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Milé a milí, 
jsem opravdu nadšená, že jsme se roz-
hodli tento magazín z velké části věnovat 
italské kuchyni. Nikdy jsem se jí nepřejed-
la a nikdy nepřestanu dál a dál pátrat po 
dalších receptech. Nejlepší je to samozřej-
mě přímo v Itálii. A mně se to přihodilo 
rovnou v Římě.
Nebyla jsem ještě kdovíjak dospělá, 
možná jsem uměla uvařit sotva flíčky 
a puding, ale tátův kamarád Claudio, 
u kterého jsme tehdy bydleli, mě rychle 
postavil k plotně.
A naučil mě vařit špagety – to za prvé. Ve 
vysokém hrnci, krátce, jen na skus, jen 
se solí, nic víc. Předváděl se přede mnou 
trochu, a tak zkoušel, jestli už jsou hotové 
tím, že jednu hodil na zeď – když se udrže-
la, bylo hotovo. Přecedil je do mísy, přidal 
kousky tuňáka, olej, sůl, nakrájená rajčata, 
stroužky česneku a bazalku. Předtím ještě 

natrhal (nekrájel!) kousky krásné mozza-
relly, nakladl na ni rajčata, osolil, pokapal 
olejem a hustě posypal natrhanými lístky 
bazalky. Postavil talíř přede mě, a řekl: Co 
vidíš? Nevím, nevím. Chtělo se mi okamži-
tě jíst. No dívej se pořádně… nedal pokoj. 
Měla jsem pusu plnou slin a vtom mě to 
napadlo: italská vlajka! Zelenočervenobílá! 
Mohla jsem jíst, ale on přinesl ještě balsa-
mico z Modeny, které tu vlajku zabarvilo 
do čokoládova. Slast byla dokonána.
Od té doby jsem mistr na špagety s tuňá-
kem a salát s mozzarellou a rajčaty neboli 
caprese. Mistr u plotny, ale hlavně u stolu. 
Určitě vám bude chutnat i to, co jsme pro 
vás tentokrát připravili.
Dobrou chuť vám přeju

Zmrzlina nade vše

Těžko si představit léto bez 
zmrzliny. Patří k němu jako ma-
liny a slunce. A to si představte, 
že v naší zemi se začala vyrábět 
sotva před sto lety. Božena Něm-
cová ani Jan Neruda si na 
zmrzlině nikdy nepochutnali. Po 
Evropě zmrzlinu rozšířili Italové, 
jak jinak. Naučili se ji možná od 
Arabů, možná od Mongolů, mož-
ná od cestovatele Marca Pola – to 
se přesně neví.

Domácí zmrzlina  
str. 44



Kdo by neměl rád tradičního tvarohového Míšu, se kterým se vybaví 
vzpomínky na krásné a bezstarostné dětství. Nyní má Míša však novou 
šťávu!  Dejte si Míšu v malinách, v jahodách nebo v citrónu a vychutnejte
si skvělou kombinaci tvarohového Míši, tak jak ho znáte, a osvěžující 
ovocné šťávy, která dodává tradičnímu Míšovi úplně novou dimenzi.  

Zvenku ovoce, uvnitř tradice.

Novinka
Míša v malinách,
Míša v jahodách,
Míša v citrónu

dukla zlate albert magazin.indd   1 18.07.13   15:01



soutěž
Nabídka platí 

od 21. 8. do 10. 9. 2013 
ve všech prodejnách 

Albert.

21x Xbox 360

s Kinectem
21O balíčků

od Sedity!

Kup 2 Horalky od Sedity a pošli SMS. 

Více na www.horalkysoutez.cz

až 21x SEAT IbizaZA DVĚ HORALKY           
ZA DVĚ HORALKY           
ZA DVĚ HORALKY           
ZA DVĚ HORALKY           
ZA DVĚ HORALKY           
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V letošním roce nabízíme:
• Kuřecí špíz se špekem 
• Kuřecí marinovaná křídla Flamengo 
• Kuřecí marinovaný steak Pepř 
• Kuřecí grilovací klobásky TRIO bez E

Drůbežářský závod Klatovy a.s. 
5. května 112, 339 01 Klatovy
tel.: +420 376 353 311, fax: +420 376 311 360 
e-mail: dzklatovy@dzklatovy.cz, www.dzklatovy.cz

 

GRILUJTE  

S NÁMI
chutně, snadno a rychle!

Nabídka marinád bez přidatných

chemických látek a konzervantů.

Hledejte žlutého kohouta v bílém vejci.

DZ Klatovy 183x111,5 mm.indd   1 17.07.13   10:12
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Albert magazín

Adresář:
Epes Rádes, Dělnická 21, Praha 7,  
www.epesradesshop.cz, www.epes-rades.cz
H & M, palác Myslbek, Na Příkopě 19-21, 
Praha 1

Sledujte 
značky
AExc Albert Excellent

AQ Albert Quality

ABio Albert Bio

ES Euro Shopper
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Italské
večeře

Italská kuchyně, to ani zdaleka 
nejsou jen těstoviny a pizza. Její 
středomořské chutě jsou mnohem 
pestřejší a zábavnější. Pojďte si 
s námi vychutnat italské lahůdky!

od pondělí do pátku

www.albert.cz8



CENA ZA PORCI

29 Kč

K závitkům nabídněte 
pokrájený bílý chléb 

nebo ciabattu.

Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut
Pečení: 45 minut

po
nd

ěl
í kJ

1021
12,1 %

sacharidy

13 g
 4,7 %

tuky

13 g
17,3 %

bílkoviny

17 g
 22,6 %

* 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.

Lilkové závitky 
2 lilky, podélně nakrájené na plátky
2 lžíce olivového oleje
500 g špenátu AQ
250 g tvarohu AQ
špetka muškátového oříšku
sůl, pepř AQ
1 sklenice omáčky na těstoviny  
s česnekem AQ
4 lžíce čerstvé strouhanky
4 lžíce čerstvě nastrouhaného 
parmazánu

1. Troubu předehřejte na 220 °C. Plátky 
lilků potřete z obou stran olejem a vy-
skládejte je na plech vyložený pečicím 
papírem. Pečte 15–20 minut doměkka, 
v průběhu pečení jednou otočte. Mezi-
tím přesypte špenát do většího cedníku 
a přelijte jej větším množstvím vroucí 
vody, aby zavadl. Pak jej řádně sceďte, 
vyždímejte a v míse smíchejte s tvaro-
hem a muškátovým oříškem a hodně 
osolte a opepřete.
2. Lilky vytáhněte z trouby, nechte 
mírně zchladnout, ke konci každé-
ho plátku dejte část špenátové směsi 
a zarolujte. Rolky přendejte do zapékací 
mísy, přelijte omáčkou, zasypte strou-
hankou a sýrem a pečte 20–25 minut. 

5 večeří do 30 korun za porci

9www.albert.cz



od pondělí do pátku

úte
rý

kJ

1693
20,1 %

sacharidy

54 g
19,6 %

tuky

16 g
21,3 %

bílkoviny

8 g
10,6 %

* 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.

1 lžíce vinného octa
5–6 lžic olivového oleje
sůl, pepř
½–1 cibule, nasekaná najemno
1–2 stroužky česneku AQ,  
rozmělněné nožem
400  g rajčat AQ (dobře zralých, 
krásně červených)
½ okurky, na půlkolečka
hrst kaparů (nemusí být)
větší svazek hladkolisté petrželky AQ, 
nasekané
400 g lámankového chleba AQ

Ocet našlehejte ve větší míse s olejem, 
aby se tekutiny spojily. Přidejte sůl, 
pepř, cibuli i česnek. Rajčata omyjte 

Panzanella

CENA ZA PORCI

17 Kč

a pokrájejte na středně velké kostičky. 
Okurku oloupejte, podélně přepulte 
a pokrájejte na půlkolečka. Poté obojí 
dejte do mísy, přisypte kapary a petrželku 
a promíchejte. Podle chuti dosolte. Chle-
ba nasucho opečte v troubě nebo tous-
tovači, pokrájejte na kostičky a ještě teplý 
přimíchejte do salátu. Ihned podávejte. 

Pro 4 osoby
Příprava: 25 minut

www.albert.cz10



stř
ed

a

kJ

1920
22,8 %

sacharidy

33 g
12 %

tuky

28 g
37,3 %

bílkoviny

19 g
25,3 %

* 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.

4 středně velké světlé bagety
italské salámy a šunky podle chuti  
(1 balení salámu, 1 balení prosciutta)
4 plátky eidamu nebo goudy  AQ
4 hrsti rukoly AQ

Na pažitkovou majonézu
180 ml majonézy AQ
3 lžíce nasekané pažitky AQ
2 lžíce hrubozrnné hořčice
1 lžíce kaparů, okapaných, 
nasekaných
2 filety z ančoviček, nasekané 
najemno
1 lžička mleté sladké papriky
čerstvě namletý pepř

Nejprve udělejte majonézu: 
v míse našlehejte majoné-
zu s pažitkou a hořčicí, 
přidejte kapary, ančo-
vičky, papriku a pepř 
a dejte na hodinu 

Salámový sendvič s pažitkovou majonézou

CENA ZA PORCI

30 Kč
do chladničky. Bagety podélně 
rozřízněte, všechny spodní díly 
potřete majonézou a navrch roz-
dělte italské salámy a šunky, sýr 
i rukolu a přiklopte.

Pro 4 osoby
Příprava: 15 minut + chlazení

11www.albert.cz



CENA ZA PORCI

28 Kč

od pondělí do pátku
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kJ

4243
50,5 %

sacharidy

50 g
 18,1 %

tuky

74 g
98,6 %

bílkoviny

42 g
 56 %

* 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.

2 lžíce kmínu
1 lžička drcené sušené chilli papričky
1 lžíce oregana AQ
2 lžíce rozmarýnových lístků AQ
800 g vepřové kýty AQ nebo plece  
v celku 
sůl, pepř, olivový olej AQ

Na česnekovou kaši
2 palice česneku
olivový olej
800 g – 1 kg brambor, na kousky
100 g másla
150 g zakysané smetany

Toskánské vepřové s česnekovou kaší
1. Troubu předehřejte na 190 °C. Kaž-
dou palici česneku dejte na jeden kus 
alobalu, zastříkněte olejem (asi 2 lžíce 
na každou), osolte a opepřete, zabalte 
a dejte na 50 minut péct. Pak vyjměte 
a teplotu v troubě snižte na 140 °C.
2. Kmín promíchejte s drcenou pap-
ričkou, nasekaným oreganem a roz-
marýnem. Kýtu ze všech stran osolte 
a opepřete a nechte ji na rozpálené 
pánvi lehce potřené olejem ze všech 
stran zhnědnout a zatáhnout. Pak 
do masa vetřete 2 lžíce oleje a obalte 

Pro 4 osoby
Příprava: 15 minut
Pečení: 5 hodin

ho ve směsi koření a bylinek. Dejte 
do pekáče a 4 hodiny pečte doměkka. 
3. Ke konci pečení udělejte kaši. Bram-
bory uvařte doměkka, slijte, rozmač-
kejte a spolu s máslem a smetanou 
našlehejte dohladka. Podle chuti osolte 
a nakonec do kaše vmíchejte vymačka-
ný pečený česnek. Podávejte k nakráje-
nému masu. 

www.albert.cz12
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CENA ZA PORCI

23 Kč
kJ

1187
 14,1 %

sacharidy

25 g
 9 %

tuky

 16 g
 21,3  %

bílkoviny

 9 g
 12 %

* 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.

