstvá na ozdobu
1 lžička kmínu
1 vrchovatá lžíce sádla
3 cibule
2 stroužky česneku
sůl, pepř
500 ml červeného vína
2 lžíce brusinkové zavařeniny

Maso nakrájejte na kostky a smíchejte
s tymiánem, jalovcem, bobkovými listy,
paprikou, feferonkou a kmínem. Nechte
odležet do druhého dne.
Na sádle orestujte najemno nakrájenou cibuli, po 3–5 minutách přidejte
rozmačkaný česnek a po další 1 minutě
rovněž maso (i s kořením). Zprudka
osmažte, aby maso zhnědlo a zatáhlo

se. Osolte, opepřete, zalijte vínem a zvolna duste pod poklicí zhruba 2 hodiny. Ke
změklému masu přidejte 2 lžíce brusinkové zavařeniny a společně vařte asi
15–20 minut. Podávejte ozdobené tymiánem a kolečky čerstvé feferonky.
Pro 4–6 osob
Příprava: 20 minut + odležení
Dušení: 2 hodiny 20 minut

www.albert.cz
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Sekaná ve slaninové košilce
750 g hovězího masa
500 g vepřového masa
6 hrstí strouhanky
2 lžíce majoránky
1 menší cibule, nasekaná najemno
2 vejce
sůl, pepř
dijonská hořčice na potření
300 g slaniny, na plátky
Oba druhy masa vyklopte do mísy,
přidejte strouhanku, majoránku, cibuli,
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vejce a důkladně promněte do
kompaktní hmoty. Podle chuti
osolte a opeřete. Vytvarujte dvě
velké nebo čtyři menší šišky.
Všechny potřete hořčicí, obalte
slaninou, dejte do pekáčku, zlehka
podlijte vodou a při 180 °C pečte
asi 1 hodinu.
Pro 6 osob
Příprava: 25 minut
Pečení: 1 hodinu

U nás v Albertu

Jako pohoštění zkuste i naši hotovou sekanou. Chlazené kachny
nabízíme provotřídní.

sezona
Šestihodinová kachna
1 kachna
sůl
kmín
100 ml mléka
Kachnu důkladně ze všech stran osolte – solí potřete i břišní
dutinu – a okmínujte. Dejte do pekáčku, přiklopte a dejte na
24 hodin odležet, aby sůl prostoupila do všech částí masa. Pak
kachnu lehce podlijte mlékem, opět přiklopte a dejte do trouby
vyhřáté na 120 °C. Pečte 6 hodin bez jediného zásahu. Pak
odklopte, teplotu zvyšte na 200 °C a 10–15 minut dopečte.

K

valita je pro nás stejně důležitá jako pro vás. Veškerá masa proto
nakupujeme vždy čerstvá a pouze od prověřených dodavatelů, kteří splňují
nejpřísnější nároky na zpracování i hygienu. Shledáte-li ale důvod k vrácení
zakoupeného čerstvého červeného masa, drobů, masných polotovarů, drůbeže,
králičího masa a ryb v našich prodejnách, garantujeme vám 100% reklamace
formou vrácení peněz.

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

www.albert.cz
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Pro 4 osoby
Příprava: 15 minut + odležení
Pečení: 6 hodin, 15 minut

www.efko.com

Vždy to nejlepší..!

Vína

Na zdraví v roce 2014
Zpříjemněte si čekání na příchod nového roku
tím nejlepším vínem. O půlnoci si pak přiťukněte
sektem či šampaňským. Obojí pro vás máme!
CASILLERO DEL DIABLO LATE
HARVEST

CASILLERO DEL DIABLO SPARKLING

Toto je černý kůň naší vánoční nabídky! Casillero del Diablo je tuzemským zákazníkům velmi dobře známá značka špičkových chilských
tichých vín. Albert však pro Vás exkluzivně dováží speciality, které
nikde jinde nenajdete. Jedním z nich je Casillero del Diablo Sparkling,
šumivá verze Casillera, nádherně plný dlouhý a romantický sekt.

