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Jogurtové nanuky
s lesním ovocem
str. 89

Prázdniny na talíři

Během 120 let se stalo vinařství
Domaines Paul Mas odkazem na
vína jižní Francie. Vína starého
světa s postojem Nového světa je
to, co představuje charakter vín
Paul Mas.
Pod vinařství spadá 7 panství
o celkové rozloze víc jak
395 hektarů, z čehož 320 hektarů
představují vinice, které se táhnou
přes celou oblast Languedoc.

Syrah Rosé
Sauvignon Blanc

Chardonnay

Cabernet Sauvignon

Merlot

K dostání ve vybraných prodejnách Albert

FINE WINE & PEOPLE

www.budamont.cz

úvodník
Plniny
Nelíbí se mi slovo prázdniny. Pro mě jsou to prostě „plniny“ čili dny plné, ani
trochu prázdné, ale dokonale, úžasně „naplněné“.
Všechno, ale opravdu „úplně“ všechno „splňuje“ moje sny, právě a jenom
o plninách. Svítí sluníčko, mám spoustu času, zahrádka je „plná“ nejkrásnějších
plodů. Konečně! Mám tolik času na jídla, na která mi o - vlastně celoročních
prázdninách - chybí čas.
Vstávám dřív, než když vstávat musím. A vím – to si vysním při usínání – čemu
bude den patřit. Ano, přesně: dlouhému, složitému, krásnému vaření.
S malinkým synem Davídkem se půjdeme hned, když začnou zpívat ptáci,
projít rosou zahrady. Ještě v pyžamu. Utrhneme si před snídaní rybíz, jahody,
maliny, podíváme se, jak povyrostl kopr a nechám Davídka šlapat v záhonu, aby
si utrhal sám lístky máty. K snídani se pěkně vylouhují v horké vodě a on si pak
vedle mě stoupne na stoličku k plotně a začneme vařit. „Na pech,“ řekne, a já už
vyndávám zadělávací mísu s puntíky, dávám mu do ruky měchačku a zaděláváme buchtu na plech. Zkouší rozklepnout vajíčko a skořápka se mu rozmáčkne
v ruce. Nevadí, máme „plno“ času zkusit to znovu. Před námi je celý den. Nic
nemusí být, jen může. „Naplno“ může. A to je nejvíc.
K obědu se dohadujeme na omáčce: rajská, houbová, koprová? Uvidíme! Když
už nám celá kuchyň voní létem, když jsme oba zapatlaní, dáme si na hlavy slamáky, prostřeme pod pergolou krásný vyšívaný ubrus po babičce a já začnu nosit
na stůl. Klidně v jedenáct, nebo ve tři odpoledne. Jsou plniny, máme spousty
času, který neřídí nic jiného než my dva. A chuť. Taky radost.
Jsou plniny, kterým ostatní říkají prázdniny. My je máme
zalité sluncem a večer pak žárem ohýnku, kde si opékáme, co
nás napadne. Třeba rybíz.

FOTO: MAREK BARTOŠ

Přejeme vám s Davídkem nejkrásnější plniny.
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Ovoce,

které cestuje první třídou
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Garance se vztahuje
na potraviny, kosmetiku, drogerii,
hygienu a papírové hygienické
produkty, péči o zuby a krmivo pro
zvířata. Z garance na potraviny
jsou vyloučeny alkoholické nápoje,
tabákové výrobky a gastro provozy (restaurace/kavárny).
Garance je platná do 31. 12. 2016. Znění plných pravidel
naleznete na www.albert.cz/garance.
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od pondělí do pátku

Lehké i pikantní
Léto je barevné, a tak si samo říká o pestré jídlo. Příprava by neměla trvat
dlouho, protože si všichni chceme užít přírody a pobytu pod širým nebem.
Právě na to jsme mysleli, když jsme vybírali večeře všedních dnů.
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Řecký salát s těstovinami
PRO 4 OSOBY | HOTOVÝ ZA 30 MINUT | VELMI SNADNÝ

300 g těstovin mušliček

Těstoviny uvařte v osolené vodě podle

sůl

návodu na obalu. Na poslední dvě mi-

1 sáček baby špenátu (asi 200 g)

nuty přihoďte listy špenátu. Slijte

250 g cherry rajčátek, rozpůlených

a nechte v cedníku okapat.

100 g černých oliv

Rajčata, olivy a sýr dejte do velké

200 g balkánského sýra, rozdrobeného

misky a důkladně opepřete a pokapej-

3 lžíce olivového oleje

te olivovým olejem. Přimíchejte slité

čerstvě mletý pepř

těstoviny se špenátem.

KCAL - 508 - 25 % | SACHARIDY - 63 g - 23 % | TUKY - 23 g - 33 % | BÍLKOVINY - 16 g - 32 %
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Všechny chuti Řecka si sneste do
misky se salátem, kterému dodají
sytost drobné těstoviny.

ABio celozrnné špaldové mušličky
Mušličkový tvar těstovin připomíná
prázdniny a moře. Vyrábí je český
producent ze špaldy, která obsahuje spoustu bílkovin,
minerálů i vitaminů.

albert.cz
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od pondělí do pátku

Pomazánka z Cottage sýru
PRO 2 OSOBY | HOTOVÁ ZA 10 MINUT | VELMI SNADNÁ

2 rajčata
½ salátové okurky
malý svazek pažitky
sůl a čerstvý pepř
1 balení sýru Cottage
čerstvé pečivo
Rajčata a okurku nakrájejte na kostičky, pažitku
nasekejte najemno. Osolte a opepřete. Smíchejte
se sýrem Cottage a namažte na čerstvé pečivo.
KCAL - 218 - 11 % | SACHARIDY - 30 g - 11 %
TUKY - 5 g - 7 % | BÍLKOVINY - 16 g - 32 %

Jednoduchá, desetiminutová
pomazánka zcela naplní
představu syté večeře.

AQ sýr Cottage
Hrudkový tvarohový sýr je výborný
základ zeleninových salátů. Lehký, plný bílkovin, tedy zdraví
prospěšný!
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Grilovaný bůček se salátem
PRO 4 OSOBY | HOTOVÝZA 20 MINUT | VELMI SNADNÝ

1 balení vepřového boku v pivní marinádě
2 cibule, oloupané, nakrájené na klínky
150 g plátků slaniny

Griluje se venku, jí se
venku - prostě ideální
večeře teplého léta.

pečivo k podávání
NA SALÁT
½ hlávky zelí
1 mrkev
2 jarní cibulky
hrst nasekané petrželky
sůl a čerstvě mletý pepř
1–2 lžíce vinného octa
1 lžíce cukru
sůl a pepř
1 lžíce majonézy
Rozpalte gril. Marinovaný bůček, cibuli a slaninu nakrájejte
na plátky a grilujte je ze všech stran dozlatova.
Mezitím připravte salát. Zelí a mrkev nakrájejte na tenké proužky, přidejte nasekané jarní cibulky a petrželku.
V misce prošlehejte ocet s cukrem, solí a pepřem a zálivkou
zalijte salát. Na závěr vmíchejte majonézu.
Grilované maso podávejte se salátem a čerstvým pečivem.
KCAL - 905 - 45 % | SACHARIDY - 36 g - 13 %
TUKY - 76 g - 108 % | BÍLKOVINY - 22 g - 43 %

Marinovaný vepřový bok
bez kosti Pivní
Maso s velkým podílem tuku je
naložené v pivní lehce pikantní
marinádě z pouze přírodního koření.

albert.cz
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od pondělí do pátku

Ocitnete se ve Středomoří.
P rávě ryby, olivy
i rajčata k němu patří.

Ryba s rajčatovou omáčkou s olivami
PRO 2 OSOBY | HOTOVÁ ZA 30 MINUT | VELMI SNADNÁ

1 a ½ lžíce olivového oleje
1 malá cibule, nakrájená na tenké plátky
2 stroužky česneku, prolisované
1 bobkový list
400 g nasekaných rajčat (čerstvých nebo
z konzervy)
1 lžička červeného vinného octa
sůl a čerstvě mletý pepř
1 lžíce másla
2 filety z bílé ryby
hrst oliv
hrst nasekané bazalky
panenský olivový olej na pokapání
bílé pečivo k podávání
V pánvi rozehřejte 1 lžíci oleje a opečte na něm
kolečka cibule. Zlehka ji osolte a opékejte asi
8 minut, aby začala hnědnout. Přimíchejte česnek,
minutu míchejte a pak vhoďte bobkový list, rajčata,
zalijte vinným octem, osolte a opepřete. Důkladně
promíchejte a povařte asi 15 minut.
Zhruba v polovině vaření rozehřejte v jiné pánvi
zbývající olej s máslem, osolte rybu a opečte ji. Na
pánev ji položte nejdřív kůží dolů, opékejte 4 minuty a pak ji na 2 minuty otočte na druhou stranu.
Filety naservírujte na talíře, přelijte omáčkou,
posypte olivami a bazalkou a pokapejte panenským
olivovým olejem. Podávejte s pečivem.
KCAL - 510 - 26 %
SACHARIDY - 40 g - 15 %
TUKY - 25 g - 35 %
BÍLKOVINY - 32 g - 65 %

AQ olivy
Tisíciletí obdivovaný strom nese
mimořádné plody. Olivy jsou skvělé
samy o sobě, ale i jako ingredience
do salátů, omáček nebo
na pizzu.
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Červená čočka s chia semínky
PRO 4 OSOBY | HOTOVÁ ZA 20 MINUT | SNADNÁ

NA

CI

20 Kč

1 cibule, nakrájená najemno

CE

2 lžíce olivového oleje

ZA PO

R

3 lžičky koření garam masala
1 stroužek česneku, prolisovaný
800 ml zeleninového vývaru
2 lžičky nastrouhaného zázvoru
½ čerstvé chilli papričky, bez semínek, nasekané
400 g červené čočky
1 rajče, nasekané
sůl
1 lžíce chia semínek
4 lžíce čerstvého koriandru, nasekaného
vařená rýže basmati k podávání
Ve velké pánvi rozehřejte olej a opečte na něm
dozlatova cibuli. Přidejte koření, česnek a ještě
tak 2 minuty míchejte, aby se vše rozvonělo.
Přilijte vývar a vsypte zázvor, chilli, čočku a rajče.
Přiveďte k varu, pak stáhněte oheň a vařte asi
15 minut do změknutí čočky. Osolte, vmíchejte
chia semínka a koriandr. Podávejte s rýží.
KCAL - 419 - 21 % | SACHARIDY - 69 g - 26 %
TUKY 10 g - 14 % | BÍLKOVINY - 17 g - 33 %

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

Bezmasá večeře, a přesto
bohatě sytá. Také dost
zdravá, protože obsahuje
nejen chia semínka.

Semínka chia Albert
Tato superpotravina prospěje každému. Drobná semínka šalvěje hispánské jsou silným antioxidantem,
vracejí energii, podporují
imunitu i hubnutí.

albert.cz
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NOVINKA

OCHUTNEJ
NOVOU
BARVU
NOCI

od nás pro vás
Lehké jídlo, a tím lososové filety jsou, sedí
dnům plných slunce. Tyto
mražené filety nepochází
z farmového chovu.

Řapíkatý
celer je výborný syrový
k oblíbenému
dipu. Skvěle
zvýrazní polévky a zapé kaná jídla.

Chléb s chia semínky
Pekaři ho zadělávají žitným kváskem
a přidávají spoustu chia semínek.
Z kamenné pece velmi chutná.

U moře i doma
Čekají nás dlouhé prázdniny. Budeme
mít čas myslet na jídlo, vychutnávat
a dlouze vařit – bude-li se nám chtít.

Zdravá směs
Chia pyré s granátovým
jablkem je dokonalá svači-

I krevety na gril

na pro děti a dospělé plná
super potravin.

látech, k těstovinám nebo

Treska
zmrazená
na moři

prostě dobře ochucené

Pevné a libové maso

a připravené na grilu.

vynikne zejména

Oblíbené mražené krevety
můžete použít různě: v sa-

.

při grilování.
zmrazené výrobky
albert.cz
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od nás pro vás
Třeba na výlet
Vyberte si, co si dáte
do batohu: mini
croissanty nebo mini
závitky plněné ořechy
nebo mákem. Všechny

Rustikální šnek
se španělskými olivami
krásně křupe a voní.

jsou výborné.

Feferonový salát
Pro teplé letní dny se vám bude hodit lehce pikantní feferonový salát bez majonézy.

1.

Jak

Položte kokos na bok a odkrojte
ostrým nožem vrchní bílou slupku
směrem ke špičce.

4. 5. Lehce s nožem zavikláme
dolů a nahoru dokud skořápka
nezačne pukat. Nožem nebo ručně
nadzvedneme horní část, která se
přirozeně sama odlomí po obvodu
vzniklé pukliny a vytvoří nám
dokonalý kruhový otvor.
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2.

z mladého kokosu
dostat to nejlepší?
Pod špičkou se objeví hnědý ořech.
Ten zadní částí ostří nože odsekejte.

3.

„Klobouček“ odskočí. Přes cedník
vylijte cenné mléko a dužinu jezte
nejlépe čerstvou.

od nás pro vás
Pokud hledáte kvalitu, tu skutečně
nejvyšší, pak jste na správném
místě. Ochutnejte naši kvalitu bez
kompromisů v RETRO řadě Albert.
Gyros salát
Než vyrazíte na dovolenou,

RETRO
Královská šunka pečená

připomeňte si chuť Řecka salátem
Gyros se 40% podílem masa.

Jeden z nejlepších uzenářských výrobků. O její kvalitu se stará Le&Co,
tedy přední český výrobce šunek

Toskánské pečivo jak
ze slunné Itálie.

a masných specialit.
Obsahuje 97 % masa a zkušení
řezníci ji vyrábějí z vrchních a spodních šálů vepřové kýty s částečným
tukovým krytím. Nakonec ji lehce
zapečou. Neobsahuje E621 glutaman sodný, lepek ani sóju.

