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Tak chutná dovolená

úvodník

Milé a milí,

FOTO: MAREK BARTOŠ, DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ

říkali jsme mu Aristoteles. Tomu krásnému Řekovi s bílými
vlasy, co se na nás každé ráno ve své pekárně na poloostrově
Chalkidiki záhadně a svůdně smál, když nás rodiče poslali
koupit čerstvý chleba k snídani. Hned druhý den nás
poznával, věděl, co chceme, byli jsme zkrátka okamžitě
rodina. Ta rána u moře na poloostrově Chalkidiki začínala
možná stejně jako ta opravdového filozofa a vševěda
Aristotela, který se právě tady před tisíci let narodil.
O Aristotelově minulosti jsme pochopitelně to léto, kdy jsme
se tam vydali celá velká rodina, moc nepřemýšleli. Zajímalo
nás moře na dosah, holky kluci, kluky holky a všechny
dohromady jídlo. Každý večer jsme zabrali jeden velký stůl
v restauraci a dlouze jedli nejlepší jídlo na světě – zdálo se
nám. Bylo nejlepší i ve chvíli, kdy nad námi na obrovské
obrazovce „naši“ prohráli s Řeky na mistrovství světa
ve fotbalu. Nám dětem to bylo jedno, ty neuvěřitelné dobroty
nám prostě chutnaly. Takové bylo naše letní Řecko: plné jídla
a bezstarostnosti.
I vy musíte mít hory velikosti Olympu vzpomínek na úžasná jídla
z dovolených v zahraničí. Možná jste se jako my styděli zeptat
svého Aristotela, jak ten svůj úžasný chleba zadělává a peče.
My v magazínu Albert v kuchyni jsme stud odhodili a zeptali
se za vás. Jak se vaří jídla, která jsme poznali na dovolené
v zahraničí. Tuším, že se vám to bude hodit. Mně určitě.
Překrásnou dovolenou plnou cizokrajné chuti vám přeju.

albert.cz
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Navštivte Území dravce.
www.uzemidravce.cz

Území dravce je místo, kde do našich výrobků přidáváme energii přírody, esenci lesů, rybníků a vůni pohledů k obzoru.
Je jím také značná část českomoravské Vysočiny s kouskem Jižních Čech. Uzemím dravce může nakonec
být i kus každého z nás, místo v našich srdcích. Přesně tam, kde sídlí odvaha.
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od pondělí do pátku

Prázdninové večeře
Jsou jídla, která chutnají na čerstvém vzduchu jinak.
Mnohem lépe. Pěkně na zahradě, na balkoně, když se
vzduch trochu ochladí… Musíte je vyzkoušet i vy!

Falešné rybí prsty
kcal

sacharidy

76 g

76 g

tuky

bílkoviny

48,9 %

28,2 %

109 %

21,6 %

979
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11 g

CENA
ZA PORCI

10 Kč

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

Ačkoliv v nich není ani kousek
ryby, slehne se po nich zem.

Zbydou-li vám klobásky
z nedělního grilování, neváhejte
je do špaget použít.

Špagety s klobáskami
kcal

sacharidy

49 g

28 g

tuky

bílkoviny

26,2 %

18,3 %

39,9 %

44,6 %

523

22 g

CENA
ZA PORCI

18 Kč

albert.cz
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od pondělí do pátku

Chleba můžete před přípravou
sendvičů i ogrilovat.

Sendviče caprese s avokádem
kcal

sacharidy

54 g

43 g

tuky

bílkoviny

31,6 %

20,2 %

60,7 %

41,8 %

632
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21 g

CENA
ZA PORCI

28 Kč

Pokrm servírujte s omáčkou
hoisin v malé misce.

Kuře z pánve
kcal

sacharidy

50 g

12 g

tuky

bílkoviny

24,6 %

18,5 %

17,1 %

72,6 %

491

36 g

CENA
ZA PORCI

28 Kč

albert.cz
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od pondělí do pátku

Pokud máte čas, udělejte
k burritu dip ze zakysané
smetany, česneku a bylinek.

Letní burrito
kcal

sacharidy

50 g

12 g

tuky

bílkoviny

20,8 %

18,6 %

17,1 %

57,4 %

415
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29 g

CENA
ZA PORCI

30 Kč

Falešné rybí prsty
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | VAŘENÍ: 20 MINUT

600 g brambor varného typu B AQ,
přepůlených
sůl AQ
300 g majonézy AQ
1 lžíce nasekané pažitky AQ
1 kg celeru, nakrájeného na hranolky
velké jako rybí prsty
50 g másla, rozpuštěného
140 g strouhanky
klínky citronu k podávání
Přepůlené brambory dejte do hrnce,
zalijte je studenou vodou, aby byly akorát
potopené, osolte a přiveďte k varu. Vařte
20 minut doměkka. Pak je sceďte a nechte chvíli zchladnout. Poté je promíchejte
s majonézou a pažitkou.
Mezitím, co se vaří brambory, povařte
i hranolky celeru – stačí 5 minut. Pak je
sceďte, osušte a zchladlé potřete máslem
a obalte je ve strouhance. Poté je vyskládejte na plech vyložený pečicím papírem
a pod rozpáleným grilem opékejte asi
3–5 minut z každé strany. Podávejte
s bramborovým salátem a klínky citronu.

Špagety s klobáskami

je a opepřete a opékejte je 4–5 minut.
Přidejte cherry rajčata a opékejte další
3 minuty. Nakonec vmíchejte kousky
klobásek a scezené špagety. Přidat můžete i část vody, v níž se těstoviny vařily.
Podávejte ozdobené bazalkou, posypané
parmazánem.

Sendviče caprese s avokádem
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT

8 plátků celozrnného chleba
2 velká rajčata
sůl, pepř BASIC
1 avokádo
8 plátků slaniny AQ
200 g mozzarelly BASIC
pár lístků ledového salátu
čerstvé oregano AQ
Polovinu plátků chleba naskládejte
na pracovní plochu. Navrch rozdělte
kolečka rajčat a zlehka je osolte a opepřete. Na ně dejte plátky avokáda, poté vždy
po dvou dokřupava vypražených plátcích
slaniny a kousky mozzarelly. Navrch
dejte lístky ledového salátu a oregano.
Přiklopte zbylými krajíci chleba a ihned
podávejte.

PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT

240 g špaget BASIC
sůl, pepř
225 g grilovacích klobásek
2 lžíce olivového oleje BASIC
4 stroužky česneku
1 cuketa, přepůlená, na kousky
80 g cherry rajčat AQ
čerstvá bazalka AQ a parmazán
k podávání
Špagety uvařte ve vroucí osolené vodě
podle návodu na obalu, tak aby byly
uvařené al dente neboli na skus. Mezitím v pánvi opečte grilovací klobásky.
Na talířku nebo prkénku je poté pokrájejte na kousky. Do širší pánve s vyšším
okrajem vlijte olej a přidejte plátky česneku a opékejte je asi 1–2 minuty, aby se
rozvoněly. Vsypte kousky cukety, osolte

Kuře z pánve
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT

200 g vlasových rýžových nudlí
2 lžíce slunečnicového oleje BASIC
450 g kuřecích stehenních plátků
sůl AQ, pepř
1 stroužek česneku AQ
100 g zelených fazolek
1 velká chilli paprička
100 g zelí, nakrouhaného
2 lžíce rybí omáčky
4 lžičky hoisin omáčky
4 lžíce nasucho opražených arašídů
1 jarní cibulka

wok, přidejte pokrájené kuřecí maso
a opékejte ho 2–3 minuty. Když je hotové,
osolte jej a opepřete podle chuti. Vmíchejte česnek, fazolky a chilli papričku
a opékejte 2 minuty. Vmíchejte nakrouhané zelí, rybí omáčku, omáčku hoisin
a nudle a společně prohřejte. Podávejte
posypané arašídy a jarní cibulkou.

Letní burrito
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | MARINOVÁNÍ: 15 MINUT

450 g kuřecích stehenních plátků
sůl, pepř
1 limeta
1–2 velké červené papriky AQ,
na nudličky
1–2 velké zelené papriky AQ,
na nudličky
1 cibule AQ
4 pšeničné tortilly AQ
1 chilli paprička
2 hrsti ledového salátu
60 g strouhaného sýru podle vaší chuti
– eidam AQ, čedar
čerstvý koriandr podle chuti
Kuřecí maso osolte a opepřete a dejte
do mísy. Z limet vymačkejte veškerou
šťávu a zhruba ⅔ šťávy zalijte kuřecí
maso v míse. Nechte 15 minut marinovat. Mezitím nakrájejte všechny papriky
a cibuli na tenké nudličky.
Kuřecí maso opečte nebo ogrilujte
z obou stran tak, aby byla uvnitř hotová, a poté natrhejte na kousky. Tortilly
zlehka nahřejte v troubě. Na každou dejte
čtvrtinu kuřete, obou druhů papriky,
cibule, chilli papričky, ledového salátu,
sýru a koriandru. Vše pokapejte zbývající
limetovou šťávou a zarolujte.

Nudle dejte do mísy, zalijte je vroucí vodou a nechte 6–8 minut změknout. Sceďte a dejte stranou. Olej rozpalte v pánvi
albert.cz
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u nás doma

Když má každý chuť
na jiné maso…
Naše jednoporcové balíčky masa si Vavrečkovi oblíbili
hned. Každý člen rodiny si totiž k večeři dá to své
oblíbené, Hanka krkovičku, Vojta pečeni a Lukáš plec.

Jednoporcový
balíček krkovičky
za úžasnou cenu
27 korun.
18
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Když desetiletému Vojtovi odjede sestra
Vendulka se školou pryč, je doma se
svým tátou Lukášem v mužské přesile.
Vaří spolu, hlavně maso pochopitelně,
užívají si, vyprávějí vtipy a mámu Hanku
pustí do kuchyně jen na chvíli. V podstatě
až když uvaří a servírují na stůl.

albert.cz

19

u nás doma
Krkovička se zeleninou
a chlebem

Vepřová plec s novými
bramborami

PRO 1 OSOBU | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | MARINOVÁNÍ: 30–40 MINUT

PRO 1 OSOBU | PŘÍPRAVA: 35 MINUT

1 plátek vepřové krkovice bez kosti
sůl, pepř
2 lžíce kečupu
1 lžíce sójové omáčky
1 lžíce worcesterské omáčky
1 lžička medu
špetka mletého chilli
1 lžička sušeného oregana
grilovaná zelenina a chléb k podávání

100–150 g nových brambor
sůl, pepř
máslo
1 plátek vepřové plece
Na domácí pesto
100 g piniových oříšků
100 g parmazánu
1 velký svazek bazalky
150 ml olivového oleje
1 buclatý stroužek česneku
sůl

Plátek masa osolte a opepřete z obou
stran. Kečup, sójovou omáčku, worcesterskou omáčku, med, chilli a oregano
smíchejte v misce. Do marinády naložte
maso a dejte na 30–40 minut do chladničky. Pak ho opečte v pánvi, podávejte
s grilovanou zeleninou a chlebem.

Brambory omyjte, případně vydrhněte
kartáčkem a dejte vařit. Mezitím udělejte
pesto: potřebné přísady dejte do mixéru
a rozmixujte. Brambory sceďte, omastěte
máslem, maso z obou stran osolte a ope-

přete a pak opečte v pánvi. Podávejte
dohromady: brambory s masem, na něj
dejte vrstvu pesta, které ho krásně ochutí.

Vepřová pečeně
s petrželkovými nudlemi
PRO 1 OSOBU | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | MARINOVÁNÍ: 30 MINUT

1 plátek vepřové pečeně bez kosti
sůl, pepř
1 lžíce jogurtu
2 lžíce nasekané petrželky
1 lžička olivového oleje
100 g širokých nudlí
kousek másla
Plátek vepřové pečeně bez kosti lehce naklepejte dlaní, pak jej z obou stran osolte
a opepřete. Jogurt smíchejte se lžící petrželky a olivovým olejem v misce s víkem.
Pak do něj naložte maso a nechte 30 minut marinovat. Nudle uvařte ve vroucí
osolené vodě tak, aby byly na skus neboli
al dente. Sceďte je, promíchejte s máslem
a zbylou petrželkou. Maso opečte na grilovací pánvi a podávejte s nudlemi.

Plátek vepřové plece nabízí
krásně libové a přitom
šťavnaté maso.

20
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FOTO: MAREK BARTOŠ A MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

Pečínku můžete naložit
klidně i o den dřív - bude
pak mnohem křehčí.

albert.cz
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To pravé balení pro každého

Vepřové medailonky stačí
lehce naklepat, osolit, potřít
olejem a zprudka opéct. Ideálně
na grilovací pánvi.

22

Plátek šťavnaté krkovice bez
kosti je ideální na grilování
nebo pečení.

Lahodnou vepřovou plec
doporučujeme před přípravou
naložit, aby zkřehla.

Vepřovou pečeni můžete
podusit, upéct, ale i obalit
a osmažit jako řízek.

Mleté maso je vynikající
na přípravu karbanátku, třeba
do skvělého letního burgeru.

albert.cz

NOVINKY

Všechny letní
chutě
Holandské slasti

Objevte u nás nové, neobvyklé
příchutě prémiových zmrzlin
značky Albert Heijn: brownies,
lahodné cookies, jahodový
cheesecake nebo zmrzlinu
s velkou kupou ořechů.

Zdravé mlsání

Pro celou rodinu

Celozrnné rýžové chlebíčky s jogurtovou polevou či pšeničné
s mléčnou polevou AQ nabízíme v novém balení. Řadu jsme navíc rozšířili o kukuřičné chlebíčky s tmavou kakaovou polevou
a rýžové s mléčnokakaovou polevou.

Rodinná balení
úžasných a moc dobrých zmrzlin značky
Albert Heijn koupíte
za přijatelné ceny.
Dovážíme je pro vás
přímo z Nizozemska.

Jogurtové osvěžení
Jogurtovou zmrzlinu
s příchutí citronu
či lesního ovoce by
během horkých letních
dní měli mít v mrazáku
snad všichni. Nahradí
dezert a potěší kdykoliv během dne.
24
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NOVINKY
Britská tradice,
česká chuť
Cider Kingswood byl vytvořen podle britské tradice, ale
na míru chuťovým pohárkům
českých spotřebitelů. Tento
lehký a osvěžující alkoholický
nápoj je vyráběn řízeným kvašením jablečného moštu. Jedná se o čistý cider, to znamená,
že nápoj neobsahuje žádná
umělá barviva, sladidla ani
konzervanty. Cider Kingswood
představuje skvělou alternativu pro všechny, kteří si
chtějí dopřát nevšední nápoj
s vyváženou chutí. Je totiž
méně hořký než pivo, méně
sladký než limonáda a méně
perlivý než sycená voda. Díky
svým mimořádným chuťovým
vlastnostem se tak hodí téměř
pro každou příležitost.

Slazený stévií

Selský jogurt,
slazený sladidlem
z rostliny stévie,
má snížený obsah
cukru. Nabízíme
příchutě mango
a třešeň.

Farmářské jogurty

Nové poctivé smetanové jogurty
prodáváme ve čtyřech příchutích
a také v bílé variantě.

Nízkotučné, a přesto řecké

Bílý řecký jogurt Milko je hustý a přitom nízkotučný.
Vyrábí se tradičním řeckým způsobem, stejně jako ty
ochucené borůvkou, čokoládou a jahodou.

Dobrý sirup

ZOBRAZENÉ PRODUKTY K DOSTÁNÍ VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH ALBERT.

Dobrá voda poskytuje řešení pitného
režimu pro celou rodinu na každý
den. Nově nabízíme i Dobré sirupy.
Jsou husté, s vitaminem C a bez
konzervantů. Vyzkoušejte příchutě
pomeranč, malina a lesní plody.

Relax fruit drinky jsou plné
osvěžující ovocné chuti, bez
konzervantů. Překvapí vás
praktické balení vhodné na cesty.

albert.cz
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NOVINKY

Luxusní saláty na váš stůl
Salát TOP MIX

Směs frisee, červeného
a zeleného dubáčku
a červeného mangoldu

Krásně barevný salát rozzáří každý stůl.
Jak už samotný název napovídá, hodí se
udělat jej do velké mísy na velkou party.
Nadšení budou všichni.

Velmi dekorativní salát si přímo říká
o lehkou zálivku a přidání cherry rajčat.
Samotný se pak hodí k rybám, masům, ale
i k těstovinám nebo pizze.

Salát PARTY MIX

Směs frisee, endivie (neboli
listové čekanky či štěrbáku),
radicchia a polníčku

Salát MULTI MIX

Úplně nejvíc sluší této salátové směsi
hořčičný dresink, případně olivový olej
našlehaný s balzamikovým octem. Chuť je
pak dokonalá.