Casillero del Diablo Late Harvest potěší všechny milovníky přírodně sladkých tichých vín.
V balení 375 ml dokáže poskytnout zážitek
srovnatelný s víny ledovými, slámovými
nebo bobulovými výběry, ale za méně než
poloviční cenu.

OUDINOT BRUT

Pravé šampaňské za bezkonkurenční cenu na českém trhu koupíte právě v prodejnách Albert. Nabízíme jak v bílé, tak v růžové verzi.

HONORÉ LAVIGNE
CHARDONNAY BRUT

Honoré Lavigne Chardonnay Brut je vynikající
suchý francouzský odrůdový sekt. Jinými slovy:
výborná kvalita za velmi přátelskou cenu. K dostání exkluzivně v prodejnách Albert.

CODORNÍU BRUT

Codorníu je nejznámější značka španělských šumivých vín Cava. Albert nabízí
její produkty v České republice exkluzivně.
V sortimentu je suché Codorníu Brut v bílé
a růžové verzi.

MARQUES DE MOJA BRUT

Další představitel sektů typu Cava, rovněž exkluzivně prodávaný v Albertu, s vynikajícím poměrem mezi cenou a kvalitou.

www.albert.cz
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rady a nápady

Ochutnejte exotické ovoce
Vánoční nabídku ovoce jsme v Albertu rozšířili
i o to exotické. Na svátečním stole bude vypadat
skvěle a vaše chutě rozezní o další tóny.
Litchi

Cherimoya

Plody tvaru obří jahody dorůstají až 20 cm s průměrem
cca 7–10 cm. Chutné plody se
sklízejí nezralé a před konzumací se musí nechat změknout. Dužina je bílá, smetanová až narůžovělá, máslově
měkká a chutí připomíná
máslový vanilkový dezert.
Její chuť bývá přirovnávána
také k banánům, jahodám
a ananasům. Z dužiny se
vyrábí džusy, zmrzlina,
džemy a jiné pochutiny.

Litchi má tenkou kožovitou slupku, dužina je tuhá,
příjemně voní a má sladkou
chuť. Výborné je v ovocných
salátech, s masem nebo
rybou. Chybu nemá ani se
šampaňským.

Ovoce skladujte
na suchém
a chladném
místě. Vydrží
vám
v dobré kondici.

Pitahaya

Pitahaya je plodem tropického kaktusu.
Dužina je bílá nebo růžová, rosolovitá,
s velkým množstvím droboučkých semínek.
Chutná poněkud kysele – nejlepší je tedy
dobře vychlazená: příjemně vás osvěží.

Papája

Papája má zelenožlutou barvu. Dužina plodu je lososově růžová až oranžovožlutá, měkká, šťavnatá, voní
po čerstvých meruňkách. Papáju je
nejlepší oloupat, nakrájet a přidat do
ovocných salátů jako předkrm.

Karambola

Karambola je plodem
stejnojmenného stromu.
Její dužina je šťavnatá,
má sladkokyselou osvěžující chuť. Používá se do
ovocných salátů a rovněž
jako velmi efektní ozdoba – to ji jen přepůlte.

Kiwano

Žluto-zelená dužina
kiwana je velmi šťavnatá
a chutí připomíná spojení
banánů a limet. Nejlepší je
plod podélně rozříznout,
posypat třtinovým cukrem a ihned sníst.

Kokosový ořech

Je druh ovoce, dutý nepukavý plod
s tvrdou skořápkou na povrchu,
bílou dužinou a kokosovou vodou,
kterou obsahuje uvnitř. Je to vydatný zdroj energie, používá se jako
přísada sladkých pokrmů, ale i pro
lisování kokosového oleje.

Rad a čtená ře
Jak na křehký koláč
Zpracováváte-li úrodu
jablek nebo si na nich pochutnáváte i v koláčích
a sladkých dobrotách, hodit se vám bude rada naší
čtenářky Květy Holmanové z Prahy. „Ještě teplý
koláč (třeba i s drobenkou)
hned po vyjmutí z trouby
přelijte několika lžičkami
smetany nebo rozpuštěného másla. Bude mnohem
chutnější a vydrží déle
křehký,“ napsala a získává
tak stokorunový poukaz.