Polentový nákyp  
s houbami

2 lžíce slunečnicového oleje
1 cibule AQ, nasekaná
1 mrkev, nastrouhaná na hrubé straně 
struhadla
kousek celeru, nastrouhaný
sůl, pepř
1 stroužek česneku, rozmělněný
225 g směsi hub AQ (žampiony, hříbky)
1 lžíce čerstvých tymiánových lístků AQ
1 rajče, na kostičky
250 ml kuřecího bujonu AQ
1 hrnek instantní polenty
60 ml olivového oleje
3–4 lžíce strouhaného parmazánu

1. Ve velkém silnostěnném hrnci rozpalte 
olej. Přidejte cibuli, mrkev a celer, hodně 
osolte a opepřete a za občasného míchání 
opékejte asi 5 minut, aby zelenina změkla. 
Přidejte česnek, minutu opékejte, pak při-
hoďte i houby a tymiánové lístky. Za stálého 
míchání opékejte 3 minuty. Vsypte rajče 
a zahřívejte další 2 minuty. Postupně po čás-
tech přilévejte i bujon a pak vařte 30 minut 
nebo dokud směs nezhoustne. Sejměte 
z ohně a nechte zchladnout.
2. Ve středně velké míse smíchejte po-
lentu s 2 lžícemi vody. V hrnci přiveďte 
k varu 1 litr vody, přidejte špetku soli a pak 
do vroucí vody postupně přidávejte zvlh-
lou polentu. Opět přiveďte k varu a polentu 
uvařte podle návodu na obalu. Sejměte 
z ohně, vmíchejte olej a polentu rovněž 
podle chuti osolte a opepřete.
3. Troubu předehřejte na 180 °C, polovinu 
polenty dejte na dno zapékací mísy, na-
vrch rozvrstvěte houbovou směs a překryj-
te zbylou polentou. Posypte parmazánem 
a dejte na 40 minut zapéct do trouby. 

Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut
Pečení: 40 minut

13www.albert.cz



Anna a Gianfranco
Když vaří pravý Ital, tak jedině s velkou dávkou lásky 
a improvizace. Na druhou stranu, ty nejlepší recepty 

jsou pořád stejné. Pojďte ochutnat.

u nás doma

Kuchyň jako středobod 
domácnosti. Přesně tak 
jednoduše se dá popsa t 
filozofie bydlení stále 
zamilovaných Anny a Gianfranca. On jako správný Ital udává tón vaření. Anna jeho recepty miluje a ráda se 
nechává hýčka t.

www.albert.cz14



350 g kulatozrnné rýže
špetka kardamomu
3 lžíce olivového oleje
20 g jarní cibulky, nasekané
16 krevet
100 rajčatové passaty
sůl, pepř
4 cukety
olej na smažení

Rýži dejte vařit podle 
návodu na obalu, 
do vody přidej-
te kardamom. 
Ke konci vaření 
rýže rozpalte olej 
v pánvi, přidejte 
jarní cibulku, 
krátce ji orestuj-
te, vsypte krevety 
a zprudka je 
3 minuty opé-
kejte. Vmíchejte 
passatu, dolaďte 
solí a pepřem. Cu-
kety omyjte a nakrá-
jejte na tenké plátky. 
Zprudka je osmažte 
na oleji, nechte okapat 
na papírovém ubrousku 
a osolte. Rýži sceďte a vmíchej-
te do pánve ke krevetám. Podávej-
te společně, rýži s krevetami a cukety.

Rizoto s krevetami
a křupavými cuketami

Pro 4 osoby
Příprava: 35 minut

15www.albert.cz



u nás doma

Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut

Pro 4 osoby
Příprava: 15 minut
Chlazení: 30 minut FO

T
O

: 
M

A
R

E
K

 K
U

Č
E

R
A

, F
O

O
D

 S
T

Y
LI

N
G

: 
V

LA
D

IS
LA

V
 S

T
U

P
A

R
IČ

1 kg melounu Cantaloupe
špetka soli
1 lžíce balzamikového octa
2 lžíce olivového oleje
100 g parmské šunky
80 g mozzarelly
pepř podle chuti
špetka sladké papriky

Meloun překrojte, vydlabejte 
dužinu, zbavte ji jadérek a pak 
ji spolu se špetkou soli, balza-
mikovým octem a olivovým 
olejem rozmixujte dohladka. 
Směs rozdělte do čtyřech 
misek nebo talířů a dejte 
na 30 minut chladit. 

Šunku nakrájejte na 3–4 cm 
dlouhé nudličky a nasucho je 
opražte na pánvi. Mozzarellu 
natrhejte na kousky a pak obo-
jím ozdobte polévku. Posypej-
te mletým pepřem a špetkou 
sladké papriky.

Studená melounová polévka 
s mozzarellou a šunkou 

Skvělé osvěžení 
pro horké dny.

Těstoviny
s čerstvými fíky
400 g těstovin paccheri
3 čerstvé fíky
200 g slaniny 
150 g pecorina, případně parmazánu
sůl, růžový pepř podle chuti
čerstvé oregano na ozdobu

Těstoviny uvařte podle návodu na oba-
lu tak, aby byly al dente neboli na skus. 
Fíky oloupejte a vidličkou je rozmělněte 
do pasty. Slaninu nakrájejte na proužky 
a nasucho vyškvařte v pánvi. Těstoviny 
sceďte, část vody uschovejte, a vraťte je 
do hrnce, přilijte vodu a zahřívejte, aby 
vznikla lehce krémová omáčka. Sejmě-
te z ohně, vmíchejte sýr (případně 
přilijte ještě část vody z vaření) a slani-
nu. Nakonec vmíchejte fíkovou pastu, 
podle chuti osolte a dolaďte růžovým 
pepřem. Ozdobte hoblinami pecorina 
a oreganem.

www.albert.cz16
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Voní a skvěle chutná. Italská kuchyně 
je božská, a proto vám nabízíme 
obrovský výběr italských 
surovin, od sýrů až po 
omáčky a octy.

Omáčky
Jamie Oliver
Vyzkoušejte pesta 
britského kuchaře 
Jamieho Olivera. 
Bazalkové a čer-
vené (Red pesto) 
ze sušených rajčat 
vmíchejte k těsto-
vinám, chilli-čes-
nekovým potřete 
grilované maso.

Masové dobroty
Na italské recepty se vám bude 
hodit i naše maso. Mleté vy-
zkoušejte třeba na lasagne nebo 
boloňskou omáčku, klobásu jako 
součást předkrmů a panenku 
ogrilujte k salátu.

Bez pece
Nebyla by to Itálie bez pizzy. Upéct  
si pravou italskou můžete doma  
v troubě a pochutnat si královsky.

Nakládaná 
rajčata
V oleji naložená 
rajčata jsou ideální 
chuťovkou.

Pěkně zostra
Pikantní omáčka 
arrabbiata vám 
rozproudí krev.

Loupaná 
rajčata
Loupaná rajčata 
jsou skvělým 
základem rajča-
tových polévek 
i rajské omáčky.

Itálie v Albertu

Pravé rizoto
Pravé italské rizoto má 
být z kulatozrnné rýže. 
Vyzkoušejte ji, a rázem 
se ocitnete v restauraci 
italského venkova.

www.albert.cz18



Čerstvá jako Zottarella
Zottarellu vám nabízíme klasickou, a to hned 
ve dvou baleních, čtvrtkilovém a polovičním 
stopětadvacetigramovém, dále v podobě 
minitřešinek, klasických či ochucených 
bazalkou, a v odtučněné light verzi.

Parmazán
Pravý parma-
zán prodáváme 
v celku a hodí 
se na jakékoliv 
těstoviny.
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Legenda
Balzamikový ocet ozvláštní 
každý salát. Smíchejte ho 
s olejem a pár kapkami 
citronu a zálivka je na světě.

Mozzarella
Ve spojení 
s rajčaty, olejem 
a bazalkou je 
neodolatelná.

Na těstoviny
Sýr Gran Moravia 
prodáváme jak 
v celku, tak strou-
haný.

Gorgonzola
Lehce pikantní 
gorgonzolu roz-
drobte do salátu.

Italské trio
Výrobky Italatu jsou naprosto 
bez konzervantů. Nabízíme vám 
mascarpone ideální na přípravu 
tiramisu, ricottu, kterou můžete po-
užít všude tam, kam dáváte tvaroh, 
a mozzarellu skvělou do salátů.

Krémové tiramisu 
s kousky piško tů a kávou

Mlsejte!
Osvěžit se během léta můžete  

i těmi nejkvalitnějšími zmrzlinami.  
Nabízíme vám například oříškovou,  

pistáciovou, vanilkovou, s chutí panna cotty, 
sicilského citronu, tiramisu nebo stracciatelly.

Mascarpone
Hutný stavební 
kámen pro 
italské dezerty, 
zejména 
tiramisu.

Salátoví machři
Ochucené báze balzamikového octa 
se hodí k zelenině i pečeným steakům. 
Báze z lesního ovoce jedinečně chut-
ná i na dezertech nebo zmrzlinách.
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Extra chuť
Pro obzvláště mlsné 
jazýčky nabízíme 
omáčky s koncen-
trovanější chutí, 
například hříbkovou, 
rajčatové pesto, 
toskánskou omáčku 
nebo omáčku  
s mascarpone.

Základ omáček
Takzvané sugo, 
typický italský raj-
čatový základ všech 
omáček, můžete 
koupit klasické nebo 
bylinkové. 

Předkrmy  
a chuťovky
Artyčoky, kapary 
a dva druhy ta-
penád vykouzlí 
spolu s opečeným 
chlebem skvělé 
předkrmy.

Těstoviny pro všechny
Tortellini plněné buď masem, nebo 
sýry podávejte přelité máslem. Fusilli, 
penne, rigatoni smíchejte s jednou 
z omáček s rajčatovým základem 
a doplňte kuřecím masem nebo 
slaninou. Pipe rigate si obzvlášť vy-
chutnáte s hříbkovou omáčkou. Mini 
fusilli a mini penne doplňte boloňskou 
omáčkou a špagety vyzkoušejte s raj-
čatovým pestem.

Tuňák  
pro každou 
příležitost
Tuňáka můžete 
přidávat do salá-
tů, těstovin nebo 
zapéct třeba 
v listovém těstě.

Sušená slast
Sušená rajčata 
mají úžasnou 
intenzivní chuť. 
Hodí se jako 
chuťovky, ale 
rovněž pokráje-
ná do těstovin 
a salátů.

Itálie v Albertu
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Chcete se dozvědět zajímavé informace 
o kuřeti, které jste si právě koupili? Navštivte 
www.kuresrodokmenem.cz

Vyrůstalo jsem v Cesku,
na ceské farme, zobání mám jen od ceského

výrobce a jsem pod stálou veterinární kontrolou. 
Pro Vás mne vyrobil ceský zpracovatel.

ˇ
ˇ ˇˇ

ˇ

a zadejte jeho
rodné číslo, 
které naleznete
na etiketě.

VYRŮSTALO
NA ČESKÉ FARMĚ

KRMIVO OD
ČESKÝCH VÝROBCŮ

DOSLEDOVATELNÝ
PŮVOD

STÁLÁ VETERINÁRNÍ
KONTROLA

ZPRACOVÁNO
ČESKÝM  VÝROBCEM

s rodokmenem

8954
moje rodné číslo
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na internetu

Super úspěšné soutěže
Vždy se snažíme našim zákazní-
kům přinášet něco nového - ať už 
v našich prodejnách, tak  
na internetu. V posledních měsí-
cích proběhly na našem faceboo-
kovém profilu www.facebook.
com/albertceskarepublika dvě 
soutěže ve spolupráci s našimi 
partnery - dodavatelem krmení pro 
domácí mazlíčky Mars Czech  
a Coca Colou. Hry byly založeny 
na jednoduchém principu - kupte 
si partnerský výrobek, vyfoťte se  
a nahrajte nám fotografie do speci-
ální aplikace na našem profilu. 
V soutěžích se soutěžilo o skutečně 
zajímavé ceny - o krmivo  
pro mazlíčka na rok zdarma, respek-
tive o dovolenou na Ibize pro 4 oso-
by. Fotek přišly stovky, jak humorné 
koláže, tak i roztomilé fotografie 
dětí s mazlíky. Všem zúčastněným 
děkujeme a výhercům gratulujeme!

Náš poličan 
uspěl v dTestu
Časopis dTest se tentokrát zaměřil  
na testování krájeného poličanu, který 
patří k nejdražším českým salámům  
na trhu. Mezi 13 testovanými salámy 
skončil poličan Albert Quality v hodno-
cení kvality na druhém místě. Obsa-
hoval nejvíc masa a získal tak logo 
Výhodný nákup. Krájený poličan pro 
nás vyrábí MP Krásno z Valašského 
Meziříčí.

