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Pečené brambory
se sýrem
str. 40
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Základní výrobky do každé domácnosti za

DISKONTNÍ CENY.
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CENA

úvodník
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Až já budu velká…
Ten jeden tříletý včera řekl: budu provazochodec, protože
se právě prošel pražskou Stromovkou, kde měl jeden
„strašně krásnej kluk“ natažený provaz mezi dva stromy
a s dlouhou tyčí v dlaních pobíhal po laně sem a tam, jako
by to byla pevná zem. Dneska prostě chce být ten tříletý
provazochodcem, až tedy bude „velký“.
Dospělí se tak malých dětí ptají: Čím budeš, až budeš
velký? Já jsem měla jasno. Odpovídala jsem suverénně,
že selka, nejspíš okouzlená obrázky k říkance „Až já budu
velká, bude ze mě…“ znáte to, že jo?
Jenže: to okouzlení ze mě nikdy nevyprchalo. Bylo
mi devět, když jsme skákali gumu na sídlišti Jižní
Město, holky si přály být učitelkou nebo prodavačkou
v papírnictví, a já jsem pořád mlela: selkou. Jedinou
opravdovou zkušeností a náznakem statku byla ovšem
jen ohrada kousek od našeho paneláku s pár ovečkami,
které jsme chodili krmit tvrdým chlebem. Asi to stačilo.
I později: objednávala jsem si pivo, když už jsem tedy
v osmnácti směla, v Humpolci u Kalicha, a vrátila se pak
domů za babičkou s dědou a oni lomili rukama: Co z tebe,
holka, bude? Selka, řekla jsem zase.
A víte co? Ono se to stalo. Mé utkvělé přání stát se
selkou se naplnilo. Ještě tedy trochu chybí, ale přece jen:
starám se o jídlo. Starám se, aby všem chutnalo. Aby ho
bylo dost. Aby bylo zdravé. Aby všichni seděli u stolu.
Jsem prostě městská selka, které schází už jen ten dvůr.
A tak se nedivte, že jsem měla skoro slzy v očích, když
jsme fotili malé děti v malém statku a já jsem viděla sebe –
v minulosti a vím, že i v budoucnosti.
Až jednou, nebude to dlouho trvat,
zazvoníte u naší branky a začnete mi zpívat:
„Přijďte k nám, já vám dám plný krajáč
mléka...“, já vám ten krajáč přinesu.
Dobrou chuť!

albert.cz
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Jihočeský výrobce tradičních
jogurtů a zákysů ve skle

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.
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Hollandia Karlovy Vary je tradiční český výrobce selských jogurtů
a oficiální partner Českého atletického svazu

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ
CZECH ATHLETIC FEDERATION
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od pondělí do pátku

Drobné pomyšlení na jaro

Italská klasika, které se nikdy
nepřejíte. Stojí ovšem za to
dodržet přesně recept.

Špagety s rajčatovou omáčkou a slaninou
kcal

sacharidy

91 g

19 g

tuky

bílkoviny

30,3 %

33,6 %

26,7 %

45 %

606
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23 g

CENA
ZA PORCI

16 Kč

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

Ano, jaro je daleko. Ale vědomí, že přijde, že nám budou
překážet „zimní kila“, není dobré zahánět. Začít můžeme jen
zlehka a občas. A k tomu trochu hřešit, protože přece mrzne.

Překvapivě sytý pečený salát
v kombinaci se syrovým špenátem,
ohromí vás, kolik chutí ukrývá.

Medový zimní salát
kcal

sacharidy

44 g

10 g

tuky

bílkoviny

13,9 %

16,2 %

14,3 %

14,4 %

278

7g

CENA
ZA PORCI

18 Kč
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od pondělí do pátku
Takhle elegantně se zasnoubila
čerstvá a uzená ryba
s bramborovou kaší.

Ryby zapečené s bramborovou kaší
kcal

sacharidy

68 g

41 g

tuky

bílkoviny

41,3 %

25,2 %

58,4 %

99,5 %

825
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50 g

CENA
ZA PORCI

30 Kč

Výborně chuťově vyladěná,
zdravá večeře… a k tomu za chvíli
na stole.

Kuře s pestem a se smetanou
kcal

sacharidy

5g

10 g

tuky

bílkoviny

12,8 %

1,9 %

13,6 %

76 %

256

38 g

CENA
ZA PORCI

30 Kč

albert.cz
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od pondělí do pátku
Žemlovka utopená ve smetaně
a cukru voní po vanilce a sklouzne
po jazyku hladce jako pudink.

Žemlovka z vánočky
kcal

sacharidy

79 g

41 g

tuky

bílkoviny

36,1 %

29 %

58,6 %

24 %

723
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12 g

CENA
ZA PORCI

17 Kč

Špagety s rajčatovou
omáčkou a slaninou
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 5 MINUT | VAŘENÍ: 20 MINUT

400 g špaget BASIC
sůl a mletý pepř
1 lžíce olivového oleje
120 g slaniny
, nakrájené na proužky
1 cibule, nakrájená najemno
2 stroužky česneku, prolisované
2 lžičky mleté sladké papriky BASIC
2× 400g konzerva krájených rajčat BASIC
2 lžíce cukru
strouhaný parmazán k podávání
Špagety uvařte podle návodu na obalu.
Mezitím v pánvi rozehřejte olej a 3–4 minuty na něm dokřupava opékejte slaninu.
Pak vsypte cibuli, míchejte další 3–4 minuty; na poslední minutu přidejte česnek
a mletou papriku. Potom vlijte rajčata
z konzervy, cukr, přiveďte k varu a nechte
5 minut probublávat, aby omáčka zhoustla. Občas ji promíchejte, aby se nepřichytla ke dnu. Slijte těstoviny, protřeste
je s omáčkou a podávejte se strouhaným
parmazánem.

Medový zimní salát
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | PEČENÍ: 25 MINUT

1 máslová dýně, nakrájená na klínky
2 červené cibule, nakrájené na klínky
3 petržele, nakrájené na kolečka
3 lžíce olivového oleje BASIC
sůl a čerstvě mletý pepř BASIC
1–2 lžíce tekutého medu BASIC
1 malá ciabatta, nakrájená na kousky
1 lžíce slunečnicových semínek AQ
1 malý balíček baby špenátových lístků
2 lžíce bílého vinného octa
1 lžička dijonské hořčice
Předehřejte troubu na 220 °C. Zeleninu
rozložte na plech, pokapejte polovinou
oleje, osolte a opepřete. Pečte 20 minut,
občas zeleninu otočte. Pak ji pokapejte
medem, přisypte kousky pečiva a slunečnicová semínka a pečte ještě 5 minut.
Špenátové lístky dejte do mísy a přisypte k nim pečenou zeleninu, pečivo

a semínka. Prošlehejte vinný ocet, hořčici
a zbývající olej a zálivku smíchejte se
zeleninou. Ihned podávejte.

Ryby zapečené s bramborovou
kaší
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT
VAŘENÍ: 30 MINUT | PEČENÍ: 30 MINUT

750 g brambor
, oloupaných
25 g másla + na pokapání
400 g filetů z bělomasé ryby
(treska, tilapie), bez kůže
200 g filetů z uzené makrely AQ,
bez kůže
750 ml mléka BASIC
1 cibule, rozkrájená na čtvrtky
1 bobkový list
50 g másla + 50 g hladké mouky BASIC
sůl a mletý pepř
muškátový oříšek
malý svazek petrželky, nasekaný
2 vejce, uvařená natvrdo
Brambory uvařte doměkka, slijte je
a rozmačkejte s máslem a trochou mléka
na kaši. Osolte a odložte stranou.
Ryby nakrájejte na 2cm kostky. V hrnci
přiveďte k varu mléko – jakmile začnou
stoupat bublinky, vhoďte do něj ryby,
cibuli a bobkový list. Stáhněte plamen,
přiklopte a vařte 6–8 minut. Pak ryby
vylovte z mléka a odložte stranou.
Z másla a mouky udělejte v kastrolu
světlou jíšku, stáhněte plamen, vlijte
trochu mléka, ve kterém se vařily ryby,
a metličkou prošlehejte dohladka. Postupně za stálého míchání přilijte zbytek
mléka a zahřívejte, až získáte hustou,
hladkou omáčku – bešamel. Stáhněte plamen, osolte, opepřete a párkrát
strouhněte muškátový oříšek. Nakonec
promíchejte s nasekanou petrželkou.
Předehřejte troubu na 200 °C. Rybu
rozložte do zapékací mísy, naneste na ni
bešamel, na něj rozdělte vejce, nakrájená
na čtvrtky, a rozprostřete bramborovou
kaši. Pokapejte máslem a pečte asi 30 minut, až kaše zezlátne. Rybu, bešamel,
vejce a kaši můžete rozdělit do menších
zapékacích misek a péct po porcích.

Kuře s pestem a se smetanou
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 5 MINUT | OPÉKÁNÍ: 25 MINUT

1 lžíce olivového oleje BASIC
4 kuřecí prsa
sůl a čerstvě mletý pepř
200 g cherry rajčat, rozpůlených
3 lžíce bazalkového pesta
180 g zakysané smetany BASIC
lístky čerstvé bazalky
Na oleji v pánvi opečte z obou stran
kuřecí prsa. Měla by mít zlatavou barvu
a být pěkně propečená, trvá to 12–15 minut. Osolte je a opepřete.
Do pánve vsypte rajčata a opékejte je
tak dlouho, až začnou měknout. Pak stáhněte plamen a přimíchejte pesto a zakysanou smetanu. Jakmile směs připomíná
omáčku, přihoďte pár bazalkových lístků
a podávejte s rýží, bramborovou kaší
nebo se zeleninovým salátem.

Žemlovka z vánočky
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | PEČENÍ: 35 MINUT

50 g másla, změklého
250 g vánočky AQ, nakrájené
na 5cm plátky
2 vejce BASIC
200 ml smetany ke šlehání BASIC
250 ml mléka BASIC
1 vanilkový cukr
1 lžíce krupicového cukru
moučkový cukr a šlehačka k podávání
Předehřejte troubu na 160 °C. Zapékací
nádobu zlehka vymažte máslem. Plátky
vánočky potřete zbývajícím máslem
a rozkrájejte na poloviny. Kousky pak
narovnejte do zapékací nádoby. V misce
prošlehejte vejce, smetanu, mléko, vanilkový a krupicový cukr a směsí přelijte
vánočku.
Zapékací misku položte do hlubšího
plechu, vložte do trouby, na plech nalijte
horkou vodu a pečte asi 35 minut, až vaječná směs bude mít konzistenci pudinku
a po krajích zezlátne. Poprašte moučkovým cukrem a podávejte se šlehačkou.

albert.cz
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u nás doma

Jak si přehazovat horký brambor?
Nejradši jsou doma. Nejradši ve své kuchyni. Krásná Zuzana
a sympatický Šimon. Jsou spolu sžití tak, že když „přehazují
horký brambor jeden na druhého“, není to proto, aby tu
žhavost odnesl ten druhý, ale aby ten brambor normálně
vychladl. Sebe navzájem a brambory milují.