RETRO
Paprikáš
Tento salám má dokonalou jemně
pikantní chuť, kterou mu dodává

Zeleninová směs Wok

nejen výborná paprika spolu s ostat-

Směs mrkve, zelí a mizuny je vynika-

ním kořením, ale také umění řezníků

jící pro tepelnou úpravu, zejména pro

a uzenářů. Jedná se o fermentovaný

přípravu asijských pokrmů.

trvanlivý salám, který se v udírnách suší několik dní, a tím získává
vyváženou chuť i konzistenci. RETRO
PAPRIKÁŠ je bez zvýrazňovačů chuti
a bez lepku a na 100 g výrobku bylo
použito 125 g masa. Neobsahuje E621
glutaman sodný, lepek ani sóju.

Albert Salsa
Rajčatovou salsu si můžete samozřejmě udělat i doma, ale tato
je hotová, s několika příchutěmi,
různě ostrá. Při grilování nemůže
chybět!

albert.cz
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od nás pro vás
Zelenina na gril k ruce
Ty nejkvalitnější druhy zeleniny na grilování můžete mít pořád k ruce. Počkají si
na svůj okamžik v mrazničce u vás doma.
V mnoha druzích je pro vás nově připravila značka DIONE EXTRA.

Výběr smoothie je bohatší
o kombinaci jablka, kiwi
a ananasu.
Špenát vaší chuti
Vyberte si, co vám chutná. Kvalitní

Stačí rozmrazit
a hodit na pánev

špenát najdete v mrazicích boxech

Chutné kombinace masa s vhodnou

ve dvou variantách: listový s česnekem

zeleninou vám díky značce DIONE

a smetanou nebo listový řezaný.

zkrátí přípravu večeře na pouhý mžik.

Nové potěšení: prestižní italská
káva Vergnano buď mletá
100% arabica v plechovce 250 g,
nebo zrnková 250 g.

Pravé osvěžení
Dopřejte si čerstvou,
stoprocentní šťávu
značky RIO FRESH.
Budou vám chutnat
různé druhy, například
karotková nebo jablko
s červenou řepou.
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Novinka pro kočky a psy
Nová kvalitní suchá krmiva IAMS® ProActive Health™ vaši
čtyřnozí přátelé uvítají. Psy a kočky čeká po konzumaci
dobré stravy dlouhý a zdravý život.

Korunni letni inzerce Ahold_183x111,5_02.indd 1

20.6.16 13:39

od nás pro vás

Vezmu si
sebou!
S krabičkami je to jako
s ponožkami – prostě
se ztrácejí. A tak
kupujeme nové. Je
dobré vědět, které jsou
kvalitní. Ty od firmy
Curver jsou správná
volba.
Krabičky na potraviny Curver, které se
hodí na svačiny nebo na skladování
potravin, umí leccos. Vydrží teplotu
od minus 40 °C do plus 100 °C. Na víčku i západkách mají silikonovou vrstu
– ta zaručí dokonalou těsnost. Silikonový ventil zase dovolí ohřívat obsah
v mikrovlnné troubě. Firma je vyrábí
v mnoha velikostech. Oceníte je
určitě a taky se postaráte, aby už

Čerstvé, sušené, tekuté...
jakékoliv konzistence potravin
dokonale ochrání potravinové
krabičky Curver.
22
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FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

se neztrácely jako ponožky.

4 tipy jak přežít
dovolenou
1. Jezte hodně zeleniny
Zeleninu jezte nejen syrovou, ale snažte se z ní vařit co nejvíce hlavních jídel.
K obědu nebo večeři často postačí sytý salát doplněný sýrem, šunkou, plátkem
masa nebo rybou, k tomu plátek chleba nebo opečená tortilla. K ochucení pokrmů využívejte co nejvíce čerstvé bylinky a zelené natě. Jednak jídlu dodají vůni
a chuť, a také jsou zdrojem mnoha cenných vitaminů a minerálních látek.
2. S ovocem opatrně
Jíte zdravě, často zařazujete ovoce a přibíráte na váze? Právě ovoce může být
viníkem. Pokud chcete hubnout, neměli byste sníst více než 250–300 g ovoce
za den. Důvod je jasný – cukr obsažený v ovoci. Ovoce také příliš nezasytí, doplňte jej proto polotučnými nebo nízkotučnými mléčnými výrobky. Sklenka džusu
rovná s 1 porce ovoce!
3. Grilujte zdravě
Grilování právem patří k jedněm z nejoblíbenějších letních aktivit.
Jak grilovat správně?
• používejte kvalitní dřevo nebo dřevěné uhlí, ze zdravotního hlediska jsou velmi
přínosné lávové, elektrické nebo plynové grily
• ke grilování používejte libové maso, viditelné části tuku před tepelnou
přípravou odstraňte
• maso grilujte na speciálních táccích nebo v alobalu
• ke grilovaným pokrmům jezte dostatečné množství čerstvé zeleniny
• Ve jménu štíhlé linie nenakládejte masa do oleje, použijte marinádu z bylin,
koření, trochy vody, vína nebo pomerančového džusu. Pozor také na dresinky –
raději si vyrobte svůj.

4. Nepřehánějte to
s alkoholem
Alkohol štíhlé postavě příliš
nenahrává, protože je značně
energetický, zvyšuje chuť k jídlu
a tělo jej přednostně využívá
jako energetický zdroj. Pokud
si chcete v létě dopřát alkohol,
je nejlepší variantou střik ze
suchého vína s minerální vodou.
Na vodu nezapomeňte ani při
konzumaci jiných druhů alkoholu. Zabráníte odvodnění organismu a tím i kocovině.

Nutriční specialista
Ph.Dr. Karolína Hlavatá Ph.D,
garant iniciativy Vím co jím a piju, o.p.s.

S výběrem výživově hodnotných potravin poradí logo Vím, co jím. To zaručí minimální množství rizikových živin:
nasycených tuků a trans tuků, přidaného cukru, soli. U některých potravin ohlídá i vlákninu a celkovou energii.

od nás pro vás

CHEROKEE
JE ZPÁTKY!
Chlapecká vesta 599 Kč

Dámské šaty 749 Kč

Pánská košile 449 Kč

Nechte se inspirovat novou řadou
dostupné a zároveň šik módy, díky které
se budete těšit na podzim už teď.
Exkluzivně v prodejnách Albert!

Dívčí tričko 229 Kč

Dívčí šaty 499 Kč
Chlapecká mikina 449 Kč
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O

blíbená americká
módní značka
CHEROKEE se
vrací prostřednictvím obchodní
sítě Albert na český trh a přináší
zbrusu novou dámskou, pánskou
i dětskou kolekci plnou top trendů
nadcházející sezóny. Romantické květy v sytých podzimních
barvách, něžnou krajku, oblíbené
potisky a vzory, kostky, pruhy či
nepostradatelný denim. To vše
a ještě mnohem víc nabízí nová
kolekce CHEROKEE, která se zaměřuje na klasickou i neformální
módu vhodnou doslova pro celou
rodinu. Snoubí se zde aktuální

módní trendy, originální design
a vysoký standard s garancí
světoznámé značky, jejíž historie
sahá až do roku 1973. Dostupné ceny jsou samozřejmostí,
stejně jako poctivé zpracování,
skvěle padnoucí střihy a kvalita
použitých materiálů, které zaručí
nezbytný komfort. V oblečení
CHEROKEE budete nejen skvěle
vypadat, ale budete se tak i cítit!

Pánská mikina 699 Kč

Dívčí vesta 599 Kč

Dámská parka 1499 Kč

Chlapecké kalhoty 499 Kč

5× jinak

TIRAMISU
Dezert k zbláznění. Chutná každému sladkomilovi.
V ne zcela přesném, ale výstižném překladu z italštiny znamená
„rozvesel mě“. A tak se do toho pětkrát dejme.

Zkuste nejdřív míchané
tiramisu, místo lžičky
piškot... a budete
dokonale naladěni
na další a další varianty.

albert.cz
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5× jinak
5. Tiramisu se skořicí

1. Míchané čokoládové
tiramisu

3. Nedělní zmrzlinové
tiramisu

PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 15 MINUT | VELMI SNADNÉ

PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 10 MINUT | VELMI SNADNÉ

250 ml smetany ke šlehání

125 ml horkého espressa

100 g krupicového cukru

125 g mascarpone

125 ml kávového likéru

2 lžičky vanilkového extraktu

30 g moučkového cukru, prosátého

8 porcí vanilkové zmrzliny

230 g mascarpone

1 lžička vanilkového extraktu

10 cukrářských piškotů, rozdrcených

60 ml espressa

PRO 6 OSOB | HOTOVÉ ZA 20 MINUT | VELMI SNADNÉ

24 cukrářských piškotů

2 lžíce kakaa

100 g tmavé čokolády, rozpuštěné

4 lžičky mleté skořice

2 lžíce espressa

Promíchejte kávu a kávový likér. Zmrzlinu

2 lžíce kávového likéru

rozdělte do 4 sklenek, zalijte kávou s liké-

6 velkých cukrářských piškotů,

rem a posypte rozdrobenými piškoty. Hned

Piškoty rozdrťte najemno válečkem nebo

podávejte.

v mixéru. Cukr, extrakt, mascarpone

rozpůlených

a espresso dobře promíchejte. Na dno sklenSmetanu, mascarpone, cukr a vanilkový
extrakt ušlehejte ne úplně dotuha a dejte
stranou. Čokoládu promíchejte s kávou
a kávovým likérem a tuto směs vlijte do

4. Karamelové tiramisu
PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 20 MINUT | VELMI SNADNÉ

smetanového krému. Rozdělte do čtvrtlit-

80 ml espressa, vychlazeného

rových skleniček a podávejte s cukrářskými

1 lžíce likéru Baileys

piškoty. Jezte hned, aby čokoláda neztuhla.

8 koleček vykrojených z hotového

ky vsypte lžíci rozdrcených piškotů, pak lžíci
krému; opakujte, dokud neskončíte vrstvou
krému. Dejte chladit na 3 hodiny nebo přes
noc do ledničky. Před podáváním smíchejte
kakao se skořicí a posypte povrch tiramisu.

piškotového těsta (asi 200 g)

2. Tiramisu
z kakaového piškotu
PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 20 MINUT | VELMI SNADNÉ

240 g karamelového kondenzovaného
mléka
180 ml smetany ke šlehání, ušlehané
Smíchejte kávu a likér. 4 kolečka piško-

375 ml smetany ke šlehání

tu položte na dno misek a pokapejte je

70 g moučkového cukru

polovinou kávy s likérem. Přidejte na každé

180 ml espressa, vychlazeného

kolečko lžíci karamelového kondenzované-

8 koleček vykrojených z hotového

ho mléka a polovinu šlehačky. Položte další

kakaového piškotu nebo z muffinů
kakao na posypání

piškotové kolečko, pokapejte kávou a zalijte
zbylým karamelovým mlékem
a ozdobte šlehačkou.

Delikátní
a nezapomenutelná
verze tiramisu, kterou
korunuje karamel
a chuť Baileys.

Smetanu s cukrem a 60 ml kávy ušlehejte
dotuha. 4 kolečka piškotu, které můžete nahradit čokoládovými nakrájenými
muffiny, položte na dno sklenek a pokapejšlehačky. Udělejte další vrstvu – piškot
pokapaný kávou a ozdobený zbylou šlehačkou. Poprašte kakaem.
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te je polovinou kávy. Na ně dejte polovinu

2.

3.

4.

5.

5× jinak

Dejte si kávu!

Bude chutnat nejen vám.

Máte hezkou příležitost mít dobrý
pocit. To když si koupíte nové
kávové kapsle Albert do kávovarů
Dolce gusto. Nesou logo UTZ,
protože jsou součástí programu,
který podporuje pěstitele kávy, aby
ohleduplně hospodařili.

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.
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U

ž teď najdete Albert kávové kapsle na pultech prodejen.
A můžete si vybírat z různých druhů: klasické espresso,
větší intenso lungo, ale i mléčné varianty – cappuccino

či latte macchhiato. Všechny nesou logo UTZ. Ne každý ví, že jde
o globální program pro udržitelné pěstování kávy, kakaa, čaje
a lískových oříšků. Jeho prostřednictvím se farmáři naučí lépe
hospodařit, zlepší se jim pracovní podmínky a nám všem životní
prostředí. Farmáři dosáhou lepší úrody, tedy i větších zisků. Skrze šálek kávy podpoříte více a více zemědělců i jejich rodiny.

Značka UTZ se objevuje na více než 20 000 různých výrobků
v 135 zemích. Pomáhá nejen farmářům, ale dává jistotu i nám,
konzumentům, že si kupujeme kvalitní zboží.

Žádná éčka, ani jiná chemie

Mateřský kvásek

www.breadway.com

Vyrobeno v Česku
24 hodin zrání těsta
O 90 % méně kvasnic
(Foccacia s rozmarýnem a olivovým olejem)

...právě proto pečeme...

Snack quattro formaggi

Foccacia s rozmarýnem
a olivovým olejem

Chléb oválný
s chia semínky

Chléb kroucený s olivami

Snack salami se sýrem

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

SEDLÁCKÁ BAGETA
UPEČENÁ
V KAMENNÉ PECI.
CHARAKTERISTICKÁ
DLOUHOTRVAJÍCÍ
VLÁČNOSTÍ
A ČERSTVOSTÍ
A TYPICKOU VŮNÍ
A CHUTÍ.

Naše produkty najdete ve vybraných supermarketech a hypermarketech Albert.

www.profrost.cz
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Président na gril
Provensálské koření, Farmářské bylinky
a nově Pikantní koření
www.president.cz

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.
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ilustrační foto

Akce platí od 29. 6. do 26. 7. 2016.