Tipy, triky
a rady

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

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

Máme pro vás nejlepší linecké
V
ánoce bez lineckého cukroví
si dovede představit málokdo. Jeho neopakovatelná
chuť a krásné tvary dostanou každého. V našich prodejnách prodáváme
linecké kytičky podle starého, mnoha
generacemi odzkoušeného, rodinného
receptu.

„Ve výrobě můžete být jak dlouho
chcete, pozorujte si, foťte a hlavně
ochutnávejte,“ pobízí nás Miroslav
Merhaut, majitel Merhautova Pekařství. „Výroba cukroví je pro nás snad
nejkrásnější a taky nejnáročnější část
v roce. K pěti stálým cukrářkám najímáme brigádnice, takže v jeden moment
je ve výrobě klidně i padesát lidí pohromadě. Všechno totiž děláme ručně,“
dodává. A s láskou, jako by chtěly říct
všechny ženy s rukama od cukru. Ač

Kytičky jsou
z velké části
dílem šikovných
rukou. Uvnitř
je skvělá
marmeláda,
tedy chutnají
božsky.
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upracované a stále na nohou, sálá
z nich pohoda a chuť cukroví udělat
co nejkrásnější. „Jsou to stálé brigádnice, povětšinou místní důchodkyně
nebo maminky na mateřské dovolené.
Jedny si odpočinou od dědečků, druhé
od dětí, všechny pak odvedou velký
kus práce,“ doplňuje Hana Hybešová,
vedoucí výroby.

Rodinný podnik
Merhautovo pekařství se zabývá výrobou a prodejem jemného a běžného pečiva, svatebních koláčků, vánočního cukroví a nově také svatebních
dortů, mini zákusků, dětských dortů
a specialit. Sídlí v Benátkách nad Jizerou a do všech prodejen Albert dodává linecké kytičky a do hypermarketů
sněhové pečivo. Kytičky jsou balené
po čtyřech na tácku a sněhové pečivo
buď zastříknuté čokoládovou polevou, nebo sypané barevným cukrem.
Všechno upečené podle tradičních
receptů. „Ověřené je máme už jedenadvacet let, tak dlouho už pekařství

Reportáž o výrobě cukroví
máme,“ říká Miroslav Merhaut starší,
který pekařství založil. „Jsem tu sice
každý den, ale žezlo jsem už předal
synovi. A jsem za to moc rád, firma
zůstala rodinnou a syn ji vede moc
dobře,“ dodává.

a 10 minut pečou při teplotě 190 °C.
Vychladlá je cukrářky sypou cukrem
a promazávají rybízovou marmeládou.
Přesně v tomto pořadí, kdyby totiž
cukrovaly už slepená kolečka, marmeláda by ztvrdla,“ dodává.

Je-libo kapříka,
nebo hvězdičku?

Jedno kolečko jako druhé

To už nás ale vůně táhne k obřím
troubám, kde se pečou linecké kytičky.
„Recept na linecké je klasický rodinný recept Merhautů.
Do těsta patří tuk,
mouka, vejce, krupicový i vanilkový cukr
a citronová kůra. Těsto necháme 24 hodin odležet, pak jej
cukrářky prohnětou,
stroj vyválí do tenka
a pak už zase nastupují naše „děvčata“
a kytičky ručně vykrajují,“ vysvětluje Hana
Hybešová. Polovina
kytiček je plných,
polovina uvnitř vykrojených, aby byla vidět
marmeláda. Tentokrát
přišla na řadu vykrajovátka ve tvaru
hvězdy, zvonku, prasátka a kapříka.
„Poté se kolečka přendají na plech

Stejně pečlivě se u Merhautů vyrábí
i sněhové pečivo. „Tak jako pusinky, děláme ho z krupicového cukru,
moučkového cukru a bílků dotuha
společně ušlehaných.
Směs cukrářky dávají
do cukrářských sáčků
s ozdobnou hubičkou
a pečlivě a po jednom
s ní „kreslí“ malá kolečka na plechy vyložené
pečicím papírem,“ doplňuje Miroslav Merhaut. Polovina koleček
se sype barevným
cukrem, několik hodin
se v troubě suší při
teplotě 90 °C, a druhá polovina se zase
po vychladnutí zdobí
čokoládovou polevou.
A hned vedle čekají
na svůj osud kokosky, rohlíčky, vosí
hnízda, ořechy nebo pařížské rohlíčky...
Merhautovo pekařství je prostě ráj.