Chlupačky vaří podle generacemi
ověřeného receptu. A je jisté, že
každému okamžitě zachutnají.
14

albert.cz

Ve vaření jsou kameraman Šimon
a stylistka Zuzana dokonale sladění.
On vaří radši maso, ona to ostatní.
Pro náš magazín vybrali jídla, která se
naučili od svých babiček. Jinak jsou
docela velcí labužníci, za jídlem dokonce
cestují po světě a zbožňují ochutnávat
nové, neznámé pokrmy. Ty pak
zkoušejí doma, ve svém praktickém
a minimalisticky zařízeném bytě. Jejich
vášeň rozhodně prochází žaludkem.

albert.cz
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u nás doma
Chlupačky
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT
PEČENÍ: 35–45 MINUT | VAŘENÍ: 5 MINUT

1 kg vepřového plecka, spíš libového
125 g sádla
sůl, pepř, kmín
1 kg velkých brambor, oloupaných
1 vejce
200–300 g polohrubé mouky
Maso nakrájejte na kostky. Ve větším
kastrolu rozpalte sádlo a dejte do něj
maso. Osolte, opepřete a posypte
kmínem. Maso opékejte zprudka, až se
zatáhne. Potom ho podlijte trochou vody,
přiklopte a duste tak dlouho, až se voda
vyvaří a maso se opeče dozlatova. Na-

konec můžete přidat ještě kousek sádla,
aby maso zůstalo šťavnaté.
Mezitím dejte vařit osolenou vodu
do velkého hrnce. Nastrouhejte brambory na hrubém struhadle do mísy,
přidejte vejce a mouku, osolte a dobře
promíchejte. Z těsta pak pomocí dvou
mokrých lžic vytvarujte na zkoušku
jeden nok, vhoďte do vroucí vody. Až
vyplave, nechte ještě chvíli povařit,
pak děrovanou naběračkou vyndejte.
Pokud se nok rozpadá, přidejte do těsta
ještě mouku. Uvařené chlupačky sceďte
a rovnou je přisypte do kastrolu s dopékajícím se masem. Přiklopte a řádně
protřepejte, aby se všechny chlupačky
omastily výpekem. Podávejte například
s obyčejným okurkovým salátem.

Brambory se sýrem
v remosce
PRO 4 OSOBY | VAŘENÍ: 20 MINUT | PEČENÍ: 30–40 MINUT

1,2 kg menších brambor
120 g másla, nakrájeného na plátky
480 g sýra blaťácké zlato
grilovací koření
Brambory uvařte ve slupce. Nechte je
trochu vychladnout, abyste si je nemuseli přehazovat z ruky do ruky, oloupejte je a naskládejte těsně vedle sebe
do remosky. Na brambory naskládejte
máslo a na něj sýr, nakrájený na silné
plátky. Sýr posypte grilovacím kořením
tak, aby vrstva byla souvisle červená.
V remosce pečte tak dlouho, dokud se
sýr nerozteče a neutvoří na povrchu
zlatou krustu. Trvá to 30–40 minut.

Bramborové placky
PRO 4 OSOBY | VAŘENÍ: 20 MINUT | PRAŽENÍ: 25 MINUT

Sýrové brambory v remosce
chutnají královsky, přesto nebo
právě proto, že jsou jednoduché,
levné a skvěle ochucené.

Nejdříve uvařte brambory ve slupce.
Oloupané je rozmačkejte šťouchadlem,
jemně osolte a postupně k nim přisypávejte mouku a zpracovávejte těsto.
Mouky je potřeba tolik, aby těsto mělo
konzistenci podobnou těstu na bramborové knedlíky. Z hladkého těsta pak vyválejte dva dlouhé válečky a postupně
z nich ukrajujte kousky. Udělejte z každého kuličku a na pomoučněném válu
z ní válečkem rozválejte tenkou kulatou
placku velkou, jako bývají palačinky.
Každou pak položte na suchou rozpálenou železnou plotýnku na sporáku
a opečte z obou stran. Hotovou placku
položte na velký talíř a mašlovačkou ji
potřete máslem. Totéž udělejte s další
a další plackou a pokládejte je pěkně
na sebe. Někdo má tyhle placky rád
s povidly nebo s mákem. My jen tak,
prostě s cukrem. Je to skvělé.

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

1 kg brambor + sůl
150 g polohrubé mouky
100 g másla, rozehřátého
50 g moučkového cukru

Specialita Zuzany a Šimona:
bramborové placky nasladko.
K tomu máslem maštěné.

albert.cz
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K dostání

EXKLUZIV
NĚ

Pramenitá
přírodní voda

v prodejná
ch
Albert

z Českého ráje

Inzerce Ahold.indd 2

17.12.14 8:34

NOVINKY

Valentýnské DUO srdce

Sladké okamžiky pro vás dva s našimi valentýnskými
srdci. Křehké linecké srdíčko se vám bude rozplývat
na jazyku, spolu s jemnou ovocnou náplní.

Čokoládové bonbony jako dárek
skoro každého potěší. Pro svoji
chuť, jemnost a kvalitu. Čokoláda
Lindt Noir nebo směs nugátových
bonbonů jsou přesně ty, kterým
se nedá odolat.

Hořké a kvalitní

Čokoládový pozdrav z Madagaskaru (60 % kakaa)
a z Pobřeží slonoviny (74 % kakaa) může klidně přijít
každý den, a pořád ho nebude dost.
albert.cz
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Děkujeme následujícím obchodním partnerům za podporu v kampani
U NÁS NA FARMĚ v prodejnách Albert.

U NA’ S

nA FARMĚ
ZA KOUPI TOHOTO VÝROBKU

1 balíček navíc
JAK HO ZÍSKAT, ZJISTÍTE

V AKTUÁLNÍM LETÁKU
Více na
www.albert.cz
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NOVINKY

Smetanový sýr
Albert Quality

Poznejte smetanovou chuť, plnou másla a mléka.
Hodí se ke svačině nebo na výlet, protože je trvanlivý,
a ani doma se nemusí skladovat v ledničce. Tento sýr – jako
jiné šmoulí produkty – nese označení Vím, co jím, které vám
poradí s nutričně vyváženými potravinami.

Vnášíme do svých jídelníčků
stále více jídel z mořských
ryb. A děláme dobře, když si
umíme vybrat. S platýsem
nebo lososem se prostě
nemůžeme splést.
Bio Bifi drinky 230 g

Hollandia Karlovy Vary vám nyní nabízí nové Bio Bifi drinky ve čtyřech příchutích: jahoda s mátou,
espresso, mango s ananasem a granátové jablko. Jsou vyráběny z BIO mléka nejvyšší jakosti a mají
15 % ochucovací složky. Prodávají se v kelímcích s potištěnou fólií, které jsou šetrné k životnímu
prostředí. Prodejny Albert jsou jedny z prvních, kde si bio drinky můžete koupit.

albert.cz
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vzkazy od Alberta

U NÁS NA FARMĚ
Zajímalo tě někdy, odkud se berou potraviny u nás v Albertu?
Jak to chodí na farmě a která zvířátka na našich farmách
žijí? Jaké rostliny a kdy farmář pěstuje? V Albertu máme
k českým farmářům blízko. I ty se s námi staň malým
farmářem a poznej život na farmě.

200 Kč nákupu = 1 balíček
s fig ur ka mi do tv é far my

Figurky do tvé
farmy

22
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24 různých balíčků!

Postav a přečti si
Sbírat figurky, stavět farmu ale zdaleka není všechno. Skládací farmu si
můžeš vzít kamkoliv s sebou, když k ní budeš mít ještě hrací desku, která
je oboustranná a navazuje na sebe. Rozehraje tvoji fantazii tak, že si budeš
myslet, že není zima, ale léto a že se proháníš po loukách. Komu by to
snad bylo ještě málo a raději si všechno dobře přečte, není ztracen. Stačí
otevřít knížku o farmaření pro holky a kluky. Dozvíš se spoustu věcí o životě na farmě. Nebo se pobavíš kvízy, hrami, hádankami a doplňovačkami.

Kniha U nás na farmě je plná zajímavostí
o životě na farmě a také zábavy.
Stojí 19,90 Kč.

U NA’ S

NA FARMĚ

Zábavná kniha pro kluky i holky plná zajímavých

informací z našich farem.

Hravá oboustranná deska pro malé
farmáře se dá koupit za 9,90 Kč.
Vyhrň si rukávy a dej se do toho!
Stačí nakoupit v Albertu nebo Intersparu za 200 korun a spolu s nákupem
si odneseš balíček s vylupovacími figurkami. Jsou to zvířátka z farmy, taky
farmářka a farmář a pochopitelně i nářadí, které je na farmě potřeba. Dohromady můžeš postupně nasbírat 24 figurek. To není všechno. Ještě si můžeš
pořídit parádní skládací farmu, kam se vejdou všechna zvířata i s farmářem
a farmářkou.

Kartičky s vylupovacími
figurkami za nákupy

Skládací farma, kam se
vejdou všechny figurky,
stojí jen 59,90 Kč.

Platnost akce od 18. 2. do 31. 3. 2015 nebo do vyčerpání zásob v jednotlivých prodejnách. Více na www.albert.cz.
albert.cz
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Exklusivně v prodejnách albert.

Vyhrajte SVOU OBLÍBeNOU
káVU na půl roku
kupte 3x NeScafé® Dolce Gusto® kapsle (libovolný výběr z řady espress), pošlete SMS s odpovědí
na otázku a vyhrajte kávu nEScafé® Dolce Gusto® na půl roku.
Soutěž probíhá od 18. 2. do 18. 3. 2015. Více informací na www.dolce-gusto.cz
nebo na informačních letáčcích.

nemůžete se rozhodnout,
které z mistrovských espress je vaše nejoblíbenější?

VyzkOUšejte je
VšechNy
V liMitoVané EDici.

10× jinak

Zahřejte se!
Kdy jindy než právě teď vyzkoušet neotřelé recepty na horké nápoje. Jsou
sladké i slané, ovocné i mléčné, bez alkoholu i s ním. Budou vám chutnat,
a navíc mají magickou moc: udělat z ledna květen a z chmury veselí.

1 Zázvorový čaj s mátou

4 lžičky semínek fenyklu
10cm kousek čerstvého zázvoru,
oloupaný a nakrájený na plátky
velká hrst čerstvé máty
1 lžíce medu
1 citron, nakrájený na kolečka
Fenykl opečte nasucho v hrnci, stačí
minuta. Zalijte 1½ litrem vody, přiveďte k varu, přidejte zázvor, stáhněte
plamen a 10 minut povařte. Sundejte
z plotny, přidejte mátu, oslaďte medem
a vhoďte plátky citronu.

U NÁS V AL BERT U

Čistý extrakt z citronů
a limet dokáže nahradit
čerstvé citrusy.

albert.cz
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10× jinak

šťáva ze 2 červených grapefruitů |
2–4 lžíce medu | 1 svitek skořice | špetka
perníkového koření | kolečka grapefruitu
nebo grapefruitová kůra na ozdobu
Ve středním hrnci zahřejte grapefruitovou šťávu, med, skořici, perníkové koření
a 100 ml vody. Přiveďte k varu, pak odstavte
a rozlijte do silnostěnných sklenic. Podávejte ozdobené kolečkem grapefruitu nebo
grapefruitovou kůrou.

3 Nápoj ze slaného karamelu
200 ml smetany ke šlehání | 2 lžičky
čajových lístků Earl Grey | 150 g
krupicového cukru | 1 lžíce soleného
másla | ½ lžičky mořské soli |
250 ml smetany na vaření |
200 ml plnotučného mléka | šlehačka
a vločková sůl na ozdobení

su. K alkoholové verzi přidejte whisky
podle chuti.

5 Horká čokoláda s chilli
250 ml plnotučného mléka | 1 sušená
chilli paprička | 150 g čokolády s více
než 60 % kakaové sušiny, rozlámané |
1 rovná lžička kukuřičného škrobu |
špetka soli | med | šlehačka a 1 sušená
chilli paprička, drcená, na ozdobu
V silnostěnném kastrůlku zahřejte mléko
a vhoďte do něj chilli papričku. Přidejte čokoládu a míchejte, až se rozpustí.
V troše vody prošlehejte škrob a přilijte
do směsi, osolte. Za stálého míchání minutu vařte, podle chuti oslaďte medem.
Vyjměte chilli. Podávejte s kopečkem
šlehačky, ozdobené drceným chilli.