Více informací na www.maggi.cz a letáčcích.
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Vychutnávejte zodpovědně. Děkujeme! Pouze pro starší 18 let.

spolu u stolu

Pánská plavba

s grilem

Když jde o oheň a pěkný kus masa, je jasné, že u toho musí
být chlapi. A nejraději sami. A když je u toho ještě voda,
svět patří mužům.

albert.cz
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spolu u stolu

Na pánské plavbě není voda
dobrá jen na koupání, ale i jako
dokonalá lednička nápojů.

36
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Krkovice s pěkně říznou thajskou
omáčkou nemá v pánské společnosti
chybu. Dobře k ní chutná pivo!

albert.cz
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spolu u stolu

Grilované žampiony portobello
jsou hotové hned. A chutnají
taky okamžitě.
38
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Kuře na plechovce piva se griluje
dlouze, tedy nepřímo, kdy
uhlíky nejsou pod masem.

albert.cz
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spolu u stolu

Steak grilujte pro každého zvlášť,
pokud tedy každý chce jinak upečený
- od krvavého po pěkně propečený.

40
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Kukuřice
ve slaninovém kabátku

Kuře z pivní plechovky
PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 70 MINUT | VELMI SNADNÉ

PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 25 MINUT | VELMI SNADNÉ

1 plechovka světlého piva
4 předvařené kukuřice

4 lžičky soli

12 plátků slaniny

3 lžičky hnědého cukru

pepř

2 lžičky sladké papriky
1 lžička kajenského pepře
1 kuře

Kukuřici obalte plátky slaniny, na každou
by měly stačit tři. Opepřete a zabalte do
alobalu, konce uzavřete. Grilujte při střed-

Do poloviny piva vmíchejte koření

ní teplotě zhruba 20 minut, každých

a potřete jím kuře. Na mřížku nad gril

5 minut kukuřice pootočte. Sundejte z gri-

položte misku na zachytávání šťávy, na ni

lu a vyjměte z alobalu. Slanina by měla na

plechovku od piva, na kterou nasaďte kuře.

klasech hezky držet. Vraťte na gril

Grilujte 45–60 minut. Před porcováním ne-

a grilujte ještě několik minut dokřupava.

chte odpočinout. Podávejte se šťávou.

Krkovice s thajskou
omáčkou Jaew

Steak s chlebovým salátem
PRO 4–6 OSOB | HOTOVÝ ZA 50 MINUT | VELMI SNADNÝ

PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 50 MINUT | VELMI SNADNÉ

2 lžičky sušeného chilli
4 plátky vepřové krkovice

2 lžičky hnědého cukru

NA MARINÁDU

sůl a pepř

2 lžíce hnědého cukru

4 silnější plátky hovězí svíčkové

2 lžíce ústřicové omáčky

2 hrsti vícezrnného chleba, nakrájeného

2 lžíce rybí omáčky

Žampiony s bylinkami

2 lžíce sójové omáčky
2 lžíce limetkové šťávy

2 lžíce olivového oleje
NA DRESINK

PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 20 MINUT | VELMI SNADNÉ

2 lžíce whisky (nemusí být)

100 ml olivového oleje
1 lžíce hrubozrnné hořčice,

NA OMÁČKU JAEW

2 lžíce olivového oleje

¼ lžičky soli a ¼ lžičky pepře

1 šalotka, nakrájená najemno

2 lžíce balzamikového octa

1–2 lžíce medu

hrst čerstvého koriandru, nasekaného

1 lžíce lístků čerstvého rozmarýnu

šťáva z 1 citronu na dochucení

5 lžic rybí omáčky

1 lžíce čerstvých lístků bazalky,

NA SALÁT

šťáva z 1 limetky

natrhaných na kousky

3 velká rajčata, nakrájená na kousky

2 lžíce hnědého cukru

1 lžíce lístků čerstvého tymiánu

1 střední okurka, nakrájená na kostky

1 lžíce chilli vloček

4 žampiony portobello

1 červená cibule, na tenká kolečka

sůl
Suroviny na marinádu dobře prošlehejte,

Smíchejte chilli, cukr, sůl a pepř a vmasí-

až se cukr rozpustí. Marinádou přelijte

Rozehřejte gril. Promíchejte v misce olej

rujte do masa. Nechte 15 minut marinovat.

maso a dejte ho na 2–6 hodin do lednice.

s bylinkami a nechte chvíli provonět.

Zatím opečte na oleji kostičky chleba dozla-

Stejně připravte omáčku: všechny surovi-

Žampionům uvolněte nožičky a vnitřek

tova. Připravte si dresink tak, že všechny in-

ny smíchejte a nechte uležet.

i klobouček potřete bylinkovým olejem.

gredience smícháte. Steak grilujte v zakry-

Grilujte je dozlatova, nakonec osolte.

tém grilu 6–8 minut z každé strany. Nechte

Maso vyndejte z marinády, nechte ho
okapat. Grilujte ho doměkka 30 minut,

5 minut odpočinout. Mezitím smíchejte

pravidelně potírejte marinádou a otáčejte.

rajčata, okurku, cibuli a opečený chléb.

Hotové maso nechte 10 minut odležet,

Promíchejte s dresinkem. Steak nakrájejte

nakrájejte a podávejte s omáčkou.

na plátky a podávejte se salátem.
albert.cz
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Krkovice s ciderovou marinádou

Grilovaná bramborová kaše

PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 90 MINUT | VELMI SNADNÉ

PRO 4 OSOBY | HOTOVÁ ZA 40 MINUT | VELMI SNADNÁ

NA MARINÁDU

7 středních brambor, omytých a nakrájených na kostky

500 ml jablečného cideru

50 g másla

1 šalotka, nakrájená najemno

80 ml mléka

1 lžíce nasekaných jalapeño papriček,

2 lžíce zakysané smetany

bez semínek

3 stroužky česneku, rozdrcené

50 g kečupu

2 lžíce čerstvého rozmarýnu, nasekaného

2 lžíce bílého vinného octa

1 jarní cibulka, nakrájená najemno

2 lžíce rajčatového pyré

60 g čedaru, nastrouhaného

1 lžíce hnědého cukru
sůl a pepř

Brambory uvařte a slijte. Šťouchadlem je nahrubo roz-

4 plátky krkovice

mačkejte. Postupně přidávejte máslo a mléko
a šťouchejte dohladka. Vmíchejte zakysanou smetanu,

V rendlíku přiveďte k varu cider se šalotkou
a papričkou. Na středním plamenu redukujte

česnek a rozmarýn.
Připravte gril na nepřímé grilování. Bramborovou

15–20 minut. Pak přidejte kečup, ocet, pyré a cukr,

kaši přesuňte do železné pánve, posypte cibulkou a če-

osolte a opepřete. Nechte přejít varem a sundejte

darem a grilujte pod zakrytým grilem zhruba 20 minut.

z plamene. Marinádu nechte trochu vychladnout,
přelijte maso a nechte ho alespoň 30 minut naložené.
Před grilováním nechte z masa okapat přebytečnou
marinádu a grilujte zhruba 30 minut doměkka, pravidelně obracejte a potírejte zbylou marinádou.
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spolu u stolu

Pánové si dopřáli velkou
pochoutku: grilovanou
bramborovou kaši.

albert.cz

43

spolu u stolu

VEPŘOVÉ MEDAILONKY – ITALIA
Na obalu jsou 3 bílé papričky,
znamená to, že nejsou pálivé. Pokud
jsou 3 papričky červené, jde o hodně
pálivý pokrm, 2 středně a 1 mírně.

Ihned na gril
Nemusí vždy platit, že bez
práce nejsou koláče. Bez práce
jsou totiž skvěle marinovaná,
ochucená, zkrátka připravená
masa nebo klobásy. Určitě je
vyzkoušejte. Chutnají lépe než
pověstné koláče.

KUŘECÍ ŠPÍZ
Kuřecí maso na špejli
se zeleninou a špekem.
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Různě ochucené hovězí burgery oceníte
po prvním soustu. Vyzkoušejte i variantu
s jehněčím masem, klobásy nebo špízy.

GRILOVACÍ SET MARENGO

Kořeněná směs kuřecích
kousků na grilovacím tácku.

BURGER AMERICANO
Ta pravá chuť amerického
hovězího burgeru.

BURGER PEPPER
Kvalitní hovězí burger
s výraznou chutí pepře.

BURGER S JEHNĚČÍM MASEM
Směs jehněčího a hovězího masa.

BURGER JALAPEÑO
Říz hovězímu burgeru dávají
pálivé papričky.

VEPŘOVÁ KRKOVICE
BEZ KOSTI GURMÁN
Jemně pikantní, vyvážená chuť.
KLOBÁSA LANGOLT
Pikantní kořeněný mix jí dal
barvu a skvělou chuť!

BAVORSKÁ KLOBÁSA
Tradiční vepřová klobása
s bylinkami a kořením.
albert.cz
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spolu u stolu

Ovocné beermixy
Staropramen
Cool obsahují
2 % alkoholu.
A tunu osvěžení.

Mimořádně
osvěžující Cider
s tmavým lesním
ovocem.

Chytří volí Birell – nové
druhy jsou plné vitaminů.
Zkuste Frisco
Night
ananasové či
brusinkové
chuti.

V novém cideru
Kingswood Rosé
ucítíte zralá
červená jablka.

Bez orosené láhve piva
není léto létem a grilování
grilováním. Výběr je
obrovský.
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Termoska zachová
oblíbený nápoj pěkně
chladný.

MORAVIAN
COLLECTION

Rulandské modré
rosé 2015, polosuché,
pozdní sběr.

BAG-IN-BOX
Vyzkoušejte vína z celého světa. Moderní a ekologické balení vína. Je celosvětově vzrůstající trend, jak dlouhodobě skladovat a jednoduše rozlévat víno,
aniž by přišlo o své kvality. Díky internímu tlaku uvnitř speciálního sáčku se
víno ani po jeho otevření nedostane ke kontaktu se vzduchem. Balení v krabici je skladné, bezpečné a lehčí než sklo. Je ideální na pití po skleničkách, na

Frankovka rosé,
polosuchá,
pozdní sběr 2015
z vinohradů
Modrých hor

párty a bude vám dělat dobrou společnost i na pikniku, na chalupě nebo na
cestách s přáteli. Naleznete na vybraných prodejnách Albert.

Sklenička
s víčkem
a otvorem na brčko

U grilu se
neobejdete bez
uhlí, ubrousků
a grilovacích
tácků.

Láhev na pití
s filtrem na ovoce
S víčky
v terakotových
nádobách svítí venku
6 hodin.

albert.cz
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sezona

Létu sluší koláče

Kdy jindy než právě teď vytáhnout plechy a připravit se
na letní maraton ovocných koláčů. Nečekejte ani den, tahle
sezona přichází jen jednou do roka.

Pochutnáte si: jahody,
citronový krém–nádhera.
albert.cz
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sezona

Všechno je na téhle
buchtě obráceně
a přesto dokonalé.
Obrácený broskvový
koláč s karamelem.
Skvost!

50
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Nejrychlejší buchta na plech:
nepečená a plněná borůvkami
a malinami.

albert.cz
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sezona
Jahodový koláč
s citronovým krémem

Malinovoborůvkový
nepečený koláč

PRO 8–10 OSOB | HOTOVÝ ZA 90 MINUT (S CHLADNUTÍM) |
VELMI SNADNÝ

PRO 8–10 OSOB | HOTOVÝ ZA 30 MINUT | VELMI SNADNÝ

NA KOLÁČ

2 sáčky vanilkového pudinku

220 g másla, pokojové teploty

1 l mléka

400 g krupicového cukru

5–6 lžic krupicového cukru

2 velká vejce, pokojové teploty

400 ml smetany ke šlehání

2 lžičky citronové šťávy

4 lžíce moučkového cukru

½ lžičky vanilkového extraktu
320 g hladké mouky
10g sáček červené želatiny

Obrácený broskvový koláč
s karamelem

½ lžičky sody
špetka soli
pokojové teploty
na malé kousky
NA CITRONOVÝ KRÉM

250 g borůvek
500 g malin
NA OZDOBU

PRO 6–8 OSOB | HOTOVÝ ZA 90 MINUT | SNADNÝ

230 ml podmáslí, protřepaného,
hrst jahod, očištěných a nakrájených

600 g grahamových sušenek

hrst borůvek a malin
pár grahamových sušenek, rozdrcených

250 g krupicového cukru

moučkový cukr

špetka soli

200 ml smetana ke šlehání

4 větší ploché broskve, bez pecky,
nakrájené na kolečka

Pudink připravte podle návodu na obalu

220 g tvarohového sýru, pokojové teploty

230 g hladké mouky

a nechte ho trochu vychladnout. Smetanu

130 g krupicového cukru

1 lžička prášku do pečiva

s cukrem ušlehejte dotuha a polovinu vmí-

hrst jahod, očištěných a nakrájených

½ lžičky sody

chejte do pudinku. Na plech (28×24 cm) na-

120 g másla

neste tenkou vrstvu pudinkového krému,

360 ml smetany ke šlehání

2 velká vejce

na něj rozložte sušenky. Přidejte polovinu

3 lžíce citronové šťávy

1 lžička vanilkového extraktu

zbylého pudinkového krému a polovinu

240 ml podmáslí

borůvek a malin. Zakryjte opět vrstvou

Troubu předehřejte na 180 °C. Velký plech

K PODÁVÁNÍ

sušenek, druhou polovinou krému a ovoce

(22×32 cm) vymažte trochou oleje a vylož-

oblíbená zmrzlina

a zakončete sušenkami. Navrch rozetřete

na malé kousky

te pečicím papírem. V robotu utřete máslo

zbylou šlehačku, rozdělte ovoce, posypte

z cukrem dohladka, po jednom vmíchejte

Troubu předehřejte na 190 °C. Čtvercový

rozdrcenými sušenkami a dejte alespoň na

vejce, citronovou šťávu a extrakt.

plech 22×22 cm vymažte tukem a vyložte

4 hodiny nebo přes noc chladit do ledni-

V misce promíchejte mouku, želatinu,

pečicím papírem.