Italský týden s Albertem 
Vítězové loňské Albert triatlon tour odjeli druhý týden 
v červenci do Itálie. Triatlonista Tomáš Slavata pro ně 
připravil týden plný sportovních zážitků. Děti z dět-
ských domovů i veřejnosti společně na kolech překonaly 
několik desítek kilometrů v krásných italských horách 
a vyzkoušely si, jak se plave v průzračné vodě jezera 
Lago di Garda. Na další sportovní soustředění pojedou 

vítězové Albert triatlon tour, 
jejichž jména se dozvíme po fi-
nálovém závodě v neděli, 15. 9. 
v Praze - Nových Butovicích.

vzkazy od Alberta

Celostátní kuchařská show Zdravé Pětky „Zlaťáci v ku-
chyni“ má své vítěze. Finálových kol v Praze a Brně se 
v červnu zúčastnilo celkem 49 týmů nadějných mladých 
foodstylistů ze základních škol a dětských domovů. 
V první disciplíně tvořily tříčlenné týmy díla z předem 
daných kusů ovoce a zeleniny na téma Den dětí, ve druhé 
měly prostor na přípravu pokrmu z vlastních surovin. Od-
borná porota byla nadšená kreativními nápady i úrovní 
zpracování, chválou a obdivem nešetřil ani moderátor 
brněnského finále, herec Jiří Mádl. Seznam všech vítěz-
ných týmů naleznete na www.zlataci.cz. Velký zájem dětí 
o účast v soutěži povzbudil tým Nadačního fondu Albert 
k přípravě další kuchařské show v příštím školním roce. 
Sledujte od září www.zdrava5.cz.

Máme vítěze 
Zlaťáků v kuchyni

Vítězové brněnského finále s Jiřím Mádlem a porotou

Kolotoč vítězného  
českého týmu ze ZŠ 
Ohradní v Praze

23www.albert.cz
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Jedině kluci mají sílu na pořádné hnětení 
těsta. Navíc je u toho velká legrace, to když 
se tětso lepí na vše, co mu přijde do cesty.
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Focacciu můžete 
vyzkoušet i se zelenými 

olivami, tymiánem  
a kousky ančoviček. 
přidat můžete i sýr 

nebo slaninu.

TiP
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Olivovorozmarýnová



390 g hladké mouky
2 lžičky soli
7  g instantního droždí
1 lžíce olivového oleje AQ 
+ na potření
½ plechovky černých oliv 
bez pecek
pár snítek čerstvého rozmarýnu AQ
hrubší mořská sůl

1. Hladkou mouku nasypte do 
mísy, přidejte sůl a droždí, promí-
chejte a uprostřed udělejte důlek.

2. Do důlku vlijte 300 ml vlažné 
vody a olivový olej, promíchejte 
a pak prohněťte do pružného 
těsta. Větší mísu vymažte olejem, 
doprostřed dejte těsto, zakryjte 
potravinářskou fólií a nechte ho-
dinu kynout na teplém místě.

3. Těsto rukama roztlačte do 
většího kola. V pravidelných 
rozestupech do něj zapíchejte 
olivy a snítky rozmarýnu. Potřete 
olejem a posypte solí. Při teplotě 
200 °C pečte 30 minut pěkně 
dozlatova.

Olivovorozmarýnová 
focaccia

Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut + 1 hodina kynutí 
Pečení: 30 minut

U nás v Albertu

Pracujte s naším rozmarýnem 
a prvotřídním olivovým olejem, 

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

běžně prodávaný  pangasius pangasius Animalco

Proč je Pangasius Prodávaný v aLBerTu 
LePší než Běžně naBízený Pangasius na Trhu?
•  je bez laloku a břišního tuku – právě tuk je nositelem nepříjemného zápachu a chuti
• dokonale očištěné filety bez zbytku krve
• selekce pouze bílých filetů z nejkvalitnějších ryb
•  nejlepší možná úprava ‚WELL TRIMMED‘ bez břišního tuku a třásní
•  naše filety jsou bez vnitřního nástřiku vody nebo bílkovinových preparátů 

(‚maso v mase‘)
•  deklarovaný obsah masa a glazury na obale vždy odpovídá realitě
•  veškeré dodávky pochazí od jednoho výrobce, certifikovaného pro ČR i celou EU
•  pravidelné osobní kontroly chovu, provozu a výroby českým zástupcem 

dodavatele přímo ve Vietnamu

MýTy, Pověry a reaLiTa:
•  pangasius není mořská ryba, je to ryba sladkovodní, chovaná v rybnících stejně 

jako kapr, candát nebo tilapie
•  náš pangasius není chovaný v žádných ‚splašcích Asie‘, ale v moderních vodních 

nádržích s pravidelnou výměnou vody
•  bílá barva našich filet není dosažena chemickým bělením, ale díky moderním 

postupům chovu a cirkulace vody v rybníku a následné selekci nejkvalitnějších 
filet při zpracování

•  krmení pangasia není žádným tajemstvím ani záhadou, na všech našich 
farmách se používají vysoce kvalitní granuláty

•  za rychlým přírůstkem pangasia nestojí steroidy, ale ideální podnebí a teplotní 
podmínky, proto se i tato ryba chová v oblastech u delty řeky Mississippi v USA 
pod názvem Catfish

KuPTe si Pangasia v KvaLiTě a úPravě, KvůLi 
KTeré se sTaL TaK oBLíBený. 

Animalco 183x111,5 mm.indd   1 17.07.13   10:16

Kvalita a tradice ze Semic

VLASTNÍ PRODUKCE
INTEGROVANÉ ZPRACOVÁNÍ

ZÁZEMÍ VELKÉ SPOLEČNOSTIwww.bramko.cz



Také se vám zdá, že těstoviny v Čechách 
zdomácněly? My je milujeme absolutně. A proto 
jsme pro vás vybrali nejlepší těstovinové recepty. 

400 g těstovin mezzi rigatoni
2 lžíce piniových oříšků (lze nahradit 
mandlemi)
1 stroužek česneku
špetka soli
75 g čerstvých bazalkových lístků
100 ml olivového oleje + k podávání
2 lžíce jemně strouhaného 
parmazánu + k podávání
3–4 lžíce čerstvě vymačkané 
citronové šťávy 

1 Rigatoni s bazalkovým pestem

10x jinak

Těstoviny

Těstoviny uvařte ve vroucí oso-
lené vodě tak, aby byly al dente 
neboli na skus. Mezitím v robotu 
rozmixujte nasucho opražené 
pinie nebo mandle, česnek, sůl, 
bazalku, olej, parmazán a citro-
novou šťávu. Těstoviny sceďte 
a smíchejte s pestem. Ihned po-
dávejte, posypané parmazánem 
a pokapané olejem.
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10x jinak

5 Farfalle s uzeným lososem
2–3 lžíce kopru | 2 lžíce hladkolisté 
petrželky | 2 lžíce olivového oleje | 
2,5 lžíce citronové šťávy | 3 lžičky 
dijonské hořčice | 2 lžičky citronové 
kůry | 320 g těstovin farfalle | sůl, 
pepř | 150 g uzeného lososa

Prvních šest ingrediencí smíchejte 
v misce. Těstoviny uvařte ve vrou-
cí osolené vodě. Sceďte je a vraťte 
do hrnce, přidejte směs z misky a dobře 
promíchejte. Podle chuti osolte a opep-
řete a přimíchejte natrhaného lososa.

6 Cornetti rigati s kuřetem 
250 ml smetany ke šlehání | 250 ml 
mléka | 1 lžíce dijonské hořčice |  
180 g čedaru | 100 g mozzarelly | sůl, 
pepř | 250 g kuřete, pečeného, maso 
natrhané | 250 g uvařených těstovin 
cornetti rigati | 20 g másla, 
rozehřátého | 1 stroužek česneku, 
rozmělněný | 175 g strouhanky

Troubu předehřejte na 200 °C. Sme-
tanu, mléko a hořčici přiveďte v hrnci 
k varu. Vsypte nastrouhané sýry, sůl, 
pepř a nechte zhoustnout. Pak do smě-
si přidejte maso a těstoviny a prohřejte. 
Směs přendejte do zapékací mísy. Na-
vrch dejte máslo smíchané s česnekem 
a strouhankou. Pečte 10–12 minut. 

7 Zapečené gigli
1 cibule| 2 řapíky celeru | 1 lžíce oleje 
| sůl, pepř | 340 g mletého hovězího 
masa | 400g plechovka rajčat |  
400g plechovka červených fazolí | 
300 ml hovězího vývaru | 300 g 
těstovin gigli | 280 g bílého jogurtu |  
2 vejce | 50 g čedaru, strouhaného |  
1 stroužek česneku, rozmělněný

Nasekanou cibuli a celer osmahněte 
na oleji. Osolte, opepřete, přidejte maso  
a opékejte ho. Poté vmíchejte rajčata, 
okapané fazole i vývar a po dalších 
15 minutách uvařené těstoviny a vše 
přendejte do zapékací mísy. Navrch 
dejte směs jogurtu, vajec, čedaru a čes-
neku a pečte 20–25 minut při 200 °C. 

8 Spirali tricolori s pórkem
1 lžíce olivového oleje | 8 plátků 
slaniny, na kousky | 300 g pórku, 
pokrájeného | 400 g těstovin spirali 
tricolori | 100 g smetanového sýru 
s bylinkami a česnekem | sůl, pepř

Na oleji vyškvařte slaninu, přidejte 
pórek a 5–10 minut opékejte. Uvařte 
těstoviny, sceďte, hrnek vody z vaření 
uschovejte. K pórku vmíchejte sýr, vodu 
a těstoviny. Osolte a opepřete.
 

9 Penne po boloňsku 
1 lžíce olivového oleje | 1 cibule, na-
sekaná | 1 mrkev, nasekaná |  
2 stroužky česneku, rozmělněné |  
500 g mletého hovězího masa |  
680 ml rajčatové omáčky | 500 ml 
hovězího vývaru | 2,5 lžičky sušené 
majoránky | 400 g těstovin penne | 
sůl, pepř | 100 g čerstvého špenátu | 
plátky parmazánu k podávání

V hrnci rozpalte olej, zprudka na něm 
opečte cibuli a mrkev a po 5 minutách 
i česnek a hovězí maso. Poté vmíchejte 
omáčku, vývar a majoránku. Přiveďte 
k varu, vsypte (neuvařené) těstoviny 
a na mírném ohni vařte přiklopené 
15–20 minut. Osolte, opepřete, vmí-
chejte špenát a posypte parmazánem.

10 Tagliatelle s ragú
olivový olej | 500 g hovězího zadního 
masa | 1 cibule, nasekaná | 2 stroužky 
česneku, rozmělněné | 1 chilli 
paprička, na plátky | 400g plechovka 
rajčat | 300 ml tmavého piva | sůl, 
pepř | 300 g těstovin tagliatelle | 
svazek petrželky

Olej rozpalte v hrnci a ze všech stran 
na něm opečte maso, aby se zatáhlo. 
Vyjměte ho a v hrnci 4 minuty opé-
kejte cibuli. Přidejte česnek, do hrnce 
vraťte maso, přidejte papričku, rajčata, 
pivo a 200 ml vody. Osolte, opepřete 
a při 160 °C pečte 4 hodiny. Vyjměte 
z trouby, maso natrhejte na kusy a pro-
míchejte s omáčkou v hrnci. Vmíchejte 
uvařené těstoviny a petrželku.

2 Špagety s houbami 
375 g špaget | sůl | 1 lžička olivo-
vého oleje | 1–2 šalotky, najemno | 
1 stroužek česneku, rozmělněný | 
120 g tmavých žampionů, na plátky | 
10 g sušených hříbků, spařených hor-
kou vodou | 250 ml červeného vína | 
400 g rajčatové omáčky | 30 g parma-
zánu | čerstvá bazalka na ozdobu

Špagety uvařte ve vroucí osolené vodě. 
Olej rozpalte v pánvi, přidejte šalotku, 
česnek a plátky žampionů. Opékejte 
asi 4 minuty. Sušené houby sceďte 
(vodu uschovejte), nasekejte a přidejte 
do pánve. Přilijte i vodu z hub a víno. 
Nechte 15 minut probublávat. Pak vmí-
chejte omáčku, špagety, sýr a bazalku.

3 Fusilli s tuňákem a kapary 
300 g cherry rajčat | 2 lžíce olivového 
oleje | sůl | 2 stroužky česneku, 
rozmělněné | 2 lžíce kaparů, omytých 
| 1 snítka rozmarýnu | 1 lžička cukru | 
2 plechovky tuňáka v oleji | 
400 g těstovin fusilli, uvařených

Rajčata zastříkněte olejem, osolte 
a 15–20 minut pečte v troubě přede-
hřáté na 180 °C. V pánvi rozpalte lžíci 
oleje, přidejte česnek a kapary a minutu 
opékejte. Přidejte rozmarýn, cukr, sůl 
a tuňáka a chvíli opékejte. Pak vmíchej-
te i uvařené těstoviny a pečená rajčata.