Směs frisee, rukoly, baby
špenátu, řeřichy a červeného dubáčku

Krásně křupavá salátová směs se
nejlépe hodí jako příloha k pečeným nebo
grilovaným masům. Nebo jako základ
salátu s rajčaty, okurkou a olivami.

Salát KLASIK

Směs římského salátu,
frisee, baby špenátu
a salátu little gem

Salát DUO

Směs polníčku a rukoly

26
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Hořká chuť rukoly a šťavnatost polníčku
dělají z tohoto salátu opravdu luxusní
záležitost. Salát nepotřebuje žádný
dresink, jen pár kapek oleje.
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Ovoce a zeleninu od firmy Čerozfrucht najdete v prodejnách Albert.

Vyhraj cool balíček

pro dva na Mallorcu nebo do Budapešti!
Nakup v prodejnách Albert 4x
Uschovej si účtenku
„Řekni to písní“ na kameru
a nahraj se na
facebook Albert ČR.

Platí pro:

Speciální
cena poroty

Více informací a úplná pravidla na

www.coca-cola.cz/souteze nebo www.albert.cz/soutez
Logo Coca-Cola je registrovaná ochranná známka společnosti The Coca-Cola Company.

Soutěž probíhá v prodejnách Albert od 16. 7. do 12. 8. 2014.

vzkazy od alberta

Nádobí

Jamie Oliver

bo

Kč

se 4

maloobchodní
cena 169 Kč

hrnek 30 cl

dy

dy

sleva

50 %
se 4

urenční
k
n

349

Kč

maloobchodní
cena 699 Kč

MÍSA 24 cm

waves

bo

maloobchodní
cena 199 Kč

bezko

dy

bo

Kč

MISKA 16 cm

s 20

Kč

waves

maloobchodní
cena 299 Kč

63 %

109

hluboký talíř 23 cm

waves

sleva

45 %
se 4

mělký TALÍŘ 27 cm

119

sleva

bo

dy

bo

Kč

maloobchodní
cena 199 Kč

se 4

maloobchodní
cena 179 Kč

dy

99

50 %

60 %

Poslední
šance
k nákupu

Kč

waves

sleva

sleva

79

Malý TALÍŘ 21 cm

waves

se 4

55 %

bo

se 4

dy

dy

47 %

sleva

bo

89

sleva

waves

849
maloobchodní
cena 2299 Kč

sada TALÍŘů 12 ks
waves

Kč

ž

sleva a

63 %

Sada obsahuje:
4x talíř hluboký, 23 cm
4x talíř malý, 21 cm
4x talíř mělký, 27 cm

NYNÍ
LEVNĚJI

Images © 2013, Jamie Oliver Enterprises Limited, Photography: David Loftus
Akce platí v prodejnách Albert do 29. 7. 2014 nebo do vyčerpání zásob v jednotlivých prodejnách.
albert.cz
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Děkujeme následujícím obchodním partnerům za podporu
v kampani
v prodejnách Albert.

Poděkování sponzorům_183x111,5 mm.indd 1

19.06.14 17:26

Ochutnejte

Smetanové
jogurty

z Valašska
www.mlekarna-valmez.cz

200 KČ NÁKUP
U
=
1 BALÍČEK SE
4 SAMOLEPKAM
I

5000 X ŠANCE NA BEZVA RODINNÝ

VÝLET: V BALÍČCÍCH NAJDETE RODINNÉ
VSTUPENKY DO 14 ZOO A 33 „VYBRANÝCH
PAMÁTEK“ PO CELÉ ČR

18 KAPITOL ZÁBAVNÝCH A UŽITEČNÝCH TIPŮ
NA PRÁZDNINOVÝ PROGRAM
136 STRAN VESELÝCH ILUSTRACÍ
A NÁZORNÝCH NÁVODŮ

120 BÁJEČNÝCH SAMOLEPEK

MEZI NIMI I SAMOLEPKY SE SPECIÁLNÍMI EFEKTY: ČICHACÍ,
SVÍTÍCÍ, HMATOVÉ, TŘPYTIVÉ, ZAHŘÍVACÍ, VYLUPOVACÍ,
LAKOVANÉ
Více na www.albert.cz/prazdniny Platnost akce od 25. 6. do 5. 8. 2014 nebo do vyčerpání
yčerpání zásob v jednotlivých prodejnách.
* Cena knížky se může měnit.

2500
SUPER CENA

mami, uvař mi

Ovocné
knedlíky
Nejlepší ovocné knedlíky jsou
od maminky. Ta patrikova je
během léta vaří hodně často.

32
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recept na skvělé jahodové
tvarohové knedlíky najdete
o stránku dál.

albert.cz
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mami, uvař mi
Jahodové tvarohové
knedlíky

hotové knedlíky vždy
propíchejte, aby
z nich vyšla pára.

PRO 4–6 OSOB | PŘÍPRAVA: 25 MINUT | VAŘENÍ: 6–8 MINUT

250 g polotučného tvarohu
1 vejce
240 g polohrubé mouky
½ lžičky kypřicího prášku do pečiva
špetka soli
2–3 lžíce oleje
25–30 čerstvých jahod, omytých,
osušených, odstopkovaných
K podávání
1 polotučný tvaroh
1 vanilkový cukr (nebo podle chuti)
1 lžíce mléka
moučkový cukr na posypání
rozpuštěné máslo na přelití

Borůvkové knedlíky
z odpalovaného těsta
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 45 MINUT | VAŘENÍ: 5–10 MINUT

500 ml mléka
sůl
200 g másla
300 g hrubé mouky
2 vejce
500 g borůvek
třtinový cukr na posypání
150 g perníku na strouhání
80–100 g moučkového cukru
na posypání
V kastrolu s nepřilnavým dnem přiveďte k varu mléko se špetkou soli a polo34
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vinou másla. Přisypte mouku a za stálého
míchání nechte těsto houstnout, dokud
se nepřestane lepit na vařečku a kastrol.
Pak ho nechte vychladnout v míse.
Do zchladlého těsta postupně zapracujte vejce a na pomoučněném válu znovu prohněťte. Vyválejte plát tenký asi půl
centimetru. Rádlem na pizzu ho nakrájejte na čtverce o straně 5 cm. Na každý
dejte 1 lžičku borůvek, posypte třtinovým
cukrem a zabalte do knedlíku. Knedlíky
vařte v mírně osolené vodě 5–10 minut.
Hotové knedlíky posypte strouhaným
perníkem, cukrem a přelijte zbylým rozpuštěným máslem. Ihned podávejte.

Meruňkové bramborové
knedlíky
PRO 4–6 OSOB | PŘÍPRAVA: 40 MINUT | VAŘENÍ: 10 MINUT

500 g brambor
250 g hrubé mouky
špetka soli

1 vejce
1 žloutek
meruňky, spíš menší, vypeckované
tvaroh na strouhání
moučkový cukr
100 g másla, rozpuštěného
2 hrsti mandlových lupínků, nasucho
krátce opražených
Brambory uvařte ve slupce doměkka
– trvá to 15–20 minut. Nechte je zcela
vychladnout, oloupejte je a na jemné
straně struhadla nastrouhejte. V míse je
spolu s moukou, solí, vejcem a žloutkem
spojte do hladkého těsta. Těsto rozválejte
dotenka, nakrájejte na čtverce, do každého zabalte 1 vypeckovanou meruňku.
Ve vroucí vodě vařte asi 10 minut. Hotové knedlíky podávejte posypané strouhaným tvarohem, cukrem, přelité máslem
a ozdobené mandlovými lupínky.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: VLADISLAV STUPARIČ
DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ, NÁDOBÍ ZAPŮJČILA FIRMA: BUTLERS

Na válu vypracujte vláčné těsto z prvních šesti ingrediencí. Rozdělte ho
na poloviny a z každé postupně vyválejte plát tenký 2 milimetry. Nakrájejte ho
na stejně velké čtverce. Na každý dejte
jednu jahodu a zabalte ji do knedlíku.
Ve velkém hrnci přiveďte vodu
k varu. Postupně do ní dávejte knedlíky, odlepte je ode dna a po vyplavání
na hladinu je vařte ještě 6–8 minut. Vyndejte je pomocí děrované naběračky.
K podávání umíchejte tvaroh
s cukrem a mlékem. Knedlíky rozdělte
na talíře, navrch dejte ochucený tvaroh,
posypte cukrem a přelijte máslem.

Stejně dobré jsou
v bramborovém těstě
i švestky.

albert.cz
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10x jinak

Snídaně ze všech koutů světa
Léto se nám zdá skvělé na experimenty. Tak proč nevyzkoušet
všechny možné varianty božských snídaní?

Kanadská snídaně
300 g hladké mouky
3 lžičky kypřicího prášku
110 g krupicového cukru
2 vejce
560 ml mléka
75 g másla, rozpuštěného
115 g mražených borůvek
čerstvé borůvky a javorový sirup
k podávání
moučkový cukr na poprášení

První tři přísady promíchejte v míse.
Vejce našlehejte s mlékem, přidejte
máslo a pak tekutou směs postupně zašlehávejte k sypké a vytvořte
hladké těstíčko. Vmíchejte mražené
borůvky. Pak z těstíčka postupně
odebírejte a na tukem lehce vymazané pánvi opékejte lívance – bude jich
zhruba 16. Podávejte s čerstvými borůvkami, přelité javorovým sirupem
a posypané cukrem.
albert.cz
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10x jinak
3 jablka, oloupaná, rozčtvrcená, zbavená
jádřinců, na kostičky | 200 g brusinek
(čerstvých nebo mražených) | špetka
skořice, kardamomu a mletého
zázvoru | 4–5 lžic třtinového cukru |
200 g ovesných vloček | 1 l mléka |
1 lžička vanilkového extraktu
Kostičky jablek dejte do hrnce, zalijte 100 ml vody a vařte, dokud téměř
nezměknou. Plamen snižte na minimum,
přidejte brusinky, koření a 3 lžíce cukru
a nechte probublávat, až směs zhoustne. Do jiného rendlíku nasypte vločky,
zalijte je mlékem, přidejte vanilkový
extrakt a zbylý cukr a za stálého míchání
vařte 4–5 minut do zhoustnutí. Rozdělte
do misek a navrch dejte jablka svařená
s brusinkami.

3 Italská snídaně

1 bageta, na plátky | máslo k namazání |
meruňkový a jahodový džem |
2 croissanty | espreso k podávání
Bagety nakrájejte na plátky, potřete máslem a džemem a položte na dva talíře.
Na stůl dejte také nenamazané plátky
a croissanty. Vždy podávejte s horkým
espresem.

4 Thajská snídaně

85 g širokých rýžových nudlí |
500 ml horkého kuřecího nebo
zeleninového vývaru | 1 lžička
rybí omáčky | šťáva z ½ limetky |
1 hvězdička badyánu | špetka cukru |
1 velká hrst čerstvých krevet, vařených |
velká hrst máty a koriandru | nasekaná
chilli paprička k podávání
Nudle připravte podle návodu na obalu,
aby byly tak akorát na skus. Vývar vlijte
do pánve, přimíchejte rybí omáčku, limetkovou šťávu, badyán a cukr. Přiveďte
k varu, pak vmíchejte scezené nudle
a krevety. Podávejte posypané mátou,
koriandrem a nasekanou chilli papričkou.
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5 Řecká snídaně

1 velký hutný řecký jogurt | 2 nektarinky
či broskve | 2 hrsti ostružin | 1 hrst
mandlí, nasucho opražených | med
na zakápnutí | 2 rhombing bagety
k podávání
Jogurt lehce našlehejte a rozdělte
do dvou misek. Navrch dejte plátky nektarinek nebo broskví a zasypte ostružinami. Posypte mandlemi a zakápněte medem. Podávejte se rhombing bagetami.

6 Německá snídaně

2 kaiserky | máslo k namazání | 4 plátky
šunky od kosti | 2–4 plátky sýru typu
ementál | 2 vejce nahniličko – v kalíšku
Kaiserky rozřízněte, namažte máslem
a rozdělte na ně šunku a sýr. Přiklopte
a podávejte s vejci nahniličko – ve vroucí
vodě se vaří 4–5 minut.

7 Anglická snídaně

4 plátky slaniny | 4 žampiony
portobello | 12–16 cherry rajčat,
na větvičce | 6 lžiček olivového oleje |
2 celozrnné bulky | 2 vepřové klobásky |
2 kapky jablečného octa | 2 vejce |
1 plechovka fazolí v tomatové omáčce |
pomerančový džus k podávání
Slaninu, žampiony a cherry rajčata
vyskládejte na plech. Povrch žampionů
potřete 3 lžičkami oleje a celý plech dejte
pod gril, aby se houby i rajčata upekly
a slanina zezlátla. Zbylým olejem potřete
rozříznuté bulky a rovněž opečte pod
grilem. Klobásky pečte 10 minut na grilovací pánvi. Mezitím naplňte střední
hrnec do ⅔ vodou, přidejte jablečný ocet
a přiveďte k varu. Vejce postupně vyklepněte do naběračky, ponořte je do vroucí
vody – bílek rychle obalujte kolem žloutku a vařte 3 minuty, aby byl bílek pevný
a žloutek stále tekutý. Fazole prohřejte
v rendlíku. Vše naservírujte na dva talíře:
vždy po dvou plátcích slaniny, 2 žampionech, troše cherry rajčat, dvou půlkách
bulky, 1 klobásce, 1 vejci a části fazolí.
Podávejte s džusem.

8 Francouzská snídaně

12 jahod, na plátky | 1 lžíce krupicového
cukru | 1 hrst třešní, vypeckovaných,
přepůlených | 1 broskev, na kousky |
3 vejce | 80 ml mléka | 1 lžička mleté
skořice | máslo na vymazání | 8 plátků
toustového chleba | moučkový cukr
na posypání | horká čokoláda k podávání
Plátky jahod promíchejte v míse s cukrem.
Pak přidejte třešně a broskev. Vejce našlehejte s mlékem a skořicí, máslem vymažte
pánev. Na polovinu chlebů rozdělte ovoce,
přiklopte zbylými chleby a vzniklé sendviče namočte ve vaječné směsi a postupně
z obou stran opečte. Posypte moučkovým
cukrem a servírujte s horkou čokoládou.

9 Švédská snídaně

500–600 g ovesných vloček | 2 hrsti
různých ořechů – vlašské, lískové i mandle |
½ hrnku sezamových semínek |
½ hrnku slunečnicových semínek |
½ hrnku rozinek | 1 hrnek sušených
meruněk | 180 ml slunečnicového oleje |
250 ml lesního medu | tmavý celozrnný
chléb | máslo | hodně zeleniny – okurky,
rajčata, papriky | kefír k podávání
Vločky nasypte do mísy, přidejte ořechy,
oboje semínka, rozinky i pokrájené meruňky a promíchejte. Olej a med zahřejte
v rendlíku – směs by neměla projít varem.
Přilijte ji k suché směsi. Promíchejte,
rozdělte na dva plechy vyložené pečicím
papírem a v troubě vyhřáté na 180 °C pečte
asi 15–20 minut. Na stůl dejte jak pečené
müsli, tak chléb, máslo, zeleninu a kefír.

10 Australská snídaně

2 velká vejce | špetka soli | troška
másla | ½ hrnku strouhaného čedaru |
2 lžíce rajčatové salsy | 1 lžíce čerstvého
koriandru | mletý černý pepř na ozdobu
Vejce našlehejte se špetkou soli. Pánev vymažte máslem, vlijte vejce a nechte je pár
minut sednout. Pak omeletu obraťte, nechte
minutu opékat a na půlku dejte čedar, salsu
a koriandr. Překlopte a podávejte posypané
mletým pepřem.

FOTO: MAREK KUČERA, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

2 Ruská snídaně
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10x jinak

Napečeno pro vás!
Toustový chléb prodáváme
také pod značkou Albert
Quality.

Kaiserky máme jak
natural, tak makové,
cereální
a multicereální.

Bulka se slunečnicí
je ke snídani ideální.

Francouzská bageta, jak ji
znáte z Paříže.

Z kornbagety uděláte
perfektní svačinu
do školy.

Bagetu rustik
podávejte k omeletě.
Multicereální
varianta
croissantu

Lahodný, vláčný
a nadýchaný je náš
máslový croissant.

Celozrnný chléb fitness je
úžasný i při dietách.
40
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Rhombing bagety
prodáváme světlé
i tmavé. Oblíbí si
je hlavně příznivci
zdravé a vyvážené
stravy.

Žitná placka je skvělá
na obědový sendvič.

1-2-3

HOTOVO

Staňte se snadno

a sami generálem
ve vaší vlastní

I Like!

kuchyni!

200 ˚C

v troubě

2,5 min.