6 Čokoláda z nutelly

Smetanu ke šlehání vlijte do rendlíku,
přidejte k ní čajové lístky a přiveďte k varu.
Stáhněte z ohně a nechte stranou. Ve velké
hluboké pánvi rozehřejte cukr na karamel,
jakmile zezlátne, přidejte máslo a sůl,
po chvilce přes síto vlijte ohřátou smetanu.
Promíchejte dohladka. Smetanu na vaření
svařte s mlékem. Smíchejte s karamelovou
omáčkou, rozlijte do sklenic a ozdobte kopečkem šlehačky a pár zrnky vločkové soli.

300 ml plnotučného mléka |
100 g nutelly | neslazená šlehačka
a nasekané lískové oříšky k podávání

4 Ananasový punč

125 g mascarpone | 2 lžíce smetany
ke šlehání | 200 ml mléka | 1 lžíce
kakaa holandského typu + na poprášení |
60 ml silné černé kávy | 1 lžíce
javorového sirupu + na ozdobu šlehačka,
čokoládové hobliny, granule instantní
kávy a cukrářské piškoty

10 semínek koriandru | 2 hřebíčky |
1 svitek skořice | 1 hvězdička badyánu |
kůra a šťáva ze 2 citronů | ½ ananasu,
nakrájená nahrubo + plátky na ozdobu |
650 ml čaje Earl Grey | 225 g krupicového
cukru | 500 ml ananasového džusu,
případně whisky
Koření, citronovou kůru a šťávu, ananas
a čaj dejte do hrnce a přiveďte k varu.
Pomocí šťouchadla pak trochu rozbijte
v míse kousky ananasu a vymačkejte
z nich šťávu. Oslaďte. Přilijte ananasový
džus. Při podávání ozdobte plátky anana26
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V hrnci smíchejte mléko a nutellu. Zahřívejte do rozpuštění a vymíchejte dohladka. Nápoj rozdělte do dvou hrnků, ozdobte
kopečkem šlehačky a oříšky.

7 Tiramisu nápoj

V hrnci promíchejte mascarpone se smetanou. Přilijte mléko a za stálého míchání
pomalu zahřívejte, až bude směs hladká
a krémová. Pak do ní přisypte kakao a míchejte, až bude rozpuštěné. Do každého
hrníčku nalijte trochu kávy a navrch
dejte mléčno-smetanovou směs. Zakápněte javorovým sirupem a promíchejte.

Ozdobte kopečkem šlehačky, instantní
kávou, hoblinami čokolády a pokapejte
javorovým sirupem. Podávejte s piškotem.

8 Horká hruška
2 svitky skořice + k podávání | 4 tobolky
kardamomu | 2 litry hruškového
džusu | 5cm kousek zázvoru, oloupaný
a nakrájený na plátky | 3 lžíce
krupicového cukru | šťáva ze 4 limet,
nastrouhaná kůra ze 2 limet | 1 zralá
hruška, nakrájená na plátky, na ozdobu
Koření zavažte do plátýnka. Vložte ho
do hrnce, přidejte ostatní suroviny a 5 minut povařte. Vyjměte balíček s kořením
a nápoj rozlijte do sklenic. Podávejte ozdobené svitky skořice a plátky hrušky. Pro
alkoholovou verzi přidejte 500 ml tmavého
kořeněného rumu (např. Captain Morgan).

9 Indický chai
1 lžíce fenyklových semínek | 6 tobolek
kardamomu | 1 svitek skořice |
2 bobkové listy | 12 hřebíčků | 6 kuliček
pepře | ¼ hrnku sypaného černého čaje |
250 ml mléka | cukr
Koření zalijte 2 litry vody a přiveďte k varu.
Stáhněte z ohně a vsypte čajové lístky.
Po 2 minutách přeceďte. Vlijte mléko
a podle chuti oslaďte.

10 Brusinkovo-jablečný svařák
2 svitky skořice | 10 hřebíčků | 500 ml
jablečného džusu | 1 litr brusinkového
džusu | 60 ml javorového sirupu |
1 pomeranč, rozdělený na dílky |
plátky jablka a pomeranče na ozdobení
Koření zavažte do plátýnka. Džusy, javorový sirup, pomeranč a balíček s kořením
dejte do hrnce a přiveďte k varu. Povařte
asi 15 minut, pak vyjměte koření a rozlijte
do sklenic. Podávejte ozdobené plátky
jablka a pomeranče.

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ
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K V A L I TA

PROMLOUVÁ SAMA

V prodejnách Albert najdete nové uzeniny. Mají velmi zřetelně
a přehledně vyznačený obsah, nutriční hodnotu, často i tip, jak s nimi
zacházet v kuchyni. Všechny skvěle chutnají, jsou kvalitní a bez lepku.

KO L I K M ASA SN Í ME ?
Každý druh uzeniny,
ve které jsou i jiné
suroviny, označujeme
procentuálním obsahem
masa. I to je důležitá
informace pro stravování.

CO SNÍME?
Logo „bez lepku“ jasně říká,
že si ho může dovolit i ten, kdo
lepek nemůže, anebo zákazník,
který se rozhodl stravovat
potravinami bez lepku. Logo
bývá někdy i „gluten-free“,
tedy mezinárodním označením
pro tyto produkty.

T IP
Na obalech uzenin
často doporučujeme,
jak výrobek servírovat,
případně upravovat.
Takový jednoduchý
tip vás zbaví rozpaků
a rychle inspiruje.

KOLIK SNÍ M E?
O tom informuje údaj
„energetická hodnota“.
Uvádíme ji v kilojoulech nebo
kilokaloriích a vždy na 100 g
nebo na jednu porci.

sezona

polévky,
Jemná sladkost kukuřice
doplní sytou vůni kuřecího masa
a pražené slaniny.

Jsou husté, dobré a horké. Prohřejí celé tělo i duši,
což všichni právě teď, když je slunce daleko, hledáme,
potřebujeme a nacházíme jednoduše na talíři.
albert.cz
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sezona
Tahle polévka se
jmenuje příznačně:
zimní minestrone. Voní
italskými horami a je
zkrátka úžasná.

30
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Krémovou polévku ze zeleniny
zvýrazní orientální chuť kari pasty,
jogurtu a čerstvého koriandru.

sezona
Luštěniny, houby a trochu
ostré papričky rozehřejí
i toho nejzmrzlejšího jedlíka.

U N ÁS V ALBERTU
Všimněte si čekanky, téhle zeleniny
zvláštní nahořklé chuti. Čekankový
salát může s hustými polévkami docela
dobře nahradit druhý
chod. Třeba jako salát
se sladkokyselou
zálivkou nebo
trochu vydatnější
s vařenými vejci
a majonézou.

32
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Krémová kuřecí polévka
s kukuřicí
PRO 6 OSOB | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | VAŘENÍ: 30 MINUT

50 g másla
1 velká červená paprika, nakrájená
na kostičky
1 cibule, nakrájená najemno
1–2 chilli papričky
4 stroužky česneku, prolisované
2 lžíce hladké mouky
1½ litru kuřecího vývaru
2 střední brambory, oloupané
a nakrájené na kostičky
2 bobkové listy
sůl a čerstvě mletý pepř
400 g pečeného nebo vařeného kuřecího
masa, na kostky
150 g mražené kukuřice
300 ml smetany ke šlehání
jarní cibulka na ozdobu
6 plátků slaniny, nakrájené na proužky,
opečené dokřupava
V hrnci rozehřejte máslo. Přidejte papriku, cibuli, chilli papričku a míchejte asi
3 minuty do změknutí. Vložte česnek,
ještě půl minuty opékejte. Zaprašte moukou a míchejte další 2 minuty. Postupně
a za stálého míchání vlijte kuřecí vývar.
Vsypte brambory, přidejte bobkový list,
osolte a opepřete. Přiveďte k varu, stáhněte plamen a mírně vařte asi 10 minut.
Potom přidejte kuřecí maso, kukuřici,
smetanu a bez pokličky ještě 10 minut
povařte. Servírujte s nakrájenou jarní
cibulkou a opraženou slaninou.

Zimní minestrone s kuřetem
PRO 4–6 OSOB | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | VAŘENÍ: 100 MINUT

1 lžíce olivového oleje
1 cibule, nakrájená
4 stroužky česneku, nakrájené
3 mrkve, nakrájené na kostičky
3 řapíky celeru, nakrájené
300 g slaniny
½ kuřete
6 snítek tymiánu
1 snítka rozmarýnu
1 bobkový list

2 lžíce rajčatového protlaku
400g konzerva krájených rajčat
sůl a čerstvě mletý pepř
1 bulva čerstvého fenyklu, nasekaná
100 g špaget, nalámaných na kousky
1 cuketa, nakrájená na tenká půlkolečka
Ve velkém hrnci rozehřejte olej. Přidejte
cibuli, česnek, polovinu mrkve, polovinu
řapíkatého celeru a polovinu slaniny.
Opékejte za stálého míchání asi 4–5 minut. Přidejte kuře, tymián, rozmarýn,
bobkový list, zalijte 3 litry vody a přiveďte k varu. Stáhněte plamen na střední
a vařte asi 1,5 hodiny. Sceďte, stranou
odložte vývar a uvařené kuře. Z kuřete
oberte maso.
Zahřejte čistý hrnec a půl minuty v něm
nasucho opékejte rajčatový protlak. Zalijte
ho odloženým vývarem, přidejte rajčata
z konzervy, osolte, opepřete a 5 minut
povařte. Pak vhoďte zbylou mrkev a celer,
nakrájený fenykl a špagety. Po dalších
5 minutách přidejte cuketu, obrané maso
a povařte asi 2 minuty, aby se prohřálo.
Zatímco se polévka vaří, osmahněte
nasucho v pánvi zbývající slaninu. Na závěr ji vsypte do polévky a podávejte.

Zeleninová polévka
s opečenou cibulí
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | OPÉKÁNÍ: 8 MINUT | VAŘENÍ: 20 MINUT

2 cibule
3 lžíce olivového oleje
1 lžička hořčičných semínek
1 lžička kmínu
3 lžíce kari pasty
2 pórky, nakrájené na kolečka
3 mrkve, nakrájené na kolečka
2 středně velké brambory, nakrájené
2 petržele nebo 1 malý celer, nakrájené
1½ litru zeleninového vývaru
250 ml bílého jogurtu + navíc na ozdobu
sůl a čerstvě mletý pepř
nasekaná petrželka nebo čerstvý
koriandr na ozdobu
Oloupané cibule nakrájejte na tenká
kolečka. V polévkovém hrnci rozehřejte
2 lžíce olivového oleje a opečte na něm

polovinu cibule do světle zlaté barvy.
Pak přisypte hořčičná semínka a kmín
a nechte je rozvonět. Přidejte kari pastu,
pórek, mrkev, brambory, petržel a míchejte, aby se zelenina obalila kari pastou.
Zalijte vývarem, přiveďte k varu a vařte
asi 20 minut, až bude zelenina měkká.
Mezitím na zbylém oleji opečte dozlatova zbylou cibuli. Hotovou polévku
rozmixujte dohladka. Vmíchejte jogurt,
osolte, opepřete. Podávejte s opečenou
cibulí, bylinkami a lžící jogurtu.

