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Jak voní Asie?
Skvěle. I chutná!

Másl� é l� páky
s mand� mi

(� r. 37)

Napečeno!
� � pty z kynu tého tě� a �  � j� pší�  � kařů
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Milé a milí,
umím si zvyknout na leccos: na změnu letního 
času na zimní, na nového prezidenta, ale 
nikdy, opravdu nikdy jsem si nezvykla na 
nový chleba. Kdykoliv jsem víc než týden 
v zahraničí, propukne ve mně stesk po chlebu, 
našem, po tom tmavém, nejradši žitném, tro-
chu nakyslém…  Hledala jsem ho v Americe, 
v Itálii, všude možně a našla ho jedině doma. 
Všichni to o mně vědí a chleba mi nosí rovnou 
na letiště, když se odněkud vracím nakrmená 
největšími laskominami světa a hladová po 
tom základním, po našem chlebu. Kdybych 
si musela vybrat jediné jídlo, které budu jíst 
do konce života, sáhnu po chlebu, to je jisté. 
V poslední době se to ale mění.
Mám totiž z našich chlebů ještě na výběr. Už 

to není jen ‚šumava‘, snad jediný druh, který se 
prodával u nás v samoobsluze Družba, nejspíš 
podle jediné receptury. K té ‚šumavě‘ přibývají 
další a pořád je to český chleba. Svého řemesla 
se totiž chytli pekaři i v malých, lokálních 
pekárnách a těm svým chlebům dávají vedle 
umu také duši. Těsta se dotýkají, možná na něj 
i mluví, když kyne z jejich stále oživovaného 
kvásku. Vydala se za nimi Karolína 
a ‚uždibovala‘ kousky z čerstvě 
napečených pecnů. Jezdila po 
celé zemi, hlavně za pekaři, kteří 
svůj chleba posílají do nejbližších 
prodejen Alberta. Rovnou, ještě 
teplý. Není to nádhera?
Dobrou chuť vám přeju 

Avokádový ráj
Tu chuť mám na jazyku dodnes. 
Sedla jsme si do malého newyorské-
ho bistra a objednala si to, co měli na 
stolečkách všichni: kuřecí salát 
s avokádem. Jeho máslová chuť 

mě přenesla do ráje a já na něj 
pak chodila každý den. 

Je to pár týdnů, co 
jsem recept na salát 
objevila mezi svými 

zápisky. Ihned jsme jej 
v redakci vyzkoušeli 

a spolu s ním další avo-
kádové dobroty. Zkuste je 

a zjistíte jak moc je avokádo 
božské!
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v asijských rytmechVečeře
Nechte se inspirovat tajemnými 
vůněmi a chutěmi z kuchyní pěti 
asijských států. Ve všední den si tak 
můžete uspořádat nezvyklou hostinu. 

Čerstvá zelenina pokrm krásně 
osvěží, a hlavně úžasně ozdobí. 

Řiďte se svými instinkty.

od pondělí do pátku

www.albert.cz8



CENA ZA PORCI

26 Kč

v asijských rytmech
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5 večeří do 30 korun za porci

Pro 4 osoby
Příprava: 15 minut

Indonéská smažená rýže
1 lžíce olivového oleje AQ
2 vejce AQ, lehce našlehaná
1 lžíce červené kari pasty
špetka krupicového cukru
800 g vařené rýže basmati 
(asi 250–300 g nevařené)
2 jarní cibulky, nasekané
140 g mraženého hrášku AQ
2 lžíce sójové omáčky + k podávání
1 makrela AQ, maso obrané, zbavené 
kostí, natrhané na kousky
½ okurky, pokrájená na půlkolečka

V pánvi wok rozpalte olej, doprostřed 
vyklepněte vejce, pánví zakružte, aby 
se vejce rozlila po celé ploše, a minutu 
opékejte. Poté obraťte a další minutu 
dopečte. Vyjměte z pánve a nakrájejte 
na nudličky.
Do pánve dejte kari pastu a cukr a minu-
tu opékejte. Přidejte vařenou rýži, pro-
míchejte, přisypte jarní cibulku a vařený 
hrášek a opékejte, aby se zcela zahřál. 
Dochuťte sójovou omáčkou a opatrně 
vmíchejte i nakrájenou omeletu a mak-
relu. Rozdělte na talíře, ozdobte okurkou 
a podávejte.

kJ

1582
18,8 %

sacharidy

54 g
19,6 %

tuky

10 g
13,3 %

bílkoviny

16 g
21,3 %

* GDA – doporučené denní množství pro dospělé založené 
na obsahu 2000 kcal (8373,6 kJ) v průměrné denní výživě. 
Individuální výživové hodnoty se mohou různit v závislosti 
na pohlaví, věku, fyzické aktivitě a dalších faktorech.

9www.albert.cz



od pondělí do pátku
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slunečnicový olej na opékání 
500 g kuřecích čtvrtek, vykostěných, 
přepůlených
1 cibule, nasekaná najemno
2 stroužky česneku AQ, rozmělněné
1 lžíce zázvoru, nastrouhaného
1 lžíce žluté kari pasty
400 ml slepičího vývaru AQ
100 g zelených fazolek AQ
vařená jasmínová rýže AExc 
k podávání

V pánvi rozpalte asi ½ lžíce oleje 
a ze všech stran na něm opečte kuřecí 
kousky pěkně dozlatova. Dejte je stra-

Japonské kuřecí karí

Pro 4 osoby
Příprava: 40 minut

CENA ZA PORCI

29 Kč

nou, na tuk vsypte cibuli, česnek, zázvor, 
přidejte další ½ lžíce oleje a 5 minut 
opékejte. Přidejte kari pastu, slepičí vývar 
a do hrnce vraťte maso. Přiveďte k varu, 
snižte plamen a přiklopené nechte 
20 minut probublávat. Na posledních 
5 minut přidejte do hrnce i fazolky. Podá-
vejte s vařenou rýží. 

Rýži pod ávej te  zvlášť, 
ab y si každý nab r� , 

kol �� bu�e ch t í�.

kJ

1538
18,3 %

sacharidy

48 g
17,4 %

tuky

9 g
12,0 %

bílkoviny

24 g
32,0 %

* GDA – doporučené denní množství pro dospělé založené 
na obsahu 2000 kcal (8373,6 kJ) v průměrné denní výživě. 
Individuální výživové hodnoty se mohou různit v závislosti 
na pohlaví, věku, fyzické aktivitě a dalších faktorech.

www.albert.cz10
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8 plátů rýžového papíru
1 hrst čerstvých mátových lístků AQ
1 okurka, nakrájená na tenké 
hranolky
2 plechovky tuňáka ve vlastní 
šťávě AQ
1 mrkev ABio, na tenké hranolky
sójová omáčka AQ k podávání

Rýžový papír postupně namáčejte 
ve vlažné vodě (nebo podle návodu 
na obalu) nalité do mísy, jejíž průměr 
je větší než průměr papíru. Ve vodě 
by papír měl změknout, aby se s ním 
dalo krásně pracovat. Po vytažení 
z vody ho nejprve opatrně oklepejte, 
položte na talíř a navrstvěte na něj 
část máty, okurky, tuňáka i mrkve. 
Zarolujte, konce zahněte doprostřed 
a podávejte, nejlépe překrojené a do-
plněné sójovou omáčkou.

Thajské tuňákové závitky

Pro 4 osoby
Příprava: 40 minut 

CENA ZA PORCI

30 Kč

Večeře ne �o party, 
�uňákov é závi �ky 

zab od ují vždy.

kJ

855
10,1 %

sacharidy

4 g
1,4 %

tuky

12 g
16,0 %

bílkoviny

20 g
26,6 %

* GDA – doporučené denní množství pro dospělé založené 
na obsahu 2000 kcal (8373,6 kJ) v průměrné denní výživě. 
Individuální výživové hodnoty se mohou různit v závislosti 
na pohlaví, věku, fyzické aktivitě a dalších faktorech.

11www.albert.cz



200 g vepřové panenky AQ, na plátky 
olej na smažení
sůl, pepř
1 dlouhá bageta, nakrájená 
na čtvrtiny 
2 jarní cibulky, nasekané
½ okurky, nakrájená na šikmé plátky
1 mrkev, nakrájená na nitky
2 hrsti čerstvého koriandru AQ
pár mátových lístků
1 dlouhá červená chilli paprička

Vietnamské bagety
Na pažitkovou majonézu
75 g majonézy AQ
2 lžíce nasekané pažitky
2 lžičky čerstvě vymačkané šťávy 
z citronu ABio

Nejprve udělejte pažitkovou majo-
nézu: všechny potřebné suroviny 
smíchejte v nekovové míse a dejte 
stranou. Plátky panenky zprudka 
opečte na oleji a podle chuti je osolte 

CENA ZA PORCI

30 Kč

od pondělí do pátku
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a opepřete. Jednotlivé kusy bagety 
podélně nařízněte (ne zcela), vnitřek 
pomažte majonézou a dovnitř vy-
skládejte maso, jarní cibulku, okurku, 
nitky mrkve a zasypte koriandrem, 
mátou a chilli papričkou nakrájenou 
na nudličky.

Pro 4 osoby
Příprava: 35 minut 

kJ

1689
20,1 %

sacharidy

27 g
9,8 %

tuky

28 g
37,3 %

bílkoviny

13 g
17,3 %

* GDA – doporučené denní množství pro dospělé založené 
na obsahu 2000 kcal (8373,6 kJ) v průměrné denní výživě. 
Individuální výživové hodnoty se mohou různit v závislosti 
na pohlaví, věku, fyzické aktivitě a dalších faktorech.

Js�  t�� lákavé a t�� dob ré, 
že je  �éměř ji st é, že se po 

n��  je � zapráší.

www.albert.cz12



1 lžíce slunečnicového oleje AQ
2 cibule AQ, nasekané najemno
4 stroužky česneku, rozmělněné
2 lžíce čerstvě strouhaného zázvoru
1–2 zelené chilli papričky, nasekané 
najemno
1 lžička mletého kmínu
1 lžička mletého koriandru
1⁄4 lžičky mleté skořice 
1⁄4 lžičky kurkumy
1 plechovka krájených rajčat AQ
2 plechovky červených fazolí
sůl
bílý jogurt AQ, koriandr a pita 
chleba k podávání

Ostrá indická polévka
pá

tek
CENA ZA PORCI

29 Kč
Olej rozpalte ve větším silnostěnném 
hrnci, přidejte cibuli a za stálého míchání 
opékejte asi 8 minut, aby cibule zezlátla 
a změkla. Přidejte česnek, zázvor, chilli 
papričky, kmín, koriandr, skořici a kurku-
mu a opékejte asi 2 minuty. Poté přidejte 
krájená rajčata i fazole, dolijte vodou 
do podoby husté polévky. Přiveďte k varu, 
snižte plamen a 10 minut vařte, aby obsah 
zhoustl. Poté promačkejte šťouchadlem 
na brambory, aby se polévka ještě více 
zahustila, podle chuti ji osolte a podávejte 
s jogurtem, koriandrem a pita chlebem.