Předvánoční pečení cukroví v Merhautově pekařství vrcholí: ve výrobě je
dočasně až padesát brigádnic. Válí těsto, vykrajují, promazávají, zdobí. Sněhové
pečivo je však výhradně v rukou zkušených cukrářek (foto vpravo dole).

www.albert.cz
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FOTO: MAREK BARTOŠ

kytičky

napsali jste

Dopis měsíce

Ráda bych se podělila o zážitky s letošním vařením na svatomartinské hody. U nás se odehrávalo jednoznačně v režii Albertu, a to hlavně díky listopadovému vydání magazínu Albert.
Musím se přiznat, že mě zaujalo téměř vše, co se dá na sváteční stůl připravit, a také jsem se
do toho náležitě „obula“ již v pátek předem. Připravila jsem lokše, naložila husu, dala vařit
droby na kaldoun a v závěru zadělala na švestkové koláče. V sobotu jsem samozřejmě od časného rána opět okupovala kuchyň. Husa a dušené zelí vonělo v celém bytě, chlupaté knedlíky
se vařily na plotně. Nakonec přesňáky, husa i koláč opravdu stály za to. V první chvíli jsem sice
bědovala, do čeho jsem se to dala, ale nakonec jsem vše stihla úplně v pohodě a ke spokojenosti všech rodinných strávníků. Uf... už se těším, co si na čtenáře vymyslíte v redakci příště:-)))))
S pozdravem Jana Blažková

rejstřík
Hlavní jídla
Bílá klobása s pepperonatou 
Jelení guláš na víně
Koláč s karamelizovanou
cibulí V 
Kuřecí kostky na zelenině
Obalovaný kapr
Rýžový kuba s praženými
ořechy V 
Těstoviny se sýrovou omáčkou
a křupavou slaninovou
strouhankou
Sekaná ve slaninové košilce
Smažené telecí řízky
Šestihodinová kachna
Šunka s marmeládovou
glazurou
Vinná klobása s křenovou kaší

11
51
13
12
39
32
14
52
42
53
40
32

Polévky
Pro váš časopis si běžím
každý měsíc a musím říct, že
stále máte čím překvapit. Tentokráte mě velmi zaujaly batáty, protože právě brambory
na Valašsko neodmyslitelně
patří. A teď už i ty sladké!
Máme v rodině cukrovkáře,
a když slyšíme o sladkém, nějak automaticky to přecházíme... ale ne dnes. Vaše sladké
brambory nás fakt dostaly! To
víte, že jsme je už i vyzkoušeli.
Díky moc, velmi inspirativní
a nápadité jistě nejen pro cukrovkáře, u kterých není zeleniny nikdy dost. Hodně dalších
super receptů a nápadů přeje
čtenářka z Valašska.
D. Dobešová, Zubří

Společně s dcerou otevřeme
magazín Albert, usmějeme se
a mrkneme na sebe. Odpolední paprsky slunce ozáří fotografii Andělského dortu a my
se s elegancí pustíme do míchání, šlehání a přidávání
mouky do nadýchané bílé
hmoty, kterou dáme do trouby.
Jako každý rok pečeme i letos
bílý dort s kokosem, který nám
připomíná sníh a začínající
zimu. Moc bych vám chtěla
poděkovat za všechna léta,
kterými nás Albert provází,
a pochválit úžasné recepty,
které nikdy nezklamaly.
Eva Nakládalová