Čočková polévka se zeleninou
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | VAŘENÍ: 45 MINUT

olivový olej
6 plátků slaniny, nakrájených
na proužky
½ lžičky sušeného tymiánu
½ sušené chilli papričky, rozdrcená
2 červené cibule, nakrájené
2 mrkve, nakrájené nadrobno
3 řapíky celeru, nakrájené nadrobno
2 stroužky česneku, oloupané
a nakrájené na plátky
1½ litru zeleninového vývaru
200 g předvařené čočky
hrst sušených hub
sůl a čerstvě mletý pepř
300 g středních bílých fazolí, uvařených
hladkolistá petrželka, nakrájená
Na středním ohni zahřejte široký kastrol. Kápněte do něj trochu olivového
oleje a opečte v něm slaninu dokřupava.
Přisypte tymián, chilli, cibuli, mrkev, řapíkatý celer a česnek. Minutu opékejte, pak
přiklopte a duste asi 15 minut, aby zelenina změkla. Potom směs zalijte vývarem,
přisypte čočku, sušené houby, osolte
a opepřete a povařte ji asi 15 minut, aby
změkla i čočka.
Do kastrolu přidejte fazole. Pokud je
polévka příliš hustá, nařeďte ji trochou
vody. Povařte dalších 10 minut. Odeberte
3 naběračky polévky – víc čočky, fazolí
a zeleniny a méně tekutiny – a rozmixujte
je dohladka. Rozmixovanou směsí pak
zahustěte polévku. Podle potřeby dosolte
a opepřete a ozdobte petrželkou.
albert.cz
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sezona
Dýňová laksa
z Malajsie
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT
PEČENÍ: 40 MINUT | VAŘENÍ: 20 MINUT

U N ÁS V ALBERTU

Když do večeře zbývá pár minut, není nic jednoduššího než si u nás v Albertu
vybrat z několika zimních hustých polévek a ohřát každému tu, kterou má
nejradši. Boršč, brokolicovou, gulášovou nebo zelňačku.
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Předehřejte troubu
na 180 °C. Dýni zbavte
semínek, nakrájejte na osminy a rozložte je na plech.
Posypte ji sušenou chilli
papričkou podrcenou s trochou soli, pokapejte olejem
a pečte 40 minut.
V mixéru nasekejte 2 čerstvé chilli papričky, česnek,
zázvor a stonky koriandru.
Přidejte 2 lžíce oleje, šťávu
a nastrouhanou kůru z limet,
rybí omáčku a vše rozmixujte na pastu.
V hrnci či woku rozpalte
2 lžíce oleje a krátce osmahněte pastu z mixéru. Přidejte
kokosové mléko a vývar.
Zmírněte oheň a povařte
asi 15 minut. Ochutnejte
a dolaďte. Vhoďte nudle
a povařte je podle návodu
na obalu (obvykle 1–2 minuty). Polévku a pečenou dýni
rozdělte do misek, ozdobte
papričkou a řeřichou.

Přišel čas na zahřátí. Tipy na lahodné zimní polévky naleznete na albert.cz/zimni-polevky

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ,
DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ, NÁDOBÍ ZAPŮJČILY FIRMY: FLAMANT STORE, DOMOV A STYL, NÁBYTEK SPOMYŠL

1 máslová dýně, asi 1 kg,
rozpůlená
1 sušená chilli paprička
sůl a čerstvě mletý pepř
olivový olej
2 čerstvé červené chilli
papričky + 1 na kolečka
k podávání
3 stroužky česneku
kousek zázvoru velký
jako palec
1 velký svazek čerstvého
koriandru
2 limety
2 lžíce rybí omáčky
800 ml kokosového mléka
300 ml kuřecího vývaru
200 g rýžových nudlí
řeřicha na ozdobu

albert.cz

jako online kuchařka i zdroj inspirace
Již nemusíte měsíc čekat na další díl Albert magazínu.
Na webu albert.cz naleznete databázi více než 2000 receptů a spoustu tematických
článků se zaměřením na dané sezónní suroviny a na kuchyně regionálního
i světového rozměru jakožto zdroj inspirace pro vaše vaření.

Online recepty
možnost filtrování dle typů kuchyně, chodu, náročnosti
a dalších kritérií
možnost vytvoření nákupního seznamu ze seznamu
ingrediencí během jednoho kliknutí
upozornění na akční zboží ze seznamu ingrediencí

Tematické články pro inspiraci
články zaměřené na jednotlivé suroviny a kuchyně
regionálního i světového formátu
články obsahují odborné a užitečné informace včetně
nejrůznějších tipů doplněné o fotografie
vybrané recepty jsou součástí každého článku

To ale není vše
webové stránky jsou optimalizované pro tablety
i chytré telefony
Albert magazíny a akutální akční letáky k dispozici online
a ve formátu PDF
Propojení s naším Facebook profilem, mapa prodejen
a mnoho dalšího

Snažíme se k Vám přiblížit cestu tak,
abyste ji k nám Vy nemuseli hledat. albert.cz

spolu u stolu

o Zvířátkách a dětech
36
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Je to vlastně krásná a přirozená symbióza: děti vědí, čím se živí
zvířátka, co jim chutná a co je baví, a aspoň v něčem je to i naopak.
Pro městské děti není starost o zvířátka povinnost, ale úžasná zábava.
Jak se nakonec každou minutu ukazovalo, když se jedno odpoledne
potkaly. I zvířátka hned pochopila, co chutná zase dětem.

spolu u stolu

Pár tahů štětcem s nutellou
a strakaté sklenice s mlékem
chutnají prostě zázračně.
38
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Když není příležitost užít si
opravdové farmy se živými zvířátky,
jde to skvěle nahradit naší farmou
a všemi figurkami, které k ní patří.

spolu u stolu

Pečené brambory se sýrem
PRO 8 DĚTÍ | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | PEČENÍ: 2 HODINY A 20 MINUT

Na farmě není jen práce a starost.
Ale taky něžné dotyky, legrace
a pohoda.

Strakaté sklenice
PRO 8 DĚTÍ | PŘÍPRAVA: 10 MINUT

2 litry mléka
100 g nutelly
Nutellou namalujte na vnitřní strany sklenice
kolečka nebo skvrny připomínající strakaté
krávy – nejlíp to jde obyčejným širším pevným
štětcem. Zalijte mlékem a hned podávejte.
40
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4 velké brambory (1 kg)
100 g mozzarelly, nastrouhané
60 g šunky, na kostičky
2 jarní cibulky, nasekané
120 g strouhaného čedaru
zakysaná smetana a nasekaná jarní
cibulka k podávání
Předehřejte troubu na 180 °C. Brambory zabalte do alobalu a pečte 2 hodiny doměkka.
Nechte je lehce vychladnout, pak je podélně
rozpulte a spodek brambor seřízněte, aby se
nekutálely. Vydlabejte dužinu a smíchejte
ji s mozzarellou, šunkou a jarní cibulkou.
Směsí naplňte vydlabané brambory. Narovnejte je na plech vyložený pečicím papírem,
posypte čedarem a pečte 15–20 minut, až se
sýr rozteče a zezlátne. Ozdobte zakysanou
smetanou a posypte jarní cibulkou.

I zvířátka z naší farmy mají chuť
na voňavé plněné brambory.
albert.cz
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Svačinka jak ze slabikáře:
zdravá, hravá a po práci
moc chutnala.

Zeleninové placičky
NA 15 PLACIČEK | PŘÍPRAVA: 20 MINUT

1½ hrnku strouhané mrkve
½ hrnku strouhané červené řepy
4 jarní cibulky, nasekané
¼ hrnku nasekané hladkolisté petrželky
½ hrnku hladké mouky, prosáté
2 vejce
½ lžičky kypřicího prášku
sůl a čerstvě mletý pepř
olej na smažení
125 ml zakysané smetany
3 lžíce kečupu
Do mísy dejte mrkev, řepu, jarní cibulku, petrželku, mouku, vejce a kypřicí prášek. Osolte, opepřete a důkladně
promíchejte. Do pánve nalijte olej, měl by zakrýt celé
dno, a rozehřejte. Ze směsi tvarujte malé placičky a opékejte je 2 minuty z každé strany dozlatova a dokřupava.
Přebytečný tuk odsajte papírovou utěrkou. Podávejte se
zakysanou smetanou a s kečupem.

Mrkvičky s pažitkovo-slaninovým dipem
PRO 6–8 DĚTÍ | PŘÍPRAVA: 15 MINUT

2 lžíce oleje
3 plátky slaniny, nakrájené na proužky
sůl a mletý pepř
250 g čerstvého smetanového sýra
2 lžíce nasekané pažitky
1 svazek malých mrkví
V pánvi rozehřejte olej, přidejte slaninu a opékejte 4–5 minut dokřupava. Odložte stranou. Do většího hrnce dejte
vařit osolenou vodu. V míse vyšlehejte sýr s pažitkou, solí
a pepřem. Přimíchejte slaninu. Mrkvičky vhoďte do vroucí
vody a 2 minuty povařte, aby změkly. Sceďte, přelijte studenou vodou a podávejte k pažitkovo-slaninovému dipu.
albert.cz
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Slepičí dortíky

Minisendviče snědené
s maximální chutí

Mini sendviče
PRO 6 DĚTÍ | PŘÍPRAVA: 20 MINUT

9 plátků celozrnného toustového chleba
200 g čerstvého smetanového sýra
1 mrkev, oškrábaná a nastrouhaná
6 listů salátu
12 koleček okurky
2 rajčata, nakrájená na tenké plátky
6 plátků kvalitní šunky
Plátky chleba lehce opečte v toustovači a okrájejte okraje. Smetanový sýr promíchejte s mrkví. Pomazánkou
namažte 6 plátků chleba. Na tři z nich naskládejte salát,
okurku a rajčata, na tři šunku. Na chleby se zeleninou
položte ty se šunkou a přiklopte nenamazanými plátky
chleba. Do rohů sendviče zapíchněte párátka a každý
sendvič rozkrojte na čtyři trojúhelníky a podávejte.
44
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125 g másla, změklého
140 g jemného krupicového cukru
1 sáček vanilkového cukru
2 vejce
180 g hladké mouky
1 lžička kypřicího prášku
125 ml mléka
Na ozdobu
3 bílky
120 g krupicového cukru
žlutě a červeně potahované bonbony Lékorky na zobáčky
a hřebínky
Předehřejte troubu na 160 °C. Máslo a oba cukry vyšlehejte do nadýchaného krému. Postupně zašlehejte vejce a mouku prosetou
s kypřicím práškem. Podle potřeby nařeďte mlékem. Těsto rozdělte
do 12 formiček na muffiny vyložených papírovými košíčky. Pečte
18–20 minut. Upečené muffiny nechte vychladnout na mřížce; teplotu v troubě zvyšte na 220 °C.
Mezitím prošlehejte v ohnivzdorné misce bílky s cukrem. Jakmile
zpění, postavte misku na hrnec s vroucí vodou, tak aby se dno misky
nedotýkalo hladiny, a vyšlehejte pevný sníh. Hotový krém naneste
na muffiny a vytvarujte ho do špiček. Z bonbonů udělejte zobáček,
hřebínek, z rozpůleného bonbonu očičko. Ozdobené dortíčky dejte
na chvilku do trouby, aby špičky krému zezlátly.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ,
DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ, NÁDOBÍ ZAPŮJČILA FIRMA: BUTLERS, OBLEČENÍ ZAPŮJČILY FIRMY: MARKS & SPENCER, ZARA

NA 12 DORTÍKŮ | PŘÍPRAVA: 40 MINUT | PEČENÍ: 20 MINUT

Brownies poháry
PRO 12 DĚTÍ | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | PEČENÍ: 30 MINUT

100 g tmavé čokolády, nasekané
125 g másla
140 g třtinového cukru
70 g hladké mouky, proseté
¼ lžičky kypřicího prášku
2 lžíce kakaa holandského typu
2 vejce
K podávání
250 ml smetany ke šlehání
1 sáček vanilkového cukru
200 g čokoládových sušenek
hrst mátových lístků

Předehřejte troubu na 180 °C, pekáček velký 16 × 27 cm vyložte
pečicím papírem. Čokoládu a máslo zahřívejte a míchejte v rendlíku
do rozpuštění. Do mísy dejte cukr, mouku, kypřicí prášek, kakao,
vejce a čokoládovou směs. Promíchejte a vlijte do pekáčku. Pečte
se zčtverečobyčejného bramboru
30 minut. Upečené a vychladlé brownies nakrájejteJak
na malé
ky. Smetanu s vanilkovým cukrem vyšlehejte dotuha.
Při
podávání
stane pochoutka? Jednoduše se
rozdělte brownies do 12 skleniček, ozdobte šlehačkou, rozdrcenými
vtipně naplní a zapeče!
sušenkami a mátou.

albert.cz
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Hojnost budiž pochválena
Pár dnů předtím, než se věřící i nevěřící „pustí masa“ a nastane bezmasý
čtyřicetidenní půst, přichází obvykle nezřízená žranice. Při masopustu musí
být všeho hodně, hlavně masa, koláčů, koblih, pití a taky veselí. Jídlo je velký
životabudič. Tak se nechte jednou do roka strhnout. Velký karneval začíná.