10 min.

Nejlépe chutnají ohřáté
900W

mikrovlnce

nebo
jen tak,
rozmrazené

Rychle a chutně
doma, na chatě, na výletě...
nebo třeba na koleji :)

Kuřecí

mini řízečky
stehýnka

stripsy

hmmmm...

to musíte ochutnat

Tepelně připraveno

mňam...

sezona

Melouny
Osvěží, zasytí, rozzáří tváře dětem. Melouny jako by
se staly synonymem léta. A k tomu dobře chutnají.
Naslano i nasladko. A to je dokonalé, ne?

42
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Jakmile v melounových kuličkách
povolí zmrzlá voda, můžete je sníst
anebo pozvolna cucat.

Osvěžující
melounový led
PRO 4–6 OSOB | PŘÍPRAVA: 30 MINUT
MRAZENÍ: 5–6 HODIN

¼ melounu vodního
klasického
¼ melounu vodního žlutého
1 meloun Cantaloupe
1 meloun Piel de Sapo
1 meloun žlutý
1 meloun Galia
perlivá voda na dolití
klínky limety a čerstvé
mátové lístky na ozdobu
Z dužiny všech melounů
udělejte pomocí vykrajovátka kuličky. Dejte je mrazit
na 5–6 hodin. Pak je rozdělte
do skleniček, zalijte vodou,
zakápněte limetou, ozdobte
klínky limety a mátou a ihned
podávejte.

albert.cz
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sezona

Salát skvěle doplní
grilovaná nebo pečená masa.
44
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Smoothie vypijte hned, jak jej
uděláte, aby se od sebe neoddělily
vrstvy jednotlivých surovin.
Melounový salát
s okurkou a balzamikem
PRO 4–6 OSOB | PŘÍPRAVA: 20 MINUT

½ červeného vodního melounu
1 meloun Galia nebo Piel de Sapo
1 okurka, tence pokrájená
½–1 červená cibule, tence pokrájená
sůl
3–4 lžíce balzamikového octa
svazek bazalky a máty, nasekané

Melounové smoothie

Z obou melounů udělejte pomocí tvořítka
kuličky a ve velké míse je smíchejte
s okurkou a cibulí. Lehce osolte, zastříkněte
balzamikem a ozdobte bazalkou a mátou.

Dužinu melounu pokrájejte na kostičky
a zbavte ji jadérek. Spolu s džusem, kolečky banánu a ledem ji dejte do mixéru
a rozmixujte do hladkého smoothie.

PRO 1–2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT

½ melounu Piel de Sapo
3–4 lžíce hruškového džusu/nektaru
1 zralý banán
10 kostek ledu

Melounový salát se sýrem feta
PRO 4–6 OSOB | PŘÍPRAVA: 20 MINUT

4 druhy melounu (Cantaloupe, žlutý
a klasický vodní, Piel de Sapo), dužina
pokrájená na hranolky
200 g fety
2 lžíce sezamu, lehce opraženého,
na posypání
pár snítek bazalky, máty a koriandru
2 lžíce limetové šťávy
1 lžíce oleje
1 šalotka, nasekaná najemno
trocha strouhaného zázvoru
Z dužiny všech melounů nakrájejte středně velké hranoly, zbavte je jadérek a dejte
na talíře. Do stejné velikosti nakrájejte
i fetu. Sezam nasucho lehce opražte
a posypte jím ovoce i sýr. Přidejte lístky
bazalky, máty i koriandru. Zbylé ingredience rozmíchejte v misce a vzniklou
zálivkou salát zastříkněte.
albert.cz
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Salát se šunkou
a mozzarellou
PRO 2–4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15–20 MINUT

1 meloun Cantaloupe, omytý
1 balení schwarzwaldské šunky
2 balení mozzarelly, natrhané
2 hrsti rukoly
Na dresink
60 ml olivového oleje
2 lžíce bílého vinného octa
2 lžíce nasekané pažitky
2 lžíce nasekané hladkolisté
petrželky
2 stroužky česneku, rozmělněné
sůl, pepř
Nejprve udělejte dresink: všechny
na něj potřebné suroviny smíchejte
v misce. Meloun nakrájejte na měsíčky a rozdělte na talíře. Přidejte
šunku, natrhanou mozzarellu a rukolu a přelijte dresinkem.

46

albert.cz

Salát lahodící oku je skvělým
předkrmem nebo malou večeří.

Melounové nanuky
NA 4 NANUKY | PŘÍPRAVA: 40 MINUT | MRAZENÍ: 8 HODIN

55 g krupicového cukru
2 lžíce čerstvě vymačkané citronové šťávy
150 g červeného vodního melounu, bez jadérek,
na kostičky
150 g melounu Cantaloupe, bez jadérek,
na kostičky
Nejprve udělejte cukrový sirup: cukr nasypte do rendlíku a zalijte ho 90 ml vody a na mírném plameni
zahřívejte, aby se rozpustil. Pak přiveďte k varu a povařte 1 minutu. Dejte stranou a nechte zcela vychladnout. (Cukrového sirupu získáte okolo 125 ml.)
Do misky nebo džbánu nalijte sirup, přidejte citronovou šťávu a smíchejte. V mixéru nejprve rozmixujte
kostičky vodního melounu a polovinu sirupu s citronem a pak kostičky melounu Cantaloupe a zbylý
sirup s citronem, abyste získali dvě barevně odlišné
melounové směsi. Červenou směs rozdělte do 8 tvořítek na nanuky (asi do poloviny každého tvořítka)
a doprostřed zapíchněte dřívko. Dejte mrazit na 4 hodiny. Pak každé tvořítko doplňte směsí z melounu
Cantaloupe a mrazte další 4 hodiny.
albert.cz
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Výrazně oranžová
dužina melounu
Cantaloupe je krásně
sladká. Nazývá se též
ananasový meloun.
Slupka je podobná
druhu Galia.

Žlutá varianta vodního
melounu rozzáří každý
letní stůl.
Meloun Piel de Sapo je
vhodný do salátů. Je to
druh medového melounu.
Tvarem je podobný
žlutému a připomíná
ragbyový míč. Jeho povrch
je hrbolkatý, barva slupky
je středně zelená s tmavě
zelenými a žlutými
skvrnami.

Žlutý meloun si skvěle
rozumí s prosciuttem. Má
jemnou chuť, slupka je
žlutá, dužina světle zelená.

Červený vodní meloun, původem
z Afriky, je nejoblíbenějším
a nejprodávanějším druhem
melounu u nás. Skvěle osvěží obsahuje 90–93 % vody.

Galia pocházející z Asie je perfektní naslano i nasladko.
Nezaměnitelná slupka připomíná kůru rozpraskaného
stromu a mění se v době zrání od zelené ke zlatožluté.
U NÁS V ALB E RT U
Díky kráječi
na melouny získáte
jednotlivé porce
rychle. Navíc jsou
jedna jako druhá.
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K dostání v hypermarketech Albert.

Praktickým nožem
odříznete dužinu
melounu od slupky.
Pak ji stačí jen
nakrájet.

K dostání ve vybraných
supermarketech
a hypermarketech
Albert.

Simpsonovi

letos slaví 25 let.

To chce pořádnou porci lahodné zmrzliny!
K dostání ve vybraných prodejnách Albert.
PÍŠŤALKA BART 85 ml
• vanilka višeň

SMET
ANA
OVO
CE
PRAV
ČOKO Á
LÁDA

SMETANOVÉ ZMRZLINY
S OVOCNÝM SORBETEM
MÁČENÉ V ČOKOLÁDĚ 110 ML
jahoda • borůvka • malina

KOBLIHOVÁ
ZMRZLINA 500 ml
• vanilka
• čokoláda
• banán s čoko. toppingem

www.pinko.cz

ACTION HEROS 105 ml
• kyselý citrón
• lesní směs

spolu u stolu

Je úplně jedno, že vaše
dovolená už skončila.
Anebo se na ni teprve
chystáte. Naše recepty
vás rychle přenesou tam,
kde to milujete. Na řecké
pláže, francouzské
pobřeží, italské kolonády
a do tureckých či
chorvatských měst.
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› itálie Čerstvá bazalka,

nádherně zralá rajčata, parmazán,
olivový olej a dobré víno. Italskou
kuchyni dělá pár maličkostí.

› Francie Kdyby jeden jediný
recept, pařížské makronky zkusit
musíte. Díky nim prostoupí vaši
domácnost pověstná francouzská
elegance. Ostatní recepty pro vás
pak budou hračka.

› turecko Hodně ořechů,

› řecko Ať už si uděláte

musaku, řecký salát nebo špízy
a k nim tzatziki, vždycky si
dopřejte krásně vyzdobený stůl.
Bílá a modrá, to jsou řecké barvy
a s nimi u nás v Čechách mít
problém nebudete. Místo kytky
ozdobte stůl snítkami rozmarýnu
nebo tymiánu a jako digestiv
podávejte řecké uzo.

› chorvatsko Chorvati

milují ryby a k nim pokrájenou
zeleninu. Neváhejte a udělejte to
med a orientální koření. Turecká
kuchyně umí zahřát i u srdce a proti zrovna tak. Když nebudou po ruce
mořské ryby, vězte, že pstruh je
splínům je jako dělaná. Jednou ji
skvěle zastoupí.
zkusíte a navždy už bude ta vaše.
albert.cz
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spolu u stolu

Stačí v neděli upéct musaku,
a ihned se ocitnete na modrobílém
Santorini, Krétě nebo Korfu.

Musaka ze
strany 54 je
výborná právě
vytažená
z trouby
i zastudena.
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Jehněčí špízy suvlaki
(recept na straně 54) jsou nejlepší
s tzatziki a klínky citronu.
albert.cz
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spolu u stolu
Musaka
PRO 4–6 OSOB | PŘÍPRAVA: 1 HODINA | PEČENÍ: 1,5 HODINY

2½ lžíce olivového oleje
1 cibule, nasekaná
2 velké stroužky česneku, rozmělněné
350 g mrkve, oloupané, nakrájené
na kostičky
450 g mletého hovězího masa
100 ml bílého vína
1 lžička mleté skořice + na poprášení
¼ lžičky pálivé papriky
400g plechovka rajčat
2 lžíce rajčatového pyré
sůl, pepř
1 vrchovatá lžíce čerstvých
oreganových lístků
2 vrchovaté lžíce hladkolisté petrželky,
nasekané + na ozdobu
1 lžíce čerstvě vymačkané citronové
šťávy
3 lilky (dohromady asi 750 g),
konce odříznuté
máslo na vymazání mísy
Na dokončení
2 vejce
1 lžíce kukuřičného škrobu
300 g řeckého jogurtu
50 g parmazánu, strouhaného
pár lístků rukoly k podávání
Jednu lžíci oleje rozpalte ve velkém,
nejlépe litinovém hrnci. Přidejte cibuli
a 6–8 minut ji opékejte. Pak vmíchejte
česnek a po minutě i mrkev. Promíchejte
a do hrnce dejte i mleté maso. Zprudka
ho opékejte a vařečkou drťte, aby se
rozpadlo na co nejmenší kousky a ty
ze všech stran zhnědly. Teprve když je
maso opečené, vlijte víno a vařte, dokud
se alkohol neodpaří. Vmíchejte skořici
a pálivou papriku, přidejte rajčata, pyré
a 1 lžíci vody. Ochuťte solí, pepřem,
přidejte oregano a polovinu petrželky
a na slabém plameni vařte asi 50 minut.
Občas promíchejte. Nakonec dochuťte
solí a vmíchejte zbylou petrželku.
Než se dodělá masová směs, připravte lilky. Troubu předehřejte na 180 °C.
Trochou oleje potřete pečicí papíry,
kterými jste vyložili dva plechy. Zbylý
olej smíchejte s citronovou šťávou.
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Lilky pokrájejte na centimetrové plátky
a potřete je směsí oleje a citronové šťávy
a dobře je z obou stran opepřete. Pečte je
20–25 minut. Vyjměte z trouby a teplotu
v ní snižte na 160 °C.
Zapékací mísu o rozměrech
28 × 20 × 6 cm vymažte máslem a na dno
dejte 2 vrchovaté lžíce masové směsi.
Na ni rozložte lilky – mohou se mírně
překrývat – a navrch dejte zbytek masové
směsi. Vejce našlehejte v míse. Škrob
rozmíchejte v troše jogurtu a pak vše
vmíchejte do zbývajícího jogurtu. Jogurt
se škrobem přidejte k vejcím spolu s polovinou sýru. Osolte a opepřete a navrstvěte na povrch musaky. Posypte zbytkem
sýru, trochou skořice a pepřem. Pečte asi
50 minut až hodinu dozlatova.
Po vyndání z trouby nechte musaku
10 minut odpočívat, pak posypte petrželkou. Podávejte s hrstí rukoly.

Řecký salát
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT

4 velká, masitá, velmi zralá rajčata,
nakrájená na lodičky
1 okurka, oloupaná, podélně překrojená,
	semínka vydlabaná, nakrájená
na půlobloučky
½ velké červené cibule, tence pokrájená
16 oliv kalamata
1 lžička sušeného oregana
100 g sýru feta, na kousky
4 lžíce řeckého olivového oleje
Všechny ingredience opatrně smíchejte
v míse a ihned podávejte. Ideálně s kousky křehkého chleba.

Řecké jogurtové koblihy
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | SMAŽENÍ: 20 MINUT

Jehněčí špízy suvlaki
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | MARINOVÁNÍ: 5 HODIN |
GRILOVÁNÍ: 10–12 MINUT

1½ kg jehněčí kýty, pokrájené na
kostičky
100 ml olivového oleje
100 ml červeného vína
2 lžičky sušeného oregana
kůra a šťáva ze 2 citronů
2 stroužky česneku, rozmělněné
pepř, sůl
tzatziki nebo bílý jogurt k podávání
čerstvé snítky oregana a klínky citronu
na ozdobu
Maso vložte do mísy, přidejte olej, víno,
oregano, kůru i šťávu z citronů, rozmělněný česnek a pepř a vše dobře promíchejte. Dejte na 5 hodin, ideálně však přes
noc, marinovat. Maso vyndejte z marinády a napíchejte ho na 10 grilovacích
jehlic, důkladně osolte a 10–12 minut grilujte. Podávejte s tzatziki nebo jogurtem,
posypané nasekaným oreganem, s klínky
citronu.

2 vejce
200 ml hustého řeckého jogurtu
200 g hladké mouky
1 lžička kypřicího prášku do pečiva
špetka soli
1 lžíce krupicového cukru
olej na smažení
med na přelití
mletá skořice na poprášení
nasekané vlašské ořechy na ozdobu
Vejce dobře našlehejte a pak k nim přimíchejte jogurt. Mouku smíchejte s kypřicím práškem, špetkou soli a cukrem,
pak suchou směs přisypávejte k mokré
a dokonale promíchejte dohladka. V hrnci rozpalte asi pěticentimetrovou vrstvu
oleje, pomocí lžičky odebírejte těstíčko
a smažte koblížky ze všech stran dozlatova. Nechte je okapat na papírových utěrkách a pak je polévejte medem a posypte
skořicí a nasekanými ořechy.

Řekové krájejí zeleninu
i sýr na velké kusy udělejte to taky tak.
A nezapomeňte na bylinky.

albert.cz
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spolu u stolu

S podáváním koblížků
(recept na straně 54) neotálejte,
nejlepší jsou krásně teplé.

56

albert.cz

Zlate_oplatky_inzerce_183x111,5_Albert.indd 1

11.06.14 13:00

BEBE_Dobre_rano_inzerce_183x111,5_AlbertMagazin_v4.indd 1

11.06.14 13:00

spolu u stolu

Kdo v Turecku byl, ví, že místní
kuchyně je velmi podmanivá, lákavá
a voňavá. Ostatně, cítíte to?

