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EDITORIAL

Vážení milovníci dobrého jídla,
letní dvojčíslo Albert magazínu je tu a tentokrát jako velký 
grilovací speciál. Po jeho přečtení se nejspíš změní vaše reputace 
mezi známými, protože se stanete doslova grilmasterem sezony. 
Pečlivě jsme vybrali recepty odborníků, kuchařů i tipy sousedů  
a známých, jak na grilování rozmanitých druhů masa, ryb, 
zeleniny, dipy, saláty, omáčky i dezerty připravené venku. 
Sympaťák Bob vás hned na začátku inspiruje svým grilovacím 
návodem a pořádná nálož receptů na vás čeká v hlavní rubrice, 
kde najdete 4 variace na grilovačku v americkém, asijském, 
italském nebo veggie stylu. Každá vaše zahradní party tak  
může být zkrátka originál.

Letní sezona je plná ovoce a zeleniny. Po čem sáhnout?  
Cuketa nebo lilek, broskve nebo nektarinky, kdo vyhraje  
souboj na ostří nožů a vidliček? To vše se dozvíte v rubrikách  
Elixír a Tržnice. 

Nezapomněli jsme ani na vaše dovolené, které jsou v plném
proudu. V rubrice Kolem světa tak můžete vyzkoušet
i po návratu provoněné recepty z oblíbených destinací
Středozemního moře: Itálie, Chorvatska i Řecka. 
A nakonec se pojďte ztratit v zelené zahradě  
a popustit uzdu fantazii. Překvapí vás, co všechno  
můžete vykouzlit ze sezonního ovoce.

Teď už stačí jen rozpálit gril, pozvat přátele  
a zhoupnout se do letní pohody.

Ať vám chutná život i v létě.

Váš Albert

Sdílejte s námi:
@albertceskarepublika
#albertmagazin 
www.albert.cz/magazin-albert

Magazín pro zákazníky  
supermarketů a hypermarketů ALBERT

Distribuce ve všech prodejnách 
ALBERT zdarma

VYDAVATEL: 
Albert Česká republika, s.r.o., Radlická 117
158 00 Praha 5 – Nové Butovice

DATUM VYDÁNÍ: 3. 7. 2019 
DATUM VYDÁNÍ PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 28. 8. 2019

ZA ALBERT MARKETING:
Petra Čeřovská

KOMPLETNÍ KREATIVNÍ ZPRACOVÁNÍ:
S&P MEDIA
Naďa Fidrmucová, Kristína Cuceová
www.spmediagroup.cz

REDAKCE ALBERT MAGAZÍNU:
Podkovářská 2, Praha 9, 190 00
albertmagazin@albert.cz

KREATIVNÍ TÝM S&P MEDIA:
Foto: 
Petra Novotná, Tomáš Babinec,
Fotobanka Albert, iStock

Foodstyling:
Petra Novotná, Tomáš Babinec, 
Adéla Srbová, Bára Nosková 

Grafické zpracování:
Ludmila Reichová, Kateřina Zacharová,
Martin Pospíšil

Texty:
Eva Rýznerová, Adéla Srbová, Naďa Fidrmucová

Kuchaři:
Jaroslav Prokš, Petr Linka, 
Bohumil Spěvák

PARTNEŘI:
BUTLERS – MADE FOR YOUR HOME 
Vinohradská 2828/151, Praha 3
NILA Living s.r.o. 
Finská 577/5, Praha 10 

ALBERT HYPERMARKET
Roztylská 2321/19, Praha 11
 
FLYING TIGER COPENHAGEN
Václavské náměstí 835/13, Praha 1

TISK:
SEVEROTISK s.r.o. 
Mezní 3312/7, 400 11 Ústí nad Labem 
TRIANGL, a.s. 
Beranových 65, 199 02 Praha 9 

MK ČR E 7161 © ALBERT Česká republika
ISSN 1211-1422
Tiskové chyby vyhrazeny.
Jakékoliv nakládání s obsahem magazínu
Albert u vás v kuchyni, jeho publikování, 
přebírání nebo jiné formy šíření jsou bez 
písemného souhlasu vydavatele zakázány.



30
4

6 INSPIRACE 
 STAŇTE SE GRILMASTEREM!

11  KOŘENÍ NA GRIL podle mého gusta
12  VEPŘOVÁ ŽEBÍRKA na sherry
13  KACHNÍ PRSÍČKA se švestkovou omáčkou   

14  NOVINKY

16  ELIXÍR ŽIVOTA 
 BROSKEV VERSUS NEKTARINKA

17  BROSKVOVÝ CRUMBLE se zmrzlinou  
 FRANCOUZSKÝ TOAST s nektarinkami 
18  TOPINKY S BROSKVEMI a sýrovou pomazánkou
19  VEPŘOVÁ PANENKA se salátkem plným slunce        

20  TRŽNICE

20  CUKETA A LILEK Kdo s koho?
22  RAJČATA: jablíčka z ráje   
24  RECEPTY NA KAŽDÝ DEN

24  BROSKVOVÝ SALÁT s pekanovými ořechy a sýrem feta  
25  RAJČATOVÁ POLÉVKA s parmazánovými chipsy  
26  LILKOVÁ PARMIGIANA s mozzarellou  
27  VEPŘOVÉ NA ZÁZVORU s okurkovým salátem
28  GURMÁNSKÁ PIZZA s prosciuttem a cuketou
29  KACHNÍ PRSÍČKA s lehkým bramborovým salátem       

30  BUĎME SPOLU U JEDNOHO STOLU
 LETNÍ GRILOVAČKA 4× JINAK

33  AMERICKÝ BURGER s bylinkovým máslem
 VEGGIE BURGER s tofu a žampionem 
34  PEČENÉ FAZOLE s extra rajčaty   
35  KUKUŘIČNÉ KLASY s česnekovým máslem  
 PEČENÉ BRAMBORY se slaninou a cibulkou 
36  BUFFALO KŘIDÉLKA s domácí BBQ omáčkou
37  SENDVIČ S TRHANÝM VEPŘOVÝM a coleslawem
38  VEPŘOVÁ BBQ ŽEBÍRKA s kořením a ciderem  
39  ALBERT JSTE VY: SDÍLEJ HAMBÁČ NA INSTÁČ
41  TOFU NA GRIL marinované v arašídech 
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BUĎME SPOLU U JEDNOHO STOLU
Letní grilovačka 4× jinak 

OBSAH
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g ilmaste
Bob Spěvák

Je tu velký letní grilovací 
speciál od Albertu. Užijte si 
tento rok letní radovánky 
naplno. Začínáme s tipy od 
barbecue experta Bohumila 
„Boba“ Spěváka z Bob́ s 
Bar-B-Que a Krystal bistra 
v pražském Karlíně. Staňte 
se v létě šampionem  
v grilování! 

STAŇTE SE  
grilmasterem!

Fotografie: Tomáš Babinec
Foodstyling: Bára Nosková, Bohumil Spěvák, Tomáš Babinec
Text: Eva Rýznerová
Nádobí a decor: NILA store
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„Každý gril i každý člověk  
u grilu je schopný podat 
skvělý výsledek. Jen je 
důležité umět s grilem 
zacházet a nepodcenit 
celý proces od výběru 
masa až po samotné 
grilování. Především ale 
musíte grilování milovat,“ 
říká Bob, který je toho 
sám živým důkazem. Jeho 
BBQ masové speciality 
jsou vyhlášené široko 
daleko.

Jak p ǐp avit g il na steaky?

K vavý, nebo p opečený?

hovězí steak 2—3 cm

POSTUP:
1.  Před zahájením sezony grilovací mřížku vypalte  

a nespálené zbytky vydrhněte kartáčem. Pak natřete 
rošt hadříkem s olejem. Skvěle poslouží i kus špeku 
nebo olej ve spreji. Mastnota zabrání přichycování jídla. 

2.  Před každým grilováním rošt pořádně rozpalte  
a pomocí škrabky nebo drátěného kartáčku odstraň-
te přichycené zbytky jídla. 

3.  Gril rozpalte na nejvyšší teplotu. Maso položte přímo 
na rozpálenou grilovací mřížku. 

4.  Pomocí kleští maso obraťte a grilujte i z druhé strany. 
Při obracení steak nikdy nenapichujte, uvolnila by se 
šťáva.

5.  Po grilování nechte maso několik minut odpočinout. 
Můžete ho zabalit do alobalu, aby se udržela teplota.

RARE
•  Okraj je propečený, vnitřek krvavý
•  Grilování: 2,5 minuty z každé strany
•  Vnitřní teplota 50–60 °C

MEDIUM
•   Středně propečený, s hnědým okrajem 

a růžovým středem
•  Grilování: 4 minuty z každé strany
•  Vnitřní teplota do 70 °C

MEDIUM RARE
•  Okraj hnědý, vnitřek načervenale růžový 
•  Grilování: 3 minuty z každé strany
•  Vnitřní teplota do 65 °C

WELL DONE
•  Zcela propečený steak
•  Grilování: 4,5 minuty z každé strany
•  Vnitřní teplota do 77 °C

7
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Ideální teploty 

POSTUP: Čas grilování přizpůsobte velikosti kousku masa  
a tomu, jestli obsahuje kosti. Uvnitř by mělo být maso propečené 
minimálně na 77 °C. Pokud grilujete celé kuře, svažte ho provázkem, 
aby se propeklo rovnoměrně.

POSTUP: Tužší struktura vyžaduje o pár minut delší grilování než  
u kuřecího masíčka. Vnitřní teplota nesmí být nižší než 77 °C.

POSTUP: Steaky potřebují z každé strany 4–6 minut. Klobásky gri-
lujte při nižší teplotě, aby se nepoškodilo střívko. Maso s kostí, jako 
kotleta, žebírka nebo koleno, potřebuje delší grilování. K přípravě 
velkých kusů využijte přiklápěcí gril. 

POSTUP: U celých ryb použijte speciální držák na ryby. Ryba nesmí 
být uvnitř průhledná ani sklovitě lesklá. Držte se pravidla, že každý 
centimetr tloušťky vyžaduje 3–4 minuty grilování. Krevety dejte na 
grilovací tácek nebo napíchněte na předem namočenou špejli  
a grilujte 2–3 minuty z každé strany.

50–77 
°C

85 °C

72 °C

72 °C

80 °C

72 °C

63 °C

Maso tepelnou úpravou tvrdne, 
proto můžete propečení masa 
jednoduše ověřit pomocí palce. Čím 
snáz maso dokážete zmáčknout, 
tím je syrovější. Pro větší přesnost 
použijte speciální teploměr. 
Zapichujte ho vždycky šikmo tak,  
aby mířil k jádru masa  
a zároveň aby neunikla  
ani trocha šťávy. Výsledek  
stojí za to.

NA TEPLOTĚ ZÁLEŽÍ
Techniky grilování

HOVĚZÍ: Burger  Steak

KUŘECÍ: Prsa Stehýnko

KRŮTÍ:	 Burger  Steak

 

VEPŘOVÉ: Klobáska Steak 

RYBY:  Losos Mořské plody

POSTUP: Steaky grilujte dle toho, jak je chcete propečené. Rare na 
50–60 °C, hodně propečený na 77–78 °C, medium odpovídá teplotě 
kolem 65–70 °C. Řiďte se také druhem masa, tučností, výškou stea-
ku a dobou zrání masa. 

82 °C78 °C

63 °C
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Jak na dokonalou mřížku

Mřížku se vám podaří připravit 
pouze na dobře rozpáleném 
litinovém roštu.

1.  Dobře očistěte grilovací rošt drátěným 
kartáčkem. 

2. Osolte. 3. Opepřete.

4. Maso položte na grilovací rošt v úhlu 45°. 5. Po 2–3 minutách otočte o 90°. 6.  Kleštěmi steak obraťte a opečte stejným 
způsobem i z druhé strany.

INSPIRACE
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VYBER GRIL  
z Albertu

1     Nepodceňujte kvalitu masa. Ideální zrání steaku je 
23–28 dní.

2     Negrilujte steaky právě vyndané z ledničky. Maso 
nechte před grilováním odpočinout 15–30 minut 
při pokojové teplotě.

3     Nepoužívejte nevhodnou sůl. Nejlepší je mořská sůl 
bez jódu. Vyzkoušejte i uzenou sůl pro zajímavou 
chuť. 

4     Nesolte maso příliš brzy, ale až těsně předtím, než 
ho hodíte na gril. Když se maso nechá nasolené déle, 
vytáhnete z něj vodu. 

5     Nepokládejte na gril steak, který není dostatečně 
osušený. Na povrchu by se vysrážela bílkovina z masa 
a vznikl by bílý povlak.

6     Když používáte v marinádě cukr nebo med, přetřete 
směsí maso až ke konci grilování, aby se nepřipékalo 
a nečernalo.

7     Nezačínejte, pokud nemáte dostatečně  
rozpálený gril. 

8     Nezapomeňte na speciální teploměr na maso,  
i když jste profík.

9     Steak neobracejte víckrát než jednou.

10     Pro partu lidí nedělejte víc steaků, raději použijte 
jeden velký kus masa, který ugrilujte v celku a pak 
nakrájejte na plátky.

11     Nezapomeňte nechat hotový steak odpočinout.

11 CHYB,
kterým se vyhněte

GRIL	RANCHER
S uzavíracím víkem, vyroben 
z kvalitní a odolné karbonové 
oceli. Díky svým větším roz-
měrům je ideální pro grilovací 
party, velikost roštů 70 × 35 cm 
a 75 × 13,8 cm.

GRIL BALL
Zahradní kotlový gril na 
dřevěné uhlí a grilovací 
brikety, je zhotoven z galva-
nicky ošetřeného ocelového 
plechu, povrchově dokonče-
ného žáruvzdornou barvou. 
Vhodný na domácí grilování, 
zaručuje výbornou výsled-
nou chuť pokrmů. 

GRIL TWISTO
Gril na dřevěné uhlí s regulovatelným vzduchovým ventilá-
torem a dvojitým pláštěm. Součástí je přenosná taška, kom-
ponenty lze umývat v myčce. Vhodný do parku, na pikniky  
i na balkon, protože je bezkouřový. 

Grily je možné zakoupit ve vybraných prodejnách Albert.