Pro 4 osoby
Příprava: 35 minut

kJ

1800
21,4 %

sacharidy

80 g
29,0 %

tuky

7 g
9,3 %

bílkoviny

19 g
25,3 %

* GDA – doporučené denní množství pro dospělé založené 
na obsahu 2000 kcal (8373,6 kJ) v průměrné denní výživě. 
Individuální výživové hodnoty se mohou různit v závislosti 
na pohlaví, věku, fyzické aktivitě a dalších faktorech.

Umí zahřá�, rozprou d�  
krev  a od ehn� � únav� 

po ce lém dni.

13www.albert.cz



V� en týnská večeře
Blanka a Jiří si na Valentýna připomínají krásný 

okamžik ze svého společného života. To když Jirka 
Blance do koláčku štěstí zapekl žádost o ruku.

u nás doma

V� en týnská večeře

Doma js�  u ni�  re� pty 
z � lého světa. Blančiny po 

pr� � ič� , z ku
 ařek a �  

známý�  i Jirk� y �  � áznivý�  

kamarádů z druhého kon�  

zeměk� � . Sp� � y � �  n� bír� i 

při � � á�  Evrop� , Asií 

i Amerik� , d� ší desítky vytvoř� i 

ex� rimen� váním. A když se � m 

� 
 �  vy� ř� a t, sáhn�  po � aré 

d� ré kl� i�  a namaž�  si 
 � ba 

más� m � bo sád� m se šk� rky.

www.albert.cz14



1 lžíce olivového oleje
1 cibule, nakrájená nadrobno
3 stroužky česneku
1–2 kuřecí prsa, nakrájená na kousky 
hrst žampionů, nakrájených 
1 l silného kuřecího vývaru
3,5cm kousek zázvoru, oloupaný, 
nakrájený na tenká kolečka
1 chilli paprička, nasekaná na kousky

1 velká plechovka kokosového mléka
1 limetka a sůl na dochucení 
šikmé plátky chilli papričky, koriandr 
a plátky limety k podávání 

Olej rozpalte v hrnci a pak na něm 
5 minut opékejte cibuli, přidejte česnek 
a zhruba po minutě i kuřecí maso. 
Nechte ho zprudka opéct a zatáhnout, 

v žádném případě by se nemělo dusit. 
Teprve pak přidejte žampiony, krátce 
je opečte a vše zalijte vývarem, přidej-
te zázvor a chilli papričku a vařte asi 
25 minut. Nakonec přilijte kokosové 
mléko. Zahřejte a dochuťte šťávou 
z limety a soli.

Thajská kuřecí polévka

Pro 4 osoby
Příprava: 35–40 minut

15www.albert.cz



u nás doma

Pro 4 osoby
Příprava: 30 minut
Marinování: 30 minut
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2 velká kuřecí prsa bez kůže 
olej na smažení
2 lžíce sezamových 
semínek
2 jarní cibulky

Na marinádu
1 lžička kuřecího bujonu 
¼ lžičky soli
½ lžičky sezamového oleje
mletý bílý pepř podle chuti
¼ lžičky cukru
1 lžíce sherry

Na těstíčko
65 g hladké mouky
1 lžička kypřicího prášku 
3 lžíce kukuřičného škrobu 
1 vejce, lehce našlehané
sůl
1 lžíce slunečnicového oleje

Na omáčku
3 lžíce medu
2 lžíce krupicového cukru
sůl
2 lžíce kečupu
1 lžíce bílého vinného octa

Všechny suroviny na ma-
rinádu smíchejte v míse 

a přidejte do ní kuřecí maso 
pokrájené na kostičky. Dejte 
na půl hodiny do lednice. 
Mezitím v jiné míse smíchej-
te mouku, kypřicí prášek, 
škrob, vejce, sůl a olej, při-
dejte asi 125 ml vody, abyste 
získali těsto o něco hustší, 
než je palačinkové. Dejte 
stranou. Každý kousek masa 
namočte pomocí hůlek 
do těstíčka, aby se v něm 
dobře obalilo, a smažte do-
zlatova ve vyšší vrstvě roz-
páleného oleje asi 4 minuty. 
Kousky masa nechte okapat 
na papírové utěrce. Všechny 
přísady na omáčku přiveďte 
k varu v pánvi wok a nechte 
probublávat do zhoustnutí. 
Sejměte z ohně a do omáčky 
dejte kousky masa, opatrně 
promíchejte a přidejte seza-
mová semínka i jarní cibulku 
nakrájenou na šikmé plátky.

2 velké bílky
1⁄2 lžičky vanilkového 
a 1⁄2 lžičky mandlového 
extraktu
3 lžíce slunečnicového 
oleje
8 lžic hladké mouky
1�1⁄2 lžičky kukuřičného 
škrobu
1⁄4 lžičky soli
8 lžic krupicového cukru

1. Vystřihněte papírek 
zhruba 9 x 1,5 cm a napište 
na něj svůj vzkaz. Třeba 
zamilovaný, žádost o ruku 
nebo vyznání lásky. Troubu 
předehřejte na 150 °C.

2. V míse 
lehce našle-
hejte bílky, oba 
extrakty a olej do 
napěněné směsi. 
3. V jiné míse smíchejte 
mouku, kukuřičný škrob, sůl 
a cukr a nakonec vmíchejte 
3 lžičky vody. Vzniklou směs 
pak vmíchejte k bílkové, 
abyste získali hladké těstíčko, 
které neteče, ale dobře se 
oddělí od vařečky. Z těsta po 
lžících odebírejte a těstíčko 
vždy dotenka rozetřete na 
plech vyložený pečicím 
papírem do kola o průměru 
10 centimetrů.

Na asi 12 koláčků
Příprava: 45 minut 
Pečení: 14–15 minut

Sezamové kuře

Koláčky štěstí
Nejdůležitější při 

přípravě koláčků je těsto 
rozválet opravdu dotenka. 

Jedině tenké koláčky po vy-
schnutí křupou. Koláčky ze 
silného těsta nevyschnou 

a vzkaz uvnitř se při-
chytí k těstu.

TiP

4. Pečte 
asi 14 až 

15 minut 
nebo dokud 

se vám nepodaří 
koláčky oddělit od pečicího 
papíru. Koláčky velmi rychle 
odlepte, doprostřed dejte 
vzkaz, přehněte a pak znovu 
– viz obrázek. Pak koláčky 
dejte do formy na mu�  ny, 
aby si udržely tvar, a nechte 
zchladnout. Ten, kdo koláček 
dostane, jej rozlomí a váš 
vzkaz si přečte. 

Kečup, só� vá � bo ho� in 
omáčka bud�  ke kuře ti 

skvělé.

www.albert.cz16



novinky

Rychlá večeře Známe to všichni, jsou dny, kdy se nám 
prostě nechce vařit nebo jednoduše nestíháme. Stačí 
pak z mrazáku vytáhnout pizzu a za pár minut je hotovo. 
Pizzy Albert Quality mají úžasné těsto a ještě lepší chuť. 
Dáte si quattro formaggi, speciální nebo tu s prosciuttem? 
Dobré je mít je v mrazáku všechny.

Kvalitní šunky 
Sortiment uzenin jsme 
rozšířili o nové šunky 
nejvyšší jakosti: vepřo-
vou, krůtí a kuřecí prsní 
šunku z řady Inspiration. 
Zároveň vám nabízíme i nové šunky pro děti: vepřovou a krůtí. 
Hodí se k snídani, k večeři anebo dětem k svačině. K jakékoliv 
z nich stačí dobré pečivo z naší nabídky, máslo a kousek zeleniny. 

Ún� � é n� inky js�  jako � vyk�  
velmi šťavnaté a plné bá� čný�  
 u tí. V pr� 
 ná�  Al� rt navíc 

� n�  měsíc � � ví�  � , co � nde 
� m� í - skvělé p� évky a bu  ny.

www.albert.cz18
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Hezky česky Bílé i červené kysané zelí je velmi zdra-
vé: 100 g pokrývá 20 % doporučené denní dávky vita-
minu C. Mimo to obsahuje vlákninu. Zelí Albert Quality 
zkuste k pečené huse, kachně nebo k vepřové pečínce 
z rubriky Nedělní oběd. Zkusit je obě můžete (místo sa-
látu z čerstvého zelí) k pečínce z rubriky Nedělní oběd.

Čas višní Léto je sice daleko, ale při-
vábit ho můžete i zcela novou příchutí 
Kofoly. Chutná po višních a je skvělým 
osvěžením po náročném dni.

Jedině u nás Jako první na českém 
trhu nabízíme v Albertu novou řadu 
XXXL polévek a bujonů na pánev značky 
Vitana. Polévky obsahují mimo jiné 
spoustu těstovin, které zasytí i velké 
jedlíky. Z jednoho balení připravíte 
1 litr hotové polévky. Mimoto se vaří 
pouze 6 minut a neobsahují glutamát 
ani konzervační látky. Nabízíme vám 
je ve 4 variantách. Bujony na pánev se 
hodí k dochucení jídel připravovaných 
na pánvi. Jednoduše je vyklepnete do 
jídla a snadno je rozmícháte. Vyzkoušet 
můžete tři varianty. 

Kaše k svačině Kdo by čas 
od času nepodlehl teplé oves-
né kaši? Dávno není jen výsa-
dou dětí. S čerstvým ovocem, 
kopečkem zakysané smetany 
a praženými ořechy je to velká 
lahůdka. V nabídce máme 
několik různých příchutí, takže 
si vybere opravdu každý. 
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Ať už řezané, � bo v � � e� , květiny umí ro� ář� , 
rozvesel�  � bo zútuln�  každý byt. A pak, za � eřmi �  

V� en týn, k němuž květiny rozh� ně pa tří.

Věčná krása 
Orchideje díky 
svému neoby-
čejnému kvě-
tenství nikdy 
nepřestanou 
fascinovat. 
Před Valentý-
nem budou 
k dostání 
i s barevnými 
květináčky.

Pro všechny zamilované Není 
k Valentýnu většího symbolu než 
rudých růží. Ve speciálním balení 

s červeným srdcem 
najdete ty nejkrásnější. 