Menu
Škvarková pomazánka
Uzená polévka s kroupami
Pomalu pečený bůček s bramborami
a jablečnou omáčkou
Kynuté koláčky
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Masopustní koláčky
jsou jak malované
a taky tak chutnají.

Škvarkovou pomazánkou
uspokojíte hlad i chuť ráno,
v poledne nebo i v noci.

nedělní oběd

NA 16 KOLÁČKŮ | PŘÍPRAVA: 50 MINUT + KYNUTÍ | PEČENÍ: 15 MINUT

350 g hladké mouky
150 g polohrubé mouky
175–200 ml vlažného mléka
100 g krupicového cukru
1 kostka (42 g) čerstvého droždí
1 sáček vanilkového cukru
špetka soli
1 vejce + 1–2 vejce na potření
90 g másla, rozpuštěného
tvarohová, maková a povidlová náplň
(viz Tipy)
rozinky, mandle a drobenka na ozdobu
Ve velké míse smíchejte 2 lžíce mouky
s trochou vlažného mléka, 1 lžící cukru
a rozdrobeným droždím. Počkejte, až
vzejde kvásek. Pak přimíchejte oba druhy
mouky i cukru, špetku soli a vejce, vlijte
mléko a máslo a vypracujte těsto. Nechte
ho 30 minut kynout.
Dva plechy vyložte pečicím papírem.
Z těsta tvarujte kuličky (40–50 g) a pokládejte je v dostatečných rozestupech na plechy. Zakryjte utěrkou a nechte přibližně
¾ hodiny kynout. Závaží nebo skleničku
obalte plátýnkem a jejich dnem roztlačte
kuličky na koláčky. Těsto by mělo být
tenké a měl by zůstat asi půlcentimetrový okraj. Koláčky potřete prošlehaným
vejcem, pomocí cukrářského sáčku na-

Tipy
Tvarohová náplň
Promíchejte 125 g tučného tvarohu v kostce s 30 g vanilkového cukru a 1 žloutkem.
Maková náplň
V kastrůlku smíchejte 125 ml mléka,
100 g mletého máku a přiveďte k varu.
Po 15 minutách přidejte 10 g vanilkového cukru, 20 g moučkového cukru,
20 g medu a špetku mletého hřebíčku.
Povidlová náplň
Rozmíchejte dohladka 125 g povidel s trochou vody a tuzemáku. Podle chuti oslaďte
moučkovým cukrem, případně zahustěte
strouhaným perníkem nebo piškoty.
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plňte zvolenou náplní, ozdobte rozinkami,
mandlemi či drobenkou. Koláčky nechte
ještě 10 minut kynout. Předehřejte troubu
na 160 °C a koláčky pečte 15 minut, až
okraje zezlátnou a těsto je propečené.

Škvarková pomazánka

V hrnci rozehřejte sádlo, přidejte cibuli
a nechte ji zesklovatět. Zalijte přes cedník
vývarem z uzeného masa, přidejte brambory a vařte 10 minut. Přidejte zeleninu,
kroupy, vařte 15 minut. Mezitím nakrájejte maso na kousky, vhoďte do polévky,
okořeňte majoránkou, případně osolte
a ozdobte petrželkou.

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | VAŘENÍ: 10 MINUT

250 g škvarků
2 lžíce plnotučné hořčice
2 lžíce sádla
1 střední cibule
3 vejce uvařená natvrdo, žloutky oddělte
od bílků, bílky nakrájejte na kostičky
2 nakládané okurky, nakrájené najemno
+ plátky k podávání
sůl a čerstvě mletý pepř
čerstvý chléb a jarní cibulka k podávání
Škvarky, hořčici, sádlo, cibuli a žloutky
vložte do vyšší nádoby a dohladka rozmixujte tyčovým mixérem. Do pomazánky
vmíchejte bílky a okurky. Osolte a opepřete.
Podávejte na chlebu, ozdobené jarní cibulkou a plátky okurky.

Uzená polévka s kroupami
PRO 8 OSOB | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | VAŘENÍ: 85 MINUT

750 g uzeného masa (mohou být i žebra)
2 bobkové listy
5 kuliček černého pepře
2 kuličky nového koření
250 g krup
2 lžíce sádla
1 cibule, nakrájená najemno
2 brambory, oloupané a nakrájené na kostky
1 mrkev, nakrájená na kostky
1 petržel, nakrájená na kostky
1 lžička majoránky + sůl
nasekaná petrželka
Uzené maso vložte do hrnce, zalijte 2 litry
vody, přidejte bobkový list, pepř, nové
koření a vařte asi hodinu. Kroupy zalijte
dvojnásobkem studené vody a nechte je
aspoň 45 minut stát. Pak je uvařte podle
návodu, propláchněte studenou vodou.

Pomalu pečený bůček
s jablečnou omáčkou
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | PEČENÍ: 3 HODINY

1 kg vepřového bůčku
sůl, kmín, čerstvě mletý pepř
máslo na vymazání pekáče
850 g brambor, oloupaných a na plátky
400 g cibule, nakrájené na kolečka
200 ml masového vývaru (vepřového
nebo drůbežího)
Na jablečnou omáčku
2 jablka, oloupaná a zbavená jádřinců
25 g másla
2 lžíce krupicového cukru (podle chuti)
Předehřejte troubu na 150 °C. Maso položte na prkénko tučnější stranou nahoru
a tuk či kůži ostrým nožem nakrojte
do mřížky. Maso přelijte horkou vodou
z varné konvice, osušte papírovou utěrkou a důkladně do něj vetřete sůl a kmín.
Na spodní pozici v troubě vsuňte hlubší plech, umístěte na něj mřížku a na ni
připravený bůček. Pečte hodinu a půl.
Tuk bude odkapávat na plech. Mezitím
vymažte pekáč silnou vrstvou másla, přilijte tuk, který vykapal z bůčku, vyválejte
v něm brambory a cibuli. Osolte, opepřete a zalijte vývarem. Na pekáč položte
mřížku s rozpečeným bůčkem a pečte
další hodinu a půl, až bude bůček měkký
a brambory zlatohnědé. Pak pekáček
s bramborami vyjměte z trouby, zapněte
gril v troubě a 15 minut pod ním opékejte
maso, aby se vypekla křupavá kůrčička.
Mezitím připravte omáčku. Jablka
nakrájejte na kostičky, vložte do kastrůlku, zalijte je 2 lžícemi vody a přiklopené
duste 3–4 minuty; jablka by se měla rozvařit na kaši. Vmíchejte máslo, podle chuti oslaďte a jezte k bůčku s bramborami.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ,
DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ, NÁDOBÍ ZAPŮJČILA FIRMA: HRUDKA CLASSIC STYLLE

Kynuté koláčky

Masopustní klasika uzená polévka s kroupami,
poslouží jako dobrý základ
pro bujaré oslavy.

PUSŤ, NE B O PŮST ?
Masopustní úterý letos připadá na 17. února. A nejspíš i letos začnou dohady,
jestli je slovo masopust odvozeno od blížícího se půstu, anebo od slova pustit
(maso). Pravdu bude mít ten, který si bude masa užívat co nejvíc, protože ho brzy
bude muset pustit. Podobně vzniklo slovo karneval, což je totéž, co masopust.
Italsky „carni vale“ původně znamenalo opusť maso, dej masu vale. Je tedy jisté,
že pravověrní po masopustu maso pustí a budou se postit. Ale předtím si zatančí,
v maskách nebo bez nich. Zkrátka je tu karneval, je tu masopust.

albert.cz
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Jablečná omáčka se k pomalu
pečenému bůčku hodí možná
víc než obvyklé zelí.
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„Vyberte si z naší široké nabídky“

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.
inzerat ahold sortiment 183x111,5.indd 1
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piva

Kde se

pivo vaří…

Ano, tam se dobře daří. Důkazem můžou být
Pivovary Lobkowicz, které vyrábějí v 7 českých
a moravských pivovarech celkem 70 značek piv.

Lobkowicz Premium

Pro vaření prémiového
ležáku Lobkowicz se
používají výhradně české
suroviny. Žádné extrakty,
žádné přísady, žádné kompromisy. Opravdová 12 %.
Šlechtic mezi pivy.

Ježek 11,

před pár lety zatracované pivo vařené zahraničním vlastníkem.
Po návratu do českých
rukou změnilo recepturu i výrobu a je to
opět pivo, na kterém si
pochutnáte.

Démon,

polotmavý speciál
vařený ve Vysokém
Chlumci podle
starých receptur.
Navazuje tak
na tradici sahající
do roku 1420.

Pivo s dlouhou pamětí
Pivovary Lobkowicz vyrábějí mnoho značek
piv, které se od sebe odlišují hlavně chutí. Vedle
světlých výčepních piv a ležáků vaří i speciály – od polotmavých přes vícestupňová piva
až po tmavé a polotmavé ležáky, kvasnicová
a nefiltrovaná piva, pšeničná piva, ochucená piva,
svrchně kvašená piva a nealko piva. Piva z Pivovarů Lobkowicz získala mnoho ocenění v různých
pivních soutěžích.

Perun,

světlé výčepní pivo z pivovaru
v Uherském Brodu, pojmenované
po staroslovanském bohu bouře,
hromu a blesku. Při jeho vaření
používají místní sládci metodu
studeného chmelení, která pivu
dodává výjimečné aroma.
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dozrává ve sklepích
vytesaných do pískovcové skály v místech,
kde po staletí stál
jeden z největších klášterů v Čechách. Pivo
neprochází pasterizací
a uchovává si zdraví
prospěšné látky.

Rychtář Premium

Vaří se pod dohledem zkušeného
sládka, který na konci vaření přidává
do piva hlávkový žatecký chmel v přírodní podobě. Proto má výraznější
hořkost a nádhernou pěnu.

Velen,

nefiltrovaný, svrchně kvašený
pšeničný ležák z Černé Hory.
Vítěz testu pšeničných piv
Mladé fronty Dnes 2014.

Piva Rychtář Premium a Klášter Premium budou od 4. 2. do 3. 3. 2015 v hypermarketech Albert v akční ceně.

Klášter Premium

Chuť nezastavíte
WWW.KRAHULIK.CZ

maso měsíce

Já rád játra,
ty rád játra…

V jídelníčku máme játra docela přirozeně zařazená. Jako knedlíčky
do polévky, dušená nebo smažená. Zkuste je tentokrát třeba tak, jak to umí
všemu přístupní kreolové nebo Italové. A taky po našem.

A

spoň dvakrát do měsíce doporučují výživoví odborníci, abychom si
dopřáli játra. Mají silné argumenty:
játra jsou suverénně nejbohatší zdroj vitaminu A. Také vitaminu D mají přehršel.
Navíc: žádná surovina nemá tolik železa
jako právě játra a železo se z nich v našem
těle nejsnáze vstřebává. Sto gramů jater
obsahuje 18–21 g bílkovin a jen 4 g tuku.
Co dodat? Dejte se do vaření. Bude vám
chutnat.