Bábovičky s citronovo-fíkovým kompotem zmizí ze
stolu dřív, než se nadějete. Recept na straně 60.
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Rýže nebo noky budou
ke kuřeti v ořechové omáčce
nejlepší přílohou.

albert.cz
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spolu u stolu
Bábovičky s citronovo-fíkovým kompotem
PRO 6 OSOB | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | VAŘENÍ: 30 MINUT |
PEČENÍ: 30–35 MINUT

6 lžic másla, změklého + na vymazání
300 g krupicového cukru + na vysypání
4 hrnky vlašských ořechů, nasekaných,
nasucho opražených, zchladlých
9 velkých vajec, bílky a žloutky odděleně
½ lžičky soli
2 lžíce sladkého dezertního vína
jemně nastrouhaná kůra z 1 citronu
špetka jedlé sody
Na kompot
3 menší citrony, opatrně oloupané,
	dužina pokrájená, kůra bez bílé části
pokrájená na dlouhé nudličky
100 g krupicového cukru
4 tobolky kardamomu
1 svitek skořice
1 hřebíček
2 lžíce medu
8 sušených fíků, přepůlených
2 lžičky kurkumy rozmíchané
se 2 lžičkami vody
Udělejte kompot: dužinu citronu dejte
do mísy, ještě z ní vymačkejte šťávu
a nechte chvíli stát. Citronovou kůru dejte
do rendlíku, zalijte tak akorát vodou a přiveďte k varu. Pak sceďte a kůru osušte.
Cukr nasypte do hrnce, přidejte kardamom, skořici, hřebíček, med, citronovou
dužinu i šťávu, kůru a 250 ml vody a přiveďte k varu. Promíchávejte, dokud se
cukr nerozpustí, pak snižte plamen na co
nejmenší a nechte 20 minut probublávat.
Přidejte fíky a provářejte dalších 10 minut.
Přidejte kurkumu a vařte další 2 minuty.
Vyjměte kardamom a skořici a vychlaďte.
Upečte bábovičky. Šest formiček
o objemu okolo 200 ml vymažte máslem
a vysypte krupicovým cukrem. Dejte
na 10 minut do chladničky. Ořechy rozmixujte s 50 g cukru a dejte stranou.
Troubu předehřejte na 180 °C. Máslo
a 200 g cukru utřete do nadýchané pěny.
Pak postupně přidávejte žloutky a špetku
soli. Když jsou vejce dobře zašlehaná,
vmíchejte i ořechovou směs, víno a citronovou kůru. Bílky ušlehejte s jedlou
sodou a zbývající solí dotuha. Pak přidejte
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zbylých 50 g cukru. Poté sníh z bílků opatrně vmíchejte k ořechovému základu.
Vzniklé těsto rozdělte do vymazaných
formiček. Pečte 30–35 minut. Nechte
chvíli zchladnout, pak vyklopte. Podávejte spolu s kompotem.

Kuře v ořechové omáčce
PRO 4–6 OSOB | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | PEČENÍ: 40 MINUT

8 kuřecích stehenních řízků
1 lžička kmínu
½ lžičky papriky
2 lžíce olivového oleje
sůl
1 pita chleba
150 ml horkého kuřecího vývaru
175 g vlašských ořechů, opražených
1 malá cibule, nasekaná
2 stroužky česneku, rozmělněné
50 ml smetany
1 citron
velká hrst koriandru, nasekaného
Troubu předehřejte na 200 °C. Do pekáčku položte kuřecí řízky, posypte je
kmínem, paprikou, zastříkněte lžící oleje
a důkladně osolte. Pečte 40 minut.
Mezitím natrhejte pita chleba do malé
misky. Přidejte pár lžic vývaru a nechte
chleba nasáknout tekutinu. Vlašské
ořechy nasekejte. Na zbylém oleji osmahněte cibuli a česnek. Vývarem změklý
chleba, opečenou cibuli a česnek a většinu ořechů rozmixujte. Přilijte zbylý vývar
a umixujte do hrubší pasty. Tu prohřejte
v pánvi, přidejte k ní i smetanu, citronovou šťávou podle chuti a dosolte. Kuře
podávejte přelité omáčkou se zbylými
ořechy a koriandrem.

Masové šátečky s lilkem
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 40 MINUT | KYNUTÍ: 1 HODINA |
PEČENÍ: 20 MINUT

250 ml vlahého mléka
2 lžičky sušeného droždí
1 lžička krupicového cukru
375 g hladké chlebové mouky

1 lžička soli
2 lžíce olivového oleje + na vymazání
Na náplň
60 ml oleje + 2 lžičky navíc
400 g lilku, na malé kostičky
1 cibule, nasekaná nadrobno
2 stroužky česneku, rozmělněné
375 g mletého jehněčího masa
2 lžičky sušeného oregana
1 rajče, pokrájené na kostičky
2 lžíce hladkolisté petrželky, nasekané
1 vejce, lehce našlehané
2 lžičky sezamových semínek
V míse smíchejte mléko, droždí a cukr.
V jiné míse smíchejte mouku a sůl.
Uprostřed udělejte důlek a do něj vlijte
drožďovou směs a olej. Promíchejte a pak
v míse nebo na lehce pomoučněné pracovní ploše vypracujte těsto. Energicky
jej hněťte dalších 10 minut.
Čistou mísu lehce vymažte olejem,
položte do ní těsto a nechte jej hodinu kynout (dokud nezdvojnásobí svůj
objem).
Mezitím udělejte náplň. Olej rozpalte
v pánvi, přidejte kostičky lilku a 5 minut opékejte. Vyjměte z pánve a dejte
stranou. Naopak do pánve dejte další olej
a 5 minut na něm opékejte cibuli. Přidejte
česnek a po další minutě, když se česnek
krásně rozvoní, i mleté maso. Zprudka
opékejte a maso vařečkou drťte, aby se
rozpadalo na co nejmenší kousky a ty ze
všech stran zhnědly. Přidejte oregano,
opečený lilek, rajče i petrželku. Směs
důkladně osolte a dejte stranou zcela
vychladnout.
Troubu předehřejte na 200 °C. Těsto
vyklopte na lehce pomoučněnou pracovní plochu a chvíli ho znovu hněťte
dohladka. Pak jej rozdělte na čtyři díly.
Každý postupně rozválejte do oválu
širokého 15 cm a dlouhého asi 25 cm.
Doprostřed oválů rozdělte masovo-lilkovou směs a konce zahněte k sobě – podle
fotografie –, aby prostředek zůstal volný.
Potřete lehce našlehaným vejcem a posypte sezamem.
Položte na plech vyložený pečicím
papírem a pečte 20 minut dozlatova.

Masové šátečky s lilkem
chutnají stejně dobře teplé
i za studena.
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spolu u stolu
Mrkvový dip
PRO 4–6 OSOB | PŘÍPRAVA: 10 MINUT | VAŘENÍ: 30 MINUT

1 kg mrkve, oloupané, na větší kousky
sůl, pepř
60 ml olivového oleje
2 lžičky mletého kmínu + celý kmín
na ozdobu
3 stroužky česneku, rozmělněné
pita chléb k podávání
Kousky mrkve dejte do velkého hrnce,
zalijte je dostatkem vody, osolte a vařte 30 minut doměkka. Sceďte, nechte
lehce zchladnout a pak spolu s olejem, kmínem a česnekem rozmixujte
dohladka. Dochuťte solí a pepřem.
Podávejte posypané kmínem, doplněné pita chlebem.

Dip můžete podávat
i spolu s kuřetem
v ořechové omáčce
ze strany 60.
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K dostání ve vybraných prodejnách Albert

spolu u stolu

Chorvatské pláže známe důvěrně
všichni. A kuchyni? Je na čase
pořádně ji prozkoumat.

Prošpikované hovězí maso dušené
několik hodin připravte na setkání
s přáteli. Všichni si pochutnají.
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Grilované ryby Chorvati doslova
milují. Nejčastěji je podávají právě
s pokrájenou zeleninou.
albert.cz
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spolu u stolu
Pašticada

Pašticada je specialitou dalmatské kuchyně. Chorvati ji obvykle servírují s bramborovými noky. Podávat ji ovšem můžete
i s vařeným bramborem nebo těstovinami.
PRO 6 OSOB | PŘÍPRAVA: 40 MINUT + MARINOVÁNÍ |
DUŠENÍ: 3–4 HODINY

sůl, mletý bílý pepř
olivový olej na zastříknutí
svazek petrželky
3–4 stroužky česneku, rozmělněné
4 masitá rajčata, na měsíčky
1 okurka, na kolečka
2 papriky, na proužky

750 g – 1 kg kvalitního zadního
hovězího masa
200 g slaniny v celku
1 palice česneku
3–4 hřebíčky
80 ml červeného vinného octa
sůl, pepř, muškátový oříšek
1 lžíce olivového oleje
1 cibule, nasekaná najemno
½ celeru, na kousky
100 ml červeného vína
1 malá lžička krupicového cukru
zeleninový vývar na dolití
na másle krátce osmahnutá strouhanka
na zahuštění
bramborové noky k podávání

Vykuchané ryby omyjte, osušte a na bocích několikrát nařízněte. Pak ryby
z obou stran důkladně potřete citronovou
šťávou, osolte, opepřete a zastříkněte
olejem. Pozvolna je z obou stran grilujte
asi 15 minut.
Zhruba 100 ml oleje si dejte do misky,
přidejte k němu nasekanou petrželku
a rozmělněné stroužky česneku. Hotové
ryby potřete připravenou směsí a podávejte s pokrájenou zeleninou.

Maso omyjte, očistěte a prošpikujte
slaninou nakrájenou na tenčí hranolky,
celými stroužky česneku a hřebíčkem.
Zalijte vinným octem a dejte do druhého
dne odležet do chladu.
Pak maso ze všech stran důkladně
osolte, opepřete a zlehka poprašte
muškátovým oříškem. Olej rozpalte
v silnostěnném hrnci a pak na něm ze
všech stran maso pečte, aby na povrchu
zhnědlo a zatáhlo se. Přidejte cibuli
a celer, zalijte vínem, ve kterém jste rozmíchali cukr, a přiveďte k varu. Pak maso
zalijte vývarem tak, aby bylo ponořené,
a na slabém ohni duste 3–4 hodiny doměkka. Je-li omáčka málo hustá, zahustěte ji strouhankou osmahnutou na troše
másla. Podávejte nakrájené na plátky,
s bramborovými noky.

600 g brambor
sůl, pepř, mletá pálivá paprika
800 g mletého hovězího masa
špetka kypřicího prášku
40 ml sodovky
1 cibule, nasekaná najemno
olivový olej na potření
máslo
rozmarýn a barevný pepř na ozdobu

Grilovaná pražma
se zeleninou
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | GRILOVÁNÍ: 15 MINUT

1 kg pražmy královské
2 citrony, šťáva vymačkaná
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Ajvar
NA 1 LITR | PŘÍPRAVA: 1 HODINA | VAŘENÍ: 3 HODINY

1 velký buclatý lilek
5 kg kapií (špičaté červené papriky)
1 palice česneku, stroužky rozmělněné
pár kapek citronové šťávy
170 ml slunečnicového oleje
sůl
Troubu rozpalte na 200 °C. Lilky i papriky
dejte péct. Lilek asi na 30 minut, papriky,
dokud se slupky nepokryjí puchýřky. Papriky pak přendejte do mísy, přetáhněte je
potravinářskou fólií a nechte zapařit. Pak je
oloupejte, zbavte stopek a semen a propasírujte lisem na brambory. Lilek rozkrojte
a vydlabejte z něj dužinu.
Obojí přeneste do hrnce, přidejte česnek,
citronovou šťávu, olej a sůl. Vařte 3 hodiny
do husté pasty – ajvaru, často míchejte.

Pljeskavica s bramborem
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | GRILOVÁNÍ: 15 MINUT

Brambory důkladně omyjte a dejte vařit
do studené osolené vody, asi na 20 minut. Mleté maso si dejte do mísy, nasypte
na něj kypřící prášek a zalijte sodovkou.
Až zasyčí a zabublá, vmíchejte ji do masa.
Bude díky tomu krásně křehké. Přidejte
sůl, pepř a papriku podle chuti a nakonec
i najemno nasekanou cibuli. Nepřidávejte
ani strouhanku, ani vejce. Pak ze směsi
tvořte spíš větší karbanátky, potřete je
olejem a grilujte z obou stran.
Brambory sceďte, lehce promáčkněte
palcem, poklaďte je plátky másla a servírujte k pljeskavicím, spolu s ajvarem – viz
následující recept. Vše ozdobte rozmarýnem a barevným pepřem.

Ořechovník
PRO 6 OSOB | PŘÍPRAVA: 40 MINUT + KYNUTÍ | PEČENÍ: 1 HODINA

20 g droždí
60 g moučkového cukru
200 ml mléka
400 g polohrubé mouky
2 vejce
80 g másla
Na náplň
500 g vlašských ořechů, jemně nasekaných
100 g cukru krupice
80 g rozinek
skořice
200 ml mléka
Z droždí, cukru a lžíce mléka připravte
kvásek. Pak jej smíchejte s moukou, vejci
a máslem a zadělejte kynuté těsto. Kynout
ho nechte zhruba hodinu.
Mezitím si připravte náplň: ořechy smíchejte s cukrem, rozinkami a skořicí, zalijte
horkým mlékem a nechte zchladnout. Těsto
po vykynutí rozdělte na 3 díly, rozválejte
je do půlcentimetrových placek a každou
potřete třetinou ořechové náplně. Pláty
těsta zaviňte a vložte je do formy na terinu
vyložené pečicím papírem – dva vedle sebe,
jeden navrch. Pečte asi 60 minut.

Pljeskavici s bramborem
a Ajvarem servírujte se
silným červeným vínem.
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Dokonale zavinutý
ořechovník je
skvělý k čaji i kávě.
Recept najdete
na straně 66.
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spolu u stolu

Dobré víno k italskému obědu nikdy
nezapomeňte. Stejně jako těstoviny,
těmi to totiž vždycky začíná.

Legendární špagety carbonara
servírujte, sotva je připravíte. Recept
najdete na straně 72.
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Recept na kuře pečené
s bramborami, špenátem a rajčaty
najdete na straně 72.
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Špagety carbonara
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 25 MINUT

500 g špaget
sůl, pepř
25 g sádla
25 g másla
2 lžíce olivového oleje
1 stroužek česneku, na plátky
100 g pancetty v celku, na malé
kostičky či špalíky
5 lžic suchého bílého vína
5 vajec
100 g čerstvě strouhaného parmazánu
3 lžíce jemně nasekané petrželky
Špagety uvařte ve velkém hrnci ve vroucí
osolené vodě tak, aby byly al dente čili
na skus. Mezitím ve velké pánvi s vyšším
okrajem naráz rozehřejte sádlo, máslo
a olej. Přidejte plátky česneku a pancettu
a opékejte dokřupava. Jakmile česnek začne hnědnout, vyhoďte ho, naopak vlijte
víno a nechte jen mírně odpařit.
Vejce vyklepněte do velké mísy a lehce
je našlehejte s parmazánem, petrželkou,
solí a pepřem. Špagety sceďte, osušte
a dejte do mísy k vejcím a promíchejte,
aby se jimi obalily. Pak přidejte pancettu z pánve, posypte petrželkou a ihned
podávejte.

Kuře pečené s bramborami,
špenátem a rajčaty
PRO 4 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | PEČENÍ: 55 MINUT

1 velká cibule, přepůlená, tence
pokrájená
85 g krémového smetanového sýru
200 g mraženého listového špenátu,
rozmrazeného, vymačkaného,
nasekaného
muškátový oříšek, sůl, pepř
4 krásné kuřecí prsní řízky
4 větvičky cherry rajčat, vždy 7–8 rajčat
na větvičce
550 g brambor, tence pokrájených
na plátky
4 stroužky česneku, na plátky
8 vypeckovaných oliv
1 lžíce olivového oleje
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Troubu předehřejte na 200 °C a plech
vyložte pečicím papírem. Cibuli dejte
do mísy a přelijte ji vroucí vodou, aby
byla potopená. Nechte stát 15 minut.
Mezitím smíchejte sýr, špenát, větší špetku muškátového oříšku a hodně pepře
v míse. Pak směsí zakryjte vršky osoleného kuřecího masa a navrch posaďte
po větvičce cherry rajčat.
Sceďte nakrájenou cibuli a důkladně ji
osušte. Pak ji opatrně promíchejte s plátky brambor, česnekem, olivami, olejem
a pepřem. Ze směsi vytvořte na pečicím
papíru čtyři „ostrovy“, lehce je přimáčkněte a dejte na 25 minut péct. Poté na
každý ostrov dejte po jednom kuřecím
řízku a pečte dalších 20–30 minut.

Bruschetta al pomodoro
PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 20 MINUT

250 g cherry rajčat
sůl, pepř
svazek bazalky
olivový olej
1 lžička kořenicí směsi na bruschettu
1 stroužek česneku
1–2 ciabatty
Cherry rajčata nakrájejte na středně
velké až menší kousky a v míse je osolte,
opepřete, smíchejte s nasekanými lístky
bazalky (část lístků odložte v celku na
ozdobu), zastříkněte olejem a promíchejte s hotovou směsí na bruschettu.
Grilovací pánev rozpalte na maximum,
česnekem potřete ciabattu pokrájenou
na plátky a z obou stran je opečte. Navrch dejte rajčatovou směs, ozdobte celými lístky bazalky a těsně před podáváním
zastříkněte olejem.