Na svátek všech zami-
lovaných ovšem můžete 

v Albertu vybírat mezi mnoha 
krásnými květinami. Stačí se 

inspirovat na této straně.

Komplet 
Minigerbery 
prodáváme 
včetně pest-
robarevných 
květináčků. 

rozvesel�  � bo zútuln�  každý byt. A pak, za � eřmi �  

Pro všechny zamilované Není Pro všechny zamilované Není Pro všechny zamilované
k Valentýnu většího symbolu než 
rudých růží. Ve speciálním balení 

s červeným srdcem 
najdete ty nejkrásnější. 

Je to na vás 
Růže můžete na 
Valentýna kou-
pit své milované 
v barvách, jaké 
má ráda.

Na stůl 
i na okno 
Růžičky 
prodává-
me rovněž 
v květináčích. 
Stačí přikoupit 
krásný, třeba 
keramický 
obal.

Jaro za 
dveřmi Narci-
sky jsou stejně 
jako tulipány 
nebo hyacinty 
symboly jara. 
Řezané vydrží ve 
váze několik dní.

Klasika Těžko byste hledali ženu, 
která by na jaře odolala kytici 
tulipánů.

www.albert.cz20



jsou ve všech našich 
prodejnách 

Gogouni
vzkazy od Alberta

V prodejnách Albert 
se na začátku února 

objevili Gogouni. 
A jsou úplně všude. 
A je s nimi ohromná 

legrace. Znáš je? 
Sbírej je!

Gogouni jsou malí pestrobarevní 
kamarádi, každý je jiný a něčím 
se odlišuje, každý má své jméno 

a osobnost. Tahle povedená partička se 
stala hrdiny naší nové sběratelské akce, 
která právě začíná. Každý může získat 
svou sbírku Gogounů, stačí nakupovat 
v prodejnách Albert. Za každých 200 Kč 
nákupu totiž dostaneš jeden balíček 
s Gogounem a samolepkou. 

Máš už kapelu?
Gogouni mají mezi sebou šest hlav-
ních hrdinů, kteří tvoří kapelu The 
Breakz. Tihle takzvaní Groovy Go-
gouni patří do speciální hudební série 
Gogounů ze světoznámé kolekce 
Gogo’s Crazy Bones. Zpěvačka Tez, 
bubeník Silo, tanečník Zipp, kytarista 
Bee, rapper Blinq a rapper Flow tě za-
vedou do světa hudby a neseženeš je 
nikde jinde než v prodejnách Albert.  

Sbírej do alba
Samolepky si můžeš nalepit do sbě-
ratelského alba, které se dá v Albertu 
zakoupit za 19,90 Kč. Není to jen tak 
ledajaké album. Najdeš v něm návo-
dy na hry, které se s Gogouny dají 
hrát, poznáš jejich jména a dozvíš 
se, jací jsou. Každý z nich má také 
nejlepšího kamaráda, oblíbenou 
hru a speciální vlastnost. A navíc

je v albu super oboustranný plakát 
pro kluky i holky. Na konci alba najdeš 
přehledný seznam všech fi gurek, díky 
kterému zjistíš, kteří Gogouni ti ještě 
scházejí. Gogounů je celkem 41, ale kaž-
dý má spoustu barevných variant, takže 

sbírka každého sběratele bude napros-
to jedinečná!
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Gogouni na internetu

Gogouni ovládli i web
S příchodem Gogounů se do 
nového kabátku oblékly také naše 
webové stránky www.agentialbert.
cz. A co na nich najdete? Především 
shrnutí všech fi gurek z naší akce, 
podrobnosti o dalších předmětech 
do vaší sbírky Gogounů, třeba o ply-
šových Gogounech nebo o sběra-
telském pytlíku. Na stránce najdete 
i návod na spoustu her, které si 
můžete s Gogouny zahrát, nebo 
přehled partnerských produktů, za 
něž každý týden získáte v prodej-
nách Albert Gogouna navíc. 

GOGO‘S/CRAZY BONES

© 2013 PPI – MAGICBOXINT. TOYS, S.L.U.

Gogouny můžeš měnit 
s kamarády a spoleČně si 

hrát.
Sběratelský pytlík funguje 

i jako šátek na hlavu.

Měj styl
Abys měl svou sbírku pěkně 
pohromadě, připravili jsme pro 
tebe sběratelský pytlík na Go-
gouny za 39,90 Kč, který funguje 
i jako stylový šátek na hlavu, a to 
ve variantě pro kluky i pro holky. 
Pro ty, kteří si Gogouny zamilují, 
přinášíme dva oblíbené hrdiny 
z kapely i jako plyšové hračky a pro 
opravdové sběratele také parádní 
luxusní mega Gogouny v metalickém 
provedení.

Gogouni na tebe čekají 
ve všech prodejnách Albert od 6. 2. 
do 26. 3. nebo do vyčerpání zásob 
v jednotlivých prodejnách.

Děkujeme všem obchodním partnerům.



Srolovat palačinky umí každý, my 
uděláme obálky, rozhodli se kluci 

Matyáš s Kubou. Jak řekli, tak 
udělali. Jejich dokonalý recept 

určitě vyzkoušejte.
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Pro ještě větší efekt 
můžete palačinkové obálky 
ozdobit dotuha ušlehanou 

smetanou smíchanou 
s vanilkovým 

cukrem.

TiP

mami, dneska já
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500 g čerstvých jahod, pokrájených
80 g krupicového cukru
1 malá sklenička jahodového džemu
pár kapek citronové šťávy
150 g hladké mouky
45 g tmavého třtinového cukru
4 vejce + po 250 ml mléka a smetany 
tuk na opékání
2–3 velké pribináčky
40 g moučkového cukru + 1 lžička 
mleté skořice

1. Jahody dejte spolu s cukrem a 60 ml 
vody do hrnce a na středním ohni 
přiveďte k varu a 5 minut zahřívejte, aby 
směs zhoustla. Vmíchejte džem a citro-
novou šťávu a  nechte zchladnout.

2. Mouku smíchejte s cukrem. V jiné 
míse našlehejte vejce, mléko a smetanu 
a pak k mokré směsi postupně přidá-
vejte suchou a prošlehejte do hladkého 
těstíčka. Nechte 20 minut stát.

3. Rozpalte nepřilnavou pánev o prů-
měru 26 cm, mírně ji potřete tukem, na-
berte část těsta, rozlijte ho po celé ploše 
a 2–3 minuty opékejte, obraťte a minutu 
opékejte i z druhé strany. Opakujte do 
spotřebování těsta. Palačinky zpraco-
vávejte po dvou: na první dejte část 
pribináčku i jahod, přiklopte druhou 
palačinkou, podle obrázku složte do 
obálky a posypte směsí cukru a skořice.

Palačinkové obálky

Pro 6 osob
příprava: 35 minut + 20 minut odležení 
Smažení: 15 minut

U nás v Al� rtu

S našimi palačinkami a čerstými 
jahodami půjde práce pěkně 

od ruky.
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Tohle umí jenom ony. Dodat vůni, povznést, 
úchvatně ochutit. Krásně zelené, čerstvé 

bylinky. Jako stvořené pro každý den.

300 g čerstvého špenátu 
svazek čerstvé bazalky
1 stroužek česneku, rozmělněný 
140 g polotučného tvarohu, 
vykapaného
85–100 g hladké mouky + 2 vejce
100 g najemno nastrouhaného 
parmazánu + navíc k podávání 
čerstvě mletý muškátový oříšek 
sůl a pepř
olivový olej a rukola k podávání

Špenát dejte do větší mísy a přelijte 
ho vroucí vodou. Nechte 2 minuty 

1  Bazalkovošpenátové noky

10x jinak

Bylinky

stát, pak jej sceďte a důkladně vyždí-
mejte. Nechte zchladnout a znovu 
vyždímejte a najemno nasekejte. Pak 
špenát smíchejte s bazalkou, česne-
kem a vykapaným tvarohem, moukou, 
vejci a parmazánem. Přidejte špetku 
muškátového oříšku a podle chuti sůl 
a pepř. Směs dobře promíchejte a pak 
z ní vytvořte noky velikosti vlašského 
ořechu a na 30 minut dejte do lednice. 
Vodu přiveďte k varu a nasypte do ní 
knedlíčky. Až vyplavou k povrchu, vařte 
je ještě minutu. Podávejte je pokapané 
olejem, ozdobené rukolou. 

U nás v Al� rtu

Ve všech prodejnách Albert vám 
nabízíme desítku čerstvých bylinek. 

Informace o tom, kde a jak se pěstují, 
najdete v reportáži na straně 58.
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10x jinak

5 Tymiánové máslo
4 snítky čerstvého tymiánu | pár 
kapek citronové šťávy | 2 stroužky 
česneku | 140 g másla | 1 malá chilli 
paprička | hovězí steaky k podávání

Lístky tymiánu nasekejte najemno 
a v misce smíchejte s citronovou šťá-
vou, rozmělněným česnekem a směs 
postupně a důkladně zašlehejte do 
změklého másla. Nakonec přidejte 
na kousky nasekanou chilli papričku. 
Máslo zabalte do potravinářské fólie 
a dejte na 24 hodin do lednice. Pak jím 
ochuťte opečené steaky.

6 Pažitkovosýrové suflé
25 g másla + na vymazání | 
25 g hladké mouky | 250 ml mléka | 
čerstvě nastrouhaná citronová kůra | 
250 ml měkkého kozího sýru | 
50 g parmazánu, strouhaného | 
3 vrchovaté lžíce pažitky, nasekané | 
5 vajec | sůl 

Troubu předehřejte na 180 °C. Máslem 
vymažte čtyři keramické mističky o ob-
jemu 250 ml. Máslo rozpusťte v pánvi, 
přidejte mouku a minutu opékejte. Po-
malu přilévejte mléko a nechte zhoust-
nout. Pak přidejte citronovou kůru i oba 
sýry, pažitku a 4 žloutky. Hodně osolte. 
Poté našlehejte všechny bílky do tuhé-
ho sněhu a opatrně je přidejte ke směsi 
a tu rozdělte do vymazaných kalíšků. 
Pečte asi 12–15 minut dozlatova.

7 Meduňkový bouquet garni
8 snítek meduňky | 8 snítek petrželky 
| 8 snítek majoránky

Snítky meduňky, petrželky a majoránky 
svažte kuchyňským provázkem do by-
linkové kytičky, takzvaného bouquet 
garni. Meduňkový je ideální na potírání 
ryb při grilování – namočte jej do oleje 
a podle potřeby rybu potírejte, krásně ji 
ovoní. Svazkem je možné rybu rovněž 
ozdobit při podávání.