INSPIRACE
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bas i c 
g ilovací smes 

BY L I N KOV Ý  M I X
s cit onovou ků ou  

N A  RYB KY  A  KU řE
s vůní mo ě 

I N D I E
s exotickým  
ko ěním 

SUROVINY:
1 lžíce hrubé mořské soli
1 lžička mletého černého pepře
1 lžička sladké mleté papriky
1 lžička chilli kousků
1 lžička drceného kmínu
1 lžička sušeného oregana
1 lžička sušené cibule
1 lžička sušeného česneku
½ lžičky muškátového květu

SUROVINY:
1 lžíce hrubé mořské soli
1 lžička sušené petrželové natě
1 lžička sušeného tymiánu
1 lžička sušené bazalky
1 lžička sušeného česneku
1 lžička sušené cibule
1 lžička pepře

SUROVINY:
1 lžíce hrubé mořské soli
1 lžička třtinového cukru
1 lžíce kurkumy
1 lžička uzené papriky
1 lžička drceného fenyklu 
1 lžička římského kmínu
1 lžička semínek hořčice 
1 lžička muškátového květu
1 drcený hřebíček
1 lžička mletého sušeného zázvoru

SUROVINY:
1 lžíce hrubé mořské soli
1 lžička sušeného rozmarýnu
1 lžička sušeného oregana
1 lžička sušené majoránky 
1 lžička čerstvého tymiánu 
2 snítky čerstvého rozmarýnu
kůra z ½ biocitronu

Domácí směs koření je skvělá v tom, že ji 
namícháte, jak máte nejraději. Uzavřete 
voňavou směs do skleničky a používejte 
celou letní prima sezonu. 

KOŘENÍ NA GRIL  
podle mého gusta

INSPIRACE
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VEPŘOVÁ ŽEBÍRKA
na sherry

POSTUP:
1.  V míse smíchejte cukr se sójovou omáčkou, 

kečupem, sherry, nastrouhaným zázvorem 
a drceným česnekem.

2.  Maso potřete ze všech stran marinádou  
a na 24 hodin uložte do lednice.

3.  Gril rozpalte na středně mírný žár, maso 
položte na rošt, přiklopte a grilujte na 
nepřímém ohni 2 hodiny.

4.  Maso sejměte z grilu, potřete zbytkem 
marinády a zabalte do alobalu.

5.  Grilujte další 2–3 hodiny, dokud konce kostí 
nevyčnívají 6 mm z masa. Teplota uvnitř 
masa by měla dosáhnout 75–80 °C.

6.  Maso nechte v alobalu 30 minut odpočinout 
a potom nakrájejte po 2 žebrech na porce. 
Posypte nakrájenou jarní cibulkou.

SUROVINY:
120 g třtinového cukru
125 ml sójové omáčky
125 ml kečupu
125 ml suchého sherry
3cm kousek zázvoru
2 stroužky česneku
1 kg vepřových žebírek 
2 jarní cibulky

INSPIRACE
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KACHNÍ PRSÍČKA
se švestkovou omáčkou

POSTUP:
1.  Švestky rozpulte, vypeckujte  

a potřete lžící oleje. Položte je na 
rozpálený rošt a pod poklopem 
grilujte 4 minuty.

2.  Grilované švestky dejte do rendlíku 
společně s vínem, 3 lžícemi cukru 
a nakrájenou šalotkou a 10 minut 
povařte.

3.  Švestky rozmačkejte a směs 
propasírujte přes sítko. Dochuťte půl 
lžičkou uzené soli a pepřem.

4.  Do uzavíratelného igelitového sáčku 
nasypte lžíci mořské soli, lžičku uzené 
soli a lžíci cukru.

5.  Do sáčku vložte kachní prsa  
a sáčkem zatřeste, aby se maso obalilo 
ze všech stran. Nechte 10 minut 
odležet v pokojové teplotě.

6.  Maso vyjměte, osušte papírovou 
utěrkou a potřete trochou oleje.

7.  Položte na rozpálený rošt a grilujte 
8 minut. Potom maso otočte, gril 
přiklopte a grilujte další 4 minuty. 
Teplota uvnitř masa by se měla 
pohybovat kolem 77 °C.

8.  Maso nechte 5 minut odležet  
a potom prsa nakrájejte na 1cm 
plátky. Podávejte se švestkovou 
omáčkou a posypte tymiánem.

SUROVINY:
500 g švestek 
2 lžíce olivového oleje
125 ml portského vína
4 lžíce hnědého cukru
1 šalotka
1½ lžičky uzené soli 
čerstvě mletý pepř
1 lžíce hrubozrnné mořské 
soli
400 g kachních prsou
2 snítky tymiánu

BEZ
laktózy

INSPIRACE
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4
porce

40
min



NOVINKY

Albert myslí na všechny fanoušky grilování  
a pro letní sezonu připravil kompletní výbavu. 
Grilujte naložené, barevné, kořeněné maso  
i zeleninu a zapojte při tom fantazii s novinkami 
i stálicemi širokého výběru.

ROZPALTE TO V LÉTĚ
s Albertem

14

KŘEHKOST SAMA

SOUS VIDE ALBERT 
EXCELLENT  
Masové speciality 
připravené metodou 
velmi pomalého vaření 
ve vakuu se rozpadají na 
jazyku a chutnají božsky. 
Stačí jen chvilka na grilu 
a překvapíte specialitou 
jako od šéfkuchaře.

KUŘECÍ ŠPÍZ SE ŠPEKEM 

ALBERT NA GRIL

MARINOVANÁ VEPŘOVÁ 

KRKOVICE BEZ KOSTÍ

ALBERT NA GRIL

HOŘČICE  
ČESKÁ CHUŤ

MAJONÉZA  
ČESKÁ CHUŤ

VEPŘOVÝ  TWISTERALBERT NA GRIL

VEPŘOVÉ KOLENO NA 
KMÍNU ALBERT EXCELLENT 

TRHANÉ VEPŘOVÉ  
ALBERT EXCELLENT

VEPŘOVÁ ŽEBRA  
ALBERT EXCELLENT
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NOVINKY

POZDRAV ZE SLOVENSKA

KŘUPAVÉ PEČIVO  
Z PEKÁRNY

PLÍSŇOVÝ SÝR  

S BRUSINKOVOU 

OMÁČKOU  

ALBERT NA GRIL

PLÍSŇOVÝ SÝR  
S BARBECUE  
KOŘENÍM  
ALBERT NA GRIL

POLOOŠTIEPOK NEUZENÝ  
ALBERT

PARENICA  

UZENÁ

ALBERT

4BULKA  
RAJČATOVÁ  
ALBERT

BULKA 
HAMBURGEROVÁ 
ALBERT 

Češi milují sýry na grilu. 
Tak proč nevyzkoušet ty 
slovenské. Polooštiepok 
ogrilujte dozlatova z obou 
stran, asi 3 minuty z každé. 
Nemusíte dochucovat, jen 
přidejte k hotovému sýru 
lžičku brusinkové omáčky. 
Mňam. 

MISTROVSKÝ CHLÉB: 
NOVINKA Z ALBERT PEKÁRNY 
Představujeme vám nový 
žitnopšeničný Mistrovský 
chléb s výraznou a zároveň 
příjemnou chutí kvasu  
a kmínu. Při jeho výrobě  
se držíme starých receptur,  
a vychutnáte si tak pravý 
poctivý chléb bez éček 
z žitného kvásku a žita.

PARENICA NEUZENÁ
ALBERT

POLOOŠTIEPOK 

UZENÝ  

ALBERT



Zakousnout se do šťavnaté nektarinky nebo broskve prostě patří k létu a v Albertu  
už na vás obě netrpělivě čekají. Čím se liší a co na sebe prozradí?

BROSKEV versus NEKTARINKA

      

1

2

3

4

broskev nektarinka 
Mám povrch pokrytý jemnými 

chloupky.

Když jsem zralá, krásně voním  
a mám měkkou, vláknitou  dužinu. 

 Jsem sladší a měkčí než nektarinka, 
ale rychle mě snězte. 

 Hodím se na vaření, dušení, pečení  
i zavařování.

Moje slupka je krásně vypjatá  
a hladká.

Jsem pevnější než broskev a moje dužina 
je šťavnatá a dobře oddělitelná od pecky. 

Díky lehce nakyslé chuti osvěžím každé 
jídlo a déle vydržím čerstvá.

Skvěle chutnám opečená, grilovaná nebo 
čerstvá v letních salátech.

ELIXÍR ŽIVOTA
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Fotografie: Petra Novotná
Foodstyling: Petra Novotná, Bára Nosková
Text: Eva Rýznerová



BROSKVOVÝ  
CRUMBLE  
se zmrzlinou

4
porce

60
min

VEGET

POSTUP:
1.  Broskve nakrájejte na kousky a promíchejte s pomerančovou 

šťávou, medem, skořicí, zázvorem a špetkou soli.
2.  Rozdělte do 4 zapékacích misek o průměru 10 cm a v troubě 

vyhřáté na 200 °C pečte 20 minut.
3.  Smíchejte změklé máslo s moukou, vločkami, mandlemi  

a cukrem. Směsí zasypte upečené ovoce. 
4.  Pečte dalších 25 minut. Podávejte s kopečkem smetanové zmrzliny.

SUROVINY:
4 broskve
½ pomeranče
2 lžíce medu
1 lžička skořice
½ lžičky mletého sušeného 
zázvoru
1 špetka soli
75 g másla

100 g celozrnné mouky
100 g ovesných vloček
50 g loupaných plátků mandlí 
75 g třtinového cukru
150 g smetanové zmrzliny

FRANCOUZSKÝ  
TOAST  
s nektarinkami

4
porce

20
min

VEGET

POSTUP:
1.  Vejce prošlehejte se smetanou, solí, skořicí a muškátovým oříškem.
2.  Plátky chleba namočte ve směsi.
3.  V pánvi rozehřejte 50 g másla a z obou stran na něm chléb opečte.
4.  Nektarinky vypeckujte a nakrájejte na čtvrtiny. Zbývající máslo při-

dejte do pánve společně s javorovým sirupem a dozlatova na něm 
opečte nektarinky.

5.  Toasty servírujte s opečenými nektarinkami, přelijte výpekem  
z pánve a ozdobte mátou.

SUROVINY:
3 vejce
100 ml smetany (33 %)
1 špetka soli
1 lžička skořice
½ lžičky mletého muškátového 
oříšku

4 plátky toastového chleba
70 g másla
4 nektarinky
1 lžíce javorového sirupu
1 hrst máty

ELIXÍR ŽIVOTA
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Božská letní 
snídaně nebo 
dezert.



POSTUP:
1.  Broskve a avokádo rozpulte, 

pecky vyjměte. Broskve 
pokrájejte na čtvrtiny a na 
grilovací pánvi nebo grilu je 
opečte, zakápnuté olejem. 
Následně ogrilujte i chléb.

2.  Na sýrovou pomazánku ores-
tujte na lžíci oleje na kostičky 
nakrájenou slaninu. Přidejte 
nadrobno nakrájenou papriku  
a 8 minut opékejte. 

3.  Směs přesypte do mísy  
a smíchejte s tabaskem, octem, 
nastrouhaným čedarem a sme-
tanovým sýrem. Přidejte část 
nasekané pažitky a promíchejte.

4.  Avokádo vyjměte ze slupky, 
osolte, opepřete a rozmačkejte 
se lžící oleje.

5.  Na topinky natřete sýrovou 
pomazánku. Lžičkami vytvarujte 
z rozmačkaného avokáda noky 
a položte je na toast. Přidejte 
opečené broskve a kolečka 
ředkviček. Posypte zbývající 
pažitkou.

SUROVINY:
2 broskve
1 avokádo
4 lžíce olivového oleje
4 plátky chleba
80 g slaniny 
1 žlutá paprika
1 lžíce tabaska
1 lžíce jablečného octa
100 g sýru čedar
100 g smetanového sýru
1 hrst pažitky
sůl, pepř
4 ředkvičky

TOPINKY S BROSKVEMI   
a sýrovou pomazánkou

4
porce

15
min

Avokádovou směs můžete dochutit 
limetkovou šťávou a česnekem.

ELIXÍR ŽIVOTA
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POSTUP:
1.  Panenku osolte a opepřete. V grilovací pánvi rozehřejte lžíci oleje a maso 

opékejte z každé strany 4 minuty, dohromady 16 minut.
2.  Na salát nakrájejte nektarinky na plátky, rozpulte rajčata a smíchejte je  

s malinami, borůvkami a ostružinami.
3.  Na zálivku vyšlehejte lžíci oleje s limetkovou šťávou a medem. Promíchejte  

se salátem, posypte lístky bazalky, pepřem a limetkovou kůrou.
4.  Maso nakrájejte na plátky a podávejte se salátem.

SUROVINY:
400–600 g vepřové 
panenky
sůl, pepř
2 lžíce olivového oleje
2 nektarinky
100 g cherry rajčat

100 g oválných rajčat
100 g malin
100 g borůvek
100 g ostružin
1 limetka
1 lžička medu
1 hrst bazalky

Naložte maso den 
předem do jednoduché 
marinády z oleje, soli, 
pepře a čerstvých 
bylinek. Bude měkčí  
a šťavnatější.

VEPŘOVÁ PANENKA   
se salátkem plným slunce

4
porce

25
min

BEZ
lepku

ELIXÍR ŽIVOTA
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TRŽNICE

CUKETA A LILEK
Kdo s koho?
Jsou tak podobní, a přesto každý jiný. Cuketa 
při tepelné úpravě za chvilku změkne a lilek 
naopak vydrží velký žár. Důležité ale je, že 
společně na talíři chutnají skvěle.

20

RADY Z TRŽNICE 

CUKETA: Mladé cukety můžete konzumovat celé i se 
slupkou. U větších cuket hrozí hořkost, oloupejte je a zbavte 
semínek. Skladujte je na suchém a chladném místě.

LILEK: Když má lilek hladkou, neporušenou slupku a leskne 
se, je v nejlepší kondici. Pokud zatlačíte palcem do povrchu, 
slupka se musí vypnout. Pozor, lilek je citlivý na změny 
teploty. Uložte ho na tmavém a chladném místě.

NÁPADY DO KUCHYNĚ
 

1.  CUKETA má jemnou chuť, proto ji kombinujte třeba 
s bazalkou, koriandrem, kari nebo česnekem.

2.  Odvážní ji mohou připravit do slaného sorbetu 
s bazalkou a olivovým olejem a podávat s mozzarellou.

3.  Cuketu nastrouhejte a připravte cuketový bramborák 
nebo sladký perník. Letním hitem jsou také studené 
cuketové špagety.

1.  LILEK šéfkuchaři zbavují před tepelnou úpravou hořkosti. 
Po nakrájení lilek nasolte, nechte půl hodiny odstát 
a potom vypocenou tekutinu odsajte kuchyňskou utěrkou. 

2.  Plátky lilku můžete obalit v trojobalu s parmazánem 
a lehce osmažit jako vegetariánský řízek.

3.  Připravte si lilkový kaviár. Lilky pečte v troubě 45 minut 
na 180 °C, pak dužinu rozmixujte s olivovým olejem, solí 
a rozdrceným česnekem a podávejte na opečené bagetce.



TRŽNICE
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PŮVOD A ROZŠÍŘENÍ

CUKETA: Cukety mají, stejně jako ostatní 
druhy tykví původ ve Střední Americe.  
První zelené cukety, jaké známe dnes, 
vyšlechtili v 19. století italští zahradníci.