Zuppa inglese
PRO 4–6 OSOB | PŘÍPRAVA: 40 MINUT | CHLAZENÍ: 2 HODINY

800 ml polotučného mléka
1 citron, kůra nastrouhaná
7 žloutků
200 g krupicového cukru
100 g hladké mouky
50 g holandského kakaa
50 g 60% čokolády, na kousky
24 cukrářských piškotů
100 ml amaretta nebo podle chuti
1 kelímek smetany ke šlehání
jahody na ozdobu
Ve velkém silnostěnném hrnci smíchejte
mléko s nastrouhanou citronovou kůrou
a na velmi malém plameni zahřívejte
těsně pod bod varu. Mezitím ve velké
míse smíchejte žloutky a cukr a našlehejte světlé (bílé) nadýchané pěny. Pak
vmíchejte mouku.
Do této směsi vlijte polovinu mléka,
stále míchejte, vraťte na sporák, přilijte zbylé mléko a na středním plameni
zahřívejte, dokud směs nezhoustne. Pak
ji rozdělte do dvou misek. Do jedné vmíchejte kakao a čokoládu a promíchávejte,
aby se vše obarvilo dohněda a rozpustilo.
Nechte lehce zchladnout.
Piškoty pokapejte amarettem a pak
do velké mísy vrstvěte piškoty, bílý
krém, čokoládový krém, piškoty a tak
dále do spotřebování všech ingrediencí.
Poslední vrstvou by měl být čokoládový
krém. Navrch dejte dotuha ušlehanou
šlehačku a ozdobte jahodami. Před podáváním chlaďte alespoň 2 hodiny.

Bruschetta je skvělý předkrm, udělat
ji ovšem můžete i k večernímu
posezení u vína.
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Úžasný dezert
postavte doprostřed
stolu a všem rozdejte
dlouhé lžičky.
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Dolcefrutta - Dodavatel ovoce do prodejen Albert.
Chut’ italského ovoce

Dolcefrutta Group srl

Via Cappafredda, 25 - 37050 Roverchiara - Verona - Italia - Tel. 0442 74144 - Fax 0442 688198 - e mail: dolcefrutta@dolcefrutta.it

spolu u stolu

Francouzské delikatesy by vydaly
na pěkně silnou kuchařku. Prvních
pár stránek jsme napsali pro vás…

Hovězí bourguignon (str. 78) se vaří
pořádně dlouho a po celou dobu nádherně
voní. Vyplatí se vydržet!
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Nicejský salát (str. 78) je pěkně
vydatný a rychle si ho oblíbí
i zapřisáhlí odpůrci salátů.

albert.cz

77

spolu u stolu
Hovězí bourguignon
PRO 6 OSOB | PŘÍPRAVA: 30 MINUT + MARINOVÁNÍ |
DUŠENÍ: 2,5 HODINY

1 kg hovězího zadního masa
1 cibule, nakrájená nahrubo
2 mrkve, nakrájené na plátky
1 svazek uvázaný z petrželky,
bobkového listu, rozmarýnu
a tymiánu + na ozdobu
6 kuliček pepře a mořská sůl
400 ml suchého červeného vína
2 lžíce olivového oleje
100 g anglické slaniny, na nudličky
hovězí vývar podle potřeby
50 g másla, změklého
1 lžíce hladké mouky
Maso pokrájejte na kostky velikosti většího sousta a dejte je do hrnce. Přimíchejte
cibuli, mrkev, svazek bylinek a pepř. Zalijte vínem a dejte na 24 hodin marinovat
do chladu.
Sceďte (marinádu uschovejte). Maso
pečlivě oddělte od zeleniny a bylin a kostičku po kostičce osušte. V silnostěnném
hrnci rozpalte olej, přidejte slaninu
a opékejte 3 minuty. Poté přidejte maso
(postupně) a zprudka ho opečte ze všech
stran. Řádně osolte, přidejte osušenou
zeleninu a opékejte, aby přestala být vlhká a začala se opékat. Teprve poté zalijte
uschovanou marinádou a na mírném
ohni duste asi 2,5 hodiny. Bude-li potřeba, podlévejte vývarem nebo vodou.
Když je maso měkké, zahustěte šťávu
změklým máslem utřeným s moukou (tzv. beurre manié). Povařte ještě
10 minut. Podávejte s křupavou bagetou,
ozdobené tymiánem.

Nicejský salát
PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 25 MINUT | VAŘENÍ: 15 MINUT

300 g brambor, ideálně malých nových
100 g zelených fazolek
2 lžíce olivového oleje
200 g cherry rajčat, přepůlených
sůl, pepř
1 lžíce balzamikového octa
malý svazek bazalky
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3 vejce
2 salátky little gem
1–2 konzervy tuňáka v oleji
Na dresink
50 g černých oliv, vypeckovaných
5 ančovičkových filetů
1 stroužek česneku
šťáva z poloviny citronu
4 lžíce oleje
1 lžíce balzamikového octa
Nejprve udělejte dresink. Olivy, ančovičky a česnek rozmixujte nebo rozmačkejte
v hmoždíři. Pak přidejte citronovou
šťávu, olej a ocet a promíchejte.
Brambory vařte asi 15 minut doměkka,
pak je sceďte. Fazolky povařte 4–5 minut
ve vroucí vodě, pak je rovněž sceďte
a dejte na kostky ledu, aby si uchovaly
svěží barvu. Brambory opatrně přepulte
a opečte na 2 lžících oleje dozlatova. Pak
k nim přidejte rajčata a minutu opékejte.
Vše osolte a opepřete, vmíchejte 1 lžíci
balzamikového octa a posypte bazalkou.
Vejce uvařte natvrdo a nakrájejte je
na klínky. Na talíře nebo do misek rozdělte brambory s rajčaty, fazolky, salát, vejce
a tuňáka a přelijte dresinkem.

Bujabéza

Tradiční marseilleská polévka bujabéza
by měla být uvařená nejméně ze sedmi
druhů masa. A říká se, že je pokaždé
jiná – připravuje se totiž vždy z čerstvých
mořských ryb, které rybáři naloví. Pravá
marseilleská v sobě musí mít maso z ropušnice, ryby podivné jménem i vzhledem,
jež se francouzsky nazývají rascasse. Vy ji
nahraďte jakoukoliv jinou.
PRO 4–6 OSOB | PŘÍPRAVA: 30 MINUT | VAŘENÍ: 30 MINUT |
MARINOVÁNÍ: 2 HODINY

špetka šafránu
šťáva z ½ citronu
4 stroužky česneku
100 ml olivového oleje
2,5 kg ryb (my jsme použili
okouna nilského, halibuta a candáta)
200 g krevet
200 g mušlí slávek (mohou být mražené)
1 velká cibule

1 pórek
1 bulva fenyklu (lze nahradit 1 středně
velkou kedlubnou nebo 2 řapíky celeru)
3 rajčata
kousek pomerančové kůry
snítka petržele + na ozdobu
sůl, pepř
100 ml suchého bílého vína
1 celá bageta k podávání, nakrájená
na plátky
Na pastu rouille
2 červené papriky
3 žloutky
1 vařená brambora
100 ml panenského olivového oleje
špetka šafránu
2–3 stroužky česneku
pepř, sůl
Nejprve udělejte pastu rouille: papriky
potřete olejem a pečte je asi půl hodiny
v troubě vyhřáté na 200 °C, aby zčernaly
a udělaly se na nich puchýřky. Vyndejte
je a nechte zapařit v sáčku. Pak je oloupejte, zbavte stopky i semeníku a spolu
s ostatními ingrediencemi rozmixujte
dohladka. Skladujte v chladu.
Pak se vrhněte na polévku: v míse udělejte ze 4 lžic horké vody, šafránu, citronové šťávy, poloviny nasekaného česneku
a trochy oleje marinádu. Do ní na 2 hodiny naložte ryby, pokrájené na větší kusy,
a plody moře. Po dvou hodinách dejte
ryby do hrnce, zalijte 3 litry vody, přiveďte
k varu a asi 6 minut prudce vařte. Ryby
a plody moře z vývaru vyndejte a přeceďte ho přes husté síto.
Cibuli nakrájejte na tenké proužky, pórek na kolečka, rozpůlený fenykl na plátky a 5 minut vše restujte v hlubokém
hrnci na oleji dozlatova. Rajčata spařte,
oloupejte, nakrájejte a přidejte k zelenině
spolu s proužkem pomerančové kůry,
nasekanou petrželí a zbylým česnekem.
Osolte, opepřete, zalijte rybím vývarem
a přiveďte k bodu varu. Vařte na mírném
plameni asi 15–20 minut, aby se vývar
zredukoval. Víno vlijte až úplně nakonec,
aby prošlo varem jen krátce. Pak do polévky vraťte rybí maso a plody moře.
Servíruje takto: plátky bagety namažte
pastou rouille, dejte je na dno talíře, zalijte polévkou a ozdobte petrželkou.

Spíš než polévku připomíná bujabéza
rybí guláš. Tak je hustá.
A taky moc dobrá.
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Sendvič s grilovanou cibulkou
a sýrem
PRO 2 OSOBY | PŘÍPRAVA: 25 MINUT | OPÉKÁNÍ: 25 MINUT

3 lžíce másla + na potření chleba
1 lžíce olivového oleje
2 cibule, nakrájené na kolečka
1 lžička soli
½ lžičky pepře
1 lžička krupicového cukru
1 lžička čerstvých tymiánových lístků
3 lžíce tmavého piva
4 plátky rustikálního chleba
4 hrsti sýru gruyère
Ve větším silnostěnném hrnci dohromady rozpalte máslo a olivový olej. Vsypte
cibuli, pořádně ji promíchejte, aby se
obalila veškerým tukem. Opékejte ji
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zhruba 5 minut. Poté do hrnce přidejte
sůl, pepř, cukr a tymián. Za občasného
míchání opékejte, dokud cibule nezezlátne až nezhnědne. Vlijte pivo, vařečkou
odškrábejte ze stěn a boků připečeniny
a sejměte z ohně.
Chleby potřete máslem a dva z nich
dejte namazanou stranou na grilovací
pánev. Posypte je částí gruyèru a navrch
rozdělte cibuli a zasypte zbývajícím
sýrem. Přiklopte zbylými chleby – namazanou stranou nahoru – a vzniklé sendviče otočte a ogrilujte i z druhé strany.
Podávejte překrojené.

Pařížské makronky
NA ZHRUBA 16–20 MAKRONEK | PŘÍPRAVA: 45 MINUT |
PEČENÍ: 15 MINUT

135 g moučkového cukru
+ 1 lžička navíc
110 g jemně mletých mandlí
3 extra velké bílky
špetka soli
50 g krupicového cukru
Na náplň
3 velké bílky
200 g krupicového cukru
225 g másla, pokojové teploty,
na kousky

1.

Troubu předehřejte na 180 °C.
V malé misce smíchejte moučkový cukr a mleté mandle. Bílky šlehejte
se solí do polotuha, pak zvyšte obrátky mixéru a postupně přisypávejte
krupicový cukr. Šlehejte dotuha. Pak
postupně přisypávejte směs moučkového cukru a mandlí.

2.

Plechy vyložte pečicím papírem.
Cukrářský sáček naplňte hmotou
a na plech „kreslete“ kolečka o průměru
2,5 cm. Mezi jednotlivými makronkami
dělejte 5cm místo, neboť makronky
pečením trochu nabydou. Než je dáte
péct, nechte je 15 minut stát při pokojové
teplotě, aby malinko oschly.
Pečte asi 15 minut v troubě s lehce
pootevřenými dvířky. Pak vyjměte,
archy papíru přeneste i s makronkami
mimo plechy a nechte zchladnout.
Po dvou je spojujte krémem.
Na krém nad párou šlehejte bílky
s cukrem do světlé, nadýchané a pevné
pěny. Pak postupně zašlehávejte kousky
změklého másla a ušlehejte do krému.

3.

4.

VARIANT Y MA KRON EK :
Chcete-li udělat kávové
makronky, tak:
» V kroku 1 přidejte dvě kapky
hnědého potravinářského barviva
do dotuha ušlehaných bílků.
» V kroku 4 smíchejte 125 ml
krému s 1½ lžičky instantní kávy
rozpuštěné v ½ lžičky teplé vody.
Chcete-li udělat rybízové
makronky, tak:
» V kroku 1 přidejte dvě kapky
růžového potravinářského barviva
do dotuha ušlehaných bílků.
» V kroku 4 použijte místo krému
80 ml rybízového džemu nebo
jím nařeďte krém.
Chcete-li udělat pistáciové
makronky, tak:
» V kroku 1 přidejte dvě kapky
zeleného potravinářského barviva
do dotuha ušlehaných bílků.
» V kroku 4 smíchejte
125 ml krému s 1 lžící jemně
namletých pistáciových oříšků.
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spolu u stolu
Úžasné těstoviny
pro každodenní
vaření

Těstoviny naší
luxusní řady Albert
Excellent

Tence pokrájené prosciutto crudo,
kolečka choriza a trio minisalámků

Sušená rajčata
stačí krátce spařit
horkou vodou.
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Kousky chobotnice naložené
v oleji se hodí do salátů.
Olivy, pesto, omáčky na těstoviny,
směs na bruschetty a vynikající
ajvar. S tím vším budete králi
středomořské kuchyně.

Minimozzarelly stačí scedit
a přidat do salátu.

Ovčí sýr pecorino romano
použijte místo parmazánu.

Skvělý francouzský
sýr je ideální jako
chuťovka k vínu.

Gorgonzola patří do sýrových
omáček i na pizzu.

Zmrzlina
v kombinaci
s tiramisu? Neváhejte!

Děti jim důvěrně říkají
„balkoňáčci“. Jsou pro ně
skvělou svačinkou.

Lanýžový olej
provoní všechny
pokrmy.

K DOSTÁNÍ VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH ALBERT.

Husté řecké jogurty
se hodí zejména
na tzatziki.

Plátky fety dejte
hlavně do pravého
řeckého salátu.

Úžasný dezert: zmrzlina
s příchutí panna cotty.
Balzamikový ocet tvoří spolu
s olejem základ dobré zálivky.
albert.cz
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Dámské
tříčtvrteční
legíny a pánské
tříčtvrteční
kalhoty

Různé druhy
letních čepic
a kšiltovek

Krásné letní oblečení pro celou rodinu nakoupíte za skvělé
ceny v našich prodejnách. Pro jeho úžasné barvy
a příjemný materiál si ho rychle oblíbíte. A nejen u moře.

Dětská trika bez
rukávů máme jak
dívčí, tak chlapecká.

Trekové sandály
prodáváme dámské
a pánské.
Plážové boty pro holky
i kluky v několika
barevných variantách
albert.cz
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K DOSTÁNÍ V HYPERMARKETECH ALBERT.

Dámská tílka a trička
bez rukávů prodáváme
ve velikostech 36-46.

Dívčí tuniky
se skvěle hodí
přes plavky, ale
i k legínám.

vína

Ackerman
Zakoupíte
exkluzivně
v Albertu.

Zakoupíte
exkluzivně
v Albertu.

CHARDONNAY,
ROSÉ D’ANJOU,
SAUVIGNON
Vinařství s dvousetletou tradicí,
jeden z největších
výrobců šumivých
vín ve Francii, nabízí k letnímu pití
svěží lehká ovocná
vína – Sauvignon,
Rosé d’Anjou
a Chardonnay.

Codorníu
Zakoupíte
exkluzivně
v Albertu.

chuŤ jihu

Dovolenou vám připomenou i skvělá
vína z jižních států Evropy. Otevřete je
třeba k prohlížení prázdninových fotek.
Le Monferrine

BARBERA D’ASTI
Další klasicky italská
odrůda původem
z pohoří Monferrato
ve středním Piemontu chutná po zralých
peckovinách a ostružinách.

C´a Mutti

BARDOLINO,
SOAVE
Představitelé typicky
italských odrůd, červené Bardolino a bílé
Soave, vína s vynikajícím poměrem mezi
kvalitou a cenou.

Honoré Lavigne CHARDONNAY BRUT
Odrůdový sekt vinařství Honoré Lavigne je plný, suchý, vhodný
jako aperitiv, k plodům moře i ke slavnostním příležitostem.
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CODORNÍU BRUT
BÍLÉ, CODORNÍU
BRUT ROSÉ
Špičková cava v suché
a růžové verzi, sekty
největšího a nejslavnějšího španělského
výrobce šumivých vín.

Zakoupíte
exkluzivně
v Albertu.

Zakoupíte
exkluzivně
v Albertu.

Wild Pig

Zakoupíte
exkluzivně
v Albertu.

SYRAH ROSE, SYRAH, CHARDONNAY, CABERNET
SAUVIGNON
Svěží ovocitá vína
moderního stylu
pocházejí z vinic
Languedoku v blízkosti Středozemního moře, nejstarší
francouzské vinařské oblasti, a částečně též z Rhone
Valley. Jejich jméno
odkazuje na divoká
prasata, která
v této oblasti často
do vinic chodí.