8 Petrželková majonéza 
3 žloutky, o pokojové teplotě | 1 lžička 
dijonské hořčice | sůl, pepř podle chuti 
| 280 ml olivového oleje | 1–2 lžičky 
bílého vinného octa | šťáva z limety 
na dochucení | svazek petrželky, 
najemno nasekaný | pár lístků čerstvé 
bazalky | upečené hranolky k podávání

V míse smíchejte žloutky, hořčici, sůl 
a pepř a pak po kapkách zašlehávejte 
olej. Šlehejte, dokud směs nezačne krás-
ně houstnout. Zhruba po přilití poloviny 
oleje zašlehejte do majonézy i ocet 
a pokračujte s olejem. Nakonec majoné-
zu dochuťte limetkovou šťávou, nase-
kanými bylinkami a solí. Podávejte třeba 
k hranolkům nebo k pečenému masu.

9 Krůtí rolády
2 krůtí prsa | sůl, pepř | 1 malý svazek 
pažitky, nasekané | 1 svazek majoránky, 
nasekané | 3 stroužky česneku, 
rozmělněné | 4 lžíce olivového oleje | 
15–20 plátků slaniny

Maso naklepejte mezi dvěma kusy potra-
vinářské fólie do tloušťky 5 milimetrů 
a z obou stran ho osolte a opepřete. 
Pažitku promíchejte s majoránkou, 
utřeným česnekem a olejem, směs roz-
prostřete na maso, zarolujte ho a každý 
kousek rolády ještě zabalte do plátků 
slaniny a na rozpáleném oleji zprudka 
zapečte, přendejte do trouby a při 200 °C 
pečte 15–20 minut. Rolády podávejte 
nakrájené na plátky.

10 Pečená feta s oreganem
200 g sýru feta, v celku | 1 červená 
chilli paprička | hrst čerstvých 
oreganových lístků | 2 lžíce olivového 
oleje 

Troubu rozehřejte na 200 °C. Sýr položte 
na větší kus alobalu, posypte nasekanou 
chilli papričkou a oreganem, zastříkněte 
olejem, zabalte a dejte na plech. Pečte 
10 minut.

2 Bramborová pizza  
s rozmarýnem
12 stroužků česneku, neoloupaných | 
1 lžíce olivového oleje | 1 těsto na 
pizzu | 200 g brambor, natenko 
pokrájených | 2 lžičky nasekaných 
rozmarýnových listů + rozmarýn 
na ozdobu | 20 g parmazánu, 
nastrouhaného

Stroužky česneku pokapejte olejem 
a upečte je doměkka v troubě vyhřáté 
na 180 °C. Těsto na pizzu rozválej-
te, potřete vymačkaným pečeným 
česnekem, poklaďte plátky brambor, 
posypte rozmarýnem a parmazánem 
a pečte v troubě vyhřáté na 180 °C asi 
20 minut. Podávejte zastříknuté olejem 
a s dalším rozmarýnem.

3 Mátový cukr 
150 g krupicového cukru | větší 
svazek máty | 5–6 koleček čerstvého 
ananasu

Krupicový cukr nasypte do robotu, 
přidejte k němu mátu a rozmixujte, aby 
se cukr obarvil. Podávejte na plátcích 
čerstvého ananasu.

4 Koriandrový hummus
2x 400g plechovka cizrny, okapaná, 
osušená | 2 stroužky česneku, 
rozmělněné | 3 lžíce hustého bílého 
jogurtu | 1 vrchovatá lžička 
sezamových semínek | 3 lžíce 
olivového oleje | kůra a čerstvě 
vymačkaná šťáva z 1 citronu |  
sůl a pepř | 1 svazek koriandru | větší 
hranolky z mrkve, okurky, červené 
papriky a řapíkatého celeru

Všechny ingredience vyjma soli, pepře, 
koriandru a zeleniny k podávání dejte 
do robotu a rozmixujte do hladké 
hmoty. Tu podle chuti osolte a opepře-
te a vmíchejte do ní najemno naseka-
ný koriandr. Podávejte s pokrájenou 
zeleninou.
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spolu u stolu

Jedni si sami množí kvásek, druzí se chlubí 
nejlepšími rohlíky, někde stále ctí řemeslnou výrobu 

a jinde uchovávají dvě generace starou recepturu 
na loupáčky. Taková pekařství zásobují naše prodejny.

Nejlepší pekaři
pečou pro nás
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spolu u stolu

Pekařství Certas, Olomouc
„Přijeli jste přesně akorát, pekaři 
dávají do pecí další várku ručně 
dělaných bochníků chleba,“ vítá nás 
Ivan Šulc, majitel pekařství Certas 
v Olomouci-Holicích. „Opravdu, vý-
roba v naší pekárně se dá bez nad-
sázky nazvat řemeslná – 50 % všech 
prací děláme stále ručně. Máme ty 
nejlepší pekaře, sami si je školíme, 
a na výrobě je to znát. Stroje u nás 
zastanou jen tu nejtěžší práci,“ říká 
Ivan Šulc. Jeho pekárna dodává 
do našich prodejen v Olomouci, 
Šternberku, Uničově a Litovli chleba, 
croissanty, pudinkové rohlíčky, 
rohlíky, sójové rohlíky či diavánočku. 
„Můj děda i praděda byli pekaři a už 
kvůli nim bych chtěl vysokou kvalitu 
udržet. Vsadil jsem na charakteristic-
kou řemeslnou výrobu a budu v ní 
pokračovat,“ přeje si Ivan Šulc. 
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Moravské koláčky
250 ml mléka
100 g krupicového cukru
30 g droždí
špetka soli
500 g polohrubé mouky
100 g másla, změklého
3 žloutky + 1 vejce na potření
320 g tvarohu + 2 lžíce cukru
250 g švestkových povidel

Na drobenku 
80 g másla
80 g krupicového cukru 
100–120 g hrubé mouky

1. Z malého množství mléka, 
cukru a nadrobeného droždí 

zadělejte kvásek. Mouku nasypte do 
mísy, přidejte k ní špetku soli a máslo, ve 
zbytku mléka našlehejte 3 žloutky a spo-
lu s kváskem přidejte k mouce a uhněťte 
těsto. Dejte jej na asi hodinu kynout, aby 
zdvojnásobilo objem.
2. Z těsta odkrajujte kousky, roztlačte 
je do kolečka, doprostřed dejte vždy 
lžíci oslazeného tvarohu, uzavřete těsto 
k sobě, a vzniklé kuličky dávejte na plech 
(vyložený pečícím papírem) uzavřenou 
stranou dolů. Nechte chvilku kynout. 
3. Potom do každého koláčku udělejte 
malou prohlubeň pomocí pomoučené 
skleničky a naplňte ji povidly. Znovu 
nechte chvilku vykynout, potom koláčky 

po okrajích potřete rozšlehaným 
vejcem a střed posypte drobenkou, 
získanou smícháním všech potřeb-
ných ingrediencí.
4. V troubě vyhřáté na 160 °C pečte 
dozlatova asi 20 minut. Správně 
vykynuté a upečené koláčky mají 
mezi tvarohem a vrchním mazáním 
prázdnou komůrku.

Vláčné vydrží koláčky 
i několik dní. Pravděpodobně 
je ale sníte hned po upečení.

Na 2 plechy
Příprava: 35 minut + kynutí 
Pečení: 20 minut
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spolu u stolu

Dalamánky

224 g žitné chlebové mouky 
7 g droždí
224 g pšeničné hladké mouky
7 g soli
kmín na posypání

1. Z žitné chlebové mouky, drož-
dí a 100 ml vody zadělejte kvásek 
a nechte jej 2 hodiny kynout. Teprve 
po takto dlouhé době přimíchejte 
hladkou mouku, sůl a dalších 155 ml 
vody a nechte ještě 45 minut kynout. 
Pak těsto rozdělte na deset stejných 
dílů a z každého vyválejte šišku. Vy-
skládejte je na plech vyložený peči-
cím papírem a nechte kynout dalších 
40 minut. Poté dalamánky podélně 
nařízněte, pomašlujte vodou a po-
sypte kmínem. 

2. Troubu zahřejte na 210 °C, do-
spod postavte hrnek s vodou, a když 
je trouba plná páry, dejte dalamánky 
péct – díky páře nepopraskají. Hrnek 
nevyndávejte a dalamánky pečte 
15 minut dozlatova.

Na 10 kusů
Příprava: 15 minut
Kynutí: 3 hodiny 25 minut 
Pečení: 15 minut
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Pekaři a spol.,  
Ostrava-Poruba
„Široko daleko máme ty nejlepší 
rohlíky, naši zákazníci vědí, kde 
je prodáváme, a jezdí si pro ně 
i zdaleka. Jiné prostě nechtějí,“ 
pyšní se Vladimír Dubják, jednatel 
společnosti Pekaři a spol. „No však 
to brzy poznáte, jen co je ve výro-
bě ochutnáte. A vlastně, pojďme 
mezi naše pekaře rovnou,“ pobízí 
nás. Firma Pekaři a spol. působí 
v samém centru Ostavy-Poruby, 
na Porubské ulici, kde je pekárna 
už více než padesát let. Všechno 
tu dýchá pekařinou. Poctivou 
pekařinou. Pekárna se zaměřuje 
především na výrobu běžného 
a jemného pečiva, tedy rohlíků, 
housek, koláčů, vánoček a výrobků 
z listového těsta. Zhruba sedmnáct 
druhů výrobků dodává do jede-
nácti prodejen Albert v Ostravě.
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Pekařství Leština, Leština
Rodinné do posledního receptu, 
přesně tak se dá nazvat pekařství 
Leština, v obci 45 kilometrů severně 
od Olomouce. „Před 25 lety jsme 
začínali s mým tátou a recepty po 
dědovi,“ vzpomíná Vlastimil Večeř, 
dnes jediný vlastník pekařství, jehož 
chleba, ovocné koláče a dala-
mánky můžete ochutnat v našich 
prodejnách v Šumperku, Uničově 
a Šternberku. „Tehdy to bylo tak, že 
dvanáct hodin pekl táta, dvanáct 
hodin já. Na rozdíl od něho jsem 
nebyl vyučený pekař, takže mně 
předával veškeré zkušenosti, já se 
učil a snažil se pochytit maximum,“ 
říká Vlastimil Večeř. „Pyšný jsem na 
všechny naše výrobky, obzvlášť si 
ale cením receptu po mém dědo-
vi na máslové loupáky. Ty prostě 
nemají chybu,“ říká majitel. 

spolu u stolu
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500 g hladké pšeničné mouky 
+ na poprášení
50 g cukru krupice   
7 g soli
1 sáček kypřicího prášku do pečiva 
1 vejce  + 1 vejce na potření
70 g oleje
100 g másla
50 g rozinek 
plátky mandlí na posypání
 
1. Prvních šest ingrediencí smíchejte 
se 150–160 ml vody do kompaktního 
těsta. Nechte krátce odpočinout 
a potom těsto rozválejte dotenka 
na lehce pomoučené pracovní 
ploše. Poté na těsto nakrájejte máslo, 

Máslové loupáky s mandlemi
posypte ho rozinkami a obojí do 
těsta zapracujte. 
2. Těsto znovu rozválejte do ten-
kého plátu, nakrájejte ho na čtverce 
a poté trojúhelníky a smotáním od 
nejdelší strany vytvořte loupáčky. 
Nechte je chvíli odpočinout, pak 
potřete vajíčkem a posypte plátky 
mandlí. Pečte asi 12 minut při teplo-
tě 160–170 °C.