4 Trottole se slaninou a cibulí
450 g těstovin trottole| sůl, pepř | 
120 g slaniny, nakrájené | 1 lžíce 
olivového oleje | 4 červené cibule, na 
tenká kolečka | 2 stroužky česneku, 
nasekané | 1 lžíce tymiánových lístků | 
120 g měkkého kozího sýra

Těstoviny uvařte ve vroucí osolené 
vodě. Sceďte je (125 ml vody uschovej-
te) a udržujte teplé. Slaninu vyškvařte 
na olivovém oleji v pánvi. Přidejte cibuli 
a opékejte asi 10 minut. Poté přidejte 
česnek a tymián. Na scezené těstoviny 
nadrobte sýr, přidejte obsah pánve, od-
loženou vodu z těstovin a promíchejte. 
Podle chuti osolte a opepřete. FO
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10x jinak

Cornetti rigati můžete 
vyzkouše t rovněž jako 
přílohu k rajské omáčce.

Gigli se úžasně 
zapékají, teplem 
se totiž krásně 
rozbalí.

Riga toni podávej-
te s pestem anebo třeba 
sme tanovou omáčkou.

Spirali tricolori zkus-
te mimo jiné použít 
do studených salátů.

Fusilli jsou velmi oblí-
bené a hodí se takřka 
do každého receptu.

Klasické penne 
si vychutnej-
te s boloňskou 
omáčkou.

Trottole se skvěle 
spojí s výpekem 
ze slaniny. 

Farfalle neboli 
mašličky dobře 
vyniknou v sý-
rové omáčce.

Špagety si rozumějí 
s hu tnějšími omáčkami.

Tagliatelle pa tří tam, 
kde se mohou obalit 
omáčkou či ragú.

Stačí si vybrat!

www.albert.cz30



Vinium a.s., Hlavní 666, Velké Pavlovice
www.vinium.cz

Společnost VINIUM pěstuje 

a sklízí kvalitní hrozny z vinic 

všech čtyř moravských podoblas-

tí. Pro výrobu vín jsou využívány 

zkušenosti a tradice předávané 

z generace na generaci, ve spojení 

se špičkovou technologií vznikají 

vysoce kvalitní a elegantní vína, 

která sklízí úspěchy i u nejnároč-

nějších milovníků a znalců vín. 

Vína společnosti VINIUM a.s. 

můžete zakoupit také na

www.vinium.cz

SLunCE 
V KAŽDÉ LÁHVi 

  AKCE NA MĚSÍC 

  SRPEN:
 za nákup libovolné láhve 

  vína ze sortimentu 

  VINIUM Velké Pavlovice 

  obdrží zákazník dárek 

  – VINNé NálEVKy.

  Výdej na informacích.

Výrobce Vína
oceněného titulem
Salon vín Čr 2013

Vinium a.s., Hlavní 666, Velké Pavlovice
www.vinium.cz

Platnost akce 1. - 31. 8. 2013

pouze v hypermarketech Albert.
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spolu u stolu

Chleba víc drobí na stůl, než jedí. Rozhazují rukama, dohadují 
se a každé sousto labužnicky vychutnávají. Italové obědvají 
dlouho a hned několik chodů. Dopřejte si tuhle vášeň s nimi! 

La vita è bella

menu
Variace italských předkrmů

Rajčatová polévka 
s parmazánovočesnekovým chlebem

Těstoviny s omáčkou ze cherry rajča t
Vepřová roláda plněná 

masovošalvějovou nádivkou
Rukolový salát s gorgonzolou

Hruškový koláč
Affoga to s domácími sušenkami



Předkrmy vyskládejte 
na stůl všechny, ať si každý 

dopřeje, co mu chutná.
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Variace italských předkrmů

2 hrsti sušených rajčat 
1 svazek bazalky
2 stroužky česneku
olivový olej na dolití
2 balení italských salámů
po 1 balení prosciutta a jiných 
italských šunek podle vaší chuti
200 g parmazánu v celku
200 g gorgonzoly
italské olivy podle vaší chuti

Na smaženou mozzarellu 
s olivovou tapenádou 
80 g černých oliv, nasekaných
80 g zelených oliv, nasekaných
2 lžíce hladkolisté petrželky
1 lžíce čerstvé citronové šťávy
1 lžíce olivového oleje
360 g mozzarelly, pokrájené na plátky
1 vejce + 2 lžíce mléka
140 g čerstvé strouhanky
20 g parmazánu, nastrouhaného
hladká mouka na poprášení
olej na smažení

Na cuketové rolky
80 ml olivového oleje
2 stroužky česneku, nasekané
3 dlouhé cukety, podélně nakrájené 
na tenké plátky
sůl
150 g Lučiny
5–8 sušených rajčat v oleji
1 svazek bazalky

1. Sušená rajčata dejte do mísy a zalijte 
je vroucí vodou, nechte 2–3 minu-
ty stát. Pak je sceďte, propláchněte 
studenou vodou a osušte. Bazalkové 
lístky otrhejte ze stonků a česnek na-
krájejte na plátky. Poté vše na střídačku 
navrstvěte do sklenice s víčkem a zalijte 
olejem. Nechte přes noc odležet.
2. Na servírovací prkénko naaranžujte 
salámy, prosciutto, šunky, parmazán, 
gorgonzolu, olivy, naložená rajčata 
a udělejte smaženou mozzarellu s ta-
penádou a cuketové rolky.
3. Na tapenádu smíchejte olivy, petr-
želku, citronovou šťávu a olej a dejte 
stranou. Poté každý plátek mozzarelly 
osušte ubrouskem. Vejce našlehejte 
s mlékem. Strouhanku smíchejte s par-
mazánem a každý plátek mozzarelly 

obalte v mouce, vajíčku 
a ve strouhance. 
4. Obalený sýr dejte na 
15–20 minut do chladnič-
ky. Pak smažte v centime-
trové vrstvě rozpáleného 
oleje minutu z každé stra- 
ny. Podávejte s tapenádou.
5. Vrhněte se na cuketové 
rolky. Olej promíchejte 
s česnekem a odložte. 
Plátky cukety dejte na tác 
tak, aby se nepřekrývaly, 
posypte je solí a nechte 
30 minut stát, aby zkřehly.
6. Troubu předehřejte 
na 180 °C. Cuketu vysklá-
dejte na plech, potřete 
česnekovým olejem 
a pečte 10–15 minut. 
Vyjměte z trouby a nechte 
zchladnout. Pak na plátky 
rozdělte Lučinu, rajčata 
a bazalku a zarolujte.

Rajčatová polévka s parmazá-
novočesnekovým chlebem 

12 rajčat, přepůlených
špetka soli i cukru, pepř
1 lžíce olivového oleje + na zastříknutí
12 cherry rajčat
50 g másla
2 cibule, 2 mrkve, 2 řapíky celeru
2 stroužky česneku
400g plechovka nakládaných rajčat
1 bobkový list 
1 stonek bazalky + na ozdobení 
1 litr zeleninového vývaru
12 malých mozzarell

Na chléb
3 palice česneku
2 lžíce olivového oleje + 250 g másla
2 lžíce hladkolisté petrželky
2 bagety (velké)
100 g jemně strouhaného parmazánu

1. Rajčata vyskládejte řeznou stranou 
nahoru na plech, posypte je cukrem, 
zastříkněte olejem a osolte. Při 160 °C 
pečte 30 minut doměkka. Pak na plech 

přidejte i cherry rajčata, zastříkněte je 
další dávkou oleje, osolte a pečte ještě 
10 minut. Vyndejte a odložte.
2. Máslo a 1 lžíci olivového oleje 
rozpalte v hrnci, přidejte cibuli, mrkev, 
celer, vše nasekané, a za stálého mí-
chání opékejte 2–3 minuty. Pak přidejte 
i česnek a rajčata z plechovky, bobko-
vý list, bazalku, vývar a pečené půlky 
rajčat. Přiveďte k varu, snižte plamen 
a za občasného míchání vařte 25 mi-
nut. Vylovte bobkový list a polévku 
rozmixujte. Dochuťte cukrem a solí.
3. Polévku nalijte do talířů, přidejte mi-
nimozzarelly a pečená cherry rajčata, 
ozdobte čerstvou bazalkou, zastříkněte 
olejem a dolaďte pepřem. Podávejte 
s parmazánovočesnekovým chlebem. 
4. Troubu předehřejte na 170 °C. Palice 
česneku horizontálně rozřízněte, vy-
skládejte je na plech, zastříkněte olejem 
a pečte 40 minut doměkka. Pak česnek 
vymačkejte ze stroužků, rozmačkej-
te, osolte a opepřete a smíchejte se 
změklým máslem a petrželkou. Bagety 
po celé ploše nařezejte, do zářezů dejte 
ochucené máslo, posypte parmazánem 
a 15 minut pečte dokřupava.

Pro 8 osob
Příprava: 1 hodina

Pro 6–8 osob
Příprava: 20 minut
Pečení: 55 minut
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500 g cherry rajčat, přepůlených
150 ml olivového oleje
sůl, pepř
6 stroužků česneku
2 dlouhé červené chilli papričky, 
jemně nasekané
6 ančovičkových filetů, osušených
1 lžíce kaparů, omytých, osušených
2 lžíce bílého vína
400 g špaget
šťáva z 1 citronu
strouhaný parmazán k podávání

2 hrsti hladkolisté petrželky, 
nasekané najemno

1. Troubu předehřejte na 180 °C. Che-
rry rajčata dejte na plech, zastříkněte 
2 lžícemi oleje a osolte je a opepřete. 
Pečte 20 minut.
2. Zbytek oleje – asi ještě 110 ml 
rozehřejte ve velké pánvi s vyšším 
okrajem, přidejte česnek, chilli a an-
čovičky a opékejte asi 1–2 minuty, aby 
se ančovičky úplně rozpadly. Přidejte 

Těstoviny s omáčkou ze cherry rajčat

kapary, víno a pečená cherry rajča-
ta (i se šťávou z plechu) a přiveďte 
k varu. Pak vařte ještě asi 3 minu-
ty. Dolaďte solí. Špagety mezitím 
uvařte podle návodu na obalu, 
sceďte je a přidejte k rajčatové 
omáčce. Dolaďte citronovou šťá-
vou, posypte parmazánem a petr-
želkou.

Pro 6 osob
Příprava: 20 minut 
Pečení: 20 minut
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Rukolový salát s gorgonzolou 
a medovým dresinkem

½ salátu lollo rosso, lístky natrhané
½ salátu lollo biondo, lístky natrhané
1 sáček rukoly, omyté
150 g gorgonzoly, nadrobené
90 g vlašských ořechů, nasucho 
opečených, nasekaných
1 červená cibule, přepůlená, nakrájená 
na tenká kolečka
2 lžíce olivového oleje
1,5 lžíce balzamikového octa
1 lžíce čerstvé citronové šťávy
1 lžíce medu

Saláty, rukolu, gorgonzolu, ořechy a ci-
buli promíchejte v míse. Olej našlehejte 
s octem, citronovou šťávou a medem 
a dresinkem přelijte salát. Podávejte.

všech stran ji důkladně osolte a opepře-
te a dejte stranou. Olej rozpalte v pánvi 
s vyšším okrajem a pak na něm doměk-
ka opečte cibuli, přidejte játra a ze všech 
stran je opečte, pak přidejte i mleté 
maso a opékejte ho dohněda a záro-
veň jej vařečkou drťte, aby se rozpadlo 
na co nejmenší kousky. Když je maso 
opečené, vmíchejte do pánve i opraže-
né oříšky a rozinky, přidejte nasekanou 
šalvěj, petrželku a tymián, vlijte trochu 
vína, zahřejte a dochuťte solí a pepřem. 
Poté nechte zchladnout.
2. Nádivku rozprostřete na maso, 
zarolujte ho, svažte potravinářským 
provázkem do úhledné rolády, potřete 
ji olejem a dejte do pekáčku (na mříž-
ku). Podlijte vínem a při 160 °C pečte 
4 hodiny doměkka.