ce. Před podáváním posypte moučkovým

sodu a sůl. Spolu s podmáslím postupně

V rendlíku na středním plamenu roze-

cukrem.

zapracujte do vaječné směsi. Jemně vmí-

hřejte 150 g cukru, špetku soli a 1 a ½ lžíce

chejte jahody a těsto nalijte na připravený

vody. Jakmile se cukr rozpustí a je zlatavý

plech. Pečte 30–40 minut, dokud nebude

(trvá to asi 5 minut), nalijte ho rychle

špejle zapíchnutá doprostřed těsta bez

do připraveného plechu a ihned na něj na-

ulpívajících drobečků. Koláč nechte úplně

skládejte připravené broskve. Máslo utřete

vychladnout. Mezitím si připravte citro-

se zbývajícím cukrem, zapracujte po jed-

nový krém. Utřete sýr s polovinou cukru

nom vejce a vanilkový extrakt. Pak střídavě

a vmíchejte jahody. Smetanu s citronovou

přidávejte mouku smíchanou s práškem

šťávou a druhou polovinou cukru ušlehej-

do pečiva a špetkou soli a podmáslí.

te dotuha a postupně ji zlehka vmíchejte

Zpracované hladké těsto nalijte na broskve

k utřenému sýru. Krém naneste na koláč

v pekáči. Překryjte alobalem a pečte zhru-

a podávejte.

ba 50 minut. Pak nechte koláč 15 minut
odpočinout a převraťte ho na servírovací
talíř. Podávejte s kopečkem vaší oblíbené
zmrzliny.
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Rybízový koláč s pudinkem a sněhem
PRO 8–10 OSOB | HOTOVÝ ZA 90 MINUT | SNADNÝ

300 g hladké mouky

Z mouky, cukru a másla zpracujte prsty

15 minut dozlatova. Zatímco se koláč

100 g krupicového cukru

směs jako na drobenku. Pak přidejte žlout-

peče, připravte podle návodu pudink

180 g studeného másla

ky a vypracujte hladké těsto. Zabalte ho

a ušlehejte bílky s cukrem a škrobem.

4 žloutky

do fólie a nechte hodinu odpočívat v led-

Teplotu trouby snižte na 170 °C.

NA NÁPLŇ

nici. Plech vymažte silnější vrstvou másla.

Na upečené těsto rozetřete pudink, ry-

2 sáčky vanilkového pudinku

Těsto vyválejte a vložte na plech, propí-

bíz promíchaný s kukuřičným škrobem

1 l mléka

chejte ho vidličkou a nechte 15 minut

a ušlehané bílky. Pečte 25 minut, pak

5–6 lžic krupicového cukru

v chladu. Troubu předehřejte na 190 °C,

snižte teplotu trouby na 60 °C a ještě

1 kg rybízu

na těsto dejte pečicí papír se zátěží,

nechte sněhovou čepici sušit zhruba

8 lžic kukuřičného škrobu

např. fazolemi a pečte zhruba 15 minut.

15 minut. Než budete koláč krájet,

NA SNÍH

Pak odstraňte zátěž i papír a pečte ještě

nechte ho vychladnout.

4 bílky
200 g cukru
1 lžíce kukuřičného škrobu

albert.cz
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sezona

Už jste někdy prožili léto bez
meruňkvé buchty s drobenkou?
To není možné!
54
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Luxusní koláč s mandlemi jen pro speciální
příležitosti nebo hosty. Nemáte speciální
příležitost každou neděli?

albert.cz
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sezona

Meruňkový koláč s drobenkou
PRO 8–10 OSOB | HOTOVÝ ZA 55 MINUT | VELMI SNADNÝ

3 vejce, pokojové teploty, žloutky
a bílky zvlášť

Třešňový koláč s mandlemi

180 g cukru krupice
1 sáček vanilkového cukru

PRO 8–10 OSOB | HOTOVÝ ZA 90 MINUT | SNADNÝ

130 g másla, rozpuštěného
250–260 g polohrubé mouky

NA TĚSTO

1 prášek do pečiva

630 g hladké mouky

škrob, citronovou šťávu a vanilkový ex-

200 ml smetany na vaření, pokojové

větší špetka soli

trakt a odložte stranou. Troubu předehřejte

180 g másla, nakrájeného na kousky

na 200 °C a připravte si plech – vymažte ho

280 g rostlinného tuku, nakrájeného

tukem a vyložte pečicím papírem. Z polo-

100 ml smetany ke šlehání, pokojové
teploty

na kousky

viny těsta vyválejte plát o něco větší než je

kůra z 1 citronu

240 ml ledové vody

plech, přesuňte ho na plech a prsty upravte

špetka soli

NA NÁPLŇ

okraje. Lžící nandejte náplň a rozdělte na ni

asi 1 kg meruněk, rozpůlených

1,5 kg třešní, vypeckovaných

kousíčky másla. Druhou část těsta vyválejte,

a vypeckovaných
NA DROBENKU
1 žloutek

a rozpůlených
80 g malin nebo jahod nakrájených
na plátky

nakrájejte rádýlkem na proužky a vytvořte
z nich na povrchu koláče mřížku. Potřete ji
rozšlehaným vejcem a posypte mandlový-

100 g másla, vychlazeného

300 g krupicového cukru

mi lupínky. Koláč zakryjte alobalem a dejte

100 g krupicového cukru

60 g škrobu

do trouby. Po 20 minutách snižte teplotu

110 g hrubé mouky

30 ml citronové šťávy

na 190 °C, odstraňte alobal a pečte ještě

2 lžičky vanilkového extraktu

30–35 minut.

Troubu předehřejte na 180 °C. Žloutky
utřete s oběma cukry, přidejte rozpuště-

30 g másla, chladného, nakrájeného
na malé kostky

né máslo, mouku, prášek do pečiva, obě

1 vejce, prošlehané s 30 ml mléka

smetany a citronovou kůru. Z bílků se

hrst mandlových plátků

špetkou soli ušlehejte tuhý sníh a opatrně
ho vmíchejte do těsta. Těsto rozetřete na

Ve velké míse zpracujte mouku, sůl, máslo

tukem vymazaný a pečicím papírem vylo-

a tuk do struktury připomínající droben-

žený plech. Naskládejte na něj meruňky

ku. Postupně přidávejte ledovou vodu

řezem nahoru. Suroviny na drobenku

a spojte v hladké těsto. Rozdělte ho na dvě

zpracujte v robotu a posypte jí koláč. Pečte

části, zabalte do fólie a nechte alespoň

30–40 minut dozlatova.

2 hodiny odpočívat v lednici.
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FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: YVETA KROUPOVÁ, NÁDOBÍ ZAPŮJČILA FIRMA: NÁBYTEK SPOMYŠL

teploty

V míse smíchejte třešně, maliny, cukr,

maso měsíce

Omáčky z hovězího
Omáčky z hovězího masa patří k české klasice. V dobré české
hospodě a také domácnosti jsou evergreenem a často
i lakmusovým papírkem kvality kuchaře.

Smetanová omáčka
z čerstvých hub? Ano,
právě teď je její čas.
58
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Hovězí maso

Bez kvalitního libového kusu hovězího masa
bychom se v české kuchyni neobešli. Ať je to
zadní, plec nebo krk, je to správná volba, která
se hodí na dobré české omáčky. Výborný je
z nich i vývar na polévky a omáčky. I po
vaření zůstane křehké, šťavnaté
a dobře drží vcelku, aby se dalo
krájet na porce.

maso měsíce

Koprová omáčka rozvoní
kuchyň horkým létem.
Může za to čerstvý kopr
a český knedlík.
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Zkuste tento recept
a už nikdy nebudete rajskou
vařit podle jiného. Je
opravdu dokonalá.
albert.cz
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maso měsíce
Houbová omáčka

NA OMÁČKU

1 lžíce cukru

80 g másla

1 rajský protlak

80 g hladké mouky

200 g (polovina konzervy) krájených rajčat

200 ml hovězího vývaru

1–2 lžíce octa

500 g hovězí plece

200 ml mléka, teplého

1 lžička kůry z citronu, nastrouhaná

4 lžíce másla

stonky kopru

čerstvý tymián

1 větší cibule, nakrájená nadrobno

šťáva z citronu

špetka mleté skořice

250 g čerstvých hub, různé druhy, 		

1 lžička cukru

1 litr domácího hovězího vývaru

lístky kopru z 1 svazku, nakrájené 		

1 a ½ lžíce švestkových povidel

PRO 4 OSOBY | HOTOVÁ ZA 90 MINUT | VELMI SNADNÁ

nakrájené na plátky
1 lžička drceného kmínu
250 ml smetany ke šlehání

najemno

sůl

200 ml zakysané smetany

strouhaný perník

Začněte masem. Do hrnce s litrem vody

Maso očistěte, opláchněte a svažte do váleč-

vložte maso, zeleninu, stonky kopru, bílý

ku. V hrnci ho zalijte vodou, přidejte cibuli,

Maso opláchněte studenou vodou. Blánu,

pepř a sůl a vařte hodinu. Maso musí být

sůl a vařte 1 až 1 a ½ hodiny. Měkké maso

kterou je plec obalená, neodstraňujte, pro-

stále potopené, podle potřeby tedy přilévej-

vyndejte, nechte vychladnout, teprve pak

tože maso při vaření drží pohromadě. Maso

te vodu. Měkké maso vyjměte a uchovejte

nakrájejte na plátky. Vývar přeceďte.

v hrnci zalijte studenou vodou, aby bylo celé

horké. Vývar přeceďte.

sůl a čerstvě mletý pepř

ponořené. Vodu trochu osolte a přiveďte

V kastrolu rozpusťte máslo, přidejte

Mezitím se dejte do omáčky. Do másla,
rozpuštěného v hrnci, vsypte nakráje-

k varu. Hovězí táhněte na mírném ohni při-

mouku a za stálého míchání opražte svět-

nou zeleninu a nechte 5 minut měknout.

bližně 1,5 hodiny, nepíchejte do něj vidličkou.

lou jíšku. Ve sklenici smíchejte teplý vývar

Přidejte cibuli, opražte, pak vsypte koření:

s mlékem a postupně přilévejte do jíšky.

pepř, nové koření a bobkové listy. Zasypte

se dvěma lžícemi másla, přidejte cibuli

Vymíchejte do husté kaše a znovu přilejte

lžící cukru, chvilku opékejte, pak přidejte

a nechte ji zesklovatět. Pak přidejte houby

vývar s mlékem, vymíchejte a opakujte, až

rajský protlak, rajčata a nechte probublá-

a zprudka je osmahněte. Vsypte kmín, špet-

dosáhnete konzistence omáčky. Oslaďte

vat. Ochuťte octem a citronovou kůrou,

ku soli, pepře a restujte asi 10 minut. Pak

cukrem a okyselte citronovou šťávou,

tymiánem a skořicí. Zalijte hovězím výva-

přilijte smetanu, stáhněte plamen, přiklopte

případně přisolte – podle chuti. Povařte

rem, přidejte povidla, sůl, vařte 45 minut.

rendlík poklicí a nechte omáčku probublá-

a přidejte kysanou smetanu s lístky kopru

Omáčku slijte přes cedník do jiného hrnce

vat. Pokud příliš houstne, přilijte trochu

a nechte chvíli odstát.

a propasírujte do ní vařenou zeleninu.

Na plotně rozpalte hlubokou pánev

vývaru z masa. Pokud je řídká, zahustěte

Maso nakrájejte na plátky a podávejte

Pokud je řídká, zahustěte ji strouhaným

ji jíškou. Až se vám bude hustota omáčky

s knedlíkem nebo s vařenými brambory.

perníkem nebo jíškou a chvilku povařte.

líbit, ochutnejte, případně dosolte a dopepřete. Uvařené maso nakrájejte na plátky
a podávejte s rýží nebo s jinou vaší oblíbe-

V omáčce ohřejte maso. K rajské omáčce

Rajská omáčka

chutnají knedlíky, těstoviny i rýže.

nou přílohou. Ozdobte tymiánem.

Koprová omáčka

PRO 4 OSOBY | HOTOVÁ ZA 60 MINUT + VÝVAR | SNADNÁ

NA VÝVAR
PRO 4 OSOBY | HOTOVÁ ZA 30 MINUT + VÝVAR | SNADNÁ

1 k g hovězího zadního
1 cibule, oloupaná, přepůlená

NA VÝVAR

sůl

600 g hovězího krku

NA OMÁČKU

1 cibule, oloupaná

3 lžíce másla

1 mrkev celá, oloupaná

2 mrkve, nakrájené na kostky

1 petržel celá, oloupaná

1 petržel, na kostky

¼ celeru, oloupaného

¼ celeru, na kostky

stonky kopru, bez lístků

1 cibule, nakrájená nadrobno

špetka bílého pepře

1 lžička celého pepře

sůl

5 kuliček nového koření
3 bobkové listy
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Rajčatový protlak
Úžasný pomocník v kuchyni. Výrobce
za nás odstranil z vyzrálých rajčat
semínka a slupky. Propasíroval
je, zredkukoval vodu
a zakonzervoval.

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA DVOŘÁČKOVÁ
NÁDOBÍ ZAPŮJČILY FIRMY: POTTEN & PANNEN STANĚK, SUPERSTORE 4. PATRO OC DBK, DOMOV A STYL A APROPOS

1 snítka tymiánu na ozdobu

GRILOVACÍ
TYČINKY

ŘEZNICKÉ
KLOBÁSKY

se sýrem

200 g

340 g

BRATWURST
bílá grilovací
klobása
330 g

GRILOVACÍ
KLOBÁSA
Pikant
300 g

MINI BERNER
se sýrem
a slaninou
250 g

Tyto grilovací speciality k dostání ve vybraných prodejnách Albert. Výrobce: ZEMAN maso-uzeniny, a.s., Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4.

spolu u stolu

panenky

Jako makové

Žádné princezny ani Barbíny, ale něžné makové panenky. Tak
se domluvily ještě před začátkem léta. A stalo se. Jen k tomu
potřebovaly maminky, aby den byl celý makový.
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Makový dort skrz
naskrz. Místo mouky,
v krému...P ro panenky!
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Melounový
salátek, krásně
vykrajovaný
a ochucený jen
mátou. Panenky
ho snědly
ihned.