Na 20 kusů
Příprava: 45 minut  
Pečení: 12 minut

Rohlíčky můžete zkusit 
upéc t i posypané 

drobenkou.
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spolu u stolu

1 kg hladké mouky
2 žloutky + 1 vejce na potření
1 vanilkový cukr + 10 g soli 
50 g droždí
500 ml mléka
200 g moučkového cukru
200 g másla
1 balíček rozinek
plátky mandlí na posypání

1. Z droždí, malého množství mléka 
a cukru zadělejte kvásek. Všechny 
ostatní suroviny vyjma másla, rozi-
nek a plátků mandlí dejte do mísy. 
Přilijte zbylé mléko, přidejte kvásek 
a rozpuštěné máslo (nesmí být horké) 
a zadělejte těsto. Nakonec do něj 

přidejte rozinky. Poté nechte přikryté 
utěrkou vykynout, asi 1,5 hodiny.
2. Po vykynutí si těsto rozdělte napůl 
a každou půlku na tolik stejných dílů, 
z kolika copů budete vánočky plést. Z dílů 
vypracujte kuličky, nechte je asi půl hodi-
ny přikryté vykynout. Pak z nich vyválejte 
válečky a spleťte vánočky. Opět je nechte 
půl hodiny vykynout.
3. Vánočky potřete rozšlehaným vejcem, 
posypte mandlemi a při 220 °C nechte 
10 minut zapéct. Pak snižte teplotu na 
170 °C a pečte asi hodinu dozlatova.

Nedělní staročeské vánočky

Vláčnou vánočku si 
vychutnáte s máslem 

a horkým čajem.
Na 2 vánočky

Příprava: 35 minut + kynutí  
Pečení: 1 hodina a 10 minut
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Pekařství Pernarec, 
Pernarec
Největší chloubou pekařství nedale-
ko západočeské Plzně je žitno- 
pšeničný kvasový chléb. „Tenhle 
náš Pernarecký chléb vyrábíme 
tradičním způsobem na základě 
přírodního zrání, bez zlepšujících 
prostředků, z vlastního žitného kva-
su a podle staročeské, přímo sto let 
staré receptury,“ říká nám majitel pe-
kařství Miloň Zelenka. „Když k tomu 
připočtete, že jej válíme ručně, je 
jasné, že je vynikající. Krásně voní, 
kůrka je křupavá a čerstvý vydrží 
minimálně týden,“ pyšní se Miloň 
Zelenka. Pekařství vlastní už dvacet 
let a dvacet let je pro něj kváskový 
chleba důvod, proč s pekařinou ne-
přestat. Vy můžete Pernarecký chléb 
koupit ve všech našich plzeňských 
prodejnách.
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Jeho máslová dužina jako by 
našeptávala: ochuť mě, přidej limetu, 

pepř, chilli, koriandr. Nechte se svést…

Avokádo

Avokádová zmrzlina je 
neodolatelná. A navíc: na 
chvíli vás přenese do léta.

www.albert.cz40
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Není klasičtějšího receptu 
než plněné avokádo. 

Dali jsme mu nový šmrnc 
a září dál.
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To��  víme ji st ě: 
rece p� na kuřecí 
sal á� s avoká�em 

se st a�  hit em 
le to šního jara.

U nás v A�be rtu

Garantujeme vám, že naše avokáda 
jsou krásně zralá.
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Bramborový salát  
s avokádem a lososem
250 g drobných brambor 
sůl
1 avokádo, přepůlené, dužina 
nakrájená na kousky
1 limeta, šťáva vymačkaná
2 lžíce majonézy
1 chilli paprička, nasekaná
½ svazku koriandru, nasekaného
160 g uzeného lososa, na kousky 
4 jarní cibulky, nasekané

Brambory oloupejte, přepulte a 20 mi-
nut vařte ve vroucí osolené vodě. Sceď-
te a důkladně osušte. Kousky avokáda 
pokapejte trochou limetkové šťávy, 
aby nezhnědly, zbytek šťávy smíchejte 
s majonézou, papričkou a koriandrem. 
Na servírovací talíř vyskládejte bram-
bory s lososem, posypte jarní cibulkou 
a přelijte majonézovým dresinkem.

Kuřecí salát s avokádem 
2 kuřecí prsa, ogrilovaná, opečená 
nebo uvařená, natrhaná na kousky
2 řepíky celeru, jemně nasekané
1 velká šalotka, jemně nasekaná
1 avokádo, oloupané, zbavené 
semena, dužina na kostičky
sůl, pepř
4 plátky opečené ciabatty
čtvrtky vajec a rozdrobená feta 
na ozdobení

Na avokádový dresink 
2 avokáda
240 ml podmáslí
1 jarní cibulka (pouze bílá a světle 
zelená část)
svazek hladkolisté petrželky
2 hrsti čerstvé máty
3 lžíce čerstvé citronové šťávy
sůl, pepř

Nejprve udělejte dresink: v robotu 
dohladka rozmixujte dužinu z obou 
avokád, podmáslí, jarní cibulku, petr-
želku, mátu, citronovou šťávu a 125 ml 
studené vody. Dochuťte solí a pep-

Pro 2 osoby
Příprava: 35 minut

Pro 4 osoby
Příprava: 25 minut

Pro 2 osoby
Příprava: 15–20 minut

s víčkem a dejte mrazit. Po hodině pro-
míchejte, abyste dostali krystalky ledu 
dovnitř, a znovu mrazte. Postup třikrát 
zopakujte a pak zmrzlinu nechte přes 
noc ztuhnout.

Plněné avokádo 
1 lžička olivového oleje
šťáva z 1/2 citronu
1 stroužek česneku, rozmělněný nožem
špetka pepře, sůl
1 avokádo, přepůlené, zbavené 
semena, dužina opatrně vydlabaná
1/2 žluté papriky, zbavené semeníku, 
nakrájené na kostičky
6 cherry rajčat, přepůlených
1 jarní cibulka, nasekaná najemno
1 lžíce najemno nasekaného 
čerstvého koriandru + na ozdobu

V misce smíchejte olej, citronovou šťá-
vu, česnek, pepř a sůl. Dužinu avokáda 
nasekejte nebo nahrubo rozmačkej-
te vidličkou a smíchejte s paprikou, 
rajčaty, jarní cibulkou a koriandrem. 
Vmíchejte dresink, podle chuti dosolte 
a směs dejte zpět do avokádových pů-
lek. Podávejte ozdobené koriandrem.

Pro 4–8 osob
Příprava: 15 minut 
Mrazení: 4 hodiny + přes noc

řem a ještě znovu promixujte. Dejte 
stranou. V míse promíchejte kuřecí 
maso, řapíkatý celer, šalotku, avokádo 
a 180 ml avokádového dresinku. Osolte 
podle chuti a podávejte na opečených 
plátcích ciabatty, ozdobené vejcem 
a sýrem feta.

Avokádová zmrzlina
125 ml plnotučného mléka
2 lžíce kukuřičného škrobu
375 ml polotučného mléka
100 g krupicového cukru
4 plátky pomerančové kůry
2 zralá avokáda, oloupaná, zbavená 
semen, pokrájená
2 lžíce limetkové šťávy + k podávání
¼ lžičky soli

Plnotučné mléko dobře promíchejte 
se škrobem. Polotučné mléko nalijte 
do hrnce, přidejte cukr a pomerančo-
vou kůru a přiveďte k varu. Poté přilijte 
plnotučné mléko a za stálého míchání 
vařte, aby směs začala probublávat 
a houstnout, zhruba 2–3 minuty. 
Vyjměte pomerančovou kůru a hrnec 
posaďte do mísy s ledem. Avokádo roz-
mixujte s limetkovou šťávou a solí a pak 
přidejte mléčnou směs a rozmixujte 
dohladka. Nalijte do plastové krabičky 

Tři novodobí králové: losos, 
brambory a avokádo.
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Přišla jsem na tuhle kombinaci jednoho rána, 
když jsem chtěla udělat krásnou, rychlou 

a lahodnou sladkost. A pak se z toho stal můj 
ranní valentýnský rituál.

Valentýnské košíčky
Poprvé s Ditou P.

poprvé s Ditou P.
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Valentýnské košíčky

Valentýnské košíčky
 
1 plát listového těsta
25 g másla
350 g jahodového džemu
200 g smetany ke šlehání
12 malin
2 lžíce moučkového cukru

1 Na pracovní ploše si 
rozložím plát listového 
těsta. Pravítkem si delší 
stranu rozdělím na čtyři 
díly, kratší na tři. Všechno si 
pěkně naměřím a nakreslím 
a nakonec ostrým nožem 
rozdělím na 12 částí.

3 Peču asi 20 minut nebo 
až mají košíčky zlatohnědou 
barvu. Každý košíček na-
plním jednou nebo dvěma 
lžičkami džemu, jak mám 
zrovna chuť.

2  Troubu předehřeju na 
180 °C. Na plotně rozpustím 
máslo a mašlovačkou vy-
mažu formu na muffiny. Do 
každého otvoru vložím je-
den obdélníček z listového 
těsta tak, aby okraje trochu 
přesahovaly, a dám péct.

4 Ze smetany vyšlehám 
do polotuha šlehačku 
a lžičkou jí ozdobím každý 
košíček. Nakonec navrch 
posadím malinu a popráším 
moučkovým cukrem.FO
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Košíčky můžete plnit 
jakýmkoliv džemem nebo 

krémem, zdobit všemi 
druhy ovoce a místo 

šlehačky je moc 
dobrá i zakysaná 

smetana.