LILEK: Lilek pochází z Indie, odkud  
se dostal na Balkán. Tam se uchytil nejen  
na záhonech, ale i v kuchyni.

Sezona:
CUKETAléto, začátek 
podzimu

Vitaminy: 
B, C

Minerály: 
hořčík, 
vápník, 
draslík

LILEK
červen 
až říjen

Vitaminy: C, provitamin AMinerály: fosfor, 
hořčík, 
draslík



TRŽNICE

RAJČATA:
jablíčka z ráje
Šťavnatá a voňavá rajčata jsou dárkem letních dnů. 
Vezměte proutěný košík a vyrazte do Tržnice u Alberta, 
kde je jejich sezona v plném proudu. 
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RADY Z TRŽNICE 

Štěstí přeje připraveným. Rozmyslete si předem, co 
budete z rajčat připravovat. Malá rajčata jsou šťavnatá, 
s tvrdší slupkou a jsou ideální do salátů. Větší odrůdy 
mají méně semínek a chutnou dužinu na vaření.

Rajčata doma neukládejte do lednice, kde ztrácí aroma 
a chuť, ale skladujte je v prodyšné bedýnce při teplotě 
kolem 14 °C.

PŮVOD A ROZŠÍŘENÍ

Do Evropy přicestovala první rajčata na lodích 
španělských dobyvatelů z oblastí Střední 
Ameriky. Mají ráda teplo, kdo by také ne, a tak 
se usídlila především ve středozemní kuchyni. 
V sezoně krásně září i na českých záhonech 
a terasách. 

NÁPADY DO KUCHYNĚ
 

1.  Sytě červená rajčata rozsvítí každý salát. Použít je můžete 
k přípravě klasiky: rajčatového salátu s cibulí a sladkokyselou 
zálivkou nebo na italský způsob s mozzarellou. 

2.  Rajčata a bazalka, to je osudové spojení. Rajčata je ale možné 
kombinovat i s dalšími bylinkami, jako například s tymiánem, 
oreganem nebo petrželkou.

3.  Oloupejte rajčata v rychlosti. Povrch nařízněte do kříže, 
ponořte na okamžik do vroucí vody a pak je dejte do misky 
s ledovou vodou, než zchladnou. Slupka půjde dolů sama.

4.  Zkuste výborná polosušená rajčata: cherry rajčata rozpulte, 
posypte mořskou solí a třtinovým cukrem. Rozložte je na plech 
vyložený pečicím papírem a při teplotě 110 °C sušte 8 hodin 
v otevřené troubě.

RAJČATA CHERRY
NA VĚTVIČCE

RAJČATA CHERRY



TRŽNICE
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Sezona: letní měsíce

Vitaminy: B, CMinerály: draslík,  lykopen

RAJČATA RED DESIRE

RAJČATA ČESKÁ OVÁLNÁ

RAJČATA SOUDKOVÁ

RAJČATA KEŘÍKOVÁ

RAJČATA KOKTEJLOVÁ
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RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

BROSKVOVÝ SALÁT
s pekanovými ořechy 
a sýrem feta

6 LETNÍCH 
VEČEŘÍ
do 30 minut 

SUROVINY:
1 lžíce medu
100 g pekanových ořechů Albert
400 g broskví
300 g cherry rajčat
½ červené cibule
100 g sýru feta
2 lžíce olivového oleje
2 lžíce balsamikového octa
1 lžička javorového sirupu
1 hrst máty

POSTUP:
1.  V pánvi orestujte na medu ořechy.
2.  Broskve nakrájejte na měsíčky, 

rajčata rozpulte, cibuli nakrájejte 
na proužky a sýr na kostky. Vše 
promíchejte a přidejte ořechy.

3.  Na zálivku vyšlehejte olej s octem 
a javorovým sirupem. Salát 
promíchejte se zálivkou a ozdobte 
lístky máty.

ENERGIE: 370 kcal / 19 %
BÍLKOVINY: 8 g / 11 %
TUKY: 30 g / 48 %
SACHARIDY: 21 g / 8 %
Hodnoty odpovídají 1 porci.

PEKANOVÉ
OŘECHY

4
porce

15
min

VEGET



RAJČATOVÁ POLÉVKA 
s parmazánovými chipsy

VEGET4
porce

30
min

ENERGIE: 216 kcal / 11 %
BÍLKOVINY: 11 g / 16 %
TUKY: 14 g / 22 %
SACHARIDY: 15 g / 6 %
Hodnoty odpovídají 1 porci.

RAJČATA 
SOUDKOVÁ

SUROVINY:
1 lžíce olivového oleje
1 cibule
2 stroužky česneku
1 kg soudkových rajčat 
1 litr zeleninového vývaru
sůl, pepř
1 lžička bílého vinného octa
2 lžičky třtinového cukru
80 g parmazánu
1 hrst bazalky

POSTUP:
1.  Na oleji zpěňte nakrájenou cibuli 

a rozdrcený česnek.
2.  Přidejte nakrájená rajčata, zalijte vývarem 

a 15 minut povařte.
3.  Osolte, opepřete a dochuťte octem 

a cukrem. Rozmixujte tyčovým mixérem.

4.  Na chipsy nastrouhejte parmazán a na 
plech vyložený pečicím papírem nasypte 
8 stejně velkých hromádek.

5.  Vložte do trouby vyhřáté na 220 °C 
a 5 minut pečte. Nechte vychladnout.

6.  Polévku ozdobte bazalkou, zakápněte 
olejem a posypte pepřem. Podávejte 
s parmazánovými chipsy.

Pokud máte 15 minut 
navíc, upečte rajčata 
při 180 °C v troubě. 
Polévka bude mít 
intenzivnější chuť.

25

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN
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RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

LILKOVÁ 
PARMIGIANA
s mozzarellou 

SUROVINY:
2 lilky Albert
1 lžíce olivového oleje
1 cibule
2 stroužky česneku
600 g rajčat z plechovky

2 lžičky sušeného oregana
sůl, pepř
250 g mozzarelly
100 g parmazánu
1 hrst bazalky

POSTUP:
1.  Lilky nakrájejte podélně na plátky 

a z obou stran opečte nasucho na 
grilovací pánvi. 

2.  Na oleji zpěňte nakrájenou cibulku 
a rozdrcený česnek. Přidejte rajčata, 
oregano, osolte a opepřete.  
Duste 10 minut.

3.  Do pekáče rozložte plátky lilku. 
Přelijte rajčatovou omáčkou, 
zasypte částí nakrájené mozzarelly 
a strouhaného parmazánu. Přidejte 
další vrstvu lilku a rajčatové omáčky. 
Povrch zasypte zbývající mozzarellou 
a parmazánem.

4.  Zapékejte 15 minut v troubě vyhřáté 
na 190 °C. 

5.  Posypte lístky bazalky.

4
porce

30
min

VEGET

ENERGIE: 390 kcal / 20 %
BÍLKOVINY: 29 g / 41 %
TUKY: 21 g / 33 %
SACHARIDY: 27 g / 10 %
Hodnoty odpovídají 1 porci.

LILEK

JAK NA TO?
Podívejte se 

na videorecept:
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RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

SUROVINY:
2 lžíce sezamového oleje
2 jarní cibulky
2 stroužky česneku
2 červené chilli papričky
3cm kousek zázvoru
400 g mletého vepřového 
masa
1 lžíce sójové omáčky
2 limetky
400 g rýže basmati Nature’s 
Promise 
1 okurka
1 lžíce vody
1 lžička třtinového cukru
½ lžičky rybí omáčky
1 hrst koriandru
1 hrst máty

ENERGIE: 667 kcal / 33 %
BÍLKOVINY: 29 g / 41 %
TUKY: 23 g / 37 %
SACHARIDY: 85 g / 33 %
Hodnoty odpovídají 1 porci.

VEPŘOVÉ NA ZÁZVORU 

s okurkovým salátem 
POSTUP:
1.  Na oleji osmahněte nakrájenou cibulku, 

rozdrcený česnek, na kolečka nakrájenou 
chilli papričku a nastrouhaný zázvor.

2.  Přidejte maso, promíchejte se základem 
a zalijte sójovou omáčkou. Duste 15 minut. 
Dochuťte šťávou z 1 limetky.

3.  Mezitím uvařte rýži podle návodu.

4.  Na salát nakrájejte okurku na kolečka. 
Na zálivku vyšlehejte šťávu z 1 limetky 
s vodou, cukrem a rybí omáčkou. 
Promíchejte s okurkami a polovinou 
koriandru a máty.

5.  Ozdobte lístky koriandru a máty, kolečky 
chilli papričky a klínky limetky.

4
porce

30
min

RÝŽE 
BASMATI 
BÍLÁ

albert.cz/videorecepty
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RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

ENERGIE: 610 kcal / 31 %
BÍLKOVINY: 31 g / 44 %
TUKY: 40 g / 64 %
SACHARIDY: 30 g / 12 %
Hodnoty odpovídají 1 porci.

GURMÁNSKÁ PIZZA 
s prosciuttem a cuketou

SUROVINY:
1 chlazené těsto na pizzu rozválené
4 lžíce rajčatového protlaku Albert
2 lžíce olivového oleje
1 lžička sušeného oregana
½ cukety 

200 g šunky prosciutto crudo 
1 lžíce nakládaných 
papriček jalapeño 
150 g parmazánu 
1 hrst bazalky

POSTUP:
1.  Těsto rozprostřete na plech 

o rozměru 40 × 30 cm. 
2.  Potřete protlakem, posypte 

oreganem a zakapejte lžící 
oleje. Vložte do trouby vyhřáté 
na 200 °C a pečte 15 minut.

3.  Z cukety škrabkou podélně 
odkrajujte tenké plátky 
a rozložte je na pizzu. Přidejte 
šunku, papričky jalapeño 
a hoblinky parmazánu. 
Zakapejte zbývajícím olejem. 
Vraťte do trouby, teplotu zvyšte 
na 220 °C a pečte dalších 
5 minut.

4.  Hotovou pizzu posypte lístky 
bazalky.

1
pizza

30
min

RAJČATOVÝ
PROTLAK
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ENERGIE: 302 kcal / 15 %
BÍLKOVINY: 24 g / 34 %
TUKY: 12 g / 19 %
SACHARIDY: 24 g / 9 %
Hodnoty odpovídají 1 porci.

4
porce

25
min

GURMÁNSKÁ PIZZA 
s prosciuttem a cuketou

200 g šunky prosciutto crudo 
1 lžíce nakládaných 
papriček jalapeño 
150 g parmazánu 
1 hrst bazalky

RECEPTY
NA KAŽDÝ DEN

KACHNÍ 
PRSÍČKA
s lehkým 
bramborovým 
salátem 

SUROVINY:
400 g kachních prsou 
na rozmarýnu Albert
2 snítky rozmarýnu
350 g raných brambor
4 řapíky celeru

100 g nakládaných okurek
150 g bílého jogurtu
2 lžíce olivového oleje
1 lžička dijonské hořčice
sůl, pepř
1 hrst tymiánu

POSTUP:
1.  Rozpalte pánev a prsa do ní položte 

kůží dolů. Restujte 7 minut, otočte 
a další 2 minuty opékejte. Přendejte 
do pekáče, přidejte rozmarýn 
a pečte 5 minut na 160 °C. 

2.  Brambory vařte 15–20 minut. Vodu 
slijte, brambory nakrájejte na plátky.

3.  Celer nakrájejte na 4cm špalíčky 
a na 30 vteřin je ponořte do horké 
vody. Slijte, nechte okapat. Okurky 
nakrájejte na kolečka. Smíchejte 
brambory, celer a okurky.

4.  Na zálivku prošlehejte jogurt 
s olejem, hořčicí, solí a pepřem. 
Promíchejte se salátem.

5.  Maso nakrájejte na plátky,  
ozdobte rozmarýnem a tymiánem.

KACHNÍ 
PRSA NA 
ROZMARÝNU

BEZ 
lepku



CHUŤ ASIE  
na g ilu

Rozpalte více chutí s Albertem. Pozvěte přátele  
a užijte si letní grilování pokaždé jinak: jednou jako 
velkou americkou jízdu, jindy s nádechem exotické 

Asie, jako letní vášeň po italsku nebo veggie se 
zeleninou a ovocem. Vždycky ale se super partou.

Foodstyling a fotografie: Petra Novotná, Tomáš Babinec
Decor styling: Bára Nosková, Eva Justichová
Text: Eva Rýznerová
Nádobí a decor: Butlers – made for your home, Flying Tiger Copenhagen
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LETNÍ GRILOVAČKA 
4× jinak

AMERICKÁ 
jí da

Mamma mia 
ITÁLIE 

letní  
VEGgie 
PARTY



Hamburgery, grilovaná 
kukuřice, naložené fazole, 
žebírka a domácí BBQ omáčka, 
bez toho se neobejde žádná 
pravá americká letní party. 

TIP NA DEKORACI PARTY: Červená, modrá a bílá vytvoří 
americkou náladu. Kombinujte odvážně proužky, kostky  
a hvězdy na ubrouscích, nádobí i lampionech. 

DRESS CODE PRO HOSTY: 
cokoliv džínového nebo 
kostkovaná košile

Cheers!  Na zdraví!

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU
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AMERICKÁ 
 jí da



ALBERT NA GRIL  
BURGER AMERICANO

Vyzkoušejte hotové burgery z Albertu, které 
jsou z čerstvě namletého masa a bez práce.

JAK NA TO?
Podívejte se na 

videorecept:

albert.cz/videorecepty

BURGER
ve dvou  
provedeních

Pokud máte housky bez semínek, 
potřete je javorovým sirupem, 
posypte sezamem a dejte na 
chvíli zapéci.

Maso zůstane šťavnaté, 
pokud ho nepřepečete a uvnitř 
ho necháte růžové.

Spodní housku potřete 
majonézou, kečupem, 
hořčicí nebo majonézou 
smíchanou  
s BBQ omáčkou. 

Podle chuti použijte chi-
lli papričky, bílou nebo 
červenou cibuli, okurku, 
ředkvičky, pečený lilek 
nebo cuketu.

Do správného ham-
burgeru patří salát. 
Salátový mix Albert
obsahuje vše, co po-
třebujete.
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VEGET

SUROVINY:
4 burgery Americano 
Albert 
80 g česnekového 
bylinkového másla 
4 hamburgerové bulky 
4 lžíce kečupu 
1 hrst salátového 
mixu 
4 plátky sušené šunky 
1 rajče 
4 plátky sýru čedar 
1 cibule 

SUROVINY:
2 lžíce olivového oleje
2 lžíce grilovacího 
koření
1 citron
1 hrst pažitky
4 zahradní žampiony 
400 g uzeného tofu 
Nature’s Promise 
4 královské bulky 
4 lžičky plnotučné 
hořčice
1 hrst salátového mixu
2 rajčata 

AMERICKÝ BURGER
s bylinkovým máslem

VEGGIE BURGER  
s tofu a žampionem 

POSTUP: 
1.  Burger položte na pracovní plochu 

a dlaní ho zploštěte. Do středu 
vložte plátek česnekového másla  
a zabalte ho do masa. Burger zno-
vu vytvarujte na placičku a dejte na 
20 minut chladit.