Makové kvítky z lineckého těsta.
P rázdniny jsou tady!

P untíkatý
koktejl
z makového
mléka a jahod
je nejen
krásný. Taky
dobrý!

albert.cz
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Lízátka třeba
z kytiček? Nebo
čokoládová? Jasně!

Hlad zahání jednoduchá
pomazánka - samozřejmě
s mákem.

68
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Makový dort

Koktejl z makového mléka

Linecké kytičky s mákem

PRO 8 OSOB | HOTOVÝ ZA 60 MINUT | SNADNÝ

PRO 4 OSOBY | HOTOVÝ ZA 15 MINUT | VELMI SNADNÝ

PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 30 MINUT | VELMI SNADNÉ

NA MAKOVÝ KORPUS

NA MAKOVÉ MLÉKO

70 g moučkového cukru

12 žloutků

100 g máku, nejlépe bio

140 g másla, změklého

280 g cukru krupice

1 l vody

210 g hladké mouky + trocha navíc

280 g mletého máku

NA KOKTEJL

2 žloutky

14 bílků

větší hrst čerstvých nebo mražených

nastrouhaná kůra z 1 citronu

NA KRÉM
300 ml mléka

jahod
1 banán

300 g mletého máku

na špičku nože kypřicího prášku do pečiva
2 lžíce máku, nemletého
červené potravinářské barvivo

200 g cukru krupice

Zalijte 100 g nemletého máku vodou

2 žloutky

a nechte ho přes noc louhovat. Druhý

Ze všech surovin zpracujte hladké, vláčné

250 g másla, pokojové teploty

den směs důkladně rozmixujte, chvilku

těsto. Nechte ho nejlépe přes noc odležet

2 lžíce rumové tresti

ji nechte usadit a mixujte znovu. Makové

v ledničce. Předehřejte troubu na 180 °C. Těs-

NA OZDOBU

mléko přeceďte přes plátno.

to rozválejte na tenké pláty, jako na linecké

250 g tvarohu ve vaničce

V mixéru rozdrťte jahody a banán.

vánoční pečivo. Vykrajujte kytičky, které

1 smetana ke šlehání

Přilijte makové mléko a několika pulsy

pokládejte na plech vyložený pečicím papí-

2 lžíce cukru

smíchejte s jahodami. Dejte do ledničky

rem a posypte je nemletým mákem. Pečte

mák na posypání

vychladit a podávejte.

20 minut a nechte vystydnout na plechu, aby
kytičky zůstaly pěkně rovné.

Troubu předehřejte na 150 °C. Ve velké
míse vyšlehejte žloutky s cukrem do pěny.
Vmíchejte mák. Z bílků ušlehejte tuhý
sníh a jemně ho vmíchejte do žloutkové směsi. Těsto rozdělte do dvou tukem
vymazaných a pečicím papírem vyložených dortových forem. Pečte asi 40 minut,
potom špejlí zkuste, zda těsto nelepí.
Korpusy nechte vychladnout a rozkrojte
každý na dva pláty.
Na krémovou náplň svařte mléko s mákem, míchejte, aby se mák nepřichytil
ke dnu. Vmíchejte cukr a nechte vychladnout. V míse vyšlehejte dohladka žloutky
s máslem a rumovou trestí, přidejte uvařený mák a šlehejte dál, dokud nevznikne

Melounový salát

hladký, nadýchaný krém. Tři pláty potřete
z jedné strany makovým krémem, složte

PRO 4 OSOBY | HOTOVÝ ZA 15 MINUT | VELMI SNADNÝ

dort a krémem potřete i jeho povrch
a obvod. Na ozdobu smíchejte všechny
suroviny, potřete vršek dortu a posypte
mákem.

1 meloun se světlou dužinou, např. 		
Cantaloupe, Gallia
½ červeného melounu
čerstvá máta
Melouny nechte vychladit v ledničce. Pak
z jejich dužin vykrajujte kuličky
a kytičky. Smíchejte je ve velké míse,
posypte lístky máty a podávejte.
albert.cz

69

spolu u stolu

Makové dortíčky
se jen třásly, až je
panenky ochutnají.
Nečekaly dlouho.
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Makové dortíčky
PRO 4 OSOBY | HOTOVÉ ZA 25 MINUT | SNADNÉ

NA DORTÍČEK
4 plátky želatiny
80 ml mléka
150 g bílé čokolády
1 vejce
20 g třtinového cukru
250 ml smetany ke šlehání, 			
pokojové teploty
10 g máku nemletého
NA OVOCNOU OMÁČKU
250 g višní nebo malin, očištěných,
nakrájených na kousky
60–100 g cukru, podle sladkosti ovoce
Plátky želatiny nechte změknout podle

Lízátka se sedmikráskami

návodu. V ohřátém mléce rozpusťte čokoládu, přidejte želatinu a míchejte, aby
směs zchladla. Ve vodní lázni vyšlehejte

NA 10 LÍZÁTEK | HOTOVÁ ZA 15 MINUT | VELMI SNADNÁ

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: YVETA KROUPOVÁ
NÁDOBÍ A OBLEČENÍ ZAPŮJČILY FIRMY: NILA, KVĚTINY ČMELDA A SANSHA

10 lžic vody

Sendviče pro malé víly

10 lžic cukru krupice
4 lžíce octa

do pěny vejce a třtinový cukr. Smíchejte
s rozpuštěnou čokoládou, přidejte smetanu a mák. Hotovou směs rozdělte do ká-

PRO 6 OSOB | HOTOVÉ ZA 15 MINUT | VELMI SNADNÉ

pár kapek ovocného extraktu podle chuti

vových šálků, zaplňte zhruba do ¾. Hrnek
můžete lehce vymazat olejem, půjde vám

cukr moučka na vysypání plechu

220 g krémového sýru

lépe vyklopit, když ho na chvilku ponoříte

sedmikrásky na ozdobu

hrst nasekané pažitky

do horké vody. Dejte do ledničky alespoň

sůl a pepř

na 4 hodiny chladit. Před podáváním

Vodu, cukr a ocet vařte v pánvi přibližně

1 menší francouzská bageta

vyklopte. Podávejte s ovocnou omáčkou

10 minut. Přidejte extrakt a vyzkoušejte,

NA OZDOBU

z povařeného ovoce s cukrem.

jestli je směs hotová tím, že ji kápnete

bylinky a jedlé kvítky

do studené vody – měla by hned ztuhnout.

mák na posypání

Na plech vsypte 2cm vrstvu moučkového cukru a dnem slánky nebo jinou

Smíchejte sýr s pažitkou, osolte a opepře-

libovolnou formou vytlačte tvary lízátek.

te. Bagetku nakrájejte na plátky, namažte

Do každé vlijte část tekutiny, položte sed-

pomazánkou a ozdobte bylinkami, kvítky

mikrásku květem dolů, pod ní špejli a do-

a mákem. Ihned podávejte.

lijte houstnoucí cukrovou směsí. Nechte
ztuhnout a pak oklepejte přebytečný cukr.

albert.cz
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Když jsou kluci

Loupežníci

Jsou šťastní, to je jasné. Mají důležité úkoly v celém lese. Nic
je neodradí. Možná jen jediná drobnost – dostanou hlad.
Pro loupežníky se vaří dobře.
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Když pizza, tak
na větvi, to je přece
jasné. Vidí tu někdo
nějaký stůl nebo
příbory?

albert.cz
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Kosti ze skvělých
kuřecích paliček se
normálně házejí za sebe!
74
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Hot dogy? Vůbec!
Když už, tak pavoučí.

Limonáda je
místní, neboli
z lesního ovoce.

albert.cz
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Tohle „sladké bláto“
chutnalo přímo ďábelsky.

Všechno je tajemné. Ovocný
salát je prostě „žabí“.
76
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Pizza na větvi

Kuřecí paličky

Limonáda z lesního ovoce

NA 12 PIZZ | HOTOVÁ ZA 30 MINUT + KYNUTÍ | SNADNÁ

PRO 6–8 LOUPEŽNÍKŮ | HOTOVÉ ZA 35 MINUT | SNADNÉ

PRO 6 LOUPEŽNÍKŮ | HOTOVÁ ZA 15 MINUT | SNADNÁ

1 kostka čerstvého droždí

16 kuřecích paliček

100 g cukru

1 lžička krupicového cukru

125 g brusinkové zavařeniny

300 g směsi lesního ovoce (maliny,

500 g hladké mouky

sůl a čerstvě mletý pepř

1 lžička vločkové soli

16 plátků sušené šunky

2 litry sodovky na dolití

1 a ½ lžíce olivového oleje + na potření

1 lžíce olivového oleje

máta na ozdobu

200 g strouhané mozzarelly

Předehřejte troubu na 200 °C. Paličky,

Cukr zalijte 100 ml vody a na mírném pla-

120 g najemno strouhaného parmazánu

brusinkovou zavařeninu, sůl a pepř dejte

menu nechte za stálého míchání rozpustit.

2 lžičky sušeného oregana

do misky a důkladně promíchejte. Každou

Dvě minuty povařte, sbírejte případnou

2 lžíce rajčatového protlaku nebo passaty

paličku obalte plátkem sušené šunky

pěnu. Nechte vychladnout.

sůl a čerstvě mletý pepř

a položte na plech vyložený pečicím papí-

Ovoce rozmixujte a přeceďte. Šťávu

12 špejlí nebo větviček, hodinu předem

rem. Potřete olivovým olejem a pečte

smíchejte s cukrovým sirupem a přelijte

20–25 minut, aby bylo maso propečené.

do džbánku. Dolijte 2 litry sodovky, přidejte

ostružiny, rybíz) + na ozdobu

4 plátky slaniny, nakrájené

namočených do vody

čerstvé ovoce a mátu. Limonádu podávejte
Droždí rozdrobte do mísy, přidejte cukr
a 100 ml vlažné vody. Nechte vzejít kvásek.

Hot dog pavouk

Až se na hladině vytvoří bubliny, přimíchejte mouku, přilijte dalších 200 ml vlažné

PRO 6 LOUPEŽNÍKŮ | HOTOVÝ ZA 25 MINUT | SNADNÝ

vody, přidejte sůl a lžíci olivového oleje.
Vypracujte těsto a dobře ho prohněťte, aby

6 nožiček párků

bylo pružné a měkké. V lehce vymazané

1 balení rozváleného listového těsta

míse těsto přikryjte utěrkou a nechte aspoň

1 lžička černých sezamových semínek,

půlhodinu kynout na dvojnásobný objem.
Předehřejte troubu na 200 °C. Zatímco
těsto kyne, rozehřejte v pánvi půl lžíce ole-

165 g granka
250 ml smetany ke šlehání
8 snítek máty a strouhaná čokoláda

ninu vychladnout. Polovinu pak smíchejte

plech pečicím papírem.

ploše na obdélník 30×20 cm. Na polovinu

1 lžička práškové želatiny

z čeho se dají vytvořit očička
kečup k podávání
Předehřejte troubu na 220 °C a vyložte

Těsto rozválejte na lehce pomoučněné

NA 6 SKLENIC PO 250 ML | HOTOVÉ ZA 30 MINUT
+ CHLAZENÍ A TUHNUTÍ | VELMI SNADNÉ

125 ml mléka

dozlatova. Slijte vypečený tuk a nechte sla-

nem, rajčatovým protlakem, solí a pepřem.

Sladké bláto

chia semínek, kmínu nebo čehokoliv,

je. Přidejte slaninu a 2–3 minuty ji opékejte

se 100 g mozzarelly, 40 g parmazánu, orega-

vychlazenou.

Párky od konců podélně nakrojte

na ozdobu
Želatinu v kastrůlku zalijte lžící mléka

na čtvrtiny – uprostřed nedokrojte – jako

a nechte nabobtnat. Pak přimíchejte zbýva-

když krájíte špekáček na opékání.

jící mléko a podle návodu na obalu želatiny

Těsto nakrájejte na proužky a obalte

povařte. Pak stáhněte z ohně a vmíchejte

těsta natřete připravenou slaninovo–rajča-

jím párky v místě, kde nejsou nakrojené.

granko. Nechte vychladnout na pokojovou

tovou směs a překryjte ji druhou polovinou

Do těsta vtlačte semínka jako oči a pečte

teplotu.

těsta. Lehce přitlačte a naplněné těsto pak

dozlatova asi 10–12 minut. Podávejte

nakrájejte na 12 proužků.

s kečupem.

Proužky omotejte kolem namočených,

Ušlehejte smetanu a šlehačku postupně
vmíchejte do kakaové směsi. Připravené
bláto rozdělte do šesti například zavařova-

osušených špejlí. Pizzy položte na plech

cích sklenic o objemu 250 ml a nechte

vyložený pečicím papírem. Lehce je potřete

v lednici aspoň dvě hodiny zatuhnout. Před

olejem, posypte zbývající slaninou, mozza-

podáváním postrouhejte čokoládou

rellou a parmazánem a pečte 13–15 minut,

a ozdobte mátou.

aby sýr zezlátl a těsto bylo propečené.

tip: Místo domácího těsta můžete
koupit hotové.

albert.cz
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Skvostný dort pařez skrývá
tajemství, a to loupežníky baví.
A totálně chutná.