Pro 100% uznání vaší
reklamace je potřeba:

»
»
»

	přinést kompletní zboží včetně
originálního obalu a etikety
	přinést originální účtenku
k reklamovanému zboží
	

Vedle mnoha živin se v játrech nachází
nebývale mnoho zinku a mědi.
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zboží nesmí být prošlé

Paštika s portským
vínem a pistáciemi
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | VAŘENÍ: 20 MINUT

100 ml polosuchého bílého vína
100 ml brandy, koňaku nebo whisky
100 ml červeného portského vína
1 malá cibule, nakrájená najemno
3 stroužky česneku, prolisované
2 lžičky odrhnutých lístků tymiánu
+ snítky tymiánu na ozdobu
175 g másla + 50 g na zalití
500 g vepřových jater, odblaněných
a nakrájených na proužky
špetka citronové kůry
špetka muškátového květu
špetka mletého nového koření
sůl a mletý pepř
100 g pistáciových oříšků,
oloupaných, nasekaných
pečivo k podávání

Bílé víno, brandy a polovinu portského
vína nalijte do rendlíku, přidejte nakrájenou cibuli, česnek a tymián. Přiveďte
k varu a vařte, až se objem zredukuje
na třetinu. Pak tekutinu přeceďte.
Mezitím v pánvi rozpusťte máslo
a osmažte na něm játra; stačí pár minut,
uvnitř by měla být hotová, ale stále
růžová. Játra z pánve včetně rozpuštěného másla přesuňte do mixéru,
přilijte scezenou směs alkoholu, přidejte
koření a rozmixujte dohladka. Osolte,
opepřete a případně přilijte zbývajících
50 ml portského vína.
Když je směs sametově hladká,
vmíchejte vidličkou pistáciové oříšky.
Paštiku přesuňte do vhodné nádoby
(sklenice, pekáček, miska, srnčí hřbet…),
zalijte rozpuštěným máslem, ozdobte
tymiánem, přikryjte a aspoň 24 hodin
chlaďte. Podávejte s čerstvým pečivem.

albert.cz
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maso měsíce
Kreolská rýže s játry a krevetami
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | VAŘENÍ: 30 MINUT

2 lžíce olivového oleje
2 střední cibule, jedna nakrájená
na půlkolečka, druhá na kostky
2 malé zelené papriky, jedna nakrájená
na kostky, druhá na proužky
4 žampiony, očištěné a nakrájené
2 stroužky česneku, prolisované
400 g vepřových jater, mletých
2 lžičky sušeného tymiánu
1 sušená chilli paprička, nadrcená
sůl a mletý černý pepř
1 celerový řapík, nakrájený
200 g rýže
12 středních krevet
600 ml masového vývaru
jarní cibulka na ozdobu

Ve velké pánvi rozehřejte olej a osmahněte kostky cibule, papriky a žampionů. Míchejte, až směs začne zlátnout;
pak přidejte česnek a nechte ho rozvonět. Po necelé minutě přimíchejte
játra, směs okořeňte tymiánem, chilli
a pepřem, vhoďte půlkolečka cibule, řapíkatý celer a proužky papriky.
Opékejte, aby maso i zelenina začaly

hnědnout. Pak vmíchejte rýži, krevety,
zalijte vývarem a podle potřeby osolte.
Teplotu plotny stáhněte na minimum,
pánev přiklopte a velmi mírně vařte asi
20 minut a nemíchejte. Rýže by měla
být měkká. Před podáváním nechte
5 minut stát. Servírujte ozdobené jarní
cibulkou.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: VLADISLAV STUPARIČ,
DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ, NÁDOBÍ ZAPŮJČILY FIRMY: POTTEN & PANNEN STANĚK, NÁBYTEK SPOMYŠL

Kreolové tomuto jídlu říkají „špinavá rýže“,
protože se obarví od jater. Místo krevet
nebo i spolu s nimi můžete použít nakrájené
klobásky, které přidejte dohromady s játry.
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Játra na cibulce
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | VAŘENÍ: 25 MINUT

800 g vepřových jater, odblaněných
2 lžíce slunečnicového oleje
2 cibule, jedna nakrájená nadrobno,
druhá na kolečka
1 rovná lžička drceného kmínu
1 snítka čerstvého tymiánu + na ozdobu
400 ml masového vývaru
sůl a mletý pepř
2 lžíce másla
dušená rýže k podávání

Játra nakrájejte na nudličky. Na oleji
v pánvi opékejte cibuli, až zesklovatí.
Přidejte kmín a po chvíli játra. Opékejte je asi 5 minut, přidejte snítku tymiánu, zalijte vývarem a zvolna duste
asi 15 minut – ne déle, byla by čím dál
tím tvrdší. Osolte, opepřete a v horké
omáčce rozpusťte máslo. Ozdobte
tymiánem a podávejte s rýží.

Přesvědčte se sami díky originálním receptům na albert.cz/jatra-recepty.

Nejen kmín, ale také
tymián a nahrubo
nakrájená a opečená
cibulka ozvláštní tradiční
českou recepturu.

albert.cz
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Když Dita P.

…slaví Valentýna
Dávám si na valentýnském vaření hodně záležet. Každý rok vymýšlím něco
nového, překvapivého, musí to být dobré a taky krásné. Když jde o lásku, k tomu
propojenou s jídlem – jsem prostě k nezastavení. Vím proč.

Tenhle cheesecake nezakrytě
voní po malinách, citronu, cukru
a lásce.
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Malinovo-citronový
cheesecake
PŘÍPRAVA: 25 MINUT | PEČENÍ: 30–45 MINUT

130 g kakaových máslových sušenek
(bebe), rozdrcených
60 g másla
Na náplň
450 g smetanového krémového sýra
110 g krupicového cukru
2 vejce, pokojové teploty
2 lžíce citronové šťávy
kůra z 1 citronu
Na malinovou ozdobu
180 g čerstvých malin
2 lžíce krupicového cukru

Koblížky
PŘÍPRAVA: 20 MINUT | SMAŽENÍ: 15 MINUT | KYNUTÍ: 3 HODINY

2½ lžičky sušeného droždí
450–500 g hladké mouky + na podsypání
250–300 ml plnotučného mléka, 		
pokojové teploty
55 g másla, pokojové teploty
3 žloutky
2 lžíce krupicového cukru
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Koblížky jako sladké jednohubky?
Ano, přesně to jim sluší.
½ lžičky soli
špetka skořice
rostlinný olej na smažení
Na vanilkový cukr na obalení
250 g krupicového cukru
2 špetky soli
1 vanilkový lusk
V misce promíchám 2 lžíce teplé vody
s droždím a počkám, až vzejde kvásek.
Trvá to asi 5 minut.
Ve velké míse smíchám kvásek, mouku, mléko, máslo, žloutky, cukr, sůl a skořici. Pak buď v robotu, nebo ručně uhnětu
těsto tak, aby bylo měkké a lepivé. Pokud
by bylo lepivé moc, přidám ještě trochu
mouky. Těsto lehce popráším moukou,
zakryju ho potravinářskou fólií a utěrkou
a na teplém místě ho nechám kynout tak
dlouho, až zdvojnásobí svůj objem. Bude
to trvat 1,5–2 hodiny.
Těsto vyklopím na lehce pomoučněnou
pracovní plochu a válečkem ho vyválím

na asi 1 cm silnou placku. Z ní skleničkou
nebo kulatým vykrajovátkem o průměru
asi 5 centimetrů vykrajuju koblížky. Ty pak
přesunu na plech lehce vysypaný moukou,
zakryju je utěrkou a nechám ještě 30 minut
kynout. Zbylé těsto můžu znovu vyválet
a vykrájet další koblížky, ale už budou
trochu tužší, protože se do nich dostane víc
mouky.
Zatímco koblížky kynou, promíchám
v míse cukr a sůl. Vanilkový lusk ostrým nožem podélně rozříznu a hranou nože vyškrábu všechna semínka. Ta pak přidám k cukru
a soli a prsty vše důkladně promíchám.
Do širokého kastrolu nebo do pánve
s vyšším okrajem naliju olej do výšky asi
6 centimetrů a nechám ho rozehřát. Postupně v něm smažím koblížky vždy minutu z každé strany. Hned jak je vyndám
z pánve, obalím je ve vanilkovém cukru
a pak je přesunu na papírovou utěrku
a nechám vychladnout.

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

Předehřeju troubu na 180 °C a formu
o rozměru 20 × 20 cm vyložím do kříže
pečicím papírem tak, aby jeho okraje
přečnívaly a cheesecake šel snadno z formy vytáhnout.
Pak si udělám sušenkový základ. Prsty
nebo lžící promíchám sušenky s máslem,
natlačím je na dno formy a 10 minut peču.
Mezitím si připravím náplň. V robotu promíchám krémový sýr s cukrem.
Přidám vejce, citronovou šťávu a kůru
a míchám, až se vše propojí do krásně
hladkého krému. Ten rovnoměrně rozetřu
na upečený základ.
V mixéru rozmixuju maliny, propasíruju
je přes jemné sítko a promíchám s cukrem. Lžící naliju malinovou směs na různá
místa koláče a párátkem nebo špejlí promíchám. Pak dám cheesecake do trouby
a peču ho 30–45 minut, až je náplň po okrajích pevná a uprostřed se ještě chvěje.
Nakonec nechám cheesecake vychladnout,
nejdřív ve formě, potom v lednici.

Čokoládový koláč s malinami
PŘÍPRAVA: 20 MINUT | PEČENÍ: 15 MINUT | ULEŽENÍ: 3 HODINY

250 g karamelových sušenek
70 g másla, rozpuštěného
450 g kvalitní tmavé čokolády
500 g smetany ke šlehání
250 g čerstvých malin
moučkový cukr na ozdobu
Troubu předehřeju na 180 °C. V robotu rozmixuju sušenky, přidám máslo a promíchám do hladké hmoty, kterou namačkám na dno i okraje kulaté formy s vroubkovaným okrajem a nejlépe

s odnímatelným dnem o velikosti 25 cm. Dám
do trouby a peču 15 minut, až korpus lehce
ztmavne. Vyndám a nechám vychladnout.
Čokoládu rozlámu na kusy do skleněné
mísy. V malém kastrůlku přivedu k bodu
varu smetanu, stáhnu z plotny a hned ji naliju
na připravenou čokoládu. Stěrkou nebo metličkou míchám, až se čokoláda rozpustí a vznikne
hladký a lesklý krém.
Ještě teplý ho naliju na upečený sušenkový
základ, dám do lednice a chladím nejméně
3 hodiny nebo přes noc. Před podáváním koláč
opatrně vyndám z formy, ozdobím ho malinami a popráším moučkovým cukrem.

Vyšperkujte svůj den lásky do nejmenších detailů. Jak na to se dozvíte na albert.cz/valentyn-recepty
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Na houbách v zimě
A tak se zakousnu. Do bělostného kloboučku žampionu.
A zvednu oči k paní, která ho zrovna utrhla. Třeba se zeptá,
jak mi chutná, a řekne, že jsem dobrá, když ho jím syrový.
Ani ji to nenapadne. Popojela na svém vozítku metr ode mě
a v ruce drží, šikovně poskládané mezi prsty, další tři
žampionové kluky. Denně jich nasbírá 200 kilogramů.

62

albert.cz

Koloběh růstu hlívy
ústřičné v Nedvědicích u Soběslavi.
Právě tady začala
v roce 1992 firma
České houby.