2.  Na rozpáleném roštu opékejte 
burgery 5–7 minut z každé strany. 
Měly by být uvnitř propečené na 
71 °C.

3.  Bulky rozpulte a z každé strany 
grilujte 1 minutu.

4.  Na spodní polovinu bulky naneste 
kečup, přidejte salát, šunku, rajče, 
burger, sýr a zakapejte podle chuti 
kečupem. Zakončete cibulí  
a přiklopte druhou polovinou.

POSTUP: 
1.  Olej smíchejte s grilovacím koře-

ním, citronovou šťávou  
a nasekanou pažitkou.

2.  Směsí potřete žampiony a na 
plátky nakrájené tofu. Obojí 
grilujte na roštu 10–12 minut  
a několikrát otočte.

3.  Bulky rozpulte a na rozpáleném 
roštu grilujte z každé strany  
1 minutu.

4.  Spodní polovinu bulky potřete 
hořčicí, přidejte salát, rajče, tofu, 
žampion a cibuli. Zakapejte 
zbývající marinádou, ozdobte 
salátem a přiklopte druhou 
polovinou bulky.

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU
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+20
min na

odležení

4
porce

25
min

4
porce

20
min



PEČENÉ FAZOLE
s extra rajčaty

SUROVINY:
1 lžíce olivového oleje
2 jarní cibulky
2 stroužky česneku
300 g rajčat
1 lžička chilli kousků
400 g pečených fazolí 
v rajčatové omáčce 

POSTUP: 
1.  Na oleji opečte naseka-

nou jarní cibulku  
a rozdrcený česnek. Přidejte 
nakrájená rajčata a chilli. 
Duste 20 minut.

2.  Přidejte pečené fazole  
a prohřejte.

3.  Přelijte do sklenic.

30
min

4
porce
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BUĎME SPOLU
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KUKUŘIČNÉ KLASY   
s česnekovým máslem 

PEČENÉ BRAMBORY
se slaninou a cibulkou  

SUROVINY:
100 g másla
4 stroužky česneku

1 hrst hladkolisté 
petrželky
sůl, pepř

4 kukuřičné klasy 
předvařené

SUROVINY:
400 g brambor 
100 g másla

mořská sůl, pepř 
100 g anglické slaniny
4 jarní cibulky

200 g zakysané 
smetany 
1 hrst pažitky

POSTUP: 
1.  Brambory propíchejte vidličkou, potřete rozpuštěným máslem, 

osolte a opepřete.
2.  Pečte na rozpáleném roštu na nepřímém ohni přibližně 1 hodinu. Na 

závěrečných 15 minut přidejte plátky slaniny a jarní cibulky v celku. 
3.  Brambory rozpulte, posypte nakrájenou slaninou a nakrájenými 

jarními cibulkami. Ozdobte nasekanou pažitkou a podávejte se 
zakysanou smetanou.

POSTUP: 
1.  Měkké máslo smíchejte s rozdrceným česnekem, polovinou nase-

kané petrželky, solí a pepřem. 
2.  Kukuřičné klasy potřete ochuceným máslem a na rozpáleném 

roštu opékejte kolem dokola, 8–12 minut celkem. Před podává-
ním přetřete zbývajícím máslem a posypte petrželkou.

20
min

4
porce

90
min

4
porce

Předem namočené 
špejle vpíchněte  
do kukuřice z obou 
stran. Bude se vám 
lépe grilovat i jíst.

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU
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SUROVINY:
120 g másla
2 stroužky česneku
2 jarní cibulky
5cm kousek 
zázvoru
100 ml chilli omáčky 
sriracha 
1 limetka
sůl, pepř
1 kg kuřecích 
křidélek 
1 hrst hladkolisté 
petrželky

4 lžíce třtinového 
cukru
2 lžíce medu
50 ml jablečného 
octa
2 lžíce worcesterské 
omáčky
3 lžičky mleté uzené 
papriky
300 ml jemného 
kečupu 
100 ml rajčatového 
protlaku

POSTUP: 
1.  Máslo rozpusťte  

a smíchejte s rozdr-
ceným česnekem, 
nasekanými cibulkami, 
strouhaným zázvorem, 
omáčkou sriracha  
a limetkovou šťávou. 
Osolte a opepřete.

2.  Křidélka přelijte omáč-
kou a hodinu marinujte 
v lednici.

3.  Křidélka rozložte na 
rozpálený rošt a z každé 

strany opékejte  
12–15 minut. Během 
grilování několikrát 
přetřete marinádou.

4.  Zbytek omáčky svařte  
a přelijte jí hotová křidél-
ka. Posypte je naseka-
nou petrželkou.

5.  Na BBQ omáčku svařte 
cukr, med, ocet, worce- 
sterskou omáčku  
a papriku. Přidejte ke-
čup, protlak a 30 minut 
na mírném ohni povařte. 

BUFFALO KŘIDÉLKA
s domácí BBQ omáčkou

60
min

+1
hod na

odležení

4
porce
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SENDVIČ  
S TRHANÝM VEPŘOVÝM   
a coleslawem

ALBERT EXCELLENT 
TRHANÉ VEPŘOVÉ

POSTUP: 
1.  Maso ohřejte 15 minut na grilovacím tácku.
2.  Na salát nakrájejte červené a bílé zelí na tenké 

proužky. Přidejte nakrájené papričky, chilli 
kousky, cibuli na kostičky, nasekanou petrželku, 
majonézu, citronovou šťávu, cukr, sůl a pepř. 
Promíchejte.

3.  Z baget odřízněte špičky, rozpulte je a grilujte  
z každé strany 1 minutu. Plňte trhaným masem 
a salátem.

SUROVINY: 
550 g trhaného  
vepřového masa sous 
vide Albert Excellent 
200 g červeného zelí
200 g bílého zelí
2 zelené chilli papričky
2 červené chilli papričky
1 lžička chilli kousků

1 cibule
1 hrst hladkolisté 
petrželky
4 lžíce majonézy
1 citron
1 lžička třtinového cukru
sůl, pepř
2 bagety

4
porce

30
min

BUĎME SPOLU
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SUROVINY: 
2 lžíce olivového oleje
150 ml cideru
2 citrony
2 červené chilli papričky
100 g třtinového cukru
2 lžíce mleté sladké papriky
2 lžíce uzené papriky
1 lžička chilli kousků
1 lžička sušeného česneku
2 lžíce soli
1 kg vepřových žebírek 

VEPŘOVÁ  
BBQ ŽEBÍRKA  
s kořením a ciderem

POSTUP: 
1.  Olivový olej smíchejte v rendlíku 

se ciderem, citronovou šťávou 
a nakrájenými chilli papričkami. 
Vařte 20 minut.

2.  Mezitím si připravte směs do-
mácího BBQ koření. Smíchejte 
cukr se sladkou i uzenou papri-
kou, chilli, sušeným česnekem  
a solí. Vmasírujte do masa.

3.  Žebra přelijte svařenou směsí  
a nechte 2 hodiny odležet  
v chladu. 

4.  Žebra položte na rozpálený rošt 
a grilujte 30 minut. Poté je ob-
raťte, gril přiklopte a grilujte dal-
ších 30 minut. Během grilování 
několikrát potřete marinádou. 
Ke konci můžete zapíchnout do 
masa teploměr, teplota by měla 
být kolem 85 °C.

It’s Party Time!

+2
hod na

odležení
4

porce
90
min

Děkujeme za zaslání tohoto 
výborného receptu paní Marii 
Sladíkové.
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ALBERT JSTE VY
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FOTOVÝZVA:

SDÍLEJ HAMBÁČ 
NA INSTÁČ

Redakce Albert 
magazínu: 
Podkovářská 2, 
Praha 9, 190 00, 
albertmagazin@
albert.cz

Nejlepší inspirace zaslané do 12. 8. 2019 
se objeví v zářijovém čísle. 

JAK SOUTĚŽIT?

• Inspirujte se recepty na letní   
 hamburgery na straně 32–33
• Připravte svůj originální burger
• Vyfoťte finální burger
• Sdílejte fotku na Instagramu   
 s hashtagem #albertburger
 a označte @albertceskarepublika
 nebo nám ji pošlete e-mailem
 či do schránky redakce 
• Tři nejlepší inspirace získají 
 poukázku na nákup v Albertu 
 v hodnotě 1 000 Kč

POUKÁZKA NA NÁKUP 

V ALBERTU V HODNOTĚ 

1 000 Kč!

3x výhra  

FOTOvýzvy:

Děkujeme všem, kdo přijali špejlovou výzvu, za účast a gratulujeme výhercům. 
Autoři vybraných fotek získávají poukázku v hodnotě 1 000 Kč na nákup v Albertu.

@mam_se_fajnove

VAŘTE Z MAGAZÍNU, SDÍLEJTE  
SVOJE FOTKY A VYHRAJTE 3× 1 000 KČ

@luxurychihuahua2

KDO VYHRÁL 1 000 KČ 
v červnové soutěži se špízy?

@maryfojtikova



Už jste grilovali všechno 
a chcete hosty o víkendu 
skutečně překvapit? Inspirujte 
se Asií. Tyto chutě na grilu jste 
ještě nezkusili.

TIP NA DEKORACI PARTY: Kupte jednoduché bílé lampiony  
a namalujte je dle fantazie nebo poskládejte origami. Dřevěné hůlky 
a bambusové prostírání vás přenesou na druhý konec světa.

DRESS CODE PRO 
HOSTY: stylový vějíř 
na osvěžení, kimono40
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POSTUP: 
1.  Na marinádu smíchejte chilli, olej, limetko-

vou šťávu, rozdrcený česnek, nastrouhaný 
zázvor, 2 nakrájené cibulky, arašídové 
máslo, sójovou omáčku a nasekaný 
koriandr.

2.  Tofu osušte kuchyňskou utěrkou a nakrá-
jejte na půlcentimetrové plátky. Promíchej-
te s marinádou a nechte 2 hodiny odležet.

3.  Plátky rozložte na rozpálený rošt a z každé 
strany grilujte 2–3 minuty. 

4.  Posypte nasekanou cibulkou, arašídy  
a sezamovými semínky. Zakapejte chilli 
omáčkou.

SUROVINY: 
2 lžičky chilli kousků
3 lžíce sezamového oleje
1 limetka
3 stroužky česneku
5cm kousek zázvoru
3 jarní cibulky
2 lžíce nesoleného arašídového másla

120 ml sójové omáčky
1 hrst koriandru
500 g uzeného tofu
80 g nesolených arašídů 
1 lžička bílých a černých sezamových 
semínek
2 lžíce sladké chilli omáčky

TOFU NA GRIL  
marinované v arašídech

4
porce

20
min

+2
hod na

odležení
VEGET

Tofu vzniká srážením sójového 
mléka. Připomíná sýr, je však 
rostlinného původu a má 
vysoký obsah bílkovin. Najdete 
ho v Albertu.

NATURE΄S PROMISE UZENÉ TOFU

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU
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VEGETZELENINA  
všech barev

POSTUP: 
1.  Fazole vhoďte do horké vody a 2 minuty 

spařte. Kukuřici, baby mrkve, rajčata  
a žampiony nechte v celku, pak choi, 
cibuli a jarní cibulky rozkrojte napůl. 
Ostatní zeleninu nakrájejte na špalíčky.

2.  Olej vyšlehejte se sójovou omáčkou, oc-
tem, medem a chilli. Osolte a opepřete.

3.  Zeleninu promíchejte s polovinou omáč-
ky a rozložte ji přímo na rozpálený rošt 
nebo na grilovací tácek. Grilujte  
3–5 minut, potřete omáčkou a pak zele-
ninu otočte. Grilujte dalších 3–5 minut.

4.  Posypte čerstvým koriandrem a podá-
vejte se zbývající omáčkou.

SUROVINY:
150 g zelených 
fazolek
2 kukuřičné klasy
150 g baby mrkví
200 g keříkových 
rajčat
4 žampiony
4 pak choi
2 cibule
4 jarní cibulky 
1 červená paprika

1 žlutá paprika
1 cuketa
1 lilek
150 ml sezamového 
oleje
2 lžíce sójové 
omáčky
2 lžíce rýžového octa
1 lžíce medu
2 lžičky chilli kousků
sůl, pepř
1 hrst koriandru

10
porcí

15
min

Pochází z Číny a povýší každý 
asijský pokrm do autentických 
výšin. Přidávejte do salátů, woků, 
polévek nebo curry. 

ALBERT PAK CHOI
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POSTUP: 
1.  Na marinádu smíchejte sójovou omáčku, 

rozdrcený česnek, část nakrájených chilli 
papriček, nastrouhaný zázvor, třtinový 
cukr, chilli omáčku, olej a ocet. 

2.  Kuřecí prsa marinujte v omáčce alespoň 
2 hodiny. 

3.  Maso položte na rozpálený rošt  
a 6 minut grilujte z jedné strany. Otočte, 
potřete marinádou a grilujte 4–5 minut. 

4.  Posypte zbývajícími chilli papričkami, 
nasekanou cibulkou a sezamovými 
semínky.

SUROVINY: 
100 ml sójové omáčky
2 stroužky česneku
3 čerstvé chilli papričky  
(červená, žlutá a zelená)
6cm kousek zázvoru
3 lžíce třtinového cukru
2 lžíce sladké chilli omáčky
2 lžičky sezamového oleje
1 lžíce rýžového octa
4 kuřecí prsní řízky
2 jarní cibulky
1 lžička sezamových semínek

ASIA PLÁTKY  
se zázvorem

4
porce

20
min

Vyzkoušejte při asijském grilování 
čerstvý koriandr, který dodá party 
exotickou chuť i aroma. Jednoduše ho 
seženete v Albertu, stejně jako další 
čerstvé bylinky.

+2
hod na

odležení
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KREVETOVÉ SATAY   
s domácí kari omáčkou

4
porce

30
min

POSTUP: 
1.  V pánvi opražte nasucho koriandr, cukr, kmín, kurku-

mu a sůl. 
2.  V mixéru rozmixujte cibuli, česnek, citronovou kůru  

a zázvor na jemnou pastu.
3.  V pánvi rozehřejte olej a 20 minut restujte pastu 

s opraženým kořením.
4.  Promíchejte s krevetami a marinujte minimálně  

2 hodiny.
5.  Krevety napíchejte na špejle předem namočené do 

vody. Grilujte na roštu 2–3 minuty z každé strany.
Podávejte posypané čerstvým koriandrem.