78

albert.cz

Dort pařez
6–8 PORCÍ | HOTOVÝ ZA 60 MINUT + CHLADNUTÍ | PRO ZKUŠENÉ

NA KORPUS
420 g hladké mouky

hustý roztok, za stálého šlehání ho po-

šek a boky, a na boky potom přilepte „kůru”

stupně přilijte ke žloutkům. Šlehejte tak

z čokolády. Odloženou pětinu čokolády

dlouho, až směs vychladne a zhoustne.

znovu rozpusťte a pomocí štětce přetírejte

Vešlehejte máslo a rozpuštěnou čokoládu

„kůru”. Do krému nahoře vytvořte vidličkou

a krém nechte vychladit.

letokruhy. Nechte vychladit a podávejte.

Na karamelový krém vyšlehejte kara-

4 lžičky kypřicího prášku

melové salko s máslem a nechte vychladit.

1 lžička jedlé sody

Pokud nemáte karamelové salko, kupte

1 lžička soli

slazené kondenzované mléko a uzavřenou

250 g másla, změklého + na vymazání

plechovku vařte hodinu a půl v hrnci

160 g kakaa holandského typu

s vroucí vodou.

400 g třtinového cukru

Čokoládu na ozdobení rozpusťte

Žabí salát z ovoce
PRO 4–6 LOUPEŽNÍKŮ | HOTOVÝ ZA 20 MINUT | VELMI SNADNÝ

1 meloun cantaloupe

400 g krupicového cukru

v mikrovlnce nebo ve vodní lázni. Roz-

560 ml silné kávy, pokojové teploty

puštěnou čokoládu (nechte si stranou

560 ml podmáslí

zhruba pětinu) natřete v tenké vrstvě

4 velká vejce + 1 žloutek

na dva pruhy pečicího papíru a nechte ji

2 lžičky vanilkového extraktu

zatuhnout. Ztvrdlou čokoládu i s papírem

NA KARAMELOVÝ KRÉM

zarolujte do ruličky – čokoláda se rozláme

Z melounu vyřízněte výseč, která bude tvo-

1 karamelové salko

na „kůru”.

řit pusu žáby. Vykrojte ji podélně, začněte

250 g másla

Korpusy podélně rozřízněte. Jeden od-

300–400 g směsi bobulového ovoce 		
(borůvky, jahody, maliny, hroznové 		
víno…)
citronová šťáva na pokapání

u stopky. Výseč vyjměte, dužinu pokrájejte,

NA MÁSLOVÝ KRÉM

ložte, a do všech ostatních placek vykrojte

slupku nevyhazujte a meloun vydlabejte

120 g tmavé čokolády

kulatým vykrajovátkem kolečko. Všechny

– ideálně pomocí vykrajovátka na meloun,

6 velkých žloutků

vrstvy s vykrojeným kolečkem spojte kré-

abyste získali úhledné kuličky. Melounovou

120 g krupicového cukru

mem – střídejte čokoládový a karamelový.

dužinu pokapejte citronovou šťávou.

220 g změklého másla

Do otvoru uprostřed nasypte čokoládové

NA OZDOBENÍ

mince a nahoru položte odložený korpus,

půlkolečka, přidejte cokoliv bílého, může to

300 g tmavé čokolády

který nemá kolečko. Krémem potřete vr-

být plátek ze žampionu, marshmallow nebo

1 balíček zlatých čokoládových mincí

Vytvořte oči: ze slupky vykrojte dvě

sýr, a připravte si dvě velké borůvky. Spích-

FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: YVETA KROUPOVÁ
NÁDOBÍ A OBLEČENÍ ZAPŮJČILY FIRMY: TIGER A KVĚTINY ČMELDA

něte párátkem a připevněte na meloun.
Předehřejte troubu na 160 ºC. Vymažte

Ze zbylé slupky vykrájejte nožičky a naa-

3 dortové formy o průměru 23 cm a vylož-

ranžujte je k melounu. Naplňte ho ovocem

te je pečicím papírem. V míse promíchejte

a podávejte.

mouku, kypřicí prášek, jedlou sodu a sůl.
Rozpusťte máslo v kastrůlku, smíchejte
ho s kakaem a za stálého míchání zahřívejte 1 minutu. Sejměte z ohně, přidejte třtinový a krupicový cukr a šlehejte
do rozpuštění. Přimíchejte kávu, podmáslí,
vejce a vanilku a prošlehejte dohladka.
Přisypte suché přísady z misky a vymíchejte na hladké těsto. Rozdělte do připravených forem a pečte 40–45 minut,
až špejli zapíchnutou do středu vytáhnete čistou. Nechte chladnout ve formě
na mřížce 20 minut, pak vyklopte na mřížku a nechte zcela vychladnout.
Připravte čokoládový krém. Čokoládu
rozpusťte buď ve vodní lázni, nebo v mikrovlnce. Žloutky vyšlehejte do pěny. Cukr
svařte se dvěma lžícemi vody, a až vznikne
albert.cz
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Pozvěte krtka na dětskou party. Nabídne
vám čepičky, kelímky, tácky nebo
ubrousky. A bude veselo.

Domácí „pípa“
na jakýkoliv nápoj, který
si doma připravíte!

Balonky
do spirály, nebo
další krtkovy
rozvernosti:
frkačka a party
fontánka.
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Lahodný hruškový
nápoj, který obsahuje
nejméně 50% ovocné
složky.

Kvalitu těchto produktů jste
ocenili vy - zákazníci - ve Volbě
spotřebitelů 2016. Stačí si už jen
vybrat ovoce, které milujete.

Různé velikosti a barvy
uzavíratelných lahví s brčkem
oceníte na zahradní party.

Hned 10 veselých
balonků s potiskem
rozhodně zábavu
nezkazí.

albert.cz
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Mini čokoláda
Orion Kámoši
děti určitě potěší.

Skvělé želé bonbony, které
skrývají ovocný mléčný
koktejl a taky vitaminy.

Pedro má nové
želé bonbony:
skládací Hambáče
a Ovopecky.

P roslulý černý čaj
Ahmad má svoji ledovou
variantu! V několika
příchutích.
Žhavá novinka: JoJo bonbony
Srdcovky se stanou vaší srdcovkou.

Hroznový cukr
zdravě vrátí energii
unaveným dětem.
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spolu u stolu

Husté sirupy Albert
Quality obsahují 15%
ovocné složky a pouze
přírodní barviva.

Bonpari, nostalgie
dětství rodičů, jsou tu
znovu!

albert.cz
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K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

sezona

Domácí nanuky
Jogurtové nanuky
s lesním ovocem

Není nad to, než mít své vlastní, doma vyrobené nanuky
kdykoliv po ruce. Právě teď v létě. Uděláte si je podle své
chuti, víte, co jste do nich dali a stačí už jen sáhnout
do mrazáku a nekonečně si pochutnávat.

albert.cz
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Tvarohové nanuky
s čerstvými broskvemi

Limetkové nanuky
s kokosem

Exotické nanuky
z ananasu a kiwi

86
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Krásné nanuky
s gumovými
medvídky

albert.cz
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sezona

Nejlepší nanuky jsou vždycky sladké. Nebojte
se pro tentokrát cukru. U nanuků je výhodné, že
mražení jim část sladkosti ubere.

Nanuky z pečených jahod
a kokosového mléka
88
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FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: ZUZANA DVOŘÁČKOVÁ
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Borůvkové nanuky
s pistáciemi

Jogurtové nanuky
s lesním ovocem

Ananasové nanuky s kiwi

Borůvkové nanuky s pistáciemi

NA 10 NANUKŮ | HOTOVÉ ZA 10 MINUT + MRAŽENÍ | VELMI SNADNÉ

NA 6 NANUKŮ | HOTOVÉ ZA 15 MINUT + MRAŽENÍ | VELMI SNADNÉ

1 celý ananas, oloupaný, bez tvrdého

250–300 g borůvek

NA 6 NANUKŮ | HOTOVÉ ZA 15 MINUT + MRAŽENÍ | VELMI SNADNÉ

150 g směsi lesního ovoce: borůvky,
jahody, maliny...

středu a pokrájený

200 g vanilkové zmrzliny, povolené

2 lžíce tekutého medu

250 ml smetany ke šlehání

6 zralých žlutých kiwi, oloupaných

100 g čoček z bílé čokolády nebo

1 lžička pomerančové šťávy

Rozmixujte ananas, med a rozčtvrcené

nasekané nesolené pistácie

hrstka mandlových lupínků

kiwi (stranou si odložte 10 plátků).

300 g řeckého jogurtu
1 lžíce medu

Ovoce opláchněte, větší kusy nakrájejte

nasekané bílé čokolády

Do každé formičky vložte plátek kiwi

Většinu borůvek a zmrzlinu rozmixujte

a rozdělte směs. Zamrazte.

dohladka. Přidejte zbytek borůvek a smetanu

na plátky. V misce smíchejte jogurt, med

a promixujte několika pulsy. Směs rozdělte

a případně pomerančovou šťávu. Mandle

do formiček na nanuky a nechte zamrazit.

opražte nasucho v pánvi a rozmixujte je

Limetkové nanuky s kokosem

najemno.
Do formiček na nanuky střídavě vrstvěte

Zmražené nanuky vyndejte z formiček tak,
NA 10 NANUKŮ | HOTOVÉ ZA 10 MINUT + MRAŽENÍ | VELMI SNADNÉ

ovoce a jogurtovou směs, na závěr posypte
mletými mandlemi. Zamrazte.

Čokoládu rozpusťte v mikrovlnné troubě.
že formičku rychle opláchnete horkou vodou.
Namočte nanuky do čokolády, nasypte na ní

400ml konzerva kokosového mléka

pistácie a nanuky vraťte do mrazáku.

šťáva z 1 velké limety

Tvarohové nanuky s broskvemi

3 lžíce mletého kokosu
4 lžíce javorového sirupu, medu nebo

Nanuky z pečených jahod

cukru
NA 10 NANUKŮ | HOTOVÉ ZA 10 MINUT + MRAŽENÍ | VELMI SNADNÉ

1 lžička strouhané limetové kůry

NA 10 NANUKŮ | HOTOVÉ ZA 30 MINUT + MRAŽENÍ | VELMI SNADNÉ

1 lžička krupicového cukru

Všechny suroviny rozmixujte dohladka.

500 g jahod, rozpůlených

4 zralé broskve nebo nektarinky, bez pecek

Rozlijte do formiček na nanuky a zamrazte.

2–3 lžíce balzamikového octa – nemusí být

2 lžíce citronové šťávy
300 g měkkého tvarohu ve vaničce

125 ml javorového sirupu nebo medu
250ml konzerva kokosového mléka

150g kondenzovaného mléka

Nanuky s gumovými medvídky

Cukr zalijte v rendlíku 100 ml vody, při-

NA 10 NANUKŮ | HOTOVÉ ZA 5 MINUT + MRAŽENÍ | VELMI SNADNÉ

špetka soli

Stáhněte plamen a vložte broskve. Rendlík

1 sáček gumových medvídků

Předehřejte troubu na 200 °C. Jahody

přikryjte poklicí a deset minut povařte, aby

750 ml Sprite nebo domácí sladké,

narovnejte na plech vyložený pečicím

nebo smetany ke šlehání
1 lžička vanilkového extraktu nebo cukru

veďte k varu a míchejte do rozpuštění.

bylo ovoce měkké, ale ještě drželo tvar. Vy-

citronové limonády s bublinkami

jměte ho děrovanou naběračkou a nechte

papírem a pokapejte je balzamikovým
octem. Pečte 20 minut doměkka. Nechte

trochu zchladnout – sirup nevylévejte. Bro-

Limonádu rozlijte do 3/4 formiček na na-

trochu vychladnout na plechu, pak jahody

skve oloupejte. Rozmixujte je s odloženým

nuky. Do každé vhoďte gumové medvídky

i s vypečenou šťávou vsypte do misky

sirupem a citronovou šťávou.

a dejte zamrazit.

a nechte vychladnout na pokojovou tep-

Smíchejte tvaroh s kondenzovaným mlé-

lotu. Jahody a polovinu javorového sirupu

kem. Do každé nanukové formičky dejte

dejte do mixéru a několika pulsy promixuj-

trochu tvarohové směsi, potom přidejte

te, aby zůstaly malé kousky jahod.

lžíci broskvového pyré a pokračujte do spo-

V jiné misce smíchejte kokosové mléko se

třebování surovin. Zamrazte.

zbytkem javorového sirupu, vanilkovým
extraktem a solí, doslaďte vanilkovým cuk-

tip Před podáváním opláchněte formy horkou
vodou – nanuky lépe vyklouznou.

rem. Krém přilijte do mixéru k jahodám,
promixujte a směs rozdělte do formiček
na nanuky. Zamrazte.
albert.cz
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sezona

Kávové nanuky
pro dospělé

Čokoládové nanuky
s jogurtem chutnají
jak něžné pohlazení.
90
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Kávové nanuky
NA 10 NANUKŮ | HOTOVÉ ZA 15 MINUT + MRAŽENÍ | VELMI SNADNÉ

250 ml smetany ke šlehání
cukr podle chuti
500 ml silné kávy
Odlijte asi čtvrtinu smetany a oslaďte ji trochou cukru. Míchejte do rozpuštění.
Do každé nanukové formičky nalijte
smetanu do výšky 1–2 cm a vložte na hodinu
do mrazáku, aby smetana zatuhla.
Smíchejte kávu se zbytkem smetany a podle
chuti oslaďte. Míchejte, dokud se cukr nerozpustí. Kávovou směsí opatrně dolijte zamraženou smetanu ve formičkách. Nechte zamrazit.

Čokoládové nanuky s jogurtem
NA 6 NANUKŮ | HOTOVÉ ZA 15 MINUT + MRAŽENÍ | VELMI SNADNÉ

200 g čokoládových čoček nebo nalámané
tmavé nebo mléčné čokolády
250 ml mléka
2 lžička vanilkového extraktu
300 ml řeckého jogurtu
Čokoládu zalijte v rendlíku mlékem
a na mírném plameni zahřívejte, až se rozpustí. Nechte vychladnout a pak vmíchejte
vanilku a řecký jogurt. Směs přeceďte přes
síto, aby v ní nezůstaly hrudky a rozdělte ji
do formiček na nanuky. Zamrazte.