Vyhrajte
plný košík
od Alberta

Chci se s vámi podělit
o svůj úspěch při pohoštění
návštěvy. Ráno mě v televizi
zaujal recept na zapečené
batáty s pórkem a plísňovým
sýrem – uvažovala jsem, že
by to mohlo být zajímavé. Ale
když jsem vyrazila na nákup
do Alberta a v novém čísle vašeho časopisu objevila recept
na Pečené sladké brambory,
pochopila jsem okamžitě, že
to bude ještě lepší volba. Taky
že ano!!! Chutnaly víc než
ty se sýrem, hlavně mužům
voněla zapečená slanina,
že se po batátech okamžitě
zaprášilo. Takže díky moc
a těším se už teď na prosincové číslo časopisu.
Karolina Srbová

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 Jana Blažková.

V příštím čísle, které vychází 1. 1. 2014, najdete:

Hrachová polévka
Květáková polévka
s rozmarýnovými krutony
Smetanová rybí polévka

32
15
39

Přílohy
Bramborový salát
39
Kapustičky s hráškem
a mandlemi V 
40
Pečené brambory s fazolkami
a slaninou
40

Jednohubky
Crostini s lučinou V 
Houbové koláčky V 
Chorizové krokety
Chuťovky s modrým sýrem
Krevetový koktejl
Rozmarýnová slanina
Satay dip
Smažené minisendviče
Sýrová pomazánka V 
Zapečené chilli
papričky V

46
46
46
45
46
46
46
46
46
46

Sladká jídla,
dezerty a cukroví
Linecká srdce
Medové trubičky
Pařížské rohlíčky
Pusinkové mističky
Pusinkové vánoční ozdoby
Štóla s mandlemi a rozinkami
Vosí hnízda
Zmrzlinové sendviče
z florentýnek
V

27
28
28
37
37
27
29
70

– vegetariánské

Zdravá zimní jídla – 10x jinak jogurt – čínské speciality – tuňákové karbanátky pro děti

www.albert.cz
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PROTOŽE KÁVA NENÍ JENOM ČERNÁ

křížovka, sudoku

ČÁST DNE

ŽENSKÉ
JMÉNO

TLUMIČ

PESTICID

HROB

ŠPATNÉ

BABIČKA
(NĚMECKY)

AKADEMICKÁ
ZKRATKA

CITOSLOVCE
OPOVRŽENÍ

ČÁST
STROMU

LEHKÉ
VANUTÍ

NESTYDATOST

OBRANNÝ
SPREJ

POBÍDKA

BALKÁN.
POKRM
MPZ SLOVENSKA

ČAJ
INICIÁLY
ZÁZVORKOVÉ

ÚHOŘ
(NĚMECKY)

LKÁT

EG. BŮH
SLUNCE

PÍSMENO
ŘECKÉ
ABECEDY

ZAČÁTEK
TAJENKY

Tajenku zašlete do 10. 12. 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 Lenka Hájková
z Úval u Prahy.

BIBLICKÝ
OBR

JEDNOU
(SLOVEN.)

OZN. ČES.
LETADEL

NÁŠ
BUDITEL

LIDOVÉ
PŘITAKÁNÍ
EGYPT. POLOOSTROV

NA KTERÉM
MÍSTĚ

ŠTĚNĚ

STARÉ
IRSKÉ
PLATIDLO

NĚM. URČITÝ ČLEN
DLOUHÝ ČER.
PLÁŠŤ

OKOVANÍ
STAROŘEK

ZN. KILOKALORIE

HRA
V TENISE

TEXTILNÍ
ROSTLINA

IN. REŽIS.
LAMAČE
VĚTEV
(NĚMECKY)