Fontanafredda
SPUMANTE
Šumivé sladké
víno s nižším
obsahem
alkoholu
vyráběné
z aromatické
odrůdy Moscato
bianco je ideální
k dezertům.

Antinori

SANTA CRISTINA
Špičkové víno prestižního toskánského
vinařství Antinori vyráběné z odrůd Merlot
a Sangiovese s plnou
chutí černých třešní.

Zakoupíte
exkluzivně
v Albertu.

BrIse de France

CINSAULT, CABERNET SAUVIGNON,
SAUVIGNON, MUSCAT MEDIUM SWEET,
CHARDONNAY, MERLOT
Jedna z nejúspěšnějších francouzských
značek na českém trhu se širokým výběrem
bílých, růžových i červených odrůdových vín.

Luigi Cecchi

CHIANTI, NOBILE DI MONTEPULCIANO
Chianti je snad nejslavnější italské víno,
vyráběné v Toskánsku z odrůdy Sangiovese. Nobile di Montepulciano stejného
vinařství je zase prestižní toskánské víno
vyráběné z 90 % z odrůdy Sangiovese,
stařené po dobu dvou let v sudu.
albert.cz
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maso měsíce
Vepřová kýta má jednu
nespornou výhodu: dá se
nadívat, smažit, dusit i péct.

vepřová kýta
Kdyby kvůli ničemu jinému, tak kvůli řízkům si vepřovou kýtu koupit musíte.
Jsou z ní totiž nejlepší. Stejně jako naše ostatní recepty.

U

nás, v prodejnách Albert, nabízíme
maso od prověřených dodavatelů,
kteří splňují nejvyšší nároky na zpracování a hygienu masa. Kvalita je pro nás
stejně důležitá jako pro vás. Maso balíme
do ochranné atmosféry, která zajistí jeho
vysokou kvalitu a čerstvost, přirozenou
barvu, a hlavně vynikající chuť.
Pokud však shledáte důvod k vrácení vámi
zakoupeného čerstvého masa, drobů, masných polotovarů a ryb v našich prodejnách
Albert, garantujeme vám 100% uznání vaší
reklamace formou vrácení peněz.
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Pro 100% uznání
vaší reklamace je potřeba:
Naši vepřovou
kýtu si velmi
rychle oblíbíte –
hlavně pro její
vysokou kvalitu.

»	přinést kompletní zboží včetně
originálního obalu a etikety;
»	přinést originální účtenku
k reklamovanému zboží;
»	zboží nesmí být prošlé.

Křupavé řízky po italsku
PRO 4–6 OSOB | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | SMAŽENÍ: 20 MINUT

750 g – 1 kg vepřové kýty v celku,
nakrájené na plátky
sůl
6 plátků bílého chleba
1 citron, kůra jemně nastrouhaná
100 g strouhaného parmazánu
100 g piniových oříšků
4 snítky rozmarýnu, lístky
otrhané, nasekané
hladká mouka na obalení
3 velká vejce
olej na smažení
klínky citronu, popřípadě čerstvé
bylinky k podávání

Plátky kýty naklepejte mezi dvěma kusy potravinářské fólie do 5mm tloušťky. Maso z obou stran
důkladně osolte.
Bílý chleba zbavený kůrek, citronovou kůru,
parmazán, oříšky a rozmarýnové lístky rozmixujte
do jemné strouhanky a přendejte ji do mísy. Do jiné
mísy nasypte hladkou mouku a vejce našlehejte
v hlubokém talíři.
Začněte obalovat řízky – nejprve vždy v hladké
mouce, poté ve vejcích a nakonec v ochucené strouhance. Smažte je z obou stran dozlatova ve vyšší
vrstvě oleje. Podávejte s klínky citronu a čerstvými
bylinkami podle chuti.

Samotné, s citronem
jsou vynikající.
S hedvábnou
bramborovou kaší se
blíží dokonalosti.
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španělská dušená kýta
PRO 2 OSOBY, PŘÍPADNĚ PRO 4 JAKO TAPAS |
PŘÍPRAVA: 20 MINUT | DUŠENÍ: 2 HODINY

1–2 lžíce olivového oleje
1 velká cibule, nasekaná najemno
600 g vepřové kýty, nakrájené
na kousky velikosti sousta
1 lžíce mouky, ochucené solí a pepřem
2 velké stroužky česneku, rozmělněné
½ lžičky mletého kmínu
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1 lžička mleté sladké papriky
150 ml suchého sherry
500 ml hovězího vývaru
plná hrst hladkolisté petrželky,
na ozdobu
hrst mandlových lupínků na posypání
Olej zahřejte v pánvi, vsypte cibuli
a opékejte ji asi 10 minut. Pak ji vyjměte
a dejte stranou. Kousky masa poprašte
moukou a postupně je opečte v pánvi.

Je-li potřeba, přidejte trošku oleje. Pak
do pánve vraťte cibuli i všechno maso.
Vmíchejte česnek, kmín a papriku a pár
minut opékejte. Vlijte sherry a pomocí vařečky seškrábejte ze dna i stěn
kastrolu všechny přípečky. Vlijte vývar
a 2 hodiny duste na mírném ohni. Podávejte posypané petrželkou a mandlovými lupínky.

FOTO: MAREK
MAREK BARTOŠ,
BARTOŠ, FOOD
FOOD STYLING:
STYLING:VLADISLAV
VLADISLAVSTUPARIČ,
STUPARIČ,DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ,
DEKOR STYLING:
NÁDOBÍ
ZAPŮJČILA
ZUZANA
FIRMA:KLIMEŠOVÁ,
BUTLERS NÁDOBÍ ZAPŮJČILA FIRMA: SUPERSTORE OC DBK PRAHA

maso měsíce

Středomořská roláda
PRO 4–6 OSOB | PŘÍPRAVA: 35 MINUT | PEČENÍ: 1 HODINA

670–750 g vepřové kýty
150 g slaniny, na kostičky
1 lžíce másla
1 stroužek česneku, rozmělněný
200 g čerstvého špenátu
60 ml bílého vína
4 jarní cibulky, nasekané
200 g sýru feta
1 hrst sušených rajčat naložených
v oleji, nasekaných
1 lžíce čerstvých tymiánových lístků
sůl, pepř
Na krustu
60 ml dijonské hořčice
1 stroužek česneku, rozmělněný
sůl, pepř
po 1 lžíci čerstvého oregana a tymiánu

Kýtu omyjte, osušte a ostrým nožem
nadvakrát nařízněte „do knihy“, abyste
získali z masa co největší plochu. Nejprve veďte řez (držíte-li nůž v pravé ruce)
zprava doleva – asi ve třetině tloušťky
masa odshora – ovšem nedořezávejte,
pak veďte řez zleva doprava v druhé
třetině – opět nedořezávejte. Maso „rozevřete“ a ještě zlehka naklepejte.
Slaninu nechte v pánvi nasucho pustit
tuk, pak přidejte máslo a česnek a chvíli
opékejte (dejte pozor, aby česnek
nezhořkl). Do pánve vsypte špenát a nechte jej zavadnout. Přilijte víno a chvíli

povařte, aby se odpařil alkohol.
Odstavte, nechte zchladnout.
Poté ke špenátové směsi přidejte
jarní cibulky, nadrobený sýr feta,
sušená rajčata a tymián. Směs podle
chuti osolte a opepřete. Z obou stran
osolte i maso. Pak k jedné z delších
stran masa naklaďte směs a maso
stočte do rolády. Svažte kuchyňským provázkem.
Smíchejte přísady na krustu, směsí potřete roládu. Dejte ji do pekáčku, podlijte vodou a pečte v troubě
předehřáté na 180 °C asi 1 hodinu.
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když Dita P.

Když Dita P.

…vychutnává Slovensko
Brynza, halušky, kapustnica, lokše ke mně přišly ve chvíli, kdy jsem
se narodila. Mámina kamarádka Věra mi je se svým slovenským
rodokmenem servírovala tak úžasně, že jsem prostě
kulinářská Čecho-Slovenka.

Polévka, která umí vyléčit kocovinu,
zahnat hlad, prostě okamžitě
uspokojit duši i tělo.
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když Dita P.

PRO 10 OSOB | PŘÍPRAVA: 15 MINUT | VAŘENÍ: 2 HODINY |
ODLEŽENÍ: PŘES NOC + PÁR HODIN

10 kuliček pepře
1 lžička čerstvě namletého pepře
+ na dochucení
2 lžíce kmínu
5 kuliček nového koření
2 bobkové listy
sůl
hrst sušených hub
1 kg kysaného zelí, nakrájeného,
okapaného
500 g uzené krkovičky, nakrájené
na kostičky
5 sušených švestek
100 g uzené slaniny, nakrájené
na kostičky
1 lžička sladké papriky
2 cibule, nakrájené nadrobno
6 stroužků česneku, nakrájených
na tenké plátky
1 lžíce rostlinného oleje
500 g uzené klobásy, nakrájené
na kolečka
2 brambory, oloupané, nastrouhané
na jemném struhadle a okapané
500 g zakysané smetany
Do velkého hrnce dám všechno koření a sušené houby, zaliju 3 litry vody
a na středním plameni přivedu k varu.
Stáhnu plamen a na mírném ohni vařím
30 minut. Pak do hrnce přidám kysané
zelí a vařím dál. Po dalších 30 minutách
přidám krkovičku.
Mezitím rozpálím pánev, nasypu do ní
slaninu, nechám ji vyškvařit, pak ještě
na minutku přidám do pánve sladkou
papriku, aby se rozvoněla, a vše vhodím
do hrnce.
Na omastku, který zbyl ze slaniny,
osmahnu doměkka cibuli, kterou pak
spolu s plátky česneku přidám do hrnce,
promíchám, nechám ještě chvíli povařit
a dám tu skoro hotovou kapustnicu přes
noc uležet do chladu.
Druhý den osmahnu klobásu na lžíci oleje, polévku ohřeju, přidám do ní
klobásu, nastrouhané brambory a vařím
30 minut. Nakonec do polévky vmíchám
zakysanou smetanu a nechám ji ještě
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chvíli povařit, pak dochutím solí a čerstvě namletým pepřem. Před podávání nechám kapustnicu ještě pár hodin odležet.

Nové brambory s brynzou
PRO 4–6 OSOB | PŘÍPRAVA: 20 MINUT | PEČENÍ: 35 MINUT

250 g slaniny v celku, nakrájené
na kostičky
1 kg nových brambor
30 g másla
300 g brynzy
250 ml smetany ke šlehání
3 vejce
sůl a čerstvě namletý pepř
kefír a čerstvá majoránka k podávání

Pánev rozpálím na středním plameni
a osmahnu na ní slaninu. Mezitím se mi vaří
brambory ve slupce (asi 10 minut), a když
už jsou skoro hotové, sliju je, nechám trochu
vychladnout a nakrájím je na plátky.
Troubu předehřeju na 180 °C. Část másla
rozpustím a vymažu jím zapékací mísu,
do které vyskládám vrstvu brambor, potřu je
brynzou, kterou jsem si prošlehala s trochou
smetany, a posypu částí vypražené slaniny.
Stejně postupuju se zbytkem zmíněných
surovin, poslední vrstva jsou brambory.
Mísu vložím do trouby, nechám 10 minut
zapéct, pak vše rovnoměrně zaliju smetanou
prošlehanou s vejci, posypu špetkou soli a pepřem, pokladu lupínky másla a ještě asi 25 minut zapékám. Brynzové brambory jsou nejlepší
s kefírem, ozdobené čerstvou majoránkou.

Víte
o jednodušším
a lepším
receptu? Já ne.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA KLIMEŠOVÁ
NÁDOBÍ ZAPŮJČILA FIRMA: MANUFAKTURA

Kapustnica

Kremeš
NA 12 KOUSKŮ | PŘÍPRAVA: 35 MINUT | PEČENÍ: 10–15 MINUT |
CHLAZENÍ: 3 HODINY–PŘES NOC

2 pláty listového těsta
1 l mléka
3 sáčky vanilkového pudinkového
prášku
250 g krupicového cukru
3 vejce
250 g másla, pokojové teploty
500 ml smetany ke šlehání
semínka z 1 vanilkového lusku
moučkový cukr na posypání

Nejdřív rozehřeju troubu na 180 °C. Pláty
listového těsta rozložím na dva plechy,
propíchám je vidličkou a peču je asi
10–15 minut dozlatova.
Pak udělám pudinkovou náplň.
V menší části mléka rozmíchám dohladka pudinky, 200 g cukru a třemi žloutky.
Zbylé mléko mezitím zahřívám na středním ohni, vliju do něj rozmíchaný pudink
a vše za stálého míchání přivedu k varu.
Vařím asi 2 minuty, stáhnu z plotny
a dám zatím stranou.
Z vajec oddělím žloutky od bílků, z bílků ušlehám tuhý sníh, který vmíchám
do horkého pudinku. Povrch pudinku

potom zakryju potravinářskou fólií, aby
se neudělal škraloup, a nechám vychladnout. Máslo vyšlehám do pěny a postupně do něj po lžících přidávám vychladlý
pudink a vždy dobře prošlehám.
Smetanu ke šlehání ušlehám dotuha se
zbylým cukrem a vanilkovými semínky.
Plech vyložím alobalem. Položím
na něj plát listového těsta, rozetřu na něj
rovnoměrně pudinkový krém a na něj
rozetřu šlehačku. Druhý plát rozkrájím
na kostky 6 × 6 cm (nebo jak to vyjde)
a poskládám je hladkou stranou navrch
na šlehačku. Nakonec popráším moučkovým cukrem a dám aspoň na 3 hodiny
nebo nejlépe přes noc vychladit.
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rady a nápady
Jaké dobroty si koupit

olené?
v
o
d
a
n

Milovníkům jídla, jako jste vy, naši
čtenáři, prostě nezbývá nic jiného než
si z cest přivézt pár dobrot. Tady jsou
tipy, co v jaké zemi koupit.

TURECKO

Kdo jede do Turecka a chce si něco přivézt, měl by počítat s tím, že se smlouvá. Je to národní sport. Vyplatí se
nakoupit koření, čaje a syté sladkosti. Mimochodem je
to čaj, ne káva, který je tureckým národním nápojem.

RADA ČT ENÁ Ř E

Dlouho vláčné těsto
Buchty se švestkami jsou v létě
naprostou nutností. Hodit se
vám proto bude rada naší čtenářky Soni Adamírové. „Chtěla
bych přispět s vychytávkou
na kynuté těsto. Je to rada mé
babičky, která mi vždy pomáhala v kuchyni. Do kynutého těsta
na buchty, koláče, vánočky vždy
nastrouhala vařenou bramboru,
nejlépe den předem uvařenou.
Takto připravené pečivo zůstane dlouho vláčné a není tvrdé,“
napsala a získává tak stokorunový poukaz.

ITÁLIE

Hodně záleží, v jaké oblasti dovolenou strávíte, po lahůdkách se snažte poohlédnout na trhu, zeptat se místních,
co je dobrý suvenýr. Vyplatí se koupit olivový olej, piniové
oříšky, sušená rajčata, kapary v soli, vína, rozmarýnový nebo
eukalyptový med, tvrdé
sýry, sušenky cantuccini, mandlové amaretti,
lanýže či lanýžový olej.

CHORVATSKO

Využijte toho, že do Chorvatska my Češi obvykle jezdíme autem, a dovolte si přibalit lahůdek víc. Sáhněte
po ajvaru, vínech, čerstvém ovoci na cestu, pršutu a výtečných konzervovaných sardinkách. Později je můžete
přidat do salátů a pomazánek.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

FRANCIE

V kulinářském ráji rovněž platí „jiný kraj, jiný mrav“, ale
nezaváháte, když si z Francie přivezete například vína,
sušené bylinky, čokoládu, sýry, hořčici z Dijonu, med
z Provence, pomerančové likéry, jako jsou Cointreau či
Grand Marnier. A radost si můžete udělat i krásným pleteným košíkem na nákupy. Prodávají ho téměř
všude na Azurovém
pobřeží i napříč celou
Provence.