Bezinkové nanuky s květinami
NA 10 NANUKŮ | HOTOVÉ ZA 5 MINUT + MRAŽENÍ | VELMI SNADNÉ

3 lžíce bezinkového sirupu
jedlé květiny: sedmikrásky, fialky, okvětní
plátky růží, levandule, hluchavka...
Sirup smíchejte s litrem vody. Limonádu
rozlijte do formiček na nanuky a opatrně
přidejte jedlé květy. Snažte se, aby zůstaly
rozptýlené v celé formičce a neklesly na dno.
Zamrazte.
albert.cz
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Úžasná zmrzlina
s příchutí tiramisu,
lesních plodů
a čokolády.

P rimáčky, které
znáte z T V P rima
jako nanuky a hned
ve třech příchutích

Deštníčky nejlépe
na ovocné nanuky

Zmrzlina bez práce
V ledničce můžete mít vždycky připravenou
zmraženou sladkost, když vás náhle přepadne
neodolatelná chuť.

Delikátní zmrzlina! Bude
vám křupat v ústech
čokoládou, oříšky nebo
brownies.
Ovocné sorbety uvítáte
hlavně v horkých
letních dnech.

Šikovné formičky
na domácí nanuky
v klasickém tvaru

Smetanová jahodová zmrzlina, jakou
znáte od nejlepších zmrzlinářů.
92
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FILM NA DVD EXKLUZIVNe
v prodejnách albert
DVD označená samolepkou
Disney Channel obsahují
uvnitř arch samolepek
Lví hlídka jako dárek.
Řešení: 1. hrnek, 2. okna budovy, 3. ocas Judy,
4. oko Nicka,
5. barva Nickovy kravaty, 6. odznak, 7. barva topu,
8. roh

DVD v prodejnách Albert. DVD s dárkem
v hypermarketech Albert. Do vyprodání zásob.

lví hlídku sleduj
na disney channel!

© 2016 Disney.

když Dita P.

Když Dita P.

... zavařuje léto

Až nastane ten krásný čas, kdy se z půdy, slunce a vody zrodí plody,
nechám všeho a zavařuju. Cokoliv, ale džemy nejradši. Svůj každoletní
rituál zahájím vybíráním skleniček, vymýšlím krásné kombinace ovoce,
pak jimi naplním sklenice a zírám. Mám léto ve skleničkách!

94

albert.cz

když Dita P.
Jablečný džem
s kardamomem

Broskvový džem s rozmarýnem

a sladké broskve. Nechám je pak aspoň
4 hodiny odstát, cukr se úplně rozpustí.

5 SKLENEK PO 250 ML | HOTOVÝ ZA 25 MINUT | VELMI SNADNÝ

Teprve potom je začnu vařit, většinou
tak čtvrt hodiny, až šťáva začne houst-

4 LAHVIČKY PO 250 ML | HOTOVÝ ZA 55 MINUT | VELMI SNADNÝ

1,3 kg broskví, oloupaných

nout. Vylovím z ní rozmarýnové snítky

šťáva ze 2 citronů

80 ml čerstvé citronové šťávy

a broskve trochu rozmačkám šťoucha-

6 jablek Granny Smith a Gala

800–900 g krupicového cukru

dlem na brambory – ne všechny, tak

500 g krupicového cukru

4 velké snítky rozmarýnu

třetinu broskví nechám celé. Nakonec

5 tobolek kardamomu, rozdrcených
2 lžíce práškového pektinu

z povrchu sesbírám pěnu a už můžu plnit
Broskve rozpůlím, vypeckuju a nakrájím

do sterilizovaných skleniček. Zazátkuju

na klínky. Ve velké míse je smíchám s citro-

a buď je otočím víčkem dolů a nechám

Naplním velkou mísu studenou vodou,

novou šťávou, cukrem a rozmarýnem. Cukr

je tak vychladnout, anebo džem zavařím

do které přidám polovinu citronové šťávy.

přidávám postupně, záleží, jak jsou zralé

v hrnci s vařící vodou. Stačí 5 minut.

Jablka postupně loupu, vykrajuju jadřince,
rozkrájím na čtvrtky a házím do mísy s vodou, aby zůstala pěkně žlutá. Pak je z vody
vyndám a nakrájím na malé kostičky. Ty
naházím do velkého hrnce, přisypu cukr,
kardamom, pektin a zbylou citronovou
šťávu. Dobře promíchám a hezky pomalu vařím 30–40 minut do zhoustnutí. Asi
v polovině doby, kdy džem vařím, do něj
ponořím mixér a část jablek rozmixuju.
A je hotovo. Krásný džem naplním do sterilizovaných skleniček a uzavřu. Nechám
je vychladnout víčkem dolů nebo zavařuju

P říjemně nakyslá rebarbora
sedí úžasně ke sladkým
jahodám.

v hrnci s vařící vodou tak 5 minut.

Džem z rebarbory a jahod

700 g jahod
700 g rebarbory
500 g krupicového cukru
šťáva z 1 citronu
Jahody očistím, rebarboru oloupu a obojí
nakrájím na menší kousky. Nakrájené
ovoce rozmačkám nahrubo šťouchadlem
na brambory. Přidám cukr a citronovou
šťávu. Za stálého míchání přivedu k varu.
Vařím pomalu, až jahody i rebarbora
zhoustnou, trvá to většinou 12–15 minut.
Vyzkouším hustotu tak, že kápnu džem
na talířek a čekám, až vychladne. Pokud
zůstane řídký, povařím džem ještě chvíli.
Naplním ho do skleniček, uzavřu, postavím
víčkem dolů a nechám vychladnout.
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FOTO: MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ, DEKOR STYLING: YVETA KROUPOVÁ

5 SKLENIČEK PO 250 ML | HOTOVÝ ZA 55 MINUT | VELMI SNADNÝ

Broskve určitě rostou proto, že jsou úžasné

zavařené jako kompot, ale skvostné jako džem.
Nejen cukr, ale také bylinky z něj učiní rozkoš.

albert.cz
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seznamte se

Borůvkový princ
Jmenuje se Jozef. Obyčejně. A to je taky první a poslední
věc, která je na něm obyčejná. Je magistr filozofie, je mu
24 let a pěstuje borůvky. Čučoriedky, tedy. Jozef Mertuš
je Slovák, historik, který zběhl k borůvkám.

S nápadem pěstovat borůvky ve slovenské
firmě Dobré jablká přišel Jozef, vystudovaný
historik středověku. Přijali ten nápad a letos
vysadili třicet tisíc sazeniček. Rostou jako
z vody, tedy opravdu z vody, protože jde o hydroponní princip. Ještě nejsou všechny zralé,
ale je tu naděje, že každá rostlinka urodí 5 kilogramů kanadských borůvek. Jozef podobný
způsob viděl kdysi v Rakousku.
V ten moment věděl, že borůvky budou jeho
svět. Kousek od Bratislavy, kde žije, magistr
filozofie řekne: „Čučoriedky sú bomba!“ Je
do nich nejspíš zamilovaný a pan Voznár z distribuční firmy Boni Fructi mu to nevyvrací. To
on je z firmy, kde Jozef pracuje jako projektový
manažer, bude dovážet do prodejen Albert.
„Jozefovy“ borůvky rostou venku, jen jemně
přikryté. Jozef je chválí, jakým jsou zdrojem
vitaminů, které jinde nenajdeme... A se sny
nekončí. Další bombou bude možná kamčatská jahoda. Krásná rostlinka.
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Borůvkový milkshake
PRO 4 OSOBY | HOTOVÝ ZA 10 MINUT | VELMI SNADNÝ

400 ml vanilkové zmrzliny
480 ml mléka
2 velké hrsti mražených borůvek
2 lžíce medu
K PODÁVÁNÍ
šlehačka, čerstvé borůvky,
snítky máty
Všechny suroviny zpracujte
v mixéru. Rozdělte do 4 sklenic
a ozdobte šlehačkou, čerstvými
borůvkami a mátou.

1
2

FOTO: JANA LISKA A MAREK BARTOŠ, FOOD STYLING: MILENA VOLFOVÁ

3

1

ČERSTVÉ MLÉKO

Svou chutí se nejvíce blíží právě nadojenému
mléku. Syrové mléko je upraveno šetrnou
pasterací, tedy krátkým zahřátím, díky tomu si
zachovává vitaminy i vápník.

2

SKLENICE S BRČKEM
Krásná a k tomu dokonale praktická
sklenice, která nejednou plní několik
účelů. Je uzavíratelná, má šikovné
ouško a taky brčko. Objem 0,75 l.

3

KANADSKÉ BORŮVKY
Jsou dobré a zdravé. Lidoví léčitelé jich
v sezoně doporučují sníst 1,5 kilogramu,
abychom si tak zaručili celoroční
obranyschopnost.
albert.cz
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Lahodný sýr k vínu...
...každý gurmán ocení!

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

www.mlekarnaolesnice.cz

napsali jste
ěsíce

dop is m

Pravidelně si s manželkou chodíme pro váš úžasný časopis. Tentokrát jsem ho obzvlášť ocenil. Manželka měla slavit kulaté narozeniny a týden předtím si zlomila ruku. Vzal jsem si celou oslavu na starost. Abych si to zjednodušil, otevřel jsem si poslední
dvě vydání a z toho sestavil menu. Všechno se povedlo, snad to bylo tím, že jsem to vařil s láskou. Hosté nešetřili chválou, ocenili především nové netradiční recepty. Večer, když hosté odešli, mě manželka překvapila, když řekla, jakou měla radost nejen
z dárků, ale i že jsem to všechno zvládl. Dík však patří především vašemu časopisu.Přeji hezké léto všem v redakci. Honza S.

Pustila jsem se podle vašeho magazínu
do pesta a je to pecka. Je ředkvičková sezona,
tak jsem místo špenátu použila ředkvičkové
listy – teď sice nevím, jak přesně chutná
pesto od Dity P., přesto díky za inspiraci.
Obyčejný opečený chlebík je u nás teď žádanou pochoutkou.
K svátku jsem místo bonboniéry dostala
tašku avokád – pospěšte prosím s dalším
vydáním, plným neotřelých receptů, ať se mi
zelená dobrota nezkazí.
Monika Školová z Brna

Vaším magazínem se kochám již delší
dobu a některé recepty jsem prostě musela
vyzkoušet hned. Jako teď lívance ze zakysané
smetany. Mňam! Poděkovat chci zejména

v domě několika starším, kteří již špatně

videl, jen jsem lívanečky nespojovala, ale

za avokádové recepty z tohoto čísla. Koupila

chodí, ale stále rádi vaří a inspirují se.

nazdobila i čerstvým ovocem, nebylo třeba

jsem si nedávno mixér vhodný i pro přípravu

Alena Tihounová z Pardubic

cukrovat. Lívanečků bylo opravdu spousta,

smoothie, a tak jsem uvítala recept na to

potěšila jsem i sousedy. Manžel je doladil

avokádové. U nás se konzumace avokáda

„bublinkami“ a konstatoval, že to bude

stále ještě opomíjí, vím to i podle sebe. Určitě

Když jsem ve vašem magazínu objevila

skvělé pohoštění pro nečekanou návštěvu,

se to díky Vám napraví. Už teď se těším

recept na lívance se zakysanou smetanou

protože tyto ingredience jsou u nás v ledni-

na červencový magazín, budu mít narozeni-

a povidly, řekla jsem si, že s manželem

ci celoročně.

ny, tak tam snad najdu recept na něco origi-

začneme neděli sladce snídaní na balkoně.

Hanka z Prahy

nálního na oslavu. Také každý měsíc dělám

Recept je opravdu velmi snadný a rychlý,

dobrý skutek a nosím Albert magazín u nás

zakysaná smetana vyváží sladkost po-

VYHRAJTE PLNÝ KOŠÍK OD ALBERTA
Své názory, tipy a postřehy posílejte na adresu: ALBERT v kuchyni, Ortenovo náměstí 29a,
170 00 Praha 7, nebo na e-mail: albert.redakce@gmail.com. Nejzajímavější dopis
odměníme balíčkem výrobků Albert Quality. Tentokrát ho získává Honza S.

V příštím čísle, které vychází 24. 8. 2016, najdete: Zpátky do školy – Maso v české kuchyni - Co s červenou řepou
albert.cz
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Rejstřík

Nápoje

Hlavní jídla
Červená čočka s chia semínky

13

Houbová omáčka

62

Koprová omáčka

62

Krkovice s ciderovou marinádou

42

Sladká jídla a dezerty

Krkovice s thajskou omáčkou Jaew

41

Dort pařez

Kuřecí paličky

77

Jahodový koláč s citronovým krémem

52

Kuře z pivní plechovky

41

Karamelové tiramisu

28

Rajská omáčka

62

Linecké kytičky s mákem

69

Ryba s rajčatovou omáčkou s olivami

14

Lízátka se sedmikráskami

71

Steak s chlebovým salátem

41

Makové dortíčky

71

Makový dort

69

69

Limonáda z lesního ovoce

77

79

Malinovoborůvkový nepečený koláč

52

Meruňkový koláč s drobenkou

56

Džemy

Míchané čokoládové tiramisu

28

Broskvový džem s rozmarýnem

96

Obrácený broskvový koláč s karamelem

52

Džem z rebarbory a jahod

96

Rybízový koláč s pudinkem a sněhem

53

Jablečný džem s kardamomem

96

Sladké bláto

77

Tiramisu se skořicí

28

Tiramisu z kakaového piškotu

28

Třešňový koláč s mandlemi

56

Saláty

Malá jídla a pochoutky
69

Řecký salát s těstovinami
Žabí salát z ovoce

99

Koktejl z makového mléka
15

Grilovaný bůček se salátem

Melounový salát

Borůvkový milkshake

Grilovaná bramborová kaše

10

42

Hot dog pavouk

79

77

Kukuřice ve slaninovém kabátku

41

Pizza na větvi

77

Pomazánka z Cottage sýru

Nanuky, zmrzliny a granity
Ananasové nanuky s kiwi

89

Bezinkové nanuky s květinami

91

Borůvkové nanuky s pistáciemi

89

Čokoládové nanuky s jogurtem

91

Granita z Aperolu

114

Jogurtové nanuky s lesním ovocem

89

Kávové nanuky

91

Limetkové nanuky s kokosem

89

Nanuky s gumovými medvídky

89

Nanuky z pečených jahod

89

Nedělní zmrzlinové tiramisu

28

Tvarohové nanuky s broskvemi

89

12

Sendviče pro malé víly

71

Žampiony s bylinkami

41

– vegetariánské

albert.cz
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křížovka
AKADEMIE
VÝTVARNÝCH
UMĚNÍ

KOPÁNÍM
ZPRACOVAT

ÚSLUŽNOST

PRASKAT

ÚDER
SEKEROU

INICIÁLY
SPISOVATELE
JIRÁSKA

HAFAN

DOMÁCKY
TIMUR

PŘIBLIŽNĚ

ČLEN
SEKTY
NAHÁČŮ

NAPLNĚN

DIREKT

3. DÍL
TAJENKY

STŘEŠNÍ
SVODY
(ZDROB.)