Tak to řeknu vám, když ona nemá čas: čerstvý žampion chutná zázračně. Ač nezažil stín lesa nebo šimravý dotyk motýla na louce, já tam obojí cítím. Křupne
odhodlaně, nechám si ho chvilku na jazyku a vím, že
spolknu dobré a zdravé sousto. Nějak to vím, třebaže
venku začalo sněžit. Jsem v jedné z hal firmy České
houby v Soběslavi. Mimořádná firma. Rodinná, ryze
česká, úspěšná, moderní už od brány areálu. Největší
pěstitelé hub v zemi, v hlívě ústřičné dokonce jedni
z největších ve střední Evropě. A to majitelé začali teprve (nebo už?) v roce 1992. Nejdřív úplně na koleně.
Když muž se ženou snídá
Trochu mě to rozesměje. Vstupuju s inženýrem
Bouškou do obrovské haly, kde v několika řadách
a patrech rostou bílé hlavičky žampionů a z odkudsi
slyším zpívat zlatého slavíka „když muž se ženou
snídá…“
To aby houby rychleji rostly?
„Hm, to by se docela hodilo,“ řekne on a směje se.
Hudba tu zní celý den a rozřezává ticho dnů. Poslouchají ji ženy-sběračky, aby je ticho a soustředění
neochromilo. Sběračky tu mají originální režim.
Každá dostane „svoje pole“, své patro, za které
ručí. Není to vůbec jednoduché. Žampiony nasazené

ve speciálním substrátu postupně rostou pět dní.
Jenže každý trochu jinak prorůstá z podhoubí substrátem. Sběračka na vysokozdvižném vozíku – má-li
právě horní patro – nebo více při zemi musí sbírat
houby správné velikosti. Aby zvládla normu, trhá najednou, propletené mezi prsty jedné ruky, tři až čtyři
žampiony. Přitom myslí i na zítřek, kdy povyrostou
další, kterým dnešním sběrem uvolňuje místo, aby
jim hlavičky vyrostly pravidelné.
Den a noc tu neřídí slunce, ale žampiony. Sběračka
dokáže odhadnout, když denně projde svým „polem“,
že víc vytěžit by dnes bylo neekonomické, a nechá
žampionům klid do dalšího dne. Musí mít dobré oko
a zkušenost odhadnout, aby žampiony nerozvinuly své kloboučky od nohy. To už je jiná jakost, jiná
odměna. Na konci týdne je sklizeno a začíná druhý
turnus. A pak třetí. Dál už se nevyplatí substrát, ze

Takhle se
klubou na svět
žampiony,
jejichž hlavička
se při přípravě
jídla neloupe.
Firma České
houby loni
získala
v soutěži
Firma roku
druhé místo.
V kategorii
Zodpovědná
firma roku
místo první.
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kterého žampiony vyrůstají, vytěžovat. Automatický
dopravník tedy odveze substrát a naveze čerstvý.
Předtím ovšem každou halu proženou párou horkou sto až sto padesát stupňů Celsia, aby se takto
přirozeně, bez chemikálií, zabránilo vniku jakýchkoliv
škodlivin, které by mohly ohrozit pěstované houby.
A přicházejí další tři cykly. Takhle stále dokola, ať
venku pálí slunce nebo řádí sněhová bouře.
Firma České houby rozváží týdně 40 tun žampionů.
Jejich distribuci po republice, ale i do zahraničí řídí
celý tým lidí. Od sběraček po obchodníky. A do „řemesla“ jim fušuje třeba to, že se třeba loni urodilo
v lese spousta hub. I s tím musí počítat.
Jen snubní prsten
Jdu továrnou na houby zahalená od hlavy k patě.
Potkávám podobně oblečené většinou ženy v prostorách, které na sebe logicky navazují. Nasbírané
a roztříděné houby projdou tepelným „šokérem“, když
se uskladní v halách s teplotou 1 až 6 stupňů Celsia.
Nízká teplota zabrání houbám, aby pokračovaly v růstu. Pak už jedou do světa. Kvalitní a čerstvé vydrží
jen pět dní. Koupit si tedy houby, dát je do ledničky
a nehledět na jejich „životnost“, není nejchytřejší.
Všímám si žen; ani jedna z nich nemá náramek, náušnici, ani umělé nehty. Jediná povolená rozmarnost
je snubní prstýnek. Zabraňuje se tak čemukoliv, co by
mohlo ohrozit prospěch hub. V továrně pracuje kolem
sta zaměstnanců. Většina v Soběslavi, méně v nedaleké vsi Nedvědice. Dnes se tam pěstuje hlíva ústřičná
a je velký estetický zážitek pozorovat, jak roste dnes
tak oblíbená, chutná a velmi zdravá houba.
Haly podle posledního střihu
U hlívy pracují hlavně muži. Růst hlívy vydává ne
zrovna příjemný odér, i práce je tu těžká, hlavně když

se nově plní vysoké regály balíky substrátu. Každý
balík se pak proděraví a hala se neustále zavlažuje jemným postřikem. A dějí se tu zázraky zrodu:
z otvorů ve fóliích vystrkují hlavičky hlívy. Vypadá
to jak v tajuplné krápníkové jeskyni, ty nečekané
sestavy od špendlíkových hlaviček až po velikost
dětské dlaně. Hlíva se sbírá podobně jako žampion
– postupně, přesně v pravou chvíli.
V Nedvědicích, kde dnes stojí šest oblých hal
a sedm supermoderních hal, dnešní majitelé Petr
Zeman a Václav Dolanský začínali. Přesně tady se
zrodila a stále rozrůstá jejich firma České houby. Přestože pěstování hub – třeba také hnědého
žampionu nebo citronové hlívy ústřičné – převažuje,
program mají rozmanitý. Vykupují sušené houby,
třídí, balí, distribuují. Vyrábějí kulinářské produkty,
klíčí vojtěšku, cizrnu, ředkvičky, vyrábějí zeleninové pasty a doplňky ze sušených hub. Firmu zdobí
mnoho certifikátů, které ji řadí mezi špičku českého
podnikání.
Elixír mládí
Myslela jsem si na začátku, že pokouším osud a své
zdraví, když se zakusuju do syrového žampionu.
Na konci návštěvy ochutnávám syrovou hlívu ústřičnou. Trochu štípne na jazyku. A je výborná. Říká
se jí také elixír mládí. Dokáže snížit hladinu cholesterolu, posílit imunitní systém díky obsahu beta-glukanů, které navíc odstraňují z těla jedovaté látky. Výborně pomáhá třeba při chřipce. Nejvíc těchto
a mnoha dalších tělu prospěšných složek se skrývá
v nožičce houby. Zdravotně prospěšný je i žampion,
který svědčí alergikům, zlepšuje kožní onemocnění
a také podporuje růst a kvalitu vlasů a nehtů. A víte
co? Nejlepší je na houbách jejich chuť. Ve smaženici, polévkách, omáčkách, karbanátcích…

Obchodníci
Taťána Neužilová
a Jan Bouška
v pěstírně hlívy
v Nedvědicíh.
Růst hub kromě
zkušených lidí,
sledují počítače. Používají tu
zkrátka nejmodernější výrobní
postupy.

Žampiony i hlívu ústřičnou je ideální
spotřebovat nejpozději do pěti dnů
po sklizni. Jen tak si uchovají své skvělé
chuťové i zdraví prospěšné přednosti.
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Nechte se inspirovat dalšími zajímavostmi a skvělými recepty na albert.cz/zampiony-hliva-ustricna

FOTO: ARCHIV FIRMY ČESKÉ HOUBY, A. S.

U N ÁS V ALBERTU

napsali jste
D O PI S MĚS ÍC E

REJST ŘÍK
Hlavní jídla

Mám šestiletého vnuka, který mi dal originální
dárek k Vánocům. Maminka mu koupila sešit
a on do něj nalepoval recepty a rady z vašeho
časopisu Albert. Svým prvňáčkovským písmem jej nadepsal BERTIČKA. Nejkrásnější
na tom je to ležérní vystřihování a lepení. Je
to opravdu skvost. Moc bych si přála, abych se
dočkala toho, až bude dospělý a tento dárek
mu ukážu. Ještě k tomu dodal: „Babi, ale další
dělat nebudu, protože si recepty najdeš na online.“ Je jich tam hrozně moc. Z časopisu jsem
jich vyzkoušela hodně a jsou moc dobré.
Přeji vám hodně spokojených čtenářů.
Jarmila Mikšánková z Hodonína

Jsem z vesnice Tchořovice, takže se až v Plzni
nebo v Horažďovicích sháním po vašem časopisu
Albert v kuchyni. Ditu Pecháčkovou jsem si
oblíbila, už když měla pořad v televizi, a přímo
jsem se na ni těšila. Vyzařovala z ní lidskost, jak
připravuje pohoštění s potěšením pro své přátele,
a ta soudružnost v rodině – toho je dnes pomálu.
Vaše recepty jsou skvělé a já už jsem jich spoustu
uvařila. Všem svým přátelům vás doporučuji, protože recepty Dity Pecháčkové jsou fakt výborné.
Vaří podle nich i moje dcera i syn. Nevím, kolik
má ještě Dita Pecháčková nápadů v hlavě, ale
každopádně ji máme rádi, a hlavně rádi podle ní
vaříme, protože se všechno podaří.
Marta Flanderová

Bramborové placky 
Brambory se sýrem v remosce
Chlupačky 
Játra na cibulce
Kreolská rýže s játry
a krevetami
Kuře s pestem a se smetanou
Medový zimní salát 
Pomalu pečený bůček
s jablečnou omáčkou
Ryby zapečené s bramborovou
kaší
Špagety s rajčatovou omáčkou
a slaninou
Žemlovka z vánočky 

16
 16
16
57

Polévky

– i reportáže o pěstování jsou moc zajímavé.
Myslím, že to hlavně ocení starší ženy, které určité
druhy potravin neznají a jsou ochotny je vyzkoušet
a experimentovat. Váš časopis mně obohacuje
život a vždy se na něj moc těším. Děkuji vám za to,
co pro spotřebitele děláte, protože žádný jiný
obchodní řetězec se tím nezabývá.
Lidmila Srubjanová

Poslední magazín se vám mimořádně povedl, udělala jsem ihned „čokoládový chlebíček od maminky“ a sama jsem byla překvapená, jak se povedl.
Příště ho zkusím se semínky a ořechy. Na vašem
časopise oceňuji nejen vzhledově i chuťově vynikající recepty, ale i seznamování se s novými výrobky

Vyhrajte plný košík od Alberta
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. Tentokrát ho získává Jarmila Mikšánková.

V příštím čísle, které vychází 11. 3. 2015, najdete:
Sladké Velikonoce – U našich farmářů – 10× jinak vejce

Čočková polévka se zeleninou 
Dýňová laksa z Malajsie
Krémová kuřecí polévka
s kukuřicí
Uzená polévka s kroupami
Zeleninová polévka s opečenou
cibulí 
Zimní minestrone s kuřetem

56
13
13
48
13
13
13
33
34
33
48
33
33

Sladká jídla, dezerty
a nápoje

Ananasový punč
26
Brownies poháry
45
Brusinkovo-jablečný svařák
26
Čokoláda z nutelly
26
Čokoládový koláč s malinami 61
Grapefruitový čaj
26
Horká čokoláda s chilli
26
Horká hruška
26
Indický chai
26
Koblížky
60
Kynuté koláčky
48
Malinovo-citronový cheesecake60
Nápoj ze slaného karamelu
26
Palačinky s flambovaným
ananasem
74
Slepičí dortíky
44
Strakaté sklenice
40
Tiramisu nápoj
26
Zázvorový čaj s mátou
25

Malá jídla a pochoutky

Mini sendviče
44
Mrkvičky s pažitkovo-slaninovým
dipem 
43
Paštika s portským vínem
a pistáciemi
55
Pečené brambory se sýrem 
40
Škvarková pomazánka
48
Zeleninové placičky 
43

– vegetariánské
albert.cz
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Výroba pařených sýrů začíná

árny
Mlék
z
r
ý
s
ý
Pařen

podobně jako
u každého běžného přírodního sýru. Správně prokysaná
sýrová hmota pak podstupuje proces paření.
Sýr nakrájíme na malé kousky a jejich namáčením
v horké vodě spojené s hnětením a natahováním se
postupně vytvoří specifická vláknitá struktura pařeného
sýra. Vláknitá struktura (italsky filare – odtud název
pro sýr pasta filata) se během zrání postupně ztrácí a sýr
se stává jemně zrnitým.
Použití pařených sýrů je všestranné. Najdou uplatnění jak
ve studené, tak i teplé kuchyni.