TiP

Pro 4 osoby
Příprava: 20 minut  
Pečení: 20 minut
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nedělní oběd

Za okny zima, možná i mráz. Ven se 
nechce nikomu, natož pak v neděli. A proč 

taky, když z trouby voní pečínka…

Šťavnatou roládu si 
vychutnáte čerstvě upečenou, 
ale i druhý den zastudena. 

Masopustní hody
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nedělní oběd

Cikánská paštika

500 g vepřového kýty nebo plece
sůl, pepř
200 g vepřových jater
1–2 rohlíky, den staré
asi 250 ml mléka
5 šalotek
2 vejce
trochu muškátového květu
špetka mletého zázvoru
100 g slaniny, na drobné kostičky
150 g šunky, na drobné kostičky
olej na vymazání hřbetu
brusinky a kandované pomeranče 

Vepřové maso nakrájejte na středně 
velké kousky a v míse je zasypte solí 
a pepřem a nechte alespoň 3 hodiny 
odpočívat v chladu, nejlépe však přes 
noc. Omytá a odblaněná játra, v mléce 
namočené rohlíky a oloupané a na-
sekané šalotky umelte na masovém 
strojku. Ke směsi pak přidejte vejce, 
muškátový květ i zázvor a pořádně 
promíchejte. Kousky vepřového masa 
rovněž umelte, poté spojte s játrovou 
směsí a vše ještě rozmixujte tyčovým 
mixérem. Nakonec do směsi přimí-
chejte slaninu a šunku, podle potřeby 
dosolte a směs naplňte do olejem 
vymazané formy na hřbet. Postavte ji 
doprostřed pekáče, okolo nalijte vodu 
a ve vodní lázni 2 hodiny pečte při 
180 °C. Paštiku nechte vychladnout ve 
formě, potom ji vyklopte a podávejte 
ozdobenou brusinkami a kandovanými 
pomeranči.

Vepřová roláda

2,5 kg vepřové plece, v celku, 
vykostěné, ideálně s kůží
1,7 kg bůčku bez kosti

Na bylinkovou pastu
2 lžíce nasekané šalvěje
2 lžíce sekaných rozmarýnových listů
4 lžíce nasekané hladkolisté petrželky
1 lžíce fenyklových semínek, 

rozdrcených
1 lžička nadrcených sušených chilli 
papriček
5 stroužků česneku, rozmělněných 
nožem
6 lžic olivového oleje
2 lžíce bílého vína
sůl, pepř

Troubu předehřejte na 200 °C. Udělejte 
bylinkovou pastu: všechny potřebné 
ingredience smíchejte v míse a dejte 
stranou.
Vepřovou plec omyjte, osušte a ostrým 
nožem maso rozřízněte jako knihu – 
návod najdete v rubrice Rady a nápady. 
Poté ho potřete bylinkovou pastou 
a zarolujte, ze všech stran pořádně 
osolte, položte na bůček a obtočte jím 
roládu. Svažte kuchyňským provázkem 
a dejte na pekáč. Pečte 15 minut, pak 
teplotu snižte na 170 °C a pečte asi 
3 hodiny nebo dokud maso nebude 
měkké. Podávejte nakrájené na plátky, 
chcete-li, doplňte hořčicí.

Zelí nakrouhejte v robotu nebo no-
žem nasekejte na co nejtenčí nudličky. 
Ve velké míse ho osolte, pocukrujte 
(množství vylaďte podle své chuti), 
přidejte trochu kmínu, pepř a zakáp-
něte octem nebo citronovou šťávou 
a nechte půl hodiny odležet, aniž byste 
zelí míchali. Pak zelí rukou pořádně 
promačkejte, dělejte to klidně 10 minut 
– krásně tím zkřehne. Pak nechte prole-
žet (klidně i den) a podávejte.

Masopustní šišky

125 g másla, pokojové teploty
490 g hladké mouky
190 g smetany ke šlehání 
20 g droždí
2 lžíce mléka
1 lžíce nastrouhané citronové kůry
1 lžíce moučkového cukru 
+ na obalování
špetka muškátového květu
40 g bílého suchého vína
½ lžičky soli
40 g nadrobno pokrájených mandlí
olej na smažení

Máslo dejte do velké mísy a metlou 
jej dobře našlehejte, pak přisypávejte 
mouku a přilévejte smetanu, přidejte 
droždí rozmíchané v mléce, citronovou 
kůru, cukr a muškátový květ a vypra-
cujte hezky tuhé těsto, které se nebude 
lepit na vařečku. Nechte ho kynout. 
Když trochu vykyne, přidejte do něj  
víno a sůl, dobře zapracujte a opět 
nechte kynout, aby zdvojnásobilo svůj 
objem. Nakonec do těsta vmíchejte 
mandle a postupně z něj odebírejte 
a tvarujte šišky, nechte je opět vyky-
nout a smažte ve vyšší vrstvě oleje. 
Ještě horké obalujte v cukru. 

Pro 6–8 osob
Příprava: 50 minut
Naložení: přes noc
Pečení: 2 hodiny

Pro 8–10 osob
Příprava: 20 minut
Pečení: 3 hodiny 15 minut

Pro 4 osoby
Příprava: 30 minut
Proležení: 1½ hodiny

Pro 6 osob
Příprava: 30 minut
Kynutí:  asi 2 hodiny
Smažení: 20 minut

TiP

Čím jiným chcete velkolepý maso-
pustní oběd zapít, než skvělým pi-
vem? Sáhněte po některém značky 
Bertold, které prodáváme v našich 
prodejnách.

Křupavý zelný salát

½ hlávky bílého zelí
1 lžička soli
1 lžíce cukru
½ lžičky kmínu
pepř
ocet nebo citronová šťáva
hladkolistá petrželka na ozdobu
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Nezapomeňte k paštice podávat 
čerstvý chléb a kyselé okurky. 

Přida t můžete i dijonskou hořčici.
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nedělní obědnedělní oběd

Namísto smažení v oleji 
můžete šišky upéc t  

i v troubě.

Dva dny předem
1600   Naložte maso na cikánskou paštiku 

a dejte ho do lednice.
Den předem
1600   Připravte a upečte paštiku a udělejte 

zelný salát.
V den oběda (podává se ve 12 hodin)
730   Připravte roládu a dejte ji péct.
900   Vrhněte se na masopustní šišky 

a postupujte podle návodu.

Připravte si…
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Vína

Italské skvosty

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO, Luigi Cecchi
Víno pochází z vinohradů okolo vesnice Montepulciano, a již v 17. 
století si vydobylo přezdívku „víno králů“. Má živou červenou barvu 
a intenzivní vůni zralého ovoce, třešní a čokolády, hladkou chuť 
s jemnou tříslovinou a harmonickou kyselinou, s dlouhým závěrem. 
Albert jej nabízí exkluzivně od známého vinařství Luigi Cecchi.
0,75 l, 269 Kč

PINOT GRIGIO, 
Santa Cristina 
Vynikající víno značky Santa 
Cristina si vás získá zlatavou 
barvou a hlavně čistou a svě-
ží vůní s tóny bílých květů. 
V chuti je harmonické s ty-
pickými odrůdovými tóny 
broskví či švestek. Dochuť 
je jemně minerální. Pinot 
Grigio znamená v italštině 
Rulandské šedé a tato bílá 
odrůda je pro Itálii typická.
0,75 l, 199 Kč 

NERO D’AVOLA-
SHIRAZ, Settesoli
Cuvée odrůd Nero d´Avola 
a Shiraz vinařství Settesoli 
má purpurovou barvu, 
intenzivní a kořenitou vůni 
s dotekem živočišnosti 
a tónů marmelád, šafránu 
a bílého pepře. V chuti 
ucítíte výraznější kyselinu 
a dobrou tříslovinu. 
0,75 l, 99,90 Kč

ANTINORI, 
Santa Cristina
Před vámi stojí červené cuvée 
špičkové italské značky Anti-
nori, vyráběné z 90% odrůdy 
Sangiovese a z 10% Merlotu. 
Víno má fi alovou barvu 
a vyniká příjemně ovocnou, 
lehce kořenitou vůní. V chuti 
je převážně ovocné  s převa-
žujícími tóny třešní a višní, 
s vyváženou tříslovinou.
0,75 l, 249 Kč

CHIANTI NATIO, 
BIO, 
Luigi Cechi
Biovíno známého 
vinařství Luigi Cecchi 
má krásně rubíno-
vou barvu a výrazný 
charakter odkazující na 
vinice Toskánska. Při 
jeho výrobě se asi 10% 
bobulí nechá zasychat 
na slámě. Je harmonic-
ké, plné a prospívá mu 
ležení v láhvi. Vyrábí se 
z odrůdy Sangiovese, 
které musí obsahovat 
minimálně 85%.
0,75 l, 169 Kč

O� ut� j�  s námi ta � j� pší � � ská vína, ze skvělý�  
� nic a �  výb� ný�  � nařů. Na zdraví!
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75 g másla
100 g třtinového cukru
225 g hladké mouky
3 lžičky kypřicího prášku a špetka soli
225 ml podmáslí 
4 krásná kulatá jablíčka
½ lžičky mletého zázvoru

Troubu předehřejte na 200 °C. Osmimíst-
nou formu na mu�  ny vyložte košíčky. 
Máslo utřete ručním elektrickým šleha-
čem s cukrem do světlé a nadýchané 
pěny, pak na střídačku přidávejte mouku 
smíchanou s kypřicím práškem a solí 
a podmáslí. Jablíčka vždy v půli rozřízně-
te a z prostředka nakrájejte tenké plátky 
(některé včetně stopky), zbytek jablek 
pokrájejte na drobné kostičky. Odeberte 
jich asi 100–150 g a smíchané s mletým 
zázvorem je přidejte do těsta. To rozdělte 
do košíčků a ozdobte je plátky jablek – viz 
fotografi e. Pečte 25 minut dozlatova. 

Jablečné muffiny

Pro 4–6 osob
Příprava: 20 minut
Pečení: 25 minut

muffiny
S mu� iny �  � dn� u� é 

manévr� ání: děti �  pro� ě 
zbožňují. Klidně si pro�  může�  

d� � 
  uděla t �  zdravější: ubra t 
cukru a naopak �  př� lad
  

mrkví, přida t vločky a do tě� a 
dát ko� ičky j� � k. Vždycky se 

snědí h d po u� čení.

vzkaz od mámy

Za� čenými plátky j� � k 
děti napro� o ohromí� . 