Vepřová roláda plněná  
masovošalvějovou nádivkou

3 kg vepřové kýty bez kosti, v celku 
sůl, pepř
1 sklenička dobrého suchého 
červeného vína + navíc do nádivky 

Na nádivku
olivový olej
2 cibule, nasekané najemno 
200 g kuřecích jater, nasekaných 
nahrubo 
200 g mletého hovězího masa 
75 g piniových ořechů, nasucho 
opražených (lze nahradit mandlemi) 
100 g rozinek
½ svazku šalvěje, lístky natrhané
1 velký svazek petrželky, nasekané
pár snítek tymiánu

1. Kýtu omyjte, osušte a rozřízněte ji 
jako knihu, aby se její plocha zvětšila. Ze 

Pro 4–6 osob
Příprava: 15 minut

Pro 6–8 osob
Příprava: 25 minut
Pečení: 4 hodiny



Roláda je naprosto úžasná 
po vytažení z trouby, podávat 
ji ovšem můžete i nastudeno.
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Hruškový koláč

hrubá mouka na vysypání formy
150 g hladké mouky
1 lžička kypřicího prášku do pečiva
75 g lískových ořechů
špetka soli
80 g másla, pokojové teploty 
+ na vymazání
60 g třtinového cukru
50 g + 1 lžička krupicového cukru  
60 ml medu
1 vejce + 1 žloutek
120 ml mléka
1 lžička vanilkového extraktu
1 hruška, oloupaná, rozčtvrcená, 
zbavená jádřince, nakrájená na tenké 
plátky
220 ml smetany ke šlehání

185 g polotučného tvarohu
2 lžičky amaretta

1. Troubu nastavte na 180 °C. Máslem 
vymažte a hrubou moukou vysypte 
dortovou formu o průměru 22 cm.
2. Hladkou mouku, kypřicí prá-
šek, ořechy a špetku soli rozmixujte 
na směs připomínající drobenku.
3. Ručním elektrickým šlehačem 
našlehejte máslo, oba cukry a polovinu 
medu do světlé a nadýchané hmoty. 
Vejce a žloutek společně našlehej-
te. Mléko promíchejte s vanilkovým 
extraktem. Nakonec moučnou směs 
přidávejte na střídačku s mléčnou 
směsí do máslovomedové a umíchejte 
do vláčného těsta. Vmíchejte do něj 
hrušku a vše nalijte do připravené 

formy. Pečte 40–45 minut nebo dokud 
těsto ulpívá na zapíchnuté špejli.
4. Zbytek medu zahřejte v rendlíčku 
a pak jím potřete teplý koláč. Nechte 
zchladnout a pak podávejte s dotuha 
ušlehanou smetanou, smíchanou s tva-
rohem, amarettem a 1 lžičkou cukru.

Affogato s domácími  
sušenkami 

6 kopečků vanilkové zmrzliny – recept 
na vynikající domácí vanilkovou 
zmrzlinu najdete v rubrice Sezona
240 ml čerstvě uvařeného espresa
kávový likér k podávání

Na sušenky
190 g hladké mouky
¾ lžičky kypřicího prášku do pečiva
100 g krupicového cukru
2 vejce, lehce našlehaná
½ pomeranče, kůra velmi jemně 
nastrouhaná
1 lžička vanilkového extraktu
75 g pistácií, nasekaných

1. Nejprve upečte sušenky. Troubu 
předehřejte na 180 °C. Mouku smíchejte 
v míse kypřicím s práškem a cukrem. 
Uprostřed udělejte důlek a do něj vy-
klepněte 2 vejce, přidejte kůru, extrakt 
i pistácie a promíchejte. 
2. Těsto přendejte na lehce pomouče-
nou pracovní plochu a hněťte, aby bylo 
hladké a elastické. Pak z něj vytvořte 
váleček dlouhý 30 cm. Přeneste ho 
na plech vyložený pečicím papírem, leh-
ce po celé délce zploštěte rukou a pečte 
20–25 minut. Vyjměte z trouby a nechte 
15 minut odpočívat.
3. Teplotu v troubě snižte na 140 °C 
a váleček pokrájejte na 7mm plátky. 
Vyskládejte je na plech a 15–20 minut 
dopečte dokřupava.
4. Každý kopeček zmrzliny dejte do jed-
né skleničky, přelijte espresem a likérem, 
podávejte se sušenkami.

Pro 8–10 osob
Příprava: 40 minut 
Pečení: 40–45 minut

Pro 6 osob
Příprava: 40 minut 
Pečení: 35–45 minut FO
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K pohárům servírujte 
dobré italské espreso.
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spolu u stolu

Krásně zralá 
rajča ta na větvičce

Středně velké 
cuke ty

Voňavé saláty lollo 
rosso a lollo biondo

Sušená kýta 
Matonella

7. Různé druhy 
oliv

Mortadella rustica 
s pistáciemi

3. Parmigiano 
Reggiano

6. Dekorativní  
a moc dobrá rukola

Prosciutto cotto

2. Tenké plátky 
salámu Milano

1. Sušená rajča ta

Soudečková 
rajčátka

4. Výrazná  
i jemná gorgonzola

8. Vynikající 
mozzarella

5. Ovčí sýr 
Pecorino Romano

6

8

2 4 51 3 7



Gambrinus
Díky DoDržování traDičního postupu výroby a použití 

nejkvalitnějších českých surovin jsme hrDým  nositelem 
chráněného zeměpisného označení  České pivo

GA 10 on-trade 218x264 ČP.indd   1 3.7.2013   16:56:29



K dostání v hypermarketech Albert.

www.schneider-group.cz

bez lepku

nízký obsah tuku

obsah masa 80%

K dostání ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

inz.Galbani Albert(13-231).indd   1 10.06.13   10:41



Vína

Síla italského slunce

BARBERA D’ASTI
Víno s ovocnou vůní s nádechem třešní a višní se vyrábí 
z klasické italské červené odrůdy z regionu Asti. Plnou 
chuť s příjemnými kyselinami a výraznými tříslovinami 
v závěru doplňují tóny peckovitého ovoce.  
Hodí se k: těstovinám s rajčatovou omáčkou.

BAROLO
Představitel nejproslulejších italských 
vín, červené Barolo značky Fonta-
nafredda se vyrábí z odrůdy Nebbiolo 
rostoucí v oblasti Piemonte na severu 
Itálie. Jasně červená barva přechází 
zráním až v granátovou. Jeho vůně je 
směsicí švestek, třešní, lékořice a ko-
ření. Chuť je plná, dlouhá s dubovou 
stopou v závěru. Víno se vyznačuje 
bohatými taniny a vyšším obsahem 
alkoholu. Hodí se ke: zvěřině, peče-
ným a dušeným masům a sýrům.

ORVIETO 
CLASSICO
Víno se vyrábí z tradičních 
odrůd Grechetto, Drupe-
ggio, Procanico a Trebbia- 
no. Získá si vás jemnou 
květinovou vůní a plným 
tělem. Hodí se k: denní 
konzumaci s lehkými stře-
domořskými pokrmy.

PROSECCO
Typické italské 
šumivé víno, světle 
žluté barvy s velmi 
jemným vydatným 
perlením a suchou 
ovocnou chutí. 
Hodí se: skvělé jako 
aperitiv.

CHIANTI 
CLASSICO, DOCG
Velmi tradiční toskánské 
víno vyrobené pouze 
za použití odrůdy San-
giovese. Po fermentaci 
v nerezových tancích 
zraje rok v dřevěných 
sudech. Pyšní se rubí-
novou barvou s lehkými 
odlesky cihlové a plnou 
výraznou vůní s tóny les-
ních plodů, ušlechtilého 
dřeva, vanilky a kakaa. 
Hodí se k: nejrůznějším 
úpravám vepřového 
masa.

Srpnový magazín je plný italských 
receptů. K nim pa tří nejlepší italská vína.
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sezona

Vanilková zmrzlina má 
díky našemu receptu 
hladkou a jemnou 

strukturu.

www.albert.cz44



Nejlepší zmrzliny pod sluncem si teď 
můžete vyrobit doma. A navíc: mají stejný 
základ, který stačí jen obměnit dle chuti. 

zmrzlinuUdělejte si domácí



Vanilková zmrzlina
375 ml mléka  |  375 ml husté smetany ke šlehání  |  1 vanilkový lusk

6 žloutků  |  140 g krupicového cukru

1 Kovový rendlík o objemu asi litr 
a čtvrt pořádně vychlaďte v mra-

záku. Pak do rendlíku vlijte mléko 
a smetanu a vmíchejte dřeň vyškraba-
nou z lusku i celý lusk. Přiveďte k varu 
a poté odstavte a nechte 5 minut 
chladnout. Vyjměte lusk.

2 Žloutky a cukr vyšlehejte 
do světlé a velmi nadýcha-

né pěny – pomůže i zmrzlině být 
nadýchaná a hladká. Pak vmíchejte 
do smetanové směsi v rendlíku.

3 Přelijte do čistého hrnce 
a za občasného míchání 

zahřívejte na co nejnižším plameni 
asi 20 minut, aby směs zhoustla 
a udržela se na vařečce.

4 Zhoustlou směs poté přendejte 
do mísy, přetáhněte potravinář-

skou fólií, aby se neudělal škraloup, 
a nechte 30 minut chladnout. Pak dejte 
na 2 hodiny do chladničky.

5 Přendejte do formy na zmrzlinu, 
přetáhněte fólií a dejte na 6 hodin 

(nebo na tak dlouho, aby byla směs 
skoro zmrzlá) do mrazáku. Pak nožem 
zmrzlinu načechrejte, rozrušte ledové 
krystaly a přendejte ji do velké mísy.

6 Skoro ztuhlou zmrzlinu našle-
hejte ručním elektrickým šle-

hačem – dodá jí to lehkost a hebkou 
strukturu. Pak opět přeneste do formy 
na zmrzlinu a dejte na další 4 hodiny 
mrazit. 

sezona
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Citronová s pusinkami
Postupujte jako u vanilkové zmrzliny, 
použijte i stejný rozpis surovin. Vy-
nechejte ale vanilkový lusk a na konci 
bodu 3 do směsi vmíchejte 1 lžíci 
strouhané citronové kůry. Na konci 
bodu 4 do zmrzliny vmíchejte 70 g pu-
sinek, nadrobených. Na konci bodu 5 
dejte polovinu zmrzliny do mísy a přelij-
te citronovým krémem. Získáte ho, když 
v rendlíku našleháte 1 vejce, 3 žloutky, 
100 g krupicového cukru, 1,5 lžičky 
strouhané citronové kůry, 60 ml cit-
ronové šťávy a špetku soli. Přivedete 
k varu a pak za stálého míchání necháte 
zhoustnout, přendáte do mísy, vmí-
cháte 4 lžíce másla a necháte zcela 
zchladnout. Na citronový krém dejte 
druhou polovinu zmrzliny. Promíchejte 
nožem do spirály a 4 hodiny mrazte.

Čokoládová se skořicí
Postupujte stejně jako u vanilkové 
zmrzliny. Jen zaměňte vanilkový lusk 
za 1 svitek skořice a žloutky zredukuj-
te na 5 kusů. Mléčnou směs přiveďte 
k varu v rendlíku podle bodu číslo 1. 
Pak ji přelijte na 200 g tmavé čokolá-
dy, nasekané. Nechte ji rozpustit a vše 
umíchejte dohladka. Pak postupujte 
až do konce výroby stejně jako u va-
nilkové zmrzliny, jen na konci bodu 3 
do směsi vmíchejte ještě ¼ lžičky 
mleté skořice.

Malinová s bílou čokoládou
Postupujte stejně jako u vanilkové 
zmrzliny. Jen vynechejte vanilkový lusk, 
žloutky zredukujte na 5 kusů, krupi-

cový cukr na 100 g, husté smetany 
ke šlehání dejte 310 ml a mléka 345 ml. 
Mléčnou směs přiveďte k varu v ren-
dlíku podle bodu číslo 1. Pak ji nalijte 
na 150 g bílé čokolády, nasekané. 
Nechte ji rozpustit a vše umíchejte 
dohladka. Pak postupujte až do bodu 
číslo 5 stejně. V míse smíchejte 
200 g malin a 2 lžíce krupicového 
cukru a důkladně promíchejte, pak 
rozmixujte tyčovým mixérem a pře-
ceďte přes jemné síto, abyste je zbavili 
jadérek. Skoro ztuhlou zmrzlinu na-
šlehejte ručním elektrickým šlehačem 
– dodá jí lehkost a hebkou strukturu. 
Pak do ní postupně, pomocí pohybu 
nožem do spirály, vmíchejte malinové 
pyré, aby zmrzlina měla mramorování. 
Přendejte do formy na zmrzlinu a dejte 
na další 4 hodiny mrazit.