DRUH
SPORTU

INDONÉS.
ATOL
INICIÁLY
MUNZARA

NÁZEV
NOSOVKY

VĚŽNÍ
HODINY

DRUH KONĚ
HESLA

MÁCHOVY
INICIÁLY
SPZ NYMBURKA

DOMÁCKY
CEDRIK

ZKR. NÁR.
PARKU
LISTNATÝ
STROM

ZNAČKA
ZINKU

VYSVĚTLIVKA K TEXTU
NÁZEV
PÍSMENE

KONEC
TAJENKY

LISTNATÝ
STROM

HLAVNÍ
MĚSTO
PERU

KONTRABANDY

POMŮCKA:
ARAO,
NDAO

STEH

minula:
VAŘÍ
S difficulty
NÁDOBÍM
GREENPAN
Puzzle
Puzzle
45 (Medium,
45 (Medium,
difficulty
difficulty
rating
rating
0.53)
0.53) Řešení zPuzzle
Puzzle
46ALBERT
(Medium,
46 (Medium,
difficulty
rating
rating
0.53)
0.53)

9 92 26 6
2 2

7 7
1 1
7 7
2 2
2 2

5 5
4 46 68 8

6 6

2 29 9
9 92 24 4

6 68 87 7

4 4

6 6

8 84 4
3 3

A Vánoce m

5 5

2 29 96 6

5 5
4 4

6 6
4 4

3 3

7 73 3

7 74 4

4 48 8

4 4

1 18 8

1 14 45 5

1 1

2 23 3

1 1
2 2

9 9

1 14 4
1 17 7

8 89 9

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

u
oho

ít .
zač

Správně vyřešená obě sudoku
(stačí první řádek z každého)
zašlete do 10. 12. 2013 na adresu:
ALBERT v kuchyni,
Ortenovo náměstí 29a,
170 00 Praha 7, nebo je vyplňte do
formuláře na www.albert.cz/tajenka.

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

Puzzle
44 (Medium,
difficulty
rating
0.49)
Puzzle
44 (Medium,
difficulty
rating
0.49)

5 59 97 78 82 26 64 41 13 3

6 69 91 15 54 43 32 27 78 8

3 34 42 21 19 95 57 78 86 6

8 82 23 39 97 71 15 56 64 4

8 86 61 17 73 34 45 52 29 9

7 75 54 42 28 86 69 91 13 3

9 93 34 42 26 67 78 85 51 1

1 17 79 93 35 58 84 42 26 6

2 27 75 59 98 81 13 36 64 4

5 56 68 81 12 24 43 39 97 7

6 61 18 84 45 53 32 29 97 7

3 34 42 26 69 97 78 85 51 1

7 72 26 65 54 49 91 13 38 8

2 21 17 74 43 39 96 68 85 5

1 15 59 93 37 78 86 64 42 2

4 48 85 57 76 62 21 13 39 9

4 48 83 36 61 12 29 97 75 5

9 93 36 68 81 15 57 74 42 2

Řešení z minulého čísla.
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VychutnEjte si lahodnou kombinaci
Cokoládovo-oríSkového a smetanového krému!
Monte 100 g

Monte Drink 200 ml
Monte 4x55 g

* Výrobky jsou k dostání ve
vybraných prodejnách Albert.

M7_ZOT_INZ_Monte_Albert_183x111,5_CZ_V01.indd 1

13.11.2013 11:28:41

Pestrá paleta cukrářských výrobků
všeho druhu za skvělé ceny

Vaše sladkosti života
Rodinná tradice ve vývoji a výrobě nejoblíbenějších cukrářských výrobků

Zákusky

Dorty

Minidezerty

Nejrychleji objednáte na www.smetanova-cukrarna.cz • K dostání ve vybraných prodejnách Albert

3× kapsle jako dárek

K NÁKUPU JAKÉHOKOLIV
KÁVOVARU
TASSIMO
Akce platí od 11. 12. do 31. 12. 2013 nebo do vydání zásob.
Libovolnou kombinaci 3 balení Tassimo kapslí vložte do svého
košíku. Hodnota Vám bude odečtena u pokladny.
Akce probíhá v uvedeném termínu ve vybraných hypermarketech Albert:
Brno-Modřice, Praha-Průhonice, Praha-Nové Butovice, Praha-Chodov,
Praha-Ruzyně, Mladá Boleslav, Plzeň-Černice, Teplice, Hradec Králové,
Pardubice, Olomouc-Velký Týnec