SUROVINY:
1 lžíce semínek koriandru 
1 lžíce třtinového cukru
1 lžička drceného kmínu
1 lžička kurkumy
1 lžička soli
1 menší cibule

4 stroužky česneku
1 citron
4cm kousek zázvoru
150 ml slunečnicového 
oleje
500 g loupaných krevet
1 hrst koriandru

+2
hod na

odležení
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GRILOVANÁ PRAŽMA  
s kořením pěti vůní

POSTUP: 
1.  Smíchejte část nasekaného koriandru i s natí, 

nastrouhaný zázvor, nakrájenou jarní cibulku, 
rozdrcený česnek, chilli, limetkovou kůru  
a špetku mořské soli.

2.  Ryby na boku nakrojte do hloubky 1 cm a na 
kůži udělejte několik šikmých zářezů. Dovnitř 
a do zářezů vmasírujte koření pěti vůní, při-
pravenou směs, pokapejte olejem a zlehka 
posolte. Nechte 30 minut odležet.

3.  Ryby položte na rozpálený rošt a grilujte 
asi 6–10 minut (podle velikosti). Otočte, 
potřete zbývající směsí a grilujte dal-
ších 6–10 minut. 

4.  Pokapejte limetkovou šťávou, ozdob-
te klínky limetky a posypte lístky 
koriandru.

SUROVINY:
1 hrst koriandru
6cm kousek zázvoru
1 jarní cibulka
2 stroužky česneku
1 lžíce chilli kousků
1 limetka
1 lžíce mořské soli
2 lžíce čínského koření pěti vůní
4 menší pražmy 
1 lžíce sezamového oleje

Vlastní směs koření pěti vůní 
vytvoříte smícháním mletého 
badyánu, mleté skořice, mletých 
semínek fenyklu, drceného černého 
pepře a drceného hřebíčku.

味道好
hương vị tốt
Dob ou chut’!

+30
min na

odležení
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30
min



Grilujte jako pravý Ital. Základem je 
spousta čerstvých bylinek, jako tymián  
a rozmarýn, středomořská zelenina  
a vášeň pro dobré jídlo.

TIP NA DEKORACI PARTY: Modré pruhy, mušle 
a kamínky z moře, stará rybářská síť a spousta 
čerstvých bylinek v květináčích vás přenesou  
i na české zahradě do slunného Středomoří.

DRESS CODE  
PRO HOSTY:  
letní proužky

Tutto bene!  
Všechno dob é!
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2× PIZZA  
italiana 

POSTUP NA PIZZA TĚSTO: 
1.  Na těsto smíchejte mouku s droždím  

a solí. Ve směsi udělejte důlek. Přidejte 
vodu, 4 lžíce oleje a vypracujte hladké 
těsto. Na teplém místě nechte hodinu 
kynout.

2.  Těsto rozdělte a rozválejte je na kulaté 
placky o průměru 25 cm nebo vytvarujte 
podle grilovacího tácku. Vložte přímo na 
rošt nebo do děrované grilovací pánve. 
Každou placku potřete protlakem, posypte 
oreganem a zakapejte olejem.

POSTUP MEXICANA:
Na pizzu Mexicanu rozložte na základ nakrá-
jené klobásy, olivy, chilli papričky a kukuřici. 
Pizzu dejte na rošt a grilujte 6 minut na 
přímém ohřevu, potom přidejte rozdrobený 
sýr a grilujte další 2 minuty. Posypte rukolou, 
tymiánem a rozmarýnem.

POSTUP AI FUNGHI:
 Na pizzu Ai funghi rozložte na základ na ko-
lečka nakrájené žampiony a rajčata. Přidejte 
slaninu na proužky. Pizzu vložte na rošt  
a grilujte 8 minut na přímém ohřevu. Před 
podáváním posypte rukolou a rozmarýnem.

SUROVINY  
NA ZÁKLAD:
700 g hladké mouky
8 g sušeného droždí 
1 lžička mořské soli
270 ml teplé vody

6 lžic olivového oleje
100 ml pasírovaných 
rajčat 
1 lžička sušeného 
oregana

1
 SUROVINY NA PIZZU MEXICANU:

2 klobásy Langolt Albert
50 g vypeckovaných zelených oliv
6 nakládaných chilli papriček
1 žlutá chilli paprička
1 lžíce nakládané kukuřice
60 g balkánského sýru
1 hrst rukoly
2 snítky tymiánu
2 snítky rozmarýnu

2
 SUROVINY NA PIZZU AI FUNGHI:

2 zahradní žampiony
1 rajče
60 g anglické slaniny
50 g rukoly
2 snítky tymiánu
2 snítky rozmarýnu

JAK NA TO?
Podívejte se na 

videorecept:

albert.cz/videorecepty

pi a
mexicana

pi a
AI FUNGHI
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kynutí

2
pizzy

30
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1
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ITALSKÁ KAPSA  
plněná šunkou a sýrem

POSTUP: 
1.  Plátky masa na boku nařízněte a vzniklou kapsu naplňte bazalkou, feferonkami, 

šunkou a sýrem. Po stranách zpevněte párátky.
2. Povrch osolte a opepřete a zakapejte olejem. Nechte odležet 20 minut.
3. Na rozpáleném roštu opékejte 10 minut z každé strany.
4. Plátky rozkrojte a podávejte se salátem z grilovaných paprik.

SUROVINY:
4 vepřové řízky z kýty 
1 hrst bazalky
60 g zelených a červených feferonek

60 g schwarzwaldské šunky
50 g sýru gouda 
sůl, pepř
2 lžíce olivového oleje

4
porce

40
min

+20
min na

odležení
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SALÁT Z GRILOVANÝCH PAPRIK  
s piniovými ořechy

POSTUP: 
1.  Papriky položte v celku na rozpálený 

rošt a grilujte 10 minut ze všech čtyř 
stran. Horké přemístěte do igelitového 
sáčku a nechte zapařit. Po 15 minutách 
sloupněte slupku a vyndejte jádřinec. 

2.  Na zálivku prošlehejte drcený česnek, sůl, 
ocet, citronovou šťávu a olej. Promíchejte 
se salátem, paprikami na proužky a lístky 
petrželky.

3.  Posypte nasucho opraženými piniovými 
ořechy.

SUROVINY:
2 červené papriky
2 zelené papriky 
2 žluté papriky 
1 stroužek česneku
½ lžičky soli
1 lžíce balsamikového octa 
1 citron
2 lžíce olivového oleje
2 hrsti salátového mixu
2 hrsti hladkolisté petrželky
2 lžíce piniových ořechů

4
porce

40
min

Buon appetito 
Dob ou chut’

JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept:

albert.cz/videorecepty

BUĎME SPOLU
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POSTUP: 
1.  Kuře položte hřbetem nahoru a vyřízněte páteř. 

Rukama roztlačte do stran obě půlky kuřete.
2.  Na pesto rozmixujte bazalku, koriandr, česnek, oře-

chy, parmazán, kůru z ½ citronu, olej, sůl a pepř. 
Půl hrnku pesta odložte, zbylým potřete kuře ze 
všech stran. Nechte 2 hodiny odležet v chladu.

3.  Kuře položte na rozpálený rošt a grilujte 20–30 minut 
z jedné strany. Pak ho otočte, potřete odloženým 
pestem a gril přiklopte. Grilujte dalších 20–30 minut.

SUROVINY: 
1 celé kuře
1 hrst bazalky
1 hrst koriandru
2 stroužky česneku
50 g vlašských ořechů
50 g parmazánu
½ citronu 
80 ml olivového oleje
sůl, pepř

KUŘE NAPLOCHO  
s bylinkovým pestem

1
kuře

60
min

+2
hod na

odležení

Ciao! 
Na da !

BEZ
lepku
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POSTUP: 
1.  Lilky nakrájejte na 1,5 cm silná kolečka a z obou stran je 

důkladně nasolte. Nechte 30 minut odstát. Potom lilek 
opláchněte vodou a osušte kuchyňskou utěrkou.

2.  Lžíci oleje smíchejte s oreganem, paprikou, drceným 
česnekem, solí, pepřem a nakrájenou petrželkou. Směsí 
potřete kolečka lilku a na rozpáleném roštu opékejte z ka-
ždé strany 3–4 minuty. Po obrácení znovu potřete směsí.

3.  Na salsu smíchejte nakrájená rajčata s mozzarellou na 
kostičky, lžící oleje, citronovou šťávou a polovinou bazal-
ky. Promíchejte, osolte a opepřete. Lžící naneste salsu 
na plátky lilku a ozdobte čerstvou bazalkou a rukolou.

POSTUP: 
1.  Rajčata rozpulte a dejte na grilovací tácek.
2.  Drcený česnek smíchejte s olejem, solí a pepřem. 

Směsí potřete poloviny rajčat.
3.  Tácek umístěte na rozpálený rošt a 3 minuty grilujte. 

Povrch posypte strouhaným parmazánem a částí 
rozmarýnu. Gril přiklopte a grilujte další 2 minuty.

4.  Posypte rozmarýnem a podávejte.

SUROVINY: 
1 lilek
sůl, pepř
2 lžíce olivového oleje
2 lžičky sušeného oregana
1 lžička mleté pálivé papriky
3 stroužky česneku

1 hrst hladkolisté petrželky
3 velká rajčata
100 g mozzarelly
½ citronu
1 hrst bazalky
1 hrst rukoly

SUROVINY: 
6 velkých rajčat
3 stroužky česneku
2 lžíce olivového oleje

sůl, pepř
50 g parmazánu
1 hrst rozmarýnu

LILEK  
NA GRILU  
se salsou caprese

GRILOVANÁ  
RAJČATA  
s česnekem

4
porce

20
min

4
porce

20
min

+30
min na

odležení
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Grilujte lehce a zdravě, se spoustou 
zeleniny a ovoce. Zkuste připravit 
steaky tentokrát z květáku nebo 
meloun s ananasem na grilu.

TIP NA DEKORACI PARTY: Dřevo, džbánky s domácí 
limonádou a čerstvé květy natrhané na louce. Místo stolu 
můžete na zahradě vytvořit stylové posezení ze starých palet. 

DRESS CODE PRO HOSTY: 
letní šaty a pohodlné bavlněné 
oblečení pro sezení v trávě 
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hermelín
s o ěchy  
a pome ančem

hermelín
asijský

hermelín
st ědomo šký

POSTUP: 
1.  Smíchejte všechny 

suroviny a naneste na 
hermelín ze všech stran. 
Osolte a opepřete.

2.  Připravte si čtverec 
alobalu a do středu 
položte hermelín. Zabalte 
a nechte 20 minut odležet. 

3.  Vložte na rozpálený rošt  
a 5–7 minut grilujte.

4.  Před podáváním posypte 
čerstvými bylinkami.

SUROVINY: 
1 nadrobno nakrájený 
pomeranč
1 lžíce rozdrcených vlašských 
ořechů
1 lžička olivového oleje
1 lžička medu
1 hrst tymiánu
sůl, pepř
1 hermelín

SUROVINY: 
1 lžička sójové omáčky
1 stroužek česneku
1 lžička chilli kousků
1 lžička sezamového oleje
1 lžička rýžového octa
1 lžička sladké chilli omáčky
1 hrst koriandru
1 hermelín

SUROVINY: 
1 lžička kaparů
1 stroužek prolisovaného 
česneku
1 lžíce drcených rajčat
1 lžička olivového oleje
1 hrst bazalky
sůl, pepř
1 hermelín
2 snítky rozmarýnu

3× GRILOVANÝ  
HERMELÍN   

3
ks

15
min

+20
min na

odležení
VEGET
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VEGET

POSTUP: 
1.  Květák očistěte od vnějších listů a příčně 

rozřízněte na 1,5 cm široké plátky. 
2.  Olej smíchejte se šťávou z 1 citronu, dr-

ceným česnekem, medem a lžičkou soli. 
Směsí zakapejte květák a nechte hodinu 
odležet.

3.  Květák položte na rozpálený rošt. Grilujte 
2–3 minuty a otočte. Přetřete zbývající 
směsí a grilujte dalších 4–5 minut.

4.  Posypte chilli, petrželkou a vlašskými 
ořechy. Servírujte s klínky citronu.

SUROVINY:
1 květák
2 lžíce olivového oleje
2 citrony
2 stroužky česneku
1 lžička medu
2 lžičky soli
½ lžičky chilli kousků
1 hrst hladkolisté petrželky
100 g vlašských ořechů4

porce
20
min

KVĚTÁKOVÝ 
STEAK   
z grilu

+1
hod na

odležení

pojďte vegetit!
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VEGET

VEGETARIÁNSKÉ TACOS  
s kozím sýrem

4
porce

40
min

SUROVINY: 
4 žampiony 
2 zelené papriky
2 červené papriky
2 lžíce olivového oleje
sůl, pepř
120 g kozího sýru
1 dl polotučného mléka
1 lžíce nakládaných červených 
chilli papriček 
1 limetka
8 kukuřičných taco taštiček 
1 hrst koriandru

POSTUP: 
1.  Žampiony a papriky zakapejte lžící 

oleje, osolte a opepřete. 
2.  Vložte je v celku na grilovací tácek 

a za stálého otáčení 10 minut 
grilujte. 

3.  Po vychladnutí papriky 
zabalte do igelitového sáčku 
a nechte 15 minut zapa-
řit. Potom papriky zbavte 
jádřince i stopky a oloupejte 
je. Společně se žampiony 
promíchejte se lžící oleje  
a nakrájejte na nudličky.

4.  Kozí sýr rozmixujte s mlékem, 
nakládanými chilli papričkami 
a limetkovou šťávou.  
Osolte a opepřete.

5.  Žampionovopaprikovou 
směs rozdělte do taco 
taštiček.

6.  Přelijte sýrovou omáčkou  
a ozdobte lístky koriandru.

BUĎME SPOLU
U JEDNOHO STOLU
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GRILOVANÉ  
OVOCE  
s karamelovou 
omáčkou

4
porce

30
min

POSTUP: 
1.  Všechno ovoce kromě banánů očis-

těte a střídavě napíchejte na špejle. 
Položte je na rozpálený rošt grilu 
na dřevěné uhlí a 3 minuty grilujte. 
Otočte a grilujte další 4 minuty.

2.  Banány se slupkou rozpulte a polož-
te slupkou na rošt. Grilujte  
3–5 minut.

3.  Na karamelovou omáčku rozpusťte 
v pánvi cukr, a až začne karamelizo-
vat, přidejte vlažnou smetanu  
a mléko. Za stálého míchání  
10 minut vařte, nakonec vmíchejte 
nakrájené máslo a ještě 5 minut 
vařte. Promíchejte a dochuťte solí. 