Opa trným vmícháním 
malinového pyré získá 
zmrzlina mramorování.
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Borůvková
Postupujte stejně jako u vanilkové zmrzliny – až do bodu 
číslo 3. Použijte i stejný rozpis surovin. Jen vynechejte 
vanilkový lusk. V rendlíku svařte 500 g mrazených borů-
vek, 55 g krupicového cukru a 2 lžíce citronové šťávy 
do hustší hmoty a přimíchejte k základu zmrzliny. Pak 
postupujte od bodu 4 až k bodu číslo 6 zcela stejně.

Mangová
V míse nechte 2 hodiny odležet  
60 g sušeného manga ve 125 ml 
tmavého rumu. Pak mango nakrá-
jejte na malé kostičky. Dužinu ze 
2 mang rozmixujte v robotu. V ren-
dlíku přiveďte téměř k varu 250 ml 
smetany ke šlehání a 60 ml mléka. 
Do nadýchané hmoty vyšlehejte 
2 žloutky a 6 lžic krupicového cukru. 
Poté polovinu horkého mléka se 
smetanou vmíchejte k vaječné smě-
si a to celé následně vraťte do ren-
dlíku ke zbylému horkému mléku. 
Krátce zahřejte. Dalších 50 ml 
smetany ušlehejte dotuha a spolu 
s kostičkami manga a mangovým 
pyré vmíchejte do teplého základu. 
Nechte zchladnout a postupujte po-
dle bodů 4–6 u vanilkové zmrzliny.

Karamelová
Postupujte stejně jako u vanilkové zmrzliny, a to  
až do bodu číslo 6. Před finálním mrazením 
do zmrzliny postupně, spirálovitým pohybem, 
vmíchejte karamel. Na jeho přípravu asi 12 minut 
zahřívejte 185 ml slazeného kondenzovaného 
mléka, 40 g másla a 1 lžíci medu. Nechte krátce 
zchladnout, pak vmíchejte 80 ml ušlehané smeta-
ny, a nechte zcela vychladnout a zhoustnout.

Tiramisu
Postupujte stejně jako u vanilkové 
zmrzliny. Jen vynechejte vanilkový 
lusk, žloutky zredukujte na 4 kusy, 
smetanu zaměňte za 500 g mascar-
pone, mléko zvyšte na 500 ml 
a na konci bodu 2 do základu přimí-
chejte i 2 lžíce amaretta a na konci 
bodu číslo 5 nalámaných 8 cukrář-
ských piškotů. Před finálním mra-
zením do zmrzliny vmíchejte spirá-
lovitým pohybem čokoládový krém 
umíchaný ze 200 g tmavé čokolády, 
2 lžiček instantní kávy a 160 ml 
vroucí husté smetany ke šlehání.
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Jahodová
Postupujte stejně jako u vanil-
kové zmrzliny – až do bodu 
číslo 5. Jen zcela vynechejte 
mléko a místo toho navyšte 
smetanu na 750 ml. Rov-
něž zaměňte vanilkový lusk 
za 1 lžičku vanilkového 
extraktu a počet žloutků 
snižte na 5 kusů. Současně 
s výrobou zmrzliny smíchejte 
250 g jahod, pokrájených, 
se 2 lžícemi krupicového 
cukru a nechte 4 hodiny 
stát, občas promíchejte. Poté 
rozmixujte tyčovým mixé-
rem. Na konci bodu číslo 5 
zmrzlinu smíchejte s jahodo-
vým pyré a postupujte dále 
podle bodu 6.

Pistáciová 
V robotu rozmixujte 65 g vyloupaných pistácií a 35 g krupicového cukru do velmi 
jemna. Do krásně nadýchané, světlé hmoty našlehejte 3 žloutky a 40 g krupicové-
ho cukru. Do hrnce s těžkým dnem nalijte 500 ml husté smetany, přidejte směs 
pistácií a cukru a přiveďte k varu. Sejměte z ohně a za stálého míchání směs nalé-
vejte na našlehané žloutky s cukrem. Poté vše vraťte do hrnce a na mírném ohni 
nechte zhoustnout. Pak hrnec posaďte do mísy s ledovou vodou a nechte zchlad-
nout. Do směsi vmíchejte nasekaných dalších 65 g vyloupaných pistácií a dejte 
do mrazáku na 6–8 hodin. Každé 2 hodiny promíchejte.

Medovomandlová
Postupujte stejně jako 
u vanilkové zmrzliny – až 
do bodu číslo 5. Jen cukr 
nahraďte 125 ml medu. 
Mezitím, co zmrzlina tuh-
ne, nasucho krátce opražte 
130 g vyloupaných 
mandlí a rozprostřete je 
na plech. V rendlíku nechte 
rozpustit 100 g krupicové-
ho cukru a 125 ml vody, 
přiveďte k varu a nechte 
5 minut probublávat bez 
míchání. Pak směs přelijte 
přes mandle a nechte zcela 
zchladnout. Poté nahrubo 
nasekejte. Na konci bodu 
číslo 5 zmrzlinu přendejte 
do mísy, našlehejte ručním 
elektrickým šlehačem – 
dodá jí lehkost a hebkou 
strukturu –, vmíchejte na-
sekané mandle v karamelu 
a dejte na 4 hodiny mrazit.

Oreo
Postupujte stejně jako u vanil-
kové zmrzliny – až do bodu 
číslo 5. Pak do polozmrzlé 
zmrzliny vmíchejte 115 g suše-
nek Oreo, nasekaných, a dejte 
na další 4 hodiny mrazit.

Místo Oreo sušenek můžete 
zkusit nasekané lentilky, 
kakaové nebo čokoládové 
sušenky, křupinky nebo 
kousky nalámané čoko-

lády. Skvělý bude  
i karamel.

TiP
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Vanilkový sníh je skvělý 
do pohárů s ovocem  

a šlehačkou.

Excelentní chuť 
vás uchvátí.

Osvěžte se
Ne vždycky je čas udělat si 

domácí zmrzlinu. Ochladit se 
v parném létě můžete i těmi 

našimi.

Malinový a citrónový sorbet 
podávejte třeba na zahradní 

slavnosti.

Dáte si raději čokoládovou, 
nebo zkusíte lesní plody?  
A co tiramisu? Skvělé jsou 

všechny.
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HURÁ do školy!
Přejeme školákům i v tomto roce samé jedničky! 

KINDER_BS13_inzerce_183x111_06.indd   1 27.06.13   11:58

advert_183x111,5.indd   1 19.7.2013   10:32:49



Tohle jídlo je můj malý test italských restaurací. 
Pokud zvládnou špagety carbonara, bude dobrý celý 

jídelníček. Naučila jsem se totiž, jak mají chutnat, 
když si je dám přímo v Itálii. Jsou skvostné.

Špagety carbonara
Poprvé s Ditou P.

poprvé s Ditou P.

www.albert.cz52



Špagety carbonara

400 g kvalitních špaget
200 g libové slaniny nebo 
domácího uzeného bůčku
100 g parmazánu
2 stroužky česneku
50 g másla
4 žloutky
60 ml smetany ke šlehání
sůl a čerstvě mletý pepř

1 Do velkého hrnce dám 
vařit vodu a hodně ji oso-
lím. Jakmile se začne voda 
vařit, vložím do ní špagety 
a uvařím je na skus podle 
návodu na obalu.

3 Pánev udržuju jen 
na úplně malém plameni. 
Vyndám vařené těstoviny 
kleštěmi nebo je sliju, ale 
vodu, ve které se vařily, 
nevyliju. Těstoviny přidám 
do pánve. Žloutky prošle-
hám v misce s většinou 
sýru a smetanou. Pánev 
s těstovinami sundám 
z plotny a přiliju k nim 
vaječnou směs.

2 Mezitím si nakrájím na-
jemno slaninu, nastrouhám 
parmazán a rozmáčknu 
česnek plochou nože. Po-
tom si ve velké pánvi roze-
hřeju máslo a vsypu do něj 
slaninu a česnek. Slaninu 
nechám na středním ohni 
vysmahnout dozlatova. 
Česnek vyndám a vyhodím.

4 Promíchávám těsto-
viny dvěma vidličkami, 
občas je zdvihnu, aby se 
rovnoměrně obalily va-
ječnou směsí. Pak přidám 
pár lžic vody, ve které se 
těstoviny vařily – omáčka 
musí být vláčná a hladká. 
Těstoviny naservíruju na 
talíř, opepřím je a posypu 
zbylým parmazánem.FO
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Místo těstovin někdy 
používám vařené a na kousky 

nakrájené brambory nebo 
bramborové knedlíky, které mi 

zbyly z nedělního oběda. Můj 
děda tomu říkal uhlířina a klidně 

k tomu přidal i kyselé zelí, což 
tedy se špagetami carbonara 

už mnoho společného 
nemělo.

TiP

Pro 4 osoby
Příprava: 15 minut 
Vaření: 12–15 minut
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Mozzarellové
svačinky

S mozzarellou je to jednoduché: děti 
ji milují, takže kam ji dáte, tam ji 
natota ta slupnou. Díky špízům si 

pochutnají i na rajčatech  
a mozzarellové perly můžete rovněž 

přimícha t do salátu, o který by 
jinak nebyl zájem. No a twistry? Ty 

raději udělejte z dvojité dávky.

vzkaz od mámy

Špízy Caprese
10 plátků bílého toustového 
chleba 
olivový olej na potření
sůl s 12 bylinkami
3–4 koule mozzarelly, natrhané 
plátky prosciutta  
3–4 krásná pevná červená 
rajčata, pokrájená 
čerstvé bazalkové lístky 
sůl, pepř

Z chlebů vykrájejte srdíčka nebo 
kytičky, vyskládejte je na plech 
vyložený pečicím papírem, potřete 
je olejem, posypte solí a dejte 
na chvíli péct do trouby vyhřáté 
na 180 °C (podrobný postup na-
jdete v rubrice Rady a nápady). Pak 
je spolu s ostatními ingrediencemi 
napíchejte na špejle – vždy na stří-
dačku – chleba, mozzarellu, kousek 
prosciutta, rajče a bazalkový lístek. 
Vše můžete ještě osolit nebo ope-
přit či zastříknout olejem.

Čistě vegetariánskou 
verzi špízů získáte, 
když prosciutto 

nahradíte sýrem.. 

TiP

Pro 4 osoby
Příprava: 35 minut
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450  g mozzarelly, 
popřípadě stejné 
množství minimozzarell
125 ml olivového oleje 
větší svazek směsi 
bylinek (bazalka, 
oregano, hladkolistá 
petrželka), nasekaný
sůl, pepř
ciabatta k podávání

Z mozzarelly vykrájejte 
středně velké kuličky, 
„perly“ nebo použijte mi-
nimozzarelly. Olej nalijte 
do mísy a smíchejte ho 
s bylinkami. Ve směsi 
obalte perly. Osolte je 
a opepřete a podávejte 
s pokrájenou ciabattou.

1 plát listového těsta
1 vejce
1 lžíce vody
2–3 koule mozzarelly, 
nastrouhané
1/2 lžičky sušené bazalky 
hrst čerstvých 
bazalkových lístků
sůl, pepř

Troubu předehřejte 
na 200 °C. Listové těsto 
rozviňte a překrojte 
na dva obdélníky. Vejce 
vyklepněte do skleničky 
a vidličkou ho našlehejte 
se lžící vody. Směsí pak 
potřete obě poloviny 
těsta. Strouhanou mozza-

rellu smíchejte se sušenou 
i čerstvou bazalkou, solí 
a pepřem a směs nasyp-
te na jednu polovinu, 
překryjte druhou, lehce 
přitlačte k sobě a rádýl-
kem nakrájejte na 2,5cm 
proužky. Každý opatrně 
zakruťte kolem jeho osy. 
Pak twistery vyskládej-
te na plech vyložený 
pečicím papírem, konce 
přitlačte, aby se twistery 
nerozmotaly. Znovu je 
potřete vejcem. Pečte 
10–12 minut.