ANGLICKY
„MAPY“
SVĚTOVÁ
STRANA

ŠACHOVÁ
REMÍZA

NÁŘADÍ
KOPÁČE

DOMÁCKY
MILOSLAV

TAMTA

2. DÍL
TAJENKY
ASIMILUJÍCÍ SE
ČLOVĚK

EXPERIMENT

Puzzle
29 (Medium,
difficulty
rating
0.54)
Puzzle
29 (Medium,
difficulty
rating
0.54)
LIHOVINA
Z RÝŽE

A SICE

5 5

LÁTKA
VYROBENÁ
Z LÝKA

7 7

8 81

8 85 5

9

4 47POLNÍ79 9

5 5
DRUH
LEMURA

MÍRA
JEMNÉ
LIKÉRY

KRYCHLE
(ZASTAR.)

4 47 7

Puzzle
30 (Medium,
difficulty
rating
0.50)
Puzzle
30 (Medium,
difficulty
rating
0.50)
DĚTSKÉ
Tajenku zašlete do 4. 8. 2016 na adresu:
CITOALBERT v kuchyni, Ortenovo náměstí 29a,
SLOVCE
1 170 00 Praha 7, nebo
3 ji3vyplňte
5 57do7formuláře
4 46 6
ZAŘÍZENÍ IDENT. ČÍS.
na www.albert.cz/tajenka. Vylosovaný
ORGANA STEJ9 luštitel obdrží poukázku na jednorázový
4 47 7NOSMĚRNÝ NIZACE
PROUD
M. JMÉNO
nákup v síti prodejen Albert v hodnotě
1
2
1
2
DOTKNUTÍ
300 Kč. Výherkyní z minulého čísla je
SLOVENJiřina Klímová z Trutnova.

2 27 78 84 43 3

3 34 4

4 4

VELIKÁNI

8 8

ŠEDESÁT
KUSŮ
CESTA
LETADLEM

2 21 1 6 6

SPZ ÚSTÍ
NAD LABEM

1 1HLÍNA 6 68 8
NA KOŘENECH
ROSTLIN

2 28 8

5 54 42 2

SPISY

9 9

2 2

8 89 9

HO PERA
INICIÁLY
ŘEPKY

9 9

5 5

SKY „KEŘ“

HUDEBNÍ
NÁSTROJ
KARETNÍ
HRA

17 7
8 81ÚŘEDNÍ

SLOVENSKY „PRO“

6 6
5OSA5PTAČÍ-

9 9

1 1

6 6

INICIÁLY
PLUSKALA
NIZOZEM.
DUTÁ MÍRA

SENOSEČE
BÝVALÁ
DUKLA
INICIÁLY
STRAUSSE

KUS LEDU

5 58 83 39 92 2
NÁZEV
ŘÍMSKÉ 50

1. DÍL
TAJENKY

ZVYKY

LOVEČTÍ
PSI

ŽENSKÝ
HLAS

POMŮCKA:
AAM,
ALAŠE,
ATK

URČITÉ
V POŘADÍ

Řešení z minulého čísla: MÁME ŠIROKÝ VÝBĚR MASA NA GRIL

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

4 4
9 95 5
2 2

3 3

9 9
8 8

5 5

4 4

4 46
3 3

3 3

2 2
2 2

3 35 5

8 8

7

Do každého políčka vepište jednu číslici
od 1 do 9 tak, aby se číslice neopakovaly
v žádném řádku, sloupci ani v žádném
Puzzle
25 (Medium,
difficulty
rating
0.58)
Puzzle
26 (Medium,
difficulty
rating
Puzzle
27 (Medium,
difficulty
rating
Puzzle
25 (Medium,
difficulty
rating
0.58)
Puzzle
(Medium,
difficulty
rating
0.48)0.48)
Puzzle
27 (Medium,
difficulty
rating
0.45)0.45)
z826devíti
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SUDOKU

6 64 4

4 4

9 9

9 9
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1 19 9
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8 8

1 17 7
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2 2

7 75 5
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4 4
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Puzzle
32 (Medium,
difficulty
rating
0.56)
Puzzle
32 (Medium,
difficulty
rating
0.56)
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Puzzle
28 (Medium,
difficulty
rating
Puzzle
28 (Medium,
difficulty
rating
0.56)0.56)

Puzzle
29 (Medium,
difficulty
rating
Puzzle
29 (Medium,
difficulty
rating
0.54)0.54)

Puzzle
30 (Medium,
difficulty
rating
0.50)
Puzzle
30 (Medium,
difficulty
rating
0.50)

7 78 8
4 46 6
5 5
1 13 3
2 29 9

4 42 29 9
6 6
3 3
5 5
7 78 8
1 1

2 21 13 3
5 5
7 74 46 6
9 9
8 8

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

6 6
7 73 3
1 12 28 8
5 5
4 49 9

5 5
6 6
9 9
1 12 28 8
3 3
4 47 7
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6 6
2 23 3
4 49 9
1 18 8
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8 8
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1 14 47 79 9
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7 74 48 8
3 3
9 9
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1 15 5
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7 78 8
4 42 21 16 6

5
1 18 8
3 3
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2 24 47 76 6

4 42 26 6
9 9
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7 71 15 5

9
6 6
2 27 78 8
4 43 3
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8 8
1 17 76 6
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4 42 29 9

7 73 3
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6 6
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9 9
5 5
7 72 24 41 18 8
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6 6

3 3
4 45 5
2 21 16 6
8 8
9 9
7 7

6 6
3 3
2 24 45 5
7 79 9
8 8
1 1

3 3
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8 8
4 47 72 25 5

8 8
9 9
4 46 6
1 12 25 5
7 73 3

8 81 19

2 2

17 71112823 8
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6 6
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9

9
4

9 9 95
48 8

4 42 28 8
1 19 9
6 6
7 73 3
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4 41 18 8
6 6
7 73 3
Vylosovaný luštitel obou sudoku obdrží poukázku na jednorázový nákup v síti2 prodejen
Albert
8 8
1 16 6
9 9
7 73 3
4 45 5
2 2
3
4
7
5
6
2
8
3 4 7 tajenky
5 6 2 8 nebo
9 9
1 1
v hodnotě 300 Kč. Výhercem z minulého čísla je Martin Paleček z Plzně. Zasláním
Puzzle
31 (Medium,
difficulty
rating
Puzzle
31 (Medium,
difficulty
rating
0.49)0.49)
řešení sudoku dáváte souhlas se zpracováním svých údajů pro marketingové 3účely.
3
1 17 74 46 6
5 5
9 9
2 28 8
4 49 9
5 5
8 8
3 3
2 21 17 76 6
2 28 8
6 6
9 9
1 17 75 5
3 3
4 4

2 28 8
7 79 9
5 5
3 3
1 16 6
4 4

1 17 75 5
8 8
3 3
9 9
2 26 6
4 4

Řešení z minulého čísla.
4 47

Puzzle
32 (Medium,
difficulty
rating
Puzzle
32 (Medium,
difficulty
rating
0.56)0.56)

Puzzle
33 (Medium,
difficulty
rating
Puzzle
33 (Medium,
difficulty
rating
0.52)0.52)

3 3
8 8
1 19 9
5 5
2 27 76 6
4 4

72 29 9
5 5
1 18 8
3 3
6 6

6 6
2 25 5
7 74 43 3
1 19 9
8 8

8 8
5 5
9 9
7 73 3
6 6
1 14 42 2

4 47 79 9
8 8
1 16 6
2 23 3
5 5

6 6
1 13 3
8 8
4 42 27 75 5
9 9
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3 3
4 48 8
2 2

2 21 18 8
6 6
9 9
4 43 3
5 5
7 7

2 23 3
4 41 19 9
5 5
6 6
8 8
7 7

VAJÍČKOVÝ SALÁT
Z ŘADY RETRO
Lahůdky s nejvyšší kvalitou
s obsahem 65% vajec.

Každý den jinak!

Nejlepší delikatesy od PAPEI. Produkty naleznete
v pultu s obsluhou a ve vybraných prodejnách
Užijte si se svou rodinou na Velikonoce ty nejlepší delikatesy od PAPEI. Produkty naleznete u pultů s obsluhou
Albert mužete
najít i v malém balení.
a ve vybraných prodejnách Albert můžete najít i v malém balení v regálu u chlazených
produktů.
papei.cz
VEGE
DELIKATESY
LAHUDKY
VEJCE
RYBY
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To nejlepší
od řeznických mistrů
z Poličky.

S tradiční jemnou vůní
i lahodnou šťavnatou
chutí.

K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

Osvěžující letní pečení!

Recept na tento
osvěžující dezert najdete
na www.oetker.cz
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Dovážíme prémiové hovězí maso
z NAMIBIE a BOTSWANY
K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

váleček z kýty

loupaná plec

kulatá plec
(„falešná svíčková“)

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

Animalco_183×111,5 mm.indd 1

NAMIBIE / BOTSWANA
Díky vyšší nadmořské výšce a poloze jsou klimatické
podmínky podobné jako v Jižní Americe a chov skotu
má v těchto zemích staletou tradici.
Najdeme zde rozmanitý mix plemen, většinou ale
křížence evropských masných plemen a plemen
vhodných pro chov v teplejším klimatu. Díky absenci
mléčného průmyslu se chov skotu koncentruje
výhradně na masnou produkci.
Chov dobytka probíhá v otevřeném a zdravém
prostředí bez použití hormonů a antibiotik.
Vlády obou zemí vlastní nebo spolu-vlastní největší
porážky a veškerý zisk je investován zpět do místních
komunit a na podporu místních farmářů.
Hovězí maso z Namibie a Botswany pochází z mladých
zvířat a delší dobu zraje ve vakuu (až 6 měsíců), proto
je křehké a vhodné na přípravu jak šťavnatých steaků,
tak na dušení, pečení nebo na přípravu omáček.

14.06.16 16:06

K dostání ve vybraných
prodejnách Albert.
inzerát183 x 111,5.indd 1

2. 6. 2016 12:40:58

sladká tečka

Granita

z Aperolu
Milionové osvěžení uprostřed parného
léta, milý aperitiv anebo skutečná sladká
tečka za dobrým jídlem.
Granita z Aperolu
PRO 6 OSOB | HOTOVÁ ZA 10 MINUT | VELMI SNADNÁ

750 ml čerstvě vymačkané pomerančové šťávy
250 ml Aperolu
šťáva z 1 citronu
200 g krupicového cukru
máta na ozdobu
Pomerančovou šťávu, Aperol, citronovou šťávu
a cukr zahřívejte v hrnci těsně pod bod varu,
až se cukr rozpustí.
Vychlaďte na pokojovou teplotu, přelijte do plastové uzavíratelné nádoby a dejte do mrazáku.
Každou hodinu směs promíchejte velkou lžící,
aby vznikly ledové krystaly. Proces opakujte
tři až šestkrát. Teprve potom můžete granitu
zavíčkovat a uskladnit v mrazáku delší dobu.

Aperol
Tento krásně oranžový alkoholický nápoj
s hořkou příchutí podávejte vychlazený samotný, nebo se sodou či
šumivým vínem ve skleničce
se stopkou.
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Podávejte v kopečkách, ozdobené mátou.

Originální a exkluzivní řada

MORAVIAN COLLECTION
Vína, na jejichž výrobu a finalizaci na Moravě osobně a pečlivě dohlížíme.
Výběr vína řady MORAVIAN COLLECTION v našich prodejnách je zároveň
setkáním s vysokou kvalitou jednotlivých odrůd, typických pro danou
podoblast, s jejich čitelností a noblesou.
Důkazem je i první významné ocenění zlatou medailí ze světové soutěže BACCHUS MADRID pro Tramín červený 2013 pozdní sběr!! Toto
víno obhájilo své vyjímečné postavení v dané odrůdě a ročníku
ziskem titulu šampiona i na mezinárodní soutěži Prague Wine Trophy.
Ze stejné soutěže si odvezla zlatou medaili i růžová novinka, Rulandské modré pozdní sběr.

Moravská vína mě již velmi dlouho
svou kvalitou okouzlují.
Doufám, že i Vás potěší tato originální
kolekce z prestižních vinařství,
kterou jsme pro Vás vybrali.

Martin Pastyřík

Prezident Asociace Sommelierů ČR

Ochutnejte exkluzivní vína
od předních moravských vinařů
z této originální ucelené kolekce,
kterou naleznete pouze v obchodech
Albert. Stojí to za to!

Vlastimil Vávra

Category Manager Wine
a sommelierpro prodejny
Albert v ČR.

K dostání ve vybraných
prodejnách Albert.
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K dostání ve vybraných prodejnách Albert.