4.  Grilované ovoce přelijte karamelo-
vou omáčkou a podávejte.

SUROVINY:
½ ananasu
½ cukrového melounu
150 g broskví
150 g nektarinek
2 banány
200 g třtinového cukru
200 ml smetany na šlehání (33 %)
200 ml polotučného mléka
150 g másla
1 lžička mořské soli
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LETNÍ ANANAS
Pozdrav z Karibiku

SUROVINY:
1 ananas
150 ml kokosového mléka
1 grilovaný banán
100 g třtinového cukru
1 lžička skořice
1 hrst máty

4
porce

20
min

POSTUP: 
1.  Ananas oloupejte a nakrájejte dle 

návodu.
2.  Kokosové mléko smíchejte s rozmač-

kaným grilovaným banánem.
3.  Cukr promíchejte se skořicí. Kolečka 

ananasu namočte v kokosovém mléku 
a potom obalte z obou stran v cukru.

4.  Rozložte na rozpálený rošt grilu na 
dřevěné uhlí a grilujte z každé strany 
4–6 minut. 

5.  Ozdobte mátou a podávejte se zbýva-
jící omáčkou.

1

2

3

654

VEGAN

Děkujeme za zaslání tohoto výborného 
receptu paní Jarmile Moravcové.
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OPÁLENÝ MELOUN 
s balkánským salátem

POSTUP: 
1.  Půlku melounu rozkrojte a nakrájejte na 

2cm plátky.
2.  Plátky melounu položte na grilovací rošt  

a z každé strany grilujte 1–2 minuty.
3.  Olej prošlehejte s citronovou šťávou, solí  

a pepřem. Promíchejte se salátovými listy.
4.  Salát posypte rozdrobeným sýrem a serví-

rujte s plátkem melounu. Před podáváním 
zakapejte balsamikovým octem a meloun 
posypte mořskou solí.

SUROVINY:
½ vodního melounu bez semínek
1 lžíce olivového oleje
1 citron
sůl, pepř
400 g salátového mixu
250 g balkánského sýru
2 lžičky balsamikového octa
1 lžička hrubé mořské soli
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Pivovar Ferdinand byl založen už roku 
1897, kdy arcivévoda František Ferdinand 
d’Este nechal postavit sladovnu a pivovar, který 
s menšími změnami v technologickém zařízení 
funguje dodnes jako ryze česká značka.

Chmel je pokladem 
Čech a Moravy, 
pěstovaným v tradičních 
chmelařských oblastech, 
kterými jsou žatecká, 
úštěcká a tršická.

JAROSLAV LEBEDA se zabývá výrobou piva už přes dvacet let a zná 
každičký postup při jeho přípravě, protože si v pivovaru prošel snad 
všemi profesemi. Zeptali jsme se ho, jaké je to vlastně být sládkem.

Co je na vaší práci nejzajímavější?
Myslím, že rozmanitost. Kvašení je živý proces, který je neustále 
ovlivňován různými faktory, třeba úrodou obilí, druhem sladu, 
druhem kvasnic. Naši zákazníci chtějí samozřejmě stále stejnou 
kvalitu a umění práce sládka spočívá právě v tom, dokázat 
receptury přizpůsobovat těmto změnám, aby byla výsledná chuť 
i kvalita identická.

Na co jste za těch 20 let strávených vařením piva nejvíce pyšný?
Asi na pivo Max. Pivo, které vzniklo v roce 2013, je založeno na hořké 
chuti a prakticky vybočuje z klasického pivního charakteru. Původně 
nikdo nečekal, že by lidem nějak významně chutnalo, ale nakonec už 
je z něj po dvanáctce druhé nejprodávanější pivo. Ale celkově bych 
řekl, že na sebe může být sládek hrdý, pakliže dělá dobré pivo, které 
lidem chutná a pro které se rádi vrací.

CO PROZRADIL SLÁDEK 
z pivovaru Ferdinand

KDE SE 
PIVO VAŘÍ,
tam se 
dobře daří
Kdo by si nedal rád v horku 
dobře vychlazenou skleničku 
piva. V Albertu navíc najdete 
širokou nabídku značek, včetně 
výborných piv z minipivovarů. 
Naše redakce se vypravila 
do jednoho z nich, pivovaru 
Ferdinand, aby zjistila, co se 
vlastně za výrobou chmelového 
moku skrývá.

PŘÍBĚHY Z ALBERTU
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1.  V pivovaru Ferdinand výroba piva vychází z původní 
receptury vaření piva s použitím českého sladu vlastní výroby 
a žateckého chmele.

2.  Pivo vzniká pomocí klasické technologie s otevřeným 
spodním kvašením a dokvašováním v ležáckých sklepích. 

3.  Výroba je tradiční, při které se nepoužívají moderní metody, 
například cylindrokónické tanky ani se dodatečně pivo neředí 
vodou na požadovanou stupňovitost.

JAK NA ZLATAVÝ MOK

Pivovar si zakládá na vaření piva klasickou technologií s otevřeným 
spodním kvašením a dokvašováním v ležáckých sklepích.

Fotografie: Lucie Čermáková
Text: Bára Nosková
Za poskytnutí prostoru k focení děkujeme pivovaru Ferdinand.



OCHUTNEJTE PIVA 
z minipivovarů
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PŘÍBĚHY Z ALBERTU

Návštěva minipivovarů je 
skvělým letním zážitkem, 
stejně jako sklenice 
vychlazeného zlatavého 
nápoje. Albert má ve své 
řadě hned několik značek. 
Ochutnejte a porovnejte, 
které se stane vaším 
favoritem. 

EGGENBERG 
/ Český Krumlov

FERDINAND 
/ Benešov

KRAKONOŠ 
/ Trutnov

HUBERTUS 
/ Kácov

POSTŘIŽINY 
/ Nymburk





Znáte ten pocit, když na dovolené v restauraci ochutnáte místní 
specialitu a chtěli byste ji uvařit také u vás doma? Následujících  
7 specialit vás přenese do slunného Řecka, Chorvatska, Itálie  
nebo možná na malý ostrov ve Středomoří. 

Foodstyling a fotografie: Tomáš Babinec
Text: Eva Rýznerová
Nádobí a decor: Butlers – made for your home, Flying Tiger Copenhagen

KOLEM SVĚTA
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NA PLAVBĚ
po Středomoří



Nebojte se připravit slávky doma,  
v Albertu je koupíte mražené a originální 
večeři máte hotovou do 30 minut. 

SLÁVKY BUZARA  
na víně a petrželce

POSTUP:
1.  Slávky očistěte a namočte do 

studené vody na 15 minut, aby se 
nasákly a propláchly. 

2.  Ve větším hrnci nebo hluboké 
pánvi na olivovém oleji krátce 
opečte prolisovaný česnek se 
strouhankou, pak zalijte vínem. 

Pozvolna vařte, dokud se nezredu-
kuje na poloviční množství. Osolte 
a opepřete.

3.  Přidejte propláchnuté slávky  
a vařte polozakryté, dokud se sláv-
ky neotevřou, trvá to cca 5 minut. 
Přidejte máslo, petržel a můžete 
servírovat s čerstvou bagetkou.

SUROVINY:
1 kg chlazených slávek
2 lžíce olivového oleje
4 stroužky česneku
2 lžíce strouhanky 
200 ml bílého vína

sůl, pepř
2 lžíce másla
1 hrst hladkolisté petr-
želky
1 bílá bageta

4
porce

30
min

KOLEM SVĚTA
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BEZ
lepkuISTRIJSKÝ SALÁT

se sardinkami
POSTUP:
1.  Salát promíchejte s cibulí nakrájenou na proužky, 

olivami a kapary.
2.  Sardinky vyjměte z konzervy a rozdělte na salát.
3.  Nálev z konzervy prošlehejte s octem a olejem. 

Osolte a opepřete. Dresinkem přelijte salát  
a podávejte.

SUROVINY:
400 g salátového 
mixu
½ červené cibule
100 g černých oliv
1 lžíce kaparů
2 konzervy sardinek 

v rajčatové omáčce 
1 lžička červeného 
vinného octa
1 lžíce olivového 
oleje
sůl, pepř

4
porce

15
min

KOLEM SVĚTA
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MAJONÉZA  
AIOLI
se zeleninou

POSTUP:
1.  Šafrán přelijte lžící horké vody a nechte odstát.
2.  Rozdrcený česnek promíchejte se žloutky a hořčicí. Postupně 

zašlehejte olej, ručně nebo pomocí šlehače. Až směs zhoustne 
a znásobí objem, přidejte šafránový nálev a citronovou šťávu. 
Znovu prošlehejte. Osolte a opepřete.

3.  Celer, mrkev, chřest a cibulky nakrájejte na 10cm kousky. Na  
5 minut ponořte zeleninu do horké vody. Vyjměte a nechte okapat.

4.  Ředkvičky očistěte a nakrájejte na čtvrtiny. Aioli podávejte se 
zeleninou.

SUROVINY:
1 špetka šafránu
3 stroužky česneku
4 žloutky
1 lžička dijonské hořčice
300 ml olivového oleje
½ citronu

sůl, pepř
200 g řapíkatého celeru
200 g mrkve
1 svazek zeleného chřestu
4 jarní cibulky
1 svazek ředkviček

PEČENÁ RYBA  
z krétského přístavu

POSTUP:
1.  Lososa posypte paprikou, sušeným koprem, zázvorem, solí 

a pepřem. Položte ho do středu pečicího papíru tak, aby po 
stranách zůstalo volné místo.

2.  Přidejte sušená rajčata, olivy, kapary a snítky kopru.
3.  Zakapejte pestem. Konce papíru přitáhněte k sobě a rybu 

zabalte jako balíček.
4.  Vložte do trouby vyhřáté na 200 °C a pečte 25 minut.

SUROVINY:
500 g lososa 
1 lžička mleté papriky
1 lžička sušeného kopru
1 lžička mletého zázvoru
sůl, pepř

100 g sušených rajčat v oleji
100 g černých oliv
100 g kaparů
1 hrst čerstvého kopru
4 lžíce bazalkového pesta

Na přípravu 
majonézy nechte 
vejce odležet 
v pokojové teplotě, 
aby měla stejnou 
teplotu jako olej. 

KOLEM SVĚTA
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VEGET4
porce

20
min

BEZ
laktózy

4
porce

35
min



SICILSKÁ CAPONATA
Zeleninová směs na sladkokyselo

POSTUP:
1.  Ve vysoké pánvi rozehřejte olej a vložte do něj na kostičky 

nakrájené lilky. Za stálého otáčení 10 minut restujte.
2.  Lilky vyndejte. Do oleje vložte nakrájené šalotky a 5 minut 

opékejte.
3.  Přidejte rozpůlená rajčata a 10 minut duste. Do pánve vraťte 

lilky, přidejte kapary, rozinky, nakrájený celer a olivy. Dochuť-
te octem a cukrem. Přikryjte a na mírném ohni  
40 minut duste.

4.  Mezitím opečte nasucho na pánvi piniové ořechy.
5.  Caponatu posypte piniovými ořechy a ozdobte lístky bazalky.
6.  Bagetu rozlámejte na kusy a opečte na grilovací pánvi s trochou 

olivového oleje. Podávejte s caponatou.

SUROVINY:
100 ml olivového oleje
2 lilky
2 šalotky
200 g keříkových rajčat
2 lžičky kaparů
50 g rozinek
4 stonky řapíkatého celeru
100 g černých oliv
50 ml červeného vinného octa
2 lžičky třtinového cukru
100 g piniových ořechů
1 bageta

4
porce

70
min VEGET

KOLEM SVĚTA
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BRUSCHETTY  
z italské tratorie

POSTUP:
1.  Rajčata dejte i se stopkou do pekáče, zakapejte lžící oleje, 

posypte cukrem, solí a pepřem. Vložte do trouby vyhřáté 
na 200 °C a pečte 15–20 minut.

2.  Ciabatty nakrájejte na plátky a z obou stran nasucho 
opečte na grilovací pánvi. Potřete rozdrceným česnekem.

3.  Třetinu plátků potřete sýrem a ozdobte prosciuttem, na 
další část rozdělte pečená rajčata a mozzarellu, poslední 
část natřete sýrem a ozdobte rozpůleným hroznovým 
vínem. 

4.  Bruschetty zakapejte zbývajícím olejem. Ozdobte 
lístky bazalky a tymiánem. Posypte pepřem.

SUROVINY:
100 g keříkových rajčat
3 lžíce olivového oleje
1 lžíce třtinového cukru
sůl, pepř
2 ciabatty
2 stroužky česneku

200 g měkkého kozího sýru
100 g prosciutta
100 g kuliček mozzarelly 
100 g červeného hroznového vína 
2 lžičky balsamikového octa
1 hrst bazalky
2 snítky tymiánu

4
porce

35
min

KOLEM SVĚTA
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GIGANTES PLAKI
Zapečené fazole 

POSTUP:
1.  Den předem namočte fazole. Druhý den je propláchněte, 

zalijte vodou a hodinu vařte.
2.  Na 2 lžících oleje opečte nakrájenou cibuli a rozdrcený 

česnek. Vmíchejte protlak a spařená, oloupaná rajčata, 
nakrájená na kousky. Přidejte cukr, oregano, 
skořici a 5 minut povařte. Osolte a opepřete. 
Vmíchejte slité fazole.

3.  Směs přelijte do zapékací nádoby, 
zakapejte zbývajícím olejem a v troubě 
vyhřáté na 180 °C pečte 45 minut. 
Posypte nasekanou petrželkou  
a podávejte.

SUROVINY:
400 g velkých bílých fazolí 
3 lžíce olivového oleje
1 cibule
2 stroužky česneku
2 lžíce rajčatového protlaku
800 g soudkových rajčat 
1 lžička cukru
1 lžička oregana
1 špetka mleté skořice
sůl, pepř
1 hrst hladkolisté petrželky

4
porce

60
min VEGET

KOLEM SVĚTA
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BEZ
lepkuŘECKÝ SALÁT  

s quinoou a kuřetem
POSTUP:
1.  Quinou uvařte podle návodu. 

Propláchněte studenou vodou  
a nechte okapat.

2.  Mezitím smíchejte změklé máslo 
s rozdrceným česnekem a nakráje-
nou papričkou.

3.  Prsní řízky pokapejte lžící oleje 
a z obou stran dozlatova opečte 
na grilovací pánvi nebo na grilu. 
Přendejte do talíře a promíchejte 
s ochuceným máslem.

4.  Okurku podélně rozkrojte, vydlabej-
te semínka a nakrájejte na půlkoleč-

ka. Smíchejte s nakrájenými rajčaty, 
olivami a cibulí na měsíčky. 

5.  Přidejte lžíci oleje, vařenou quinou, 
citronovou šťávu, sůl, pepř a pro-
míchejte. Na povrch salátu rozložte 
maso nakrájené na plátky a kostky 
sýru. Zakapejte šťávou z masa  
a podávejte.