ŘECKO

Do vašeho hledáčku se jednoznačně musí dostat hlavně
kvalitní olivový olej, masité olivy kalamata a sýr halloumi. Poohlédněte se i po tymiánovém medu, likéru uzo
nebo metaxe či vínu retsina.
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T IPY, T RIKY A RADY OD VÁS
Pokud máte nějaké kuchařské
triky či tipy, které usnadní nebo
zdokonalí vaření a pečení, zbaví
ubrusy a oblečení skvrn, nebo
pomohou v kuchyni začátečníkům,
neváhejte a pošlete nám je.
A to buď e-mailem na adresu:
albert.redakce@gmail.com,
anebo poštou na adresu:
Albert v kuchyni, Ortenovo
nám. 29a, 170 00 Praha 7.
Ty nejlepší zveřejníme a autorovi
vždy pošleme poukaz na nákup
v hodnotě 100 korun.

vázané

ŠPEKÁČKY

původní
československá
receptura ČSN
K dostání v prodejnách Albert.
Masokombinát Polička a.s., Kamenec u Poličky 300, 572 23 Polička, www.mkp.cz
spekacky.indd 1

4.4.2014 13:22:58

zdraví

V

ýhodou minerálních vod je to, že
si je můžeme dopřávat plnými
doušky prakticky kdykoli. A proč
sáhnout právě po minerálce? Je přirozeným a kvalitním zdrojem minerálů, které
hrají v lidském organismu mnohostrannou úlohu. Jsou nezbytné pro vývoj kostí,
podílejí se na látkové výměně, tvorbě
hormonů či enzymů. V těle se mohou
nacházet v různém množství, ve většině
případů se nám jich ale nedostává.
Minerály jsou v minerálkách obsažené
v podobě iontů a lidské tělo je z nich
proto velmi dobře vstřebává. Obecně
pro výběr vhodné minerální vody platí,
že bychom měli pít především vody
s vyváženým obsahem minerálů, nízkým
obsahem sodíku. U nás naleznete různé
druhy balených vod:
•	Vodu pitnou – nevztahují se na ni
tak přísné parametry jako na ostatní
druhy balených vod.
•	Vodu pramenitou – je z podzemního
chráněného zdroje. Může být upravována pouze stanoveným způsobem
a její zdroj kontrolují vodohospodáři.
•	Vodu kojeneckou – vztahují se na ni
nejpřísnější požadavky na zdravotní
nezávadnost, je vhodná pro kojence.
•	Vodu minerální – vzniká ve velké
hloubce pod zemí, kde se dlouhá léta
filtruje přes horniny a tím se obohacuje právě o minerály. Jejich obsah
kontroluje ministerstvo zdravotnictví.
Na pultech Alberta naleznete kromě jiného tyto nejoblíbenější minerální vody:

1. Magnesia
Magnesia je jedinečná svým vysokým
obsahem hořčíku při zachování nízkého
množství sodíku a celkové střední mineralizace. Původ Magnesie je v chráněné
krajinné oblasti Slavkovský les.
2. Dobrá voda
Dobrá voda je díky své lehké mineralizaci a složení přímo ideální pro každodenní
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Česká republika
oplývá mnoha
poklady. Například
o českém pivu
často hovoříme
jako o tekutém
zlatě. Za tekuté
stříbro by se pak
daly označit naše
podzemní vody.
Zázrak z panenské
přírody, který má
blahodárné účinky
jak na tělo, tak
na duši.

Poklad české přírody
na pultech obchodů
konzumaci i přípravu kojenecké stravy.
Pochází z hlubinného pramene v Novohradských horách, který před jakýmkoli znečištěním chrání nepropustné
geologické vrstvy.
3. Mattoni ochucená
Mattoni nabízí velmi širokou škálu vynikajících příchutí celkem v 17 perlivých
i neperlivých variantách. Vyvážené mine-

rály jí dávají nezaměnitelnou chuť, díky
které se Mattoni stala vybranou vodou
Mezinárodní barmanské asociace IBA.
4. Ondrášovka ochucená
Ondrášovka pochází z minerálního
pramene nazvaného podle místa původu
Sedm Dvorů, který je z hlediska kapacity jedním z nejvydatnějších v České
republice. Ondrášovka obsahuje vápník

a patří mezi minerálky s nízkým obsahem
sodíku. Je vhodná i pro děti od 3 let.
5. Hanácká kyselka ochucená
Hanácká kyselka pochází z hloubky
prvohorních devonských dolomitických
vápenců. Jedinečnou osvěžující
chuť a rovnováhu minerálních látek
a stopových prvků ocení nejen znalec, ale
i každé lidské tělo a mysl. Má významný
obsah přírodního jódu.
6. Korunní ochucená
Korunní je čerpána z chráněných
hlubinných zdrojů v oblasti

Doupovských hor. Řadí se mezi
středně mineralizované vody. Každý si
může u Korunní najít svoji oblíbenou
variantu. Kromě tradičních přírodních
minerálních vod totiž nabízí také
ochucené varianty.
7. Poděbradka ochucená
První láhev minerální vody
Poděbradka byla naplněna
roku 1908 v sklepích poděbradského zámku. Díky
unikátnímu složení minerálů
si brzy získala

1

věhlas pro podporu zažívání. Dnes v portfoliu Poděbradky najdete mnoho příchutí.
8. AQ minerální voda ochucená
Minerálka AQ, která pochází se stejného
zdroje jako Ondrášovka, přináší nejen
vyvážený obsah minerálů, ale i osvěžení
se zajímavou příchutí. Neobvyklá příchuť
pomelo se určitě stane letním hitem
každodenního pitného režimu pro celou
rodinu. Je označena logem Vím, co jím,
které poukazuje na nutričně vyvážené
potraviny pro zdravý životní styl. K dostání ve 4 příchutích v průběhu července
v prodejnách Albert.
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reportáž
Reportáž z polí Bramko Semice

Ochutnejte
saláty z Polabí
Úrodná pole v okolí Lysé nad Labem touto
dobou každoročně vydávají tuny zeleniny. Letos
je ovšem něco jinak – na několika hektarech tu
firma Bramko Semice pěstuje novinku – saláty
zvané Salanova crispy. Úžasné a skvělé. Koupit
je můžete v prodejnách Albert.
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Nedaleko Lysé nad Labem jsou pole jak vymalovaná,
bez plevelu, s přesně vyoranými řádky a saláty jedním vedle druhého. Ledové střídají římské i hlávkové.
„Tak se na tu nádheru podívejte,“ pobízí nás Aleš
Schneiberg, obchodní ředitel výhradně české firmy
Bramko Semice, která je nejlepším stávajícím českým
producentem zeleniny. Prodejny Albert zásobuje
dlouhodobě. Aleš Schneiberg tentokrát ukazuje
hlavně na středně velké saláty Salanova crispy, zelené
a červené saláty, novinku letošního léta. Úplný hit.
Krásně křupavý
Saláty Salanova crispy jsou na první pohled velmi
podobné salátům lollo rosso a lollo biondo. Jejich
vlastnosti a chuť vám ale vyrazí dech.
„Opravdu vypadají velmi podobně jako lollo rosso
a lollo biondo, a rovněž mají dvě barevné mutace,
ale jsou jiné a pro spotřebitele mnohem lepší. Jejich
první předností je jejich křupavost – ostatně to už
sám název ,crispy‘ napovídá. Saláty Salanova křupou
podobně jako ledový salát, jsou krásně křehké a nikdy
neovadnou jako klasické saláty,“ říká o nich Aleš
Schneiberg.
Druhou výhodou je podle něj to, že saláty mají mnohem mohutnější stavbu. „Hlávky Salanovy jsou mohutnější a díky tomu se prodlužuje celková trvanlivost
salátu. V lednici vám vydrží klidně 3–4 dny, a to i když
si odkrojíte jen část salátu,“ říká obchodní ředitel.
Třetím benefitem je stavba hlávky. „Je úplně
geniální, protože když odříznete košťál, rozpadne se

vám salát na desítky lístků a vy se nemusíte zaobírat
krájením nebo trháním,“ popisuje Aleš Schneiberg.
Bramko Semice se pro pěstování salátů Salanova
crispy rozhodlo po dobré zkušenosti s ledovým salátem. „Jistá podobnost, minimálně v té křupavosti, tu
je. A ledový salát Češi milují, ostatně my jej pěstujeme na 80-100 hektarech a denně sklidíme 5–7 tisíc
beden ledového salátu,“ vypočítává obchodní ředitel.
„Krok k Salanově byl logický. Je to salát vyšlechtěný

Obchodní
ředitel ryze
české firmy Bramko
Semice Aleš
Schneiberg
s čerstvými
ředkvičkami právě
vytaženými z půdy.
„Za naši
zeleninu
dávám ruku
do ohně.
Jsme opravdoví pěstitelé, žádní
překupníci,“
říká pyšně.
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Zelenina
z Bramka
je ručně
sklízená,
pěstovaná
v systému
integrované
produkce
zeleniny,
tedy v souladu s přírodou.

v Holandsku, my jsme první, kdo jej v Čechách zkouší,“ uzavírá Aleš Schneiberg.
Bramko Semice pěstuje zeleninu na tisíci hektarech
a na dalších tisíci brambory. Mimo salátů do prodejen
Albert během letních měsíců dodává i cibuli, kedlubny, rané brambory, mrkev, kapustu, petržel, ředkvičky
a pekingské zelí.
„A i když to bude možná znít pyšně, za svou
zeleninu dáváme ruku do ohně. Nejsme překupníci,
jsme opravdoví pěstitelé. Máme za sebou dvacetileté
zkušenosti, naši agronomové se vždy specializují
jen na jeden druh zeleniny a opravdu se mu věnují,

tedy mu rozumějí,“ říká Aleš Schneiberg. V Polabí je
navíc úrodná písčitá půda, která je lehká, načechraná,
a v okolí Lysé nad Labem je i dokonalý podzemní
závlahový systém, který firmě umožňuje zeleninu
zalévat labskou vodou, jejíž kvalita se rok od roku
zlepšuje. „Můžeme proto zaručit stále stejnou kvalitu
i pravidelné dodávání zeleniny. Čerstvé zeleniny,
ručně sklízené, a navíc pěstované v systému IPZ, tedy
integrované produkce zeleniny, který nás například
zavazuje k pěstování v souladu s přírodou, s omezeným množstvím pesticidů a podobně,“ dodává Aleš
Schneiberg.

U NÁS V ALB E RT U

Hit letošního léta, salát Salanova crispy
je opravdu vynikající, určitě ho vyzkoušejte.

Římský salát má krásně syté zelené listy.
Skvělý je napříkald v Caesar salátu.

Ledový salát má krásně křupavé listy a hodí se jako příloha,
do salátů i při přípravě jídel z woku.
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Pekingské zelí je dobré při
přípravě asijských jídel.

Hlávkový salát by neměl chybět při nedělním obědě.
Se sladkokyselou zálivkou nebo se smetanou.

FOTO: MAREK BARTOŠ

NOVINKA

Extra sladká

Pro mnohé využití
dujte
Nesk la
uv
paprik tr ácí
ičce, z
c hlad n
c huť.
p otom

Ingredience:

2 Papriky Ramiro
200 gr kozího sýru
50 gr vlašských ořechů
Pepř, Med, Tymián

Recept:

1. Papriku podélně rozřízněte a zevnitř popepřete
2. Naplňte kozím sýrem a kousky ořechů
3. Zakápněte medem a posypte timiánem
4. Naplněné papriky grilujte zhruba 5 min
(pozor, paprika ze spodu rychle černá)

Pokud není vhodné počasí na grilování, můžete papriky péct v troubě zhruba 10 min při 200 stupních.

bab14022_adv_puntpaprika_tsjechie.indd 1
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napsali jste
D O PI S MĚS ÍC E
Tak už je to tady, čekala jsem, kdy přijde zajímavost, kterou
z vašich receptů 100% využiji, a dočkala jsem se. Váš
recept na placičky – jedno těsto, deset chutí – z květnového
magazínu je úžasný a vřele všem doporučuji vyzkoušet
ho. Mám ráda jednoduché recepty, které se dají využít
všestranně, a tak jsem si vypůjčila základní těsto na placičky
a udělala jsem si dalších osm druhů placiček nasladko.
Do základního těsta jsem dala 3 lžíce cukru a přidala
různé ingredience (ovesné vločky, sušené švestky, meruňky, rozinky, brusinky, kokos, dýni,
křížaly). Konzumovat lze teplé i studené, možno servírovat s jogurtem, šlehačkou, zakysanou
smetanou. Autoři receptu na placičky měli šťastnou ruku a přeji si ještě více podobných
receptů v magazínu Albert. Zdravím všechny v redakci. Jaroslava Jandáčková

vaření, ale narazil jsem na poslední straně
na bezkonkurenční mléčné řezy. Nejvíce
oceňuji, že ke každému receptu je nafoceno, co
přesně potřebuji a jak to vypadá při přípravě
této alberťácké pochoutky. Magazín Albert se
nečte! Ten se prostě hltá. Doporučuji.
Ivan Hofmann

Začátkem měsíce jsem vždy netrpělivý.
Neustále se ptám kolegyně, zda už konečně
v Albertu mají ten inspirativní a ojedinělý
časopis, který používám jako nástroj při svém
„single cooking“. Stále stránky projíždím
od začátku do konce a zpět a ustavičně
nacházím něco nového. Už jsem si myslel,
že jsem všechno přečetl, a naplánoval své

Moc vás prosím, přestaňte mi komplikovat život.
Děsím se každého začátku měsíce, kdy pojedeme
nakoupit do Alberta a bude tam k mání vaše
každoměsíční nadílka nových neokoukaných
receptů. Moje rodina je totiž celá žádostiva, aby
maminka uvařila zase něco tak báječného, jako
bylo to pomalu vařené hovězí s polentovými
knedlíčky nebo naprosto dokonalé skládané
koláče s tvarohovou a povidlovou náplní. Úplně
nejlepší je, když manžel přijde a s k dokonalosti
přivedeným psím pohledem prosí o upečení
rohlíků „s tím něčím zeleným a česnekem“
a děti si přejí, abych udělala citronové
dortíčky… No a mně, ubohé, nezbývá nic jiného
než sednout k tomu léty nasbíranému štosu
„tenkých kuchařek“ i k těm jejich „silnějším

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. Nyní ho získává Jaroslava Jandáčková.

V příštím čísle, které vychází 27. 8. 2014, najdete:
překvapení pro děti – 10× jinak svačinky – sezonu jablek a hrušek – kuřecí dobroty.

kamarádkám“ a hledat a hledat.
Vzhledem k množství receptů
už nemám přehled, a tak musím
prohlížet všechny, a nikdy se mi
nepodařilo najít ten, který ti moji
milovaní zrovna chtěli. Ovšem vždy
jsem našla jiný, minimálně stejně
dokonalý pokrm z jim známých
ingrediencí.
Včera se stalo něco, co mě přinutilo
sednout a napsat vám. Přišel manžel
a povídá: „Miláčku, mám šílenou
chuť na to hovězí, co jsi tehdy dělala,
ale ne to první, chtěl bych to druhý!!!“
A co já? Já šílím. Teď už jen prosím,
ať nepřijdou na to, že si recepty
mohou najít i na vašich webovkách,
to by byl můj konec.
S pozdravem vaše věrná čtenářka
Jana Řičičářová

Tak takhle dopadly mléčné řezy
z květnového vydání v bezlepkové
úpravě. Pokud je něco kakaové
nebo tvarohové, bude to dobré
i bezlepkové. Pokud je to kakaové
a zároveň tvarohové, je úspěch
zaručen. Řez se krásně povedl
a výborně chutnal. Nikdo nepoznal,
že je vlastně „bez“. A to je můj cíl.
Díky moc!
Petra Steinerová, Praha
albert.cz
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rejstřík
Předkrmy, dipy, polévky
Ajvar 

66

Bruschetta al pomodoro 

72

Bujabéza

78

Kapustnica

94

Mrkvový dip 

62

Saláty

Hlavní jídla

Pašticada

66

Falešné rybí prsty 

17

Pljeskavice s bramborem

66

Grilovaná pražma se zeleninou 

66

Sendviče caprese s avokádem

17

Hovězí bourguignon

78

Středomořská roláda

91

Jehněčí špízy suvlaki

54

Špagety carbonara

72

Krkovička se zeleninou a chlebem

20

Špagety s klobáskami

17

Křupavé řízky po italsku

89

Španělská dušená kýta

90

Kuře pečené s bramborami, špenátem a rajčaty 72

Vepřová pečeně s petrželkovými nudlemi

20

Kuře v ořechové omáčce

60

Vepřová plec s novými bramborami

20

Kuře z pánve

17

Letní burrito

17

Snídaně

Masové šátečky s lilkem

60

Anglická snídaně 

38

Musaka

54

Australská snídaně 

38

Nové brambory s brynzou

94

Francouzská snídaně 

38

Italská snídaně 

38

Melounový salát s okurkou a balzamikem 

45

Melounový salát se sýrem feta 

45

Nicejský salát

78

Řecký salát 

54

Salát se šunkou a mozzarelou

46

Kanadská snídaně

37

Německá snídaně

38

Ruská snídaně 

38

Řecká snídaně 

38

Sendvič s grilovanou cibulkou a sýrem 

80

Dezerty a sladká jídla

Švédská snídaně 

38

Bábovičky s citronovo-fíkovým kompotem

60

Thajská snídaně

38

Borůvkové knedlíky z odpalovaného těsta

34

Jahodové tvarohové knedlíky

34

Kremeš

95

Melounové nanuky

47

Melounové smoothie

45

Meruňkové bramborové knedlíky

34

Ořechovník

66

Osvěžující melounový led

43

Pařížské makronky

81

Řecké jogurtové koblihy

54

Zuppa inglese

72

– vegetariánské
albert.cz
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Naplňte si na cesty ...
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čk y
7> E:
D` Å9 >K J?