P11 TASSIMO ALBERT CZ 183x111,5 V09.indd 1

1 Vložte kapsli do hlavy přístroje.
2 Stiskněte tlačítko.
3 Vychutnávejte svůj oblíbený nápoj.

14.11.13 13:22

Albert.indd 1

28.11.2011 15:34:55

TY PRAVÉ VÁNOCE
S TRADIČNÍM KAPREM

Vánoční tradice, stromeček, kapr a cukroví

Tradice mají hluboké kořeny. Ceníme si kvalit a umíme se
k nim vracet. Proto stále vítězí Ježíšek nad americkým Santou.
Proto už začíná vonět cukroví a zanedlouho se objeví na náměstích
a v obchodech kádě s kapry. Kapr na vánoční stůl neodmyslitelně
patří stejně tak, jako šupina pod štědrovečerní talíř.

Žije zdravě v čistých vodách. Proto chutná lépe!

Rybníky ležící na začátku povodí mají čistou vodu nezatíženou průmyslem a zemědělstvím.
Tam žije Třeboňský kapr, tak vzniká jeho skvělé maso a výjimečná chuť.
Bdíme nad čistou vodou pro naše kapry. Děláme všechno pro to, aby Vám chutnal.
Ten pravý – originál Třeboňský kapr s chráněným zeměpisným označením původu.
Inspirace a recepty najdete na stránkách

www.trebonskykapr.cz

DOPŘEJTE SI TRADIČNÍ
ZNAČKY ČESKÉ KUCHYNĚ
VYZKOUŠEJTE
NOVINKU

Omega 250 g

Tradiční 100 % rostlinný tuk
na smažení, fritování a pečení.

Omega na polevy 250 g
K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

Novinka ideální pro přípravu
polev, strouhání do těsta,
sladké pečení.

Ceres soft 375 g

100% rostlinný tuk
se speciální recepturou
na pečení, smažení i fritování.

Kvalita a tradice od ceského výrobce.
Vesnický chléb
...se vyznačuje
velkým objemem
a nadýchanou střídou
...dlouhou trvanlivostí
a čerstvostí
...vysokým obsahem
přirozené vlákniny

Naše produkty najdete ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

„Vánoční pečení s pomocníky
od firmy
vám půjde jako po másle“

FACKELMANN ČR, Naskové 1, 150 00 Praha 5, mail: info@fackelmann.cz
Výrobky firmy Fackelmann jsou k dostání ve vybraných hypermarketech Albert.

www.profrost.cz

k

Naděl k Vánocům přístroj SodaStream a my ti přibalíme ještě jeden dárek navíc. Ty už si jen vybereš,
komu ten nejlepší dárek dáš. SodaStream znamená chytré Vánoce, dva dárky za jedny peníze.
Akce platí v hypermarketech Albert od 4. 12. do 31. 12. 2013.
INZ vanoce 2013 - 183x111,5.indd 1

11.11.13 15:28

sladká tečka

Zmrzlinové sendviče

z floren týnek

140 g sušených brusinek, nasekaných
100 g mandlových hranolků,
nasekaných
80 g pistáciových oříšků, najemno
nasekaných
50 g hladké mouky
80 g másla, na kousky
80 ml tekutého medu
55 g třtinového cukru
1 litr perníkové zmrzliny

Na 12 sendvičů
Příprava: 40 minut
Pečení: 8–10 minut

U nás v Albertu

Perníková zmrzlina je
do florentýnek nejlepší.

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

Troubu předehřejte na 180 °C
a dva plechy vyložte pečicím papírem.
V malé misce smíchejte brusinky,
mandle, pistáciové oříšky a mouku.

Do malého rendlíku dejte máslo, med
a cukr a na slabém plameni 4–5 minut
zahřívejte, aby se vše rozpustilo
a spojilo. Sejměte z ohně a smíchejte
se suchou směsí. Lžící odebírejte a dávejte na plech – z každé části vytvořte
šesticentimetrovou tenkou placičku.
Pečte 8–10 minut. Nechte zchladnout
na plechu.
Na polovinu placiček dejte zmrzlinu,
přiklopte druhou polovinou a vzniklé
sendviče ihned podávejte.
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