SUROVINY:
100 g bílé quinoy
25 g másla
1 stroužek česneku
1 červená chilli paprička
400 g kuřecích prsních řízků 
2 lžíce olivového oleje
1 salátová okurka
200 g keříkových rajčat
100 g černých oliv 
1 červená cibule
1 citron
sůl, pepř
100 g sýru feta

4
porce

35
min

KOLEM SVĚTA
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ALBERT BAVÍ

PRÁZDNINOVÉ LUŠTĚNÍ
s letní křížovkou
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Dopřejte si v létě Mistrovský chléb bez éček, vyrobený 
z vlastního těsta přímo v pekárnách Albertu.

Vyhrajte poukázku na nákup v síti prodejen 
Albert v hodnotě 300 Kč 
Jak se zapojit?
Vyluštěte prázdninovou křížovku a tajenku zašlete do 12. 8. 2019  
na adresu redakce Albert magazínu: Podkovářská 2, Praha 9,  
190 00. Nebo tajenku vyplňte přímo do formuláře na webu  
www.albert.cz/tajenka. 
Výherkyně křížovky z čísla 6/2019: Zdena Čejchanová, Náchod

LÉTO SVÁDÍ ZKOUŠET NOVÉ CHUTĚ!



Dry aged hovězí 
T-bone steak, nízký 
roštěnec + svíčková
Své jméno získal 
podle kosti ve tvaru 
písmene T. Zraje
od 14 do 90 dnů.

Albert Excellent 
Rump steak hovězí 
květová špička
Vyzrálé maso pochází 
z Jižní Ameriky. Zraje 
minimálně 30 dní ve 
vakuovém balení.

Albert Excellent 
Queensland steak, 
hovězí z přední části 
kýty (ořech)
Steak pochází
z Austrálie. Zraje  
minimálně 30 dní
ve vakuu.74

MASO MĚSÍCE

Ugrilujte o víkendu pořádný kus 
masa. V širokém sortimentu 
grilovacích produktů z Albertu 
najdete celou řadu excelentních 
steaků na gril. Zkoušejte domácí 
omáčky, salsy i tapenády ve 
spojení s kvalitním hovězím.

Základní příprava masa:
Steaky nechte před grilováním 
odležet 20 minut v pokojové teplotě. 
Do méně prorostlých mas vmasírujte 
olej. Nízké steaky grilujte pro úpravu 
medium rare 2 minuty z každé 
strany, vysoké 3 minuty. Po sejmutí z 
grilu nechte steak ještě asi 10 minut 
odpočinout, osolte a opepřete.
Základní příprava grilu:
- plynový gril        - přímé grilování
- rozehřátí grilu: 20 minut na teplotu 230 °C 

DOKONALÝ
STEAK
připravte jako
mistr grilu

s rajčatovou salsou
POSTUP:
1.    Rajčata rozpulte a smíchej-

te s lístky bazalky, olejem, 
solí a pepřem.

2.   Filírovaný steak podávejte 
s rajčatovou salsou.

Queensland steak

POSTUP:
1.  Změklé máslo smíchejte s na-

strouhaným sýrem, rozmělněným 
česnekem a bylinkami. Z másla 
vytvořte ve fólii váleček 
a nechte ztuhnout v lednici. 

2.  Před podáváním položte na maso 
plátek bylinkového másla.

SUROVINY:
150 g másla
20 g parmazánu
2 stroužky česneku
1 hrst bylinek 

(rozmarýn, tymián, 
petrželka)
1 hovězí T-bone steak 
Albert Excellent 

T  bone steak
s parmazánovým máslem

SUROVINY:
100 g červených cherry rajčat
100 g žlutých cherry rajčat
1 hrst bazalky
1 lžíce olivového oleje
sůl, pepř
1 hovězí Queensland steak 
Albert Excellent 

Rump steak
s hořčičnou tapenádou

POSTUP:
1.  Hořčici smíchejte s nasekanými lístky 

rozmarýnu, olejem, citronovou šťávou 
a pepřem.

2. Maso nakrájejte a podávejte s tapenádou.
SUROVINY:
2 lžíce hrubozrnné hořčice
2 snítky rozmarýnu
2 lžíce olivového oleje
1 citron
čerstvě mletý pepř

sůl 
1 vyzrálý Rump 
steak Albert  
Excellent



Vyzrálý Rib eye 
steak hovězí  
vysoký roštěnec
Maso z českých 
chovů, které zraje 
35 dní.

Albert Excellent  
Entrecote hovězí  
vysoký roštěnec
Maso pochází z Jižní 
Ameriky. Minimálně
30 dní zraje ve vakuu.

Albert Excellent 
Chuck tender  
hovězí plec kulatá
Původem z USA. Zraje 
ve vakuovém balení 
minimálně 30 dní.
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MASO MĚSÍCE

SUROVINY:
1 červená paprika  
2 zelené papriky
2 stroužky česneku
2 limetky

1 hrst koriandru
sůl, pepř
1 vyzrálý rib eye steak 
1 lžíce chilli omáčky

POSTUP:
1.  Papriky rozpulte, zbavte semínek a grilujte z obou 

stran doměkka. Zabalte na pět minut do sáčku, 
nechte zapařit a pak sloupněte slupku. 

2.  Papriky rozmixujte s česnekem, šťávou z 1 limetky 
a nasekaným koriandrem. Osolte a opepřete. 

3.  Steak podávejte s klínky limetky. Paprikovou směs 
přestříkněte chilli omáčkou.

Rib eye steak
s omáčkou z grilovaných paprik

s mangovou salsou

s křenovou omáčkou

SUROVINY:
4 lžičky nakládané-
ho křenu (strouha-
ný ochucený) 
2 lžíce majonézy
2 lžičky plnotučné 
hořčice

1 citron
1 hrst tymiánu
sůl, pepř 
1 hovězí plec  
kulatá chuck 
tender 

POSTUP:
1.  Křen smíchejte s majoné-

zou, hořčicí, citronovou 
šťávou a lístky tymiánu.

2.  Odpočatý grilovaný steak 
podávejte s křenovou 
omáčkou.

Chuck tende  steak

POSTUP:
1.  Dužinu manga nakrájejte na 

kostičky a smíchejte s nadrobno 
nakrájenou cibulí. 

2.  Přidejte olej, limetkovou šťávu, 
sůl, pepř a nasekaný koriandr.

3.  Ugrilovaný Entrecote servírujte 
s mangovou salsou.

SUROVINY:
1 mango
½ červené cibule
3 lžíce olivového oleje
½ limetky

sůl, pepř
1 hrst koriandru
1 hovězí vysoký roštěnec 
Entrecote Albert Excellent

Ent ecote



MASO MĚSÍCE

Pokud nemáte gril 
s přiklápěcím víkem, 
grilujte steak z každé 
strany o 1–2 minuty déle.

BEZ
lepkuT-BONE STEAK

v rozmarýnovém oleji 
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1
ks

15
min

POSTUP:
1.  Polovinu rozmarýnových snítek oberte a lístky 

naložte na 30 minut do oleje.
2.  Rozmarýnový olej vmasírujte rukama do masa.
3.  Maso položte na rozpálený rošt a grilujte  

3–4 minuty z každé strany, chcete-li steak málo 

nebo středně propečený (vnitřní teplota masa 
63 °C). Pro dobře propečený steak grilujte  
z každé strany o 2 minuty déle (vnitřní teplota 
masa 77 °C).

4.  Nechte chvíli odpočinout. Před podáváním osol-
te, opepřete a ozdobte zbývajícím rozmarýnem.

SUROVINY:
1 hrst rozmarýnu
2 lžíce olivového oleje
1 hovězí T-bone steak dry aged 
1 lžička mořské soli
1 lžička čerstvě mletého pepře

+30
min

odležení



ALBERT OD ŘEZNÍKA
JEMNĚ MLETÝ TATARSKÝ 
BIFTEK, 250 G

MASO MĚSÍCE

JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept:

Jestliže máte  
v tataráku rádi 
syrová vejce, k této 
francouzské verzi 
podávejte křepelčí 
vajíčka.

SUROVINY:
1 šalotka
3 stroužky česneku
250 g tatarského
bifteku Albert
2 lžíce kaparů
2 lžíce olivového oleje

4 lžičky dijonské 
hořčice
sůl, pepř
50 g parmazánu
½ francouzské bagety
1 snítka hladkolisté 
petrželky
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TATARÁK  
s kapary a parmazánem

POSTUP:
1.  Šalotku nakrájejte nadrobno, česnek 

utřete. Promíchejte s masem, přidejte 
lžíci kaparů, olej a hořčici. Nechte  
4 hodiny uležet v lednici.

2.  Bagetu nakrájejte na plátky, položte 
na grilovací rošt a z obou stran krátce 
opečte.

3.  Před podáváním tatarák vytvarujte 
pomocí kulaté formičky vytřené olejem 
a posypte zbývajícími kapary. Podávejte 
s hoblinkami parmazánu, ogrilovanou 
bagetou a ozdobte petrželkou.

1
ks

15
min

+4
hod

odležení



Nadační fond Albert podporuje zdravý životní styl dětí i jejich 
rodičů. Hlavním projektem v této oblasti je vzdělávací program 
Zdravá 5. Díky nadačnímu fondu cestují sympatické lektorky 
Zdravé 5 po celé republice a přibližují mnoha dětem ve školách 
i školkách v rámci zábavného programu, jak jíst zdravě  
a vyváženě. Vyvrcholením celého roku je pak celostátní dětská 
kuchařská soutěž. A jak dopadla? 

ZDRAVÁ 5
Albert učí děti zdravě  
jíst a vařit

NA FINÁLE
Zdravé 5 do Prahy
Letos se do soutěže přihlásilo 338 tříčlenných týmů v 5 různých 
kategoriích: mateřské školy, 1. a 2. třída základních škol, 3. až 5. třída 
základních škol, druhý stupeň základních škol a děti z dětských zařízení. 
Na finále přijelo koncem května do Prahy 25 nejlepších týmů kuchtíků 
z celého Česka. O vítězství se utkaly v Národním zemědělském muzeu. 
Na týmy čekaly dvě soutěžní disciplíny, které musely zvládnout před 
odbornou porotou:
1. příprava studeného pohoštění s bylinkou dle vlastní fantazie,
2. vědomostní kvíz, který obsahoval 5 otázek z oblasti výživy.

Ročně proškolíme 75 000 dětí po celé ČR
Navštívíme 750 škol a neziskových organizací

ZDRAVÁ 5
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LEPŠÍ ŽIVOT  
PRO ZNEVÝHODNĚNÉ DĚTI

Víte, že Nadační fond Albert podporuje 
také děti ze sociálně znevýhodněných 
rodin? Cílem aktivit v sociální oblasti 
je zvýšit příležitosti na plnohodnotný 
samostatný život u dětí a mladistvých  

v rizikových rodinách a v různých 
formách náhradní výchovy.

ZÁLEŽÍ NÁM  
NA TOM, ABYSTE  
JEDLI A ŽILI LÉPE



Kategorie 
mateřské školy: 
tým Kuchaříci 
z Mateřské školy  
Chyňava

NEJLEPŠÍ KUCHAŘSKÉ TÝMY:

1. 2.

4.

5.

3.

VÍKEND PRO VÍTĚZE
v Hulíně

Vítězné týmy vyhrály zážitkový víkend  
v Resortu Hulín u Sedlčan. 

Kategorie 1. stupeň ZŠ (1.–2. třída): 
tým Květinky ze Základní školy 
Studnice u Náchoda

Kategorie 1. stupeň ZŠ 
(3.–5. třída): tým Kuchtíci 
z Božkova ze Základní školy 
Plzeň-Božkov

Kategorie dětská zařízení: 
Výchovný ústav Kostomlaty  
pod Milešovkou

Kategorie 2. stupeň ZŠ: tým 
Bylinkové zahradnice ze 
Základní školy Planá nad Lužnicí

ZDRAVÁ 5
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MAMINKY 
MAMINKÁM
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INSPIRACE
pro maminky
Aby se špunti při grilování nenudili, 
připravte pro ně speciální zdravé grilovací 
menu! Zabavte je originálním pitíčkem  
a přidejte sendvič plný vitaminů.

BOMBA
QUESADILLA
s brokolicí
a avokádovým dipem
SUROVINY:
4 malé tortilly
4 lžíce zakysané smetany 
(15 %)
4 plátky sýru eidam (20 %) 
4 plátky dětské šunky
100 g brokolice
1 avokádo

½ limetky
sůl, pepř
100 g červených cherry rajčat
100 g žlutých cherry rajčat
1 hrst bazalky
1 lžíce olivového oleje
1 hrst hladkolisté petrželky

POSTUP:
1.  Každou tortillu pomažte lžící smetany. Přidejte po plátku 

eidamu, šunky a brokolici rozdrobenou na malé kousky.
2.  Tortillu překlopte, aby vznikly kapsy, a z každé strany 

opékejte 2 minuty na grilovacím roštu.
3.  Na dip smíchejte rozmixovanou avokádovou dužinu 

s limetkovou šťávou, solí a pepřem.
4.  Na salátek rozpulte oba druhy rajčátek a promíchejte  

s bazalkou. Ochuťte solí, pepřem a zakapejte olejem.
5. Kapsy rozpulte a posypte nasekanou petrželkou.

4
porce

20
min
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MAMINKY 
MAMINKÁM

DĚTSKÁ
PIÑA COLADA
v ananasu

Starším školákům 
můžete do 
koktejlu přihodit 
pár kostek ledu.

SUROVINY:
1 ananas 
30 ml kokosového mléka 
30 ml ananasového džusu
1 pomeranč
5 g kokosových chipsů

POSTUP:
1.  Z ananasu odřízněte vršek  

a vydlabejte dužinu.
2.  Vložte ji do mixéru společně 

s kokosovým mlékem a džusem. 
Rozmixujte dohladka. 

3.  Přelijte do vydlabaného ananasu, 
ozdobte plátkem pomeranče  
a kokosovými chipsy.

4.  Podávejte s brčkem.

1
ks

10
min

BEZ
lepku

Recept připravila Bára Nosková, která pořádá spolu 
s dalšími rodiči kurzy vaření pro rodiny s dětmi 
pod názvem Křepelky v čokoládě. Mrkněte na jejich 
blog: www.krepelkyvcokolade.home.blog

JAK NA TO?
Podívejte se na 
videorecept:



NECHTE SE V LÉTĚ INSPIROVAT RECEPTY

POSTUP: 
1.  Sněhové pusinky: Bílky vyšleháme do tuha, poté za stálého 

šlehání přidáváme po částech cukr. Když máme tuhou 
hmotu, cukrářským sáčkem vytvarujeme pusinky na plech 
vyložený pečícím papírem. Sněhové pusinky pečeme, nebo 
spíše sušíme, při 100 – 150 °C  asi 15 minut a poté ztlumíme 
asi na 50 °C a ještě asi 10 minut sušíme. Tím, že teplotu 
snížíme, docílíme toho, že pusinky zůstanou bílé.