bez glutamátu

NÁVRH NA

SERVÍRO

VÁNÍ

Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI je jedna z nejstarších
je
jedna z nejstarších
rodinných řeznických
rodinných
a stále prosperujících
BTUÈMFQSPTQFSVKÓDÓDIǲF[OJDLâDI
firem v Německu od roku 1692. Zkušenost
fi
rem v Německu
rokunekompromisní
1692.
dvanácti
generacíod
a naše
;LVÝFOPTUEWBOÈDUJHFOFSBDÓB
nároky na kvalitu dělají naše výrobky zcela
OBÝFOFLPNQSPNJTOÓOÈSPLZOB
jedinečnými. V našem českém závodě v Sušici
LWBMJUVEǔMBKÓOBÝFWâSPCLZ[DFMB
vyrábíme párky, šunky, aspiky a další uzenářské
speciality podle
jedinečnými.
Odtradičních
roku 2005receptur. Ruční
zpracování, vybrané suroviny, nejlepší složení
TFW4VÝJDJWZSÈCǔKÓPSJHJOÈMOÓ
a odpovídající koření
dělají naše
ǏFTLÏTQFDJBMJUZ
KBLPäJBTQJLZ
 české výrobky
něčím zcela ojedinělým.
TVMDBÝLWBǲFOÏTÈEMP

né kvality od
V ybra
řeznických mistrů

;`\D\`jk\id\kq^\i
Kvalita od roku 1692

Anglická slanina krájená
rájená e 100 g
Anglická slanina krájená e 100 g
čky e 210 g
Vídeňské minipárečky
Bio vídeňské
párkyŘEZNIČTÍ
e 200 g MISTŘI, s.r.o. r Pražská 117 r 342 01 Sušice
Ponnath
www.ponnath.cz
Ponnath ŘEZNIČTÍ
MISTŘI,
r. o.t1SBäTLÈt4Všice
K dostání
ves.vybraných
prodejnách Albert.

ZDRAVÉ • CHUTNÉ • DIETNÍ
králičí maso…

…je jedním z nejdietnějších mas
…má nízký obsah tuku
…má nízký obsah cholesterolu
…má vysoký obsah dobře stravitelných bílkovin
…je od českého výrobce

Dodavatel českého králičího
masa do prodejen Albert.

www.rabbit.cz
Rabbit_183x111,5.indd 1

8.2.12 19:36

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

Kvalita a tradice od ceského výrobce.

Výborná chuť

Královské raženky
je docílena kombinací
ovesných produktů (vločky,
šroty, krupice, otruby,
mouka) spolu se slady
a kvasem.

k
Naše produkty najdete ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

www.profrost.cz

Pro ty, kdo hledají potešení
ˇ

Mag.inz.Albert_183x111.5.indd 1

10.06.14 13:18

s námi dokážete

velké věci

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

Frankfurtské párky

WWW.STAROPRAMENCOOL.CZ
VYCHUTNÁVEJTE ZODPOVĚDNĚ. DĚKUJEME.
URČENO POUZE OSOBÁM STARŠÍM 18 LET.

Ostravská klobása

Šunkový točený salám

křížovka
POMŮCKA:
AMEL,
ŽIVĚ (HUD.)
BIOTIT,
VIVIDO, UTE

HLODAVEC

PŘIBLIŽOVACÍ
ZÁKOP

BEDUINSKÝ
PLÁŠŤ

VIDEOSYSTÉM

SKLENĚNÁ
NÁDOBKA

IRSKÁ OSV.
ARMÁDA

DRUH
DIORITU
IN. SPIS.
KALČÍKA

ŘÍMSKY
1004

ZNOJ
(KNIŽ.)

NĚM. ŽEN.
JMÉNO

ŘÍMSKY 51

ZNAČKA
VYSAVAČŮ

3. DÍL
TAJENKY

TÍSŇOVÉ
VOLÁNÍ

KULATO
OXID
OLOVNATÝ

POTLESK

Tajenku zašlete do
7. 8. 2014 na adresu:
ALBERT v kuchyni, Ortenovo
náměstí 29a, 170 00 Praha 7, nebo ji vyplňte do formuláře na www.albert.cz/tajenka.
Vylosovaný luštitel obdrží poukázku na
jednorázový nákup v síti prodejen Albert
v hodnotě 100 Kč. Výhercem z minulého
čísla je Milada Kučabová.

DOMÁCKY
IZMAEL
PODNIK VE
VYSOKÉM
MÝTĚ

ŠLECHTIC.
PŘÍDOMEK

SLADKOVODNÍ
RYBA

TAŤKA
(SLOV.)

JIHOAMER.
TANEC

JESTLI
(SLOVEN.)
ŘEKA
V BELGII

NÁŠ
KRESLÍŘ

ČÁSTI ÚST
ZNAČKA
CHROMU

POVZDECH

PRÁVĚ
KÓD
ÁZERBÁJDŽÁNU

INICIÁLY
SMOLJAKA

NÁZEV
HLÁSKY
SOUZVUK

POPLACHY

PROVOZOVAT
HUDBU

ZÁŘE

OZDOBA
JELENA

ČÁST
MORAVY

LÁSKA
(FRANCOUZ.)

SOLMIZ.
SLABIKA

CHÁTRA

ZNAČKA
LYŽÍ
POROZUMĚNÍ

TOTO
(RUSKY)

SAMICE
BERANA
PŘEDLOŽKA

CHTĚNÍ

2. DÍL
TAJENKY

GRANULOVAT

DOMÁCKY
OLGA

ODE DNE
VYDÁNÍ
(Z LAT.)

KOVOVÝ
PRVEK

Puzzle
9 (Hard,
difficulty
rating
0.61)
Puzzle
9 (Hard,
difficulty
rating
0.61)

Řešení z minula:
NÁDOBÍ
JAMIE
OLIVER
SI ZAMILUJETE
Puzzle
10
(Hard,
difficulty
rating
0.65)
Puzzle
10
(Hard,
difficulty
rating
0.65)

33
8 84 4

66

2 29 97 7

3 35 5

77

1 1 3 35 5

1 188

55

77
22

22
9 97 7

66

77

66

22

88

1 1

9 93 35 5

1 166

4 48 83 3

77

4 46 67 7

55

66

Puzzle
Puzzle
1 (Hard,
1 (Hard,
difficulty
difficulty
rating
rating
0.70)
0.70)

9 91 1

77

88

SUDOKU

44

33

44

7 79 9

1 1 3 37 7
44

7 76 6
99

22
1 1

Vylosovaný luštitel obou sudoku obdrží poukázku na jednorázový nákup v síti
prodejen Albert v hodnotě 100 Kč. Výhercem z minulého čísla je Zdenka Kopová.
Zasláním tajenky nebo řešení sudoku dáváte souhlas se zpracováním
svých údajů pro marketingové účely. Více na www.albert.cz/pravidla.
114

SRBSKÁ
ŘEKA

VÍTĚZKA
SOUTĚŽE
KRÁSY

1. DÍL
TAJENKY

44

SYMBOL
KRUTOSTI

albert.cz

Puzzle
11 (Hard,
difficulty
rating
0.64)
Puzzle
11 (Hard,
difficulty
rating
0.64)

Puzzle
(Hard,
difficulty
rating
0.73)
Puzzle
12 12
(Hard,
difficulty
rating
0.73)

Puzzle
Puzzle
2 (Hard,
2 (Hard,
difficulty
difficulty
rating
rating
0.60)
0.60)

Puzzle
Puzzle
3 (Hard,
3 (Hard,
difficulty
difficulty
rat

2 27 73 3
1 14 4
9 9
6 6
5 5
8 8
Do
každého
políčka
vepište
jednu
3 3
6 6
1 15 5
9 9
7 74 4
8 8
2 2
8 8
9 9
1 15 5
6 6
2 27 74 4
3 3
5číslici
5
4 4
7 78 od
8
6 6
21 29do
9
3 3
1
1
4
4
5
5
6
6
7
7
3
3
8
8
1
1
2
2
9 tak, aby se číslice 9 9
4 4
7 79 9
3 3
2 28 8
1 16 6
5 5
6 6
3 3
7 78 8
5 5
4 4
2 29 9
1 1
neopakovaly
v8žádném
řádku,
sloup1 13 3
5 5
9 9
7 76 6
2 24 4
8
1 18 8
9 9
3 3
2 26 6
5 5
7 74 4
2ci28 ani
8
6 6
4 v4
1 žádném
15 5
3 3
9 9
7 7z devíti
5 5
2 24 4
9 9
7 71 13 3
8 8
6 6
7 75 5
4 4
2 28 8
9 9
6 6
1 13 3
7 71 18 8
2 29 9
3 3
4 4
6 6
5 5
6vyznačených
6
9 9
2 27 73 3
1 18 8
5 menších
5
4 4
3 3
6čtverců.
6
2 24 4
8 8
5 5
9 9
1 17 7

6 6
4 4
3 3
5 5
9 9
8 8
1

8 8
1 13 3
6 6
5 5
4 4
7 72 29 9

9 9
4 4
5 5
6 6
1 17 78 8
3 3
2 2

4 4
1 15 5
8 8
2 27 76

Puzzle
Puzzle
4 (Hard,
4 (Hard,
difficulty
difficulty
rating
rating
0.74)
0.74)

Puzzle
Puzzle
5 (Hard,
5 (Hard,
difficulty
difficulty
rating
rating
0.67)
0.67)
Obě správně vyřešená
sudoku
4 4
3 3
7 79 9
6 6
8 8
5 5
1 12 2
(stačí první řádek z každého)
8 8
1 12 27 74 4
5 5
9 9
3 3
6 6
3 3
4 4
2 29 9
6 6
5 5
7 71 18 8
6
9 9
5 5
1 12 23 3
4 4
7 78 8
zašlete
do
7. 8. 20146 na
adresu:
1 16 6
4 4
7 73 3
9 9
5 5
8 8
2 2
5 5
2 21 13 3
9 9
7 78 8
6 6
4 4
9ALBERT
9
8 8
7 71 15 5
2v 24kuchyni,
4
6 6
3 3
9 9
8 8
6 6
2 21 14 4
3 3
5 5
7 7
2 23 3
5 5
6 6
4 4
8 8
9 9
7 71 1
7 74 4
3 3
8 8
5 5
6 6
1 12 29 9
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náměstí
29a,
6 6
2 29 9
3 3
1 17 78 8
5 5
4 4
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4 4
6 6
3 3
9 9
7 78 8
1 1
3 3
5170
5
7 73 00
3
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8
4 4
1 19 9
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9
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2 26 do
6
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7 71 12 29 9
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4 4
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2 23 3
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narating
www.albert.cz/tajenka.
Puzzle
Puzzle
7 (Hard,
7 (Hard,
difficulty
difficulty
rating
0.67)
0.67)
Puzzle
Puzzle
8 (Hard,
8 (Hard,
difficulty
difficulty
rating
rating
0.60)
0.60)

Puzzle
Puzzle
6 (Hard,
6 (Hard,
difficulty
difficulty
rat

7 79 9
6 6
8 8
2 21 13 3
4 4
5 5

4 4
6 6
1 18 8
2 27 79

8 8
5 5
1 14 4
7 73 3
6 6
2 29 9

9 9
8 8
2 24 4
5 5
3 3
7

9 9
2 28 8
1 14 4
3 3
5 5
7 76 6

5 5
7 79 9
4 4
1 12 23

1 18 8
2 27 73 3
6 6
5

9 9
5 5
1 12 26 6
4 4
7

3 3
6 6
8 8
9 9
7 75 5
2

7 72 24 4
1 18 8
3 3
9

8 8
3 3
7 76 6
5 5
9 9
4

2 29 9
6 6
3 3
4 4
1 18

3 3
7 75 5
6 6
1 19 9
4

8 8
9 9
3 3
2 27 71 15

6 6
1 17 73 3
4 4
5 5
8

2 25 5
4 4
9 9
6 6
8 8
3

5 5
3 3
6 6
7 78 8
2 21

1 14 4
9 9
5 5
3 3
6 6
2

7 72 28 8
1 19 9
4 4
6

Puzzle
Puzzle
9 (Hard,
9 (Hard,
difficulty
difficulty
rat

6 6
1 18 8
7 75 5
3 3
4 4
2 29 9

7 71 12 24 4
5 5
9 9
3 3
6 6
8 8

7 79 9
2 23 3
6 6
5 5
4

9 9
7 75 5
2 24 4
1 18 8
6 6
3 3

5 5
9 9
6 6
8 8
3 3
2 21 17 74 4

8 8
4 4
1 12 29 9
7 76

3 3
2 24 4
9 9
6 6
8 8
1 17 75 5

3 3
4 4
8 8
7 76 6
1 12 25 5
9 9

6 6
3 3
5 5
1 14 4
8 8
2

5 5
3 3
2 26 6
8 8
7 79 9
4 4
1 1

1 13 3
7 76 6
8 8
5 5
9 9
4 4
2 2

4 4
1 18 8
6 6
7 72 29

1 18 8
7 74 4
3 3
9 9
2 25 5
6 6

9 9
2 25 5
1 14 4
3 3
7 78 8
6 6

2 25 5
7 79 9
3 3
1 18

4 4
9 9
6 6
5 5
1 12 27 73 3
8 8

8 8
6 6
4 4
9 9
2 27 75 5
1 13 3

9 9
6 6
3 3
8 8
5 5
4 4
7

2 25 5
1 18 8
7 76 6
3 3
9 9
4 4

2 28 8
9 9
5 5
7 76 6
4 4
3 3
1 1

8 8
6 6
9 9
3 3
2 24 4
5 5
1 17 7

4 4
7 71 13 3
9 9
8 8
6 6
2 25 5

1 12 26 6
4 4
8 8
3 3
5

7 74 4
3 3
1 19 9
5 5
6 6
8 8
2 2

6 6
5 5
3 3
2 21 14 4
8 8
9 9
7 7

5 5
8 8
9 9
7 71 16 6
3

Puzzle
Puzzle
10 (Hard,
10 (Hard,
difficulty
difficulty
rating
rating
0.65)
0.65)

Puzzle
Puzzle
11 (Hard,
11 (Hard,
difficulty
difficulty
rating
rating
0.64)
0.64)

Řešení z minulého
čísla.
7 74 4
5 5
1 19 9
3

3 3
7 74 4
5 5
2 29 9
1

Puzzle
Puzzle
12 (Hard,
12 (Hard,
difficulty
difficult
ra

7 76 6
9 9
3 3
5 5
4 4
1 12 28 8

3
2 26 6
8 8

5 5
9 9
7 78 8
3 3
2 21

3 3
5 5
8 8
2 29 9
1 16 6
4 4
7 7

9 9
3 3
1 18 8
6 6
2 25 5
4 4
7 7

1 12 28 8
4 4
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5

1 12 24 4
6 6
7 78 8
5 5
3 3
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6 6
8 8
2 27 75 5
4 4
1 13 3
9 9

3 3
6 6
4 4
1 19 9
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2

9 9
1 13 3
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2 26 6
8 8
7 74 4

1 15 5
6 6
3 3
8 8
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4 4
7 72 2

2 28 8
9 9
5 5
1 17 74

5 5
4 4
6 6
8 8
3 3
7 72 29 9
1 1

2 27 73 3
4 4
1 15 5
9 9
8 8
6 6

6 6
7 71 13 3
8 8
4 4
9

2 28 8
7 71 14 4
9 9
3 3
5 5
6 6

4 4
9 9
8 8
2 27 76 6
3 3
5 5
1 1

4 4
3 3
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2 26 6
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7
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7 76 6
5 5

8 8
2 24 4
6 6
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5 5

8 8
5 5
6 6
7 72 21 13

www.nejzarivejsiparty.cz

PARTY V UNIKÁTNÍM
BYTĚ
BARMANSKÁ SHOW
PARTY VYCHYTÁVKY

Soutěž probíhá od 1. 6. 2014 do 30. 11. 2014.
Úplná pravidla soutěže najdete na www.nejzarivejsiparty.cz