.
Polná

l ky
P l n ě n é li
2 - 3 lilky (lze použít cukety) 500 g mletého masa - směs hovězího a vepřového, sýr
Jadel z Mlékárny Polná , bazalka, vejce, česnek, sůl, pepř (popř. jiné, jak jsme zvyklí
kořenit mleté maso).
Lilek omyjeme, podélně rozkrojíme. Mírně vydlabeme část se semínky. Posolíme
a necháme vypotit. Mezitím si připravíme mleté maso. Okořeníme dle chuti, přidáme
rozetřený česnek, vejce a důkladně prohněteme. Čím více, tím lépe. Vypocený lilek
vytřeme papírovou utěrkou, naplníme masovou směsí a poklademe na plátky
nakrájený sýr Jadel. Navrch posypeme bazalkou. Pečeme v přikrytém pekáči, aby se
maso propeklo. Podáváme s bramborem.

K dostání ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

McCain ve zbrusu novém vzhledu.
Vaše oblíbené hranolky jsou ještě lákavější - křupavé, chutné, vyrobené z pečlivě vybraných odrůd brambor, které Vás
potěší. Obaly společnosti McCain prochází změnou. Nový vzhled obalů Vám okamžitě pomůže najít výrobky McCain mezi
ostatními a ty se stanou inspirací pro každodenní večeři. Všechny obaly jsou nyní vyrobené z 50% z materiálů, které
chrání životní prostředí. Užijte si výrobky McCain buď sami, s rodinou či přáteli a přispějte k ochraně životního prostředí.
McCain přináší vše dobré.

křížovka
POMŮCKA:
ASTA,
ATALA,
HUN, TAR

ŽENSKÉ
JMÉNO

1. DÍL
TAJENKY

NADEJÍTI

VYMŘELÝ
KOČOVNÍK

SMYČKA

NÁŠ
MINISTR
DOPRAVY

CITOSLOVCE
POCITU
ÚLEVY

KUJNÝ
NEROST

AVŠAK

ZAKAVKAZSKÝ
DRNKACÍ
NÁSTROJ

VYDAVATEL

ZÁŠKUBY
V OBLIČEJI

DRUH
PEPŘE

2. DÍL
TAJENKY

VYPLACHOVAT
ÚSTA
DEZINFEKCÍ

VYTČENÝ
CÍL

OKLEPAT

OBDIV
OLYMPIJSKÉ HRY
(ZKRATKA)

ČESKÁ
LIMONÁDA

KTERÁŽTO

VÝHRADNÍ
PRÁVO
NA VÝROBU
NĚČEHO

KACHNA
ČASOVÁ
VÝHODA
PŘI ZÁVODĚ

JMÉNO
HEREČKY
ŽILKOVÉ

Tajenku zašlete do 19. 2. 2015 na adresu:
ALBERT v kuchyni, Ortenovo náměstí 29a,
170 00 Praha 7, nebo ji vyplňte do formuláře na www.albert.cz/tajenka.
Vylosovaný luštitel obdrží poukázku
na jednorázový nákup v síti prodejen Albert
v hodnotě 300 Kč.
Výhercem z minulého čísla je R. Janderková
z Brna.

JMÉNO
FENY
TŘEBAŽE
NOVÁ VĚC

DRUH
LÉKAŘE

TUMÁTE

DOMÁCKY
OLDŘICH

HESLA

INICIÁLY
PILAROVÉ

POKYN

JIHOEVROPAN

VOZKOVA
VÝZVA
DÍLENSKÝ
STŮL
ŠTVANICE
NA ZVĚŘ
OBYVATEL
HOR
KRÁTKÉ
KABÁTY

SOLMIZ.
SLABIKA
PŘEDNÍ
ČÁSTI

FINANČNÍ
ODBOR
(ZKRATKA)
ŠTKÁT

OBYVATEL
USA
ŽENSKÉ
JMÉNO

SLOVENSKY
„VE“

NÁTĚROVÁ
HMOTA
KŠANDY
ČÁST
OBUVI
LENDLOVY
INICIÁLY

PRIMÁTI

ŠKRTNUTÍ
INICIÁLY
LÁBUSE

ROZTAVOVAT

TIBETSKÝ
DUCHOVNÍ

CHATEAUBRIANDOVA
NOVELA

POBÍDKA

CESTOVAT
LETADLEM

Řešení z minula:
VŠECHNO
NEJLEPŠÍ
DO NOVÉHO
ROKU!
Puzzle
1 (Medium,
difficulty
rating
0.51)
Puzzle
1 (Medium,
difficulty
rating
0.51)
Puzzle
Puzzle
22
(Medium,
(Medium,
difficulty
difficulty
rating
rating
0.52)
0.52)

99

22 44 88
44 33

99

33

88
66
7 7 99 66

44

55 22

55

SUDOKU

66

33 55 66

99

88

33

33

55

44 1 1

1 1 99

88

66

33

66

11

66 88
44

22

77
22 44

88 7 7

33 44
77

99 44

33 77

11

55

7 7 1 1 88
44

44

33

Do každého políčka vepište jednu
číslici od 1 do 9 tak, aby se číslice
neopakovaly v žádném řádku,
sloupci ani v žádném z devíti
vyznačených menších čtverců.
Obě správně vyřešená sudoku
(stačí první řádek z každého)
zašlete do 19. 2. 2015 na adresu:
ALBERT v kuchyni,
Ortenovo náměstí 29a,
170 00 Praha 7, nebo je vyplňte do
formuláře na www.albert.cz/tajenka.

66

Vylosovaný luštitel obou sudoku obdrží poukázku na jednorázový nákup v síti prodejen Albert v hodnotě
300 Kč. Výhercem z minulého čísla je Miroslav Pokorný z Plzně. Zasláním tajenky nebo řešení sudoku
dáváte souhlas se zpracováním svých údajů pro marketingové účely.

Řešení z minulého čísla.
albert.cz

Puzzle
Puzzle
33
(Medium,
(Medium,
difficulty
difficulty
rating
rating
0.47)
0.47)

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

Neobsahuji nic,
co do poctivého
jogurtu nepatří!
Váš NATURE

NATURE
jogurt

Ahoj, jsem poctivý Jihočesk
ý jogurt NATURE od Madety,
vyráběný z nejkvalitnějšího
mlé
výrobní tradici a zkušenostem ka. Díky mnohaleté
v perfektní kondici. Můžeš mě madeťáků se stále udržuji
ochutnat v mnoha lahodných
příchutích. Tím, že si mě kou
píš,
mlékárnu, za což Ti patří velk podporuješ ryze českou
ý dík. Přeji Ti dobrou chuť!

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

BATÁTY

SLADKÉ BRAMBORY

SLADKÉ BRAMBORY - TZV. BATÁTY, PATŘÍ MEZI NEJVÝŽIVNĚJŠÍ ZELENINU
(JEJICH NUTRIČNÍ HODNOTA JE PŘIBLIŽNĚ O POLOVINU VYŠŠÍ NEŽ U BRAMBOR). BATÁTY JSOU VÝZNAMNÝM ZDROJEM VLÁKNINY – ASI 3% (POMÁHÁ V BOJI PROTI OBEZITĚ
A VYŠŠÍMU CHOLESTEROLU), SACHARIDŮ (20-25 %) VITAMÍNŮ ( PŘEDEVŠÍM
VITAMÍNU C A B6 VÝZNAMNÝCH PRO PODPORU IMUNITY A V PREVENCI
SRDEČNÍCH ONEMOCNĚNÍ), ROSTLINÝCH BARVIV JAKO JSOU BETAKAROTEN ( PŮSOBÍ PROTI VZNIKU NĚKTERÝCH DRUHŮ RAKOVINY), LUTEIN
A ZEAXANTIN (OCHRAŇUJÍ PŘED ATEROSKLERÓZOU A NĚKTERÝMI
OČNÍMI CHOROBAMI), DRASLÍKU(PŘÍZNIVĚ PŮSOBÍ NA SRDEČNÍ
ČINNOST, SNIŽUJE KREVNÍ TLAK). OBSAHUJÍ TAKÉ KYSELINU
CHLORGENOVOU, KTERÁ PRAVDĚPODOBNĚ NIČÍ I NĚKTERÉ
VIRY A KARCINOGENY.
HLÍZY MOHOU MÍTRŮZNĚ ZBARVENOU SLUPKU (BÍLOU,
ŽLUTOU, ČERVENOU, HNĚDOU ČI FIALOVOU) I RŮZNOBAREVNOU DUŽNINU (OD KRÉMOVĚ BÍLÉ PŘES ORANŽOVOU
AŽ DO FIALOVÉ).
SKLADOVAT IDEÁLNĚ PŘI TEPLOTĚ 12-15 ºC (NEDÁVAT
DO LEDNIČKY) A NESKLADOVAT S PRODUKTY UVOLŇUJÍCÍMI ETYLÉN (NAPŘÍKLAD JABLKA).
BATÁTY SE POUŽÍVAJÍ VŠUDE TAM KDE BĚŽNÉ BRAMBORY
– DAJÍ SE TEDY VAŘIT, SMAŽIT, PÉCI, DĚLAJÍ SE Z NICH LUPÍNKY, POLÉVKY, LZE JE PŘIDÁVAT DO SLADKÝCH KRÉMŮ
A DEZERTŮ ATD.

Ovoce a zeleninu od firmy Čerozfrucht
najdete v prodejnách Albert.

Kvalita a tradice od ceského výrobce.
Je to tak
jednoduché.
Tradiční pečivo,
jak ho znáte z dětství.
Chuť, křupavost
i vůně
…dalamánek

Naše produkty najdete v supermarketech Albert.

www.profrost.cz

sladká tečka

s flambovaným ananasem

500 ml mléka
2 vejce
300 g hladké mouky
špetka soli
trocha slunečnicového oleje nebo
másla na opékání
Na grilovaný ananas
250 g mascarpone
1 sáček vanilkového cukru
115 g másla
2 lžíce třtinového cukru
1 velký čerstvý ananas, očištěný
a nakrájený na kousky
20 ml whisky nebo např. domácí
ořechovice
1 hrst máty podrcená s třtinovým
cukrem na ozdobu
Ruční metličkou prošlehejte mléko
a vejce, pak postupně přisypte mouku
74

albert.cz

prosetou se špetkou soli. Umíchejte hladké těsto, které pomalu odkapává. Nechte
ho 10 minut stát. Mezitím prošlehejte
mascarpone s vanilkovým cukrem.
Pánev na palačinky zlehka potřete tukem, vlijte naběračkou těsto a krouživým
pohybem pánve nebo dnem naběračky
vytvořte co nejtenčí vrstvu těsta. Opékejte několik sekund dozlatova, pak obraťte
a dopečte i z druhé strany. Stejným
způsobem připravte i další palačinky
a uchovejte je v teple.
V hlubší pánvi rozehřejte máslo, přidejte třtinový cukr a počkejte, až zkaramelizuje. Potom přihoďte kousky ananasu
a míchejte, aby se obalily karamelem
a odpařila se šťáva, kterou případně

ananas pustí. Potom vlijte alkohol,
zapalte ho a počkejte, až vyhoří.
Palačinky potřete ochuceným
mascarpone, přidejte flambovaný
ananas, posypte mátou drcenou s třtinovým cukrem, přeložte a podávejte.

U NÁS V ALB E RT U
Základ těsta
na palačinky
najdete u nás
v Albertu.

Recepty na palačinky a rady, jak si je nejlépe vychutnat, najdete na albert.cz/palačinky-recepty.

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | OPÉKÁNÍ: 10 MINUT

VYHRÁLI JSME NÁRODNÍ
CENU KVALITY!

Jsme hrdí na to, že jsme již podruhé získali toto prestižní ocenění.
Je pro nás velkým závazkem vůči vám, našim zákazníkům.
Více informací naleznete na www.albert.cz