,Z� � zn� ‘ �  na� ta ta.
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Pro 4–6 osob
Příprava: 15 minut
Pečení: 10–13 minut

Pro 4–6 osob
Příprava: 20 minut
Pečení: 25 minut

Muffiny
z kukuřičné mouky
70 g kukuřičné mouky
60 g polohrubé mouky
1 lžička krupicového cukru
3⁄4 lžičky kypřicího prášku do pečiva
1 lžička soli 
125 ml bílého jogurtu
2 lžíce oleje
1 velké vejce, našlehané
2 lžíce nasekaných jarních cibulek
lučina, krůtí šunka, sýr a polníček 
k podávání

Troubu předehřejte na 220 °C. Lehce vymažte 
šest formiček na mu�  ny. Ve velké míse smí-
chejte obě mouky, cukr, kypřicí prášek a sůl. 
Uprostřed udělejte důlek, do něj dejte jogurt 
našlehaný s olejem a vejcem a nakonec i jarní 
cibulky a umíchejte těsto. Rozdělte ho do for-
miček a pečte 10–13 minut nebo dokud těsto 
ulpívá na špejli. Vyklopte a nechte zchladnout. 
Pak každý mu�  n podélně rozřízněte, spod-
ní díly namažte lučinou, přidejte šunku, sýr 
a polníček a opět přiklopte. 

máslo na vymazání formy
160 g polohrubé mouky
100 g třtinového cukru
1⁄2 lžičky jedlé sody
1⁄2 lžičky kypřicího prášku 
1⁄2 lžičky nastrouhaného 
muškátového oříšku
1⁄2 lžičky soli
85 g ovesných vloček
80 g rozinek
3 lžíce olivového oleje
1 velké vejce
80 ml mléka
4 mrkve, nastrouhané
1 středně velký, lehce přezrálý 
banán, rozmačkaný vidličkou

Troubu předehřejte na 190 °C 
a máslem vymažte šestimíst-

nou formu na mu�  ny. Ve velké 
míse smíchejte mouku, cukr, 
jedlou sodu, kypřicí prášek, 
nastrouhaný muškátový oříšek 
a sůl. Pak přidejte vločky a ro-
zinky. Olej našlehejte s vejcem 
a mlékem a pak mokrou směs 
přidejte k suché. Nakonec vmí-
chejte i mrkev a banán. Promí-
chejte do těsta a to pak rozdělte 
do formy. Pečte asi 25 minut. 
Mu�  ny podávejte teplé nebo 
zchladlé na pokojovou teplotu, 
zabalené do ubrousku a převá-
zané provázkem nebo mašlí.

Rozříznuté 
muffiny můžete 
plnit podle své 

fantazie: různými 
pomazánkami, 

sýry nebo 
zeleninou.

Vláčné muffiny s mrkví
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Velký plát na roládu můžete udělat téměř z každého 
kusu masa. Chystáte-li se na vepřovou roládu 

z rubriky Nedělní oběd, ukážeme vám, jak na to.

rady a nápady

Rozevřete 
maso jako 
knihu

Proč s nimi vařit
Čerstvé bylinky podtrhují chuť jídel, aniž by 
ji přehlušovaly, dodají pokrmům přirozenější 
a čerstvější příchuť a vůni než bylinky suše-
né. Jsou zdravé, obsahují řadu minerálních 
látek, vitaminů a éterické oleje. Inspirovat se 
můžete recepty z rubriky 10x jinak.  

Jak s nimi vařit
Bylinky nasekejte nebo nakrájejte bezpro-
středně před jejich použitím a do pokrmů 
je přidávejte až ke konci vaření nebo krátce 
před podáváním, abyste uchovali jejich 
strukturu, ale hlavně vůni a obsah živin. 
Dlouhé vaření snese jen rozmarýn a tymián.

Jak s nimi zacházet
Čerstvé bylinky (více v reportáži) se pěstují 
k využití při každodenním vaření, nikoliv 
k dlouhodobému pěstování, i když v op-

timálních podmínkách mohou vydržet 
i několik týdnů. Ihned, jak je přinesete 
z obchodu, je vyjměte z ochranného obalu 
a dejte je na světlé a teplé místo (určitě nad 
12 °C). Odřezávejte vždy vrchní výhonky 
a nechte je dorůstat odspodu. Zalévejte je 
zásadně zespoda, abyste zabránili zvlhnutí 
listů a jejich zahnívání. 

Vepřovou plec potřebnou na 
roládu omyjte, osušte a po-
ložte ji na prkénko. Ostrým 
nožem odkrajujte zhruba ve 
výšce jedné třetiny (odshora) 
maso po celé ploše a odklop-
te ho. Pak kousek od pomy-
slného středu odkrojte stejně 
silný plát na druhou stranu. 
Plocha masa se vám rázem 
ztrojnásobí. Maso potřete 
bylinkami podle receptu, pří-
padně naklepejte a zarolujte. 
Maso můžete ještě obtočit 
bůčkem a svázat.

Vše, co jste chtěli vědět o bylinkách

Mléko, které 
neuteče 
Tentokrát se do naší 
rubriky zapojil muž – 
Milan Medek z Loun. 
Radu poslal velmi 
praktickou. „Mléko při 
ohřevu nebo převařování 
nevykypí, jestliže potřete 
okraje rendlíku tukem, 
například máslem či 
olejem,“ napsal a získává 
tak stokorunový poukaz. 

� da č� náře

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

FO
T

O
: 

M
A

R
E

K
 B

A
R

T
O

Š,
 F

O
O

D
 S

T
Y

LI
N

G
: 

V
LA

D
IS

LA
V

 S
T

U
P

A
R

IČ
D

E
K

O
R

 S
T

Y
LI

N
G

: 
B

LA
N

K
A

 K
IR

C
H

N
E

R

57www.albert.cz



reportáž

Bylinky v kořenáčích naší značky Albert 
Quality k vám neputují přes půl světa. 
Všechny jsou vypěstované na Moravě, bez 
pesticidů a naopak s velkým respektem 
k přírodě. Voní a mají tu správnou chuť.

bylinky z Moravy
Ochutnejte

S malou nadsázkou můžu říct, že 
jsem viděla růst bazalky zrych-
lený v čase. Jsem okouzlená 

a nadšená. Malé výhonky tvořící po 
dvou k sobě srostlé lístky rychle střídaly 
o trochu větší rostliny, pak ještě větší, 
rozrostlejší, tu a tam vykoukl obzvlášť 
náruživý stonek, až se na konci pýchou 
dmula kytice krásně vonící zelené 
bazalky… A to vše trvalo jen pár minut. 

Reportáž o pěstování bylinek
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Všechny bylinky vyjma rozmarýnu a máty pěstuje fi rma Bylinky ze semen, 
která odebírá od osvědčených dodavatelů z celého světa. Když přijde jejich čas, 
zasejí je zaměstnanci fi rmy do malých kořenáčků a nechají v klíčicí místnosti 
naklíčit. Teprve poté putují do obří skleníkové haly, kde za stálé péče rostou 
do potřebné velikosti.  

Vítejte v Suchohrdlech u Miroslavi, ob-
řím skleníku fi rmy Bylinky, která u nás 
začala pěstovat čerstvé bylinky pouze 
pro český trh, přednostně pro naše 
prodejny. 

Od klíčků až po trsy
V pásech za sebou jsou tu totiž plata 
různě starých bylin, takže vedle sotva 
vyklíčivších vidíte trochu starší, o kus 

dál třeba dvoutýdenní a na konci řady 
bylinky čekající na export do prode-
jen. „Bylinky pěstujeme přirozeně, bez 
urychlovačů, v absolutním souladu 
s přírodou, takže je vidíte vždy v něko-
lika fázích růstu, od sotva vyklíčených 
až po vzrostlé trsy, abychom vždy, 
a hlavně průběžně mohli uspokojit trh,“ 
vysvětluje Petr Huška, ředitel společ-
nosti Bylinky. Pobízí mě, ať ochutnám. 

„Utrhněte si jakoukoliv bylinku chcete, 
nepoužíváme žádné pesticidy a zalé-
váme fi ltrovanou dešťovou vodou, jejíž 
kvalita se blíží vodě pitné. Zkuste bazal-
ku, pažitku anebo třeba tady koriandr, 
moc krásně voní,“ říká Petr Huška. 

Deset vyvolených
Okolo nás jsou krásně zelené a nesku-
tečně voňavé zástupy bylin, respektive 
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všech deseti druhů, které fi rma Bylinky 
v Čechách pěstuje: pažitky, petrželky, 
bazalky, tymiánu, oregana, majoránky, 
koriandru, meduňky, máty a rozma-
rýnu. „Prvních osm jmenovaných 
pěstujeme ze semínek, mátu a roz-
marýn množíme řízkováním. Semínka 
máme od osvědčených dodavatelů 
z celého světa, uchováváme je v suchu 
a podle potřeby rozséváme do kořená-
čů. No jen se pojďte podívat 
na semínka,“ pobízí nás Petr 
Huška. Zatímco semínka 
bazalky jsou uhlově černá 
a připomínají mák, koriandr 
je přesně takový, jaký známe 
(jako koření) z kuchyně. 
„Když semínka zasadíme do 
substrátu v kořenáčích, putují 
do klíčicí místnosti, kde je 
konstantně vlhko a teplota 
neklesne pod 20 stupňů 
Celsia. Tady bylinky naklíčí a až poté 
putují do skleníkové haly, kde podle 
stupně vzrůstu postupují jakoby vpřed,“ 
vysvětluje Petr Huška.

Žádné pesticidy
Ve skleníku je nejen krásně teplo 
a světlo, ale pro bylinky i ideální pro-
středí. UV lampy tu pomáhají ničit po-
létavé škůdce. Vodu a živiny si bylinky 
berou, jak potřebují, díky důmyslnému 
zavlažovacímu systému. Ty nejmenší 
přijímají vláhu ze vzduchu, jsou tedy 
pravidelně rosené, a případné škůdce 
tu ničí antiškůdci. „Protože nepouží-
váme žádné pesticidy a občas se tu 
nějaká ta brebera najde, vysazujeme si 

reportáž

vlastní kořenáčky trávy a v nich ,cho-
váme‘ antiškůdce, kteří si na škůdcích 
pochutnají,“ říká Petr Huška. Jsme na 
konci skleníku, kde jsou jako jeden šik 
bylinky určené k prodeji. „Jeden den 
bylinky zabalíme, druhý jsou v prodej-
nách Albert, tedy absolutně čerstvé, 
připravené pro vaření. Jejich životnost 
doma prodloužíte, pokud jim vytvoříte 
vhodné podmínky. Bylinkám svědčí 
slunné místo a teplota nad 12 °C. Zalé-
vají se do misky, nikoliv do kořenáčku, 
protože jsou zvyklé si brát vláhu kořeny 
zespodu,“ radí Petr Huška. (Více prak-
tických informací v rubrice Rady a ná-
pady.) Opustit skleníky se nám nechce, 
znovu ochutnávám bazalku. „Mám z ní 

opravdu velkou radost. Ostatně bazalka 
představuje až 60 % trhu s bylinkami,“ 
dodává Petr Huška.
Společnost Bylinky je dceřiná společ-
nost švédského holdingu Swedeponic. 
Pěstování bylinek zahájila na Znojem-
sku na konci listopadu loňského roku. 
Pěstuje je ve skleníku na rozloze 10 tisíc 
metrů čtverečních. „Provoz probíhá 
celoročně za téměř stoprocentního 
využití obnovitelných zdrojů ener-
gie. Propojení skleníku s bioplynovou 
stanicí společnosti Renergie, která je 
vybudovaná na vedlejším pozemku, 
představuje unikátní řešení, jež zajišťuje 
zásobování skleníku teplem a elektric-
kou energií,“ vysvětluje Petr Huška.