2.  Jahody nakrájíme na kostičky cca 0,5 cm a umístíme na 
okraje talíře naproti sobě. Na jednu stranu položíme 
rozkrojenou makronku. Přidáme rozpůlenou jahodu, nebo 
dvě. Libovolně umístíme několik sněhových pusinek (postup 
přípravy níže) a ozdobíme lístky máty. Nakonec doprostřed 
umístíme zmrzlinový nok jahodové zmrzliny Carte d´Or 
Strawberry – vytvoříme pomocí dvou lžic namočených ve 
studené vodě.

POSTUP: 
1.  Čokoládové brownies: Troubu předehřejte na 180 stupňů. Máslo i čokoládu 

nakrájejte na menší kousky. Ve vodní lázni nebo jen tak na plotýnce rozpusťte 
máslo a do teplého másla nalámejte čokoládu. Rozmíchejte na hladký krém. 
Vajíčka vyšlehejte s cukrem pomocí elektrického šlehače do světlé husté pěny. 
Potom pozvolna začněte přilévat rozpuštěnou čokoládu. Stále přitom míchejte, 
aby se vajíčka s čokoládou spojila. Nakonec na toto těsto prosejte polovinu 
mouky, zapracujte metličkou, a totéž učiňte i se zbývající moukou a ořechy.  Malý 
pekáček (nanejvýš o rozměrech 25 x 30 cm) vyložte papírem na pečení a nalijte 
do něj připravené těsto. Vložte do trouby a pečte 20–25 minut, ne déle. Brownies 
i s pekáčkem nechte 5 minut zchladnout na mřížce, potom zvedněte za přečnívající 
papír a odložte je k dalšímu chladnutí tentokrát už bez pekáčku.  Vydržte aspoň 
4 hodiny, než dobře zpevní a vychladne. 

2.  Čokoládový krém / nutelu lehce naředíme vodou a na talíř nakreslíme lžičkou 
„šmouhu”.  Z čokoládového brownie (postup přípravy níže) vykrojíme kruhový 
korpus a položíme na talíř vedle. Na měsíčky nakrájené meruňky umístíme do 
kruhu na okraj korpusu. Nahoru položíme vykrojenou “růžičku” zmrzliny Carte d´Or 
Sachertorte. Ozdobíme drobením z korpusu a kapkami meruňkové marmelády.

SUROVINY: 
4 noky jahodové zmrzliny 
Carte d´Or Strawberry
Čerstvé jahody (asi 16 ks)
Makronky (ideálně 
jahodové) 4ks
Lístky máty

SNĚHOVÉ PUSINKY:
4 bílky
300 g moučkového cukru

SUROVINY:  
4 růžičky zmrzliny  
Carte d´Or Sachertorte
Čokoládový krém / nutela
2–3 meruňky
Meruňková marmeláda

ČOKOLÁDOVÉ BROWNIE:
3 vajíčka
150 g cukru
200 g másla
200 g dobré hořké čokolády
110 g hladké mouky
dvě hrsti (asi 50 g) kešu nebo 
jiných ořechů

Letní jahodové 
okouzlení

Neodolatelné  
Sacher Brownie

Novinka

4
porce

40
min

4
porce

50
min

K dostání ve vybraných prodejnách Albert. 



DĚTI,
pojďte  
si hrát!

ZÁBAVA PRO DĚTI

POMOC! ZVÍŘÁTKA CHTĚJÍ ZBAVIT 
PŘÍRODU OŠKLIVÝCH ODPADKŮ. 
NAJDEŠ DESET VĚCÍ, KTERÉ DO 
PŘÍRODY VŮBEC NEPATŘÍ?

1.    Papír A4 položte na výšku  
a přeložte napůl.

2.    Vzniklou půlku znovu napůl 
přeložte.

3.    Rozevřete spojenou částí 
nahoru a horní rohy přeložte 
ke středu.

4.    Dole vznikne dvojitý proužek. 
Přední část přehněte nahoru  
a papír otočte. Udělejte totéž 
na zadní straně.

5.    Boční rohy proužku přehněte 
přes hrany trojúhelníku. To 
samé udělejte i z druhé strany.

6.    Vznikne trojúhelník.
7.    Rozevřete do stran: papír 

otočte o 45 stupňů doleva 
a trojúhelník roztáhněte. 
Vznikne čtverec. Otočte ho 
rozevíratelnou částí dolů.

8.    Spodní cíp přehněte nahoru, 
papír obraťte a otočte druhý 
cíp.

9.    Vzniklý trojúhelník vezměte 
do dlaní, do vnitřní části vložte 

LOĎKA Z PAPÍRU
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1. 2. 3. 4.

5.

8. 9. 10.

6. 7.

palce a roztáhněte do 
stran. Vznikne čtverec.

10.  Uchopte z obou stran 
horní cípy a roztáhněte  
je do šířky.























































1

1
koláč

55
min

VEGET

TŘEŠŇOVÁ
GALETKA

SLADKÁ TEČKA

KOUZELNÁ
ZAHRADA
Nechte se unášet vůní čerstvého ovoce, kapkami 
rudé šťávy z třešní dopadajícími do dlaní i chladivě 
osvěžujícím melounem. Pak se zakoukejte do temné 
zelené ve své zahradě, možná uvidíte něco kouzelného.

POSTUP:
1.  Troubu předehřejte na 180 °C. 
2.  Listové těsto rozválejte do 

kruhu o průměru 24 cm. 
3.  V míse smíchejte vypeckované 

a rozpůlené třešně, citronovou 
šťávu, mouku, 70 g cukru a sůl. 

4.  Směs přendejte na listové 
těsto 2 cm od kraje.  
Okraje přehněte směrem 
dovnitř, potřete je 
rozšlehaným vajíčkem 
a posypte trochou cukru. 

5.  Pečte 30–40 minut.

SUROVINY:
1 chlazené listové těsto 
rozválené
400 g třešní 
1 lžička citronové šťávy
50 g hladké mouky
75 g kokosového cukru
1 špetka soli
1 vejce 

110

1
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SLADKÁ TEČKA

3

1
koláč

45
min

VEGET

3

CHERRY 
LADY
koláč

6
kusů

10
min

+6
hod

mražení

2

OVOCNÉ 
NANUKY
z čerstvých 
třešní

2

Foodstyling: Adéla Srbová
Fotografie: Tomáš Babinec
Text: Adéla Srbová, Eva Rýznerová
Nádobí a decor: Butlers – made for your 
home, Flying Tiger Copenhagen

SUROVINY:
247 g hladké mouky
83 g mandlové mouky
34 g kukuřičného škrobu
115 ml medu
½ lžičky soli
225 g másla
45 ml ledové vody
670 g třešní
60 ml citronové šťávy

POSTUP:
1.  Troubu předehřejte na 

180 °C. Plech vyložte pečicím 
papírem. 

2.  Do mísy vsypte obě mouky, 
24 g škrobu, 45 ml medu, sůl 
a studené máslo nakrájené 
na kostičky. Promíchejte, až 
vznikne drobenka. Přidejte 
vodu a opět promíchejte. 

3.  Dvě třetiny těsta zatlačte na 
dno formy o průměru 22 cm 
a vložte na 10 minut do 
trouby. Nechte vychladnout. 

4.  Vložte do hrnce 70 ml 
medu, vypeckované třešně 
a citronovou šťávu. Přiveďte 
k varu a nechte 15 minut 
probublávat. Vsypte škrob 
a povařte ještě 2–3 minuty.

5.  Vlijte na těsto a zasypte 
zbývající třetinou těsta. Pečte 
25 minut.

POSTUP:
1.  Na dno forem na nanuky 

vložte po jedné vypeckované 
a rozpůlené třešni. Zbytek třešní 
vypeckujte a rozmixujte dohladka 
s džusem a citronovou šťávou.

2.  Směsí zalijte třešně ve formách, 
zapíchněte dřívko a nechte 
6 hodin mrazit.

SUROVINY:
300 g třešní 
500 ml třešňového džusu 
1 lžička citronové šťávy

VEGAN

JAK NA TO?
Podívejte se 

na videorecept:

albert.cz/videorecepty
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SLADKÁ TEČKA

SVĚŽÍ KOSTKY
z vodního melounu

POSTUP:
1.  Sušenky rozmixujte. Smíchejte se 

100 g cukru a změklým máslem. 
Plech vyložte pečicím papírem  
a na dno natlačte směs.  
Na 20 minut uložte do lednice.

2.  Želatinu nechte nabobtnat podle 
návodu.

3.  Meloun rozpulte, dužinu 
vydlabejte a rozmixujte, získáte 
cca 1 litr tekutiny. V míse smíchejte 
800 ml rozmixovaného melounu 
s citronovou šťávou, kůrou, 
mlékem a 100 g cukru. 

4.  Zbývající tekutinu smíchejte 
s nabobtnalou želatinou 
a 2 minuty rozehřejte v mikrovlnné 
troubě na středním stupni. Dobře 
promíchejte s melounovou směsí.

5.  Sušenkové těsto přelijte 
melounovou směsí a na 4 hodiny 
uložte do mrazáku. 

6.   Nakrájejte, ozdobte vyšlehanou 
smetanou a limetkovou kůrou.

SUROVINY:
300 g ovesných sušenek  
typu cookies
200 g cukru krupice
180 g másla
10 g plátkové želatiny 
1 vodní meloun
100 ml citronové šťávy
½ lžičky citronové kůry
80 ml mléka
100 ml smetany 
ke šlehání (33 %)
½ limetky

30
kusů

20
min

+4
hod

mražení

JAK NA TO?
Podívejte se 

na videorecept:

Pokud se chcete 
opravdu osvěžit, 
vyndejte kostky 
z mrazáku těsně  
před podáváním.



SLADKÁ TEČKA

POSTUP:
1.  Meloun vydlabejte a dužinu nakrájejte na kostičky. 
2.  Jahody nakrájejte na kostičky. Oba druhy ovoce promíchejte 

s lístky máty a limetkovou šťávou. 
3.  Tortilly potřete změklým máslem. Cukr smíchejte se skořicí 

a směsí posypte tortilly. 
4.  Troubu předehřejte na 180 °C. Tortilly vložte do trouby a pečte 

5 minut. Po vychladnutí rozkrájejte na trojúhelníky. 
5.  Na dip smíchejte smetanu s citronovou kůrou.

SUROVINY:
½ vodního melounu mini
250 g jahod
1 hrst máty
1 limetka
4 tortilly

80 g másla
100 g cukru krupice
1 lžička skořice
100 g zakysané smetany (15 %)
1 biocitron

MELOUNOVÁ SALSA 
se skořicovými nachos

POSTUP:
1.  Oloupané kiwi rozmixujte a nalijte do forem 

na nanuky. Z melounu vydlabejte dužinu 
a rozmixujte ji. Opatrně nalijte na vrstvu kiwi. 

2.  Jemně zapíchněte dřívko a dejte na 6 hodin 
zamrazit.

SUROVINY:
4 kiwi
750 g vodního melounu

FRESH NANUKY
dvou barev

4
porce

20
min

6
kusů

10
min

+6
hod

mražení
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VEGET VEGAN

Aby byly vrstvy pěkně oddělené, 
nalévejte melounové pyré po 
stěně formičky.



POSTUP:
1.  Troubu předehřejte na 200 °C. 

Ořechy rozemelte a smíchejte 
s 80 g cukru. 

2.  Listové těsto rozdělte na čtvrtiny 
a každou potřete rozehřátým 
máslem. Pak pláty slepte na sebe 
a pečte 14 minut. Po vychladnutí 
nakrájejte na trojúhelníky.

3.  Svařte v hrnci víno, 300 g cukru, 
skořici, muškátový oříšek 
a rozdrcený hřebíček a tekutinu 
20 minut redukujte. 

4.  Obě smetany vyšlehejte, přilijte 
sirup a lehce promíchejte. 

5.  Do sklenice nalijte vinnou 
redukci, přidejte smetanový 
krém a ostružiny. Ozdobte 
trojúhelníčkem křupavého těsta.

SUROVINY:
140 g pekanových ořechů
380 g cukru krupice
1 chlazené listové těsto rozválené
80 g másla
5 dl suchého červeného vína
1 lžička mleté skořice 

½ lžičky mletého 
muškátového oříšku
2 hřebíčky
80 g zakysané smetany (15 %)
100 ml smetany ke šlehání (33 %)
1 lžíce javorového sirupu
250 g ostružin

NADÝCHANÝ POHÁR 
z čerstvých ostružin

4         
porce

60
min

POSTUP:
1.  Všechny suroviny rozmixujte.
2.  Směsí naplňte formy na nanuky. 
3.  Zapíchněte dřívka a uložte do mrazáku 
 na 6 hodin.

SUROVINY:
250 g ostružin
120 ml kokosového mléka
1 lžíce medu

NANUKY 
ZE ZAHRADY 
s ostružinami

6      
kusů

10
min

+6
hod

mražení
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SLADKÁ TEČKA

VEGET

BEZ
laktózy



OSTRUŽINOVÝ 
PÁJ

POSTUP:
1.  Na pánvi nasucho orestujte 

mandle, ořechy a semínka. 
2.  Po vychladnutí rozmixujte, přidejte 

nasekané datle, kokosový olej 
a sůl. Znovu promixujte. 

3.  Těsto namačkejte do kulaté formy 
o průměru 25 cm a dejte na 
20 minut chladit. 

4.  Želatinu nechte nabobtnat podle 
návodu. 

5.  Tři sta gramů ostružin a 300 g 
borůvek rozmixujte na pyré. 

 Přidejte 2 hrsti bazalky a znovu  
 rozmixujte. 
6.  Vmíchejte javorový sirup, 

limetkovou šťávu, kokosové mléko, 
kukuřičný škrob a nabobtnalou 
želatinu. 

7.  Nad mírným ohněm přiveďte za 
stálého míchání k varu. Přelijte do 
mísy a za stálého míchání nechte 
vychladnout. 

8.  Pyré přelijte na ztuhlý korpus 
a uložte do lednice na 4 hodiny.

9.  Páj zdobte zbylými ostružinami, 
borůvkami a lístky bazalky.

SUROVINY:
150 g loupaných mandlí
60 g lískových ořechů
60 g slunečnicových semínek
10 velkých datlí
¼ lžičky soli
3 lžíce kokosového oleje
4 g plátkové želatiny
450 g ostružin
350 g borůvek
3 hrsti bazalky
3 lžíce javorového sirupu
1 lžíce limetkové šťávy
150 ml kokosového mléka
1 lžíce kukuřičného škrobu

1
páj

30
min

+4
hod

chlazení
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BEZ
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