Mozzarellové twistry

Mozzarellové 
perly

Absolu tně nejlepší jsou  
po vytažení z trouby, jen 

lehce zchladlé.

Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut
Pečení: 10–12 minut

Pro 4 osoby
Příprava: 15 minut
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Přijměte 
sílu 
olivového 
oleje

Lidé si jej cení 
tak, že se mu často 
přezdívá tekuté 

zlato S tředomoří.

Bez velké nadsázky se o něm dá říct, že 
je klenotem Středomoří. Tamní kuchyně 
se bez něj neobejde. A nejen ta. Olivový 
olej nás dokáže potěšit svojí chutí i vůní 
a hýčkat naše tělo i vlasy.
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Legendární olivovník a olej 
získaný z jeho plodů doprovází 
lidstvo od nepaměti. Již před 

8000 lety byly olivy pěstovány na 
Středním východě a první plantáže 
se objevily pravděpodobně v Sýrii či 
na Krétě. Olivový olej byl od začátku 
používán k ochucení pokrmů, ale 
i k masážím a v kosmetice. První „stro-
je“ na lisování oleje pocházejí z dob 
Římanů, kteří zdokonalili také sklado-
vání a prodloužili tak jeho trvanlivost.

Zelená pro zdraví
Olivový olej, respektive rostlinné 
oleje, dodávají našemu organismu ty 
mastné kyseliny, které si tělo nedo-
káže samo nijak vyrobit, a přesto je 
nutně potřebuje. Je dobrým zdrojem 
mononenasycených tuků, přispívá 
k lepšímu poměru omega-3 a ome-
ga-6 mastných kyselin ve stravě, je 
zdrojem vitaminu E a řady prospěš-
ných polyfenolů včetně flavonoidů. 
Mimoto krásně voní, skvěle chutná, je 

důležitější producenti olivového oleje 
jsou Španělsko, Itálie, Turecko a Řecko, 
dále pak Maroko a Kalifornie. 

Co znamená panenský?
Panenské oleje jsou dva druhy, extra 
panenský olivový olej a panenský oli-
vový olej. Oba se vyrábějí přímo z oliv 
pouze mechanickými postupy, extra 
pak značí výběrovou jakost, tedy, že 
byl vyroben z prvotřídních oliv. Z nich 
je získaný i olivový olej Albert Quali-
ty Extra Virgin. Jeho kvalitu ostatně 
potvrdilo prvenství v testu olivových 
olejů provedeném časopisem dTest. 
Bezkonkurenčně exceloval jak v kvali-
tě, tak v ceně. Náš olej je rovněž opat-
řen logem Vím, co jím, 
které vám pomůže 
při nákupu rychleji 
vybrat nutričně vy-
váženější položky .

V našich prodejnách 
vám nabízíme velké 
množství olivových 
olejů včetně těch 
ochucených.

výborný na mase, v salátech i k namá-
čení opečených chlebů. Řekyně si jím 
odedávna potírají vlasy i pokožku. 

Co odrůda, to jiný olej
Není ovšem olej jako olej, někdy je oli-
vový olej mírně trpký a lehce nahořklý, 
jindy jako by v sobě nesl stopy ovoce. 
Druhy olivových olejů se od sebe 
mohou lišit nejen chutí, ale i hustotou 
a barvou. Rozdíly vznikají použitím 
různých odrůd oliv, ale i tím, v jaké 
půdě olivovníky rostou, jaké je místní 
podnebí a kdy se olivy sklízejí. Tak 
například sytě zelené oleje se vyrábějí 
z nezralých oliv a mají velmi vyhraně-
nou sytější příchuť. Pokud se ovšem 
lisují zralé, tmavé olivy, je olej jemněj-
ší. Obecně také platí, že kal – sedli-
na – v olivovém oleji není na závadu. 
Stačí olejem protřepat nebo nechat 
stát v pokojové teplotě a sedlina zmizí. 
Pravidlem je pak to, že ze severnějších 
oblastí pocházejí lehčí oleje, z teplej-
ších pak oleje výraznějších chutí. Nej-
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rady a nápady
Mražené bílky
Tentokrát se o radu 
podělila čtenářka Jana 
Somerlíková z Ostravy. 
„Zbydou-li vám bílky, 
nalijte je do mikrote-
nového sáčku a dejte 
do mrazáku. Až je bu-
dete potřebovat, nechte 
je v lednici rozmrazit. 
Jde z nich ušlehat 
krásně tuhý sníh, 
třeba do nádivky nebo 
na pusinky či bílkovou 
čepici na zemlbábu,“ 
napsala a získává tak 
stokorunový poukaz. 

Rada čtenáře

Tipy, triky
a rady

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. 

od vás
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Z obyčejných toustových chlebů lehce 
uděláte krásné mini jedlé ozdoby do capre-
se špízů. Recept najdete v rubrice Vaříme 
dětem.

Krok 1: Toustové chleby rozložte na pra-
covní plochu a několikrát je stlačte váleč-
kem.

Krok 2: Formičkou, nejlépe kovovou s ostrou 
hranou, vykrájejte tvary, které chcete, napří-
klad srdíčka, jako my. Okrojky chlebů může-
te použít na přípravu čerstvé strouhanky.
Krok 3: Vykrájené tvary vyskládejte 
na plech vyložený pečicím papírem a potře-
te je olivovým olejem. Pečte podle instrukcí 
z receptu a použijte do špízů.

Italským gurmánem raz dva

Srpnový magazín je plný těch nejlepších 
receptů na italská jídla. Budete-li se řídit 
radami našeho italského devatera, stane 
se z vás pravý italský gurmán.

 Jezte pomalu, nikam nespěchejte, 
jídla si vychutnávejte do posledního 
sousta; vězte, že italský oběd či veče-
ře trvá i několik hodin.

 Jezte s rodinou, přáteli a radost z jíd-
la sdílejte. Diskutujte, bavte se.

 Drobte na stůl, pravý Ital to tak dělá.
 Věnujte pozornost snoubení jídla s ví-

nem (tipy na straně 43), jedno druhé 
umí skvěle podpořit.

 Servírujte několik menších chodů. 
Začněte předkrmy (antipasti), pokra-
čujte prvním chodem (primo piatto), 
což obvykle bývají jednoduché těsto-

viny nebo rizoto, pokračujte hlavním 
jídlem (secondo piatto), kde by se 
mělo objevit maso, a nezapomeňte 
na dezert (dolce).

 Hlavní jídlo vždy doplňte zeleninou, 
čerstvou v podobě salátu nebo duše-
nou či grilovanou.

 Dezert podávejte se silnou kávou 
anebo espreso nabídněte samotné.

 Nezapomeňte na sýry a digestiv, 
po kterém vám krásně slehne.

  Na stůl dejte i hodně ovoce.

1 32

Jak na opečená srdce  
do špízů caprese 
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reportáž

Nejlepší česnek 
roste za Prahou

Reportáž o pěstování 
českého česneku

sadů mám i pole s česnekem, šalotkou, 
červenou, bílou i žlutou cibulí,“ říká Karel 
Dryák.

Tak trochu adrenalin
I když s pěstováním česneku začal 
v roce 2009, dodnes je to pro něj tak 
trochu adrenalin. „Ačkoliv mám pole 

Ještě dva dny poté, co jsem si 
do kufru dala tři čerstvě vytržené 
česneky, mně vonělo celé auto. 

„To jste pěkně odvážná, vozit česnek 
v autě jen tak, bez obalu,“ směje se 
Karel Dryák, majitel firmy Farma Dryák, 
která do prodejen Albert dodává český 
česnek. „Ale úplně vás chápu, já tuhle 
vůni taky miluju, nad sílu česneku právě 
vytrženého z pole nic není,“ dodává.
Český česnek pěstuje už čtvrtou sezonu 
ve Vítově nedaleko Slaného na zhruba 
třiceti hektarech. „Začínal jsem před 
jedenadvaceti lety na jednom hektaru 
půdy, který jsem dostal po babičce, 
pěstoval jsem hlavně broskve a pak 
postupně, jak šel čas, jsem si pronajímal 
nebo kupoval další pozemky a polnosti 
a svůj záběr rozšiřoval i o další ovocné 
stromy, višně, třešně, jabloně, švestky, 
meruňky a hrušně. Dnes obhospodařuji 
okolo 550 hektarů a kromě ovocných 

Fenomenální, úžasný, blahodárný, pekelně řízný, zdravý, 
nenahraditelný. Český česnek je po právu ověnčen samými superlativy. 
Ten, který prodáváme v našich prodejnách, je z polí nedaleko Prahy.

na skvělém místě, 250 metrů nad 
mořem, kde je teplo a srážek přesně tak 
akorát, s česnekem nikdy nevím, jak to 
dopadne. U něj je totiž nejzásadnější 
načasování výsadby. Sází se na podzim 
a je důležité, aby zakořenil, ale zároveň, 
aby nenaklíčil a nepomrznul. Nesmí to 
být tedy ani moc brzy, ani moc pozdě. 
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Firma Farma Dryák sice obhospodařuje velké sady a polnosti, pořád však 
zůstává rodinnou, Karlu Dryákovi pomáhá i jeho žena Kamila.

Hned na trhu
A proč je podle něj český česnek tak 
dobrý? „Ani španělský a čínský česnek 
nejsou špatné, ostatně tato zelenina 
pochází ze střední Asie, ale čínský 
česnek roste v tropech a nemá žádný 
říz, španělský je sice lepší, ale chuť či 
aroma toho našeho nemá. Má totiž jiný 
genetický základ a roste ve zcela jiném 
klimatu než ten v Čechách,“ vysvětlu-
je farmář. „Pak také oba trpí dlouhým 
převozem a skladováním, které jim 
na kondici nepřidají. Naopak my česnek 
z polí odvezeme do velkých hal, kde 
na roštech asi měsíc přirozeně schne, 
aby později nezplesnivěl, a pak jej hned 
distribuujeme do obchodů,“ vysvětluje. 
Podle něj je český česnek jedním z „krá-
lovských klenotů“. „V dávných dobách, 
kdy vznikaly lidové pověsti, se česneku 
dostalo titulu ochránce proti vlkodlakům 

Třeba loni jsme sázeli až v půli listopa-
du,“ vysvětluje Karel Dryák. „Pak záleží 
na tom, jaká je zima, na jaře zase nesmí 
být moc vlhko a teprve v létě je vy-
hráno, česnek se totiž sklízí v červenci. 
Vždycky mně to ale stojí za to, když 
vidím, jak roste a nabírá na síle,“ říká 
Karel Dryák a ukazuje nám svá pole, 
na kterých si česnek razí cestu. Vytahuje 
pár prvních palic, a i když je docela vítr, 
který vůni ihned odnese, cítit je silně.FO
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či upírům. A dnes můžete s jeho pomo-
cí bojovat proti moderním ,potvorám‘, 
nachlazení, zánětům průdušek, chřipce, 
škrkavkám či klíšťatům. S česnekem 
ve vašem tělním oběhu si na vás jen tak 
netroufnou. Obsahuje vitaminy A, B, C, 
posílí vaši obranyschopnost, umí snížit 
krevní tlak a hladinu cholesterolu v krvi, 
a navíc: vy si bez něj dovedete před-
stavit topinky, bramboráky, dipy anebo 
česnečku,“ směje se Karel Dryák.
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 vždy v celku, v palicích, 
nerozdělaných na jednotlivé 
stroužky

 kořínky nahoru, zbytkem natě dolů 
(změna orientace)

 v suché místnosti
 na hodně vzdušném místě – nejlépe 

v průvanu
 při teplotě okolo nuly při nízké 

vlhkosti, tedy určitě ne v ledničce
 nejlépe ve tmě
 vyvarujte se vysoké teploty 

a přímého slunečního záření

Jak česnek doma  
skladova t:



NOVINKA

Duo-Caps 
Dokonalá čistota 

s dlouhotrvající svěžestí!