Pěstování bylinek by se bez šikovných rukou 
speciálně vyškolených zaměstnanců neobešlo. 
Dohlížejí na jejich růst, ošetřují je a balí.

Bylinky určené k prodeji zaměstnanci nejprve zabalí do průsvitné fólie, pak do přepravních krabic, aby se neponičily. FO
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napsali jste

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 Eliška Smýkalová.

Vyhrajte
plný košík
od Alberta

V příštím čísle, které vychází 6. 3. 2013, najdete:
 velikonoční pohoštění – nejlepší pizzu – 10 variant špenátu – sněženkový dort

V  – vegetariánské

Již se mi dostalo do 
rukou nové vydání ma-
gazínu Albert v kuchyni 
a natolik mne zaujalo, že 
jsem se rozhodla vám za 
něj poděkovat. Skutečně 
co strana, to skvost. Pub-
likujete přesně takové re-
cepty, které vyhledávám 
a sama vařím. Opravdu 
velmi děkuji. 
S přátelským pozdravem 
Štorkánová 

Lednové číslo magazínu opět 
nezklamalo. Moc se mi líbila 
reportáž z ,klíčkárny‘ České 
houby. Velmi mě překva-
pilo, kolik péče je klíčkům 
věnováno. Přiznám se, že jsem 
tomuto produktu příliš nedů-
věřovala, ale teď, když vím, že 

kupuji český kvalitní výrobek, 
budu si jej všímat více. Ne-
odolala jsem ani Marockému 
nedělnímu obědu. Maroko na-
vštívil náš syn a hodně nám 
vyprávěl také o kuchyni této 
země, takže jsem připravila 
rodině nejen ostrou květá-
kovku, ale také kuřecí tažín. 

Moc nám všem chutnalo. 
Všichni jsme byli navýsost 
spokojeni a příště otestu-
jeme jiný recept z Albert 
magazínu. 
Jarka Bernatíková, 
Havířov

Představte si, že perníko-
vá chaloupka z vánočního 
čísla měla takový úspěch, 

že jsem jich udělala pět! Na-
zdobila jsem si je podle sebe. 
Lákají mě také nakládané 
sýry, nádivkové knedlíčky 
a tak dále. Zkrátka nevím, co 
bych si vybrala, jeden recept 
lepší než druhý. Každé číslo 
magazínu je bezva. Díky.
Irena Gvozdková, Sušice

Hlavní jídla
Bazalkovošpenátové noky V   27
Bramborová pizza 
s rozmarýnem V   28 
Indonéská smažená rýže 9 
Japonské kuřecí karí 10 
Krůtí rolády 28 
Pečená feta s oreganem V   28 
Sezamové kuře 16 
Thajské tuňákové závitky 11 
Vepřová roláda 48 
Vietnamské bagety 12

Polévky
Ostrá indická polévka V   13 
Thajská kuřecí polévka 15

Saláty
Bramborový salát 
s avokádem a lososem 43 
Křupavý zelný salát V   48
Kuřecí salát s avokádem 43

Chuťovky 
a svačiny
Cikánská paštika 48 
Dalamánky 34
Koriandrový hummus V   28
Mátový cukr V   28
Meduňkový bouquet garni V   28
Mu�  ny z kukuřičné mouky 55 
Pažitkovosýrové sufl é V   28 
Petrželková majonéza V   28 
Plněné avokádo V   43 
Tymiánové máslo 28

Dezerty 
a sladká jídla
Avokádová zmrzlina 43 
Čokoládovokávové pohárky 70 
Jablečné mu�  ny 54 
Koláčky štěstí 16 
Máslové loupáky s mandlemi 37 
Masopustní šišky 48 
Moravské koláčky 33
Nedělní staročeské vánočky 38 
Palačinkové obálky 25
Valentýnské košíčky 45 
Vláčné mu�  ny s mrkví 55 

rejstřík

plný košík
od Alberta

Dopis měsíce
Musím se s vámi podělit o svou velkou radost – konečně jsem si domů přinesla vaši 
kuchařku Albert v kuchyni od jara do zimy. Jsem již v důchodu, ale vaření je pro 
mne koníčkem, a proto začátkem každého měsíce netrpělivě vyhlížím nové vydání 
Albert magazínu. Recepty z magazínu jsem si vždy vystřihovala a nalepovala 
nebo opisovala na notebooku a pak jen vařila a vařila. S láskou! Úspěšně! Teď 
již nemusím recepty opisovat ani vystřihávat, jelikož již vaši báječnou kuchařku 
mám. Děkuji vám za radost, kterou jste mi dopřáli, a přeji vám hodně úspěchů.
Eliška Smýkalová, Litovel

David Dobeš, Ždírec 3, Doksy
Eva Bauerová, Nučická 9, Praha 10 
Šárka Tomášková, Sportovců 1066, Lomnice nad Popelkou
Šárka Šafaříková, Mandysova 1090, Pardubice
Jana Doležalová, Jevanská 265, Struhařov

Výherci soutěže 
o vstupenky na muzikál 
Vražda za oponou:

Hlavní jídla
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ZNAČKA 
STŘÍBRA

SPZ ROKY-
CAN

MLADÝ 
ČLOVĚK 
(NÁŘEČ.)

NUŽE SPOJKA TIHLE CITO-
SL. ÚDIVU

KRÁL 
(ANGL.)

LOTR
LIEBER-

MANNOVA 
OPERA

ČELEDÍN 
(ZAST.)

VELKÁ
MYŠ

NEMOC-
NIČNÍ 

ODDĚLE

ZAČÁTEK 
TAJENKY

PLANETA

UNIVER-
ZITNÍ 

ZKRATKA

KRÁTKÉ 
KABÁTY

MODLA

PRÁŠKOVÁ 
STAVEBNÍ 

HMOTA

POROZU-
MĚNÍ

ČAJOVÁ 
RŮŽE

TU MÁTE

ČES. POL. 
STRANA

INIC. LU-
KAVSKÉHO

INIC.
LORENOVÉ

KOZINA

ANGL. 
„UCHO“

VÝKVĚT

HUDBA 
(ANGLICKY)

JAPONSKÝ 
OSTROV
VRCHOL. 

VĚD. INST.

VYŽIVOVACÍ 
POVINNOST

PODNIK
V HAVLÍČ-

KOVĚ
BRODĚ

VLASATICE DÁNSKÝ 
HISTORIK

MUŽSKÉ 
JMÉNO

PROJEVITI 
ÚCTU

UZL. TELEF. 
OBVOD
OBEC U 

CHRUDIMI

ŠNEČÍ 
DOMEK

RUSKÁ 
VESNICE

ANGL. 
NÁMOŘ-
NICTVO

NEHLUČNĚ NA ONOM 
MÍSTĚ

NÁSADEC 
TYKADLA
U HMYZU

FR. MĚSTO

KYSELÁ 
POCHUTINA

SPOJKA

TAVENINA

BRITSKÝ 
PRŮLIV
ZNAČKA 
KARÁTU

OTEVŘÍT 
(KONZ.)

DOVEDNOST

ŘÍMSKÝMI 
ČÍSL. 49
INICIÁLY 
KRYLA

KONEC 
TAJENKY

TIMTO 
ZPŮSOBEM

ANGLICKY 
„JEMEN“

DOMÁCKY 
IVA

POMŮCKA: 
ADŽI, ALEN, 

MENAI, 
SCAPUS

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 13. 2. 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. Výhercem z minulého čísla je František Los, Zlonice. 
Zasláním tajenky nebo řešení sudoku dáváte souhlas se zpracováním svých údajů 
pro marketingové účely. Více na www.albert.cz/pravidla.

Tajenku zašlete do 13. 2. 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. 
Výherkyní z minulého čísla 
je Anna Běčáková, 
Frýdek-Místek.

Řešení z minula: VSTUPTE DO NOVÉHO ROKU ZDRAVĚ.
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sladká tečka

3 lžičky práškové želatiny
500 ml silné uvařené kávy
110 g krupicového cukru
250 g tmavé čokolády
60 ml marsaly nebo kávového či 
lískooříškového likéru
725 ml smetany ke šlehání
1 vanilkový lusk

Želatinu nasypte do misky a promí-
chejte ji s 2 lžícemi teplé vody. Nechte 
5 minut stát, aby želatina vodu ab-
sorbovala. Kávu smíchejte s cukrem, 
zahřejte, přiveďte k varu a půl minu-
ty vařte. Sejměte z ohně, vmíchejte 
želatinu a nechte 20 minut stát. Pak 
směs rozdělte do 8 skleniček o objemu 
250 ml a 2 hodiny chlaďte.
Čokoládu, marsalu 
a 125 ml smetany ke šle-
hání dejte do rendlíku 
a zahřejte, aby se čoko-
láda rozpustila. Nechte 
zchladnout a pak směs 
rozdělte do skleniček na ká-
vový základ a 30 minut chlaďte. 
Zbylou smetanu ušlehejte spolu s dření 
z vanilkového lusku dotuha a ozdobte jí 
pohárky. Ihned podávejte.

 pohárky
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Pro 8 osob
Příprava: 30 minut
Chlazení: 2–2½ hodiny

Úchvatné 
na pohled, 
ohromující chutí. 
Prostě božské.

Čok� ád� okáv� é

� zert � jlé�  vynik�  
ve vysoký�  hladký�  

sk� ničká� .

U nás v Al
 rtu

Suroviny na výrobu pohárků nakupte 

pohodlně v našich prodejnách. Zaru-

čujeme vám jejich vysokou kvalitu.
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