Albert_Persil_DC_FBS_183x111,5.indd   1 12.7.13   14:24

NEJLEPŠÍ SOMAT VŠECH DOB

NOVÝ

H DOBH DOB

Aktivátor
       odmáčení
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napsali jste

V  – vegetariánské 

Hlavní jídla
Cornetti rigati s kuřetem 28
Farfalle s uzeným lososem 28
Fusilli s tuňákem a kapary 28
Lilkové závitky V  9
Penne po boloňsku 28
Polentový nákyp s houbami 13
Rigatoni s bazalkovým  
pestem V  27
Rizoto s krevetami a křupavými 
cuketami 15
Salámový sendvič s pažitkovou 
majonézou 11
Spirali tricolori s pórkem 28
Špagety carbonara 53
Špagety s houbami V  28
Tagliatelle s ragú 28
Těstoviny s čerstvými fíky 16
Těstoviny s omáčkou  
ze cherry rajčat 35
Toskánské vepřové 
s česnekovou kaší 12
Trottole se slaninou a cibulí 28
Vepřová roláda plněná 
masovošalvějovou nádivkou 36
Zapečené gigli 28

Saláty

Panzanella V  10
Rukolový salát s gorgonzolou  
a medovým dresinkem V  36

Polévky

Rajčatová polévka  
s parmazánovočesnekovým 
chlebem V  34
Studená melounová polévka  
s mozzarellou a  šunkou 16

Chuťovky

Mozzarellové perly V  55
Mozzarellové twistry V  55
Olivovorozmarýnová  
focaccia V  25
Špízy Caprese 54
Variace italských předkrmů 34

Dezerty

Affogato s domácími  
sušenkami 38
Hruškový koláč 38
Jahodové tiramisu 70

Zmrzliny

Borůvková 48
Citronová s pusinkami 47
Čokoládová se skořicí 47
Jahodová 49
Karamelová 48
Malinová s bílou čokoládou 47
Mangová 48
Medovomandlová 49
Oreo                                                         49
Pistáciová                                              49
Tiramisu                                                48
Vanilková                                              46

rejstřík

Zdravím celou redakci a díky 
za výborný recept na špízy 
s rajčátky a žampiony. Moc 
jsme si pochutnali a už se moc 
těším na nové číslo! 
Marie Kadlčková

První prázdninový den jsem 
šla s dětmi do našeho Alberta 
a u pokladny jsem si vzala 

nové vydání (červencové) 
vašeho časopisu. Jak jsme 
se vrátili domů, tak mně syn 
(3,5 roku) časopis sebral. Vrá-
til ho až poté, co mně ukázal 
obrázky dobrůtek, které mám 
jemu, bráškovi i tatínkovi uva-

řit. Druhý den jsme už museli 
do obchodu nakoupit suroviny 
na makronky se zmrzlinou. 
A těmi nám začaly letošní 
prázdniny. Děkujeme!  
Jana Chlubná

Dnes som prvý krát videl váš 
magazín a doslova ma nad-
chol, podobné magazíny som 
už videl v Rakúsku, Anglii, 
na Slovensku, ale Albert v ku-
chyni je top a doslova nabízi 
k vareniu a nákupu v Alberte. 
A pritom sa nevnucuje, čo 
je úplne skvelé! Perfektná 
ukážka PR! Už som si stiahol 
aplikáciu do iPadu, ktorú by 
ešte trebalo trošku doladiť, ale 
ináč ma potešila.  
S pozdravom a pekný deň 
Martin Varhaník

Dopis měsíce
Chtěla bych se s vámi podělit o zážitek s pečením dortu. V den, kdy měla naše maminka 
narozeniny, jsme se se sestrou odhodlaly, že jí něco upečeme. Na internetu jsme našly hodně 
receptů, ale žádný nebyl stoprocentně skvělý a přiměřený našim pečicím schopnostem. Až 
jsme na jeden narazily. Měl to být kokosový dort s borůvkami. Po chvilce čtení a zkoumání 
receptu jsme ovšem došly k názoru, že se autor asi přepsal, když tvrdí, že je jednoduchý 
a rychlý. „Ten dort bychom pekly  minimálně den a to ještě není záruka, že by byl takový jako 
na obrázku,“ podotkla sestra a obě jsme zklamaně dosedly 
na pohovku. V  tu chvilku mě napadalo, že jsem viděla recept 
na jakýsi ,,sněženkový dort“ v časopisu Albert. Vyhrabala jsem 
ho a začaly jsme kouzlit. Dopekly jsme v klidu bez velkých 
škod a úrazů a maminka byla nadšená. Takže nás váš časopis 
zachránil před pohromou zničeného dortu. Děkujeme moc. 
Kristina Pelnářová, Šumperk

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 Kristina Pelnářová.

Vyhrajte 
plný košík 
od Alberta

V příštím čísle, které vychází 28. 8. 2013, najdete:
 10x jinak rajčata – bezlepkové dezerty – skvělé svačiny pro děti – bio nedělní oběd
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křížovka, sudoku

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.

Správně vyřešená obě sudoku  
(stačí první řádek z každého) 
zašlete do 12. 8. 2013 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. Výherkyní z minulého čísla je Zlata Kubíčková z Brna. 
Zasláním tajenky nebo řešení sudoku dáváte souhlas se zpracováním svých údajů 
pro marketingové účely. Více na www.albert.cz/pravidla.

Řešení z minula: VYDEJTE SE S NÁMI ZA DINOSAURY

Tajenku zašlete do 12. 8. 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 ná-
kup v síti prodejen Albert v hodnotě 100 Kč. 
Výhercem z minulého čísla  
je Josef Bakota z Litoměřic.
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Puzzle 38

Puzzle 35 (Medium, difficulty rating 0.58)
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Puzzle 36 (Medium, difficulty rating 0.53)
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POMŮCKA: 
CAEN, IZRA, 

JOLO, TN
AKNÉ NEULOŽIT FILIPÍN. 

OSTROV
SOUČÁSTI 

HRNCE
ZÁMEZÍ ZNAČKA NITU

INICIÁLY 
LAWRENCE

CITO- 
SLOVCE 
ÚDIVU

SJEDNOTIT ZEMĚMĚŘ. 
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BÁJNÝ 
MOŘSKÝ 
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STRUMA
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(SLOVEN.)
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UMÍSTĚNÍ

IN. HERCE 
VETCHÉHO
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TAJENKY
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NĚL.)
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IN. SKLAD. 
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PŘED- 
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ASIJSKÝ 
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KÓD ITÁLIE

RUSKÝ 
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IN. HERCE 
OLIVIERA

FRANCOUZ. 
KOMIK

UKAZOV. 
ZÁJMENO

VRANÍK
SLOVEN. 
POLNÍ 
MÍRA

OPAČNĚ AMER. 
FARMA
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www.pribramska-uzenina.cz
PŘÍBRAMSKÁ UZENINA A.S., JINECKÁ 315, 261 01 PŘÍBRAM

ZELENÁ LINKA: 800 172 314-5

Paprikový  
pálivý salám

Trvanlivý masný  
výrobek s výraznou chutí  
pálivé papriky. 
Bezlepkový produkt. 

Maďarská klobása 
balení 300g

Trvanlivý fermentovaný  
výrobek s vysokým obsahem 
vepřového a hovězího masa. 
Produkt najdete  
v samoobslužném regále. 
Bezlepkový produkt. 

Šunka  
Jaksepatří

Šunka nejvyšší jakosti 
vítěz soutěže Česká chuťovka 
2012 a Potravinářský výrobek 
Středočeského kraje 2012

Příbramské párky 
balení 300g

Drobný masný výrobek tepelně 
opracovaný.  
Velmi často vyhledávaný  
pro svou výbornou chuť. 
Produkt najdete  
v samoobslužném regále 
Bezlepkový produkt.

  

Inzerce Ahold A.indd   1 12.07.13   9:32



C M Y K

Olomoucké tvarůžky, vyráběné z  průmyslového kyselého 
tvarohu, patří k sýrům zrajícím pod mazem. Na jejich povrchu 
se rozvíjí typická mikroflóra, s tím souvisí i jejich typická chuť  
a vůně, která je závislá na stupni zralosti a může se pohybovat 
v rozmezí od jemné až po zřetelně výraznou. Obsahují pouze 
0,6 % tuku, proto jsou vhodné pro diety zaměřené na snížení 
tuku ve stravě.

Časem prověřená lahodná kombinace 
s čerstvým chlebem a máslem je v současné 
době vytlačována spoustou nových 
receptů. Ani v teplé kuchyni již nejsou dnes 
ničím neobvyklým, dají se používat všude 
tam, kde je třeba docílit jemně pikantní 
sýrové chutě.

Olomoucké tvarůžky jsou jediným původním českým sýrem 
a  pro své jedinečné vlastnosti získaly chráněné zeměpisné 
označení EU (PGI).

www.tvaruzky.cz

4 housky, 167 g Olomouckých tvarůžků, 50 g anglické 
slaniny, sladká paprika, cibule, hořčice, kečup, tatarská 
omáčka, nakládaná okurka

Housky rozkrojíme, na spodní stranu naklademe kolečka 
tvarůžků tak, aby pokryly téměř celou plochu housky, 
a posypeme paprikou. Horní polovinu housky potřeme 
hořčicí a  pokryjeme plátky slaniny. Všechno dáme do 
rozpálené trouby krátce, ale prudce zapéct. Poté spodní 
poloviny housek posypeme drobně nasekanou cibulí 
a sladkokyselou okurkou, podle chuti polijeme kečupem 
nebo tatarskou omáčkou a přiklopíme horní částí housky 
se slaninou.

1,5 l hovězího vývaru, 300 – 400 g Olomouckých tvarůžků, 
4 cibule, 4 – 5 krajíců chleba, sádlo, sůl, pepř

Na sádle opečeme na silnější kolečka pokrájenou cibuli, 
zalijeme vývarem a chvíli povaříme, aby změkla. Polévku 
opepříme, případně podle chuti ještě dosolíme. Do 
ohnivzdorných misek rozdělíme porce chleba, který jsme 
nakrájeli na kostičky a osmažili na sádle. Posypeme ho na 
malé kousky nakrájenými tvarůžky, zalijeme polévkou, 
a to všechno v předehřáté troubě prudce zapečeme.

snadná příprava

Hamburger
to tu ještě nebylo

Cibulačka trochu jinak
polévka je grunt
teplá kuchyně





NOVINKA FELIX Party mix je mix tří různých lahodných příchutí v každém balení.
Je tak neodolatelný, že si užijete ještě více radostných a rozpustilých chvilek s Vaší kočkou.

Felix_PartyMix_2013_inzerce_183x111,5.indd   1 7/16/13   11:15 AM



sladká tečka
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U nás v Albertu

Základem jahodového tiramisu jsou 
dobré cukrářské piškoty.

Jahodové
tiramisu

300 ml jahodového džemu (spíš 
tekutějšího, ne moc sladkého) 
80 ml likéru Cointreau + 4 lžíce navíc
80 ml čerstvě vymačkané 
pomerančové šťávy
450 g mascarpone, pokojové teploty
320 ml smetany ke šlehání
60–65  g krupicového cukru
1 lžička vanilkového extraktu
asi 52 cukrářských piškotů
680 g jahod, omytých, osušených, 
pokrájených 

směsi s džemem a zhruba polovinu 
ochuceného mascarpone. Na mascar-
pone pečlivě – jednu vedle druhé – 
vyskládejte polovinu jahod. Potřete je 
třetí čtvrtinou džemové směsi, navrch 
rozdělte zbývající piškoty, potřete je 
zbylou čtvrtinou směsi s džemem a vše 
zakryjte zbylým mascarpone. Dejte 
na 8 hodin chladit. Podávejte ozdobené 
zbylými pokrájenými jahodami.

Pro 6 osob
Příprava: 45 minut + 8 hodin chlazení 

Le tní obměnu 
klasického tiramisu  

si zamilujete.

1. V misce smíchejte džem, 80 ml 
Cointreau a pomerančovou šťávu. 
Mascarpone vyklopte do mísy 
a vidličkou jej našlehejte se 2 lžícemi 
Cointreau. Smetanu ušlehejte dotuha, 
pak k ní přimíchejte cukr, vanilkový 
extrakt, zbylé 2 lžíce Cointreau 
a nakonec ji vmíchjete k mascarpone. 
2. Čtvrtinou směsi s džemem vy-
mažte skleněnou mísu o rozměrech 
32 x 22 x 5 cm. Na džem naaranžujte 
část piškotů, aby zcela zakryly dno. 
Na ně rozprostřete druhou čtvrtinu 

www.albert.cz70



Ovoce a zeleninu od firmy Čerozfrucht 
najdete v prodejnách Albert.






